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Kitabda XX əsrin 20-90-cı illərində Şəkidə yaşayıb – yaratmış,
“Səbuhi” ədəbi məclisinin fəal üzvlərindən olmuş Ələşrəf Məmmədovun
(Şayanın) müxtəlif mövzulu və məzmunlu əsərləri toplanmışdır. Vətənə,
təbiətə və insana məhəbbəti ehtiva edən təqdim olunan bədii nümunələr
məzmun və mündəricə etibarilə müəllifin söz sənətinin qayda və qanunlarına bələdliyindən xəbər verir. Yazıçının epik görüşlərinin məcmusu
olan hekayələrində müəllim duyğu və düşüncələrindən yaranan gənc nəslin
mənəvi saflığı, elmə, sənətə və əməyə bağlılığı məsələləri ön planda verilir.
Müəllifin lirik qələminə epik tənqid ruhu da hakimdir. O, müasirləri kimi
XX əsrin 60 -70-cı illərində qələmə aldığı satirik ruhlu şeir və təmsillərində
yaşadığı mühitin çatışmazlıqlarına qarşı disident mövqedə dayanmışdır.
Kitab ali məktəblərdə təhsil alan filoloq tələbələr, ədəbiyyat və
şeirsevərlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

© “Elm və təhsil”, 2016
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SƏNGƏRLƏRDƏ DOĞULUB,
SİNİF OTAQLARINDA
BOY ATAN YARADICILIQ
1940-90-cı illər Şəki ədəbi mühitinin tanınmış ədəbi
simalarından biri, əsərlərini "Şayan" təxəllüsü ilə yazan
Ələşrəf Məmmədov olmuşdur. Onun 50-70-ci illərdə "Səbuhi" ədəbi məclisinin inkişafında əvəzsiz rolu olmuş,
əsərlərini heca vəznində yazmışdır.
Ələşrəf Mustafa oğlu Məmmədov 1920-ci ilin iyul
ayının 10- da Şəki şəhərində dünyaya göz açmışdır. Elmə,
ədəbiyyata böyük həvəs göstərən Ələşrəf orta təhsil aldıqdan sonra təhsilini Şəki İkiillik Müəllimlər İnstitutunda
davam etdirərək ömrünün sonunadək müəllim kimi nəcib
fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olmuşdur. Müəllimlər İnstitutunu bitirdikdən sonra o, minlərlə gənclərdən biri kimi
Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrinə səfərbər olunmuşdur. Amansız müharibənin odlu-alovlu günləri gənc şairin yaradıcılığı üçün müxtəlif mövzular vermişdir:
Vətən-ana yurdumuz, - deyə çırpınır ürək,
Vətən-necə şirindir, bunu biləsən gərəkdeyən şair ana Vətəni canından əziz tutaraq düşmənə
qarşı qəhrəmancasına mübarizə aparmışdır. Gənc şairin
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“Silahım”, “Moskvanın göyü azaddır” və s. kimi şeirləri
müharibə cəbhələrində qələmə alınmışdır. Ədib müharibə başlayan gündən, 1944-cü ilin avqust ayına qədər
cəbhənin ən fəal döyüşçüsü olmuşdur. Moskvanın müdafiəsində fərqləndiyinə görə SSRİ Silahlı Qüvvələrinin
Ali Baş Komandanı İ.V.Stalin ona şəxsi təşəkkür etmişdir.
Sonrakı illərdə o, faşıst Almaniyası üzərində qələbənin
20,30,40,50 illik yubileyləri münasibətilə medallarla təltif
edilmişdir.Yazıçının şəxsi arxivində bu medallar
qiymətli hədiyyə kimi saxlanılır.
Cəbhədən sağ-salamat geri qayıdan Ələşrəf Məmmədov təhsilini daha da artırmaq məqsədilə 1952-ci ildə
V.İ. Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) “Azərbaycan dili
və ədəbiyyatı” fakültəsini qiyabi yolla başa vurmuş,
həmin ildən Şəkinin müxtəlif məktəblərində qızğın
pedaqoji fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Axşam fəhləgənclər məktəbində rus dili müəllimi və direktor
vəzifələrində fəaliyyət göstərdiyi illər onun müəllimlik
fəaliyyətinin ən mənalı illəri kimi xatirələrində xatırlanır.
Dəzgah arxasından dərsə yorğun gələn gənclərdə
oxumağa, elmin sirlərini öyrənməyə həvəs yaratmaq
gənc müəllimin əsas amalı olmuşdur. Onun “Oğluma”,
“Qızıma” adlı şeirlərində ifadə olunan didaktik-nəsihətamiz ruh öz övladlarının şəxsində bütün gəncliyə ünvanlanmışdı. Şair gəncliyə əməksevərlik, zəhmətsevərlik,
mübarizlik və s. kimi mənəvi keyfiyyətləri tövsiyə edərək
yazır:
Gənclik, qüdrətidir insan ömrünün,
Günün qədrini bil , itirmə ,oğlum.
Axtarma özünə özgə kölgəsi,
`
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Zərrə qədər minnət götürmə, oğlum.
1950-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Ələşrəf
Məmmədov şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində mühüm rol oynaya biləcək metodik xarakterli məqalələr, onlara müsbət insani keyfiyyətlər aşılayan hekayələr və
şeirlərlə dövri mətbuatda operativ olaraq çıxış etməyə
başlamışdır. O, 60-cı illərdən “Şəki fəhləsi” qəzetinin redaksiyası nəzdində fəaliyyət göstərən ədəbi dərnəyin
sıralarında satirik və nasirlik istedadını daha da
formalaşdırdı. Onun metodiki xarakterli yazıları, şeir və
hekayələri respublika və rayon səviyyəli “Kommunist”,
“İnşaatçı”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, “Azərbaycan
müəllimi”, “Azərbaycan pioneri”, “Şəki fəhləsi”, “İpəkçi”
və s.dövri nəşrlərdə çap olunmuşdur.
Ələşrəf Məmmədovun ədəbi yaradıcılığı ilə pedaqoji fəaliyyəti paralel inkişaf etmişdir. O, şəhərin 5 saylı
orta məktəbində direktor və 11 saylı orta məktəbində
müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Yazıçının arxivində onun bədii əsərləri ilə yanaşı,
gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsindədəki xidmətlərinin
əvəzi olaraq Azərbaycan Maarif Nazirliyinin Fəxri Fərmanları, “Qabaqcıl maarif xadimi” döş nişanı, digər orden və medallar da diqqəti cəlb edir.
Müəllim-yazıçı Ələşrəf Şayan 1995-ci ilin fevral ayının 12- də Şəkidə vəfat etmiş, “Çöl” qəbiristanlığında
dəfn olunmuşdur.
Ələşrəf Şayan 40-90-cı illər Şəki ədəbi mühitində
şair-nasir kimi tanınır. O, bədii yaradıcılığın lirik və epik
növünün müxtəlif janrlarında yazıb-yaratmışdır. Onun
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lirik fondunda qoşma və gəraylı janrında vətənpərvərlik,
ictimai, məhəbbət, təbiət mövzularında yazılmış şeirlər,
satirik ruhlu əsərlər, təmsillər diqqəti daha çox cəlb edir.
Yazıçını bir nasir kimi səciyyələndirən onun mövzusunu həyatın müxtəlif sahələrindən aldığı realist ruhlu
hekayələridir.
Ələşrəf Şayan ədəbiyyata lirik şeirlərlə gəlmişdir.
Biz şairin arxivini araşdırarkən onun ədəbiyyata məhz
hansı əsərlə gəlməsini müəyyənləşdirə bilmədik, lakin
onun əlyazması şəklində diqqətimizi cəlb edən ilk şeiri
1940-cı ildə yazılmış “Qızıl Ordu” adlı şeiri oldu. Ancaq
bu əsas vermir ki, biz şairin ədəbiyyata gəlişini bu bədii
nümunə ilə bağlayaq. Bəlkə də yüksək bədii istedada
malik olan Ələşrəf Şayan ilk şeirini hələ orta məktəb
illərində yazmışdır.
Şairin 40-50 illər yaradıcılığına diqqətlə yanaşdıqda
ilk yaradıcılıq nümunələrində şəxsi hissləri ilə bağlı
ictimai motivlərin və bədiiliyin zəif olduğu görünür.
Həmcinin bu şeirlərdə sosialist ideyalılığı, partiya
pərəstişkarlığı ozünü göstərir. “Qızıl Ordu”, (1940)
“Ölməz Lenin”(1944) şeirləri bu qəbildəndir. Məs:
İyirmi il keçir kədərli gündən,
Vidalar edərək o ulu rəhbər,
Ayrıldı sevdiyi xalqdan, elindən,
Söndü qəlbindəki odlu şimşəklər.
Bu əsərlər söz yox ki, müharibə cəbhələrində düşmənə qarşı ölüm- dirim savaşı aparan, mütaliədən ayrı
düşmüş şairin ürək sözləridir. Lakin hər şeydən öncə bu
`
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şeirlər dil etibarilə sadə və mövzuca həyatidir.
Ələşrəf Şayan olduqca vətənpərvər bir şair kimi
yadda qalır. Onun lirik əsərlərini diqqətlə oxuduqda
doğma Vətəni Azərbaycanı həmişə azad görmək istəyən,
onun tərənnümündən doymayan bir şair - ziyalı nəfəsi
duyursan.
Bu
baxımdan
şairin
“Azərbaycan”,
“Nuxa”,“Sevirəm mən “, “Vətən görürəm”, “Dostlar” və
s. kimi şeirləri yüksək vətənpərvərlik duyğusu ilə
yazılmışdır.
“Sevirəm mən” şeirini Ələşrəf Şayanın proqram
əsəri kimi qiymətləndirmək olar. Səkkiz bənd daxilində
şair yüksək insani duyğularını ipə-sapa inci kimi düzə
bilmişdir. Bu şeiri oxuyan hər kəsin gözünün qarşısında
zəngin qəlbə malik bir şair-müəllim canlanır:
Bahar çəksin əlvan xalı,
Bəzəndirsin yamac-yalı,
Soyuqbulaq və Marxalı,
Kaman-tarı sevirəm mən.
Müəlliməm işim çətin,
Şagirdlərim var-dövlətim,
El yanında var hörmətim,
Etibarı sevirəm mən.
Məktəbli qız, oğlan olsun,
Ahıl olsun , cavan olsun,
İnsan gərək insan olsun,
Düz ilqarı sevirəm mən.
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Əl vururuq bilməm nədən,
Nəriltili şirə bəzən,
Nəğmələri el-el gəzən
Sənətkarı sevirəm mən.
Hey ucalır zaman-zaman,
Adlı-sanlı respublikam,
Daimi bir bayraq alan,
Bu diyarı sevirəm mən.
Şairin vətənpərvərlik motivli lirikasında ölməz
S.Vurğun yaradıcılığına məhəbbətin ifadəsi olan
“Azərbaycan” şeiri mühüm yer tutur. Şair sadə, obrazlı
bir şəkildə oxucusuna sevimli Vətənini onun gözəl,
füsunkar təbiəti ilə birlikdə təqdim edir. Şeiri oxuyan
qeyri-milli oxucu Azərbaycana bir pəri kimi vurulur,
onun bülbüllü bağlarında, ucu buludlara dəyən
dağlarında, bənövşəli, güllü çöllərində gəzmək istəyir.
Dahi S.Vurğundan fərqli olaraq şair Azərbaycanın vəsfi
üçün şeirin səkkiz misralıq bənd formasını seçmişdir:
A dostlarım, nə gözəldir,
Çəmənzardır Azərbaycan.
Ellər sevir öz canı tək,
Bəxtiyardır Azərbaycan.
Özü cavan , yaşdan isə,
İxtiyardır Azərbaycan.
Könüllərə nəşə saçan,
Novbahardır Azərbaycan.
`
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Məlumdur ki, göllərimizin, çaylarımızın, orman,
yaylaqlarımızın tərənnümü hər bir milli şairin yaradıcılığında mühüm yer tutur. Ələşrəf Şayanın “Göy göl” şeiri
bu baxımdan diqqətəlayiqdir. Bildiyimiz kimi, “Göy göl”
adlı
şeir
repressiya
ədəbiyyatımızın
görkəmli
nümayəndəsi Əhməd Cavadın da siyasi lirikasında
vardır və şair məhz, ikinci dəfə bu şeirə görə həbs
edimişdi. Ələşrəf Şayanın “Göy göl” şeirini Ə. Cavada
orijinal nəzirə kimi qiymətləndirə bilərik. Şair şeirdə XII
əsrin yadigarı olan bu təbiət gözəlini metaforik baxımdan
vəsf etmişdi. Əsərdə şair Göy gölu yurduna yaraşıq sanaraq yazır:
Dağların qoynunda sönməz işıqsan,
Sən ana yurduma bir yaraşıqsan,
Hey artır şöhrətin keçdikcə zaman,
Hər kəsə doğmasan, hər kəsə əziz,
Adi bir daşın da xoş gəlir, Göy göl.
Ələşrəf Şayanın yaradıcılıq istedadı bir də onda
özünü göstərir ki, o, təbiət şeirlərində hər fəslin xüsusiyyətlərini şeirdə çox dolğun şəkildə əks etdirir. Oxucu
onun təbiət şeirlərini oxuyanda elə bil quşların avazında
təsnifləşmə apara bilir. Hər fəslin quşu, çiçəyi, gülü şairin
təsvirində yerli - yerində verilir. Məs: Şair "bülbülü" təsvir etməkdə baharın gəlişini oxucularına çatdırır. “Sevirəm baharı” şeirindən bir bəndə diqqət edək:
Ey bülbül, çox uzaq olma gözümdən,
Çiçəkli bağçanın gülündə oxu!
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İlhamım, həvəsim, qol-qanad açır,
Qonub pəncərəmin milində oxu!
Şair təbiət lirikasında qəriblik rəmzi olan Durna
obrazına da yer vermişdir. Bu baxımdan “Durnalar” adlı
şeiri diqqətəlayiqdir. Durnalara müraciət ədəbiyyatımızda yeni mövzu deyildir. Anadilli şeir tariximizdə Vidadi,
Vaqif, Zakir, R.Əfəndiyev, S. Rüstəmin yaradıcılığında
“Durnalar” adlı şeirlər diqqətimizi cəlb edir. Lakin
yuxarıda adlarını çəkdiyimiz sənətkarların yaradıcılığında “durna” obrazı müəyyən mənada siyasiləşdirilmiş nöqteyi-nəzərdən (Məs. Q.Zakir, S.Rüstəmdə)
verilmişdirsə, Ələşrəf Şayanın yaradıcılığında "durna"
obrazı siyasi məzmundan kənardır və baharın müjdəçisi
kimi təsvir edilmişdir. “Durnalar” şeirində şair yazır:
Mavi göydə görünərkən dəstəniz,
Sevinc gəlir, könüllərə, durnalar!
Oxuduqca şirin-şirin nəğməniz,
Mən aşiqəm o dillərə, durnalar!
Bahar donu geyir aran, yaylaqlar,
Gülür üzlər, gülür qönçə dodaqlar,
Yadigardır yurdumuzdan şən çağlar,
Nəsillərdən-nəsillərə, durnalar!
Şayan deyər şaddır kəndim, şəhərim,
Nə gözəldir axşamlarım , səhərim,
Yaz başında coşub-daşan Kürlərim
Salam verir sahillərə, durnalar!
`
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Ələşrəf Şayanın təbiət lirikasında baharın təsviri ilə
yanaşı, qışın da təsviri mühüm yer tutur. Şair “Şaxta
baba” adlı şeirində bu mövzuda yazılımış klassik
nümunələrdən fərqli olaraq qışa xas olan xüsusiyyətləri
incəliklə oxucularına çatdırır:
Şaxta baba, sən xoş gəldin,
Bizim yurda, bizim elə.
Səni sevir böyük-kiçik,
Adın gəzir dildən-dilə.
Söhbət açaq işimizdən,
Deyə-deyə, gülə-gülə.
Əli dolu gəlmişik biz,
Gedən ildən gələn ilə.
Geniş çöllər, sıx meşələr,
Ağappaq bir libas geyir.
Ağacları bu dağların,
Sakit-sakit başın əyir.
Gün boylanır zirvələrdən,
Ağ pambıqlar gülümsəyir.
Təbiətə bəxş edilən,
Bu yeni bir gözəllikdir.
Ələşrəf Şayanın lirikasında, əsasən, bütün
yazıçıların ilham mənbəyi olan məhəbbət lirikası diqqəti
çox az cəlb edir. Şair “Etiraf” adlı şeirində məhəbbətdən
az yazmasının səbəbini aşağıdakı kimi açıqlamışdı:
Əgər məhəbbətdən az yazmışamsa,
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Sanmayın, a dostlar, az yanmışam mən,
Yanğısı güclüdür ilk məhəbbətin,
Azı min bir dəfə odlanmışam mən.
Şeirdən bu nəticə hasil olur ki, şairin ilk məhəbbəti
ağır müharibə illərinə düşmüş, uğursuzluqla nəticələnmişdir. Yuxarıda adını çəkdiyimiz şeirin ikinci bəndində şair bu uğursuzluğu əks etdirərək yazır:
Ömrün odlu çağı odlarda keçdi,
Gülü açılmadı ilk məhəbbətin.
İlk görüş çevrilib son görüş oldu.
Sirdaşı kəsildi əbədiyyətin.
Lakin bunlarla yanaşı şairin arxivində məhəbbət
lirikasını səciyyələndirən “Gözlərin”, “Yadigar”, “Yadıma düşdü” kimi şeirlər diqqəti cəlb edir. “Gözlərin” şeiri
dil sadəliyi, məzmunu, poetikliyi baxımdan daha
diqqətçəkicidir və şeiri oxucuların nəzərinə çatdırırıq:
Neyləyim çoxdandır vurğunuyam mən,
Çatma qaş altında qara gözlərin.
Gözlərin gözümə sataşanda, qız,
Vurur sinəm üstə yara, gözlərin.

Eşqin nə qəribə adəti varmış,
Qəlbə bahar olur çovğunlu bir qış,
Ruhumu bədəndən çəkib aparmış,
Özüm də bilmirəm hara, gözlərin?!
`
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Adətdir gözəldə min bir naz olar,
Səbrim tükənmişdir, qınamasınlar,
Şayanın canından təmənnası var,
Eləsin dərdimə çara , gözlərin.
“Sual” şeirində şair nazlı gözəlləri şair üçün əsas
ilham mənbəyi sanaraq yazmışdı:
İşvəli danışan ,işvəli gülən,
Süzgün baxışları ürəklər dələn,
Şairi anlayan, sənəti bilən,
Sultanı olmasa yaza bilərmi?
Hərdən yana baxıb naz edən , gözəl,
Dərdimi artırıb yüz edən gözəl,
Şayanı yandırıb köz edən gözəl,
Cananı olmasa yaza bilərmi?
Ələşrəf Şayan bir pedaqoq kimi didaktik-nəsihətamiz fikirlərini oxuculara çatdırmağı unutmamışdır. Şairin bu mövzuda “Qızıma”, “Oğluma”, “Unutmaq olmaz”, “Soruş” kimi əməksevərlik, qəhrəmanlıq, mətinlik,
şücaət və s. keyfiyyətləri təbliğ edən şeirləri bu silsilədəndir. Şairin Böyük Vətən müharibəsi əlilləri olan Zahid İbrahimova və Ramazan Mahiyevə həsr edilmiş ithaf
şeirlərində də onların qəhrəmanlığını, şücaətini gənclər
üçün örnək kimi götürür. Ramazan Mahiyevə həsr edilmiş “Vətən torpağında izin var sənin” adlı şeirin aşağıdakı bəndi daha ibrətamizdir:
13
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Müəllim cəhəyə ayaqla getdi,
Ayaqsız qayıtdı vuruşmalardan.
Qaynar gəncliyindən şikəst qalsa da,
Vüqarla: "xoşbəxtəm"-deyir Ramazan.
Şairin didaktik-nəsihətamiz görüşləri “Qızıma” və
“Oğluma” adlı şeirlərində daha əhatəli verilmişdir. Şair
“Qızıma” adlı şeirində saf əməli, zəhməti qızına əsas
həyat amalı kimi tövsiyə edərək:
Həyatımız olmuş hünər meydanı,
İnsanı zəhmətdə, əməldə tanı.
Verdiyi vədləri, əhdi, peymanı ,
"Yaddan çıxaranlar", pozanlar da var- .
əhdi-peymanında sədqətli olmağa, verdiyi vədləri yerinə
yetirməyə səsləyir. XX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi
S.Rüstəmin “Duz çörək” şeiri hamımıza tanışdır. Şeirin
xitabı “oğlum” rədifidir. Ələşrəf Şayanın “Oğlum” şeirini
bir növ bu şeirə nəzirə hesab etmək olar. Lakin Ələşrəf
Şayanın oğluna müraciət tərzi və onun məzmunu
tamamilə yeni və orijinaldır:
Silib yaddaşından “mən-mən” deməyi,
Dərindən-dərinə öyrən hər şeyi,
Üstün tut daş yonmaq, qum ələməyi,
Xahişlə institut bitirmə, oğlum.
Ellərə can yandır, başın ucalsın,
`
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Ataların yolu, qoy, yolun olsun,
"Əşi cəhənnəmə bu hələ qalsın"Deyərək bir əməl ötürmə, oğlum.
Vətən torpağında aç özünə iz,
Sözündə sağlam ol, işində təmiz,
Arzu xam xəyaldır mübarizəsiz,
Bəxtə-məxtə diqqət yetirmə, oğlum.
Torpaqlarımızın erməni tapdağı altında olduğu bir
şəraitdə şairin gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayacaq şeirləri də vardır. Onun
“Soruş” adlı şeiri bu baxımdan diqqətəlayiqdir. Şair
torpaq müqəddəsliyini, onun əzizliyini, Vətən sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumağı gənc nəslə bir vəzifə
kimi tapşıraraq yazır:
Hər qarış torpağın əzizliyini,
Yağıya qumbara atandan soruş,
Moskva altında , Leninqradda,
Düşməni atəşə tutandan soruş.
Anmadıq döyüşün dəhşətlərini,
Qoruduq, Vətənin sərhədlərini,
Alçaq faşistlərin vəhşətlərini,
Hər torpaq altında yatandan soruş.
50-70-ci illərdə satirik poeziya – Sabir satira ənəələri
Şəki ədəbi mühitində əhəmiyyətli şəkildə diqqəti cəlb
edir. Cəmiyyətin ictimai qüsurlarına biganə qala bilməyən istedadlı qələm sahibləri satira sahəsində də özlərini
15
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sınayaraq bir-birindən maraqlı nümunələr yaratmışlar.
Satirik poetik ruh Ələşrəf Şayanın yaradıcılığında da
özünü göstərmişdir. Şairin “Nə çətin oldu?”, “Ərizə”.
“Hayıf ki, çoxdur”, “Neyləyə billəm?”, “Məsləhət”,
“Fərasətli rəis”, “Niyə deyir?” şeirlərində yüksək satirik
ruh hakimdir.
“Nə çətin oldu?”(1971) satirasında şair vicdanlı
əməkdən qaçan bir məmur surəti yaradaraq onu satirik
monoloji dillə tənqid etmişdi:
Mən ki, nərmə-nazik adamlardanam,
Əkinlə-biçinlə olmamış aram,
Zərrəcə yuxuma qatmaram haram,
İslanmaq, qovulmaq qismətim oldu.
“Ərizə” (1974) satirasında dövlət idarələrindəki süründürməçilik realist şəkildə qələmə alınmışdır. Satirada
göstərilir ki,mənzil almaq üçün ərizə verən bir gənc qız,
artıq nənədir, ancaq hələ də mənzil ala bilməmişdir.
Müəllifin istedadlı qələmini oxucuya sevdirmək üçün
satiranı büsbütün veririk:
Bir az fikrə daldı rəis,
Ərizəmi aldı rəis,
Siyirtməyə saldı rəis:
- Mənzil olar, ay gözəl qız,
- Növbəylədir bizdə yalnız.
Çox çalışdım, çox zəng etdim,
Qulağını lap dəng etdim,
İdarəyə bir də getdim:
- Rəis, matam mən bu hala!
`
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- Növbənə var hələ, xala.
Hey gözlədim, zaman keçdi,
Ümid söndü , güman keçdi.
Dedim, rəis, dövran keçdi,
-Nə vaxt olar mənzil mənə?
-Arxayın ol, əziz nənə.
Şairin satirik yaradıcılığında “Hayf ki, çoxdur” satirası daha diqqətəlayiqdir. Satira dahi M.P.Vaqifin “Hayıf ki, yoxdur” qoşmasına nəzirə təsiri bağışlayır. Vaqifin
“Hayıf ki, yoxdur” qoşmasında təəssüf hissi güclüdürsə,
Ələşrəf Şayanın “Hayıf ki, çoxdur” satirasında təəccüb
hissi güclüdür. Sovet “qanun”larının tüğyan etdiyi bir
zamanda küçələrin bərbad vəziyyəti əhalinin sudan
çəkdiyi əzab-əziyyət, möhtəkirlərin bazarlarda at oynatdığı, nəqliyyat sistemində olan qaydasızlıq şairi təəccübləndirib satirik qələmə əl atmağa məcbur edir, nəticədə
zamanın iç üzünü açan bu bədii nümunə yaranır:
Gözəl, binaları var şəhərimin,
Palçıqlı yolları hayıf ki, çoxdur.
Küçədə suların qurşağa qədər,
Göllənmə halları hayıf ki, çoxdur.

Satıcı çəkinmir, eyləməyir ar,
Cızığından çıxıb o antipodlar,
Ötür dal qapıdan yaxşı hər nə var,
Ara dəllaları hayıf ki, çoxdur.
17
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Biletsiz işləyən avtobusların,
Gəlir xalturası hey narın-narın,
Kolxozçu adında bizim bazarın,
Başqa xiridarı hayıf ki, çoxdur.
Şair baş alıb gedən qaydasız alver dünyasını, möhtəkirliyi, alıcılıarın aldadılmasını, nəzarət sisteminin yoxluğunu “Neyləyə billəm?” adlı satirasında realist boyalarla vermişdir. Ələşrəf Şayan möhtəkirin mənfur simasını oxucusuna onun öz dili ilə aşağıdakı kimi çatdırır:
Gündə bir yüzlüyə ehtiyacım var,
Daşbaşım olmasa, neyləyə billəm?.
Manatlıq alverdən mən biçarəyə,
Abbası qalmasa, neyləyə billəm?.
Tərəzi qapazsız işləyən zaman,
Ovqatım təlx olur, halıma inan,
O "leviy" malların kalan pulundan,
Ciblərim dolmasa, neyləyə billəm?
Yoxlama dil bilib, söz anlayanda,
Qada-bəlalardan dururam yanda,
Meydan sulayaraq mən oynayanda,
Müfəttiş çalmasa, neyləyə billəm?
Şairin bu satirik şeiri ilə bağlı “İnşaatçı” qəzetinin
səhifələrində dərc olunmuş "Şeirdə həyatın nəfəsi duyulmalıdır" adlı məqalədən aşağıdakı sətirləri oxuyuruq:
“Ə.Şayanın “Neyləyə billəm?” satirik şeiri ona görə mü`
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vəffəqiyyətli çıxıb ki,müəllif dələduz, fırıldaqçı satıcını öz
sözləri ilə ifşa edə bilmiş, tənqid hədəfi üçün tutarlı ifadələr, kəskin, eyni zamanda mənfi surətin hərəkətlərində
ikrah oyadan misralar tapıb, onları yerində işlətmişdir”.
Ələşrəf Şayanın “Məsləhət” satirasında da rüşvətxorluq, idarə rəhbərlərinin, mühəndislərin eybəcər siması
işıqlandırılır. Əhalinin mənzil problemlərinin qanuni
həllinin rüşvət üzərində qurulmasını şair böyük ustalıqla
Mənzil İstismar İdarəsinin baş mühəndisi ilə sifarişçi
oğlan arsında gedən söhbətlə açıqcasına göstərmişdir:
Baş mühəndis baxdı evə,
Dedi: "Tamam zaydı, oğlan,
Təcili sat, ərizə ver,
Olmamağa taydı, oğlan.
Niyyətindən dönmə geri,
Ürəkli ol, möhkəm yeri,
İkicə min ötür bəri,
Rəis üçün paydı oğlan.
Otaqların olar təzə,
Bala-bala sonra bəzə,
Bir şirinlik düşər bizə,
Tasa duz tök ,haydı, oğlan.
Şairin satirik manerası təmsil janrında yazmış olduğu əsərlərdə özünü daha qabarıq göstərmişdir. Təmsil
yaradıcılığı mövcud vəziyyəti mənalandırmağa geniş
üfüqlər açdığından XX əsr Şəki şairlərinin əksəriyyətinin
yaradıcılığında cəmiyyətdəki yaramazlıqları tənqid et19
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mək üçün bu janra geniş müraciət olunmuşdur. Görünür,
“ədalətli” sovet qanunlarından çəkinən qələm sahibləri
təqib olunmaq təhlükəsindən yayınaraq qapalı tənqidə
keçmişlər. Ələşrəf Şayan da özünün təmsillərində bu
üsuldan istifadə etmişdir.
Şair cəmiyyətdə müşahidə etdiyi mənfi tiplərə xas
olan xüsusiyyətləri cansızların-heyvanların, bitkilərin həşəratların üzərinə köçürərək onları şəxsləndirmə yolu ilə
lakonik şəkildə tənqid etmişdir. Şairin “Qırxayaq iftixarı”, “Toyuq zövqü”, “Qohumdur mənə”, “Xoruz andı”, “Xoruzlanan xoruz”, “Çaqqala xasiyyətnamə”, “Sarı
Xurniyin öyünməsi”, “Kələz hədə-qorxusu”, “Tısbağa və
Dovşan” və s. onlarla təmsillərində lovğalıq, mənəmmənəmlik, rüşvətxorluq, yaltaqlıq, ikiüzlülük və s. kimi
mənfi keyfiyyətlər tənqid edilmişdir. Şair “Qohumdur
mənə” təmsilində el deyimi olan “Sapı özümüzdən olan
baltalar” ifadəsini mənalandıraraq yazmışdı:
Meşəçi bir gün,
Meşəyə dedi:
-Külək nədir ki,
Tufanlara sən,
Sinə gərirsən.
Qorxutmur səni,
İlin amansız,
Çovğunlu qışı,
Qorxutmur səni,
Dolu qarışıq,
Bahar yağışı.
Sirri nədədir,
`
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Dəmir parçası,
Olan o balta,
Hey səni əzir,
Budayır, kəsir?
Meşə söylədi:
-Hər bir dərdimi,
Demişəm sənə,
Yad yıxa bilməz,
Baltanın sapı,
Qohumdur mənə.
“Çaqqala xasiyyətnamə” adlı təmsilində yazıçı Çaqqal xislətli yaltaq insanların, Tülkünün şəxsində isə hiyləgər, rüşvətxor idarə rəhbərlərinin portretini cızmışdır.
Təmsilin məzmununda göstərilir ki, çaqqal toyuq-cücə
rüşvət verməklə Tülküdən çaqqallığını həyata keçirmək
üçün xasiyyətnamə alır.Təmsili müəllif çox maraqlı sonluqla bitirir. Zəhmətsiz qazanc əldə edən idarə rəhbərlərinin aqibətini Tülkünün aibəti kimi olacağına işarə
edərək yazır:
Zəhmətsiz qazancından,
Məmnundur Tülkü lələ.
Bilmir ki, Tülkülər də,
Bir gün keçir cəngələ.
“Sarı Xurniyin öyünməsi” təmsilində şair lovğa,
“Kələz hədə-qorxusu” təmsilində aravuran, söz gəzdirən
insanları tənqid etmişdir. Şair “Qırxayaq iftixarı” adlı
təmsildə yaşadığı mühitdə cəmiyyət üçün yararsız insanları Qırxayağa bənzədərək onlardakı iftixar, qürur hissinin faydasızlığını tənqid edərək yazır:
21
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Görüb bal arısını,
Bir gün dedi Qırxayaq:
Öyünmə şöhrətinlə,
Gəl çox da sızıldama,
Milçək tək vızıldama,
Özün yaxşı görürsən,
Tamam başqa sayağam,
Cücülər zümrəsində.
Təkcə mən qırx ayağam.
Ələşrəf Şayanın bədii yaradıcılığının mühüm hissəsini hekayələr təşkil edir.Yazıçının arxivində onun
şeirləri ilə yanaşı, hekayə, oçerk, miniatür kimi müxtəlif
həyati mövzulara həsr edilmiş nəsr nümunələri də
diqqəti cəlb edir. Onun nəsr yaradıcılığına konkret hansı
ildə, hansı bədii nümunə ilə başlamasını deməkdə
çətinlik çəkirik. Hekayələri yazılma tarixi üzrə aşağıdakı
kimi
qruplaşdırmaq
olar.
“Gözlənilməyən
hədiyyə”(1953), “Qərargah üzvü” (1953), “Qoca
kümçünün nəvəsi” (1954), “Həyat məktəbi” (1954),
“Yoldaşlıq” (1957), “Vicdan əzabı”(1957) (bu hekayənin
1953-cü ildə yazılmış variantı da arxivdə diqqəti cəlb
edir) , “Zaqs müdiri”(1958), “Zəhmət haqqı”(1959), “İlk
imtahan”(1960), “Ədəbiyyat ustası” (1960), “Zaqsın
qapısında”
(1962),
“Nənənin
qeydləri”
(1970),
“Möhtərəm xalanın təbrikləri” (1970), “Bülbül kimi”
(1974), “Etibarın itməsi” (1975), “Yoxdur” (1976) və s.
Yazıçının hekayələri məzmunca məişət hekayələri
təsiri bağışlayır. Hekayələrdə mühitin problemləri,
adamların məşğuliyyəti, həyat tərzi, doğruluq, düz`
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günlük, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi, müəllim ləyaqəti və
s. məsələlər ön plana çəkilmişdir.
“Yoldaşlıq” adlı hekayəsi “Nuxa fəhləsi” qəzetinin
1958- ci ilin 30 mart (2-4) nömrələrində çap olunmuşdur.
Hekayədə məktəbli uşaqların həyatından bəhs edilir.
Hekayə məktəblilərə yoldaşlıq, dostluq münasibəti aşılamaqda böyük əhəmiyyətə malik bir əsər təsiri bağışlayır.
Yazıçının “Qoca kümçünün nəvəsi”, “Möhtərəm xalanın təbrikləri”, “İlk imtahan” hekayələri onun hekayə yaradıcılığında müvəffəqiyyətli irəliləyişi əks etdirən əsərlərdir.
Ələşrəf Şayanın “Qoca kümçünün nəvəsi” hekayəsi
əməyin, zəhmətin təbliğinə həsr edilmişdir. Burada
yazıçı sovet məktəblisinin əmək tərbiyəsini qabarıq
verməklə əsərin süjet xəttini daha canlı etmişdir.
Ömrünü zəhmətdə, vicdanlı əməklə keçirən qoca kümçü
Nuru babanın əməksevər nəvəsi Sadəddinin bəslədiyi tut
ağaclarının atlas yarpaqları hesabına çətinliyi aradan
qaldırması səhnəsi oxucuda xoş ovqat yaradır.
Əsərin mövzu aktuallığını yüksək qiymətləndirən
“Azərbaycan pioneri” qəzetinin redaksiya heyəti bu əsərin şagirdlərin əmək tərbiyəsinə təsirini nəzərə alıb 1959cu ilin 22 dekabr sayında dərc etmişdir.
Yazıçının “Möhtərəm xalanın təbrikləri” hekayəsində irəli sürdüyü ideya daha dərin və həyatidir. Hekayədə
müəllif saf, vicdanlı həyat şürməyə çalışan insanlarla,
harın, başqasının hesabına firavan ömür sürmək istəyən
insanların canlı surətini yaratmışdır. Hekayənin baş
qəhrəmanı İsrafil uşaqlıqdan yetimliyin acısını dadıb,
xalasınıın himayəsində böyümüş bir şəxsdir. O, öz halal
zəhməti hesabına ailəsini dolandırır. Sadə əməyi hər
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şeydən üstün tutan bu gənc, hətta yüksək vəzifəyə
namizəd görülsə belə getmir. İsrafilin rayonda yaşayan
xalası Möhtərəm sevinc və fərəh hissi ilə günlərin bir
günü onlara qonaq gəlir. Xalanın gəlişi məqsədlidir.
Oxucu əvvəl onun İsrafilə olan münasibətinin səbəbini
birbaşa anlaya bilmir. Möhtərəm xalanın təbrikinin əsası
və onun təbəssümlərinin saxta olması onun “Kommunist” qəzetinin səhifələrindən oxuduğu: “İsrafil Məmməd
oğlu İsrafilov yoldaş Rayon Partiya Komitəsinin birinci
katibi seçilmişdir” cümləsinin onun bacısı oğlu İsrafilə
deyil, başqa şəxsə aid olduğunu bildikdən sonra üzə
çıxır. Bacısı oğlugilə bir ay müddətinə qalmağa gələn xala, həmin gün qatarla geri qayıdır.
Müəllif bu qadının şəxsində qohumbazlıq yolu ilə vəzifə əldə edən, şöhrət düşkünlüyünə aludə olan insanların
ümumiləşdirilmiş surətini yaratmışır. Hekayə “Şəki fəhləsi” qəzetinin 1970-ci il 11-13 avqust saylarında dərc edilmişdir.
Ə.Şayanın hekayə yaradıcılığının ən maraqlı
nümunələrindən biri “İlk imtahan” hekayəsidir. Əsərdə
müəllif əqidəsinə, idealına sadiq, təmizliyi, düzgünlüyü,
ədaləti hər şeydən uca tutub, hətta öz övladına belə güzəştə getməyən bir müəllim surəti yaratmışdır.
Əsərin baş qəhrəmanı Təyyarə texnikum direktoru
vəzifəsində çalışır. O, texnikumda keçiriləcək qəbul imtahanının komissiya sədridir. Texnikuma digər gənclərlə
yanaşı onun oğlu Ümid də qəbul imtahanı verəcək.
Ümidin dostları Rüstəm və Faiq də texnikuma sənəd
vermişlər və imtahana hazırlaşırlar. İmtahanın gedişinə
nəzarət edən və nəticələrini yoxlayan Təyyarə müəllimə`
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dir. O, oğlunun yazısını yoxlayanda mütəəssir olur.
Onun qarşısında iki yol durur; ya yazını yenidən
yazdırıb saxtakarlığa yol verərək təmiz müəllim adına
ləkə gətirmək, ya da yazını “qeyri-kafi” qiymətləndirməklə obyektiv mövqe tutmaq. Təyyarə müəllimə ədalət
yolunu tutaraq oğlunun yazısını “qeyri-kafi” qiymətləndirir və bir müəllim kimi oxucunun gözlərində ucalır.
Əsərin ideyası “Səbuhi” ədəbi məclisinin üzvləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək onların məsləhəti ilə 1960cı ilin mart ayının 4-də “Nuxa fəhləsi” qəzetinin səhifələrində dərc edilmişdir.
İstedadlı qələm sahibi olmuş Ələşrəf Şayanın ədəbi
irsinin araşdırılması məqsədilə arxivi ilə tanışlıq və nəşr
edilərək oxucuların istifadəsinə verilməsi üçün tərtibçiyə
yaratdıqları şəraitə və göstərdikləri maddi və mənəvi
dəstəyə görə ədibin qızı İradə xanıma və kürəkəni
Cavanşir müəllimə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk.
İnanırıq ki, Ələşrəf Şayanın bədii irsi XX əsr Şəki
ədəbi mühitinin maraqlı nümunələri kimi gələcəkdə
tədqiqatçıların diqqətini fərdi istiqamətdən cəlb edəcək
və tədqiq olunacaqdır.
Kamil Adışirinov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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VƏTƏNİM – VARLIĞIM
MƏNİM

`
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AZƏRBAYCAN
A dostlarım, gül – çiçəkli
Çəmənzardır Azərbaycan.
Baş çəkərək salamlayır,
Buludları uca dağlar.
Bülbüllərə “gəl – gəl” deyir
Bənövşəli, güllü bağlar.
Yamaclardan həzin səslə
Axır, gedir buz bulaqlar.
Ürəkləri ruhlandıran
Xoş bahardır Azərbaycan.
Qızıl Bakı nefti ilə
Gücləndirir ölkəmizi.
Al ipəyə başdan – başa
Bəzəndirir Nuxa bizi.
Mil səslənir: “Gəl yarışaq
Bu il yenə Muğan düzü!”
İş qaynayan, həyat coşan
Bir diyardır Azərbaycan.
İgidlərin vətənidir,
Bu günəşli od ölkəsi.
Onun adı ilə səslənir
Aşıqların hər nəğməsi.
Bəxtəvər bir könül üçün
Çox şirindir ana səsi.
27
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Azadlığın qüdrətilə
Bəxtiyardır Azərbaycan.
“Nuxa fəhləsi”, 31 dekabr, 1948

NUXA
Buludlarla salamlaşır dağlarının qarı, Nuxa,
Ətirlidir, ləzzətlidir, bağlarının barı, Nuxa.
Gül – çiçəklər rəngbərəngdir geniş düzən, çəmənlərdə,
Ellər kimi şaddır sanki yamaclar da, çəmənlər də.
Həzin – həzin şırıldayır qaynamalar, sərin sular,
Qələm bunu təsvir etməz, Nuxanın özgə hüsnü var.
Günü – gündən abadlaşır, cavanlaşır nazlı Nuxam,
Bir bayramdır hər cəlalı yüz baharlı, yazlı Nuxam.
Böyük şair, ey Axundov, arzuların çatmış başa,
Vətənində toy – bayrama bir nəzər sal, qıl tamaşa.
Çıraqbandır keçmişlərin fanarlı dar küçələri,
Nə su-palçıq çıxır dizə, nə basır qar küçələri.
Təhsil, bilik, alır ellər mərmər daşlı məktəblərdə,
Bütün dilək gəlir başa gənc Nuxada – bizim yerdə.
Gecə - gündüz həyat vardır fabriklərdə, zavodlarda,
Ümman kimi coşur könül işlədikcə bu diyarda.
Qızıl telli ipək verir rəşadətli əl bağına,
“Çoxlu ipək əyir”- deyir mərdlər yurdu, böyük ana.
İlhamlanır azad könlüm qaynadıqca səndə həyat,
Qoy mat qalsın cəlalına göydə günəş və kainat.
Fevral, 1948, əlyazma

`
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VƏTƏN GÖRÜRƏM
Şahdağın üstündə tənha qartalı,
Dövrə vura – vura süzən görürəm.
Ana diyarımı bahar çağında,
Füsunkar görürəm, çox şən görürəm.
Çiçəklər zərifdir, güllərsə incə,
Günəş qürub edir, açılır qönçə,
Baxıram göylərə göz işlədikcə,
Nə duman görürəm, nə çən görürəm.
Ayrıla bilməyir bayaqdan bəri,
Mənzərə məst etmiş cavan şairi.
Bəlkə düşündürür bir nazlı pəri,
Vərəqlər görürəm, qələm görürəm.
Xoşdur pıçıltısı dolu sünbülün,
Mehdən üşüməsin ləçəyi gülün.
Min bərli – bəzəkli vətən mülkünü,
Bir toylu – büsatlı çəmən görürəm.
Nədir o dağlarda vüqar, əzəmət?,
Təsvirin bacarmaz hər adi sənət,
Nə hüri görürəm, nə də ki, cənnət,
Canımdan çox əziz Vətən görürəm.
(Əlyazma)
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SEVGİ
Dinləyin, a dostlar, bir sualım var,
Nədir insan üçün dünyada şirin?
Bilirəm eynidir bütün cavablar:
Vətəndir insanın qəlbində dərin,
Vətəndir insana dünyada şirin.
Yüzlərcə ölkələr gəzmişəm bəlkə,
Sevmirəm heç birin öz diyarım tək.
Tapmadım ölkəm tək gözəl bir ölkə,
Yoxdur bərabəri doğrudur desək.
Burda təbiətin gözəlliyi var,
Məftundur hər insan bu gözəlliyə.
Qalın ormanlarda ötür turaclar,
Mən də öz yurdumu sevirəm deyə.
Göylərə baş çəkən Kəpəz, Şah dağın,
Qoynuna buludlar söhbətə gəlir.
Suyundan içərək çeşmə - bulağın,
Tərlan qanad çalır, yenə yüksəlir.
Ax, necə gözəldir dağlar ardından,
Ayın yüksələrək işıq saçması.
İlham pərisinin gəlib bu zaman,
Söhbət eləməsi, sirlər açması.
Yatmayır şəhərlər, yatmayır kəndlər,
Həyat var sübhədək bu çəmənzarda.
`
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Min hünər göstərir işdə hər nəfər,
Məğrurdur ürəkdən yoldaş da, yar da.
Həzin nəğmələrlə tarlaya qoşur,
Səhər müjdəçisi qızlar, gəlinlər.
Burada həyat var, burda iş coşur,
Fərəhlə, sevinclə işləyir ellər.
Bir azdan yüksəlir dərzin dağları,
Biçilmiş tarlanın içərisində.
“Gəl məni dər”- deyir meyvə bağları,
“- Ətirli meyvələr yetişib məndə”.
Meyvə səbətləri qoltuqlarında,
Gülüşür, yarışır şadkönül qızlar.
Görüncə dəstəsin nazlı yarın da,
Səslənir qəlbimdə sarı sim sazlar.
Bəzisi oxuyub yəqin deyəcək:
Şübhəsiz qəlbindən oxlanmış şair.
Xeyir, vurğunuyam söyləyim gerçək,
Bu ana vətənin, bunu qəlb deyir.
Bir də yanılmamış, qəlb qara qaşdan,
Mənim də bu yurdda bir nigarım var.
Xuymayı saçları gördükcə hər an,
İlhamım çağlayır, ilhamım coşur.
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Vəsfin təsvirinə söz tapılarmı?
Deyəm coşan qəlbin ifadəsini.
Məndə lazımınca həssaslıq varmı?
Duyam ana yurdun incə səsini.
Deyəm coşan qəlbin ifadəsini.
Avqust, 1946, əlyazma

`
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MÜXTƏLİF MƏZMUNLU
ŞEİRLƏR
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BAHAR
Ay uşaqlar, budur bizə,
Gülərüzlü ölkəmizə,
Gül – çiçəkli bahar gəlir,
Könül yenə nəşələnir.
Şəndir kəndlər, şəndir şəhər,
Bülbül ötür, səhər – səhər,
Ətir saçır, açılan gül,
Xumarlanır azad könül.
Hey canlanır səhər – axşam,
Quşların xoş təranəsi.
Hüsnünə heyran olmuşam,
Sevindirirsən hər kəsi.
Durnalar da qatar – qatar,
Dəstəsini çəkir bizə.
Cana gəldi boz yamaclar,
Yaşıl xalı sərdin düzə.
Artıq geniş tarlalarda
Vidalaşdı soyuq qar da.
Eşqin dolur ürəklərə,
Dəm verilir kürəklərə.
Traktorlar guruldayır,
Sökür yeri, həm darayır.
`
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Qadın, kişi, uşaqlar da,
Qocalar da, dost da, yar da.
Bənövşələr dərə - dərə,
Çıxır geniş düzənlərə.
Odur biri çox ahəstə,
Deyir gözəl bir “şikəstə”.
Biri oxur “Qaragilə”,
İşləyirlər gülə - gülə.
Coşur könül, coşur əllər,
Bəxtiyardır bizim ellər.
Yurdumda çox hörmətin var,
Ey sevimli, nazlı bahar!
Mart, 1948, əlyazma
NİZAMİYƏ
Uzun illər, qərinələr dağlarını yardın, şair!
Gülərüzlü, sədaqətli vətənində vardın, şair!
Bu gün belə yaşayırsan ürəyində nəsillərin,
Sevə - sevə əzbərlənir gövhər sözün, dərin – dərin.
Ömrün boyu əyilmədin “mənəm” deyən zalımlara,
Nə qızıla aldandın sən, nə dövlətə, nə də vara.
Ruhlandırır könülləri o sirlərin xəzinəsi,
Bir nəsihət verir sanki övladına ana səsi.
İlhamına min güc verdi əmək sevən qəhrəmanlar,
Azad sevib – sevilməyin dedin özgə ləzzəti var.
Fərhadın tək əfsanəvi qəhrəmanlar çoxdur bizdə,
Günü – gündən artır sayı çiçəklənən ölkəmizdə.
35
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Məcnun kimi göz yaşları axıtmayır ya dost, ya yar,
Azad sevgi, arzularla gülür bu yurd, ana diyar.
Yüksək sənət yaratmağa nəsillərçün açdın bir iz,
Yaşa şair qəlbimizdə, unutmarıq səni heç biz.
Aprel, 1947, əlyazma
PAMBIQÇI QADINA
Hələ təslim olmamış qaranlıqlar gündüzə,
Sən ey tarla tərlanı, çıxırsan çölə, düzə.
Dostun tarla “gəl” deyir, məndəki ağ gülü dər,
Yorulmaz polad qolun göstərsən min bir hünər.
Ümman kimi coşursan ağ gülləri dərdikcə,
Sabaha mən hazıram, - deyir sənə hər qönçə.
Staxanov üsulu olmuş işində qayda,
Az bir zaman ərzində götürürsən çox fayda.
Daha yüksək həvəslə çalışıb öz tarlanda sən,
“Şoxlu pambıq ver”, - deyir qəhrəman ana vətən.
Döyüşlərdən müzəffər çıxmış qəhrəman xalqın,
Sevinci, arzuları yüksəlir hər an xalqın.
Könülləri diləyir daha incə, şux paltar,
Ey əmək qəhrəmanı, pambığa ehtiyac var.
Avqust, 1948, əlyazma

`
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QATARDA SÖHBƏT
Qatarda gedərkən bir qarıyla mən,
Ana – oğul kimi söhbət eylədik.
Dedim: - uğur olsun, uzaqmı yolun?
Dedi: - vətənimdir bizim bu Lerik.
Hörmətli anama zəhmət olmasa,
Deyərdimi mənə yaşı neçədir?
Dedi: - nə yaşadım hələ dünyada,
Gördüyüm cəmisi dörd qərinədir.
Dedim: - Mahmud əmi tanışmı sənə,
Yüz qırx doqquz yaşda cavandır hələ.
Dedi: - üç yüz illki ömür insana,
Bu vətən mülkündə çox azdır yenə.
Dedim: - sən keçmişi yaxşı bilirsən,
Nədən qocalardı insan cavankən?
Dedi: - az olardı əlliyə çatan,
Əbədi ehtiyac, bir də kədərdən.
Dedim: - bir qocalıq, bir də ki, ölüm,
İnsanın ömründə bunlar nahaqdır.
Dedi: - xalqı sevən, xalqa bağlanan,
Dünyada əbədi yaşayacaqdır.
“Nuxa fəhləsi”, 24 mart, 1957
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GƏLİR
Göyün qübbəsinə incə xətt kimi,
Çəkilib durnalar qatarla gəlir.
Gülün həsrətilə yanan bülbüllər,
Nəğməylə, eşq ilə, ilqarla gəlir.
Bahar zümrüd xalı sərib bağlara,
Al - əlvan naxışlar, baxıram hara.
Qoca da, cavan da nurlu bahara,
Yeni töhfələrlə, nübarla gəlir.
Hünər meydanında göstərib hünər,
İnsan təbiətə çalır min zəfər,
Tarladan qayıdan qızlar, gəlinlər,
Çiçəkli çəmənlə, gülzarla gəlir.
Laləzar vətənim, şöhrətim, şanım,
Ellər yaradanda necə dayanım?
Dedim yaş ötürüb gəlməz ilhamım,
Sən demə, ilham da baharda gəlir.
“Şəki fəhləsi”, 17 aprel, 1971

`
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QIZIMA
( S.Vurğunun “Belələri də var” şeirinə nəzirə)
Çəhrayı eynəkdən baxma həyata,
Düz yolundan çıxıb azanlar da var.
Yalanı özünə iş – peşə sanan,
Hər cür uydurmalar yozanlar da var.
Yox deyil həddini çoxdan aşanlar,
Özgə hesabına aşıb – daşanlar,
Üzdə sədaqətdən dastan qoşanlar,
Dalda min bir quyu qazanlar da var.
Həyatımız olmuş hünər meydanı,
İnsanı zəhmətdə, əməldə tanı,
Verdiyi vədləri, əhdi, peymanı,
Yaddan çıxaranlar, pozanlar da var.
Var olsun tər tökən, yaradan, quran,
Utansın, arlansın, aranı vuran.
Hər küncdə, bucaqda qeybətlər qılan,
Yuxarıya böhtan yazanlar da var...
“Şəki fəhləsi”, 18 noyabr, 1976
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OĞLUM
Gənclik, qüdrətidir insan oğlunun,
Günün qədrini bil, itirmə, oğlum.
Axtarma özünə özgə kölgəsi,
Zərrə qədər minnət götürmə, oğlum.
Silib yaddaşından “mən – mən” deməyi,
Dərindən – dərinə öyrən hər şeyi.
Üstün tut, daş yonmaq, qum ələməyi,
Xahişlə institut bitirmə, oğlum.
Mənfur bir ətalət, bir də tamahdır,
Əməklə yaşayan daim gümrahdır,
“Mənim işim deyil”, - demək günahdır,
Bimərrə dilinə gətirmə, oğlum.
Ellərə can yandır, başın ucalsın,
Ataların yolu, qoy yolun olsun.
“Əşi cəhənnəmə, bu hələ qalsın”, Deyərək bir əməl ötürmə, oğlum.
Vətən torpağında aç özünə iz,
Sözündə sağlam ol, işində təmiz,
Arzu xam xəyaldır, mübarizəsiz,
Bəxtə - məxtə diqqət yetirmə, oğlum.
əlyazma

`
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ÇÖRƏK
Babam cütcü idi, cırıq çarıqlı,
Dağ idi qayğısı, dağ idi dərdi.
Görəndə təknədə buğda çörəyi,
O gün sevinərdi, bayram edərdi.
Çörək çörəkçiyə verilsin gərək,
Olmasın bir dənə çiyi, yanığı.
Elə ustalıqla qızardılsın ki,
Heç yada düşməsin əppəkqatığı.
Çörək yaxşı şeir, gözəl bəstədir,
Sənətkar çörəklə ilhamlanmışdır.
Andım bizə qədər qərinələri,
Çörəksiz bir nəğmə yaranmamışdır.
Çörək nemətlərin əvvəlincisi,
Çörək qələbəyə möhkəm bir inam.
Çörək qüvvət imiş əsgər qoluna,
Qarlı səngərlərdə çox sınamışam.
Olub ki, soranda istəyimizi,
Yarı zarafatla çörək demişik.
Daş kimi donanda çörəklərimiz,
Su ilə isladıb onu yemişik.
Çörək sərkərdədir, çörək komandan,
Çörək alay – alay əsgər deməkdir.
41
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Çörək al bayrağım, çörək vətənim,
Çörək döyüşlərdə zəfər deməkdir.
Çörək bəhrəsidir, tərin, zəhmətin,
Qızıldır qarası, qızıldır ağı.
Çörək bol olsa da yadda saxlayaq:
“İlan qənaətlə yeyir torpağı”.
Çörək əvəzsizdir, çörək müqəddəs,
Bircə loxma belə düşməsin yerə.
Gəlin bir ağızdan ar olsun deyək,
Müftə çörək yeyən naşükürlərə.
YADIMA DÜŞDÜ
Yenə qövr elədi köhnə yaralar,
İlk gənclik illəri, yadıma düşdü.
Nazını çəkdiyim bir nazənin tək,
Bağçamın gülləri, yadıma düşdü.
Havalı bülbüllər nəğmə deyəndə,
Məhəbbət aləmi yandı sinəmdə.
Ömrün kitabını vərəqləyəndə,
Bir könül dəftəri, yadıma düşdü.
Baxışlar, baxışlar məni bənd edən,
Başqa aləm imiş bir kəmənd edən!
Ötən gəncliyimi dərdmənd edən,
O, əfsunkar pəri, yadıma düşdü.
1959
`
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RƏDD OLSUN MÜHARİBƏLƏR
(Şəki şəhər 11 saylı orta məktəbin müəllimi Ramazan
Mahıyevə ithaf olunur)
Mən təqdim etdiyim bu sadə müəllim,
Demirəm hər elmin lap anasıdır.
Çalışır poladtək bir təməl qoysun,
Tədrisi tarixin astanasıdır.
Sözləri sadədir, bərsiz – bəzəksiz,
İbarə dalınca qaçmağı sevmir.
Adi söhbəti də duzlu-məzəli,
Qaşqabaqlı görmək onu çətindir.
“Maqlar” deyəndə parta önündə,
Mehriban balalar maraqla baxır.
Bircə şagirdinin “bilmirəm” sözü,
Onu alovlara, odlara yaxır.
Tərbiyə yoluna qədəm qoyandan,
Məktəb müəllimə meydandır,- dedi.
Bir hünər göstərək, gəlin, a dostlar,
Münsiflər heyəti zamandır, - dedi.
Qələmə alarkən qəhrəmanımı,
Qadalı, qovğalı illəri andım.
Tüklərim ürpəşdi, sızladı qəlbim,
Təkrarən özümü cəbhədə sandım.
Keçib girdabına müharibənin,
43

Çəhrayı eynəkdən baxma həyata

Nə qədər qamətli cavan gedibdir.
Bu xoşbəxt günləri qorumaq üçün,
Həyatdan bir nəsil insan gedibdir.
Müəllim cəbhəyə ayaqla getdi,
Ayaqsız qayıtdı vuruşmalardan.
İyirmi yaşından şikəst qalsa da,
Vüqarla “xoşbəxtəm” – deyir, Ramazan.
Taxta ayaqları taqqıldadıqca,
Deyirəm, rədd olsun müharibələr!
Dilə sığışmayan cinayətləri,
Cahanda görməsin bir daha bəşər.
Özündən danışsan qəbahət deyil,
Bu doğma torpaqda izin var sənin.
Danış Vətənimin qara günündən,
Qanlı döyüşlərdən sözün var sənin.
Səngərdə qalsa da, gəncliyin odu,
Tükənmək bilməyən gücünə alqış!
Doğrusu, o qədər duymamışam mən,
Həyatın nə böyük sirləri varmış!
Mart, 1980 (əlyazma)

`
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CAVAB
Aldım məktubunu, sonam, sevgilim,
Sevincdən söz tutmur, dolaşır dilim.
Xəyal sizə tərəf yenə yönəldi,
Ömrün uşaq çağı yadıma gəldi.
Birgə döyünərdi uşaq qəlbimiz,
Mənə göndərdiyin məktubunda sən
Yazaraq belə bir sual verirsən:
“Orduda da yenə əlaçımısan?”
Yoxsa ki, əl çəkdin əlaçılıqdan?
Sualın yəqin ki, cavab gözləyir,
Sanki öz qulunu cənab gözləyir.
Dəniz dalğası tək çırpınan qəlbdən
Budur, göndərirəm cavabını mən:
“Vətən – ana yurdumuz, - deyə çırpınır ürək,
Vətən neçə şirindir, bunu bilirsən əlbət.
Öz borcunu verməkdən qiymətli bir iş varmı?
Ona qurban demişəm, gənc ömrümü, canımı.
Əgər düşmən əl atsa, bu uçulmaz mayağa,
Coşan sinəm sipərdir, verəcəyəm qabağa”.
Dekabr, 1940, əlyazma
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SİLAHIM
Brilyant tək o süngün parlayanda hər zaman,
Düşmən bağrı yarılır, gözünə çökür duman.
Həqiqi aşiq kimi vurulmuşam sənə mən,
De, aşiq əl çəkərmi bəslədiyi sevgidən?
Pəncəsini uzadıb faşistlər azğın – azğın,
İstədi gül rəngini soldura al bayrağın.
O zaman sən vuruşda bir sirdaş oldun mənə,
Alıb səni sinəmə atəş açdım düşmənə.
Gerini tanımadıq, inadımız bolşevik,
İndi böyük gələcək, həyat bizimdir dedik.
Fevral, 1942, əlyazma
MOSKVANIN GÖYÜ AZADDIR
Duman sakit – sakit çəkilir göyə,
Yuxulu meşələr sanki oyanır.
Fitlərin səsində “həyəcan” deyə,
Yenə də lənətlər alışır, yanır.
Ağ bulud ardından şığıyaraq bir,
Ağ gözlü yaralı quzğun görünür.
Odur kəşviyyatçı məlumat verir,
Göyün sinəsinə odlar gömülür.
Komandir hayqırır:
Təyyarə,
3 –ün üstündə,
`
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Yüksəklik 45
Atəş! Atəş! Atəş!
Təyyarə alovlar püskürür bu an,
Coşur damarlarda dolanaraq qan.
Moskvanın göyü yenə azaddır,
Zenitçi şöhrətdir, zenitçi addır.
iyun, 1942, əlyazma
1 MAY
Dalğalan, dalğalan bir dəniz kimi,
Al ipək bayraqlar, qumac bayraqlar.
Yenə dilə gəldi qəlbimin simi,
Könül xumarlanır, özgə cəlal var.
Göstərir gücünü zıhmətkeş bəşər,
Qoşurlar dəstələr, dəstə dalınca.
Açıqdır alınlar, gülərdir üzlər,
Ruha ləzzət verir ötən kamança.
Bir yanda məktəbli qızlar, oğlanlar,
Möhkəm addımlarla qoşur irəli.
Komsomolçu qızın sinəsində tar,
Çalır min sevinclə könlü nəşəli.
Bəzənmiş küçələr yaşıla, ala,
Şəndir bəşəriyyət, şəndir təbiət.
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Mat qalır günəş bu büsat, cəlala,
Bacarmaz təsvirin hər yüksək sənət.
Ölkəm nə gözəldir 1 May gələndə,
Hər yanda ətirli çiçəklər açır.
Bülbül cəh – cəh vurur bağda, çəməndə,
Geniş düzənlərdə ceyranlar qaçır.
Vətən, tək səndədir, bu azad bayram,
Səndədir azad qəlb, azad könüllər.
Bil səndən alaraq misilsiz ilham,
Yaradır əllərim hər böyük əsər.
MÜBARƏK OLSUN
Bu gün bayram edir ana yurdumuz,
Qəhrəman ordunun zəfər günüdür.
Yaşa tarix boyu Qızıl Ordumuz,
Yurda sipər etdin polad süngünü.
Əl atdı ölkəmə - ellər bağına,
O vəhşi yaponlar, azğın nemeslər.
Boyadın özləri tökdüyü qana,
Yazıldı adına ən böyük zəfər.
Sən dahi Lenini yaradanısan,
Səndə igidlik var, səndə mərdlik var.
Səndən ilham alır ellər hər zaman,
Yaradır adına ölməz dastanlar.
`
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Stalindir sənə coşğunluq verən,
Zəfərdən – zəfərə aparan səni.
Yadlar – yaxınlar da tanıyır həmən,
Sərkərdələr gözü baş sərkərdəni.
Bu böyük bayramın mübarək olsun,
Yaşa, yaşadıqca, axdıqca illər.
Yüksəlsin göylərə şöhrətin – şanın,
Sevinsin, ruhlansın azad könüllər.
Fevral, 1945, əlyazma
YAXŞIDIR
Kəndim bağ – bağatdır, hər yan mer – meyvə,
Üzüm lap şərbətdir, balı yaxşıdır.
Çoxdandır firavan həyat sürürük,
Qaymağı yaxşıdır, balı yaxşıdır.
Hər tərəf bir şeir, coşan ilhamdır,
Adi günləri də toydur, bayramdır,
Şənlik vəsfə gəlməz, gözəl əyyamdır,
Məclisi yaxşıdır, balı yaxşıdır.
Xoş keçir payızım, xoş keçir yazım,
Bilmirəm bu günü mən necə yazım,
Qəbul imtahanı vermişdir qızım,
Qiyməti yaxşıdır, balı yaxşıdır.
Dekabr, 1976 (əlyazma)
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QANLI SƏHNƏ
Meydan çox böyükdür, görünmür başı,
Qanla yoğrulubdur torpağı, daşı.
Hər insan qəlbində lənət oxuyur,
Onun hər guşəsi ölüm qoxuyur.
Sekundant dərindən nəfəs çəkərək,
Baxaraq saata dedi ki, vaxtdır,
Burada müqəssir yalnız baxtdır.
-Sikkə atılmalı,
Lakin şərtlərdən,
Heç çəkinmədən
Atışmalısınız!
Göydə fırlanaraq yerə düşdü pul,
Sekundantlar baxıb oldular məlul.
Biri hiyləgərcə başladı sözə,
Ciyəri hirsindən dönsə də közə,
Söylədi: “Puşkinim, bəxtiyarsınız.
Atış meydanında ixtiyarsınız”.
Pistolet qaldırıb çəkir tətiyi,
Sanki mane olur əsəbiliyi.
Şairin taleyi yəqin gülməyir,
Düşmən yaralanır, lakin ölməyir.
Dantes nişan alır xeyli əsəbi,
İntiqamla, kinlə döyünür qəlbi.
Şaraq.....
Tüstü çəkildi,
Şairin vüqarı yerə sərildi.
Bunu ellər bildi, aləm də bildi.
`
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İki gün keçmədi sönüldü o şam,
Kədərdən don geydi, nəşəsiz axşam.
Kainat ah çəkdi, fəğan qopardı,
Hər kəsin qəlbində min ələm vardı.
Xəbər yetişərkən keflənən çara,
Dedi: “İtlər üçün it ölümü gərək”.
Turşudub üzünü baxdı diyara,
Yenə də bağırdı “şərab” deyərək.
Şair, keçən əsrin zirvəsindən sən,
Hayqırdın, dəm vurdun parlaq günəşdən.
Azadlıq duyğusu coşdu qəlbində,
Nəğmələr oxudun, zirvədən, ərşdən.
Dağlardan da yüksək bir mövqeyi var,
Ölməz şeirlərin, hekayələrin.
Yaşar, illər yaşar, əsrlər yaşar,
Ellər dünyasında böyükdür yerin.
Fevral, 1943, əlyazma
ÖLMƏZ LENİN
İyirmi il keçir kədərli gündən,
Vidalar edərək o ulu rəhbər.
Ayrıldı sevdiyi xalqdan, elindən,
Söndü qəlbindəki odlu şimşəklər.
Ey rəhbər, bu bağın yaradanısan,
Səninlə fəxr edir, gülər, şən ölkəm.
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Mayaksan dünyaya, ey böyük insan,
Səndən ilham alır, coşaraq qələm.
Lenin, sən ölməz bir qəhrəmansan, bil,
Tarixin köksündə yaşayırsan sən.
Xalqlar yaradanı unudan deyil,
Ruhun bizimlədir, ayrıldın cismən.
Yanvar, 1944, əlyazma
AZAD QADINLARA
Bilirəm, şən qızlar, gülər qadınlar,
Nələr çəkməmişdir sizin başınız.
Qəlbində bir nalə, bir də intizar,
İslatmış yastığı axşam yaşınız.
Keçmişlər qadına vəfasız deyib,
Döndərdilər səni bir qara daşa.
Satdılar qul kimi varlıya, bəyə,
Qəmlə dostlaşdınız verib baş – başa.
Təzəcə gəlinlər saralıb solmuş,
Gözü həsrət qalıb bahara, yaza.
Divarlar küncündə yaşlara dolmuş,
Qaməti bükülüb dönərək yaya.
Lakin şərəfli bir tarixin vardır,
İgidliyin qəmi qaynamış səndə.
Tarixdən – tarixə o yadigardır,
İstərəm şeirimdə söyləyim mən də.
`
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İgid Nadejdanın qəhrəman adı,
Dillərdə söylənir bir dastan kimi.
Cəsur qızılquş tək büküb qanadı,
Cumdu zülmət üstə ac aslan kimi.
Ölməz qəhrəmanın o gur səsindən,
Fransız ordusu amana gəldi.
Onun zəfər saçan nəriltisindən,
Dəstələr, alaylar, yan – yana gəldi.
Unutmaq olarmı qoçaq Zoyanı,
Qəhrəman ər kimi vuruşan qızı!
Qalınca bədəndə son damla qanı,
Nə bir ağrı duydu, nə də bir sızı.
Bəstinin, Dusyanın, qorxmaz Lizanın,
Hesabı hədsizdir bu çəmənzarda.
Bir Vətən eşqilə coşur insanın,
Qaynayaraq qanı bizim diyarda.
Hələ mən demirəm göylərdə süzən,
Düşməni sarsıdan o tərlanları.
Buludlar şığıyıb üstündə gəzən,
Günəş cəmallını, o nazlı yarı.
Yaşa, ey baharla üz – üzə duran,
Könüllər oxşayan Martın 8 – i!
Qarının da qəlbi gülür hər zaman,
Keçmiş qüssələrin qalmayıb izi.
Mart, 1946, əlyazma
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SONA
Yenə səni görüb ruhlandı könül,
Bacarsam söylərəm dastanı, Sona.
Çırpınır coşaraq sinəmdə qəlbim,
Andım vuruşduğun zamanı, Sona.
Odur sinən üstə par – par parıldar,
Qızıl medalların, ordenlərin var.
Sevirlər ürəkdən ellər, obalar,
Göylərə hökm edən tərlanı, Sona.
Səmaya şahin tək şığıyan anda,
Lay – lay buludları keçən zamanda,
Bir Vətən sevgisi coşarkən qanda,
Heyrətdə buraxdın cahanı, Sona.
Dedin: “Qurban olum, ey doğma Vətən!
Bəxtiyardır səni ürəkdən sevən.
Ayaq basa bilməz indi bir düşmən!”,
Yaşa, yurdumuzun aslanı, Sona.
Yürüşdə, yarışda sən birincisən,
Gözəlsən, qiymətli sən bir incisən,
De, könül gülərmi sən bir incisən?
Aşiqin sevdiyi cananı, Sona.
17 aprel, 1946, əlyazma

`
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ŞAXTA BABA
Şaxta baba, sən xoş gəldin,
Bizim yurda, bizim elə.
Səni sevir böyük – kiçik,
Adın gəzir dildən – dilə.
Söhbət açaq işimizdən,
Deyə - deyə, gülə - gülə.
Əli dolu gəlmişik biz,
Gedən ildən, gələn ilə.
Bu gün sovet ailəsində,
Bayram edən xoşbəxt insan.
Yeni ili qarşılamış,
Zəfərilə zaman – zaman.
Bir beşillik müddətində,
Dolur on beş illik plan.
Gördüklərin nə möcüzə,
Nə nağıldır, buna inan.
Evlər şənlik donu geymiş,
Hər ev üçün gəlmiş bahar.
Min nemətli masa üstə,
Nəğmə deyir ağ samovar.
Nə çörəyin, nə paltarın,
Nə sabahın qayğısı var,
Baxdıqca şən ilham coşur,
Ağır – ağır düşdükcə qar.
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Geniş çöllər, sıx meşələr,
Ağappaq bir libas geyir.
Ağacların budaqları
Sakit – sakit başın əyir.
Gün boylanır zirvələrdən,
Ağ pambıqlar gülümsəyir.
Təbiətə bəxş edilən,
Bu bir yeni gözəllikdir.
Oğul – uşaq qulaq asır,
Nağıl deyən babalara.
Söhbət bitir, cumur xəyal,
Bülbül kimi ötən tara.
Xumarlanır azad könül,
Yaddır aha, intizara.
Lüğətlərdə yaşayırlar,
Talesizlə, bəxti qara.
İxtiyarlar ömürlərin,
Vurur səksən, doxsan yaşa,
Görürəm ki, gəncdir hələ,
Qoca demək olmaz, əsla.
Əziz mehman, Vətən mülkü,
Bir cənnətdir başdan – başa.
Sevincimiz coşan dəniz,
Həyatımız bir tamaşa.
Yanvar, 1977 (əlyazma)

`
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SEVİRƏM MƏN
Ömür ötüb, könül gəncdir,
Lopa qarı sevirəm mən.
Novruzgülü boylananda,
İlk baharı sevirəm mən.
Bahar çəksin əlvan xalı,
Bəzəndirsin yamac – yalı,
Soyuqbulaq və Marxalı,
Kaman – tarı sevirəm mən.
Tər bənövşə yığa – yığa,
Seyrə çıxaq Qırxbulağa,
Bir baş çəkək obalığa,
Çəmənzarı sevirəm mən.
Müəlliməm işim çətin,
Şagirdlərim var – dövlətim,
El yanında var hörmətim,
Etibarı sevirəm mən.
Məktəbli qız, oğlan olsun,
Ahıl olsun, cavan olsun,
İnsan gərək insan olsun,
Düz ilqarı sevirəm mən.
Peymanına sadiq qalan,
BAM çölündə külüng çalan,
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Vətənimə şərəf olan,
Fərhadları sevirəm mən.
Əl vururuq biməm nədən,
Nəriltili şirə bəzən.
Nəğmələri el – el gəzən,
Sənətkarı sevirəm mən.
Hey ucalır zaman – zaman,
Adlı – sanlı respublikam.
Daimi bir bayraq alan,
Bu diyarı sevirəm mən.
Fevral, 1982 (əlyazma)
DOSTLAR
Bir nəğmə yazmasam bu xoşbəxt günə,
Mənasız görünər həyatım mənə.
Elə vurulmuşam Vətən mülkünə,
Fərhadam, Kərəməm, Məcnunam, dostlar.
Görmədim bir kəsi düşəni dara,
Burda insan hara, qocalmaq hara.
Xarüqə yaradan qəhrəmanlara,
Əzəldən mayiləm, məftunam, dostlar.
Baxın, nə bəxtəvər taleyim varmış,
Kiçik xidmətim də unudulmamış.
Kommunist Partiyama alqış, min alqış,
Bu gün məmnundan da məmnunam, dostlar.
Oktyabr, 1975 (əlyazma)
`
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STALİN QANUNU
Qış fəslində ilk baharı gətirən,
Stalinin bu qanunu var olsun.
Bizi azad yaşayışa yetirən,
Hər arzuya bir səadət yar olsun.
Oxumağın, işləməyin ləzzəti,
Bir çalışıb, bir yeməyin ləzzəti,
Bu yurddadır hər əməyin ləzzəti,
Vətənimə gəc baxanlar xar olsun.
Ölkəm bənzər gül – çiçəkli çəmənə,
Bülbül gəlib, qonub tər yasəmənə.
Cəh – cəh vurur, sanki deyir, o, mənə,
-Belə gündə yazmazsansa ar olsun.
Ellər üçün işləyənlər ucalar,
Səs verəcək qadın, cavan, qocalar,
Dostun seçib, seçilməyə haqqı var,
Əğyarların gözlərinə par olsun.
Gülür bu gün yaşıllaşan çöl, bayır,
Azad yurdum sevinc içrə qaynayır.
Ellər şaddır, gülür, çalır, oynayır,
Məclisimdə zurna, qaval, tar olsun.
“Nuxa fəhləsi”, 10 mart, 1950
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SƏADƏT NƏĞMƏKARI
Bir – bir oxuduqca böyük şairin,
Odlu sözlərini, çırpınır ürək.
Düşünürəm, elə bağlanmayanlar,
Sənət meydanına gəlməsin gərək.
Ah, nələr yaratmış, necə deyim mən?
Könül, söyləməyə varmı qüdrətin?
Xeyr hər kəlməsi min bir kitabdır,
Necə gücü çatsın, gənc bir sənətin?
Bu ana torpağın nəfəsi onun
Nəşəsiz qəlbini vəcdə gətirdi.
Yazıb tamamladı öz “Xəmsə”sini,
Bəxtiyar xalqıma hədiyyə verdi.
Zülm üstə xaniman öz dövranının,
Açıb iç üzünü göstərdi elə.
Nəsihət zalimə təsir etmədi,
Gəlmiş olsa belə daşlar da dilə.
Kim deyir Nəsimi, Füzuli, Vaqif,
O böyük dühadan dərslər almamış?
Bizim Axundova, Səməd Vurğuna,
Sənətin şüası işıq salmamış.
Yeddi yüz əlli il keçsə də, bu gün,
Deyirik Nizami vəfat etməmiş.
Xoşbəxtlik eşqilə döyünən könül,
Heç zaman torpağa mehman getməmiş.
“Nuxa fəhləsi”, 15 dekabr, 1953
`
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SÜFRƏ BAŞINDA
Budur, bir dost kimi gəlir yeni il,
Fərəhlə, sevinclə döyünür könül.
Ellərin qonağı şaxta baba da,
Təbrikə tələsir, əllərində gül.
Özünə yer tutsun, hər gələn səhər,
Qoy izsiz keçməsin saatlar, günlər.
Gərək yeni il də bəhrəli olsun,
Xəcalət çəkməyək biz zərrə qədər.
Yurdumdur dayağı bəşəriyyətin,
Duraq cərgələrdə poladdan mətin.
Götürün, tost deyək məclisimizdə,
Xoşbəxt gələcəyin eşqinə bu gün.
“Lenin bayrağı”, 1 yanvar, 1963
GÖY GÖL
Sökülür dan yeri, gülürsən yenə,
Günəş tellərini səpir üstünə,
Elə bir gözəlsən vurulub sənə,
Görüşünə gəlir ellər, obalar,
O billur sinəndə dincəlir, Göy göl.
Ətraf sakitlikdir, yoxdur hələ səs,
Min bir ilham ilə alıram nəfəs,
Atır örpəyini mehriban Kəpəz,
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Bizi salamlayan nəhəng palıdlar,
Dövrəndə səmaya yüksəlir, Göy göl.
Dağların qoynunda sönməz işıqsan,
Sən ana yurduma bir yaraşıqsan,
Hey artır şöhrətin keçdikcə zaman,
Hər kəsə doğmasan, hər kəsə əziz.
Adi bir daşın da xoş gəlir, Göy göl.
Sentyabr, 1959 (əlyazma)
ÖLMƏZ SƏNƏTKAR QOQOL
(Anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə)
Budur, oxuyuram “Ölü canlar”ı,
Gözlərimə rəzil Plyuşkin gəlir.
Seyrinə daldıqca ölü canların,
Qaranlıq dünyaya qarşı kin gəlir.
Bu kitabda isə müfəttişlərin,
Görürəm zülmətli dünyasını mən.
Qoqol sual edir, əsəbi, gərgin,
Nə vaxt güləcəksən, ey ana vətən?.
Zəngin xəzinəni fəth etdikcə mən,
Deyirəm yaşayır yalnız yaradan.
Xoşbəxtdir xalqının ağ günü üçün,
Şam kimi əriyən, şam kimi yanan.
`
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Bədii əsərləri tab gətirmədi,
Boyar aləminin işgəncəsinə.
O, çox yaşamadı, ömür sürmədi,
Kainat yas tutdu faciəsinə.
Qəbrinin önündə gözlərində yaş,
Turgenev son dəfə vidalaşarkən.
Dedi: Qoqol idi dərdinə sirdaş,
Heyhat güzgüsünü itirdi Vətən.
Xeyr, yaşayırsan, ucalt səsini,
Keçsin əsrləri qatartək yaşın.
Bizim bu dağların zirvəsi kimi,
Ucalır yurdumda sənin də başın.
Mart, 1959, (əlyazma)
GÖZLƏRİN
Neyləyim, çoxdandır vurğunuyam mən,
Çatma qaş altında qara gözlərin.
Gözlərim gözünə sataşanda, qız,
Vurur sinəm üstə yara gözlərin.
Eşqin nə qəribə aləmi varmış?
Qəlbə bahar olur çovğunlu bir qış.
Ruhumu bədəndən çəkib aparmış,
Özüm də bilmirəm, hara gözlərin?
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Adətdir, gözəldə min bir naz olar.
Səbrim kəsilmişdir, qınamasınlar.
Şayanın canından təmənnası var,
Eləsin dərdinə çarə gözlərin.
1958, əlyazma
SEVİL
Pionerlər, tanıyın,
Siz məktəbli Sevili.
Bu il tamam olacaq,
Təhsilinin üç ili.
Hələ gün yayılmadan,
O qalxır yatağından.
Taxtını yığışdırıb,
Çıxır öz otağından.
Soyuq suda sabunla,
Tərtəmiz o yuyunar.
Olsa da, şaxta, boran,
Yağsa da, şiddətli qar.
Sonra öz dəsmalıyla,
Silib əl və üzünü,
Tozun çırpar paltarın,
Yığışdırar özünü.

`
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Səhər çayı içərək,
Tələsər məktəbinə.
Yoldaşları sevinclə,
Qarşılayarlar yenə.
Məktəblilər çağırıb,
“Bizim Sevilcan”, deyər,
O da cavablarında,
Ya “bəli”, ya “can” deyər.
Salamlaıb xeyli şən,
Danışar gülə - gülə.
Tapmaq üçün söyləyər,
Tapmaca, ya məsələ.
Daha sonra xitabən:
Qulaq asın, uşaqlar!
Keçən dərsi öyrənmək,
Deyər faydalı olar.
Kitabdan hissə - hissə,
Oxurdurar hər kəsə.
Düzəldər olan səhvi,
Arada gəzə - gəzə.
Sənsən bizim balaca,
Sevimli müəllimimiz.
Deyir onun yoldaşı,
Pioner qız Firəngiz.
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Zəngi səbirsizliklə,
Gözləyər bizim Sevil.
Ona hər dəqiqəsi,
Sanki gələr bircə il.
Zəng vurulan kimi tez,
Tutur o, öz yerini.
Hazır edir gərəkli,
Kitab, ya dəftərini.
Əl qaldırmaq üçün o,
Tələsməyir heç zaman.
Cavabı həmən verir,
Kəlmə buraxmır, inan.
Söyləyər çox səbrlə,
Cavab verər suala.
Odur yenə bir “5” – i ,
Müəllim yazır jurnala.
Çalışın onun kimi,
Nümunəvi olmağa.
Keçilən dərslər üzrə,
“4”, “5” qiymət almağa.
Yanvar, 1949, əlyazma

`
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DEPUTATIN GÖRÜŞÜNDƏ
Bir bayram şənliyi vardır salonda,
Təsvirsiz bir büsat mövcuddur onda.
Əlvan xalılara bürünmüş hər yan,
Baxdıqca qəlbindən sevinir insan.
Hər kəsin üzündə bir sevinc vardır.
Kədərdən əsər yox, şən bəxtiyardır.
Aşıq sinəsinə basıb sazını,
O sarı simləri hey dilləndirir.
Vətənin qeyrətli oğul – qızını,
Xalqına tərənnüm eləyir bir – bir.
Sonra təntənəli iclas başlanır.
Sükut hakim olur bütün salona.
Qalxaraq ayağa, qoca söz alır.
Yönəlir diqqətlər və gözlər ona.
-Yoldaşlar, söyləyir, -bəlalı başım,
Nələr çəkməmişdir mənim dünyada?!
Cavankən ağardı saqqalım, saçım,
Gənclik illərimi verərək bada.
Yoxsul, yetimləri küçəyə tökən,
Evindən sonuncu xalçasın çəkən,
Körpəni anadan ayırıb atan,
Qızları qul kimi qocaya satan,
Vəhşi qanunların mən şahidiyəm,
Varlılar xalqıma etdilər sitəm.
Amansız qanunlar az ki deyildi,
Deyin, vaxt çatarmı saymağa indi?!
Yoldaşlar, bu bağın bir bağbanı var,
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Böyük partiyadır ellər atası.
Xoşbəxtlikdir onun qanun əsası.
Gəlin süln işinə birgə səs verək!
Sevinsin kainat bir daha gərək.
20 yanvar, 1955, əlyazma
SEVİNC
Söyləyin, a dostlar doğma yurdumdan,
Başqa bir bəxtəvər ölkə də varmı?
Qoy səyyah dolansın çox uzun zaman,
Görək vətənimtək diyar taparmı?
İllər başdan – başa sanki bahardır,
Hər gün abadlaşan bu gülər eldə.
Hər kəsin qəlbində min arzu vardır,
Hədsiz sevinc hissi coşur könüldə.
Ətraf sakitlikdir, yarıdır gecə,
Budur, gənc yatmamış, bir fikrə dalmış.
Rahat buraxmayır xəyal, düşüncə,
Arzuya çatmağa dörd saat qalmış.
Düz on səkkiz bahar görən bu cavan,
Gözləyir səhəri xeyli səbirsiz.
Geyinir paltarın ağarmamış dan,
Gedir səs verməyə bilirmisiniz?

`
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İlk dəfə səs verir, bu şən diyarın,
Şərəfli qızına, igid oğluna.
İlk dəfə səs verir, qəhrəmanların,
Xaruqə yaradan polad qoluna.
İlk dəfə səs verir, o, kommunizmin,
Səadətlə dolu şən diyarına.
İlk dəfə səs verir, sülhün əzminin,
Hər yanda yetişən şirin barına.
İlk dəfə səs verir, parlaq günəşə,
Doğma partiyaya, əziz vətənə.
O günəş dünyaya saçaraq nəşə,
Aparır xalqları xoşbəxt günlərə.
Fevral, 1951, əlyazma
BÖYÜK ARZU
Asfalt yolun üstündə yüksəlir gözəl bina,
Biixtiyar baxırlar ötüb – keçənlər ona.
Gül – çiçəkli bu yerin mənzərəsi özgədir,
Baxdıqca doymaq olmur, insana nə xoş gəlir!
Bir yanda fəvvarələr hovuzda fontan verir,
Bir yanı əlvan çiçək, bir yanı çəmənlikdir.
Onun yaraşığıdır əzəmətli bu bina.
Nəşə ilə işləyir, həm fəhlə, həm də bənna.
Çoxdandır görməyirdim usta Osman əmini,
İstərdim yenə sıxam onun qadir əlini.
Dedim: qüvvətlər olsun, ay usta Osman əmi,
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Yenə abad edirsən, qocalsan da elini.
Alnından cumbul-cumbul axan tərini bir sil,
Bir az nəfəsini dər, işin ki, qaçan deyil.
-Hər naxışı tökdükcə mən, - dedi, - qüvvət alıram,
Ömrümə ömür gəlir, xeyli cavanlaşıram.
Qoyulan hər böyük daş, kommunizmə cürət verir,
O ağ günü görməyə könlüm tələsməkdədir.
Budur ən böyük arzum:-deyirəm, -ölməyəydim,
Gül baharlı kommunuzmin cəlalını görəydim.
May, 1952, əlyazma
CANLI XATİRƏ
Bir bahar axşamı qaş qaralarkən,
Düşüb sevgilimlə yollandıq bağa.
Dostumu yarıyla gəzən görüb mən,
Bir az da yeriyib yönəldik sağa.
Budur dördümüz də gəzir yanaşı,
Bu gözəl şəhərin məşhur bağında.
Birdən sevgilimin çatıldı qaşı,
Dayandı heykəlin lap qabağında.
Dedi: - tanımırsız heykəl kimindir?
Sinəsi bəzənmiş ordenlər ilə.
-O, vətən qurbanı bir müəllimindir,Deyə, -müsahibim tez gəldi dilə:
O, sadiq insandır şən ölkəmizə,
İstərsiz haqqında danışım sizə?
Biz razılıq verib baxdıq üzünə.
O, sanki fikrini yığdı özünə.
`
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Sinədən qopan ah, qəlbini dəldi.
Gözünə kədərin dumanı gəldi.
Xatirə qəlbini salsa da közə,
Nəhayət, sakitcə başladı sözə:
Çox dəhşətli günlər keçirmiş vətən,
Özünüz bilirsiz, deməsəm də mən.
Düşmən ana yurdu tapdalayırdı.,
Bəzən də çox iyrənc şayə yayırdı:
“Almanlar dünyanı gərək almalı,
Sovet xalqları da bir qul olmalı”.
Tanklar dağıdırdı dinc ölkəmizi,
Lakin qorxutmadı əjdaha bizi.
Sovet oğulları, gözlərində kin,
Dedi: kəsilməli qolu Hitlerin!
Silməli tarixdən xain murdarı,
Bir şöhrət düşkünü,o hökmdarı!
Bizim məhləmizdə bir müəllim vardı.
Məncə əlli yaşı ötmüş olardı.
Artıq çallaşmışdı saqqalı, başı,
Gülüb açılmırdı, qabağı, qaşı.
Müəllimin gecəsi – gündüzü yoxdur,
Fikirdən ayrılmır, bir saat, bir an.
Qəlbində sönülməz bir qüssə durur,
Sarsıdır könlünü onun hər zaman.
Vətənin taleyi bir məngənə tək,
Sıxır vicdanını, sıxır canını.
Qəzəbdən quş kimi çırpınır ürək,
Almanlar qaraldır hər gün qanını.
Müəllimin yaşıdı kənddə qalmamış,
Bir çoxu cəbhədə ordenlər almış.
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Vətən namusunu qoruyur ər tək,
Belində qumbara, əlində tüfəng.
Müəllimin xəyalı gəzir hər yanı,
Gəlir gözlərinə cəbhə meydanı:
Budur, qarlı külək hey vıyıldayır,
Buzla örtülmüşdür hər yan; çöl, bayır.
Şaxta qılınc kimi kəsir insanı,
Müəllim düşündükcə qaralır qanı.
Toplar guruldayır, bombalar yağır,
Yollar keçilməzdir, yüküsə ağır.
Dönməz kiçik oğlu düşmən üstünə,
Şığıyır alıcı bir tərlan kimi.
Ürəyində sönməz qəzəbi, kini.
Hayqırır: “Ey qatil, təslimsən mənə.
Ayrılır fikirdən, düşüncələrdən.
Deyir: vuruşlara gərək gedəm mən.
***
Səhərdir, əlində bükülü kağız.
Dayanmış müəllim qapıda yalqız.
Toplanır adamlar qapıda bir – bir.
Gündə yüz – yüz gəlir, yüz – yüz də gedir.
Voyenkom otağa daxil olanda,
Müəllim kağızı uzadır ona.
O isə mehriban yavaş səsilə:
Dedi: Sən lazımsan burada hələ.
Bəs uşadlar üçün dərs deyərək,
De, necə olmalı böyük gələcək?
-Bu işi tapşırram öz qadınıma.
Qocaman müəllimdir, hörməti vardır.
`
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Həmin xahişimə əməl et, amma,
Ruhuma, könlümə o ixtiyardır.
Düzdür, çallaşsam da, qollarım sazdır.
-Bir müəllim gərək ki, məktəbə azdır.
-Burada qalmağım bir cinayətdir,
Bir halda işimi qadın ödəyir.
Boyenkom düşünüb dedi: yollaram,
Bu böyük hörmətə mən minnətdaram,Deyə sevinərək çıxdı müəllim.
Yoxdur təsvirinə qüdrətim mənim.
***
Yandırıcı maye şüşələrini,
Müəllim gəzdirir çox ehtiyatla.
Qurtarıb qazdığı öz səngərini,
Yoxlayır o ciddi bir tələbatla.
Düşünür, gərək bir tank da keçməsin,
Arzusu gözündə qalsın nemesin.
Bir çox döyüşlərdə təcrübələnmiş,
Yeni şey öyrədir ona hər döyüş.
Onlarla tankları məhv eləmişdir.
Aldığı ordenlər sübutlar edir.
Dostum sağ əliylə işarə etdi.
Nədənsə bir anlıq fikrə getdi.
Söylədi: qudurğan faşistlər bu gün.
Müvəqqəti sürən qələbə üçün
Tanklarla qəti bir hücuma keçdi,
Silahsız dinc əli ot kimi biçdi.
Müəllim dəstəsiylə bir qəhrəman tək,
İrəli bir tank da qoymadı gəlsin.
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Onu biz sözlərlə, ah, necə deyək!
Mənim cəbhə dostum, o cəsur kəsin.
Vətən sevgisini siz biləsiniz,
Ona məskən olmuş bizim qəlbimiz.
Qolu yaralandı döyüşən zaman,
Düzdü toqqasına qumbaraları.
Sonuncu tank gəlib yaxınlaşan an,
Atıldı tırtılın altına sarı.
Vətən, ana yurdun eşqi ilə o,
Ömrünü torpağa elədi təslim.
Cisimcə sarımtıl daşa dönsə də,
Tarixdən – tarixə qalır abidə.
Canlı xatirədir nəsillər üçün,
Ölməz bir insandır, yaşayır bu gün.
Dostum bildiyini söylədi bizə,
Bizsə xəyal içrə hey üzə - üzə.
Budur, dördümüz də gəzir yanaşı,
Bu gözəl şəhərin məşhur bağında.
Görürük sevinən yarı, yoldaşı,
İstirahət edən axşam çağında.
Avqust, 1952, əlyazma
ƏSL QANUNLAR BAYRAMI
Bu gün yenə şadlıqdadır, ana yurdum, böyük vətən,
Sevinir el, gülür oba, bu şənliyə heyranam mən.
Kommunuzmin memarının – Stalinin qanununun,
Sovet xalqı bayram edir, doğulduğu günü onun.
Tərlan xəyal pərvaz edir, yaxın – uzaq keçmişlərə,
Hara uçsa əsla yoxdur, ürək açan bir mənzərə.
`
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Bu qocaman vətənimdə az olmamış ki, qanunlar,
Hər qanunun arxasında min bir ölüm, min bir can var.
Onun hər bir vərəqindən ya göz yaşı, ya kədəri,
Oxuyarsan, vərəqləsən, varmı onun say qədəri?
Qanunsuzluq “qanun” idi, yoxsul zəhmətkeşlər üçün,
Bu “qanunlar” ağladardı, anaları için – için.
Lakin böyük Stalinin yazdığı bir qanun vardır,
Sayəsində azad ellər ömür sürür, bəxtiyardır.
Bu elə bir əsərdir ki, ondan alıb ilhamını,
Sənətkarlar yaradırlar, ölməz həyat dastanını.
Bu elə bir əsərdir ki, onun parlaq şöləsindən,
Doğma xalqım işıq alır, sevir ruhən, sevir qəlbən.
Bu elə bir əsərdir ki, burda gülər həyat vardır,
İnsanlara həm sevincdir, həm fərəhdir, iftixardır.
Cəmiyyəti dayanmadan aparır o, tərəqqiyə,
Ağır almaz baltasıyla zərbə vurur köhnəliyə.
Qadir əllər qüdrətilə dəyişdirir təbiəti,
Dühasilə bəzəndirir, hər şeiri, hər sənəti.
Kommunizmin sabahını yaradan xalq, azad bəşər,
Bu təsvirsiz xoşbəxtliyə minnətdardır ulu rəhbər.
Dekabr, 1952, əlyazma
GƏNCİN ZÖVQÜ
Stol arxasında əyləşən o gənc,
Sanmayın həkimdir, ya da mühəndis.
Zahiri parıltı, xoş görünüşdən,
Bəzən də aldanır nəzərlərimiz.
Sadə bir fəhlədir, ipək əyirən,
75

Çəhrayı eynəkdən baxma həyata

Adı var, sanı var, şöhrəti vardır.
Atdığı hər teldə bir sevinc duyar,
Can kimi sevdiyi sənəti vardır.
Təmkinlə, vüqarla o da əyləşib,
Bu sakit, işıqlı mərmər salonda.
Bəzən fikrə dalır, əlində qələm,
Sönməz maraq hissi duyulur onda.
Gənc oğlan səblə, xeyli zövq ilə,
Hər sözü kitabda sanki izləyir.
Geniş yollar açır arzularına,
Dəftərə yazdığı kəlmələr bir – bir.
Qadir partiyanın əməllərindən,
Möhtəşəm yolundan danışır kitab.
Deyir: od içində şanlı partiya,
Qələbə çalmışdır, gətirərək tab.
Kitabın hər sətri bəşəriyyətin,
Xoşbəxt bir dünyanı qurmaq yoludur.
Zülmə, istismara, müharibəyə,
Məhv edən zərbələr vurmaq yoludur.
Onun hər cümləsi, hər ifadəsi,
Böyük gələcəyin təməl daşıdır.
Yaratmaq eşqilə yanan qəlblərin,
Ən yaxın səmimi bir sirdaşıdır.
Gənc oğlan səbrlə, xeyli zövq ilə,
`
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Hər sözü kitabda sanki izləyir.
Geniş yollar açır arzularına,
Dəftərə yazdığı kəlmələr bir – bir.
Dekabr, 1953, əlyazma
“SƏBUHİ VƏ RUS DİLİ”
Şam tək əridin hey yana – yana,
Bir çarə aradın minbir cür dərdə.
Böyük arxa gördün rus qardaşını,
Çıxılmaz günlərdə, yaman günlərdə.
Kim deyir öz böyük rus qardaşını,
Ürəkdən sevərək bağlanmamısan?
Rus xalqı şeirinin bayraqdarına,
Abidə deyilmi yazdığın dastan.
Zülmət dünyasında xurafatla sən,
Təkbətək üz – üzə durub vuruşdun.
Sevimli tarını ələ alanda,
Bəzən gitaradan söhbət də açdın.
İncə mətləbləri şərh edəndə sən,
Dedin ki, rus dili köməyə gəlsin.
Arzun deyildimi bizim Sevillə,
Valentin bu gün əl - ələ versin.
20 oktyabr, 1962, (əlyazma)
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YOLLAR, A YOLLAR!
Yayın istisində toz – duman olur,
Maşınlar keçəndə çox yaman olur,
Külək tərpəndisə lap tufan olur,
Səni heç anan yox, yollar, a yollar!
Halına yanan yox, yollar, a yollar!
Bir yanın dərədir, bir yanın xəndək,
Bir yanda iy verir tullanan cəmdək,
Bir yanda qalanmış torpaq, daş – kəsək,
Səni heç anan yox, yollar, a yollar!
Halına yanan yox, yollar, a yollar.
Payızda açılır yazın gölləri,
Hey axır çal – çarpaz kran selləri,
Təmirçün gözlədin uzun illəri,
Səni heç anan yox, yollar, a yollar!
Halına yanan yox, yollar, a yollar!
31 mart, 1965, (əlyazma)

`
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ETİRAF
Etiraf edirəm, yeri gələndə,
Şair məhəbbətdən gərək söz açsın.
Düzü, istəmirəm cəbhə illəri,
Gözümün önündə gəzib dolaşsın.
Ömrün odlu çağı odlarda keçdi,
Gülü açılmadı, ilk məhəbbətin.
İlk görüş çevrilib son görüş oldu,
Sirdaşı kəsildi, əbədiyyətin.
Əgər məhəbbətdən az yazmışamsa,
Sanmayın, a dostlar, az yanmışam mən.
Yanğısı güclüdür ilk məhəbbətin,
Azı min bir dəfə odlanmışam mən.
MƏKTUBLAR
(Müharibə veteranı, müəllim Zahid İbrahimova ithaf)
Müəllim var, nə ölçü, nə biçi bilər,
Dəyməz danışmağa belələrindən.
Müəllim var, şablondan çıxmaq istəməz,
Çıxsa da kürreyi - ərz məhvərindən.
Müəllim görmüşəm axıra qədər,
Eyni avaz ilə deyib dərsini.
Şagirdlər görmüşəm mürgüləyiblər,
Həzin bir laylanı dinləmiş kimi.
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Ömründə bir şeir yazmasan da sən,
Dərsini dinləyən “şairdir” deyib.
Hər sözün ürəkdən elə gəlib ki,
Xəyala dalanlar şeirdir deyib.
Dərdli Füzulidən qəzəl deyəndə,
Şagirdlərin duyub, necə yanmısan.
Vurğundan söz açıb şeir oxuyanda,
Səməd Vurğun olub alovlanmısan.
“Leyli və Məcnun” dan söhbət gedəndə,
Gözü dolanları gözümlə gördüm.
Yandım, yada düşdü cəbhə illəri,
Nakam məhəbbətim, köhnəlmiş dərdim..
Az olmamış sübhü diri açdığın,
Masa arxasında, gözündə eynək.
Dünyada heç bir şey sevindirməmiş,
Şagird inşasının dolğunluğutək.
Cavan tərbiyəçi, qoca xadimə,
Doğmalıq, yanarlıq görmüşdür səndə.
Biri tutulanda qəmdən, kədərdən,
Zarafat da etdin yeri gələndə.
Ünvanın köhnəlmiş, məktublar təzə,
Moskva, BAM çölü, Krasnoyardan...
Döyüş dostların da unutmur səni,
Məktublar yaxından, lap uzaqlardan.
`
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Xətlər başqa – başqa, məzmunları bir,
Təşəkkür, razılıq, nə qədər xoş söz.
Mən də öz şeirimlə arzulayıram,
Heç zaman sönmədi qəlbimdəki köz.
BAHARIM
Nəğmələr oxuyur, vurğun bülbüllər,
Səhərlər səsləyir yarı, baharım.
Gözlərim axtarır, görmək istəyir,
Yarımın əlində tarı, baharım.
Bəzənir ormanlar, bəzənir dağlar,
Ax, necə gözəldir səfalı bağlar,
Həzin şırıltıyla axır bulaqlar,
İllərin şöhrəti, varı baharım.
Hər yanda şənlik var, hər yan bəxtiyar,
Bu vətən mülkünün min cəlalı var.
Hərdən salamlayır göydə buludlar,
Dağın zirvəsində qarı, baharım.
Könüllər, duyğular, ruhlar azaddır,
Gülür bütün diyar, böyük büsatdır.
Ürəkdən sevinir, ürəkdən şaddır,
Doxsanı keçirmiş qarı, baharım.
Üzüşür göllərdə ördəklər, qazlar,
İşləyir tarlada gəlinlər, qızlar,
Ruhlanır aşiqlər, dillənir sazlar,
Şayan da bax çalır tarı, baharım.
“Nuxa fəhləsi”, 21 aprel, 1946
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NƏNƏMİN YAŞI
Məntəqədən qayıdıb
Dedim: mehriban nənə,
Yenə də qismət oldu
Böyük xoşbəxtlik sənə.
6 Martda Vətənin
Oğul və qızlarına,
Aşıqların dillənən
O telli sazlarına.
Səadətə, xoş günə
İlkin səs verəcəksən.
-Məni başa sal görüm
Bunu hardan bildin sən?
-Yüzdən artıq yaşlılar
Sırasında adın var.
-Xeyr, gülüm, söyləmə,
Yüz yaş məndə nə gəzir?
Altmış beş il zülmətdə,
Saralmışam, solmuşam.
Satılmışam mal kimi
Həmişə qul olmuşam.
Hələ cavan qız ikən
Kaman kimi əyildim,
Nə bir qəlbim sevindi,
Nə danışdım, nə güldüm.
Ömrümün bahar çağı
Daxma içində keçdi.
Dörd yetimim bir qabdan
Qəndsiz, acı çay içdi.
`
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Meşələr qələm olsa,
Dəryalar da mürəkkəb,
Yaza bilən tapılsa,
Kitab çıxar ki, səf – səf.
Mənim otuz beş yaşım,
Hələ deyildir tamam.
Xeyli əməkgünüm var
İş qüvvəm var, cavanam.
Cavanlar sırasında
Gedib səs verəcəyəm.
Keçmişdə mən kim idim,
Bilirəm indi kiməm.
“Nuxa fəhləsi”, 4 mart, 1955
DURNALAR
Mavi göydə görünərkən dəstəniz,
Sevinc gəlir könüllərə, durnalar!
“Oxuduqca şirin – şirin” nəğməniz,
Mən aşiqəm o dillərə, durnalar!
Məskən edin bu bağ – bağça içində,
Həyat coşur tarlalarda, biçində,
Bəzən dəstələnib gəlib keçəndə,
Qonaq olun bu ellərə, durnalar!
Sonalardır göl üstündə üzənlər,
Sizin kimi qatarını düzənlər,
Ağ güllərin vətənidir düzənlər,
Bax Muğana, bax Millərə, durnalar!
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Bahar donu geyir aran, yaylaqlar,
Gülür üzlər, gülür qönçə dodaqlar,
Yadigardır yurdumuzdan şən çağlar,
Nəsillərdən – nəsillərə, durnalar!
Şayan deyər şaddır kəndim, şəhərim,
Gülşadədir axşamlarım, səhərim,
Yaz başında coşub – daşan Kürlərim,
Öpüş verir sahillərə, durnalar!
“Nuxa fəhləsi”, 17 mart, 1946
SORUŞ
Vətən torpağının qiymətini sən,
Yağıya qumbara atandan soruş.
Moskva altında, Stalinqradda,
Düşməni atəşə tutandan soruş.
Şanlı ordumuzun mətinliyini,
Sover adamının yetginliyini,
Hər kiçik zəfərin çətinliyini,
Barıt tüstüsünü udandan soruş.
Atam yazardı ki, unutma bizi,
Mətin ol, tez qazan qələbəmizi,
İşimdən, gücümdən nə deyim, düzü,
Yuxusuna haram qatandan soruş.

`
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Saymadıq döyüşün dəhşətlərini,
Qoruduq vətənin sərhədlərini,
Alçaq faşistlərin vəhşətlərini,
Məzarlarda vaxtsız yatandan soruş.
Əgər gəzirsənsə böyük qəhrəman,
Bu ana yurdumda saysızdır, inan,
Döyüşə - döyüşə doğma Qafqazdan,
Reystaqa gedib çatandan soruş.
“Şəki fəhləsi”, 15 noyabr, 1975
XALQ NAMİZƏDİ
(Suqra Mirzəyevaya ithaf)
Xalqın namizədi, o bəstəboy qız,
Demirəm, dünyanın ən gözəlidir.
Deyirəm, sözüylə eşqi, əməli,
Qırılmaz tellərlə rabitəlidir.
Demirəm, füsunkar baxışlarıyla,
Könüllər titrədib, lərzəyə salır.
Deyirəm, öz işi, əməli ilə,
Ellərin gözündə boy – boy ucalır.
Onun bir sözü var, bir şüarı var,
“Gərək keyfiyyətli burulsun ipək.
İnsanın şöhrəti, ilk zinəti də,
Əlbəttə, əməkdir, əməkdir, əmək”.
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Sarınan ipəyin incə telləri,
Ona sevinc verir, min ilham verir.
Kommunist əməyi əzəmətindən,
Bəzən nəğmə yazır, bəzən də şeir.
Mən çox dinləmişəm onun şeirini,
Hərarətlə çırpan ürək səsidir.
Onun yaratdığı hər yeni şeir,
Qaynar əməyinin təranəsidir.
Həyatda nə varsa, yaxşı, yamanın,
İlk qiymət vahidi yaradan xalqdır.
Xalqın namizədi bu qız da onun,
Səsinə səs verin yaradacaqdır.
“İpəkçi”, 8 mart, 1963
İKİ İLİN SÖHBƏTİ
Cavan dostum, xoş gəlmisən,
Vaxtım bitdi, gedirəm mən.
Əyləş bir az sözüm vardır,
Fayda olar bu söhbətdən.
Mən görmüşəm çox – çox işlər
Soruşarsan hər kəs deyər.
Bəzi – bəzi nöqsanlardan
Məndən bir az incimişlər.

`
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Budur, bizim avtotrans,
Avtobusda var basa – bas.
Plan dolmur xalturadan
Köhnə hamam, köhnə də tas.
Böyük ipək kombinatı,
Yorulmadan atın çapır.
Bəzən də öz parçasiylə
Razı salmır camaatı.
Şikayət var tikintidən
Cana doydum bu ildə mən.
Çox düşünür, az iş görür
Kommunxoza fikir ver, sən.
Ey gənc dostum, bir deyin siz,
Necə edək bu işi biz?
Avtobaza həmin ildə
Plan verdi doxsan faiz.
Cavan olsun, qoca olsun,
Başı hər an uca olsun.
Bir də arzum budur mənim,
Bu kəsirlər tezcə olsun.
Qoca il hey yaşa yetdi
Öz vaxtında çox şey etdi.
Vidalaşdı dostcasına
Bir quş kimi uçub getdi.
“Nuxa fəhləsi”, 1 yanvar, 1954
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YADİGAR
Baxıb saçlarıma kədərlənirsən,
Sevgilim, duyuram deməsən də sən.
Neyləyək, pərt olma, ötüb keçəndə,
Ağ saç da fərəhdir insana bəzən.
Əbədi yaşayan zəfərdir dedim,
İşsiz keçən günlər hədərdir dedim.
Yağılar yurduma mərmi atanda,
Sinəm Vətənimə sipərdir dedim.
Dörd bahar keçirdik, dörd boranlı qış,
Şaxtalar dondurdu islatdı yağış.
Ana Vətənimin qara günündən,
Bu ağ saçlar mənə yadigar qalmış.
“Lenin bayrağı”, 22 fevral, 1963
KOSMONAVT QARDAŞLARA!
Uçan xalça barədə
Eşitmişdim mən dastan.
Amma eşitməmişdim,
Görməmişdim heç zaman
Yerin adi insanı
Kosmosda qonaq qalsın.
Saatlarla, günlərlə
Dünyamızı dolansın.
Şanlı partiyamızın
`
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Verdiyi proqramı
Yerinə yetirdiniz.
Yayıldı Yer üzünə
Adınız, şöhrətiniz.
Başqa aləmdə gəzib
Yerdən ayrı düşəndə
Ayrılmadı qəlbiniz
SSRİ yurdundan,
Əlcəzair, Kubadan,
Konqodan, Afrikadan.
Alovlu salamları
Aldı sülhsevər bəşər.
Aldı oyanmış qitə,
Aldı illərdən bəri
Azadlığın yolunda
Qan axıtmış Nil qədər
Polad sinə ərəblər.
Sizə məktublar gəlir
Ərzin hər tərəfindən.
Yazırlar ki, ey bizim
Dörd doğma qardaşımız,
Qəhrəman sirdaşımız!
Ərzi dolanarkən siz
Alqışlayıb deyirdik:
“Möhkəm sülhün işinə
Ən böyük hədiyyədir
Eşqiniz, əməliniz”.
“Lenin bayrağı”, 12 aprel, 1963
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KOMSOMOLÇU QIZ
Xeyli keçmiş gecədən,
Lakin komsomolçu qız
Əyilmiş stoluna
Oturmuşdur o yalqız.
Oxuyur beşilliyin
Böyük layihəsini,
Ancaq eşitmək olur
Qələminin səsini.
Hər sətri sakit – sakit
Oxuyur neçə kərə.
Bəzən qaşı çatılır,
Dalır düşüncələrə:
“Bu beşinci beşillik
Çox nəhəng vəzifələr
Qoymuşdur qarşımıza,
Lazımdır cəldlik, hünər...”
Düşünür ki, iclasda
Böyük vədlər vermişdir.
Qurultay şərəfinə
Söz alaraq demişdir:
“Mən, bir komsomolçu qız
Öz illik planımı
Qurultay gününədək
Ödəyəcəm yüz faiz.
Ən yüksək keyfiyyətli
Verəcəyəm parçalar,
Buna nail olmağa
Məndə möhkəm inam var.
`
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Səkkiz dəzgahımı mən
On, on bir dəzgah ilə
Əvəz edəcəyəm bu
Gələcək yeni ilə”
***
Gecə xeyli keçmişdir,
Lakin komsomolçu qız
Əyilmiş stoluna
Oturmuşdur o, yalqız.
Öyrənir öz işinin
Planını o, bir – bir.
Fərəhli həyat onu
Nə qədər sevindirir.
“Nuxa fəhləsi”, 1 oktyabr, 1952
QIZIL ORDU
Ey gülər ölkəmin qəhrəman oğlu,
Səninlə fəxr edir bu ellər bağı.
Getdin partiyamız göstərən yolu,
Ucaltdın göylərə qızıl bayrağı.
Qocaman tarixin vərəqlərinə,
Qızıl qələmlərlə yazıldı adın.
Zərbələr endirdin azğın düşmənə,
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Alçaq Denikinlər, azğın Kolçaklar,
Polad qollarından zərbələr yedi.
Gücünü sınadı vəhşi yaponlar,
Sənin vuruşundan amanlar dedi.
Sülhün dayağısan bütün dünyada,
Aləmə bəllidir, qüvvətin sənin.
Özünü göstərdin çox imtahanda,
Gülür kainata qüdrətin sənin.
“Nuxa fəhləsi”, 16 oktyabr, 1940
MƏNİM KONSTİTUSİYAM
Bu gün yenə şadlıqdadır.
Ana yurdum, böyük Vətən.
Sevinir el, gülür oba,
Bu şənliyə heyranam mən.
Tərlan xəyal pərvaz edir,
Yaxın – uzaq keçmişlərə.
Hara uçsa olmamış heç,
Könül açan bir mənzərə.
Mənim xoşbəxt Vətənimdə,
Az olmamış ki, qanunlar.
Hər qanunun arxasında,
Bir göz yaşı, bir nisgil var.

`
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Qanunsuzluq qanun idi,
Yoxsul, köməksizlər üçün.
Bu qanunlar ağladırdı,
Anaları için – için.
Lakin mənim Vətənimdə,
Əzəmətli qanun vardır.
Sayəsində azad ellər,
Ömür sürür, bəxtiyardır.
(əlyazma)
DOSTLARIN GÖRÜŞÜ
Səhərdir... çantasıyla
Gəlir, oğlanlar, qızlar.
Sevinirlər, gülürlər,
Yenə böyük şənlik var.
Öndə gedən pioner
Şən məktəbli Muraddır.
Məktəbi medal ilə,
Qurtarmağı muraddır.
Yayın isti çağında
Düşərgədə olmuşdur.
İstirahət eləmiş,
Ətə, cana dolmuşdur.
Günəşin şüasından,
Bədəni mis kimidir.
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O, yeni dərs ilinə,
Möhkəm qüvvətlə gəlir.
Budur, pioner Bilal
Dünən gəlmiş yaylaqdan.
Bir nəfər də yox idi,
Məktəbə gələn zaman.
Murad görüb Bilalı
Sevincindən sıçradı.
İnanın ki, uçardı,
Olsa idi qanadı.
Əl verib görüşdülər,
Bir müddət ayrı dostlar.
Söylədi bir – birinə,
Gördükləri nə ki var.
-Bu da mənim öz bacım,
Sonadır, - dedi Murad.
Bir məktəbdə oxumaq,
Daha gözəl olacaq.
Bir – bir yığıldı dostlar,
Görüşdü gülə - gülə.
Şadlıq həddini aşır,
Sığmır qəlbə - könülə.
Dalğalanır yenə də,
Gözəl “məktəb nəğməsi”.
`
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Duyğulara ruh verir,
Hər sözü, hər cümləsi.
Çoxdandır vurulmayan,
Zəngin səsi yüksəlir.
Oğlan, qız dəstə - dəstə,
Nizamla sinfə gəlir.
“Nuxa fəhləsi”, 3 sentyabr, 1954
DƏSTƏDƏ SÖHBƏT
Bizim dəstə rəhbəri
Dedi: “Əziz uşaqlar,
Ellərin bayramından
Sizə bir söhbətim var.
Çox illər qabaq Vətən
Kədər içində idi,
Heç deyildi belə şən.
Vətənin şimalından
Bir gün parladı günəş.
“Avrora” gəmisindən
Guruldayaraq atəş
Dedi: “Zülmətli dünya
Artıq məhv olub getdi.
İstismar aləminin
Tarixi bu gün bitdi.
Kapital zəncirini,
Bolşeviklər qırdılar,
Kommunistlər ordusunun,
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Lenintək rəhbəri var.
Azad oldu o gündən,
Geniş ellər, obalar.
Həyatında ilk dəfə
Qəddini düzəldərək
Ürəyindən sevindi
Qar saqqallı babalar.
Sevinc nədir bilməyən
Ağbirçəkli analar.
Ürəyindən sevindi,
Dedi: “Azadıq indi”.
Gözləri intizarda
Qalan qızlar, gəlinlər.
Sülh haqqında dekreti
İllərlə gözlədilər.
Cəbhələrdən qayıtdı
Qohum- qardaş, dost – tanış,
Xalqım qol – qanad açdı.
Demə qara günlərin
Bir ağ günü də varmış.
Abadlaşdı yurdumuz,
Qüvvətləndi ordumuz.
Ölkəyə bahar gəldi,
Çiçək açdı arzumuz.
“Avrora” atəşinin,
İnqilab günəşinin
Parlayan şəfəqləri
Uzaqlara yayıldı.
Əsrlərlə inləyən
Məzlum xalqlar ayıldı.
`
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Leninin ideyası
Şəfəq saldı hər yana:
Mərkəzi Avropaya.
Hind – Çin ellərinə,
Günəşli Hindistana.
Afrika səhrasına,
Geniş Ərəbistana.
O gündən Oktyabr
Ellərin bayramıdır,
Könüllərin nəşəsi,
Sevinci, ilhamıdır.
( əlyazma )
ŞAHBABA MƏCİDOV
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısına ithaf)
Titrəyir şadlıqdan əllərin yenə,
Zərfləri açdıqca, oxuduqca sən.
Biri tanışından, biri dostundan,
Başqası büsbütün uzaq ellərdən.
Söylə mehriban dost, məktəb yoldaşım,
Niyə hərdən – hərdən fikrə dalırsan?
Yoxsa keçən günü, o yad elləri,
Cəbhə dostlarını yada salırsan?
Xəyal qanadına alaraq bir an,
Yəqin uzaqlara aparır səni.
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Keçən gün kədərli, acı olsa da,
Xoşdur xatırlamaq ötüb – keçəni.
Vaxt keçdi, il ötdü, aylar dolandı,
Gəzirdin qəlbində ana vətəni.
Qayğıkeş, mehriban bir ana kimi,
Vətən də hər zaman anmışdır səni.
Hər dürlü zəhmətə hey qatlaşaraq,
Dedin, ölüm hara, kommunist hara.
Dənizlər keçərək, dağlar aşaraq,
Yenə də qayıtdın xoşbəxt diyara.
iyul, 1957, əlyazma
BÖYÜK KOBZORUMUZ
(T. Şevçenkonun 150 illiyinə)
Əzəldən seçməmiş, ayırmamışam,
Əziz Ukraynanı Azərbaycandan.
Düşmən hücumuna sinə gərmişəm,
Sevib bu elləri ürəkdən, candan.
Budur, qonağıyam doğma Xarkovun,
Bakıda gəzəntək gəzirəm burda.
Böyük Ukraynanın, böyük oğlunun,
Yüksəlir heykəli doğma diyarda.
Bu mərmər heykəlin ətrafındadır,
Sevimli Oksana, o muzdur Qanna.
`
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Doğma vətəninin əsgəri şair,
Sanki keşik çəkir hey yana – yana.
Vəsiyyət elədin, ey böyük şair,
Yüksək bir təpədə dəfn eləsinlər.
Geniş zəmilərin, Donun, Dunayın,
Seyrinə dalasan hər axşam, səhər.
Arzular çin olur bizim zamanda,
Səni unutmadı gələn nəsillər.
Göylərə baş çəkən o abidəni,
Ehtiramla anır obalar, ellər.
Qul kimi alınıb satılmış qadın,
Kosmos aləminə yol açır, şair!
Qanlı yaş axıdan Katerinalar,
Ukrayna düzünə nur saçır, şair!
Oxuyur “Kobzar”ı Tursunoy, Maral,
Hörmətli qonaqsan hər bir ailəyə.
Ellər zaman – zaman yaşadır səni,
Böyük kobzarımız – Şevçenko deyə.
Mart, 1964, əlyazma
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UNUTMARAM MƏN
Bir aləm kədəri unutmaq asan,
O böyük davanı, unutmaram mən.
Yer göyə qarışdı, yerlər də göyə,
Tüstünü, dumanı, unutmaram mən.
Sovet döyüşçüsü, məşhur sərkərdə,
Nə ölüm qorxutdu, nə də bir hədə.
Naməlum əsgərin məlum cəbhədə,
İtirdiyi qanı, unutmaram mən.
Bayrağa, namusa, eşqə and içən,
Təslim olmamaqçün ölümü seçən,
Hər qarış torpaqçün canından keçən,
Milyon qəhrəmanı, unutmaram mən.
Getsin qayıtmasın, o zamankı qış,
Faşist işgəncəsi müdhişdən – müdhiş..
Mərdliyi dillərdə bir dastan olmuş,
Komsomol Zoyanı, unutmaram mən.
Şücaət göstərib özün öyməyən,
Dağ kimi dayanıb boyun əyməyən,
“Arxamda Moskva – paytaxtım”. –deyən,
Neçə min nakamı, unutmaram mən.
Kövrəltdi qəlbimi bir çoxdankı qəm,
Talalixin düşdü yadıma bu dəm,
Ölüm ayağında səmada birdən,
Etdiyi taranı, unutmaram mən.
`
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Bəhs etmək çətindir geniş cəbhədən,
Hesaba sığışmır dünyadan gedən,
Axır nəfəsində dilində Vətən,
Şəhid bir insanı, unutmaram mən.
Kimdir yadırğayan o qiyaməti?
Xalqın hərbə qarşı dağdır nifrəti,
Hələ də gözündə oğul həsrəti,
Bükülmüş ananı, unutmaram mən.
Pentaqon, cızıq çək, qara niyyətə,
Lənət, min – min lənət, hər bir raketə,
Əldən düşsəm belə bəşəriyyətə,
Tutulan divanı, unutmaram mən.
(Əlyazma)
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SUAL
Hicran çəkən şair bir gün vüsala,
Gümanı olmasa, yaza bilərmi?
Dağlar çayı kimi kükrəyib zaman,
İlhamı olmasa, yaza bilərmi?
İşvəli danışan, işvəli gülən,
Süzgün baxışları ürəklər dələn,
Şairi anlayan, sənəti bilən,
Sultanı olmasa, yaza bilərmi?
Hərdən yana baxıb naz edən gözəl,
Dərdimi artırıb yüz edən gözəl,
Şayanı yandırıb köz edən gözəl,
Cananı olmasa, yaza bilərmi?
(əlyazma)

`
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SATİRİK MƏZMUNLU
ŞEİRLƏR
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GƏLSİN – GƏLMƏSİN?
Katibə baş əyib dedi müdirə,
-Sizi gözləyən var, gəlsin, gəlməsin?
İşlər başınızdan aşan zamanda,
Macalınız olar, gəlsin, gəlməsin?
Lar yorğun düşdünüz səhərdən bəri,
Xeyli gəzmisiniz idarələri,
Gedim, çay gətirim, rəngi məxməri,
Otağına nahar, gəlsin, gəlməsin?
Müdir sözlərini dedi müxtəsər:
-Yoldaş Təkəbbürov intizam sevər.
Bu ay qəbul yoxdur, kim gəlsə əgər,
Dərdini qoy sənə desin, gəlməsin...
“Nuxa fəhləsi”, 15 dekabr, 1957
NEYLƏYƏ BİLLƏM?
Gündə bir yüzlüyə ehtiyacım var,
Daşbaşım olmasa, neyləyə billəm?
Manatlıq alverdən mən biçarəyə,
Abbası qalmasa, neyləyə billəm?
Tərəzi qapazsız işləyən zaman,
Ovqatım təlx olur, halıma inan,
O „leviy“ malların kalan pulundan,
Ciblərim dolmasa, neyləyə billəm?.
`
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Demə mal defisit, yox dərdi-sərim,
Hərçəndi xod gedir, onda işlərim,
Mağaza önündə müştərilərim,
Basabas salmasa, neyləyə billəm?
Havadar dostları, görüm, var olsun,
Vəzifə başında bərqərar olsun,
Möhtərəm müdirim rüşvətxor olsun,
Hərdən bir almasa, neyləyə billəm?
Yoxayan dil bilib, söz anlayanda,
Qada – bəlalardan dururam yanda,
Meydan oxuyaraq mən oynayanda,
Müfəttiş çalmasa, neyləyə billəm?.
„Lenin bayrağı“, 1965, 31 mart,
ƏRİZƏ
Bir an fikrə daldı rəis.
Siyitməyə saldı rəis.
-Mənzil olar, ay gözəl qız,
Növbəylədir bizdə yalnız.
Çox çaışdım, çox zəng etdim,
Qulağını lap dəng etdim,
İdarəyə bir də getdim:
-Mənzil necə oldi, bala?
-Növbənə var, hələ, xala.
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Hey gözlədim, zaman keçdi,
Nəsil – nəsil insan keçdi,
Dedim: rəis, dövran keçdi,
Nə vaxt olar mənzil mənə?
-Arxayın ol, əziz nənə.
„Şəki fəhləsi“, 1975, 7 iyun
MƏSLƏHƏT
Bir ərizə yazaraq,
Direktorun adına.
Çilingərlik arzumu,
Bildirirdim mən ona.
Direktor ərizəmi,
Oxuyub gülümsədi.
Dedi: ərizə deyil,
Anlamıram bu nədir?
Əzzəl qaydasında yaz,
Dörd büküb gətir onu,
Bir – iki gün səbr elə,
Bilinər işin sonu.
Otaqdan çıxıb getdim,
Yaxşı ərizə yazdım.
Hər kəlməni, hər sözü,
Min dəfə yazıb - pozdum.
`
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Qonşumuzda hörmətli,
Müəllimə göstərdim.
Sonra yenə aparıb,
Direktorluğa verdim.
Direktor gülüb dedi:
Qayda belə deyildir,
Apar onu konvertə,
Səliqəli qoy, gətir.
Ərizə düz qatlansa,
Bütün işlər düzələr.
Bir salamat oğlansan,
Sənin də bəxtin gülər.
Əgər başa düşməsən,
Ərizə bükmək nədir,
Katibədən get, soruş,
Mətləb bir az incədir.
“Şəki fəhləsi”, 7 iyun, 1975
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NƏ ÇƏTİN OLDU?
Bəzən məruzəmə əl vurulanda,
Deyərdim, rəhbərəm, hörmətim oldu.
Əyləşib öz rahat kabinetimdə,
Şükür edərdim ki, sənətim oldu.
Dilimlə özümü bəlaya saldım,
Balaş tək gör necə günlərə qaldım,
Nə təltif olundum, nə də ucaldım,
Qazancım şiddətli töhmətim oldu.
Mən ki, nərmənazik adamlardanam,
Əkinlə - biçinlə olmamış aram,
Zərrəcə yuxuma qatmaram haram,
İslanmaq, qovrulmaq, qismətim oldu.
Nəyimə gərəkdir bu kənd həyatı,
Onun çoxcəhətli təsərrüfatı,
Çatdıra bilmirəm silosu, otu,
Asanca işlərim, nə çətin oldu?.
avqust, 1971,(əlyazması)

`
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FƏRASƏTLİ RƏİS
Bir balaca fikir verib,
Rəisimin işinə bax!
Biliyinə, kamalına,
Zəkasına, huşuna bax!
Bilməz roman, nəsr nədir,
Aşıq kimdir, şair kimdir.
Deyər bu boş əfsanədir,
Əhsən, onun başına bax!
Əldə saxlar hər tərəfi,
Bundan olar xeyli nəfi,
Yeyib – içər, çəkər kefi,
Arağına, aşına bax!.
Üz utanmaz, eyləməz ar,
Çırpışdırar, „bəxşiş“ alar,
Özgə cahu – cəlalı var,
Gəl, onun daş – başına bax!
„Eşqim sığmır, yerə - göyə,
Vurulmuşam“ – deyə - deyə,
Tələ qurmuş katibəyə,
Babam yerdə yaşına bax.
„Lenin bayrağı“, 27 may, 1962
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NİYƏ DEYİR?
Topuğu su görməyən qoçaq,
Dərya ortasında üz, niyə deyir?
İynə batmaq ilə inildəyənlər,
Güllə yarasına döz, niyə deyir?
Nahaq tapdalayıb yarı – yoldaşı,
Döyür sinəsinə hər addımbaşı,
Kiçik bir məktubda səhv edən naşı,
Başqasına roman, yaz, niyə deyir?
Hər şeyi çox bilən „alimlər“ də var,
Nə səni qandırar, nə özü qanar,
Ömründə bir şeir oxumayanlar,
Şair barəsində söz, niyə deyir?
„Lenin bayrağı“, 17 fevral, 1963

`
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HAYIF Kİ, ÇOXDUR
Gözəl binaları var şəhərimin,
Palçıqlı yolları, hayıf ki çoxdur.
Küçədə suların qurşağa qədər,
Göllənmə halları, hayıf ki çoxdur.
Satıcı çəkinmir, eyləməyir ar,
Cızığından çıxıb, o antipodlar,
Ötür dal qapıdan, yaxşı hər nə var,
Ara dəllalları, hayıf ki çoxdur.
Biletsiz işləyən avtobusların,
Gəlir xalturası hey narın – narın,
Kolxozçu adında bizim bazarın,
Başqa xiridarı, hayıf ki çoxdur.
Bəzisi səhərdən dayanıb tində,
Ona – buna baxır, əli cibində,
Nədənsə bir para gənclər içində,
Vəzifə azarı, hayıf ki çoxdur.
(əlyazma)
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„HAYDI, OĞLAN!“
Baş mühəndis baxdı evə,
Dedi: Tamam zaydı, oğlan,
Təcili sat, ərizə ver,
Olmamağa taydı, oğlan.
Niyyətindən dönmə geri,
Ürəkli ol, möhkəm yeri,
İkicə min ötür bəri,
Rəis üçün paydı, oğlan.
Otaqların olar təzə,
Bala – bala sonra bəzə,
Bir şirinlik düşər bizə,
Tasa duz tök, haydı, oğlan.

`
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TƏMSİLLƏR
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SARI XURNİYİN ÖYÜNMƏSİ
Limonsuz məclislərdə
Sinəsinə döyərək
Xurnik çox öyünərdi:
-O, şöhrətli Limon da,
Bizim nəslimizdəndir,Qohumumdur, - deyərdi.
„ Şəki fəhləsi“, 22 may, 1976
QIRXAYAQ İFTİXARI
Görüb bal arısını
Bir gün dedi Qırxayaq:
-Öyünmə şöhrətinlə,
Gəl, çox da sızıldama.
Milçəktək vızıldama.
Özün yaxşı görürsən,
Tamam başqa sayağam,
Cücülər zümrəsində
Təkcə mən qırx ayağam.
„Şəki fəhləsi“, 23 avqust, 1975

`
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CEYRAN VƏ KÖSTƏBƏK
Bir bahar axşamı kəsilib heyran,
Dedi Köstəbəyə qonşusu Ceyran.
-Sən qarlı dağların seyrinə bir dal,
Necə yavaş – yavaş boylanır hilal!
Ah, necə təmizdir ulduzlu göylər.
Rəssam təbiətdə böyükdür hünər.
Köstəbək: Uzağı seçmirəm, - dedi.
Nə lazım, dağlardan keçmirəm, - dedi.
-Uzağı görməmək, taxmamaq eynək,
Məgər darıxdırmır, səni, Köstəbək?
-Boşla ulduzları, dağı, dərəni,
Özünə cəlb etməz bu şeylər məni.
Mən torpaq altında tapıram yemək,
Eynək dedikləri nəyimə gərək!?
Yanvar, 1981 (əlyazma)
QOHUMDUR MƏNƏ
Meşəçi bir gün
Meşəyə dedi:
-Külək nədir ki,
Tufanlara sən
Sinə gərirsən.
Qorxutmur səni
İlin amansız
Çovğunu, qışı.
Qorxutmur səni
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Dolu qarışıq
Bahar yağışı.
Sirri nədədir,
Dəmir parçası
Olan o balta
Hey səni əzir,
Budayır, kəsir?
Meşə söylədi:
Hər bir dərdimi
Demişəm sənə.
Yad yıxa bilməz
Baltanın sapı
Qohumdur mənə.
İyul, 1979, əlyazma
TOYUQ ZÖVQÜ
Toyuğa yanaşdı bir Səbzibahar,
Dedi ki, ay toyuq, xeyir xəbər var.
Qiyamət tamaşa olacaq parkda,
Cana gələcəkdir bu gündən park da.
Bəsdir zibillikdən dən axtarmağın,
Məgər sirk görməyə yoxdur marağın?
Toyuq cavab verdi: „Deyildir gərək,
Hər şeydən əzizdir mənə eşənək“.
Avqust, 1979, əlyazma

`
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KƏLƏZ HƏDƏ – QORXUSU
Yeyib, içirdi Kələz, sərində dincəlirdi,
Tər töküb, zəhmət çəkmək, ona ağır gəlirdi.
İşə çağıranları qorxudardı dəmadəm:
-Unutmayın, İlana zəhəri verən mənəm.
Calaramsa hər kimi ordaca çıxar canı,
Zərrəcə şəfa verməz min Loğmanın dərmanı.
Arasam yox deyildir, Kələzə inananlar,
Nə gizlədim, Kələzdən hələ qorxanlar da var.
Mart, 1975, əlyazma
TOYUQ ACGÖZLÜYÜ
Toyuq səhərdən
Axşama qədər
Ara vermədən
Hər şey yeyirdi.
Əhval tutanda,
Hal soruşanda,
-Acam,- deyirdi.
Sentyabr, 1981,əlyazma
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GÖYÜN „DAYAĞI“
Bülbül bağda rastlaşıb,
Dedi: „Ay Dəvəzüttək.
Sorğudan inciməyib
Məni agah et görək,
Göylər guruldayanda,
İldırım parlayanda,
Niyə ayaqlarını
Yuxarı qaldırırsan?“
„-Sənin bildiyin qədər
İşim deyildir asan.
Yerdə göyə dayağam,
Səmanı yoxlayıram.
Qoymuram qopub düşə,
Yerində saxlayıram.“
Bülbül belə cavabdan,
Tamam uğunub getdi.
Daha bir söz deməyib,
Uçaraq gözdən itdi.
Mart, 1984, əlyazma
ALABAŞIN ÇUL TOXUMASI
-Ham, ham…soyuq yaman düşdü,
Qarlı külək…ağır qışdı.
Xoş günlərdən yoxdur əsər,
Canım çıxır axşam – səhər.
Qılınc kimi şaxta kəsir…
Tabdan düşdüm, ürək əsir.
`
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-Can Hinduşka, burax hinə,
Bir az orda daldalanım.
Bu yay gərək çul toxuyam.
Öldüm daha, donur canım.
-Qloo, qloo.. inanmıram!
-Ham, ham…inan sözlərimə,
Canıdildən ollam məşğul.
Payızına hazır olar,
Hamam kimi isti bir çul.
-Yox, Alabaş, çox demisən,
Əsassızdır dəlillərin.
Öldürsən də inanmaram,
Düzgün çıxmır əməllərin.
Saxta sözdə bir fayda yox,
Kişi kimi meydana çıx.
-Yalvarıram hind toyuğu,
Görməmişəm bu soyuğu.
-Di, ay yazıq, içəri gir,
Sənin olsun küncdəki yer.
O şaxtlı günlər keçdi,
Bahar gəldi, isti düşdü.
Kölgələndi hey Alabaş,
Dedi çula yox ehtiyac.
İpi, mili yana atdı,
Nə verdilər yeyib, yatdı…
Söz vermisən, nə eybi var?
Yalan – palan olmasın kaş.
Boş – boş vədlər eşidəndə,
Keçir fikrimdən Alabaş.
Sentyabr, 1982, əlyazma
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ƏYRİ XƏTTİN QINAĞI
Əyri xətt Müstəviyə,
Həqarətlə baxırdı.
Onun düz olmasını,
„Dilbilməz“ olmasını,
Daim başa çaxırdı.
Aprel, 1980, əlyazma
QOYUNUN RƏYİ
Bülbülün şeirini oxuyub Qoyun,
Saydı qafiyəni, düşündü „Azdı“.
„Bədii cəhətdən zəifdir“, - deyə,
Müəllifə belə bir cavab yazdı.
Mart, 1981, əlyazma
TISBAĞA VƏ DOVŞAN
Bir gölün sahilində dincəlirdi Tısbağa,
Baxırdı qarşısında başı çalmalı dağa.
Qulağını şəklədi ayaq saxladı Dovşan
Çoxdandır Tısbağayla qonşu idi mehriban.
Dedi: „Tısbağa baba, təzə - köhnə nəyin var?
Görürsən, nə xoş keçir payız fəsli havalar.
Bizi də bir yada sal, təzəcə yuvama gəl.
Qorxma, burda qalacaq sənin sevdiyin bu göl“.
-Üç əsrlik ömrümdə çox şey görmüşəm, bala,
Suyu həddi aşan göl itib batır az qala.
`

120

Ələşrəf Şayan

-Üç yüz ili çanaqda necə yaşamısan sən?
Düzü, bu zindan yükü çoxdan tullayardım mən.
Bax, yüngülcə qaçıram pambıqtək paltarımda,
-Gərək faydalı olsun geydiyin paltarın da.
Daşıdığım daş çanaq mənə hədsiz gərəkdir,
Uzün ömür bəxş edən ikinci bir ürəkdir.
Yadında yaxşı saxla, yaxşı öyrən, yaxşı bil,
Faydalı olan şeylər əzab verən yük deyil.
Noyabr, 1976, əlyazma
BULANIQ SU
Bulanıq su güclüydü,
Lap seli andırırdı.
Billurtək Duru suyu,
Zorla bulandırırdı.
Aprel, 1980, əlyazma
ÖZÜNƏ SIĞAL VERƏN DAĞ KEÇİSİ
Dağ Keçisi Sığına
Ərə getməkdən ötrü
Qaşına, kirpiyinə
Xeyli sığal verirdi.
Diqqətliydi ahəngə,
Hər fəsildə bir rəngə,
Tüklərini boyadıb,
Cilddən – cildə girirdi.
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Sentyabr, 1981, əlyazma
ŞİRİN DƏRKƏNARI
Baş Ulaq yorulub olmuşdu bihal,
Şirə təqdim etdi kiçik ərzi – hal.
Şir dedi: „Çox nahaq olmusan çaş – baş,
Bu saat dərdinə taparam əlac.
Doğrudur, azalıb bir az sayımız,
İnsanlar içində çoxdur tayımız“.
Yazdı ərizəyə qısa dərkənar:
„Adi qaydaları tez – tez pozanlar,
İndidən siyahıya alınsın gərək,
İnsanlar onları sayarlar eşşək“.
Baş Ulaq anqırıb „çox sağ ol“, -dedi.
Qəmdən azad olub xeyli sevindi.
Fevral, 1981, əlyazma
ÇAQQALA XASİYYƏTNAMƏ
Çaqqal xeyli ərk ilə,
Dedi:“ay Tülkü lələ“,
Həyatda görmədiyim
Düşmüşəm bir əngələ.
Mənimçün daşdan keçən
Bir xasiyyətnamə yaz“.
-Yox, yox, Çaqqal, ağ oldu
Belə işlər yaramaz.
-Zəhmət haqqın burdadır,
Əllicə baş ördək – qaz.
`
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Tamahından Tülkünün,
Gözləri işıqlandı.
„Nə zəhmətdir, ay Çaqqal“,
Deyə sanki utandı.
Yazdı: „hörmətli Çaqqal
Uzun illərdən bəri
Bizim meşələr üçün
Seçilmişdir ağsaqqal.
Toyuq – cücə içində,
Sözü var – söhbəti var,
Kimsə hələ görməmiş
Çox böyük hörməti var.
Nöqsanlara dözməyən
Döyüşdə cürətlidir.
Məslislərdə mədəni.
İpək xasiyyətlidir.
Ulamamış yaşında,
Kamalı var başında.
Vurulmayan olmayıb
Məlahətli səsinə,
Seyganına, rastına,
Kəsmə şikəstəsinə.
Möhürləyib sənədi.
Dedi: „Oxu, gör nədi“
Zəhmətsiz qazancından
Məmnundur Tülkü lələ.
Bilmir ki, Tülkülər də
Bir gün keçir çəngələ.
Fevral, 1972, əlyazma
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MÜFTƏXOR İLAN
Müftəxorluq naminə,
Cilddən – cildə girirdi
Yatağan tənbəl İlan.
Güllə müftədir deyə,
Sinəsini verirdi
Atəş açılan zaman.
Fevral, 1981, əlyazma
SƏRXOŞ DOVŞAN
Dovşan səhərə qədər,
Sağlıq dedi sərasər.
Durub bağırdı birdən,
Pasport istədi şirdən.
„Şəki fəhləsi“, 23 avqust, 1975
PALAZIN QÜRURU
Həsirlərdən salam almırdı Palaz,
Damağı çağ idi, keyfi saz idi.
Ədası sığmırdı yer ilə göyə,
„Müdir“ qapısında payəndaz idi.
„İnşaatçı“, 28 noyabr, 1985

`
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HEKAYƏLƏR, OÇERK
VƏ
MİNİATÜRLƏR
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İLK İMTAHAN

İ

yul ayının axırları idi.Günəş günorta yerindən xeyli əyilmişdi. Havada qeyri – adi istilik
var idi.Qovaq və cökə ağaclarında cırcıramalar aramsız cırıldayır, adamı bezdirirdi.
Hava o qədər sakit idi ki, ağacların yarpaqları heç tərpənmirdi.
Artıq bir həftə idi ki, hər gün nahardan sonra onilliyi yenicə bitirmiş Rüstəm, Faiq və Ümid qoşa cökənin altında əyləşib texnikuma daxil olmaq üçün qəbul imtahanlarına hazırlaşırdılar. İlk imtahan ədəbiyyatdan olduğundan məsləhətləşmişdilər ki, əvvəlcə ədəbiyyatı təkrar
etsinlər. Faiq müəyyənləşdirilmiş mövzular üzrə suallar
verirdi:
-Hə, Ümid, bu da axırıncı sual. Danış görək Səməd
Vurğunun “Zəncinin arzuları” poemasının ideyası nədən
ibarətdir?
Ümid başını yerə dikərək:
-Axşam başım ağrıyıb, poemalara heç baxmamışam,
- dedi.
-Üç gündür bilmirəm sənə nə olub. İmtahana belə
hazırlaşmazlar, - deyə Faiq narazı halda dilləndi.
Rüstəm şapkasını götürüb dizinin üstünə qoydu,
əlini saçlarına çəkdi, tələsmədən “Zəncinin arzuları”
poemasını təhlil etdi.
Faiq, müəllim təmkini ilə:
`
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-Afərin, buna əlavə etməyin yeri yoxdur, - dedi.
Təkrar qurtardı. Üş dost sabahkı mövzuları müəyyənləşdirib dağıldı.
Ümid bağlararası yolla getməyi lazım bildi.Yol
kölgəli və sərin idi.Gedərkən birdən Ümidin üzünə zəif
bir sevinc təbəssümü yayıldı. “Eh, o vaxtlar gecə gündüz kitabları, dəftərləri bir – birinə qatırdım ki, yad
müəllimlərdir, mənə hörmət edən olmayacaqdır. Məktəbi
“4” və “5” qiymətlə bitirdim. Yenəmi dərd çəkməliyəm?”
Başında şirin arzular dolaşan Ümid gəlib döngələrinə
çatdı. Əlini cibinə salıb açarı çıxardı.Qapını açıb həyətə
girdi. Tələsmədən evə daxil oldu. O, divanda arxası üstə
uzanaraq xəyala daldı. Birdən ayaq səsi eşidib ayağa
qalxdı. Gələn Təyyarə müəllimə idi.
-Salam ana.
-Salam.
Nə gec gəldin, ana, naharsız lap acından öldün ki!
-Neyləyək, iş çoxdur.
-Ay ana, nə olar, izin ver imtahandan sonra xalamgilə gedim!Bizim heç birimizdə loqarifma cədvəli yoxdur.
-Getsən qayıda bilməyəcəksən, xalan saxlayacaq.
-Gecə qalıb səhər tezdən gələrəm.
-Yaxşı, gedərsən.Di tez ol, su gətir, çay hazırlayım,
vaxt yoxdur.
Ümid su gətirməyə yollandı.Təyyarə müəllimə isə
əynini dəyişib nahar hazırlamağa başladı.
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****
Texnikumda qəbul imtahanları başlanmışdı. Təyyarə müəllimə ikinci dəfə idi ki, fərəhindən yerə - göyə
sığmırdı. Müəllimə buraxılış gecəsində nə qədər
sevinmişdi. Toyda ömründə əl açıb ortaya düşməyən
müəllimə idarəçinin xahişi ilə oynadı da. Bu gün isə gözünün ağı – qarası olan yeganə oğlu bir peşə sahibi
olmağa qədəm qoyurdu.
İmtahan vaxtına az qalırdı. Təyyarə müəllimə şkafı
açıb yazılı işlər üçün ayrılmış materialları bir – bir
gözdən keçirdi. Bir neçə qırmızı karandaş çıxarıb mərmər
yazı priborunun qələmdanına qoydu. Fikirli – fikirli
əllərini ovuşdurdu və koridora çıxdı. İmtahan otağını bir
daha gözdən keçirmək lazımdır, - deyə öz – özünə pıçıldadı və sinfə sarı addımladı. Stollar və stullar səliqə ilə
düzülmüşdü. Şagirdlər yazı zamanı bir – birinə
maneçilik törədə bilməzdi.
Yazı taxtası tər - təmiz yuyulmuş, yanındakı
kürsünün üstündə bir neçə parça təbaşir qoyulmuşdu.
Təyyarə müəllimə nə çatışmır, - deyə astadan öz – özünə
sual verib nəzərini naməlum bir nöqtəyə zillədi. Bəli, hər
şey öz yerində idi. İmtahanların başlanmasına yarım saat
qalmış imtahan komissiyasının üzvləri texnikuma daxil
oldular.Təyyarə müəllimə intahan verəcək şagirdlərin
siyahısını oxumaq üçün qiraətxanaya yönəldi. Bir anda
bütün şagirdlərin nəzəri direktora cəlb edildi. İmtahana
daxil olacaq şagirdlərin sırasında Ümidin və onun iki
dostu Rüstəmlə Faiqin də adı çəkildi. Hamı imtahan
otağına daxil olub öz yerini tutdu. İmtahan saat birdə
başlandı. Müəllimə izahat verdi. Mövzular elan edildi.
`
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Sonra müəllimə həmin mövzuları gözəl xəttlə yazı
taxtasında yazdı. Şagirdlər sərbəst surətdə yazı üzərində
çalışmağa başladılar. Ümid hərdənbir oğrun – oğrun
anasına və imtahan edən müəllimə baxırdı.Təyyarə
müəllimə özünü soyuqqanlı aparırdı. Bu isə Ümidi
əsəbiləşdirirdi: “Anama bu gün nə olub, məgər məni
görmür ki, buradayam? Evdə bir dəqiqə mənə rahatlıq
vermir, sual – cavab edirdi, gah da yazı yazdırıb yoxlayırdı. Axı, nə oldu ki, indi mənim üzümə belə baxmır”.
Ümid bir az da öz – özünə fikirləşdi: “Eh, bu nə səfeh
fikirlərdir, anam məni sinifdə qucaqlayıb oxşamayacaqdır ki, əlbəttə, o, özünü elə göstərməlidir. Amma ola bilməz ki, anam mənə pis qiymət versin”.
Çox götür – qoydan sonra Ümid yazmağa başladı.
Lakin işə nə qədər ciddi girişdisə də, bir şey çıxmadı.
Sanki onun sözü qurtarmışdı. Lakin o, qələmi dayandırmadı, ağına – bozuna baxmadan yazdı.
İmtahan qurtaranda saat 5 idi. Komissiya üzvləri
vərəqləri Təyyarə müəlliməyə təhvil verib yoxlamağı
sabaha saxladılar. Müəllimlər də, şagirdlər də getdilər.
Təyyarə müəllimə yazı vərəqlərinin içərisindən
Ümidin işini çıxarıb baxdı. Qəlbi riqqətlə döyünürdü:
“Qoy bir baxım, baxım görək ilk imtahandan Ümid necə
çıxıb”. Ona elə gəlirdi ki, Ümidin yazılı işi pis olmaz.
Oğlunun diqqətli və səliqəli olmasını xatırladıqda qəlbinin döyüntüsü, deyəsən, bir az sakitləşdi. Başqa yazı
işlərini kassaya qoyub, bütün ağırlığı ilə divana əyləşdi.
Qırxa yaxın yaşı olmasına baxmayaraq müəllimənin
qıvrım saçları qızlığındakı kimi qara və parlaq idi. Axır
vaxtlarda həddindən artıq kökəlmişdi. O, hərdənbir evdə
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divardan asdığı gənclik şəkillərinə nəzər saldıqda
doluxsunar, dərindən köksünü ötürərdi. Hanı Nadirin
ona yazdığı atəşin məktublar? Hanı institut illəri və
həsrətli görüşlər?. Zaman keçdikcə xatirələr ona daha
şirin gələrdi. Bəli, o günlər çox arxada qalmışdı.
Müəllimə
istirahətinin
çoxunu
mütaliədə
keçirdiyindən gözləri zəifləmişdi. Çesukça pencəyinin
üst cibindən eynəyini çıxarıb gözlərinə taxdı. Qaşlarını
çataraq yazıya bir an nəzər saldı. Otaqda lal bir sükut
hökm sürürdü.
Birdən Təyyarə müəllimənin halı elə dəyişdi ki,
yanaqlarındakı qızartıdan əsər - əlamət qalmadı. Otaq
başına fırlandı. Əlləri əsdi, rəngi saraldı. Yazı işi bəd
xəbərli məktuba döndü.Əlini alnına dayayıb, bir anlığa
fikrə getdi:
“Ax, Ümid, nadan övlad, yumruğumu yerə
dirədin” – deyə öz – özünə pıçıldadı.
Məsələ aydın idi. Belə yazıya “2”- dən artq qiymət
vermək olmazdı. Elə bil qırmızı qələmlə yazılmış “2”
hərəkətə gəlib, lap gözünün önündə rəqs edirdi.Deməli,
gözünün ağı – qarası yeganə balası texnikuma daxil ola
bilməyəcəkdi. Nə etməli? Başqa bir imkan varmı?. Təyyarə müəllimə başını əlləri arasına alıb düşünməyə
başladı. “Köçürtmək, yazını yenidən köçürtmək” – deyə
pıçıldadı. Ayağa qalxaraq kassaya tərəf addımladı.
Yazı stolunun yanına çatdıqda əyildi, pəncərələrə
nəzər saldı. Sonra qamətini düzəldib ayaq saxladı. Ona
elə gəldi ki, bu vaxta kimi dərs dediyi minlərcə şagird,
yoldaşlıq etdiyi yüzlərcə müəllim həyəcanlı bir tərzdə
direktorun otağına baxırdı. Hamısı bir ağızdan qışqırır:
`
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“Aman, nə edirsən? Dayan, özünü məhv etmə”. Gözləri
Leninin portretinə sataşdıqda diksindi, tükləri ürpəndi.
Sanki portret cana gəlmişdi. Dahi istehzalı bir təbəssümlə
deyirdi: “Sovet müəllimi, eh, qiymətli sovet müəllimi”.
Təyyarə müəllimə dəhşətli bir yuxudan ayılmış
kimi başını silkələdi, astadan səsləndi: - “Doğrudanmı,
mən canım qədər sevdiyim, həyatın məna və nəşəsini
duyduğum pedaqoji sənətlə vidalaşıram? Belə bir
saxtakarlıqdan sonra hansı kommunist tərbiyəsindən
danışmaq olar? Yox, belə bir əməl işlətmək müəllim üçün
alçaqlıq və cinayətdir”.
O, birdən iti addımlarla qabaq stoluna tərəf yeriyib
qırmızı qələmi götürdü və bir anlığa gözlərini yumdu.
Sonra Təyyarə müəllimə Ümidin yazılı işinə pis qiymət
verdi və ağır bir yükü çiynindən atmış kimi dərindən
nəfəs aldı.
***
Yenə texnikumun binasında canlanma var idi.
Koridorun pəncərəsinin önündə Faiqlə Rüstəm mübahisə
edirdilər. Ümid isə onların yanında dayanıb divardakı
şəklə baxırdı.
-Ay Rüstəm, mənə elə gəlir ki, əsərin adlarını cümlədə dırnağa almamaq böyük səhv deyil. Belə şeylərdən
ötrü adamın qiymətini kəsməzlər.Amma mənim kimi Vaqifi gah XVII əsrin, gah da XVIII əsrin şairi adlandırmaq
böyük səhvdir, - deyə Ümid soruşdu.
-Nə olsun ki? Yazı düz olandan sonra müəllim özü
onun texniki səhv olmasını başa düşəcək. Ümid, mən
ölüm düz demirəm? – deyə Rüstəm soruşdu.
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Ümid cavab vermədi.Gözlərini şəkildən ayırmadan
gülümsündü.
Rüstəm zarafatyana əlavə etdi:
-Ümidin nə vecinə, bir “5”- i var.
Birdən koridordakı sıralarda əyləşənlərin hamısı
ayağa qalxdı, söhbət və mübahisələr kəsildi. Koridoru sükut bürümüşdü. Şagirdlər sanki vüqarla dayanmış direktorun nə barədə danışacağı haqqında fikrə getmişdilər.
Təyyarə müəllimə:
-Uşaqlar, əyləşin, - deyə əmr etdi.
Şagirdlər səbirsizliklə qiymətlərinin elan olunmasını
gözləyirdilər. Orta sıraların birində Faiq, Rüstəm və Ümid
əyləşmişdilər. Hamının nəzəri direktora zillənmişdi.
-Bu dəfə rus dili imtahanına yalnız müsbət qiymət
alan şagirdlər daxil olacaqlar. Kəsilənlər isə şəxsi işlərini
katiblikdən götürüb gedə bilərlər, - deyə direktor
siyahını oxudu.
Rüstəm ayağa qalxıb həyəcanlı səslə:
-Müəllim, adları çıxmayanlar var? – dedi.
-Darıxmayın, Ümid Səlimov kəsildiyindən siyahıya
daxil edilməmişdir.
Faiq və Rüstəm məyus oldular. Yüksək qiymət aldıqları üçün üzlərində aydın sezilən sevinc əlamətindən
əsər qalmadı.
Ümidin rəngi qaçdı, nitqi tutuldu, qulaqlarına
inanmadı. İlk dəfə idi ki, qulağına belə bir yad səs gəldi:
“Ümid Səlimov kəsilmişdir”
Bəli, bu həqiqətdir. Ümid kəsilmişdir.
“Nuxa fəhləsi”, 4-6-8-mart, 1960
`

132

Ələşrəf Şayan

MÖHTƏRƏM XALANIN
TƏBRİKLƏRİ
İsrafil məktubu ürək döyüntüsü ilə oxuyub stolun
üstünə qoydu. Gözünün üstünə tökülən saçlarını əli ilə
yana daraqladı. Kresloya söykənib bir müddət şirin
xəyallardan ayrılmadı.Doğru demişlər ki, xaladan ana iyi
gələr.Yazıq arvad bilmir ki, sevindiyindən nə eləsin.
Adamı nə qədər təbrik edərlər!. Sevinməyə haqqı var.
Altı yay, altı qış istirahətin nə olduğunu bilmədən təhsil
yolunda can qoymuşam, müvəffəqiyyətlə dövlət
imtahanı vermişəm. Diplom işim mətbuatda çap olunacaq. Alın təri ilə qazanılan çörəyin, namuslu əməyin,
yuxusuz gecələrin hesabına qazanılan şöhrətin başqa
dadı, başqa ləzzəti var! Radioda, qəzetdə adımı çəkdilər,
tanımayanlara tanıtdılar. Axı, ali məktəbi fərqlənmə
diplomu ilə bitirmək o qədər də asan iş deyil.O da qiyabi
yolla! Anam olsaydı, sevincindən ürəyi partlardı. Budur,
ana əvəzi xalam.Təbriki təbrik üstə göndərir. “Mərtəbən
daha artıq olsun” cümləsindən görünür xalamgil “Bilik”
Cəmiyyəti vasitəsilə çap etdirdiyim kitablarımı da
almışlar. Məktub çox səmimidir. Deməli, xalam o vaxt
ürəkdən inciməyibmiş. Axı, incimək üçün əsas da yoxdur. Əgər qardaşım onun qızını sevməmisə, burada inciməyin nə mənası?
Möhtərəm xala son illər, demək olar ki, bacısı evinə
ayaq basmırdı. Məktubu da kəsilmişdi. Bəzən İsrafilin
məktublarına belə cavab verərdi: “Bilmirsiniz, rayonumuz pambıq rayonudur? Kolxozda iş çoxdur, sağlıq olsun, bir arxayın vaxt tapıb gələrəm”.
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Yay özünü göstərirdi. Hərdənbir xəfif – xəfif əsən
sərin yel insanın ruhunu oxşayırdı.Ətrafı çadır kimi
bürümüş çinar ağacının altına qoyulmuş nahar stolunun
arxasında əyləşmiş İsrafilin kiçik ailəsi çay içirdi.
-Çayın soyuyub buza döndü. Qəzeti yerə qoy, bir
danış görək nə var, nə yox, - deyə arvadı Mənzər İsrafilə
müraciət etdi.
İsrafil qəzetdən gözünü ayırmadan onu yavaş – yavaş stolun üstünə endirib, çayı qabağına çəkdi. Təzəcə
bişirilmiş albalı mürəbbəsindən dolu bir qaşıq götürüb
stəkana saldı.
-Bəli yaxşıdır, fabrikdə iş çox yaxşıdır. Hər şey işin
təşkilindən, hər şey rəhbərlikdən asılıdır.
-Bir də sənin təşviqatının gücündən, - deyə Mənzər
gülümsündü.
-Bilmirəm sən eyhamdan, zarafatdan nə vaxt əl
çəkəcəksən, - deyə İsrafil incikliyini bildirdi.
Bu anda çalınan elektrik zəngi ərlə arvadın
söhbətini qayçı kimi kəsdi.
-Reyhan, gör, kimdir, - deyə Mənzər birinci sinifdə
oxuyan böyük qızını qapı açmağa göndərdi.
Darvaza açıldıqda ortayaşlı, gümrah, dolubədənli
bir qadın həyətə daxil oldu. O, gülümsər, şad səsilə:
-Xalanam, tanımırsan, sənə qurban olum?, - deyə
Möhtərəm xala Reyhanı qucaqlayıb öpdü və qıza yekə
bir kukla bağışladı. Qabağa yeriyib İsrafilin boynuna sarıldı və üzündən öpdü:
-Oğlum, səni ürəkdən, dönə - dönə təbrik edirəm, dedi.
Mənzər Möhtərəm xalanı qucaqladı.Stula xırda yun
`
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döşəkçə salındı, hamı yenidən əyləşdi. Samovar təzələndi. Stolun üstü limon, konfet, cürbəcür peçenye,
rəngbərəng mürəbbələrlə doldu.
-Doğrusu, xala, mən heç inana bilmirdim ki, sən
bizə gələrsən, - deyə sükutu İsrafil pozdu.
-Yox, xalan sənə qurban olsun, qəzetdə adın çıxandan sonra bir yerdə qərar tapa bilmirəm.Maşallah, allah
yaman gözdən saxlasın, nə qədər sevinmişəm, şadlığımdan yerə - göyə sığmıram. Uf! Kaş bacım sağ olaydı,
sənin bu gününü görəydi. Rəhmətlik: “İsrafil amanatı”,deyə - deyə bir əli çöldə getdi. Biləydi ki...- Qəhərdən
sözlərinin dalını gətirə bilməyən Möhtərəm xala yaylığını
üzünə tutub hönkürdü.
-Yaxşı, xala, sən həmişə söz verirdin ki, gəlib bir
həftə bizdə qalacaqsan, eləmi? Bax, daha buraxmayacağam ha...
-Həftə nədir, lap çox qalacağam, - deyə arvad yaylığının ucu ilə gözlərini sildi.
Son dörd ildə İsrafilgildə böyük dəyişiklik var idi.
Bacısının gəlin gəldiyi bir gözdən ibarət çiy kərpic evin
yerində 4 otaqlı ikimərtəbəli, qabağı aynabəndli ev
tikilmişdi. Həyətdə altıkünc fəvvarəli hovuz və su kranı
var idi. Hər yer gül – çiçək, meyvə ağacları idi. Möhtərəm
xala gözaltı evi, həyəti nəzərdən keçirdi. “Bərəkəllah,
qeyrətli çıxdı, mərifəti varmış. Mənimkilərin tayı deyil.
Otuz ildir ki, daşı – daş üstünə qoymamışıq”.
Səhərdir. Günəşin zərif telləri aynabəndin üst şüşələrindən içəri süzülürdü. Quşların civiltisi kəsilmək bilmirdi. Adəti üzrə səhərlər çiçəkləri sulayan İsrafil
suçiləyəni yerə qoyduqda arxada xalasının gülümsə135
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diyini gördü:
-Xala, nə əcəb belə tezdən durmusan? Yəqin narahat
olmusan.
-Qocalmışam, oğul, çox yatmaqla aram yoxdur.
Bir azdan hamı yemək stolunun ətrafında əyləşdi.
Möhtərəm xalanı fikir götürmüşdü. Mətləbə keçmək
lazım idi. O, damağına bir “Avrora” qoyub tüstülətməyə
başladı.
-Oğul, işə gecikmirsən ki? – deyə soruşdu.
-Xeyr, bu gün ikinci növbəyə gedəcəyəm.
-Çox gözəl, bir az dincəlmək lazımdır. Canına fikir
ver, lap üzülmüsən, rəhbərlik işi ağır işdir, çətin işdir.
-Necə dolanırsınız, xala? Heç oğlanlarından, gəlinlərindən danışmırsan. Elə Möhtərəm xala da bunu gözləyirdi.
-Eh, yaxşıdırlar, vaxtında oxuyub adam oldular. İki
qızımın, balaca oğlumun işi düşdü çətinə. Onilliyi qurtarıblar, kolxozun tozunda-torpağında eşələnirlər. İnstituta girməyə kəllələri çatmır, pul yoxdur, adam da ki...
-Elə şeylərin dərdini çəkmə, çalışarlar, düzələr.
-Əlbəttə, əlbəttə, düzələr. Daha müşküldən canımız
qurtardı. Sənin belə bir mərtəbəyə qalxdığını qonum –
qonşuya qəsdən söyləmişəm, görürəm ildə bir dəfə dodaq tərpədib “xoş gördük” eləməyənlər, indi yavaş – yavaş qımıldanır, yan – yörəmdə şırvalanırlar.
İsrafilin sifətinə xəfif qızartı çökdü, nəzərini yerə
dikdi. “Çap olunmuş kitablarımdan nahaq xalamgilə
göndərməmişəm, hörmətsizlik etmişəm”- fikiləri ilə
özünü danladı.
Xala sözünə davam etdi:
`
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-Sənin adın olan qəzetləri həmişə cibimdə gəzdirirəm. Dostlarımız sevinir, düşmənlərimiz kor olur. Mən
əzəldən bilirdim ki, bu kamalın sahibinin adı tez – gec
aləmə yayılacaq.
-Qəzetdə təriflənməyim səni nə çox sevindirib?
-Bəs necə? Qonşuda bir ağzıgöyçək var, qohumu
kəndin ispalkomudur. Necə qürrələnir, bir allah bilir. Bir
gün söz – söhbət məqamı qəzeti beləcə açıb oxudum.
-Möhtərəm xala “Kommunist” qəzetinin ikinci
səhifəsini açıb oxumağa başladı: “İsrafil Məmməd oğlu
İsrafilov yoldaş Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
seçilmişdir”. Həmin lovğa qonşum dedi, o kimdir? Dedim bacım oğludur. Hə! Özünü görmüsən. İndi həmin
gündən arvad məni görəndə elə yaltaqlanır, lap gülməyim gəlir.
İsrafil dinmirdi. Dərin fikrə getmişdi. Möhtərəm
xala aldanmışdı.
-Rəvadırmı ki, sən boyda adamı olanların bacı və
qardaşları zəmidə can çürütsünlər. Gərək bu dünyada
adamın adamı olsun. Meylin olsa, xalanın uşaqlarını
aparıb istədiyin instituta düzəldə bilərsən. Nə çoxdur
səndə hörmət, tanış – biliş.
İsrafil dinmirdi. “Qəribə oxşarlıqdır. Adı da,
familyası da, atasının adı da eynidir. Bizim rayona
seçilməsi faktı da doğrudur”. İstədi desin ki, a xala, mən
heç partiya üzvü deyiləm. Özünü saxladı. Xalasını birdən
– birə pərt eləmək istəmədi.
-Gedək, xala, - dedi.-Bir az da bağçada söhbət edək.
Sənə 3 növdə alma verən calaqlarımı, çınqıl kimi bar
gətirən qısaboylu armudlarımı, ildə iki dəfə məhsul
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verən moruğumu göstərim, ürəyin açılsın.
-Gedək, oğlum, - deyə Möhtərəm xala ayağa qalxdı,
- onsuz da mənim ürəyim sənin rayona rəhbər
qoyulduğun gündən açıqdır.
O, könülsüz yeriyirdi. “Rəhmətliyin oğlu, ağac –
uğacla sənin nə işin? Qaz vur, qazan dolsun. Kolxoz
sədrinə bir işarə eləsən, qapına meyvə tökər ki, on il
yeyib qurtara bilməzsən”.
Möhtərəm xala bir neçə addım atmışdı ki, gördü
Mənzər şüşəbəndin altındakı eyvanda çamadana pal –
paltar yığır.
-Ay qızım, nədir tələsə - tələsə çamadana gizlədirsən?, - deyə maraqla soruşdu.
-İsrafilin önlüyü, dəsmalı, iş paltarıdır. Yuyub
hazırlamışam. Bir azdan özü ilə aparacaq.
-Hə! Raykom katibi işə oturanda önlük bağlayır? –
xala heyrətlə soruşdu.
Mənzər heç nə başa düşmədi. Təəccüblə xalaya
baxdı. İsrafil isə sakit – sakit dedi:
-Bağışla xala, sən dediyin başqa İsrafildir.
Familiyamız, atamızın adı birdir. Amma katib seçilən o
kişidir. Mən yenə də fabrikdə baramaaçanam. Təklif
eləyirlər ki, sexə müdir olum, amma razılıq vermirəm.
Elə bil Möhtərəm xalanın başına bir qazan qaynar
su tökdülər. Qulaqlarına inanmaq istəmədi, nəşəsi pozuldu. Ümid qığılcımları söndü. Dərindən köksünü ötürdü:
“Haradaydı bizdə belə naxış, haradaydı bizdə o xoşbəxtlik?! Mənə deyən gərək, a başı batmış, hüt kimi həyətdə - bacada gəzən adamdan raykom olar?”
Möhtərəm xala həmin gün bilet alıb qatarla rayona
`
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yola düşdü.
“Şəki fəhləsi”, 11-13 avqust, 1970
QOCA KÜMÇÜNÜN NƏVƏSİ
Günəşin son şüaları uca çinarların başında oynayırdı. Ağacların kölgəsi dərələrə, təpələrə uzanaraq itirdi.
Quşlar öz axşam nəğmələrini həvəslə oxuyur, yavaş –
yavaş yuvalarına çəkilirdilər. Yamaclardan enən mal –
qaranın, oynaşıb-gülən kiçik uşaqların səsi bir – birinə
qarışmışdı.
Səhərdən küm otağında əlləşən Nuru dayı dərindən
nəfəs alıb toxmacar budaqları üzərindəki ipək qurdlarının yarpağı həvəslə yemələrinə tamaşa edirdi. Qurdların
xışıltı ilə yarpağı yeməsi Nuru dayıya xüsusi bir ləzzət
verirdi. O, tərəcənin arxa tərəfinə keçdikdə yerə düşmüş
bir ipəkqurdu gördü. Tez onu əlinə götürüb tozunu üfürdü və tərəcədəki yarpaqların üstünə qoydu.
Altmış ildən bəri kümçülüklə məşğul olan Nuru
dayı bu il bəsləmək üçün daha çox toxum götürmüşdü.
Qayğı ilə yemlənən qurdların şaxa çıxmaq meyli son
günlərdə artmışdı.
Nuru dayı bir daha tərəcələrə nəzər saldı, cibindən
gümüş saatını çıxarıb baxdı və bağın qalın otlarını yaran
dar cığır ilə evin pillələrini çıxıb, taxta çarpayının
üstündə oturdu. Stola dirsəkləndi. Sonra yan cibindən
tənbəki kisəsini, digərindən qəlyanını çıxararaq doldurmağa başladı.
Bu gün xeyli fikirli görünən Nuru dayı öz – özünə
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pıçıldadı:
-Günü pis yerdə axşamladım. Qurdların şaxa çıxmasına az qalıb, yarpaq isə heç yerdə yoxdur, necə
olsun? Axı, iclasda söz alıb lovğalanmaq, sonra da yerinə
yetirməmək yaxşı deyil. Gərək insan vədində doğru
olsun. Kənd camaatı yanında, rayon təşkilatları qabağında hörmətdən düşümmü? Yox, yox!Necə olursa – olsun
qurdlara yarpaq tapmaq lazımdır.
Belə fikirlər Nuru dayını o qədər məşğul etmişdi ki,
istəkli nəvəsi Sadəddinin gəlib eyvanın yanından necə
keçməsini görməmişdi.
Eyvanın baş tərəfindən:
-Axşamın xeyir olsun, ay baba!, - deyən Sadəddinin
şən səsi Nuru dayını sanki yuxudan ayıltdı.
-Hə, gəlmisən? – deyə Nuru dayı könülsüz dilləndi.
Sadəddin babasının üzünə diqqətlə nəzər salıb
soruşdu:
-Baba, sənə nə olub, niyə kefsizsən?
-Heç, oğlum, elə bir şey yoxdur. Tərəcələrin
yanında işləyirəm, özüm istəyən kimi qurdları bəsləyə
bilmirəm, yoruluram, - deyə Nuru dayı ötəri bir nəzərlə
nəvəsini süzdü.
Nuru dayının gözləri hər dəfə Sadəddinin çatma
qaşlarına, geniş alnına sataşdıqda dodaqlarına şad bir təbəssüm qonar “doğru deyirlər ki, yaxşı igid dayısına
oxşar” deyə düşünərdi.
Bəli, həqiqətən, Sadəddin şəhərdə toxucu fabrikinin
fəhləsi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı dayısı Murada oxşayırdı. O da dayısı kimi zirək və gözüaçıq idi.
Sadəddin babasının xətrini çox istəyirdi. Tez – tez
`
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qonaq gələr, onun işlərinə kömək edərdi. Küm dövründə
vaxtının çox hissəsini babasının yanında keçirər, ipəkqurdlarını yarpaqlayar, ondan kümçülük sənətini
öyrənərdi.
Bir qədər babasına tərəf əyilən Sadəddin dedi:
-Deməsən dözə bilmərəm, niyə belə kefsiz oturmusan?
Nuru dayı qəlyanını dumanladaraq:
-Özün məndən yaxşı bilirsən, - dedi.
-Xeyir, baba, bilmirəm!
Nuru dayı qaşlarını çatıb astadan:
-Yarpaq... Bəli, yarpaq məsələsi məni təngə gətirib, deyə dərindən köksünü ötürdü.
Nuru dayı bu sözləri Sadəddinə söylədikdə zənn
edirdi ki, nəvəsi də onun dərdi ilə şərik olacaq, başını
aşağı salıb düşüncələrə dalacaqdır. Belə hallar az olmamışdı. Lakin onun zənni düz çıxmadı. Əksinə, Sadəddinin üzündə bir təbəssüm göründü.
-Mən də deyirəm, görəsən, babam nəyin dərdini
çəkir. Axtarsaq yarpaq taparıq. Sadəddinin xəyalından üç
il bundan əvvəlki bir əhvalat keçdi. Sinif rəhbəri şagirdlərə toxmacar tingləri paylayanda o, hamıdan çox götürmüş, sinif yoldaşlarını da yarışa çağırmışdı. Tinglərin bir
qismini Sadəddin dərə arxlarının kənarında, bir qismini
isə Dərə Qoruğu adlanan sahədə əkmişdi. Toxmacarlara
yaxşı xidmət etdiyi üçün onlar tez böyümüş, qol – budaq
atmışdı. Sadəddin bilirdi ki, qurd şaxa çıxana yaxın
yarpaq qıtlaşır. Odur ki, yarpağı babası üçün saxlamışdı.
-Sən arabir becərdiyin toxmacarlardan danışırdın,
bəs nə oldu, ortaya bir şey çıxmadı? – deyə baba dilləndi.
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-Az- az böyüyür, - deyə Sadəddin yavaşcadan cavab verdi.
Sadəddin başqa bir xasiyyətli uşaq idi. Adətən,
dərslərindən “4” və “5” qiymət alan şagirdlər nə qədər
sevinirlər! Evə tez çatmağa tələsirlər ki, gündəliklərini
aparıb ata–analarına göstərsinlər. Lakin lovğalıqdan xoşu
gəlməyən Sadəddin isə öz nailiyyətləri haqqında çox az
danışardı. Təriflənəndə nə isə bir narahatlıq hiss edər,
başını aşağı dikər, qulaqlarına kimi qızarardı.
Nuru dayı dərin xəyal dəryasında qəlyanını tüsdülədirdi. O, gözlərini ağ buludun arasında yavaş –
yavaş üzməkdə olan Ayın yarım dairəsinə zillədi.
Ətraf sakitləşdikcə uzaqlardan gələn ququ quşunun
səsi daha aydın eşidilirdi. Əsən xəfif külək arxın
kənarındakı uca çinarın yarpaqlarının həzin xışıltısını ətrafa
yayırdı. “Eh, sən də nə qoymusan, nə axtarırsan? Ağzından
süd iyi gələn körpə uşaqdır. Yeddincini hələ bu il qurtarır.
O, nə qanır toxmacarı necə əkərlər, necə becərərlər.
Vaxtında başıma çarə qılmalıyam. Sonrakı peşmançılıq
fayda verməz”, - öz – özünə belə düşünən Nuru dayı:
-Sadəddin, sabahlıq dolanmağa bir az yarpağımız
var, birisi gün gərək yaşıl meşəyə gedib yarpaq axtaraq, deyə araya çökən sükutu pozdu.
Sadəddin etiraz etmədi:
-Gedərik, baba, bir az yarpaq tapıb gətirərik.
***
Sadəddingil qonşu kəndin yuxarı başında daşdan
tikilmiş gözəl bir binada olurdular. Evin qabağında
balaca həyət, yan tərəfində isə yeni ağaclar əkilmiş bağça
var idi. Həyətdən başlanan cığır uzanaraq dərəyə sal`
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lanır, dərə qoruğunda qurtarırdı. Sadəddin dəyirman arxının ayağını dərə qoruğuna gətirmişdi.
Son illərdə bu yeri Sadəddin öz öhdəsinə almışdı.
Dərsdən gələn kimi nahar edər, axşama kimi orada
çalışardı.
Bu gün Sadəddin babası ilə birlikdə yarpaq gətirməyə yola çıxmışdı. Yaşıl meşənin yolu Sadəddingilin
kəndindən keçirdi. Uzanan dar cığırla Sadəddin qabaqda, babası isə arxada, çomağını yerə dirəyərək söhbət
edə - edə gedirdilər.
Nuru dayı:
-Əşi, sən mənim ağzımı sözə tutub Dərə Qoruğuna
aparırsan. Biz ora arxayın vaxtda gedərik. Tez ol, yola
çıxmaq lazımdır, gün qızır!...
Sadəddin babasını elə inandırdı ki, o, Dərə Qoruğuna, həm də yuxarı meşəyə çıxmağa razı oldu. Cığırın
ortasında Nuru dayı ayaq saxlayıb dərindən nəfəs aldı.
Bağa daxil olan Nuru dayı əvvəlcə hündür otlardan
başqa bir şey görmədi. Bir az yeridikdən sonra
qarşısındakı atlaz yarpaqlı cavan toxmacarı görüb gözlərinə inanmadı. Sevincindən gözləri yaşardı. O, bir
müddət
heyran–heyran
gah
toxmacarın
zərif
yarpaqlarına, gah da nəvəsinə baxıb gülümsündü.
“Azərbaycan pioneri”, 22 dekabr, 1959
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HƏYAT MƏKTƏBİ
Məktəbin pilləkənlərindən aşağı enib küçəyə çıxan
Cavad bilmədi nə etsin: evəmi getsin, anasının iş
yerinəmi getsin, yoxsa çoxdan görmədiyi xalasıgiləmi
getsin. Müəyyən bir fikrə gələ bilmirdi. Bir neçə addım
gedib, divarın yanı ilə uzanan küçəyə keçdi. Başını
qaldırıb yuxarı baxanda gördü ki, günəş xeyli aşağı
enmişdir. Anasının iş yerinə getmək fikrindən əl çəkdi,
indi o, işdən qayıtmış olardı. Bu vaxtdan sonra xalasıgilə
gedib gecə qayıtmağın da bir ləzzəti yox idi. Ora arxayın
bir vaxtda getmək lazımdır. Heç olmasa xalası oğlu
Ramizi tapıb bir şahmat “qızışdırmaq” pis olmazdı. Bütün bu fikirləri xəyalından keçirərək, nəhayət, evə getməyi qərara aldı.
Göyün üzü büsbütün buludsuz olub, açıq-mavi
rəngə çalırdı. Hava küləksiz olduğundan bir qədər bürkü
hiss olunurdu. Maviliklərdə süzən torağayların səsi çox
ahəstə çalınan yeknəsək musiqiyə bənzəyirdi. Cavadın
diqqətinin nə parkda top – top oynayan şən uşaqlar, nə
velisoped sürən yeniyetmələr, nə də həmişə maraqla
baxdığı afişa və elanlar cəlb edirdi. Bu gün onun sevinci
hədsiz idi. Yeddillik məktəbi bitirmək haqda “Şəhadətnamə”sini almışdı. Onu dəfələrlə açır, aldığı “5” qiymətlərə fərəhlə baxır, yenə də iki qatlayıb qəzetin arasına
qoyurdu. Nə olaydı, evə tez çatıb anasını fərəhləndirəydi.
Birdən Cavadın siması xeyli dəyişdi. Qeyri – iradi
köksünü ötürdü, qəlbində ağır bir sıxıntı duydu. Yeddi il
müntəzəm gəlib – getdiyi, ürəyində dərin bir məhəbbət
kök salmış olan məktəbi yol gedərkən arxaya çevrilib bir
`
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də nəzərdən keçirdi. Məktəbə ilk qədəm qoyduğu günlər,
təhsil əlaçısı olması, manqa rəhbəri seçilməsi, özfəaliyyət
dərnəyində həvəslə iştirak etməsi, müəllimlərin onu
tərifləməsi, hamısı, hamısı...bir – bir xəyalından gəlib
keçməyə başladı. O, bir daha fizika müəlliminin,
məktəbdə hamının hörmət bəslədiyi qocaman müəllim
Kərim Həsənzadənin dərsini eşitməyəcəkdi. Bədən tərbiyəsi dərslərində sinif yoldaşlarının “Bizim tarzanımız”
- deyən xoş zarafatlarını bir də eşidəcəkmi? Sinif...
partalar...yazı taxtası...hamısından ayrılır. O, geriyə
qayıdıb onları, hətta məktəbin daşlarını belə öpmək
istədi. Yoluna davam elədi.
Cavad döngələrinə çatanda sürətini artırdı. Lakin
ondan bir neçə addımlıqda qara geyimli qadının daşın
üstündə oturaraq başını aşağı dikdiyini gördü. O,
təngnəfəs bir vəziyyətdə idi, çiyinləri aramsız surətdə
qalxıb – düşürdü.Əvvəlcə qadının üzünü görə bilmədiyi
üçün onu tanımadı. Lakin yaxından ona baxdıqda
Cavadgildən iki darvaza yuxarıda yaşayan Xeyrənsə
nənə olduğu aydın oldu.
-Ay nənə, sənə nə olub? Burada niyə əyləşmisən?
Xeyrənsə nənə başını azacıq yuxarı qaldırdı,
qabağında dayanan oğlanın Cavad olduğunu gördü.
-Nənən sənə qurban olsun, qıçlarım tutulub,
nəfəsim gəlmir, - dedi.
Cavad lap kiçik vaxtlarında qocaların, əllilərin
gördüyü işində onlara kömək etməyə, qarlı, buzlu qış zamanında qollarından tutub gətirməyə adət etmişdi.Bu
onun ən sevdiyi adət idi. Belə bir köməkdən sonra qəlbində nə qədər böyük bir yüngüllük hiss edirdi!
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Qarşısında ağır – ağır nəfəs alan Xeyrənsə nənənin belə
halı Cavadı bir anlığa düşündürdü. O, mülayim bir səslə:
-Nənə, bir az ayağa qalx, - dedi.
-Ay oğul, qolumdan tutsan da, gedə bilməyəcəm.
Vəzifəni yanıma çağırsaydın, ikiniz köməkli aparardınız.
-Əşi, ona zəhmət verməyə dəyməz. Sən bir az ayağa
qalx, hamısı düzələcək.
Xeyrənsə nənə ayağa qalxan kimi bir anda Cavadın
güclü qolları onun ayaqlarını yerdən üzdü. Qarı ona o
qədər yüngül gəldi ki, insanların dərin qocalıqda bir
çəngə canlı sümüyə çevrilməsi xəyalı qəlbini sıxdı, qarıya
daha artıq mərhəmət hissi doğurdu.
Cavad Xeyrənsə nənəni, hələ Vətən müharibəsi zamanından dul qalmış, saçları çallaşan yeganə qızı Vəzifəyə yetirib onlarla salamatlaşdı və hündür pilləkəni enib
yola çıxdı.
Döngə aşağı bir neçə addım getdikdən sonra qapılarına çatdı. Darvazanın balaca qapısını itələyib açmaq
istəsə də, qapı daldan bağlı olduğu üçün açılmadı.
Yuxarıdan baş barmağı ilə qapı zənginin düyməsini
basdı. Elektrik zəngi titrəyib siqnal verdi. Bir azdan kiçik
bacısı Xavər gəlib qapını açdı. Cavad qapıdan içəri keçib
sakit – sakit evin pillələrinə doğru addımladı. Heç bir səs
– səmir eşidilmirdi. Başa düşdü ki, anası evdə yoxdur.
O, üzünü Xavərə tutub:
-Xavər, anam haradadır, - deyə soruşdu.
-Elə bu saat işdən gəlib əmimi yoluxmağa getdi.
Deyirlər, əmim sabah xəstəxanadan çıxacaqdır.
Cavad heç bir söz deməyib pilləkəni çıxdı və otağa
daxil oldu. Pəncərəsi açıq otaq sərin idi. Yazı stolunun
`
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arxasında əyləşdi.
Xavər evin qabağındakı ləklərdə əlləşirdi. Başı
qarışıq idi. Bu gün qardaşının halını da xəbər almadı.
Cavad isə şirin arzular aləmində çırpınırdı. Təqvimin
dünəndən cırılmamış vərəqini qopararaq üstündəki
yazıları oxumağa başladı....Tamam oxuyub qurtardıqdan
sonra əzişdirib yazı stolunun yanında qoyulmuş məftil
səbətə atdı. Kepkasını başından götürüb stulunun yuxarı
tərəfində divardakı paltarasandan asdı. Dalğın-dalğın
stolunun üstündəki kitabları süzməyə başladı. Çoxdan
yazmağa başladığı şeir və xatirələr albomunu vərəqlədi.
Vərəqlədikcə hər xatirədən 1-2 sətri sürətlə nəzərdən
keçirdi:
...22 noyabr 1947-ci il. Biz tarix muzeyinə tənəzzöhə
getdik. Muzey....
...6 yanvar 1948-ci il. Bizim dəstə Xan sarayına
tənəzzöhə getdi. Sarayın divarlarında keçmişin qan
qoxuyan tarixi günlərinin izi vardır. Bütün divarlarda,
demək olar ki, xanlıqlar müharibəsinin dəhşətli döyüş
səhnələri rəsmləri çəkilmişdir. İstedadlı memar sarayı
1767-ci...
...1 fevral 1948-ci ildə fizika müəllimi Həsənzadə
bizi Nuxa Lenin adına İpək Kombinatına apardı. Biz
nələr, nələr gördük. Əyirici sexdə fəhlələr böyük həvəs
və coşğunluqla baramadan incə tellər əyirirdilər. Elə
kombinatdaca əyirilmiş ipəkdən parça toxunurdu. Toxucu sexi. Fabrikin ən yaxşı yeri buradır. İpək parçanın
hansı növü burada toxunmur? İnsan əlinin yaradıcılığını
göstərən rənbərəng parçalar başqa otaqlarda ton-ton
bağlanıb yığılırdı. Nə deyim, kombinata bir tərəfdən
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barama daxil olur, digər tərəfdən əla keyfiyyətli ipək
parçalar çıxır. Əsil yaradıcılıq buradadır. “Barat
İsmayılova, Məryəm Hacıyeva.. belə bir əməyin
qəhrəmanları olmaqla nə qədər bəxtyarsınız”...
Səhifəni oxuyub qurtardıqdan sonra Cavad
gündəliyi örtüb stolun üstünə qoydu. Arxası üstə divana
uzanaraq baxışını tavana zillədi. Tavanla söhbət edirmiş
kimi pıçıldadı: “Bəli, mənim də arzularım az olmamışdır.
Mən də onlar kimi adlı-sanlı toxucu olsam nə dərdim var
idi. Barat İsmayılova Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
deputatıdır. Ax, nə xoşbəxtdir. Anama işləmək haqda
hələ bir ay qabaq ağız açdım, xeyri yoxdur, arvad öz
dediyində dayanıbdır. Yox, yox məsələni qəti qoymaq
lazımdır. Mən toxucu olacağam, vəssalam. Qaldı
təhsilimə, onu qiyabi davam etdirəcəyəm”, - deyə Cavad
fikrinə qətilik verdi.
***
Avqust ayı ömrünü başa vurmaq üzrə idi.İsti və
quraqlıq çəmənlərin otlarını yandırıb sapsarı etmişdi.
Arabir payızın ilk müjdəçisi olan küləklər uzaq ellərdən
onun salamını yetirirdi.
Məktəblilər ilin əziz gününü – bayram gününə
bərabər hesab etdikləri Sentyabr ayının 1-ni səbirsizliklə
gözləyirdilər. Pioner düşərgələrindən qayıtmış pionerlər
yeni böyük bir sevinc hissləri ilə dərsə başlayacaqdılar.
Qabaqcadan hər kəs öz kitablarının qeydinə qalır, dərs
ləvazımatları ilə tez təmin olunmağa çalışırdı. Uşaqlar
dəstə-dəstə kitab mağazasına girib çıxırdılar.
`
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Cavadgildə neçə gündən bəri idi ki mübahisə
gedirdi. Cavadın anası, əmisi və kiçik bacısı Cavadı yola
gətirmək istəyirdilər ki, FZT məktəbindən Cavad əl çəkib
sənədlərini feldşerlik məktəbinə versin. Cavadın dayısı
Mirzə qabağındakı çaydan bir udum alıb sözə başladı:
-Bilirsən, bacıoğlu, bu deyilənlərin hamısı sənin gözəl gələcəyin üçündür. Sən mənim bacımın gözünün ağıqarası bircə oğlusan. Həkimlikdən gözəl sənət nə var?
Əsmayə bacı Mirzənin qabağından soyumuş çay stəkanını götürüb çayı təzələdi və Cavada müraciətlə:
-Oğlum, dayın da, mən də sənin gələcəyin üçün
çalışırıq, - dedi.
Başını aşağı dikib heç bir söz deməyən Cavad
dilləndi:
-Sizin məsləhətiniz yaxşıdır. Nə edim özümü
öldürməyəcəyəm ki. Mənim həkimlik sənətinə həvəsim
yoxdur. Başqa peşələrdən daha çox parça toxumağı
sevirəm. Ölkəmizdə fəhlənin də, alimin də, həkimin də,
müəllimin də, - hamısının böyük hörməti var. Fəhlələrdən azmı Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Azərbaycan SSR
və SSRİ Ali Sovetinin deputatı vardır?. Azmı fəhlə
ixtiralarına görə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür?.
Qaldı təhsili. Bu vaxta kimi “5” qiymətlə oxumuşam,
bundan sonra da gündüzlər parça toxuyacağam, gecələr
isə axşam məktəblərində təhsilimi davam etdirəcəyəm.
“Təhsilimi davam etdirəcəyəm” cümləsini eşitdikləri zaman həm Əsmayə bacı, həm də dayısı Mirzə,
deyəsən, bir qədər yumşaldılar.
-Bacıoğlu, sən deyənlərin hamısı doğrudur. Bizim
ölkəmizdə bütün insanların qiyməti yüksəkdir. Mən gö149
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rürəm ki, zəkalı oğlansan. Səndən istənilən peşənin sahibi çıxar. Amma dərsi əldən qoyma. Mən oxumadım
inkişaf etmədim. 25 ildir ki, dülgərəm ki, dülgərəm.
-Dayı, sizə də, anama da, qəti söz verirəm ki, axşam
məktəbində oxuyub təhsilimi artıracağam.
-Bacı, qoy gedib sənədlərini FZT məktəbinə versin.
Görək axırı necə olur.
-Nə deyim, a qardaş, sən razı olandan sonra mən nə
deyə bilərəm.
Cavadın sevincdən gözləri yaşardı. Şadlığından
dayısını da, anasını da qucaqlayıb öpdü.
Mirzə çayını içdi, bir qədər də keçmiş vaqeələrdən,
xatirələrdən söhbət eləyib salamatlaşaraq yola çıxdı.
FZT məktəbində iki ay idi ki, dərslər başlanmışdı.
Lap məşğələlərin əvvəlində Cavad özünü fəal bir şagird
kimi göstərməyə başladı. Əsasən diqqətini maşının
material hissəsini öyrənməyə sərf edirdi. Bir hissəni
öyrənərkən onu daha yaxşı yadda saxlamaq üçün onun
şəklini də çəkirdi. Bu gün onun çox diqqətlə öyrənmək
istədiyi məsələ üzərində məşğələ aparılırdı. Dərs
dəzgahlarda iş zamanı əmələ gələn nöqsanlar və onların
aradan qaldırılması haqqında idi. Cavad böyük bir
gərginliklə qulaq asır, sanki müəllimin ağzından çıxan
hər kəlməni udmaq istəyirdi. Qabağındakı dəftərə əsaslı
qeydlər edirdi.
Rza müəllim əlindəki metal hissəni stolun üstünə
qoyub dedi:
-İndi dəzgahı bu tərəfə çəkmək lazımdır.
Şagirdlərdən bir neçəsi cəld ayağa qalxıb dəzgahı
qaldırmağa başladılar. Dəzgah az da olsa yerindən tər`
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pənmədi.
Cavad dəzgahın o biri başına keçib:
-Yoldaşlar, siz hamınız o tərəfə keçin, - dedi.
Müəllim Cavadın gücünə heyrətləndi və gülümsündü:
-Afərin Cavad, - dedi.
Şagirdlərdən biri:
-Onun işi-peşəsi idmanla məşğul olmaqdır. Mən
onun qədər məşğul olsam Cavaddan gülü olaram, - dedi.
-Uşaqlar, idmanla məşğul olmaq hamınıza lazımdır.
İşimizin səmərəsi və keyfiyyəti sağlamlıqla əlaqədardır.
İndi dərsimizin ardını davam etdirək.
Rza müəllim çelnoku götürüb üzərində icra etdiyi
işi söyləyə - söyləyə sökməyə başladı. Axırıncı hissəsini
kütlədən ayırıb stolun üstünə qoyanda zəng çalındı.
Şagirdlər tənəffüsə çıxdılar.
Cavad tənəffüsə çıxmadı. O, dəftərə çelnokun
hissələrini çəkirdi. Başını qaldırdıqda iki şagirdin başının
üstündə dayandığını gördü. Onlar istehzalı bir tərzdə
gülümsədilər. Biri:
-Cavad, sən lap alim olası adamsan. Heyf ki, bizim
aramıza düşübsən, - dedi.
-Xeyr, könlümdən alimlik keçmir, mən bir toxucu
olmaq istəyirəm.
-Artıq çalışmağın xeyri yoxdur, sən də, mən də
toxucu olacağıq.
-Toxumaq da var, toxumaq da, - deyə Cavad gülümsündü. Mübahisəyə başqa şagirdlər də qoşuldular.
Zəngin çalınması başlanmış mübahisənin uzanmasına
mane oldu.
***
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Bu əhvalatdan 5 il keçmişdi. Cavad böyümüş, arzusuna nail olmuşdu. Yay vaxtı, bir gün axşamçağı Cavad
parka gəzməyə gəldi. Birdən o, yeyin addımlarla gedərək
kölkədə bir skamyada oturan adamın qarşısında
dayandı:
-Rza müəllim, siz xoş gəlib, səfa gətirmisiniz, - dedi.
Əl verib tanış adamlarla görüşən kimi onunla görüşdü.
-Çox sağ olun, - deyə o, susdu və kim olmasını
fikrinə gətirməyə çalışdı.O, hündür, enlikürəkli bir
gəncdi. Sürməyi rəngdə kostyumu zərrə qədər də olsun
əzilməmişdi. Uzun qıvrım saçları vardı, qalın qaşları ağ
sifətində sanki sonradan kömürlə çəkilmiş kimi görünürdü. Rza müəllim nə qədər fikirləşdisə, onu tanıya
bilmədi.
Cavan oğlan da, deyəsən, onun narahatlığını
duymuşdu. Onu sıxıntıda qoyduğuna xəcalət çəkməsi
hiss olunurdu.
-Bağışlayın müəllim, üzr istəyirəm. Görüşümüz,
deyəsən, sizi narahat edib, fikirləşməyə məcbur etdi.
-Doğrusu, sizi fikrimə gətirə bilmirəm, - deyə
müəllim gülümsündü.
-Müəllim, siz məni bəlkə də unutmuşsunuz. Lakin
mən sizi ömrüm boyu yaddan çıxarmaram. Mənim
müəllimim olmusunuz. Sizi lap uzaqdan görüb tanıdım.
İstirahətinizi pozan Cavaddır.
-Cavad! – deyə Rza müəllim gülümsündü. Sən necə
də dəyişilmisən! Tələbə Cavaddan səndə heç nə qalmamışdır.
-Siz də xeyli dəyişilmisiniz, müəllim.
`
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-Mənfi ya müsbət?
-Əlbəttə, müsbət.Kökəlmisiniz, solğunluq sifətinizlə
vidalaşmışdır.
-Yox inanmaram.
-Həqiqi sözümdür.
-De, görək harada olursan, işin, gücün necədir?
-Özünüz bilirsiniz,müəllim,mən həyat məktəbindən
ayrılmaram.
-Görünür, arzunuza çatmışsınız.
-Bəli! – deyə Cavad davam etdi – müəllim, qabaqlarda siz mənə söylədiyiniz kimi, əsil həyat məktəbi
istehsalatdır, ipək kombinatıdır.
-Ora həqiqi məktəbdir, o, insana hər şeyi öyrədir.
Mənim sevincim də, iftixarım da kombinatdır.
Bir neçə saniyəlik sükutdan sonra Cavad saata
baxıb:
-Vaxtdır, tamaşaçıları içəri buraxırlar. Sizdən çox,
çox xahiş edirəm, mənim təklifimi yerə salmayasınız. Nazim
Hikmətin
“Türkiyədə”
pyesi
tamaşaya
qoyulmuşdur, birlikdə baxaq!
Doğrudur, Rza müəllim “Türkiyədə” pyesini
görməmişdi. Lakin yenə də onun təklifini qəbul etmək
istəmirdi.
Cavad bileti göstərib:
-Budur, lap yaxşı yerlər üçün biletimiz hazırdır.
Getməsəniz inciyərəm, - dedi.
O, axırıncı kəlmələri deyəndə, həqiqətən, üzündə
narazılıq ifadəsi aydın hiss olunurdu. Rza müəllim
skamyadan qalxıb teatrın binasının qapısına doğru
irəlilədi. Bir azdan onlar salonda öz yerlərini tutdular.
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-Hə, Cavad, söylə görək nə iş görürsən? Təhsilini
davam etdirirsənmi?
-Bəli, müəllim, axır zamanlarda işin texnikasını elə
tapmışdım ki, 10 dəzgahda işləyirdim. Qoymadılar ki,
sevdiyin işində işləyəsən. Komsomol seçki yığıncağında
məni komitə katibi seçdilər.Düzü, nə deyim, etiraz edə
bilmədim, axı məni komsomol yetişdirmişdir. İndi qiyabi
olaraq Leninqrad Toxuculuq İnstitutunda oxuyuram.
-Cavad, bağışla, sənin familyan necədir?
Familiya məsələsinin söhbətin məzmunu ilə heç bir
əlaqəsi olmadığı üçün bir qədər təəccüblənən Cavad:
-Səlimovdur, - dedi.
-Deməli, Cavad Səlimov.
-Bəli!
-Deməli, “Kommunist” qəzetində dərc olunan “Qiymətli ixtira” başlıqlı məqalə sizin haqqınızda imiş. Afərin
Cavad! Sap qırıldıqda dəzgahların avtomatik dayanması
problemini həll etmək şərəfi sənə qismət oldu. Doğrudan, qiymətli ixtiradır. İstehsalat səni xeyli qabağa aparıb, çalış dalını davam etdir.
Cavad qızardı, başını aşağı endirib yavaş səslə:
-Müəllim, hələlik təqdirəlayiq bir şey yoxdur. Mənim tapdığım hər hansı bir fəhlənin tapa biləcəyi bir
şeydir. Mən indi taqqıltısız olan, daha az zəhmətlə idarə
oluna bilən yeni dəzgah ixtirası üzərində işləyirəm.
Görək necə olur?
Cavad sözlərini deyib dərindən nəfəs aldı və
arxasını sıraya söykədi. Bir şey görürmüş kimi gözlərini
qırpmadan səhnənin yaşıl məxmər pərdəsinə zillədi.
Birdən çalınan elektrik zəngi tamaşaçıların hamısının
`
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nəzər – diqqətini cəlb etdi. Bütöv görünən pərdəni bir
qüvvə başdan ayağa qədər iki yerə bölərək yana doğru
çəkdi. Tamaşa balandı.
“Nuxa fəhləsi”, 7-9-12 oktyabr, 1955
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ZƏHMƏT HAQQI
Yenə şahın sarayı adamlarla dolu idi. Vəzirlər alimlərə, vidmətçilər mollalara qarışmışdı. Qulplu qazanlar
dolusu aş bişirilib dəmə qoyulmuş, kəfkir, sini, qaşıq
cingiltisindən qulaqlar tutulurdu.
Yemək – içmək qurtardı,süfrələr yığışdırıldı. Şah
əmr etdi ki, dua veriləndə həyətdə, yanda – bucaqda bir
nəfər də adam qalmasın, hər nəfəsin bir hikməti var, biri
olmasa da o birini Allah – təala qəbul edər.
Xidmətçilərin hərəsi bir tərəfdən düşüb adamları
məclis zalına gətirdilər.
Şah üzünü xidmətçilərə tutub:
-Daha gələsi adam qalmadı ki.
-Bir nəfər də var.
-Kimdir?
-Şah sağ olsun bağban köməkçisi Kamaldır.
-Onu da çağırın, - deyə şah əmr etdi.
Xidmətçi bağban Kamalı səsləyəndə o, ağacın
kötüyündə oturub əlindəki qoza baxır, nə haqda isə
düşünürdü. Qoz çatlayır, payızdır, - deyə o, öz – özünə
pıçıldadı. Ayağa qalxıb sürətlə saraya doğru addımladı.
Hamı əlini qaldırıb: “Amin- amin,-deyən zaman 22
– 25 yaşlarında hündür, şaqqqüvvətli, enlikürək cavan
bir oğlan qapının yanında dayandı. İçəridəkilərdən biri
astadan:
-Kamal, içəri keç, şahın acığı tutar,-dedi.
Kamal başını bulayıb yerində dayandı. Oturmağa
yer qalmamışdı.
Dua verilib qurtaran kimi axund cibindən böyük bir
`
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nar çıxarıb şahın qabağına qoydu. Narın mənasını
məclisdəkilərin əksəriyyəti bilirdi. Bu axundun müqəddəs bəxşişi idi. Nar Allahın xalqları nar dənəsi kimi
mehriban və sıx birləşdirəcəyinə işarə idi.Odur ki, hər
dəfə təkrar olunan nar bağışlanması heç kimi təəccübləndirmədi. Kamal isə qabağa yeriyib axundun qabağına
bir qoz qoydu. Hamı bir Kamala, bir qoza baxdı. Şah
üstünü vurmadı. Kamalla haqq – hesabı sonraya saxladı.
Məclis dağıldı, qoz xalının üstündə qaldı.
Kamal öz işini bilən, vəzifəsini sədaqətlə yerinə
yetirən, ağıllı bir bağban köməkçisi idi. Çoxları cüzi bir
səhv üstündə olmazın kötəklər yemişdi, lakin o, bir dəfə
də olsun şah tərəfindən cəzalandırılmamışdı. Şah onu baş
bağban qoymaq niyyətində idi. Axı, o, şah bağında nələr
yetişdirməmişdi. Hər budağın alması bir rəngə çalan
alma ağacları, əla növ qaysı hazırlanan əriklər, dadı
damaqdan getmək bilməyən şaftalılar. Hamısı, hamısı
onun zəhmətinin bəhrəsi deyildimi? Adamı valeh edən
gül bağını kim saxlamışdı? Əlbəttə, Kamal.
Kamalın çalışqanlığı, hiylə bilməyən təmiz ürəyi,
işə can yandırmağı, hünər və zəkası şahı həm sevindirir,
həm də kədərləndirirdi. Sevinirdi, ona görə ki, belə
adamlardan həmişə xeyir görmək olardı. Kədərlənirdi,
ona görə ki, rəiyyət oğlu idi. Onun son rütbəsi də, ilk
rütbəsi kimi bağban olması idi. Padşah namaz üstə əl
qaldırıb dua edəndə deyərdi ki, allah nəvələrimi Kamal
kimi zəkalı və fərasətli eləsin. Şahın oğlu qonşu şahlıqla
müharibədə həlak olmuşdu. Dua məclisindən sonra şah
fikir – xəyala qərq olmuşdu. Kamal axmaq deyildi. Axundun qabağına qoz qoymaqda hər halda bir məna var idi.
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Şah çox fikirləşdi, çox götür – qoy elədi, qozun nə demək
olduğunu bilmədi.
Padşah əmr elədi ki, Kamalı onun yanına çağırsınlar. Kamal padşahın hüzurunda hazır olanda şah başı ilə
işarə etdi ki, əyanlar otağı tərk etsinlər. Otaqda şah və
Kamaldan başqa heç kim qalmadı. Şah sakit tərzdə
Kamala müraciət etdi:
-Səni bir məsələ üçün çağırtdırmışam, doğrusunu
deməsən boynun vurulacaq.
-Şah sağ olsun, hökmünüz qarşısında boynum tükdən incədir.
-Axundun qabağına qoyduğun qozun mənasını
açmalısan.
-Axund sizin belə böyük və şərafətli məclisinizi bir
nara layiq edəndə mən özümü saxlaya bilməyib onun
oxuduqları üçün zəhmət haqqı olaraq qabağına bir qoz
qoydum. Kimə nə xeyri var, quran oxumaqla donuz
darıdan çıxmaz.
Ortaya ağır bir sükut çökdü. Padşah əlini çənəsinə
verib fikrə getdi. Gecdən – gec gülümsəyib:
-Azadsan, gedə bilərsən, - dedi.
Zaman keçdi. Kamalın sözü zərbül – məsəl kimi
işlənməyə başladı.Odur ki, bəzən uzun – uzadı faydasız
nəsihət və məsləhətləri eşidəndə deyirlər:
-Ona bir qoz.
Noyabr, 1959, əlyazma

`
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TOXLU
Xan sarayında əyanları ilə söhbət edirdi. Bu zaman
xidmətçilər daxil olub təzim etdi və:
-Xan sağ olsun, qonşu xanlığın saray alimi gəlmişdir, - deyə xana məlumat verdi.
-Deyin buyursun.
Bir neçə dəqiqə sonra başında ağ çalma, qara
qiymətli parçadan əba geymiş 65 -70 yaşlarında,
ortaboylu, çalsaqqal bir kişi qapıda göründü. Xan qonağa
yer göstərdi.
-Buyurun, əyləşin.
-Eyb etməz. Məmləkətinizə bir mətləb üçün
gəlmişəm.
-Bilmək istərdim.
-Gəlməkdə məqsədim üç gün qalmaq, hər gündə üç
qissə söyləmək, sonra müqabilimdəki aliminizin suallarına cavab verməkdir.
Xan ani bir fikrə getdi, iki gün bundan qabaq pəhləvanı pis – yaxşı yoluna verdik, bəs, bununla nə etməli?
Yenə baş alim xəstə olmasaydı bir yönü vardı. Qəbul
etməmək məğlubiyyət kimi bir şeydir, üstəlik layiqli
bəxşişlər də lazımdır. Qabağa çıxmasaq gülüb
deyəcəklər, böyük bir məmləkətin bir nəfər alimi yoxdur.
Alim səhərə vədə alıb getdi.
Xan məsələni öz əyanlarına açdıqda heç kəs cürət
edib səsini çıxarmadı.Cəsarət edib xanın üzünə belə
baxan olmadı.
Xan istehzalı nəzərlə vəziri süzdü.
-Vəzir, başqa vaxtlarda dilotu yeyirsən. Niyə
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dinmirsən, - dedi.
Vəzir: Xan sağ olsun, mən alim barədə eşitmişəm.O,
yeddi qaş yeri də, yeddi qaş göyü də beş barmağı kimi
bilir.Bu vaxta qədər ona söz çatdıran alim olmayıb. Yenə
baş alim xəstə olmasaydı dərd yarı idi, - dedi
Xan hirsləndi. Hiddətindən gözləri kəlləsinə çıxdı.
-Bəs nə edək. Xanlığımız biabırmı olsun? Hamınızın
başı saman çuvalıdır, nəyə gərəksiniz!!, - deyə bağırdı.
-Baş vəzir şəhadət barmağını alnına dirəmiş halda:
-Adil hökmdar, -dedi. Mən bir tədbir düşünürəm.
Biz elə bir iş görərik ki, heç kəs biabır olmaz.
-Di tez söylə.
Çoban Lətifi alim qiyafəsində geyindirib qabağa
çıxardarıq. Əvvələn, Lətif qədər nağıl – nuğul, mahnı –
bayatı bilən az olar. Özü də baməzə adamdır, bir yol
tapar. İkincisi, iş açılanda deyərik ki, alimimiz xəstə idi.
O, döşünə döyən bir çobanı məşlub etmişdir.
Baş vəzir sözünü qurtarar – qurtarmaz hamı bır
ağızdan “əhsən” dedi. Xanın dodağı qaçdı. Qorxudan şir
basmış saray adamları ağır yük altından qurtarmış kimi
dərindən nəfəs alıb başlarını qaldırdılar.
Saray alimi qissəni söyləyib kağız – kuğuzunu
yığışdırdı.
-İndi aliminizin suallarına cavab verərdim.
Çoban Lətif saray aliminə tərəf əyildi və əlini boğazına aparıb zarafatyana gülümsədi:
-Mən ölüm düzünü de, öz aramızdır. Bu qədər
ərşdən – kürşdən danışmağa neçə toxlu alacaqsan, - deyə
soruşdu.
-Neçə.
`
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-Deyirəm ki, mənə boş – boşuna qulaq asmağın
üçün günümə bir toxlu verməyi vəd etmişlər. Bəs sən bu
qədər sözə neçə toxlu alacaqsan?
Saray aliminin qəlbi şiddətlə döyündü, rəngi
saraldı, özünü tamam itirdi. İllərlə əzbərlədiyi qissələri
sanki unutdu. Güman ki, adı da yadından çıxdı.
Barmağını bir – iki dəfə alnına vurub “toxlu-toxlu”- deyə
pıçıldadı. Ha fikirləşdi toxlunun nə olduğunu fikrinə
gətirə bilmədi. Nə desin?. Əgər desə beş toxlu, yainki on
toxlu düz çıxarmı? Bəs şübhələnib toxlunun nə olduğunu
soruşsalar necə olsun? Onda ikiqat biabırçılıq olar.
Eşşəyə minmək bir ayıb, düşmək iki.
Əvvəldən bağlanan şərtə görə söhbət ana dilində
gedirdi. Sualı izah etməmək məğlubiyyət demək idi.
Alimin sifətini bürümüş saraltı boğuq qırmızı ilə
əvəz edildi, tər basdı, özünü toxtatmaq üçün əlini ürəyinin üstə qoyub çölə çıxdı. “Xəstələnən alim” bir də otağa qayıtmadı.
Alimin çıxıb getdiyini eşidən aşağı rütbəli əyanlar
baş vəzirin ətrafına toplaşıb onun ağıl, kamal, hünər
sahibi olduğunu ağız dolusu tərifləməyə başladılar. Lətifi
isə soyundurub sürünün yanına göndərdilər.
Yəqin toxlu məsələsi sizi maraqlandırır. Elə də
olmalıdır. Çünki söhbət toxlu üstündə gedir.
Saray aliminin ayağı dönməmiş vəd unuduldu.
Lakin bundan Lətifin halı pozulmadı. Çoban Lətif belə
vədləri çox eşitmişdi.
Fevral, 1960, əlyazma
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NƏNƏNİN QEYDLƏRİ
O, qəddini düzəldib bədənnüma güzgüyə yaxınlaşdı. Təzəcə geyindiyi torlu corabı arqanı yubkasına çox
yaraşırdı. Çatma qaşlarını, uzun kipriklərini, qoşa
hörüklərini bir daha nəzərdən keçirdi. Qıvrım
birçəklərini qulağının dalına apardı. Pioner qalstukunu
bağladı.
Paltosunu
asılqandan
götürüb
geydi.
Barmaqlarını asma portfelinin qayışına keçirib yola
düzəldi.
Vıyıldayan külək zoğlarda tət – tək titrəşməkdə
olan yarpaqların üstünə hücum çəkib qoparır, sanki
qələbəsindən ruhlanaraq daha da çılğınlaşırdı.Təbiət
büsbütün son bahara təslim olmuşdu. Təranə özünü
yoxlamaq məqsədilə suallar verirdi:
-Kim komsomolun üzvü ola bilər?
-ÜİLKGİ – nin Nizmanaməsini qəbul edən, kommunizm quruculuğunda fəal iştirak edən, komsomol
təşkilatlarından birində çalışan, komsomolun qərarlarını
yerinə yetirən və üzvlük haqqı verən hər bir sovet gənci
ÜİLKGİ üzvü ola bilər. Dediklərinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün gedə - gedə Nizamnaməni çıxarıb baxdı.
Əsas maddəni bilirəm. O biri maddələr daha asandır.
Döngədən “Təranə”, - deyə səsləyən kimsə onu
fikirlərindən ayırdı. Gələn sinif yoldaşı Səbirə idi. O, Təranəyə çatıb salamlaşdı:
-İnanırsan, Təranə, səhərə kimi yatmamışam. Nizamnaməni öyrənmişəm. Komsomolun hüquq və
vəzifələrini əzbərləməyə çalışmışam.
-Yadında bir şey qalıb?
`
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-Sözləri çox çətindir. Deyirəm, yaman xoşbəxtsən.
Kitabı bir dəfə gözdən keçirəndə hər şey yadında qalır.
-Deyirlər, komitə iclasında direktor özü iştirak edir.
Qorxuram dilim topuq çala.
-Yox...aa...sənin utanası, çəkinəsi yerin yoxdur.
Bütün dərslərindən qiymətlərin “5” – dir. Sinfin gözüsən.
Qabaqcıl manqa rəhbərisən. Dəstə rəhbərinin sözü –
söhbətisən. Məktəbin şərəf lövhəsində də şəklin. Pioner
baş dəstə rəhbəri də komitə iclasındadır. Onun tərifləməsi sənə bəsdir.
Səbirənin dediklərində yanlışlıq yoxdur. Təranə
daha da cürətləndi. Paltosunun qolunu barmağı ilə
yüngülcə qaldırıb iri saatına baxdı. Vaxta az qalırdı.
-Bir az yelli gedək, 13 nömrəli avtobusa çataq. Başqa
avtobuslara vaxtımız yolda keçəcək. Rəfiqələr daha cəld
addımlamağa başladılar.
***
Komitə iclası başlanmışdı. Təranə pioner otağında
illərlə pioner həyatında çalışıb, boya – başa çatmış
yoldaşlarına komsomolun şanlı mübarizə yolundan söhbət edirdi. X sinif şagirdi komsomolçu Rizvan pioner otağının astanasında görünəndə hamının nəzəri ona dikildi.
Bayaqdan bəri manqa rəhbərinə sakitcə qulaq asan
pionerlər həyəcan keçirməyə başlamışdılar.
-Vəlyəddinova Səbirə.
Səbirə ayağa qalxıb gözucu Təranəyə və
yoldaşlarına nəzər saldı.
Təranə gülümsədi.
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-Başını yuxarı qaldır, qorxma, sualları yaxşı başa
düşməyə çalış. İctimai işlərdə hamıdan fəalsan, mütləq
nəzərə alacaqlar.
Səbirə pioner qalstukunu düzəldib, asta addımlarla
komitə iclası gedən otağa daxil oldu.
Təranə sözlərinə davam etdi. Söhbət qurtardıqdan
sonra ona müxtəlif suallar verildi. Hamı bilmədiyini öyrənmək istəyirdi ki, komitə üzvlərinin soğularına layiqli
cavab versinlər, hazırlıqsızlığı üzündən məktəb kollektivi
arasında utanıb qızarmasın.
Səbirə şadyana bir tərzdə pioner otağına daxil oldu.
Dəstə rəhbəri və növbə gözləyən yoldaşları əlini sıxıb
təbrik etdilər. Nə kimi suallar verildiyini öyrəndilər.
Hamıdan çox Təranə sevinirdi. Səbirənin boynunu qucaqladı. Daha da sakitləşdi. “Deyəsən, elə bir sıxışdırma
yoxdur. O sorğuya ki, Səbirə cavab vermişdir, mən heç
hazırlaşmadan cavab verə bilərdim. Yazıq lap dərsdə
olduğu kimi sevinir. “4” qiymət alanda sanki dünya ona
verilir”.
Səbirə evə getmədi, Təranəni gözlədi. Növbə çatmırdı ki, çatmırdı.Təranənin səbri tükənmişdisə də, öz –
özünə təskinlik verirdi. “Daha yaxşı, bir neçə saatdır iclas
davam edir. Yəqin ki, otaqdakıların özləri də yorulublar.
Görəcəklər ki, ən axıra mən qalmışam sorğu – suala
tutmadan deyəcəklər: “qəbul edilsin, gedə bilərsən”. Bir
də məni hamı tanıyır, axı...”.
Rizvan yenə qapıda göründü:
-Nəcəfova Təranə.
Təranə içəri girib salam verdi.Əyləşənlərə nəzər saldıqda qəlbi şiddətlə döyünməyə başladı, rəngi bir az
`
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avazıdı.
Pioner baş dəstə rəhbəri Təranənin sənədlərini oxuyub, komitə üzvlərinə təqdim etdi. Komsomol Komitəsinin
katibi İsmizadə işi əlinə götürüb vərəqləyə - vərəqləyə:
-Kimin sualı var?, - deyə soruşdu. Heç kəsdən səs
çıxmadı.
-Bəlkə Təranə haqqında bir neçə söz deyəsiniz. Təranəni hamı tanıyır, bütün dərslərindən qiymətləri “5” –
dir. Ən fəal manqa rəhbəridir. Bir neçə kitabxananın
üzvüdür. Tez – tez məruzə və söhbətlərlə çıxış edir.
-Təklifiniz?
-Qəbul edilsin.
Yəqin ki, sinif rəhbəri də danışmaq istəyir, - deyə
İsmizadə gülümsədi.
Bayaqdan bəri fikrə dalmış VIII a sinfinin rəhbəri
Fərahim müəllim ayağa qalxdı.
-Düzü, Təranənin işində bir balaca dolaşıqlıq var.
Keçən həftə evlərinə getmişdim.Ziyalı ailəsindəndir.
Onun gözəl oxuması üçün yaxşı şərait yaradılmışdır.
Salamatlaşıb çıxanda nənəsi mənə bir zərf uzatdı. Dedi
qeydlərimdir. Evdə zərfi açıb oxuduqda təəccübləndim.
Məktəbdəki Təranə hara, evdəki hara!
- Məktub yanınızdadırmı?
- Bəli, buyurun, - deyə Fərahim müəllim dörd
qatlanmış dəftər vərəqini İsmizadəyə uzatdı.
Təranənin rəngi sapsarı saralmışdı. “Mən elə
bilirdim nənəm məni qorxudur, məktəbə yazmaz. Bu
qədər adamın içində biabır oldum”, - deyə düşündü.
İsmizadə qaşlarını çatıb məktubu diqqətlə
süzdükdən sonra aydın və səliqəli xətlə yazılmış vərəqi
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oxumağa başladı:
“Sinif iclasında müzakirəyə”
“Təranəyə evdə hər bir şərait yaradılmasına
baxmayaraq vaxtını rejimləşdirmir. Məktəbdən gələndən
sonra əlini ağdan qaraya vurmur. Valideynlərinin
tapşırığına qulaq asmır. Kiçik bacı və qardaşlarını döyür,
incidir. Televizor tamaşası bitdikdən sonra otağına
çəkilib gecədən xeyli keçənə kimi dərsinə aid olmayan
xarici romanlar oxuyur. Səhər saat 11 – də yatağından
qalxıb dərslərinə baxır və məktəbə gedir. Bahalı və modalı geyimlərdən ötrü valideynlərinin başını böyüdür.
Anasını məcbur edir ki, paltarını yusun, ütüləsin, təmizləsin. Axı, o da işə gedir, yazıq arvad hamısına necə çatsın? Xahiş edirəm Təranənin ailədəki davranışına yoldaşları qiymət versinlər”.
Hörmətlə.
Təranənin nənəsi Kərimova Kəramət.
2 mart, 1976 – cı il.
Ortaya dərin bir sükut çökdü. Heyrət içində sual
dolu baxışlarla hamı bir – birinin üzünə baxdı.
Kəramət xalanın qeydlərinə heç kəs şübhə etmirdi.
Onu böyüklü – kiçikli hamı tanıyırdı. İyirminci illərin
adlı – sanlı kommunistlərindəndir. Şəhər sovetinin deputatıdır. Fərdi pensiyaçıdır.
İsmizadə dəsmalı ilə alnında puçurlanmış təri
silərək:
-Komitə üzvərinin nə kimi fikri var?, - dedi.
Katibin sağ tərəfində oturmuş arıq, qaraşın, çəlimsiz
bir oğlan söz aldı:
-Mən təklif edirəm ki, Təranənin komsomola qə`
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bulu hələlik saxlanılsın. Onun ailədə davranışını müntəzəm olaraq izləmək baş dəstə rəhbəri Lətifə və sinif
rəhbəri Fərahim müəllimə həvalə edilsin.
-Başqa təklif yoxdur ki?, - deyə katib komitə
üzvlərinə müraciət etdi.
Komitə üzvləri bir ağızdan:
-Yoxdur, - dedilər.
Təranə təri dabanından süzülə - süzülə dəhlizə
çıxdı.
Aprel, 1976, əlyazma
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QƏRARGAH ÜZVÜ
Yüngül ayaqqabılarını geyib yola düzələn Elməddin anasının tapşırıqlarına “yaxşı, baş üstə” deyib getməyə tələsdi. Darvazadan çıxıb beş – on addım getməmiş
Zahidə xala onu səslədi:
-Elməddin, ay Elməddin!
Elməddin narazı tərzdə geri döndü:
-Bəli, - dedi. Ay ana, qoy gedim, gün qızır. Dediklərinin hamısını başa düşdüm. Yolda ayıq olum, özümü
qoruyum, başqa uşaqlarla savaşmayım. Bunların hamısına birlikdə baş üstə.
-Bir də, xalangildə çox ləngimə. Əmanəti ver,
axşama yaxın evimizə qayıt.
-Qayıdaram, ana. Hələlik salamat qal.
-Salamat get, oğul!
Elməddin düz yolla addımlayır və aram – aram
küləyin gətirdiyi cökə çiçəklərinin ətrini ciyərlərinə çəkməkdən doymurdu. Hava sərin və sakit idi.Yolun hər iki
tərəfindəki qocaman palıd ağacları baş – başa verib nəhayəti görünməyən uzun bir talvar əmələ gətirmişdi.
Arabaların hələ cadarlamamış torpaq üzərində qoyub
getdikləri yazılar silinməmişdi.
Yolun alt yanı otlu – çiçəkli çəmənlikdir.Günəşin
isti şüaları şəffaf, brilyant kimi parlaq şeh damlalarını
yavaş – yavaş qurudurdu. Bülbül və qaratoyuqların
səhər nəğmələri, sərçələrin civiltisi hər yanı bürümüşdü.
Dağın sinəsində gecələmiş duman yavaş – yavaş göyə
qalxır, bir müddətdən sonra görünməz olurdu.
Kolxozçuların qoyun – keçilərini güdən Sahib əmi
`
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onları hər səhər bu düzənliyə gətirər, doyunca otarar,
şırıltısı kəsilməyən kiçik çayın kənarına aparıb su içirərdi. Qoyun – keçilər Sahib əmiyə elə öyrəşmişdilər ki,
onun yanından əl çəkmirdilər.
Sahib əmi bu gün də həmişəki kimi 50-55 başlıq
sürüsünü düzə yayıb cökələrin kölgəsində oturdu,
qəlyanını doldurmağa başladı. Çubuğunu tüstülədib,
dağın təravətli havasından udub, xumarlana – xumarlana
mürgülədi. Qoyunların bir neçəsi sürüdən ayrılıb düzənin lap aşağısındakı fındıq topalarına qədər gəlmişdi.
Elməddin gedişini yavaşıtdı. İmtahanqabağı günləri
xatırladı.Şeir və hekayələrin ifadəli oxu məşqini keçirmiş,
asudə vaxtlarda burada oturub mütaliə etməsi, mənzərə
rəsmləri çəkməsi gözü qarşısına gəldi. “Eh, nə olaydı,
yay tətili də, yaz tətili kimi qısa olaydı. Gözlə ki, payız
gələcək, məktəbə gedəcəksən”.
Birdən kolun dibindən eşidilən şıqqıltı Elməddini
sanki dərin yuxudan oyatdı. O, diksindi, tez nəzərini səs
gələn tərəfə zillədi. Barmaqlarının ucunda ehtiyatla
yaxınlaşıb kola baxdıqda otun arasında yatan quzunun
burnunu gördü. Gülümsəyərək öz – özünə:
-Dəcəl quzum,məni lap qorxutdun, - deyə pıçıldadı.
Elməddin “təzə yolun” axırındakı bulağa çatanda
sevindi. Doğrudur, yorulmamışdısa da, bərk istilənmişdi.
Ovuclarına suyu alıb pörtmüş üzünə çırpdı, əllərini bərk
– bərk sərin suda yudu, sonra cibindən qar kimi ağ cib
yaylığını çıxarıb üz – gözünü quruladı. Bir neçə dəqiqə
dincəlmək üçün kölgəli qovaq ağacının dibində oturdu.
Yerdən bir ot qoparıb əvvəlcə o tərəf bu tərəfə yellədikdən sonra heç özü də hiss etmədən yavaş – yavaş
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barmaqları arasında didişdirib tökdü. Buz kimi sərin
sudan içib yoluna davam etdi. Haçalanan yolun üst
tərəfində dayanıb maşın gözlədi. Burada Elməddindən
başqa iki qadın da var idi. Onlar da minik gözləyirdilər.
Nədənsə, bu tərəflərə avtobus işləmirdi. 20-25 dəqiqə
keçmişdi ki, uzaqdan maşın tırıltısı eşidildi. Hamı maşın
gələn tərəfə baxdı. Hələ 20-30 addımlıqdakı ağac budaqlarından başqa bir şey görünmürdü. İntizarla gözlənilən
maşın göründü. Qadınların əl ilə işarə etmələrinə
baxmayaraq külək kimi ötüb keçdi. Kuzasına brezent
çəkilmiş və müxtəlif yerlərdən bənd edilmişdi. Brezentin
uclarını külək qaldırır, altdan buynuzlu qoyunların başı
görsənirdi. Elməddin bir neçə dəfə maşının nömrəsini öz
– özünə təkrar etdi, lakin heç bir nəticəyə gələ bilmədi.O,
bu hissədə olan hər iki kolxozun maşınlarının nömrəsini
əzbər bilirdi.Nə qədər çalışdısa, bu nömrədə maşın
ağlına gətirə bilmədi.Çib dəftərçəsini çıxarıb maşının
nömrəsini qeyd etdi. Düşüncələr Elməddini rahat
buraxmadı. “Axı, şofer maşını lap sərxoş kimi
sürürdü.Yüklü daşqaya toxunub aşırmaqdan qurtardı.
Bir də bu istidə qoyunları brezentli maşında niyə boğur?
Brezentsiz onların ayaqlarını bağlayıb maşına qoymaq
olmazmı?”
Fikrində suallara cavab arayarkən yaxından eşitdiyi
maşın siqnallarının səsi Elməddini düşüncələrdən ayırdı.
Minik gözləyənlər əl edib maşını saxadılar. Qadınlar
maşına çıxdılar. Elməddin onların torbalarını və
zənbillərini qaldırıb verdi, sonra özü qalxdı.

`

170

Ələşrəf Şayan

***
Elməddin şəhərdə hara getsə yaxşıdır? Yəqin ki,
deyəcəksiniz “xalasıgilə”. Xeyr elə olmadı. Yolda xeyli
vaxt itirməsinə baxmayaraq Rayon Daxili İşlər Şöbəsinə
yollandı. Şöbəni tapmaq üçün çox da əziyyət çəkmədi.
İdarə avtobus dayanacağından cəmi yüz metr kənarda
idi. Binanın qabağında iki motosikl və bir QAZ – 69
markalı maşın dayanmışdı. Giriş qapısının yanında
növbətçi milis işçisi durmuşdu. Əlindəki qəzetlə aram –
aram özünü yelləyirdi.Elməddin ona yaxınlaşıb soruşdu:
-Narahat etməyimə görə üzr istəyirəm, rəisi görmək
olar?
-Nəyinizə gərəkdir rəis?
-Ona çatası məlumat var.
Növbətçi paqonunda enli ağ zolaq olan milis
nəfərinə:
-Gör rəis kabinetindədirmi? Hə, oğlan, sən də əyləş
gözlə.
Bir müddət növbətçi də, Elməddin də danışmadılar.
Sükutu növbətçi pozdu:
-Hansı məktəbdə oxuyursan?
-Cəyirli kənd orta məktəbində.
Necə oxuyursan?
-Babət.
-Yox, bu olmadı, indi babət oxumaqla uzaq gedə
bilməzsən. Heç beşin yoxdur?
Elməddin gördü ki, söhbət uzun çəkəcək. Deyəsən,
bu dəfə “əlaçıyam” deməyə məcburdur. Rənginə qızartı
çökdü. Yavaşcadan:
-Əlaçıyam, - dedi.
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-Afərin, afərin, elə baxanda ağıllı oğlana oxşayırsan.
Rəisin idarədə olub – olmamasını öyrənən milis
nəfəri qapıda göründü.
-Yoldaş Cəfərov, rəis hadisə yerinə getmişdir.
-Oğlan, istəyirsən məlumatı mənə ver, rəisə çatdıraram.
-Mən məktəb milisə kömək qərargahının üzvü Elməddin Nizaməddinovam. Brezent altında qoyunlar
gizlədilmiş bu nömrəli maşından şübhələnirəm, - deyə
Elməddin bloknotundan kağızı cırıb Cəfərova verdi.
Növbətçi otağından çıxanda Elməddin çiyinlərindən ağır bir yük götürülmüş kimi özündə yüngüllük
hiss etdi. Öz – özünə “əmanəti çatdırmaq lazımdır”, - deyə pıçıldadı, iri addımlarla xalasıgilə yollandı.
***
Yarım saat olardı ki, günəş qızıl tellərini yığışdırıb
dağların arxasına çəkilmişdi. Qayalarda, dərələrdə
gizlənmiş olan qaranlıqlar yaxaş – yavaş axışıb kəndə
dolurdu. Hələ büsbütün qaralmamış göydə Ayın sarımtıl
bürünc məclisi qarlı dağların dalından tədriclə qalxaraq
özünü göstərirdi. Elməddin Kənd Soveti binası yanında
maşından yerə enib sakit addımlarla evə doğru irəlilədi.
Çöldən gələn malların böyürtüsü, qoyunların mələşməsi
bir – birinə qarışmışdı. Kolxoz idarəsinin qabağına çatarkən Elməddin gözlərinə inanmadı. Yaşında belə bir
izdiham görməmişdi.Yığılanların içərisində iki miis işçisi
və axtarış iti də var idi.Milis işçisinin biri 25-28 yaşarında
ucaboylu cavan oğlan idi və əlində itin qayışını
tutmuşdu.O biri isə ortaboylu, saçı – saqqalı ağarmağa
`
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başlamış 45-50 yaşlarında kişi idi.O,danışanların harayını
və mübahisəsini kəsib:
-Sahib əmi, xahiş edirəm haray – həşirsiz de görək
əhvalat necə olub. Sahib əmi güllü yaylığı ilə alnının
tərini siib:
-A yoldaş nəçənnik, vallah, heç yarım saat olmazdı,
bu tərəfdən qoyunları düşürmək üçün təpəyə çıxmışdım.
Qayıdıb üç burma buynuzlu ləzgi qoçun, iki də
buynuzsuz Qarabağ cinsli qoyunların olmadığını gördüm. Baxdım, ins – cins yox idi. Bunu çin apardı bilmirəm, şeytan apardı bilmirəm.
-Yoldaş Rəcəbov, izin verin mən deyim, - deyə
arxadan gənc bir oğlanın səsi eşidildi.
-Buyurun, - deyə Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi Rəcəbov ona müraciət etdi.
-Əvvələn, mən bunu demək istəyirəm ki, Musa
kişinin oğlu Nadirin əli əyridir. Onun işi olacaq. Nə
qədər ki, kənddədir, kənddən oğurluq əskik olmur.
Yığışmış adamların arasından biri irəli çıxıb tez
onun səsini kəsdi:
-Balam, adam həqiqəti danışar.Musa kişinin oğlu 4
gündür kənddə yoxdur.İkincisi, bura şəxsi inciklikləri
həll etmək yeri deyil. Kolxoz sədri sözə girişdi:
-Yoldaş rəis, bunların heç biri düzgün demir.
Bilmək istəyirəm it axırıncı haraya gəlib çatdı. Fındıq
topalarından çıxıb yolun ortasında dayanaraq ora – bura
gedib qayıtdı, bir istiqamət tapa bilmədi.
Hamı məəttəl qalmışdı. Axı, qoyunlar necə ola
bilərdi.
Arxada: “Ay Kazım dayı” deyən bir səs kolxoz
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sədrinin diqqətini cəlb etdi:
-İcazə verin gördüklərimi deyim. Uşaq bir az
qabağa yeriyib milis nəfərlərinin yanında dayandı. Hamı
onun Yusif kişinin oğlu Elməddin olduğunu tanıdı.
Oxucu dostum, bilirəm təəccüblənəcəksən ki, Elməddin nə məşhur adam oldu ki, böyük – kiçik hamı onu
tanıyır. Bəli, kənd camaatı Elməddini tanıyır. Kolxozçular
arasında hörməti var.Kolxozun şüarlarını, kino afişalarını
kim yazır? Elməddin. “Şərəf lövhəsi”nin bədii tərtibatı ilə
kim məşğul olur? Elməddin. Əyani təşviqat materiallarının hazırlanmasına kim kömək edir? Elməddin.
“Komsomol projektoru” satirik qəzetinin şəkillərini kim
çəkir? Elməddin.
-Buyur, oğlan, sən də de, - deyə Rəcəbov gülümsədi. Düşündü ki, oğurluğun izini kənddə axtarmaq mənasızdır, havayı vaxt itirilir.
-Mən şəhərə gedəndə brezent altında qoyun aparan
maşını görüb miis işçilərinə məlumat vermişəm.
-Maşının nömrəsini qeyd etmisənmi?
-Bəli.
Elməddin maşının nömrəsini dedi, Rəcəbov bloknotuna qeyd etdi. Bir anlığa susub əlavə bir şey soruşmadı.
Köməkçisinə getmək işarəsi verdi. Kolxozçularla salamatlaşıb maşınlarına əyləşdilər.
Qoyunların tapılıb – tapılmayacağı hələlik kimsəyə
məlum deyildi. Lakin birdən – birə hamının ürəyinə
sevinc təbəssümü qondu. Yerlərdən “sağ ol, yaşa
Elməddin” səsləri eşidildi.
****
`
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Sentyabr vidalaşırdı. Hava sərin, göylər buludsuz
idi. Başı cunalı dağlar ardından boylanan günəşin ilıq
şüaları məktəb həyətindəki əsrlik çinarların budaqları
arasından süzülüb ikimərtəbəli məktəb binasının ön divarlarına çəkilirdi.
Elektrik zəngi çalınan kimi müəllimlər dərs
dedikləri sinfin şagirdlərini həyətə çıxardılar. Pioner baş
dəstə rəhbəri birinci mərtəbənin qarşısındakı səkiyə qalxdı və komanda verdi:
-Dəstələr, dörd sıra düzül!
Səs – səmir tamam kəsildi. Bir anda hamı öz yerində
dayandı. Dəstə şuraları sədrləri bir – bir qabağa çıxıb
dəstələrin dinləməyə hazır olduqlarını bildirdilər.
Məktəbin direktoru milis nəfəri ilə birlikdə səkidə göründü. Pioner baş dəstə rəhbəri Adilə Ələkbərovanın
ikinci komandası eşidildi:
-VII sinif şagirdi pioner Elməddin Nizaməddinov
iki addım irəli!
Elməddin dəstənin qarşısına çıxdı. Ürəyi şiddətlə
döyünməyə başladı. Rəngi azacıq avazımışdı. Direktorla
yan – yana dayanmış milis işçisini tanıdı. Yayda keçiddə
növbətçi dayanan milis leytenantı Cəfərov idi.
Pioner baş dəstə rəhbəri Cəfərova söz verdi. O,
qərargah üzvü Elməddinin fəaiyyətindən, kolxozçuların
oğurlanmış qoyunlarının tapılmasında Daxili İşlər
Şöbəsinə göstərdiyi köməkdən ətraflı danışdıqdan sonra
şöbənin təşəkkürnaməsini ifadəli şəkildə oxuyub Elməddinə təqdim etdi.
Gurultulu alqışlar qopdu. Hamı Elməddini təbrik
etməyə tələsirdi. Zəng səsi qulaqlarda canlandı. Dəstələr
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dağılıb siniflərə doluşdular.
əlyazma
ETİBARIN İTMƏSİ
-Səmayə, yaxşı deyiblər ki, qız yükü, duz yükü, ha
çalış – vuruş ki, altından çıxa biləcəksən.
-Nə olub ?
-Axşam qızın adamları gələcəklər, icazə versəydin
evə gedib əl – ayağı yığışdırardım.
-Bəs imtahan?
-Əşi həll olunmuş məsələ - misaldır, qabağına qoy,
beş dəqiqənin içərisində kopiyələyib versinlər, - deyə
Nəhayət müəllimə əlindəki kağızları ona uzatdı.
Səmayə müəllimə qaşlarını çatıb qeydləri oxumağa
çalışdı, hərçənd pis görməsinə, yazı işlərinin yoxlanmasında çoxlu səhv buraxmasına baxmayaraq Səmayə
müəllimə eynək taxmaq fikrinə düşməmişdi.Lakin onun
bu vəziyyəti nəinki müəllimləri, hətta şagirdləri də
dillənməyə məcbur edirdi.O isə bu qulağından alıb, o biri
qulağından salırdı. Yarı zarafat, yarı gerçək deyirdi: “Nə
vaxtımdır ki, eynək taxıram, qocalmamışam ki? Yeri
gəlmişkən deyim ki, məktəbdə onun yaşını dürüst bilən
yox idi. Rəfiqələrinin müəyyən etməsinə əsaslansaq
altmışı çoxdan haqlamışdı.
Nə isə, mətləbdən uzaq düşdüyüm üçün oxuculardan üzr istəyirəm.
-Bəs deyirdin ki, Etibar itib.
-Yalansa doğru olsun. Hara itir, dəyirmanın boğazından ölü salsan, diri şıxar. Kənddə yaşayan xalasıgilə qaçıbmış, gedib gətiriblər...
Səmayə müəllimənin dodaqları qaçdı.Nəhayət
`
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müəllimə əlini onun çiyninə vurub qəhqəhə çəkdi.
-Ə, nə gəzirsən koridorda.
-Kitab almağa gəlmişəm.
-Neçənci sinifdə oxuyursan?
-Beşinci.
-Adın?
-Məmmədov Etibar.
-Yaramazın biri yaramaz, niyə vaxtında gəlmirsən,
tez ol keç sinfə!
-Baş üstə.
Etibar dinməz – söyləməz oxuduğu sinfə keçdi.
Təmirdən təzəcə çıxmış otaqda hələ lazımınca səliqə sahman yaradılmamışdı. Partaların və qabaq stolunun
üstü tozlu idi.
Səmayə müəllimə əlində ştamplı vərəqələr və payız
imtahanı üçün tərtib edilmiş məsələ - misalların mətni
sinfə daxil oldu.
-Mən məsələ və misalları yazı taxtasına yazıram.
Həll edib mənə qaytarmalısan, yəni payız imtahanı
verməlisən.
-Baş üstə.
Sükut. Etibar məsələ və misalları cəld və səliqəli
ştamplı vərəqə köçürüb həllinə girişdi.
-Dayan, yenə başımıza kələk açmağa çalışırsan? Tut
bu da həllidir.
-A müəllim, lazım deyil.
-Götür deyirəm, bilirəm ki, səndə elə fərasət olmayacaq. Yay uzunu oynamaqdan macal tapmısan ki?
-Götürmərəm, asandır.
-Onda özün həll et, mənim müəllimlər otağında
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işim var.
-Ay müəllim, bəs o biri yoldaşlarımın payız imtahanından xəbəri olmadı, axı. Onlar nə vaxt payız
imtahanı verəcəklər?
-Ə, sən işində ol, nə çox danışan uşaqsanmış!
Səmayə müəllimə qəzetlə üzünü yelləyə - yelləyə
müəllimlər otağına keçdi. Yumşaq kreslosunda əyləşib
poçtalyonun təzəcə gətirdiyi qəzet və jurnalları eşələməyə
başladı. Qəzetlərin içərisindən bir zərf çıxdı. Məktub Səmayə müəlliməyə yazılmışdı. Məzunlardan biri yazmışdı:
“Hörmətli Səmayə müəllimə, salam! Unudulmaz
müəllimim, üç ildir Politexnik İnstitutuna imtahan verə
bilmirəm. Riyaziyyatdan kəsilirəm. İcazə versəydiniz bu
il azad dinləyici kimi onuncu sinifdə oxuyardım.
Ümidvaram ki, xahişimi rədd etməzsiniz”.
Hörmətlə: Şagirdiniz Əhmədzadə Mehriban.
Səmayə müəllimə məktubu zərfin içinə qoyub zibil
səbətinə atdı. “Xətirlər xətrinə beş yazırdım. O günlərin
belə günləri də var. Bəs nə bilmişdin? Yeridir, kəsilməlini
kəsərlər.”, - deyə pıçıldadı.
-Müəllim qurtardım, - deyə Etibar sürətlə müəllimlər otağına girdi.
Səmayə müəllimə fikrindən ayrılmadı.
-A zırrama, nə tez? Gətir görüm nə yazmısan?.
Yoxlama işinə gözucu nəzər salan Səmayə müəllimə
qırmızı diyircəkli qələmlə “3” yazıb, -gedə bilərsən, dedi.
Etibar gözlərini döşəməyə dikib yerindən tərpənmədi.
-Get demədim?
`
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-Getmirəm, - deyə Etibar narazı tərzdə pıçıldadı.
-Niyə?
-“3” istəmirəm.
-Bəs neçə istəyirsən?
-Beş.
Səmayə müəllimə “3”-ü qələmlə pozub “4” yazdı.
-İndi razı oldun? Oğul, payız imtahanında “5”
verməzlər.
-Axı, hamısını özüm həll etmişəm. Səhv buraxmamışam.
-Nə olsun? Hamı özü həll edir də. Başqaları sənin
yerinə imtahan verməyəcək ki?
Etibar incik halda müəllimlər otağından çıxdı.
Səmayə müəllimə məktəbin küçə qapısına çatanda
saat 8 -ə beş dəqiqə qalmışdı. Bir oğlan qapıya yapışdırılmış elanı oxuyurdu. Direktoru görüb özünü yığışdırdı.
-Salam, - dedi.
-Nə var, ay oğlan, nə dayanmısan?
-Payız imtahanına gəlmişəm.
-Hansı sinifdənsən, adın nədir?
-Beşincidənəm, adım Etibardır.
-Elə hər gün imtahan olar?
-Cədvəldə vaxtım bu gündür.
-Səndən
bir
daha
payız
imtahanı
götürülməyəcəkdir. “4” vermişəm qurtarıb gedib. Adamı
az incidin!
-Sağ olun, müəllim, çox sağ olun, - deyə oğlan cəld
direktordan uzaqlaşdı.
“Yəqin evdə başa salıblar ki, “4” pis qiymət deyil”, deyə Səmayə müəllimə düşündü. Qapını açdı, yaylığı ilə
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üzünün, sinəsinin tərini silə - silə pillələri çıxdı.Heç
cədvəl var ki, hansı əli qurumuşsa yarısını cırıb atıb”, deyə öz – özünə deyindi.
Şah dağının dalından boylanan günəşin ilıq şüaları
yağımsızlıqdan tozlanan yarpaqların üstünə səpilirdi.
Səhər mehi cavan çinarın yarpaqlarını xışıldadırdı.
Səmayə müəllimə əriyin kölgəsindəki sırada əyləşib
buludsuz, mavi səmaya baxıb xəyala daldı: “Əri Zəbinin
açar- peçatı ona təhvil verib müharibəyə getdiyi vaxtdan
düz 31 il keşmişdi. Onun əkdiyi qovaq ağacları artıq
qucağa gəlmirdi. Zəbi, haradasan, gəl əkdiyin qovaqlarına tamaşa elə, - xəyalı Səmayə müəlliməni öz
ağuşuna almışdı”.
-Səmayə müəllimə, siz məni cin atına mindirirsiniz.
Axı, mən çörəyi qulağıma yemirəm, ağzıma yeyirəm.
Məmmədov Etibar Soltan oğluna riyaziyyatdan verilən
“4” saxtadır, o, imtahan verməmişdir. V sinifdə qalmalıdır, - deyə sinif rəhbəri Aftandil müəllim dəlillər
gətirir, direktoru inandırmağa çalışırdı.
-Yalan deyirsiniz, gözünüzün içinə kimi yalan deyirsiniz. Mən ömrümdə saxtakarlıqla məşğul olmamışam.
-Fakt göz qabağındadır.
-Xahiş edirəm, yazını mənə verəsiniz. Mən Etibar
Salman oğlunun da xəttini tanıyıram, Etibar Soltan oğlunun da, - deyə Aftandil müəllim eynəyini gözünə
taxdı. Pəncərənin önünə keçib kağızı işığa tutdu.
-Səmayə, bacım, nahaq yerə hirslənirsiniz, bir –
birinizlə pis düşürsünüz. “4” qiymət verdiyiniz iş sinfin
əlaçısı Məmmədov Etibar Salman oğlunundur.
`
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Elə bu vaxt heç bir icazə olmadan bir qadın təngnəfəs halda özünü müəllimlər otağna saldı.
-Mənim uşağımı niyə sinifdə saxlayırsınız? Səmayə
müəllimə, məni bir başa sal görüm Etibarın nəyi xoşunuza gəlmir. “4” verib peşman olmusunuz? Uşağımın
dokumentini verin...olmaz verin, deyirəm. Qoymaram.
Bu saat Maarif Şöbəsinə gedirəm. Görüm, gül kimi
uşağım niyə sinifdə qalır? Üç ay yayda bacısı ona dinclik
verməyib. Dərindən hazırlaşdırıb ki, tay – tuş yanında
sınıq olmasın.
Direktoru tər basdı. Elə pörtmüşdü ki, yanaqları od
kimi yanırdı. İndi – indi başa düşürdü ki, laqeydlik
nəticəsində Etibarları dolaşıq salmış, Etibar Soltan oğlu
sinifdə qalmışdır. Bəli, valideyn, şagird və müəllimlər
qarşısında etibarını itirmişdir. Məsələ mütləq Maarifyanı
Şuraya keçiriləcək, cəza çəkməli olacaqdır.
iyun, 1975, əlyazma
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ZAQS QAPISINDA
Saat 9 tamamda zaqsın gözləmə salonu açıldı. Gələnlər ayaqlarını qapı qarşısında sərilmiş yaş süngərə
sürtərək içəri daxil oldular. Salon yerli – yerində yığışdırılmışdı, parket döşəmə ayna kimi parıldayırdı. Yaşıl
mahut örtüklü uzun stolun üstündə yeni qəzet və
jurnallar, sərin su doldurulmuş qrafin var idi. Qapı ilə
üzbəüz olan pəncərənin yanında təzə “Oqonyok” markalı televizor gün kimi yanırdı. Divarlara səliqə ilə şüarlar,
plakatlar, foto - şəkillər vurulmuşdu. Qabaq pəncərənin
önündə sarı bənövşə və ətirşah əkilmiş dörd dibçək
qoyulmuşdu.
Bu gün salonda xüsusi bir canlanma var idi. Adamlar iki-bir, üç-bir yığışıb, şirin-şirin söhbət edir, bəzən
astadan gülüşürdülər. Müdir kabinetinə daxil olanları
nəzakətlə qarşılayır, nikah qediyyatından keçməli olan
şəxslərlə tanış olur, onlarla azı 15-20 dəqiqə söhbət aparırdı. Texniki işləri tez qurtarmaq üçün arabir katibənin
stoluna yaxınlaşaraq qısa izahat verirdi.
Birdən növbə gözləyənlərin narazılığı eşidildi. İntizamı pozan iki nəfər gənc aradan keçib, müdirin qapısına
yaxınlaşdı. Oğlan:
-İcazə olar, müdir?, -deyə qürurla müraciət etdi.
-Buyurun.
Gənclərdən gələn ətir iyi bir anda otağı bürüdü.
Adama elə gəlirdi ki, indicə ətriyyat vannası qəbul
etmişdilər.
Oğlan üzünü tərtəmiz qırxdırmış, bolluca pudralatmış, qısa bakembard saxlamışdı. İncə xəttə bənzəyən
`
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nazik bığlarının ucları azacıq aşağıya doğru əyilmişdi.
Sarıya çalan saçları o qədər uzun idi ki, arxadan pencəyinin yaxasına toxunurdu. Bəzəkli qalstuku şalvarının
toqqasından xeyli aşağı sallanmışdı. Xırda damalı
parçadan tikdirdiyi şalvarı dizdən dar, balaqdan enli idi.
Arxa tərəfdən döşəməyə toxunurdu. Gözəl sifəti, qəddiqaməti olan bu gənc özünü qəribə, gülməli şəklə
salmışdı. Kim bilir, bəlkə də daha cavan görünmək üçün.
Qızın düz və ensiz qaşları, ala gözləri ağ üzünə
tamam münasib idi. Yoğun, həm də cüt qıvrım hörükləri
ağ şifon donunun üzəri ilə aşağıya sallanmışdı. Hündür
və nisbətən kök idi. Çılpaq ayaqlarında pasanoşkası
geyimi ilə ahəngdar idi. Deyərlər qar-qar üstünə yağar.
Sol yanağındakı kiçik bir xal gözəlliyini daha da
artırmışdı.
Müdir gənclərə əyləşmək üçün yer göstərdi. Ötəri
bir baxışla onları başdan-ayağa süzdü. Gözlərinin önündə qurulmaqda olan yeni bir ailə dururdu. Həyat, xoşbəxtlik, ailə səadəti. Şairlər demişkən “ömrün baharı
gənclik”.
“Hamı dünyaya gəlir, böyüyür, gəncliyə qədəm
qoyur, yaşa dolur. Hamı xoşbəxtlik arzusu ilə yaşayır”, deyə fikirləşdi. O, gəncliyini xatırladı. Çovğunlu, qasırğalı rus qışı... Sovet-Fin sərhəddində vuruşmalar...Mannerheym xətti darmadağın edildi. Sonra... Sonra
Vətən müharibəsi başlandı. Səngərlər otağı, açıq göylər
yorğanı oldu. Minsk yaxınlığında yaralandı. Uzun
müddət qospitalda yatmalı oldu. Sağaldı, yenə cəbhəyə
yola düşdü...
Müdirin gur saçları vaxtından xeyli əvvəl ağarmış,
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gəncliyində heç kəsin diqqətini cəlb etməyən tək-tək çopurlar zaman keçdikcə elə bir iriləşir, dərinləşirdi. Alnında və gözlərinin yanlarında qırışların sayı artmışdı.
Cingildəyən telefon zəngi müdirin nəzərlərini gənclərdən, özünü isə ani xəyaldan ayırdı. Dəstəyi götürüb:
-Bəli, Haqverdiyevdir, - dedi,-gəlirsiniz? Buyurun,
buyurun, vaxtdır. Siz bizim işimizə heç cür mane
olmursunuz. Nahar fasiləsinə az qalıb.
Haqverdiyev telefonun dəstəyini yerinə qoyub:
-Sizi nahar fasiləsindən sonra qediyyatdan keçirsək
inciməzsiniz ki? İndi “SSRİ – də ailə və nigah” mövzusunda söhbət olacaqdır. Sizin də dinləməyiniz məsləhətdir. Cavan adamlarsınız. Ailə və nikah məsələsi
böyük məsələdir.
Oğlan narazı halda:
-Söhbəti başqa vaxta saxlaya bilməzdinizmi? – dedi.
-Mümkün deyil, mühazirəçimiz xalq hakimidir, hər
deyəndə vaxtı olmur. Sağ olsun, xahişimizi yerə salmadı.
Oğlan qıza:
-Belə söhbətləri çox eşitmişik, gedək...axı,
mühazirəçi elmlər doktoru deyil, professor deyil – dedi.
Oğlanın tələsməsi, hərəkətləri Haqverdiyevi başqa
bir qənaətə gətirdi. Onun mənəviyyatındakı boşluğu
dərhal hiss etdi. Fikir-xəyal içində bürünc papiros
qutusundan bir siqaret çıxarıb yandırdı.
-Yaxşı, onda anketləri doldurun, pasportlarınızı
mənə verib gedin. Sənədləri hazırlayıb iş yerinə zəng
edərəm, gəlib imzalayarsınız, bununla da iş qurtarıb
gedər. Gənc pasportları cibindən çıxarıb müdirə verdi. O,
pasportların vərəqlərini gözdən keçirdi. Birinin arasında
`
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iki onluq var idi.
-Götürün pulunuzu, pasportun arasında qalıb,-deyə
müdir pulu gəncin qabağına qoydu.
-Sizə çatacaq.
-Niyə?
-Adətdir. Buna bizlərdə şirinlik deyərlər.
-Adətkar olmamaq üçün biz heç zaman şirinlik
götürmürük.
-A kişi, verirlər götür cibinə qoy, allah yetirib, şükür
elə. Balalarına bir kilo konfet al, xatirləri xoş olsun.
-Yox oğul, üz vurma, sən deyən kiçik uşaqlarım
yoxdur. Hamısı qazanırlar.
Dumanlı pulu cibinə qoyub:
-Yaxşı, siz deyən olsun – dedi.
Haqverdiyev bir vərəq kağız çıxarıb gəncin iş yerini
və telefon nömrəsini qeyd etdi.
“Çürükçü oğlu, çürükçü. Sənin nəyinə lazımdır,
mühazirə, məruzə, söhbət. Kim gəldi, işini aşır, yola sal.
Çalış gör, beş-üç qəpik qopara bilirsən. Elə bil dünyadan
xəbəri yoxdur. Adamlar var, karvanı çulu ilə udur,
sarvanı şalı ilə. Allahın müftə tikəsini yeməyə qarnına
ağrı dolur”, - deyə fikirləşən Dumanlı cəld-cəld mexaniki
karandaşı ilə qeydlər aparan müdirə baxıb gülümsədi.
Bir azdan mühazirə başlandı. Salondakıların diqqəti
mühazirəçidə idi. Görünür ki, söhbət maraqlıdır.
Mühazirə bitdi. Mühazirəçi suallara cavab verməyə
başladı.

***
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Zaqsın adi iş günlərindən biri idi. Nədənsə gələnlər
cəmi dörd-beş nəfərdən çox olmamışdı. Onlar da pasport
üçün bəzi sənədlərini dürüstləşdirib getmişdilər.
İşin sonuna az qalırdı. Haqverdiyev poçtalyonun təzəcə gətirdiyi qəzet-jurnalları vərəqləyirdi. Katibə isə
qovluqları səliqə ilə aynalı şkaflara yığırdı. Haqverdiyev
aradakı sükutu pozdu:
-Nəcibə xanım, dünən keyfiniz yaman pozulmuşdu.
Lap qara bulud, göy şüyüd idiniz. Oğlunuz necədir,
dərmanlar kömək edirmi? – dedi.
-Yaxşıdır. Dünənki toz dərmanın çox köməyi
olmuşdur.
-Özünüzü itirməyin, həkimin məsləhətlərinə ardıcıl
əməl etmək lazımdır.
-Deyilənləri edirik. Görək necə olur.
-Kənddən gələnlər necə oldu, otağındadırmı?
-Otaqdadır. Uşaq dinc dayanmırdı. Jurnalları
qabağına qoymuşam şəkillərinə baxır.
-İndi otağınıza keçin. Zəngi iki dəfə basmamış
onları mənim yanıma gətirməyin.
-Baş üstə, - deyə Nəcibə öz otağına keçdi. İş vaxtı
qurtarmışdı. Adil Haqverdiyev sənədləri qovluğa yığıb
aynalı şkafın üst gözünə qoyduğu zaman qapı döyüldü.
-Buyurun.
Əvvəlcə oğlan, arxasınca nişanlısı daxil oldu.
-Salam.
-Salam, yoldaş Dumanlı.
-Bircə dəfə görməklə familiyam da yadınızda qalıb.
-Orijinal familyanız var.
-Zənnimcə, sənədlərimiz hazırdır.
`
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-Şübhəsiz, şübhəsiz, elə ona görə də zəhmət
vermişəm. Bu sözləri deyəndə Haqverdiyevin qəlbi bir az
şiddətlə vurmağa başladı.
-Buyurun, bu sizin pasportlarınız, tərtəmizdir.
-Bıy subay adamın pasportu necə ola bilər ki?. Elə
danışırsınız ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
-Cavan oğlan, niyə acığınız tutur?
-Sözdür, dilimə gəldi, dedim.
-Dahi rus yazıçısı Çexovun ibrətamiz sözlərini
həmişə yadımda saxlayıram: “İnsanda hər şey təmiz və
gözəl olmalıdır”. Əlbəttə, istəyimiz, arzumuz, qayəmiz
bu deyilmi? İndi katibə sənədləri gətirsin, imzalayım.
Bayaqdan bəri ürəyi təlaşla döyünən Dumanlının
əsəbləri sakitləşdi. Dərindən nəfəs aldı: “Nə isə bu
bəladan da qurtardıq. Adam nə qədər pul tökər, nə qədər
get-gələ düşər? Qız dediyindən dönmədi ki, dönmədi.
”Zaqsa getməliyik, zaqsa getməliyik” Al, bu da sənə
zaqs. İndi ürəyin yerinə gəldimi, Natella? Yoxsa, başqa
tələblərin də var? Yox, daha dinə bilməzsən, oldun
sobstvenni malım”
Haqverdiyev elektrik zənginin düyməsini iki dəfə
basdı. Katibə, iki nəfər qadın və bir uşaq kabinetə daxil
oldular.
Sanki Dumanlının başına ağır bir cisim düşdü,
gözlərinə duman çökdü. Nə isə demək istədi, elə bil
boğazı qurumuşdu, bacarmadı.
Balaca qız:
-Papa, - deyə Dumanlını qucaqladı. Ay mama, papama bax, gör necə qəşəng bəzənib.
Bir müddət heyrət içində bu mənzərəni süzən
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Natella sərt-sərt Dumanlının gözlərinə baxdı.
-Tfu, əxlaqsız, vicdansız, -deyə əsəbi tərzdə qapını
açıb bayıra çıxdı.
Dekabr, 1969, əlyazma

`
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BÜLBÜL KİMİ
Ekspert qrupunun sədri çox yorulmuşdu. Eynəyini
düzəldib növbəti ad-familyanı səslədi:
-Bülbülzadə Bülbül.
-Mən, -deyə Bülbülzadə əsgər kimi irəli yeridi.
-Buyurun, əyləşin.
-Çox sağ olun.
Bülbülzadə stolun qarşısındakı yumşaq kresloda
əyləşib sədrin sualını gözlədi. Komissiya sədri Saleh
Rəhimli Bülbülzadəyə ötəri bir nəzər saldıqda ilk nəzərini cəlb edən onun alabəzək qalstukunun iri düyünü
oldu. O, ömründə bu boyda düyün görməmişdi. Yaxalığa
sığmadığından onu qırışdırır, təzə boz krimplin kostyumun yaraşığını itirirdi.
-Xasiyyətnamənizlə işcil qrupun rəyi arasında uyğunsuzluq var. Növbəti attestasiya günü məlumat vermək üçün vəziyyəti dürüstləşdirməliyik.
-Buyura bilərsiniz
-Siyasi ədəbiyyatı oxuyursunuzmu?
-Söz ola bilməz. Siyasi ədəbiyyat mənim havamdır,
suyumdur, həyatımdır. Marksizm-Leninizm klassiklərini
də öyrənirəm.
-Leninin hansı əsərlərini tanıyırsınız?
-“Xalq dostluğu nədir və onlar sosial-demokratlara
qarşı necə mübarizə aparırlar?”, “Bir addım irəli, iki addım geri”, “Materializm və empriokritisizm”, “Kommunizmdə solluq uşaq xəstəliyi”.....
-Yaxşı, yaxşı. Elə “Kommunizmdə solluq uşaq xəstəliyi”nin tarixi əhəmiyyətindən danışa bilərsiniz?
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-Bülbül kimi.
-Buyurun.
-“Kommunizmdə solluq uşaq xəliyi” Vladimir İliç
Leninin dahiyanə əsərlərindən biridir. Adətən, dahilər
hərtərəfli olurlar. Məsələn; Karl Marks böyük
iqtisadiyyatçı və filosof olmaqdan əlavə, həm də
riyaziyyatçı alim idi. Özündən sonra min səhifəlik irs qoyub getmişdir. Marksın riyaziyyata dair əsərlərindən
müdafiə edənlər də var. Lenin fizikanı, kimyanı,
təbiətşünaslığı gözəl bilirdi. Biz bunu “Materializm və
empriokritisizm”i oxuyanda aydın görürük.
Qrup üzvləri Bülbülzadəni maraqla dinləməyə başladılar. “Kişinin adı da Bülbüldür, özü də mütaliəçidir”, deyə Saleh Rəhimli fikirləşdi.
-Lenin II qurultaya hazırlıq ərəfəsində Sibir sürgünündə olarkən partiyanın proqram və nizamnaməsini
südlə bir tibb kitabının sətirləri arasına yazmışdır.
Girişin uzun çəkəcəyini duyan sədr:
-Yoldaş Bülbülzadə, xahiş edirəm müqəddiməni bir
az qısa edəsiniz, - dedi.
-Baş üstə. Bu fakt göstərir ki, Vladimir İliç Lenin
tibb elminə də dərin maraq göstərirdi. Sürgündə olarkən
tibb elmini öyrənməkdən usanmırdı. Bu haqda xalq şairi
Rəsul Rza çox tutarlı misralar deyib:
Mən hansı bir təbibə
Bənzədim ki, Lenini,
Zəhmət çəkən insana
Munis xilaskar oldu.
Saleh Rəhimlinin marağı daha da artdı. Sanki yor`
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ğunluğu birdən – birə dəf olmuşdu. Qərara gəldi ki,
Bülbül müəllimi axıra qədər dinləsin.
-Bəli, dahi Lenin “Kommunizmdə solluq uşaq
xəstəliyi” əsərini vətəndaş müharibəsinin, ölüm-dirim
müharibəsinin elə bir tarixi dövründə yaratmışdır ki,
aclıq bir tərəfdən, yoxsulluq bir tərəfdən, müxtəlif
xəstəliklər də bir tərəfdən xalqı əldən-dildən salmışdı.
Uşaqlar tut kimi tökülürdülər.
-Necə yəni tut kimi tökülürdülər?
-Demək istəyirəm ki, qırılırdılar. Bəli, Rəsul Rza dili
ilə desək, Lenin alay-alay qırılan uşaqlar üçün “Kommunizmdə solluq uşaq xəstəliyi”ni yazmaqla, xəstəliklərdən qorumaqla “munis xilaskar” rolu oynadı. Uşaqlar
tez müalicə olundular, ölmədilər. Qırğının qarşısı alındı.
Bu yerdə ekspert qrupunun üzvləri özlərini saxlaya
bilməyib qəhqəhə çəkib gülüşdülər.
Bülbül kimi ötən Bülbül müəllimin rəngi-ruhi qaçdı,
dili topuq çalmağa başladı. Özünü doğrultmaq istədi,
bacarmadı...
Mart, 1975, əlyazma
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ƏDƏBİYYAT USTASI
Dövlət Müəllimlər İnstitutunun tələbəsi Cahan
Həmidzadə rayon qəzeti redaksiyasının koridoruna daxil
olduqda saat 12-yə xeyli işləmişdi. O, ahəstə addımlarla
redaktorun kabinetinə tərəf irəlilədi, qapını taqqıldatdı,
lakin içəridən səs gəlmədi. Öz-özünə:”yenə yoxdur”. –
deyə pıçıldadı. Əllərini dala verib bir-iki dəfə var-gəl
etmişdi ki, orta yaşlarında, ortaboylu, açıq boz rəngli
panama örtmüş bir nəfər koridorun qapısından daxil
olub, heç kimə baxmadan və salamlaşmadan sürətli
addımlarla “Redaktor” sözü yazılmış qapıya tərəf
yönəldi. Cibindən açar çıxarıb qapını açdı, paltarasana
tərəf yeriyərək panamasını və paltosunu soyunub asdı.
Geniş mavi mahutdan örtüklü stolunun arxasında
əyləşib dərindən nəfəs aldı və burnunun ətrafında
düyülmüş tər damçılarını sildi. Sonra “nədən
başlamalı?”, - deyə öz – özünə sual verib bir anlığa
sükuta
daldı.Qapının
nəzakətlə
və
ahəngdar
taqqıldaması onu fikrindən ayırdı:
-Buyurun,- dedi.
Cahan Həmidzadə içəri daxil olub salam verdi və
redaktorun yazı stolunun yanında dayandı.
-Buyurun, əyləşin, - deə redaktor əli ilə ağ örtüklü
stullara işarə etdi.
-Təşəkkür edirəm. Sizə maneçilik olmazsa bir-iki
kəlmə sözüm var.
-Dinləyirəm sizi.
-Bir ay bundan qabaq sizə bir şeir vermişdim. O, nə
çap olundu, nə də haqqında bir fikir bildirdiniz.
`
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-Mənə vermişdiniz?
-Bəli.
Redaktor qalın papkaları açıb başdansovdu bir
qədər eşələndikdən sonra qaşlarını çataraq:
-Yoxdur, dostum, - dedi. Bəlkə başqa işçilərimizə
vermisiniz.
-Xeyr, yoldaş Şəfiyev, sizə verdim, siz isə orta
siyirtmənin dal tərəfinə qoydunuz.
Şəfiyev orta siyirtməni çəkdi. Bir dəstə kitabça
çıxarıb stolun üstünə qoydu. Siyirtmənin dal tərəfinə
nəzər saldıqda bir cüt yazılı vərəqə göründü.
-Bəli, odur, - deyə Həmidzadə dilləndi.
Şəfiyev formalı yazılara diqqətlə baxıb “Arzu”
sözünü yarım səslə oxudu.
-Demək, şeirinizin adı “Arzu”dur, - deyə redaktor
barmağı ilə stolun qırağına vurdu və “arzu”, “arzu”,
xəyalına nə isə gətirirmiş kimi öz-özünə pıçıldadı, sonra
başını qaldırıb fikirli-fikirli əlavə etdi:
-Yaxşı, qoy, qalsın, baxarıq.
-Yoldaş Şəfiev, mümkünsə şeirim haqqında məsləhətinizi bu gün verin.
-Bilirsiniz, əslən mən fizmatçıyam, şeir – meirlə çox
da aram olan deyil. Amma onu da deyim ki, arabir şairlər
radioda çıxış edirlər, ona xoşum var, axıra kimi
dinləyirəm. Axı, indiki şeirlərdə nə var, su belə gəldi,
pambıq belə getdi. Keçmiş şairlərin qəzəlləri o qədər
gözəl olardı ki, ağız-ağız gəzərdi. Yaxşı hekayət və romanlara sözüm yoxdur. Eh.... nədir o, əşi adı da yadımdan çıxdı. Hmm..... “Gələcək gün” romanı. Müəllifi
zaddır, hmm, bilmirəm hansı şairdir....
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-Mirzə İbrahimov.....
-Bəli, bəli, Mirzə İbrahimov. – Özüdür – bax, belə
romanlar yaxşıdır., - deyə vərəqi o tərəf, bu tərəfə çevirib
oxudu, qaşlarını çatıb fikrə daldı.
-Hə, buna bənzər şeir fikrimə gəlmir. Mən çox şeirə
qulaq asmışam, amma nə isə bu tam bambaşqadır, - dedi
və stola bənd edilmiş knopkanı basdı. Bir-iki dəqiqə keçməmiş qısa don və lak tufli geymiş ucaboylu bir qız içəri
daxil oldu.
-Keçən ayın “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetlərinin
podşivkasını bura gətir.
-Baş üstə, - deyə qız çıxıb getdi.
Redaktor üzünü Həmidzadəyə tutub:
-Yoldaş şair, - dedi. Sizin şeirinizin taleyi həmin
podşivkadan asılıdır. Qəzetləri bir-bir vərəqləyib
baxacağam:ona bənzər şeir oldu, demək, baxtınız gətirdi
və şeirinizi çapa verəcəyəm, olmadı heç.
Şəfiyevin sözlərini dinlədikdə Həmidzadəni gülmək tutdu. O, özünü güclə toplayıb, Şəfiyevi axıra qədər
dinləmək qərarına gəldi.
Telefonun zəng çalması araya çökən ani sükutu
pozdu.
Şəfiyev telefonun dəstəyini götürüb:
-Şəfiyev özüdür, - dedi, -Haraya? Nə üçün? Bu saat,
bu saat.
-Yoldaş şair, məni sroçnu çağırırlar.
-Bəs şeirlə nə edək?
-Nə edək? çox asan: siz zəhmət çəkin məsul katib
Əhmədlinin yanına. Kişi həm ədəbiyyat ustasıdır, həm
də sizin kimi cavan olanda o da çox şeir-zad qoşub.
`
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Əhmədli gəncliyində əlini belinə verib düz bir saat qızların siyah tellərinə, qönçə dodaqlarına şeir deyərdi.
-Bəs indi yazmır?
-Eh, sən də nə qoyubsan, nə axtarırsan. Saç-saqqalı
ağarıb, ilhamı, eşqi qaçıbdır, amma yenə də faydalı
məsləhətlər verə bilər.
Cahan Həmidzadə üzrxahlıq edib otaqdan çıxdı,
sağa dönüb qapılara baxa-baxa irəlilədi. “Məsul katib”
sözləri yazılmış bir qapının qabağında ayaq saxladı və
qapını sakitcə tıqqıldatdı.
-Buyurun, -deyə içəridən xırıltılı bir səs eşidildi.
Həmidzadə salam verib otağa daxil oldu. Enli yazı
stolunun yanında ortaboylu, yoğun, çal saçlarını arxaya
doğru daramış enlisifət, 50-55 yaşında bir kişi dayanmışdı. Əlindəki açarları yellədir, pəncərənin qarşısında dayanıb yoldan ötüb-keçənlərə tamaşa edirdi. Həmidzadənin otağa daxil olması onun duruş pozasını zərrə
qədər dəyişmədi. Həmidzadə: -Bağışlayın, Əhmədli yoldaş sizsiniz? , - deyə acizanə şəkildə soruşdu.
-Bəli, mənəm, - deyə qürurlu səslə, hətta üzünü belə
Həmidzadəyə çevirmədən Əhmədli ona cavab verdi.
-Şeirimlə sizə zəhmət verirəm.
Həmidzadə ikiyə bükülmüş vərəqləri Əhmədlinin
stolunun üstünə qoydu.
Əhmədli kağızın içində yazılanların ağına- bozuna
baxmadan stolun siyirtməsini açıb oraya qoydu, stoluna
əyləşdi, eynəkli gözlərini zilləyərək təshih işi ilə məşğul
olmağa başladı.
-Yoldaş Əhmədli, şeir bir ay redaktorun kabinetində yatıb, vaxtınız olsa idi, elə indi nəzərdən keçirərdiniz.
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-Nə darıxırsınız, yoxlayarıq da.
-Qiymətli vaxtınızın bir neçə dəqiqəsini buna sərf
etmənizi xahiş edirəm.
-Bu saat , - dedi. – bir daha 15-20 dəqiqə təshih işini
davam etdirdi. Qısa bir fasilədən sonra ağır bədənini
stolun söykənəcəyinə yıxıb qabağındakıları yığışdırdı.
Yavaş hərəkətlə siyirtməyə qoyduğu vərəqləri çıxartdı.
-Deməli, şeirinizin adı “Arzu”dur.
-Bəli.
Hələ də ayaq üstə dayanan Həmidzadə düşündü ki,
katibin ona əyləşmək təklifi etməsi yəqin ki, onun heç
fikrində yoxdur. O, yaxındakı stullardan birini çəkib
əyləşdi.
-Elə cəmisi beş kupletdir?
-Bəli, beş bənddir.
-Yəqin birinci şeirinizdir.
-Xeyr,
instituta
gəlməmişdən
qabaq
da
rayonumuzun qəzetində bir neçə şeirim çap olunub.
Əhmədli bir əlini çənəsinin altına dirəyib qaşlarını
çatdı və şeirin bəndlərini bir-bir nəzərdən keçirməyə
başladı.
-Sizə zəhmət olmasa da, divardakı hesab şotkasını
bəri verin.
Həmidzadə şotkanı katibin stolunun üstünə
qoyduqda düşündü: “Eh, dəli şeytan! Yenə kələyə düşdüm. Yəqin katibin yadına ayrı haqq – hesab düşüb.İşin
təhər-tövründən görünür şeir yenə də qalası olacaq.
Süründürmə xəstəliyinə ki, düşdün gec qurtararsan”.
-Bilirsən, gənc şair, şeiri gərək iki cəhətdən təhlil
edəsən:əvvəlcə formaca, sonra məzmunca. İndi şeirinizin
`
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vəznini, qafiyəsini və bölgülərini yoxlayaq: “Qa-dir par-ti
- ya-nın ə - məl- lə - rin –dən... və.s. deyə-deyə misraları
axıra qədər şotkada hesabladı. Misralar qurtaran kimi
onun bölgüsünü hesabladı.
-Şeirinizin hecasına və bölgüsünə sözüm yoxdur.
Gələk qafiyə məsələsinə. Hə, əvvəldən bunu deməliyəm
ki, mən heç bu formada şeirə rast gəlməmişəm. Birinci ilə
üçüncü misrada qətiyyən qafiyə yoxdur. Qayda belədir
ki, birinci və üçüncü misra həmişə həmqafiyə olar, ikinci
ilə dördüncü. Yaxud da 1-ci., 2-ci, 4-cü misralar qafiyələnir, 3-cü misra sərbəst buraxılır.Dördlüyün başqa bir
forması ola bilməz. Bəli, şairlik asan sənət deyil, gərək
bütün incə qayda-qanunları biləsən.
Əhmədlinin gözlərini zilləyib məsləhətlərini verdiyi
zaman Həmidzadə də səssiz-səssiz gülürdü. Onun qəribə
təhlili Həmidzadəyə zövq verirdi.
-İndi görək şeirinizin məzmunu necədir, - deyə
Əhmədli şeiri bir dəfə pıçıltı ilə oxudu, altındakı imzaya
nəzər saldıqdan sonra üzünü Həmidzadəyə tutub:
-Yoldaş Cahan, şeiriniz bədii cəhətdən zəifdir.
-Nəyə əsasən deyirsiniz?
-Buna əsas istəməz ki? Gənc şairsiniz, bədii
cəhətdən zəiflik hər bir gənc şair üçün standart resepdir.
Vurğunun şeirinin yanında sənin şeirin nədir? Bir də
şeirinizin məzmunu əsla məni qane etmir. Siz həmişə gərək fəhlənin işindən, əməyindən yazasınız. Yoxsa ki, nə
bilim, siyasi məsələni, hmm....partiya tarixi kimi çətin
kitabı öyrənir. Bundan əlavə şeirdə gərək konkretlik və
aydınlıq olsun. Şeirinzdə hansı kitabın öyrənilməsinin
göstərilməməsi, onun hansı fəslinin və hətta səhifəsinin
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toçnı göstərilməməsi qətiyyən bağışlana bilməz. Şeiri
tamam oxuyub sonra başa düşürük ki, partiya tarixindən
bəhs olunur. Qaldı ki, təşbeh, bənzətmə məsələsi, bu
müasir şeirimizə yaddır. “Çölləri dəyişən alay” ifadəsini
“əkin yerlərini şumlayan kolxozçu” ifadəsi ilə əvəz etsək
şeiriniz nə qədər aydın və ahəngdar çıxar! İlk məsləhətim
budur ki, siz çox-çox oxuyub öyrənəsiniz. Ondan sonra
düşünə - düşünə şeirinizin üzərində işləyəsiniz.
Həmidzadə şeiri götürüb kitabın arasına qoydu,
kinayəli təbəssümünü gizlədərək:
-Doğrudan, sizdən çox şey öyrənmək mümkünmüş,
- dedi.
-Bəs necə, nahaq yerə saç-saqqal ağartmamışıq ki?, deyə Əhmədli özündən razı halda kreslosuna söykəndi
və dərindən nəfəs aldı.
Həmidzadə koridora çıxıb yavaş addımlarla küçə
qapısına tərəf getdi. Bəzən insan nə dərəcədə dayaz və
utanmaz olurmuş. Partiyanın XIX qurultayı belə
cahillərdən xalqın yaxasını qurtarmağı qarşıya
qoymurmu? Axı nə vaxta kimi bu mirzələr
idarələrimizdən müftə maaş alacaqlar?, - deyə öz-özünə
sual verir, fikrindən cavab arayırdı. Redaksiyanın ağ
pillələrini enən Cahan Həmidzadə bir dəqiqə sonra
küçədə idi.
***
Səhər saat 10 tamama 15 dəqiqə qalmışdı. Poçtalyon
qalın çəkmələri ilə redaksiyanın koridorunun döşəməsini
taqqıldada-taqqıldada yuxarı başa doğru addımladı.
`

198

Ələşrəf Şayan

Koridorun divarlarından yenicə açılmış şüarları
nəzərdən keçirən Əhmədli heç arxaya baxmadan:
-Musa əmi, yenə nə var?, - deyə soruşdu.
-Sağlığın, qəzetlərinizi gətirmişəm.
-İstiqraz nömrələri çıxmayıb ki?
-Xeyr.
-“Kirpi” varmı?
-Xeyr, “Kommunist” və “Azərbaycan gəncləri”dir.
-Yaxşı, ver gəlsin.
Musa kişi qəzetləri sayıb Əhmədliyə verdi, yenə
küçə qapısına yollandı.
Əhmədli qəzetləri bir-birinin üstünə səliqə ilə
yığaraq qarşı divarın yanındakı divanda əyləşdi.
“Azərbaycan gəncləri” qəzetinin baş məqaləsini oxuyub
ara səhifələrinə baxdı. 3-cü səhifədəki “Gəncliyin səsi”
sərlövhəli ədəbiyyat səhifəsi Əhmədlinin diqqətini cəlb
etdi. Ən başda “Arzu” adlı bir şeir dərc edilmişdi.
Əhmədli nə isə xatırlamış kimi, tez qaşlarını çataraq
şeirin müəllifini oxudu:
-Dövlət Müəllimlər İnstitutunun tələbəsi Cahan
Həmidzadə. Özü də lap başdan dərc olunub. Hay-hay bu
da sənin mərkəzin. Məgər orada bir nəfər ədəbiyyatçı
yox idi ki, şeirdən, şairdən başı çıxsın.Mənə deyən gərək,
ay axmaq, rayonda nə var ki, əl çəkmirsən? Bu qədər
vaxtı mən Bakıda işləsəydim minlərlə qəzet işçisi və
ədəbiyyatçı yetişdirərdim., adlı-sanlı bir elm xadimi kimi
tanınardım, - deyə öz-özünə deyindi. Sonra dərindən
nəfəs alıb divana söykəndi. Gümüş papiros qutusunu
çıxarıb bir papiros yandırdı və nəzərini naməlum bir
nöqtəyə zilləyib xəyala daldı.
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Bəli, Əhmədli belə Əhmədlidir. Onu hələ də rayon
qəzetinin redaksiyasında “ədəbiyyat ustası” kimi
tanıyırlar.
iyun, 1954, əlyazma

`
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YOLDAŞLIQ
Qış tətili yenicə qurtarmşdı. Külək ara-sıra düşən
qar dənələrini donmuş yerdən süpürüb otların və kolların dibinə yığırdı.Suyun üzünü ayna kimi nazik buz təbəqəsi örtmüşdü. Bağlar bomboşdu, yarpaqsız ağacların
başında qağıldayan qarğalardan, çəpərdən – çəpərə
qonan sərçələrdən başqa heç bir quş səsi eşidilmirdi.
Elmira səhər yataqdan qalxıb adəti üzrə pəncərədən
həyətə boylananda gördü ki, hər yer: bağ, bağça, küçə...,
sanki nəhayətsiz bir ağa bürünmüşdü. Şirin arzu və
xəyallarla qısa bir müddət həyətə tamaşa etdikdən sonra
çarpayısını yığışdırdı, paltarasandan asılmış üz
dəsmalını və pəncərədən sabun qutusunu götürüb
yuyunmağa getdi.
Ailənin ən kiçik üzvü olan Elmiranın evdə xüsusu
hörməti var idi. Nabat bacı qızını çox istəyirdi, çünki
Elmira 6 oğuldan sonra dünyaya gəlmiş yeganə qız idi.
Elmiranın ailədə xoş rəftarı, təhsildə çalışqanlığı,
düşüncəliliyi, ev işlərinə kömək etməsi bu hörməti daha
da artırırdı. O, bunu hiss etsə də, əsla şıltaqlanmazdı.
Hətta bir gün atası onun başını sığallayıb: - Qızım, gör
sənə brilyantdan necə sırğalar kəsdirmişəm, al tax görüm
yaraşırmı?, - deyə təklif etdiyi sırğaları Elmira qəbul
etməyərək :
-Ata, pionerə sırğa taxmaq, hündürdaban lak tufli
geymək yaraşmaz demişdi.
Elmira yuyunub yemək stolunun arxasında əyləşəndə saat 8 tamama 15 dəqiqə qalmışdı. Çayı içib
anasının qızartdığı kartofla çörək yeməyə başladı. Tez201
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tez əsnədiyini görən anası:
- Qızım, nə olub, çörəyi lap iştahsız yeyirsən, xəstələnməmisən ki? – dedi.
-Bilmirəm, ana, nədənsə bu gün bir az başım
ağrıyır.
- Görürəm qızım, sənə soyuq olub, xəstələnən kimisən, bu gün məktəbə getmə, evdə qal tərlədim yaxşı ol.
- Olmaz, anacan.Yenə başqa gün olsa idi, bəlkə
sözündən çıxmazdım. Bu gün təbiət dərsi var. Mən onu
buraxa bilmərəm, ölsəm də, qalsam da gərək botanika
dərsində olam. Müəllim təcrübə göstərəcək.
Elmira təbiət dərslərinə xüsusi maraq göstərərdi.
Müəllim botanikadan çətin suallar verəndə heç kimin əli
qalxmadığı zaman orta partada oturan Elmiranın əli
sakitcə qalxar, müəllimdən söz istərdi. Müəllim isə
üzündə təbəssüm, başı ilə Elmiraya işarə edər, o da
ayağa qalxıb tələsmədən suala geniş cavab verərdi.
Elmiranın sərbəst mühakiməsi, doğru cavabı müəllimi
sevindirərdi.
Belə hallarda, doğrudur, parta yoldaşı İsmət açıqdan – açığa Elmiranın paxıllığını çəkməsə də, üzündə bir
tutqunluq hiss olunurdu. İsmətin bəzi xoşa gəlməyən,
lüzumsuz adəti üzündən müəllim həmişə onu
danlayardı. İsmət cavab verdikdə yırğalanar, kəlməbaşı
“ay müəllim” deyər, bəzən də sualın bütün mahiyyətini
başa düşmədiyi halda, tez cavab verməyə tələsərdi. O,
həmin bu cür adətlərin peşimançılığını çəkərdi.
Elmira dərs söyləyəndə İsmət dodaqaltı öz-özünə
pıçıldayardı: “Uf, nə olaydı mən də Elmira kimi cavab
verməyi bacaraydım”.
`
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Elmira paltosunu geyinib məktəbə getməyə hazırlaşdıqda küçədən “Elmira” deyən bir səs onun diqqətini yol pəncərəsinə tərəf yönəltdi. O, “gəldim” deyib
anası ilə salamatlaşdı və cəld bayıra çıxdı. Çağıran İsmət
idi. İz açılmamış qarı yara-yara gəlib İsmətlə salamlaşdı
və birlikdə məktəbə yollandılar. Hava dünənkinə
nisbətən bir az sınmışdısa da, yenə adamın əl-üzünü
dondururdu. Yolu köndələninə keçən itin və ya çaqqalın
ayaq izləri qarda aydınca görünürdü. Onların
yaxınlaşdıqları yemişan ağacının dibindən bir dovşan
qaçıb böyürtkən kolluqlarında yox oldu.
İsmət Elmiraya atasının Bakıdan ona gətirmiş palto
və dondan söhbət açdı.
-Axı mənim heç yun parçadan donum yox idi. Elə
qəşəng tikilib ki, ustanın yanında olsaydım bu cür
çıxmazdı. Amma xoşuma gəlmir. Toqqalı palto ilə aram
yoxdur.
-Toqqalı olanda nə olar ki, əynini isti saxlasın.
-Fasonla aram yoxdur, sadə yaxşıdır.Görən ağzını
büzüb “bu nədir?” deməsin.
-Keçər, ay İsmət, məktəbi qurtaranda daha yaxşısı
alınar
-Əşi nə olacaq.
Birdən İsmətin üzü yalvarıcı ifadə aldı.
-Bilirsən, Elmira bacım,- dedi, - axşam evimizə
qonaqlar gəldiyindən cəbrdən verilmiş misalın axırıncısını həll etməyə vaxt tapa bilmədim, bir də ki, misal çox çətindir.
-Fikir yoxdur, yolunu başa salaram, bir dəqiqədə
həll edib qoyarsan...
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-Yox, Elmira, birinci hesab dərsidir, çatmaz, yaxşısı
budur, budur...
Nədənsə İsmət cümləsinin ardını deməyə xəcalət
çəkdi. “Budur, budur” deyib dayandı.
Elmira İsmətə baxıb gülümsündü:
-Hə, sən deyə bilmədin, qoy mən deyim, yaxşısı
budur verim üzündən köçürəsən, müəllimə də kələk
gələsən ki, misal həll olunub. Eləmi?.
İsmət yavaşcadan:
-Doğrudur, yalançılıqdan bir şey çıxmaz, - dedi.
-Yaxşısı mən deyəndir, misalı başa salaram, sən də
girişərsən, vaxtın çatar həll edərsən, vaxtın çatmaz yox.
Onlar söhbət edə-edə məktəbin həyətinə daxil
oldular. Rast gəldikləri sinif yoldaşları ilə salamlaşdılar.
Dərsliklərini partanın içərisinə yerləşdirən İsmət verilmiş
sonuncu məsələnin həllinə girişdi. Elmira isə ona hansı
əməliyyatların əvvəlcə, hansının sonra icra edilməsi,
ixtisarın necə aparılması yollarını öyrədirdi. İsmət misalı
həll edib dəftəri örtdüyü zaman zəng vuruldu.
Axırıncı dərs bədən tərbiyəsi idi. Elmiranın başının
ağrısı şiddətlənmişdi. Hətta peçin yanında belə titrəyirdi.
Lakin evə getmək istəmirdi. İsmət gedib bədən tərbiyəsi
müəllimindən xahiş etdi ki, Elmiraya icazə versin.
Elmira icazə alıb evə yollandı. Üşütmənin təsirindən və başının ağrısından evlərinə necə gəlib çatdığını
bilmədi. Anası Elmiranın bu halını görüb bilmədi ki, nə
etsin. Bir tərəfdən çay hazırlayır, bir tərəfdən əl – ayağa
düşüb xəstə üçün baş ağrısını kəsən həb axtarırdı. Elmira
isə peçin yanındakı divanda sakit oturmuşdu.
Nabat bacı üçüncü dəfə çaya zoğal mürəbbəsi salıb
`
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qızının qabağına qoydu. Elmira çarpayıda uzandığı halda pəncərədən bağçaya boylandı. Bağçanın aşağı tərəfində arxın yanındakı qovaq ağacının budağına qonmuş bir
qarğa küləyin şiddətindən durduğu budaqda dayana bilmirdi. O, bir-iki dəfə qarıldayıb başqa bir ağaca qondu.
Elmira fikirləşdi: “Yazıq quşcığaz, qar yağdığından yer
tapa bilmir”. Bir sıra belə fikirlər onun xəyalından keçərkən birdən canlı guşədə ona tapşırılmış göyərçinləri xatırlayıb dərisi oda yapışmış kimi diksinib ayağa qalxdı.
Tez paltosunu geydi, şərfini boğazına dolayıb, əlcəklərini
axtarmağa başladı.
Nabat bacı əlində kasa içəri daxil olduqda gördü ki,
qızı hazırlaşıb hara isə getmək istəyir. Kasanı stolun
üstünə qoyub, qaranlıq qarışan zaman xəstə qızının
evdən çıxıb getməsinə mane olmağa çalışdısa da,
bacarmadı. Elmira təkidlə deyirdi:-Anacan, mane olma,
dayana bilmərəm, gedəcəyəm. Məktəbdə göyərçinlər
acından qırılacaqlar. Bütün günü onlar susuz və yemsiz
qalmışlar. Mən isə öz canımı güdürəm. Buna nə
deyərlər?
-Qızım, sənə soyuq dəyib, xəstəsən. Bayırdakı küləyi görmürsən necə vıyıldayır? Getmə, anan sənə qurban olsun, sətəlcəm olarsan, bir daha sağalmazsan.
-Yox, anacan, tez gedib qayıdacağam, bir saata
gəlirəm – deyə Elmira cəld qapıdan çıxdı.
O, tələsik addımlarla məktəbə doğru addımlayırdı.
Qarşıdan əsən külək onun sürətini yavaşıdırdı. Yolda
şagirdlərdən heç kəsə rast gəlmədi. Məktəb həyətinə
doğru uzanan cığırla uşaqlar sürüşdüyündən yol ayna
kimi parıldayırdı. Elmiranın fikri ac və susuz qalan
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göyərçinlərin yanında idi. Əgər göyərçinlər ölsə, onda
müəlliminə və pioner baş dəstə rəhbərinə nə cavab
verəcək? Manqasının pionerləri əvvəlki kimi onun
hörmətini saxlayacaqlarmı? Belə bir-birini təqib edən
sualar onu rahat buraxmırdı. O, sanki nə ətrafdakı qarı
görürdü, nə acı küləyin şiddətini hiss edirdi, nə də ayna
kimi görünən buzun üstündə hərdənbir büdrədiyini
duyurdu. Məktəbin hasarına lap yaxınlaşanda elə
büdrədi ki, özünü saxlaya bilməyib arxası üstə qarın
üstünə yıxıldı. Tez ayağa qalxıb üstünə bulaşmış qarı
silkələdi və yoluna davam etdi.
Elmira bunların heç birinə fikir vermədi. Məktəbin
pilləkənlərinə doğru yüyürdü. Qoca gözətçi elektrik
açarına yanaşıb işıqları yandırdı. Koridor və gözətçinin
oturduğu sinif otağı çil-çırağban oldu. Ayaq səslərinə
dönüb arxaya baxan gözətçi Elmiranı gördü.
-Qızım, bu axşam vaxtı məktəbdə nə edirsən? Hamı
çoxdan getmişdir., yəqin kitab-dəftərini məktəbdə
qoymusan.
-Xeyr, Novruz əmi, məktəbdə heç nəyim qalmayıb.
Canlı güşədəki göyərçinləri yemləməyi unutmuşam.
Yazıq quşlar ac qalıb ölərlər.
-Səhərdən yemlədin, qızım, bir gecəliyə onlara nə
olacaq ki?
-Zərər yoxdur, Novruz əmi, elə bi saat onları
yemləyib qayıdaram, - deyə Elmira canlı guşəyə doğru
addımladı.Qapını açıb içəri girdikdə göyərçinlər qanad
çalıb qəfəsin içərisində çırpınmağa başladılar. Sanki
Elmiranın onları yemləməyə gəldiyini göyərçinlər də hiss
etmişdi.
`
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Elmira göyərçinləri rahatlayıb evə qayıdanda gördü
ki, qaranlıq qatılaşmışdır, ayaq altı güclə seçilir.
Vahimələnib ayaq saxladı. Fikrinə gəldi ki, Novruz əmi
onu evlərinə qədər ötürə bilər. Onun yanına gedib
doqqazlarına qədər ötürməyi xahiş etmək istədi. Sonra
öz-özünə fikirləşdi:
-“Eh, qoca kişidir, ona əziyyət vermək yaxşı
deyildir. Onsuz da yollarımız düzəlib, işıq çəkilmişdir.
Budur, elektrik lampasının süd kimi ağ işığı. Nə olaydı
bizim ev də, İsmətgilə gedən yolun üstündə olaydı.
Axşam oldu bizim yolda heç kimi tapmazsan. Yox, yox
nə ola-ola, özüm gedəcəyəm. Doğrudur, gözətçi mənim
sözümü yerə salmaz, amma gözətçinin olmamasından
məktəbdə hadisə baş verə bilər”. O, bu fikirlər içərisində
pilləkənləri enib evə üz qoydu.
***
Elmira dörd gün idi ki, məktəbə gəlmirdi. Onun
dərsə gəlməməsindən sinif yoldaşları narahat idilər.
Doğrudur, gülüb – danışırdılar, tənəffüslərdə oynayırdılar, elə bil, nə isə bir şey çatışmırdı. Xüsusən, ikinci gün
hiss edilirdi ki, hamıya kömək etməyə hazır olan,
intizamlı sinif yoldaşı Elmira Musayeva sinifdə yoxdur.
Onun dərsdə iştirak etməməsindən daha çox darıxan
İsmət idi.
İsməti dinməz – söyləməz görən sinif yoldaşları
onun yanına gəlib əhvalını soruşdular. O, əvvəlcə onlara
heç bir şeyin baş vermədiyini söylədi. Qızların əl
çəkmədiyini görən İsmət yavaş və kədərli səslə:
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-A qızlar, Elmiranın xəstəliyi ağırlaşmışdır. Gecələr
qızdırmanın şiddətindən sayıqlayır. Mən onun xatirini
bacımdan artıq istəyirəm. Ürəyim bərk sıxılır, - dedi və
doluxsundu.
Altıncı sinif şagirdlərinin hamısı birlikdə Elmiranı
görməyə getməyi qət etdilər. Onlar məsləhətləşib bufetə
getdilər. Limon alıb dərsdən sonra Elmiragilə yollandılar.
***
Elmira düz on yeddi gün xəstə yatdı. Öldüölümlərdən qayıtdı. Bu müddət ərzində xeyli dəyişilmiş,
arıqlamış, qırmızı yanaqları solmuş, gözlərinin altı
qaralmışdı. Bu gün həkimin məktəbə getməyinə icazə
verdiyini eşidən Elmira sevincindən atılıb-düşdü, anasının boynuna sarılıb üzündən öpdü.
Nabat bacı:
-Ağıllı qızım, - dedi, - onsuz da gecdir, indidən
sonra məktəbdə nə edəcəksən?
Elmira pəncərəyə tərəf addımladı, iri xətlə, səliqəli
yazılmış dərs cədvəlinə baxaraq:
-Bu gün axırıncı dərs botanikadır, qoy gedim.
Anası etiraz etmədi. İsti paltosunu, botiklərini geyib
evdən çıxan Elmiranı qarıda İsmət qarşıladı. İsmətin
sevincdən gözləri yaşardı. Bir anlığa ortalığa sükut çökdü. Sonra o, Elmiranı qucaqlayıb üzündən öpdü:
-Elmira, necəsən, deyəsən, yaxşı olubsan, hə?
-Gördüyün kimi...Durmuşam, - deyə Elmira mehribancasına güldü. –Nə tez buraxıldınız, mən də məktəbə
gəlməyə yığışmışam.
`
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-Cədvəl dəyişilib, bu gün beş dərs oxumuşuq.
-Cəbrdən və həndəsədən nəyi öyrəndiniz?
-Verilənləri təkrar etdik.
-Di, gəl əyləş, ayaq üstə niyə dayanmısan?
-Daha niyə oturum, kitabı gətir, Azərbaycan
dilindən və tarixdən yerlərini göstərim, gedirəm.
İsmət materialları göstərdi, Elmira qırmızı qələmlə
işarə qoydu.
-Sabah səni məktəbə gedəndə çağırım?
-Çağır, sabah bir az tez gəl, darıxıram. Hələ bilmirəm sabahı necə açacağam.
-Yaxşı, salamat qal, - deyə İsmət əlini Elmiraya
uzatdı.
***
Sinfə daxil olan Manaf müəllim sinif jurnalını stolun
üstünə qoyaraq şagirdlərlə salamlaşdı. Sonra jurnalda
siyahı üzrə gəlib-gəlməyənləri yoxladı. Elmiranın adı
çəkiləndə orta partaların birindən:
-Mən, - deyə bir nəfər cavab verdi.
Yarım aydan artıq müddətdə Elmiranın adı qarşısına xəstə işarəsi qoymağa adət etmiş Manaf müəllim
başını qaldırıb baxdı:
-Hə, Elmira, deyəsən, daha yaxşı olmusan?
Elmira ayağa qalxdı, utandığından rəngi bir az qızardı. Başını aşağı salıb:
-Bəli, müəllim, - dedi.
-Əyləş, - deyə müəllim siyahını oxumağı davam
etdirdi. Adların yoxlanması qurtardıqdan sonra Manaf
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müəllim ayağa qalxıb dərindən nəfəs aldı:
-Kim deyər, hesabdan evə hansı tapşırıq verilmişdi?
Qabaq partada əyləşən şagirdlərdən biri:
-Münasib bölməyə dair iki məsələni həll etməyi
tapşırmışdınız.
-Necə həll etdiyini oxu. Məsələnin həll edilməsi
oxunub qurtardıqda Manaf müəllim sinfə müraciət etdi:
-Düzdürmü?
Yerlərdən: - düzdür, - deyə səslər ucaldı.
-Xeyr, düz deyil.
Hamı bir – birinin üzünə baxdı. Axı, cavablar
kitabdakı cavabların eynidir.
Elmira əl qaldırdı. Müəllim icazə verdi.
-Cavablar düzdür, ancaq Əsabəli tərsinə yazıb,
ikinci boru çox nazikdir. Ona görə də ikinci borunun
suyu birincidən az olmalıdır.
Müəllimin üzündə təbəssüm parladı.:
-Doğrudur, - dedi. – Bəs özün məsələni həll
etmisənmi?
-Bəli.
Elmiranın doğrucul şagird olmasına Manaf müəllim
inanırdı. Lakin bu dəfə nədənsə şühələndi. O, haqlı idi.
Axı, bu bəhsi Elmira xəstə olduğu zaman keçmişdi.
-Yaxşı, Elmira, gəl yazı taxtasında birinci məsələni
həll et.
Sinifdə tam sakitlik yarandı. Milçək uçsaydı qanadlarının vızıltısı eşidilərdi. Yalnız yazı taxtasının taqqıltısı
bu sükutu pozurdu. Elmira tələsmədən, ardıcıllıqla və
aydın surətdə əməliyyatları icra edirdi. Budur, o,
məsələni həll edib təbaşiri yerinə qoydu.
`
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-Elmira, bu mövzunu biz keçəndə sən ki xəstə idin,
bunları hardan bildin? – deyə Manaf müəllim soruşdu.
-İsmət hər gün dərsdən sonra bizə gəlib keçilən
dərsləri mənə öyrətmişdir.
-Afərin, İsmət, əsil yoldaşlıq belə olar. Afərin!
İsmət utandığından başını aşağı əydi. Manaf müəllimin tərifini qazanmaq o qdər də asan deyildi. Hamı
İsmətin çox böyük iş gördüyünü başa düşdü və onu
alqışladı.
“Nuxa fəhləsi”, 30 mart, 2 - 4 aprel, 1958
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VİCDAN ƏZABI
Rasim dəftər – kitabını çantasına yığışdırıb ayağa
qalxdı. Futbol topunu stolun altından götürüb qoltuğuna
vurdu.
-Ana, sərin düşdü, mən parka oynamağa gedirəm, dedi.
Tikişlə məşğul olan Şölə bacı başını qaldırıb:
-Get, bala, amma dünənki kimi evə gec gəlmə, dedi.
Rasim:
-Baş üstə, - deyib qapıdan çıxdı.
Son günlərdə aram – aram yağan yağış havaya xeyli
sərinlik gətirmişdi. Arabir yavaş külək əsirdi. Uca yasəmən və qovaq ağaclarının yarpaqlarının xışıltısı qulaqlarda səslənirdi.
Rasim parka gəlib o yan, bu yana baxmağa başladı.
Əvvəlcə yoldaşlarından heç kimi görə bilmədi.Yuxarıya
doğru getdikdə Yaşar və İmranın velosoped sürdüyünü
görüb sevindi: - Aha, indi top – top oynayarıq”, - deyə
fikirləşdi. Onlar velosipedlərini sürüb Rasimin yanında
dayandılar.İmran velosipedini yasəmən ağacına söykəyib
Rasimin yanında əyləşdi.
-Hə, Rasim, bəs hanı sənin velosipedin, deyirdin
axı, bu gün sənin də velosipedin olacaq
Rasim köksünü ötürüb yavaşca:
-Bu dəfə mənim velosiped almağım baş tutmadı.
Anam söz verib ki, gələn maaşda alacaq, - deyib başını
aşağı saldı. Sonra maraqla İmrandan soruşdu: -Burada
çoxdan velosiped sürürsən?
`
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-Lap yorulmuşam.
-Elə isə ver, bir dəfə mən də o baş, bu başa sürüm.
-Yox, yox, verə bilmərəm, milləri nazikdir, sınar,
bunu mənə atam alıb, tapşırıb ki, yaxşı qoruyum.
Yaşar İmranın sözünə acı-acı güldü:
-Bəs özün minəndə niyə sınmır, Rasim minəndə
sınır? Görünür, Rasim səndən pis sürür.
-Mən Rasimdən ötrü velosiped almamışam, vermirəm, vəssalam.
-Hesabdan imtahan olanda Rasimdən əl çəkmirdin,
indi Rasim pisdir, eləmi?
-Kömək eləməyəydi, heç kimin köməyi mənə lazım
deyil.
Yaşar daha bir söz demədi, üzünü Rasimə çevirib:
-Rasim, al mənim velosipedimi sür, - deyə onun
qolundan tutub çəkdi.
-Yaşar, velosiped sürmək istəmirəm. Gəl bir az toptop oynayaq, - deyə Rasim futbol topunu atıb-tutdu.
-İki adamla necə oynamaq olar?
-Bizi oynayan görüb, uşaqlar bura gələcək.
Elə bu vaxt bir dəstə uşaq parkın qapısından içəri
girdi. Onları uzaqdan görən Yaşar:
-Ey, bura gəlin, top qaytarma oynayırıq, - deyə
çağırdı. Uşaqlar qaçaraq Yaşarın yanına gəldilər. Oyun
başlandı.
Hava qaranlıqlaşırdı. Rasim birdən anasının tapşırığını xatırlayıb yoldaşları ilə xudafizləşərək evə yollandı.
O, evə tez çatmaq üçün fabrikin yanına çıxan yolla getdi.
Rasim yolun sağ tərəfində düyünlənmiş bir yaylıq gördü.
Ayaq saxlayıb onu yerdən qaldırdı. Yaylığın içərisində
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nə isə kağıza bənzər bir şey vardı. Rasimin ürəyi şiddətlə
döyünməyə başladı. O, ətrafına nəzər saldıqda heç kimi
görmədi. Cəld yaylığı açıb baxdı. Rasimin tapdığı pul idi.
Rasim sürətlə yeriyib bir dalana girdi, pulları saymağa başladı.
-Bəxtim gətirdi, sabah velosiped alaram, - deyə
Rasim sevinclə öz – özünə pıçıldadı. Fərəhdən atılıbdüşmək istədi. Özünü zorla saxlayıb tez evə qaçdı.
Rasim evə çatanda həyətlərindəki qara küçük ayaqlarına dolaşdı. Həmişə belə hallarda Rasim ona bir tikə
çörək verər, başını tumarlayardı. Amma bu dəfə belə
olmadı. Rasim küçüyə nə çörək verdi, nə də başını
tumarladı. Ayağı ilə vurub yana itələdi. Küçük bu qeyriadi hərəkətdən incimiş kimi pilləkənin yanında oturdu.
Rasim pilləkənləri yeyin-yeyin çıxdı. Evdən yad bir
qadın səsi eşidərək ayaq saxladı. Kim isə ucadan danışırdı. İki addım da yeridi, səs ona tanış gəldi. İmranın
anası Möhtərəm xalanı tanıdı.
-O deyirdi: - Ay Şölə bacı, sənin yanında 354 manatı
sayaraq yaylığa qoyub düyünləmədimmi?
-Bəli, gördüm.
-Bəs bu nə işdi mənim başıma gəldi? Pul yaylığım
yoxdur.
Rasim evdəki söhbətin nə barədə getdiyini anladı.
Tapdığı rul Möhtərəm xalanın idi. Onu iki fikir narahat
etməyə başladı: pulu qaytarmaq və ya gizlətmək. Eh.
Mən nə edim itirməyəydi. Bəxtim gətirib. Pul tapmışam
ki, velosiped alım. Pulu ot tayasında gizlədib saxlamaq,
səhər tezdən velosiped almaq lazımdır - deyə fikirləşən
Rasim tərəddüd içində eyvanda ayaq saxladı. Möhtərəm
`
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xala anamla dəzgah yoldaşıdır. O da əyirici sexində
işləyir. İpək əyirmək zarafat deyil... Bu pul onun zəhmət
haqqıdır. Amma mənim cibimdədir. Bu ki, insafsızlıqdır.
Mən sevinirəm, o, qəmgindir... Bir də ki, özgənin pulu ilə
velosiped almaq oğurluq kimi bir şeydir. Zaman müəllim
həmişə deyərdi ki, tapılan şey sahibinə qaytarılmayanda
oğurluq olur. Deməli, mən oğruyam. Yox, yox bu adı
üstümə götürə bilmərəm. Pulu sahibinə qaytarmaq
lazımdır, - deyə öz-özünə pıçıldadı. Yandan baxan
olsaydı Rasimin kiminləsə danışdığını zənn edərdi.
Rasim geri döndü, sürətli addımlarla irəliləyib otağa girdi.
-Xoş gəlmişsiniz, Möhtərəm xala. - dedi.
-Sağ ol, a bala, - deyə Möhtərəm xala söhbətini
davam etdirdi.O, pəncərənin qabağına qoyulmuş stolun
arxasındakı stulda oturmuşdu, qabağında bir stəkan çay
vardı.
-Ay Möhtərəm bacı, çayın tamam soyudu.
-Sağ ol, ay Şölə bacı, çay içməyə meylim yoxdur, gedirəm. Mənimki belə gətiribmiş, - deyə Möhtərəm xala
dərindən köksünü ötürüb ayağa qalxdı. Bu vaxt Rasim
ona yaxınlaşdı. Cibindən yaylığa bükülü bir şey çıxarıb
stolun üstünə qoydu:
-Buyurun, Möhtərəm xala, - dedi.
-Bu nədir, oğlum?
-İtirdiyiniz puldur.
Möhtərəm xala yaylığını tanıdı, pulun tapıldığını
yəqin etdi, yaylığı açınca pulları gördü.
-Möhtərəm xalan sənə qurban olsun,- deyə gözləri
sevincdən yaşarmış halda, o, Rasimi qucaqlayıb alnından
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öpdü...
Möhtərəm xala iki qızı və oğlu İmranla birlikdə yemək stolunun arxasında əyləşib çay içirdilər. Əri ikinci
növbədə işlədiyindən evdə yox idi. O, pulu itirməsindən,
Rasimin onu tapıb qaytarmasından söhbət edirdi. Təkcə
İmranın qaş-qabağı açılmırdı. Çayının çoxdan soyumasına baxmayaraq, içmirdi. Onu kədərli görən böyük
bacısı:
-İmran, nə olub? Biz hamımız sevinirik,sən isə qaşqabağını sallayıb oturmusan? – deyə soruşdu. İmran başını aşağı salıb dinmədi. Möhtərəm xala İmranın susduğunu görüb:
-Bıy olmaya uşağım xəstələnib, nədir? Dur gəl
yanıma.
İmran hönkürtü ilə ağladı.
-Oğlum, axı sənə nə olub ki, ağlayırsan, velosiped
istəyirdin atan alıb gətirdi, top istəyirdin aldım, daha
ağlamağın yeri varmı?
Heç nə istəmirəm.
-Bəs?
-Rasim yaxşı yoldaşdır, - dedi. Qəhər boğazını
tutduğundan fikrini tamamlaya bilmədi.
-Doğrudur, çox yaxşı oğlandır.
-O, mənə həmişə kömək etmişdir.İndi də sənin itirdiyin pulu tapıb vermişdir. Bu gün mən velosipeddən
ötrü nahaq onun xətrinə dəydim. O, məndən incimişdir.
-Səhər gedib ondan üzr istəyib barışarsan.
-Yox, yox mən səhərə kimi yata bilmərəm. Məni
barışdırın.
Möhtərəm xala İmranı çox istəyirdi. Onun könlünü
`
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ələ almaq üçün razılaşdı. Yeddinci sinifdə oxuyan qızı
Nəsibəyə üz tutaraq dedi:
-Qızım, tez İmranla Rasimgilə gedib qayıdın.
İmran bacısı ilə birlikdə Rasimgilə yollandı.
1957, əlyazma
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KƏRİM MÜƏLLİM
(Oçerk)
Günəş qızıl tellərini yığışdırıb dağlar ardına çəkildiyi zaman baharın ilıq nəfəsinin, açmış yasəmənlərin,
güllərin, çiçəklərin qoxusunu ətrafa yayması daha dərindən hiss olunurdu. Quşların civiltisi yavaş – yavaş kəsməkdə idi. Hava küləksiz olduğundan məktəbin həyətindəki əsrlərin sirdaşı olan qocaman şabalıd ağacları sanki
əbədi sükuta dalmışdı.
İki yolun arasında qalmışdım. Özüm evlərinə gedib
sənədləri ondan alım, yoxsa məktəbə çağıtdırım? Məktəbin direktoru olsam da, heç bir vəchlə ona zəhmət vermək niyyətinə düşmədim. “Nə olar, uzaqda deyil ki, 200
addımlıq yoldur. Gedib özüm gətirim”, - deyə həyətə
çıxdım. Fabrikin yanında görünən tək – tək adamlar hara
isə tələsirmiş kimi bir-birinə salam verib tez uzaqlaşırdılar.
Kərim müəllimin mənzilinə yaxınlaşıb düyməni
basdım. Qabağa çıxan özü idi. Otaqdan qarmaon səsi
eşidilirdi.
-Axşamınız xeyir, müəllim, - dedim.
Hərvaxtınız xeyir.
-Mən dünənki sənədlər üçün gəlmişəm.
-Əziyyət çəkmisiniz, telefonla zəng vursaydınız, sizə çatdırardım, - deyə məni çaya dəvət etdi. Nə qədər tərəddüd etdimsə buraxmadı. İçəri daxil oldum. Nisa
müəllimə qarmonu stolun üstünə qoyub ayağa qalxdı və
mənə əl verib görüşdü. Sonra hər üçümüz üçün mürəbbə
və çay gətirdi.
`
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Otaq səliqə ilə yığışdırılmışdı. Stolun kənarında bir
yığın qəzet və kitab vardı. Ən üstdə içində bir neçə vərəq
yazılmış kağız var idi.
-Deyəsən, seminara hazırlaırsınız. Bəli, mövzunu
kospektləşdirmişəm. Əlavə ədəbiyyatı oxumalıyam, dedi.
Kitab şkaflarında zərli cildlərlə yanaşı, nəşriyyatdan
külli miqdarda kitabça şəklində buraxılmış yeni
hekayələr və şeirlər kitabı, povestlər və romanlar vardı.
-Bu kitablar yəqin Nisa müəllimənindir. –dedim.
-Hər ikimiz oxuyuruq. Xırda uşaqlarımız yox,
əlimizə, ayağımıza dolaşanımız yox, bir arvaddır, bir də
mən. Kitab oxumaqdan başqa nə işimiz var ki.
Nisa müəllimə gülümsündü, qara eynəyini çıxarıb
yaylığının ucu ilə silməyə başladı. Mən zarafatyana:
-Müəllimə, bir şey çalsaydınız dinləyərdik, - dedim.
Nisa xanım gülümsünərək:
-Onda elə isə Kərimin gəncliyində oynadığı havalarını çala bilərəm. Bir şərtlə ki, oynasın. Hər üçümüz
gülüşdük. Nisa xanım qarmonu sinəsinə alıb “Tərəkəmə”
oyun havasını məharətlə ifa etdi. Xəyal aləminə cumulmuşdum. İşimin çoxluğuna baxmayaraq yumşaq divanın
mütəkkələrinə dirsəklənib musiqini dinləyir, bu mehriban kommunist ailəsindən ayrılmaq istəmirdim. Nəzərlərim Kərim müəllimin uca qamətinə, arıq, lakin gülər
və mehriban sifətinə, səliqəli geyiminə dikildikdə təqribən 30 il bundan qabaq olmuş kiçik bir xatirə gözlərimin önünə gəlir.
Aydın bir payız səhəri idi. Dağların arxasından
boylanan günəş ilıq şüalarını ağacların hələ solmamış
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yaşıl çətirinə, hündür binaların damlarına səxavətlə səpirdi. Hərdənbir əsən yel budaqları tərpədir, yarpaqları
xışıldadırdı.
İlk dərsin başlanmasına az qalırdı. Tələbələr iki-bir,
üç-bir gəzişir, söhbət edir, bəzən də çox kəskin olmayan
mübahisələr açırdılar. Mən cökə ağacının altındakı tək
sırada əyləşib cəbrdən verilmiş ev tapşırığını bir daha
gözdən keçirirdim. Misallar düzgün həll edilmişdi. Yazımda qara-qura yox idi.
Zən vurulan kimi hamımız sinfə dolub, cəbr
müəllimini gözlədik. Biz sükut içində ikən birdən qapı
açıldı. Pedaqoji məktəbin o zamankı direktoru, hazırkı
təqaüdçü müəllim Seyfi Hüseynov qabaqda, arxasında
isə şıx kostyum geymiş 30-35 yaşlarında, vaxtından xeyli
əvvəl saçları seyrəlmiş, arıq, lakin nəcib bir insan sinfə
daxil oldu. Gözlərimiz tanımadığımız bu şəxsdə idi. Direktor qabaq stolunun dalında dayanıb sniflə salamlaşdı.
Sonra özünə xas olan sakitliklə həmin adama işarə edib:
-Uşaqlar, bu gündən cəbr dərslərinizi Kərim
müəllim aparacaq. – deyərək sinifdən çıxdı. Həmişə qısa
danışmağa adət etmiş Seyfi müəllimin bu günkü izahatı
da qısa oldu.
Biz yeni müəllimin xasiyyəti, şagirdlərə münasibəti
haqqında düşünürdük. Onun tələbələrlə mədəni,
mehriban rəftarı bizi sevindirdi. Zaman keçdikcə onun
səbrliliyi, təmkinliliyi, hazırlıqlı olması və qayğıkeşliyi
daha bariz surətdə dərk edilməyə başladı.
Kərim müəllimdə iki müxtəlif cəhət vəhdət təşkil
edirdi. Nə qədər mehriban idisə, bir o qədər də tələbkar
idi. Tənəffüs zamanı tələbələrə danışdığı ibrətamiz əhva`
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latlardan, tələbəlik illərinin macəralarından dərs zamanı
bir kəlmə də olsun bəhs etməzdi. Riyaziyyat dərslərimiz
maraqlı keçir, hamı Kərim müəllimə xüsusi hörmət
bəsləyirdi. Az vaxtda bütün məktəb onu pedaqoji sənətin
əsil sahibi kimi tanımağa başladı. Bəli, Kərim müəllimlə
tanışlığımızın ilk xatirəsi belədir.
Kərim müəllim heç zaman doğulduğu, qohumqardaşı, eli-günü yaşayan Göyçay şəhərinin əsiri olub,
orada işləmək, rahat ev-eşiyində dincəlməyin arzusunda
olmamışdı. Onu düşündürən başqa şeydir: “Axı mən
xalq müəllimiyəm, xalq üçün işləməliyəm, mənim
ixtisasıma harada ehtiyac var, ora da getməliyəm, vəssalam”. Beləliklə, Azərbaycan göylərinin altı da onun
doğma evi oldu. Ağdamda, Şuşada, Göyçayda, Bakıda,
Nuxada və başqa şəhərlərdə gənc nəslə fizika-riyaziyyat
fənnini canla-başla öyrətməyə başladı. Bir sözlə, lazım
bilinən yerdə müsəlləh əsgər kimi hazır oldu. Onda olan
enerji, həvəs, işə can yandırma məni çox maraqlandırırdı.
Axı, axşam ümumtəhsil məktəblərində, xüsusən, növbəli
məktəblərdə işləmək gündüz məktəblərinə nisbətən xeyli
çətindir. Yorğun istehsalata gəlmiş gənclərin marağını
cəlb etmək, dərsi elə qurmaq ki, material sinifdə
öyrənilsin. İki il bir sinifdəqalma ilə mübarizə aparmaq
axşam məktəblərində o qədər də asan məsələ deyildir.
Müəllimdən sənətkarlıq tələb olunur. Müəllim son dərəcə sənətkar olmalıdır ki, bəzən istehsalatdan birbaşa
dərs ləvazımatı gətirmədən dərsə gələn şagirdlərin dilini
tapıb onlarla işləsin.
Kərim müəllimlə birlikdə işlədiyim ilk aylarda
mənə elə gəlirdi ki, o, yalnız son bir-iki ildə axşam
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ümumtəhsil məktəblərində işləyir. Hələ iş şəraiti onu
yormamışdır. Bir gün tənəffüs zamanı çay içirdim. Üzr
istəyərək soruşdum:
-Kərim müəllim, neçə ildir axşam məktəblərində
işləyirsiniz? O, mənə baxıb gülümsündü və qısaca cavab
verdi:
-Nə az, nə çox, on altı il.
Bəli, 16 il iki, bəzən də üç növbədə dərs aparmaq
(cəmi 21 saat dərsi vardır), məktəbin ictimai işlərində
işləmək, şəxsi təhsilini artırmaq gərgin enerji tələb
etmirmi?.
Onun iş təcrübəsini yaymaq məqsədi ilə tez-tez
dərslərində iştirak edirdik. Dərsin bütün dəqiqələri onun
uçotundadır. Ondan necə səmərəli istifadə etdiyini,
heyrəti gizlədərək müşahidə etmək mümkün deyildir.
Dərsin dərinliklərinə baş vurduqca məni xəyal öz
qanadarına alıb tələbəlik illərinə aparır. Yenə
gəncləşmək, yenə bir şagird kimi onun qabağında oturmaq, oxumaq istəyirəm. Belə bir möcüzəli əməkdən
ilhama gəlməmək olurmu?
Budur, dərsindəyəm, dinləyirəm mən,
Yenə öyrənirəm, yenə yazıram.
Qaytarmaq olsaydı keçən gəncliyi,
Bir şagird olmağa yenə hazıram.
Kərim müəllimin izahları konkret, qısa və aydındır.
Bir cəhətin, necə deyərlər, ucundan tutub ucuzluğa
getmir. Onun üçün standart bir tədris üsulu yoxdur. Dərs
prosesinə uyğun gələn bütün metodlar ixtiyarındadır.
Yeri gəlmişkən Kərim müəllimin üsul birləşməsində fizika-riyaziyyat müəllimləri ilə olan söhbətini
`
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buraya əlavə etmək istəyirəm:
-Materiala meydan, yersiz söz və təfərrüata qənaət,
- deyə Kərim müəllim üsul birləşməsinin iclasında çıxış
etməyə başladı. Bir misal da çəkdi: Gürcü şairi Şota Rustaveli deyir ki, “hər bir atın hünərini, uzun sürən yollar
bilər”, hər bir müəllimin də hünərini şagirdlərə həqiqi
bilik verməklə qeyri-müvəffəq qiymətləri aradan qaldırmaq bilər. O, qaşlarını çataraq bu sözləri dediyi zaman
öz-özümə düşünürdüm: Respublikamızda Sovet hakimiyyəti qurulması ilə bir ildə fəaliyyətə başlamış əməkdar müəllimin yetişdirdiyi kadrların sayı- hesabı varmı?.
Şeirlə demək istərdim:
Barın mühəndisdir, barın fəhlədir,
Barın yer şumlayır xam torpaqlarda.
Barlı əməyinin bir bəhrəsidir,
Kosmosu fəth edən kosmonavtlar da.
Əgər şagirdini bir-bir səsləsən,
Moskva, Kamçatka, Sibirdən gələr.
Çoxu da tər tökür məzlum ellərdə,
Deyir: “abad olsun müstəmləkələr”.
Kərim müəllim nümunəvi sinif rəhbəri kimi də
özünü göstərmişdir. Rəhbəri oduğu Xb sinfi məktəbin ən
intizamlı, ən qabaqcıl sinfidir.
Aprel, 1963, əlyazma
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SİZ ONU BOTANİKA MÜƏLLİMİNDƏN SORUŞUN
(miniatür)
Tədris işləri üzrə direktor müavini:
-Təvəkkül müəllim, bu gün 5-ci sinifdə nəyi
keçəcəksiniz?
-Bəxtiyar Vahabzadənin “Əllər” şeirini.
-Əlavə ədəbiyyat?
-Oxumuşam.
-“Köklər....budaqlar” kitabını necə?
-Sualın mənə aidiyyatı yoxdur, siz onu botanika
müəllimindən soruşun.
Mart, 1975, əlyazma

`
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ULDUZLARIN QİYMƏTİ
(miniatür)
Milis leytenantı Alcanov sürücü Xalturzadəni görüb
əl elədi. İşarəyə çoxdan bələd olan Xalturzadə xaltura ilə
dolu maşınını saxladı. Dinməz-söyləməz iki manat
çıxarıb Alcanova uzatdı. O, pulu geri itələdi:
-Ə, kor-zad deyilsən ki, paqona bir diqqətlə bax!
-Başa düşmədim.
-Görmürsən indi ulduz ikidir.
-Hə gördüm, zvaniyanızı artırıblar, təbrik edirəm.
-Quru-quru təbrik olmaz, əlin cibinə yaxın olsun,
ulduzların dürüst qiymətini ver.
-Ulduzların biri neçəyədir ki?
-İki manat.
-Pahoo, zvaniyanız mənim işimi bitirdi ki, - deyə
Xalturzadə gülümsündü.
-Uzun danışma, öyrəşərsən. Tez ol toqqanın altını
bərkitmək lazımdır.
Alcanov beşliyi alıb restorana tələsdi.
-Hə keyfin necədir?
-Şükür allaha, sizinlə dinc-yanaşı güzəran eləyirik.
-Dins-yanaşı güzəran eləməkdən nə çıxar, gərək
zərin qədrini biləsən, - deyə Alcanov maşından
uzaqlaşdı.
“Halal olsun, canlara dəyən oğlandır, dolanır da,
dolandırır da, - deyə Xalturzadə yoluna davam etdi.
May, 1975, əlyazma
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DOSTLARIN GÖRÜŞÜ
(miniatür)
-Paho, səni heç belə görməmişdim, bu nədir, saçsaqqal basıb?
-Rəhmətliyin oğlu, işdən-gücdən macal var ki?
-Niyə?
-Məzuniyyətdəyəm. Nə olub küsüb eləməmisən ki,
çoxdandır bizə gəlmirsən?
-Rəhmətliyin oğlu, işdən-gücdən, uşaq-muşaq
saxlamaqdan vaxt var ki?
-Elə niyə?
-Pensiyadayam...
Oktyabr, 1974, əlyazma

`
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ƏDƏBİ–TƏNQİDİ
MƏQALƏLƏR
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ÇOX OXUMAQ LAZIMDIR
Gənc qələm sahiblərinin bir hissəsi öz istedadlarını
nəsr sahəsində sınamaq istəyir, daha çox zəhmət tələb
edən bu sahəyə meyl edirlər. Əlbəttə, nəsr yazıçıdan
məsələyə daha məsuliyyətlə yanaşmağı tələb edir. Çox
təəssüf ki, redaksiyamızın poçtuna daxil olan,
“Səbuhi”nin ünvanına göndərilən bədii parçalarda bu
hissin həqiqi ifadəsini tapa bilmirik.
İnçədən Nemət Məmmədovun “Evləndirək, ya
evləndirməyək?” adlı hekayəsində fikir bitmir. Belə ki,
mehr məsələsi ortaya çıxanda valideynləri Sabirin evlənməsinə razılıq vermirlər. Hekayədə ancaq oğlan evinin
adamları iştirak edirlər. Hekayə bitir, lakin fikir, məzmun
yarımçıq qalır.
19 nömrəli məktəbin işçisi Səmayə Həbibovanın
“Kəndimiz” (başlıq məzmuna uyğun deyildir), Elxan
Əliyevin “Şücaətin bəhrəsi” adlı hekayələri bədii
cəhətdən zəifdir. Aydınbulaqdan Təranə Cəfərovanın
“Oğul payı” adlı hekayəsində ananın üç oğlu- Vahid,
Zahid, Zakirin üzüdönüklüyündən, nankorluğundan
danışılır. Anasını atıb uzaqlarda yaşayan övladların heç
birinin xarakterindəki fərdi cizgiləri görmürük. Müəllif
düzgün olmayan mövqedən çıxış edir. Güya orduya
gedəndən sonra onların hər üçünün xarakteri birdən –
birə başqalaşmışdır. Halbuki, bizim ordumuz əsil tərbiyə
məktəbidir. Hərbi xidmət gənclərimizi Vətənə, anaya,
əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyə edir. Deməli, müəllif
bu üzüdönüklüyün kökünü başqa yerdə axtarmalıdır.
Adi, ötəri, qeyri-səciyyəvi bir əhvalatı H. Nəcəfova
`
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hekayə üçün bir xammala çevirmişdir. O, süjet
yaradanda diqqətli olmağı unutmuşdur. Toxucu-Trikotaj
Fabrikinin fəhləsi Akif Məmmədovun “Ayının göz
yaşları” hekayəsindəki süjet maraqlıdır. Lakin müəllif
hekayədə düzgün olmayan bir nəticəyə gəlib çıxır. Güya
ayı da insan kimi şüurludur.
Aydınbulaq kənd məktəbinin müəllimi Rəşid
Səmədovun göndərdiyi miniatürlərdən yalnız birində “Atamın şəkli” bədii parçasında mövzu bitkiniyi, yenilik,
axtarış var. Miniatür janrı yazıçıdan az sözlə dərin məna
ifadə etməyi tələb edir. Lakin o, sözçülüyə yol vermişdir.
Onun bir miniatürünə diqqət edək:
“Sual işarəsindən soruşurlar:
-Niyə başını yerə dikmisən?!
O, cavab verdi:
-Bəzi cümlələrə veriləcək cavabların xəcalətindən”
Eynilə təqdim etdiyimiz bu bədii parçada miniatür
adına heç bir şey yoxdur.Əvvəla, sual işarəsi haradan
bilir ki, cümləyə düzgün cavab verilməyəcək? İkincisi,
cavab cümləyə deyil, suala verilir. Yadda saxlayın: nəsr
poeziyadan heç də az zəhmət tələb etmir. Yaxşı hekayə,
yaxşı miniatür yazmaq üçün həyatı dərindən bilmək,
dönə-dönə oxumaq lazımdır. Öyrənmək heç vaxt gec
deyil. Klassiklərdən öyrənin. Tövsiyəmiz budur ki, çox
oxuyun, fikirlərinizi sərbəst, aydın ifadə etməyə çalışın.
“Şəki fəhləsi”, 20 dekabr, 1975
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BİR HEKAYƏ HAQQINDA
Gənc yazıçı Zaman Qarayevin “Nuxa fəhləsi” qəzetində bu yaxınlarda çap olunmuş “Başıpapaqlılar” hekayəsi haqqında öz mülahizələrimi qeyd etmək istərdim.
“Başıpapaqlılar” hekayəsinin qısa məzmunu belədir: Faydalı əməklə məşğul olmayan, tüfeyli həyat keçirən, adlarını kolxozçu qoyan Qaraquzu və Rəcəbalı səmimi dostluq edirlər. Onlar kolxozda işləyən arvadlarının
hesabına dolanır və boş-boşuna həyat keçirirlər. Saxta sədaqət üzərində qurulan bu dostluq uzun sürmür. Bir azdan sonra onlar bir-birinə düşmən kəsilirlər. Hekayə
“dostların” kənddən sürgün edilməsi haqqında idarə heyəti qərarını kolxoz sədri Həcərin oxuması ilə bitir.
Zaman Qarayev əsasən satirik hekayələr müəllifidir.Əlbəttə, zəmanəmizdə səciyyəvi olmayan mənfiliklərə az-az da olsa təsadüf edilir. Bu isə irəliyə doğru
hərəkətimizə manelik törədir. Belə halları satira atəşinə
tutmaq və onu kökündən qoparıb atmaq zəruridir.
Z. Qarayev “Başıpapaqlılar” adlı hekayəsində
naturalizm yolu ilə gedərək kolxoz kəndində yaşayan
Qaraquzunu və Rəcəbalını son dərəcə kəskin qara
boyalarla verməyə çalışmışdır. Qaraquzu və Rəcəbalı
əvvəllər törətmiş olduqları cinayətlər üçün həbs cəzası
çəkmişlər. Lakin həbsdən qayıtdıqdan sonra heç kim
onlarla məşğul olmur. İctimai əməyin faydalı olduğu, onların isə səhv yol tutduqlarını başa salan olduğu
göstərilmir.
Hekayənin heç bir yerində kəndin qabaqcıl əmək
adamlarını görmürük. Yazıçı mənfi surətlər olan Rə`
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cəbalını və Qaraquzunu tipikləşdirməkdə heç bir şeydən
çəkinməmişdir. Rəcəbalının əl quzusunun boğazına şüşə
qırıntısı qatılmış su tökməsi də inandırıcı deyildir. Pişiyin
quyruğunun dibindən kəsilməsi əhvalatı da elə buna
bənzəyir. Bu nədir, belə dərin mənfi xarakter yaratmaq
səciyyəvidirmi? Əlbəttə, yox.
Qaraquzunun və Rəcəbalının arvadları müsbət
planda verilsələr də, son dərəcə zəifdirlər. Onlar ərlərinin
bütün mənfi hərəkətlərinə dözüb dayanır və buna göz
yumurlar. Ancaq evdə tək qalmamaq üçün ərə getmişlər.
Qaraquzu və Rəcəbalı təkrar sürgün olunduqları üçün
ağlayırlar.
Qaraquzunun arvadı müsbət bir surət olmaqla Qaraquzudan yalnız onunla fərqlənir ki, insan və ya əzrayıl
tərəfindən vurulan adamı yaxşı tanıyır. Məgər indi elə
adam varmı ki, daşla vurulub başı əziləndən, susdalandan sonra onun əzrail tərəfindən vurulmuş olduğuna
inansın. Sonra yük maşınından bir bağlama düşdükdə
onun pul olmasını kim ağlına gətirər. Özü də kitab
bağlaması.
Əsərin dilində və ifadə tərzində də bəzi qüsurlar
vardır. Söz və ifadələr üzərində ciddi düşünülməli idi.
Məsələn, “Gözəl qazanır, o, çalıb-çapır, olan-olmazın başına daş salır”. Qaraquzu eyni cümlədə həm çalır, qapır,
həm də olan-olmazı dağıdır.
“Armudboğaz Qaraquzu” ifadəsi necə başa düşülsün?
Gənc yazıçı Zaman Qarayev əksəriyyət etibarilə
hekayələrində müvəffəqiyyət qazanmışdır. Onun “Başıpapaqlılar” hekayəsinə gəldikdə o, daha çox tənqidə
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layiqdir.
Z.Qarayev ciddi yaradıcılıq yoluna düşdüyü üçün
bu yaradıcılığa tələbkarlıqla yanaşmalıdır.
“Nuxa fəhləsi”, 1 noyabr, 1957

`
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ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMLƏRİNƏ
SÖZÜMÜZ
Gəncliyin poeziyaya həvəs göstərməsi təbiidir.
Lakin bəzən yeni yazanlara istiqamət verməmək, qayğı
və tələbkarlıq göstərməmək uğursuzluqla nəticələnir.
Yeniyetmələr Vətən, partiya, ana haqqında mövzulara
dah çox müraciət edirlər. Lakin redaksiyaya daxil olan
bədii yazılardan görünür ki, onlar qələmə aldıqları
mövzuları yaxşı bilmirlər. Gənc müəlliflərin məsləhətə
ehtiyacları çoxdur.
Oraban kənd məktəbinin səkkizinci sinif şagirdi
Tofik Mahmudov yazır: “Mən vətənimizi sevirəm. Lakin
doğma kəndim Moskvadan da, Bakıdan da gözəldir”.
Tofiqin “Ana yurdum” adlı şeirindən oxuyuruq:
“Yaz gələndə ana yurdumun
Gül-çiçəklə dolur hər yanı.
Durna gələndə, qaz gələndə,
Səslər bürüyür ətrafını.
Sevirəm ana yurdumu
Doğma kəndim Orabanı”
Əlbəttə, bu parçada şeir adında heç bir şey yoxdur.
Müəllifin ana yurdu haqqında təsəvvürü çox bəsitdir.
Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun ikinci kurs
tələbəsi Nazim Qocayev “Partiyamızdır” şeirində dolaşıq
bir fikir söyləyir:
“Sovet ölkəsinin fitri sənin
Bu Lenin dühalı partiyamızdır”
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Ana, Vətən, partiya mövzularında yazmaq istəyən
hər kəs qabaqcadan gərək görəcəyi işin böyüklüyünü,
məsuliyyətini dərk etsin. Deyilənləri yenidən təkrar
etmək, yaxud onu təhrif olunmuş şəkildə işlətmək kimə
və nəyə lazımdır?!
Orconokidze adına Taxılçılıq Sovxozundan Qalib
Rasim “Qumarbaz” təmsilində Qaz və Ördək alleqorik
surətlərini düzgün səciyyələndirə bilməmişdir:
“Mənlə bacararsanmı, ey əyri qıça?
Üzdən oxşayırsan sən qumarbaza”
Maraqlıdır, hansı əlamətlərinə görə Qaz qumarbaza
oxşayır?. “Ey, əyri qıça” nə deməkdir?.
Kiçik Dəhnədən Tahir Zəkəriyyəyevin mənsur
şeirləri başdan-başa nəsr cümlələrindən ibarətdlir. İstər
vəznli, istər sərbəst, istərsə də mənsur şeirlərdə mütləq
poetik boya olmalıdır.Çox təəssüf ki, redaksiyanın
poçtuna daxil olan bədii yazıların heç biri bizi bu
cəhətdən təmin etmədi. Bu yazılarda, hətta ən adi texniki
qaydalara belə riayət olunmayıb. Bütün şeirlər on bir
hecalı yazılmışdır. Yeni yazanlar məzmuna uyğun forma
seçməkdə çətinlik çəkirlər.
Redaksiyaya daxil olan şeirlərin çoxunda şeirin ən
adi qayda-qanunları belə gözlənilmir. Məsələn. Bərdə
rayonundan Nuru İbrahimov, 7 nömrəli məktəbin şagirdi
Nəriman Əhmədov, Kiçik Dəhnə orta məktəbindən
Çingiz Bədəlov, Kiş kənd orta məktəbindən Mərdan
Feyzullayev, Baş Layısqı məktəbindən Mahiyyə Novruzəliyeva və başqalarının yazıları bu qəbildəndir.
Nəsrlə məşğul olan gənclərin başlıca nöqsanı hədsiz
uzunçuluqdur. 12 nömrəli məktəbin şagirdi Nemət
`
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Ağabalayevin “Tənha evdə” adlı hekayəsi 2, “Acı həyat”
isə 1 şagird dəftəri həcmindədir. Bu yazılarda mətləbə
dəxli olmayan çox şeylərdən bəhs olunur. Surətlərin
hamısı eyni dildə danışır, eyni psixologiyaya malikdir.
Yeniyetmələrin yaradıcılığı məktəblərimizdəki
ədəbiyyat dərnəklərini maraqlandırmalıdır. Ədəbiyyat
həvəskarları bu dərnəklərə cəlb edilməli, məktəblərin
ədəbiyyat müəllimləri tərəfindən hazırlanmalıdırlar.
Bizcə, Orabanı Moskvaya qarşı qoyan şagirdin günahını
ilk növbədə müəllimdə axtarmaq lazımdır. Heç yerdə,
heç kimdən kömək görməyən ədəbiyyat həvəskarları öz
təəssüratlarını, həyəcanlarını tələm-tələsik kağıza köçürüb redaksiyaya göndərirlər. Bu, xeyli vaxt aparır.
Ədəbiyyat müəllimləri, sözümüz sizədir: Məktəblilərin bədii yazıları ilə məşğul olmaq, onlara istiqamət vermək birinci növbədə sizin borcunuz deyilmi?
Hər bir məktəbdə ədəbiyyat dərnəyi yaradılmalı, yazılar
burada müzakirə edilməli, yalnız dərnəkdə bəyənildikdən sonra qəzetdə dərc olunmaq üçün tövsiyə edilməlidir.
“Şəki fəhləsi”, 29 mart, 1975
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