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ÖN SÖZ 
 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Qızıl Qə-
ləm” mükafatı laureatı Ruhəngiz Əliyevanın şeirləri 
ilə çoxdan tanışam. O, orta məktəbdə oxuduğu illərdə 
şeirlərini baxmaq üçün mənə gətirmişdi və o şeirlərlə 
tanış olanda hiss etdim ki, Ruhəngiz ədəbiyyata 
böyük ürəklə gəlmək istəyir. Təbiidir ki, həmin 
dövrdə onun şeirləri tam halda şeirin qayda-qanunla-
rına cavab vermirdi, qüsurları, nöqsanları var idi. İllər 
keçdi, Ruhəngizin şeirləri də mətbuata yol açdı, şeir 
kitabı oxuculara təqdim olundu. Müəllifin ilk şeirlər 
kitabını mən də rəğbətlə qarşıladım və hiss etdim ki, 
bu şeirlər istedadlı bir gənçin qələminin məhsuludur. 

Ruhəngiz Əliyeva yeni  kitabını çapa hazırlayır. 
Bu kitabla mən də tanış oldum. Hiss etdim ki, gənc 
şair şeirdən-şeirə püxtələşir, qələmindən daha gözəl 
əsərlər meydana çıxır. Bu şeirlərdə təbiilik, gözəllik, 
səmimiyyət var. Eyni zamanda fikrin, düşüncənin 
oxucuya obrazlı şəkildə təqdimatı var: 
 

                 Poeziya, 
                     səni Bakının 
                 haylı-küylü küçələrinin  
                             əlindən alıb, 
                 Nəğməli, duzlu Xəzərin 
                             Dilindən alıb 
                            Aparacağam... 
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                Daşı, kəsəyi bayatı dolu, 
                             ağı dolu. 
                Nənəmin sözü olmasın: 
                            bağçası dolu, 
                             bağı dolu, 
                Gözəlləri işvənaz, 
                Oğlanları sözgötürməz, 
                O, xəyallar şəhərinə!.. 

       
Müəllif Poeziyanı saf, müqəddəs duyğulardan 

yarandığı üçün təmiz, saf görmək istəyir. Ona görə 
də Poeziyanı elə bir yerə aparmaq istəyir ki, o aləm-
də “ İnsanın min rəngi, min üzü yox, həyatın in-
sanlarla min oyunu, min cəngi yox, o aləmdə yalan 
həqiqət deyil, şirin təbəssümlərin arxası kələk deyil”. 
Əslində şair burada gözəl bir həyat tablosu yaradıb 
və oxucuya da bir həyat həqiqətini təlqin etmək istə-
yir ki, poeziya gözəllikdən yarandığı üçün gözəlliyə 
də xidmət etməlidir. 

Ruhəngizin şeirlərində bədii ifadə vasitələrinin 
gözəlliyi var. Şair ilk növbədə çalışır ki, şeirlərində 
poetik ifadələr işlətsin. “Bu gecə” şeirində yazır: 

 
Uyuyub oyandı kor qaranlıqlar, 
Həsrəti sabaha vurdu bu gecə. 
Rüzgarla hıçqırdı, susdu dalğalar, 
Ay baxıb dənizə durdu bu gecə. 
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Əslində bu şeirdə bir dəniz mənzərəsi var. Bu 
mənzərə gecənin qaranlığında şair qələmi ilə çəkilib. 
Və bu mənzərə uzun müddət göz önündən çəkilmir. 

Ruhəngiz Əliyevanın şeirləri həm heca, həm də 
sərbəst vəzndədir. Mənə elə gəlir ki, onun şeirləri hər 
iki vəzndə yaxşı alınır. Heca vəznində yazdığı 
şeirlərdə obrazlılığa güclü meyl göstərən şairin sər-
bəst şeirlərində də sözdən bacarıqla istifadə etməyi 
özünü açıq-aydın göstərə bilir. “Nadanlığın hürr 
balası” şeiri bu baxımdan maraqlıdır. 

 
                     Bəzən elə danışır ki, 
                     Guya bütün insanlara 
                                 mühazirəsi var. 
                     Yaxşı da gur səsi var. 
                      Birinin pıçıltısını kəsir, 
                      Birinin fikir dolu sükutunu. 
                      Elə bil hamının azadlığına 
                                 tutmusan bunu. 
                      Mərifətdən azad,  
                                  hörmətdən azad. 
                       Hər şeydən xali, 
                       Danışır ali-ali. 
                        Qışqırır qazı-qazı, 
                       Nadanlığın bu sevimli, 
                               bu  hürr balası. 
       

Ruhəngizin maraqlı gəraylıları da var. Bu şeirlə-
rində fikir, məna aydınlığı xoşagələndır. Şeir səmi-
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miyyətdən yoğrulduğu üçün düşüncə, fikir aydınlığı 
şeirə xüsusi bir gözəllik verir: 
 

Yoxdan varı var eyləyən, 
Qəmi mənə yar eyləyən, 
“Hanı Tanrın?- göstər deyən 
De, görməyə gözün varmı? 

 
        Tarixə qayıdış, tarixi keçmişlə öyünmək duyğusu 
digər şairlərimizin yaradıcılığında olduğu kimi Ru-
həngizin də yaradıçılığında özünü açıq-aydın göstərir. 
Turançılıq, özünüdərk onun şeirlərində də yaşayır: 
                  

Bir də böyük adın çəkiləcəkmi,  
Gömülmüş Atilla diriləcəkmi, 
Bu can bir də sənə veriləçəkmi, 
Qayıt ulu türkün ulu Turanı! 

 
Ana, qadın haqqında çox şeirlər yazılıb. Ruhən-

gizin də qadınlar haqqında yazdığı şeirdə özünə-
məxsusluq var: 
 

Qadınlar dünyanın şöhrət taçıdır, 
Qadınlar dünyanın vüqar zirvəsi. 
Həyatın ən böyük ehtiyacıdır, 
Qadın məhəbbəti, qadın nəfəsi. 
 

Şairin “Durnalar” şeirində əbədi bir hüzn, əbədi 
kədər var. Həmişə durnaların köçündə bir həsrət, bir 
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ayrılıq notları görmüşük. Bu ayrılıq nədənsə ürəyə 
qəm-kədər gətirib. Şeiri oxuyanda gözlərimiz önün-
də bir payız lövhəsi canlanır: 
 
                         Payız dumanında azan 
                          Durnaların səsi, 
                         Qeybdən gələn azan səsi kimi 
                                    sızır ürəyimə. 
                         Yaz vaxtı həyətimizdə, 
                          Heyva ağacındakı nənnidə 
                          Yellənən ürəyim 
                           İndi qürbətə zillənən 
                           Durnaların köçündə 
                           Əl edir, “Əlvida “- deyir. 
                           Yorğun qanadlarıyla, 
                            Bu boyda dünyada 
                            Ürək qızdırmağa 
                            Bir yer tapmayan 
                                           qadına... 
          

Şeirdə ağrı var. Bu ağrıya köç edən durnaların 
harayı da qarışıb.  

Ruhəngizin şeirlərində təbiilik var. Hansı möv-
zuda yazılmasından asılı olmayaraq bu şeirlər köv-
rəkliyi, səmimiyyəti, axıcılığı ilə diqqəti çəkir: 

 
Gözlərini bənövşə 
Açmır, səni gözləyir. 
Yaz olsa da ətrini 
Saçmır, səni gözləyir. 
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“Oyan!”-deyir sübh mehi, 
Bükür boynunu “eh”i, 
Yarpağındakı şehi 
İçmir, səni gözləyir. 
 
Qorxur yad əllər dəyər, 
Qurur kol altda dəyər 
“Sözlüm” gələcək deyə 
Köçmür, səni gözləyir. 

 
Ruhəngiz Əliyevanın yeni kitabına ailə - məişət 

mövzusunda yazdığı 3 kiçik hekayəsi də daxil olu-
nub. Inanırıq ki, müəllifin oxucuları ilə yeni görüşü 
də uğurlu olacaq. Söz oxucunundur.              

             
Asim Yadigar, şair. 

  Naxçıvan MR Yazıçılar Birliyinin sədri, 
  Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı. 
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SƏSSİZLİYİN  SƏSİ 
                                       

Cəhalət, elmin  qarşısında  hər zaman daha güc-
lüdür. Çünki cəhalət kobuddur. Elm isə incə.... Şər 
xeyrin qarşısında daha güclüdür. Şər mənfur niyyət-
ləri birləşdirib güc yaradır. Nəticə olaraq pis insan, 
yaxşı insandan daha güclü olur. Bəşəriyyət   tarixi 
bunun örnəkləriylə doludur.  

Cahil insanın  səsi, ağıllı insandan  daha çox  və 
daha yüksəkdən çıxır. 

Cahil  insan, ağıllı insana hakim olduğunda isə 
fəlakət və ədalətsizlikdən qaçmaq mümkün olmur. 

Amma, xeyir və şərin, cahillik və elmin, qaran-
lıq və aydınlığın, qara  və ağın mübarizəsi hər zaman 
davam edir..... Səssizliyin səsi,  ədalətin  pəncərəsi 
olsun, misra-misra,  sətir-sətir sizin də səsinizlə 
oxunsun! Oxunsun ki, kobud səslərin arasında 
itməsin, incilməsin! 

                        
             

Müəllifdən 
 
 
  
 
 
 



Ru h ə n g i z   Ə l i y e v a  

 10

 

 
POEZİYA, SƏNİ APARACAĞAM 

                   
                     Poeziya, 
                                       səni  Bakının 
                     Haylı-huylu  küçələrinin  
                                         əlindən alıb  
                     Nəğməli, duzlu Xəzərin  
                             Dilindən alıb  
                                     Aparacağam.... 
                     Daşı kəsəyi  bayatı dolu  
                              ağı dolu  
                     Nənəmin sözü olmasın: 
                               Bağçası dolu, 
                                 Bağı dolu, 
                     Gözəlləri   işvənaz  
                     Oğlanaları    sözgötürməz, 
                     O xəyallar şəhərinə!.... 
                     Poeziya-   
                                 səni  aparacağam  
                     Tamam özgə bir aləmə… 
                     Ətrini duymadığın, 
                     Üzünü görmədiyin, 
                     Çələnglər hörmədiyin  
                     Çiçəklərə, güllərə. 
                     Nə doyduğum küçələr  
                                               olacaq, 
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Nə də aldanacaqsan  
                                  boyalı  gözəllərə, 
                    Poeziya. 
                            O aləmdə insanın  
                   Min  üzü, min rəngi yox. 
                  Həyatın insanlarla  
                  Min oyunu, min cəngi yox. 
                  Poeziya,  
                                      o aləmdə  
                  Yalan həqiqət deyil,  
                          şirin təbəssümlərin  
                Arxası kələk deyil,  
                Poeziya. 
                          Səni Bakının  
                Haylı-küylü küçələrinin  
                         əlindən alıb, 
                 Nəğməli,duzlu Xəzərin  
                                     dilindən alıb  
                                             Aparacağam…! 
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ALLAHA SIĞINIRIQ BİZ 
  

Haqq nahaqqa əyiləndə  
Düzə əyri deyiləndə, 
Zalıma söz yetməyəndə 
Allaha sığınırıq biz! 
 
 
İblislər mələk donunda, 
Üzdə həya  olmayanda, 
Urvalıq un qalmayanda  
Allaha sığınırıq biz! 
 
Malla, pulla, nüsrət olmur, 
Nöqsanlara  ibrət olmur, 
Müdrik  susur,  nisbət olmur 
Allaha sığınırıq biz! 
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HƏLƏ NƏ YAŞAMIŞAM Kİ..... 
 

....Nizamidən Cavidə qədər 
 bütün dahilərimin,  
Soyulan Nəsiminin  
Ordubadi  yetirən    
dilənən Fəqirimin  
Əsgəri   intizamla,   
                      ehtiramla  
baş əyib,    sükutundan   keçmişəm. 
Şərbət   kimi    içmişəm 
Tənha   gecələrimi..... 
                           Ay işiğında  islanmışam 
                              İliyimə qədər. 
Və bir eşqin    sazağında   göynəmişəm  
                                Sümüyümə qədər. 
Hələ nə  yaşamışam   ki...?, 
Bax, bu  balaca ürəyimlə  
                            zülməti doğramışam. 
                           Özünü öymək olmasın, 
Kimlər üçünsə od oğurlamışam.... 
Neçə-neçə yuxusuz  gecələrimin, 
                       Neçə-neçə dadsız  
                        Gündüzlərimin  bahasına, 
Sinəmdə çörək kimi  
                        ətirlənib, bişib söz. 
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Ədviyyat kimi kağızlara bükmüşəm  
Və taleyin qarşısında 
Ağlım kəsəndən diz çökmüşəm. 
Hələ nə yaşamışam  ki...! 
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NAXÇIVAN 
 

Tarixin  yaşayır hər qarışında, 
Heyrətim var  torpağında, daşında 
Düşmənlər boynunu bükər qarşında. 
Hökmündə haqlısan, şahım Naxçıvan. 
 
Torpaq ruzulusan, bulud dualı, 
Sabaha inamlı, ümid dualı, 
Oğuz ellərinin Qorqud dualı 
Qədim Nuh yurdusan, yuvam Naxçıvan. 
 
Tanrı dərgahında payın var sənin, 
Gedib başın üstdən dumanın, çənin, 
Dostlara açıqdır qapın, düşmənin  
Üzünə bağlıdır, yurdum Naxçıvan. 
 
Qara gözlü gecən ayın sirdaşı 
Alagöz gündüzün Günəş adaşı 
Batabatın nur şöləsi hey yaşıl 
Çinar əzəmətli elim, Naxçıvan. 
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VƏTƏN 
 

Acıyamsa, 
           Bir tütün yarpağı say məni, Vətən. 
Şirinəmsə, 
               yuxunu qat, yuxuna. 
Zəhərəmsə, 
                 qara tikan say, Vətən! 
Övladınsam, 
            dizin-dizin sürürənəcəm  
                                                uğrunda. 
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HARAY 

 
Səbrimin içində boğuldum, Allah! 
Bu qədər səbri niyə vermisən? 
Qəbrimin içində doğuldum, Allah! 
 Tövbəsiz, duasız ömrü neynirəm?! 
 
Başımın üstündə  şimşəklər çaxır  
Hanı ədalətin yerdə  mizanı?! 
Başımın üstündə nadan çırmanır 
Siz ey, ədalətin daş nidaları!!! 
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NADANLIĞIN HÜRR BALASI 

 
Bəzən elə danışır ki, 
Güya bütün   insanlara  
                     Mühazirəsi var. 
Yaxşı da gur səsi var. 
Birinin pıçiltısını kəsir, 
Birinin fikir dolu  sükutunu. 
Elə bil hamının azadlığına  
                           tutmusan bunu. 
Mərifətdən azad, 
                           hörmətdən azad. 
Hər  şeydən xali, 
Danışır  ali-ali. 
Qışqırır qazı qazı, 
Nadanlığın bu sevimli, 
                             bu hürr balası. 
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ASILILIQ 
 

Hörümcək torunda can verən, cücü, 
Sənin  azadlığın  mənim  əlimdə  
                                 Bir su içimi... 
Hörümcək başının üstünü alıb.... 
Mənim taleyimsə  “sizin həkimin”  
Bircə imzasından asılı qalıb.... 
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TALE 
 

Gör bir necə oyun oynadı fələk, 
Yığıldı üstümə min oyun, kələk. 
Gücüm göz yaşına çatdı, ay ürək, 
Susdum! Ulu tanrı, sən şahidim ol. 
 
Qəlbimdə sağaldıb yaralarmı, 
Yay günü ömrümdə sazaq da, gördüm. 
Düşmənə dost deyən yaxınlarmı, 
Ən ağır günümdə uzaqda gördüm. 
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BİR  DOST İTİRMİŞƏM 
      

Suyu üfürməmiş içə bilməyən, 
İblisi ilbizdən seçə bilməyən, 
Yuxuda çayı da keçə bilməyən.... 
Bir dost itirmişəm, dost hesabında. 
 
Zəhərsiz ilana kor... dedi  babam, 
İlanın zəhəri gözlərindədi. 
Göy zəhər ağzında bal dadır, inan, 
Bir dost itirmişəm, dost hesabında. 
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                              TURANIM  
 

“Yadlara qızıl taxt ucaldıb Turan  
Ucaldıb özünü alçaltdı Turan! “ 

 
Səni yoxluq qədər,varlıq daracaq  
Tökülüb üstünə  dərd qucaq qucaq. 
Səni sənin kimi  kim qaytaracaq  
Qayıt ulu türkün ulu Turanı! 
 
Bir də böyük adın çəkilləckmi, 
Gömülmüş Atilla diriləcəkmi. 
Bu can bir də sənə veriləcəkmi, 
Qayıt ulu türkün  ulu Turanı! 
 
Yaşarsan qəlbimdə həsrət el  kimi, 
Şaman  qopuzunda  altun  ay kimi. 
Günahkar ruhuma tövbə, din kimi, 
Qayıt ulu türkün ulu Turanı! 
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VƏTƏN 

 
Torpağında ayaq tutub gəzəndə, 
Yıxılanda dirsəyimi əzəndə, 
Torpağına qurban olum, ay Vətən! 
 
Körpələrin tikanlıqdan qaçsa da, 
Ayağında tikan yara acsa da, 
Tikanına qurban olum, ay Vətən! 
 
Hər bir dərdin ürəyimdə yol açdı, 
Şərik oldum qəlbimdə yuva saldı, 
Dərdlərinə qurban olum, ay Vətən! 
 
Uşaqlığım gizlənqaçda yox oldu, 
Gəncliyimiz qocalığa yol oldu, 
Saf eşqinə qurban olum, ay Vətən! 
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ÖMRÜNÜZÜ PUÇ ETMƏYİN 
 
 

Bir ömürdü öz yolunu keçəcək, 
Vaxtlı-vaxtsız  fərmanını verəcək. 
İnsan olan insanlığı  biləcək, 
Ömrünüzü puç etməyin, amandı. 
 
Bu ömürdü bizə-bizsiz baxacaq, 
Dolaylarda yıxılacaq, qalxacaq, 
Bir bulağa qoşularaq axacaq, 
Ömrünüzü puç etməyin, amandı. 
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YAMAN 
 

Yaxşı-yaman düz bölündü, 
Qoca dünya yüz bölümdü. 
Dünya bütöv biz bölündük, 
Dünyanın bölümü yaman?! 
 

Günəş kimi allanırıq, 
Çəmən-çəmən otlanırıq. 
Çay gəlməmiş atlanırıq, 
Çayların selimi yaman? 
 

Hər bahar qışın tərsidi, 
Hər quru yaşın tərsidi. 
Anlamaq işin tərsidi, 
Qorxmazın zülmü  yaman. 
 

Dünyanın ağı çıxıbdı, 
Çalxanıb yağı çıxıbdı. 
Ömrümün yağı  çıxıbdı, 
Boş qoyub əlimi yaman. 
  
Çiçəkdən zərif olmuşuq, 
İmamdan şərif olmuşuq. 
İnanıb hərif olmuşuq, 
İnamın ölümü yaman.     
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VİCDANIN GÖZÜ 
 

İlmə-ilmə, varaq-varaq, 
Dualar sənə çatarmı? 
Hüzurunda dayanmağa, 
Ulu Tanrı, üzüm varmı? 
 
Bir mən bildim nə çəkirəm, 
Sevda əkib, qəm biçirəm. 
And içib, tövbə edirəm, 
Görən məndə dözüm varmı? 
 
Daşım yaman ağır oldu, 
Bəxtim qara, fağır oldu. 
Taleyim lap nağıl oldu, 
Bu sevdama izin varmı? 
           
Yoxdan, varı  var eyləyən, 
Qəmi mənə yar eyləyən, 
“Hanı Tanrın? göstər “ deyən 
De, görməyə gözün varmı? 
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ƏFV ET 
 

....Bağışlayan, Adil Sənsən, 
Əfv et, Tanrım, əfv et məni! 
Hesab sorsan bir gün məndən, 
Əfv et, Tanrım, əfv et məni! 
 

Zəm-zəm içib durulmuşam, 
Haqq yolunda yorulmuşam. 
Mən bəndənə yar olmuşam, 
Əfv et, Tanrım, əfv et məni! 
 

Bu bir günah, bir qadağa, 
Canım Sənə hey sadağa. 
İnan, dərdim qıymam dağa, 
Əfv et, Tanrım, əfv et məni! 
 

Nə saxtayam, nə riyayam, 
Nə müqəddəs, nə övliya 
Sevgi adlı bir duayam 
Əfv et, Tanrım, əfv et məni! 
 

Özün yazdın belə yolu, 
Sevdam Ali, sevdam Ulu. 
Mən sevdamın dönməz qulu, 
Əfv et, Tanrım, əfv et məni! 
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TANRIM SƏN VER 
 

Ulu tanrı, yolum yolsa, 
Dizlərimə qüvvət ver. 
Ruzumu göylərdən elə 
Halalından nemət ver. 
  
Ağır,  çətin günümdə   də,  
Səndən ümidi üzmədim. 
Varım-yoxum olmasa   da, 
Başımı əyib gəzmədim. 
 
Tamahkarın nəfsini öldür, 
Mərdi namərdə endirmə. 
Ruzumu verən, Xudayar 
Quluna minnət etdirmə. 
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SƏNSƏN HƏR ŞEYİN SAHİBİ 
 

Aldığımız nəfəsi belə geri verdiyimiz halda 
nəyin hesabını gedirik, İlahi?! 

 
Sümüyə bürüdün əti, 
Özün yazdın hər qisməti. 
Dizimdən alma qüvvəti, 
Dizimdə heyin sahibi. 
 
Gecə - gündüz qəhər ahın, 
Mənəm dərdlərinin şahı. 
Bağışla varsa günahım 
Ey yerin - göyün sahibi. 
 
Qara bəxtim, qara çuxam 
Sənin əlin, mənim yaxam. 
Mən kiməm ki, şərik çıxam 
Sənsən hər şeyin sahibi! 
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GİZLİN SORUŞMA, SORUŞMA 
 

Əti dırnaqdan ayırmaq olmaz..... 
Atalar sözü 

 
Halımı özümdən soruş, 
Acı sözümdən soruş, 
Gözünsüz gözümdən soruş 
Məndən soruşma, soruşma. 
 
Ürəyimi təklik oyur, 
Gözlərimi dərd, qəm yuyur. 
Sirrin  mənimlə uyuyur 
Bərkdən  soruşma, soruşma. 
 
Əllərin mənə qovuşmur, 
Ruhum cismimə yovuşmur, 
Qəlbin ki, məni soruşmur, 
Dilnən soruşma, soruşma. 
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GECƏ GÖZLÜM 
 

Çıx  daha qürurun cazibəsindən, 
Bu əbəs oyunu kəs, gecəgözlüm. 
Sınıq ürəyimin pəncərəsindən, 
Külək ol, içimə əs, gecəgözlüm 
 
Bu zülmət gecədə yansın baxışlar 
Od düşsün gecəyə, qoy yansın gecə. 
Gülsün qara gözün, ay qaragözlüm 
Vusalın hicranı bitsin bu gecə 
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SƏN MƏNİM ÖMRÜM, GÜNÜM 
 

Bütün məhəbbət şerlərimin tək ünvanı 
 olan həyat yoldaşıma 

 
Sən - mənim müəllimim, 
Mənə darıxmağı öyrədən. 
Sən – loğmanlar loğmanı, 
Qəlbimin bütün yaralarını 
                            sağaldan. 
Sən - əli qabarlı bir bənna, 
Baxışlarınla könül evimdə 

   yuva tikən. 
Sən - mənim nəfəsim, canım 

Həyatıma məna qatan. 
Sən – naşı bir bağban 

Hərdən quru budaqlar əvəzinə 
Yamyaşıl budaqları budayan. 
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NƏ SƏN QIYDIN, 
NƏ MƏN QIYDIM 

  
Gedir o hüsnü yaraşıq, 
Gözümüzdə sönür  işıq.  
Bir bax bizdə qocalmışıq 
Nə sən buydun, nə mən buydum. 
 
Sənsiz  mənə  həyat heçdir 
Taleh bizi həmdəm  seçdi. 
Ömür necə gəldi keçdi, 
Nə sən duydun,  nə mən duydum. 
 
Dözürük biz yana-yana  
Bu sevdanın acısına. 
Biz çəkirik ! Başqasına,  
Nə sən qıydın, nə mən qıydım! 
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BU SEVDA GÖYDƏKİ  

SON QATDAN GƏLİR... 
 

Sevgimdən rəng aldı hər yaz  çiçəklər 
Bu sirdi hec kimə acmaz mələklər, 
Kənardan baxanlar bilməyəcəklər 
Mənim səadətim tək səndən gəlir. 
 
Sonsuzluq yaşatdı bizi o anda 
O zaman, o məkan sığışar anda, 
Günahkar bir ruhuq biz iki canda 
Tövbəmiz ilahi sevdadan gəlir. 
 
Tək sənə inandım, kim olursan ol, 
Canım ol, yarım ol, ancaq, sən “sən” ol, 
Təki, ey həmdəmim, bil ki bircə yol 
Bu sevda göydəki son qatdan gəlir. 
 
İşığım tükənər sən məni dansan, 
Bir bitməz, tükənməz alova yansam... 
Mən sənə özündən yaxınam ancaq 
Sənə məhəbbətim çox ürkək gəlir. 
 
 
Nəfəsim, tək sənə əyildim bil, sən! 
Sənsizlik ölümdən betərdi  bilsən. 
Ruhumu oxşadın sevginlə desəm, 
Bu inam, bu iman sevdandan gəlir. 
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YAZ VAXTINDA 
 
 

Apreli ən gözəl ay bilirəm mən, 
Hardansa güc alır ürək alışır. 
Payız yuxusuna “puç” deyirəm mən, 
Baharda axarlı suynan danışdım. 
 
Həyata boylanıb eşq həvəsində, 
Sevdamdan sellənib aşıb – daşaram. 
Yaşım çoxalsa da, bahar gələndə, 
Tale payızımdan uzaqlaşıram. 
 
Nənəm də sevərdi bu yaz fəslini, 
Dadıb bağ –baxcanın kal meyvəsini, 
Deyərdi: “... dul qaldım qız vaxtında mən” 
Hələ də qanmıram fəlsəfəsini. 
 
Adımı ucaltdım, şöhrətdəndisə, 
Belə yaşayıram  xoş baxtımı mən. 
Hardasa, bir vaxtsız ölüm də gəlsə, 
Xəcalət çəkmərəm yaz vaxtımda mən. 
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SƏN GEDƏNDƏ 
 

Kirpiyim çırpınır quş qanadıtək, 
Saçlarım elə bil durna qatarı... 
Mənə xəbər verir utancaq külək: 
“Sən çıxıb gedirsən qürbətə sarı...” 
Qaşların, dodağın, gözün də gedir, 
İkicə kəlməlik sözün də gedir. 
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MƏN SƏNDƏN KÜSMƏRƏM 

  
Adın dilimdə düyün, 
Dərdlərim löyün – löyün 
Arada bir möcüzə, 
Arada Çin səddi var! 
Qışım yetişməz yaza, 
Hər fəslin öz həddi var! 
Ay zalim fələk, sevin, 
Ay acı həsrət, sevin! 
Ay qara gecəm öyün. 
Kim deyir bənövşənin 
Payız çağı qəddi var?! 
Bənövşəm, qəlbi şüşəm, 
Qar altda qaldı rişən. 
Büküldü qamətində, 
Xəyalındakı gülşən. 
Ağıma qol götürüb, 
Fəryadıma süzürəm, 
Yenə səndən küsürəm. 
Əl uzatsam gendəsən, 
Dünənimdə.... 
Öndəsən?! 
 
Yolumuz elə uzaq... 
Yolumuz bircə qarış, 
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Telimdəki dəndəsən, 
Ah bu sevinc?!, Məndəsən! 
Taleyimiz mürgülü, 
Taleyimiz küsülü, 
Mən barışdım, sən barış. 
Tarımsan – sarı simli, 
Yarımsan – yarı mənli 
Mənəm! 
Yenə dözərəm 
Mən səndən küsəmmərəm! 
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BU GECƏ 
 

  Uyuyub oyandı kor qaranlıqlar, 
  Həsrəti  sabaha vurdu bu gecə. 
  Rüzgarla hıçqırdı susdu dalğalar, 
  Ay baxıb dənizə durdu bu gecə. 
   
  Keçmədi saatlar, gəlmədi sabah, 
  Nəsə yalqızlığa  yardı bu gecə. 
  Gecənin  eşqini bilmədi sabah, 
  Oyanıb, dərdin nə,  sordu  bu gecə. 
 
  Sabaha vurulmuş gecə əzəldən, 
  Eşqinin önündə sirdi bu gecə. 
  Keçdim qəlbimdəki incə kədərdən, 
  Hicranı könlümə sərdi bu gecə. 
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 SONRADAN GƏLƏCƏK  
MUŞTULUQ 

 
               İtmiş həsrət kimi  
               Uzaqdan gələn, 
               Güclə eşidilən hənirsən, ünsən. 
               Sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, 
               Qışdan  sonra gələn  yağmurlu günsən. 
 
               Mənim   ürəyimdə  gecələr  həsrət, 
               Hələ açılmayan  tumurcuq kimi. 
               Sızır  dadı – tamı dilimə hərdən, 
               Sonradan gələcək muştuluq kimi. 
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SƏNİ GÖZLƏYİR 
 

Gözlərini   bənövşəm, 
Açmır, səni gözləyir. 
Yaz olsa da ətrini, 
Saçmır, səni gözləyir. 
 
“Oyan” – deyir  sübh mehi, 
Bükür boynunu “eh” i, 
Yarpağındakı şehi 
İçmir, səni gözləyir. 
 
Qorxur yad əllər dəyər, 
Qurur kol altda dəyə, 
“Sözlüm gələcək” – deyə, 
Köçmür, səni gözləyir. 
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DURNALARIN KÖÇÜNDƏ 
  

Payız  dumanında azan  
Durnaların səsi, 
Qeybdən gələn azan səsi kimi sızır ürəyimə 
Yaz vaxtı həyətimizdə, 
Heyva  ağacındakı nənnidə 
Yellənən ürəyim  
İndi qürbətə zillənən  
durnaların  köçündə  
əl edir,”əlvida” – deyir. 
Yorğun qanadlarıyla, 
Bu boyda dünyada  
ürək qızdırmağa  
Bir yer tapmayan 
                             qadına…  
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MƏNİM ŞEİRLƏRİM 
 
               Mənim şeirlərim – körpə gülüşü,  
               Körpə sevincidir, körpə qəmidir.   
               Mənim şeirlərim  hələ  yol gələn, 
               Qar altda göyərən nərgiz  kimidir. 
    
               Qar altda göyərən çiçək sözlərim, 
               Büllur vazalarda gülə oxşamır. 
               Mənim şeirlərim vətəndən uzaq, 
               Vətənə boylanan qəribin şamı. 
  
               Atalı analı yetimlər kimi 
               Səsinin  ətrinə  qısılıb  qalıb. 
               Payızda ağlayan  ağaclar kimi, 
               Əlləri göylərdən asılı qalıb.    
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                              QIZIMA  
  
             Həyatım, ürəyim, ruhum, həyanım, 
             Mənim   nağıl payım, noğul payımsan. 
             Şip-şirin demirəm təndir çörəyim, 
             Sən  mənim ətirli güllü, bağımsan. 
 
             Biz ki eyni gündən, eyni aydanıq, 
             Günəş taleyinə işıq salaydı. 
             Mənim gözlərimin çırağı olan, 
             Qızıldan taxtın yox, baxtın olaydı. 
  
             Ən şirin duamsan qəlbimdən qopan, 
             Gülüşün ən baha ürək məlhəmi. 
             Allahın göylərdən – yeddinci  qatdan  
             Göndərdiyi payı sənsən eləmi? 
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TANRIMI GÖNDƏRDİ, 
ÖZÜNMÜ GƏLDİN? 

 
Qara gecələrə nur ələməyə, 
Bu dəli  könlümə su çiləməyə, 
Mənə sözlərimlə yuva tikməyə, 
“Tanrımı göndərdi, özünmü gəldin”? 
                           
Axı nə bilirdin təkəm, tənhayam 
Yayda üşüyürəm, qışda donuram. 
Bütün dualardan səni umuram  
“Tanrımı göndərdi, özünmü gəldin”? 

 
Mən səni ömrümə    həmdəm istədim  
Göylərdənmi gəldin, körpə mələyim. 
Bilsən  gəlişini necə gözlədim… 
“Tanrımı  göndərdi, özünmü gəldin”? 
  
Daha qarğımıram taleyə, baxta, 
Çox  vaxt unutsa da doğma da, yad da. 
Düşdün  mən doğulan həftəyə, aya, 
“Tanrımı  göndərdi, özünmü gəldin”? 
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GÜL, SƏNİ ALLAH QORUSUN 
                                                

    Qızım  Gülüstana  
               

Göz də dəyər, söz də dəyər, 
Gül, səni Allah qorusun.  
Gec də dəyər, tez də dəyər, 
Gül, səni Allah qorusun! 
Yanaqların  zərisənmi, 
Şehisənmi, tərisənmi, 
Hurisənmi, pərisənmi 
Gül, səni Allah qorusun! 
Əyri yoldan, çaşqın izdən, 
Boz baxışdan, üzsüz   üzdən, 
Acı sözdən, yaman gözdən  
Gül, səni Allah qorusun! 
Yaraşığın işvəylə-naz, 
Nəfsin bahar, nəfəsin yaz. 
Üzərliyin gücü çatmaz, 
Gül, səni Allah qorusun! 
 
 
Sındırmasın dolu camı, 
Söndürməsin yanan şamı, 
Qəbul eləsin  duamı 
Gül, səni Allah qorusun! 
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Baxışların nuru yanmaz, 
Odu sönər, qoru yanmaz, 
Bəndə  səni   qoruyammaz, 
Gül, səni Allah qorusun! 
Damar doyur, qan nə çəkir, 
Qəlb alışır, can nə çəkir, 
Gör bir analar  nə çəkir 
Gül, səni Allah qorusun! 
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GÜNAYDIN 
 

Günaydın, baharla gələnim,  
Günaydın, yağmurla ruhumdan  
Sevda  qapısını  döyənim. 
Günaydın, gözlənən günəşim, 
Quş cıvıltım, qaranquşum. 
Dağ çiçəyim, al nərgizim. 
Günaydın, qönçə çiçəyim, 
Könlümü oxşayan, iliq məltəmim. 
Günaydın, qəlbimdə çağlayan nəhrim 
Günaydın, sabahım, günüm, səhərim, 
Günaydın, Dənizim, Gülüm, Nərgizim, 
Günaydın, heç nəyə dəyişmədiyim! 
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ANA 
 

Günəşdən sönməzdir ana ürəyi, 
Dirillik suyudur, sevgi məlhəmi, 
Qayığıma təmkini hörəndir, Anam  
Səadət  qapısın açandır, Anam. 
 
Cənnət çələngidir ana istəyi, 
Hopubdur  iliyə, qana istəyi, 
Ana məhəbəti uçmaz qəsirdi  
Hamı ömrü boyu orda əsirdi. 

 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ru h ə n g i z   Ə l i y e v a  

 50

 
 
 

QADINLAR 
 

Qadınlar dünyanın şöhrət tacıdır, 
Qadınlar dünyanın vüqar zirvəsi. 
Həyatın ən böyük ehtiyacıdır, 
Qadın məhəbbəti, qadın nəfəsi. 
 
Qadınlar dünyanın ən cəfakeşi, 
Qadınlar dünyanın ən bəxtəvəri. 
Hər evin qadındır tale  günəşi, 
Hər ömrün qadındır şirin bəhəri. 
 
Mən sizə həyatda nə diləyirəm, 
Məhəbbət, gözəllik, yüksəliş, həvəs! 
Sizsiniz hər evin müqəddəsliyi 
Qadınlar müqəddəs, qadın müqəddəs! 
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HƏSRƏT ÇİÇƏYİ 
 
               Elə bildim qəfil yağan yagışdı, 
               Demə həyat qəm ilməli naxışdı. 
               Mənim  könlüm kədərlə tez barışdı, 
               Ağlama, həsrət çiçəyim, ağlama. 
 
               Zalım həyat  yollarını yordumu? 
               Arzularım qəlbimdə dəfn oldumu? 
               Boran gəldi, ləçəklərin soldumu? 
               Ağlama, həsrət çiçəyim, ağlama. 
 
              Olanlar xəyaldı yoxsa ki, gerçək? 
              Yaranan yaşayıb  bir gün öləcək.  
              Hər qışın sonunda bahar gələcək, 
              Ağlama, həsrət çiçəyim, ağlama. 
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YAĞIŞ 
 

Yaxaladın yenə məni küçədə, 
Şıltaqlığın bəla oldu başıma.   
Soyuqladım, üşüdüm, gör necə də, 
Damlaların qarışdı göz yaşıma. 
 
İslanmağım tamam başqa  gözəllik, 
Düşünmə ki, bir gün səndən bezərəm. 
Sən payıza yandırılan “üzərrik”, 
Hər işvənə, hər nazına dözərəm. 
 
Damlaların həyatıma bir naxış, 
Çətin, özgə gözəlliyə meyl edim. 
Narın-narın, asta-asta yağ, yağış, 
Qoy mən səni pəncərədən seyr edim... 
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BƏNÖVŞƏ 
 

Qürbət eldə saçlarıma düşsə dən, 
Həsrət çəkib solarsanmı, bənövşə? 
Axan çaydan, əsib keçən küləkdən, 
Məni xəbər alarsanmı, bənövşə? 
 
Nakam köçsəm bu vəfasız  dünyadan, 
Sən də yalqız qalarsanmı, bənövşə? 
O  yerlərdə mənim izim qalmasa, 
Məni yada salarsanmı, bənövşə? 
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ŞAİR QƏMLİ DİNƏRMİ... 
   

“Nə zalımsan sözüynən də 
Şair ürək oyarmı heç?” 

 

                        Rüstəm Behrudiyə ithaf edirəm 
 

Zalım ustad, fələk belə 
Sən tək qəmli dinməz ki, heç. 
Şaman dərdi nədi  belə, 
Şeirlərim gülməzmi  heç? 
 

Haqq qapısı gec açıla, 
Gəl, ruhunu kəsib asma. 
Tanrı dağına çatacaq 
Şeirlərin gülməzmi heç?! 
 

Qəm çəkmək axirətdədir, 
Kimsə bilməz dərdin nədi. 
Halından bixəbərləri, 
Dərd ürəyə salarmı heç?! 
 

Ustad, dostu düşündürən, 
Dar ağaca  “ salam”   verən. 
Ölümə “xoş gəldin”- deyən, 
Qəmli-qəmli dinərmi heç?! 
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MÜDRİK QOCALIQ 
 

Qoca yetkinliyi  göstər gənclikdə, 
Şöhrəti, hünəri sevir gənclik  də. 
Bizi də haqlayar bir gün qocalıq 
Müdrik qocalar tək olsun ucalıq. 
 
Dünya mehmanxana biz isə qonaq  
Varkən sağlıq əldə, cavanlıq əldə 
Əbədi deyil ki, hər gün toy quraq.  
Bizimdir hər murad, hər xoş əməl də. 
 
Rəğbət  qapısını mərifət açar, 
Ədəbli oturaq, ədəbli duraq, 
Nə olsun qolda güc, yaşda cavansaq 
Müdrik, qocalıq tək gənclik yaşayaq. 
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MƏLƏKLƏR HƏMDƏMİM, 
GÖYLƏR KÖMƏYİM! 

 
Dünya   başdan-başa ətir  gölündə, 
Mən də ki, fələyin  ağ yel altında. 
Göylərin yeddinci   bəyaz  qatında, 
Əlimdə ulduzdan qələm, varağım, 
Yaza da bilirəm işıq dilində, 
Silə də  bilərəm  zülmət gecəni. 
Ulduzlar  köməyim, göylər  köməyim. 
...Tanrım, qibləgahım, and-aman yerim, 
Anamın o isti nəfəsi kimi, 
Üşüyən günümdə, donan günümdə, 
Mələklər həmdəmim, göylər köməyim! 
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UŞAQSIZ QADINLARA 
 

Bir  uşaq   ağlayır   yuxularında 
Əlləri uzalı, 
Əlləri yalın, 
Əlləri uzanır 
Əli çatmayır. 
Əllər,  iynələnir,  can  iynələnir.... 
Dünya iydələnir,  dünya   göyərir 
Ürəyi  göyərir, özü   göyərmir... 
Bir uşaq ağlayır   yuxularında  
O uşaq  yuxuda  
ağlayır deyən, 
Taleyin on illik qaranlığında, 
Titrəyən, titrəyən işıq görürəm.. 
İndicə   yuxumda,  yuxularında  
On ildə min dəfə hamilə olan  
Gəlin   qucağında   uşaq   
                             görürdüm.... 
Uşaq   ağlayırdı, mən    
                            hönkürürdüm.. 
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GÜLÜM 
 

Ruham, möcüzəyəm,  işığam, ünəm. 
Gülün ləçəyində yeriyə billəm, 
Şamın  dodağında əriyə billəm. 
Allah, bu  sevdadan ölləm, dirilləm 
Məni   bu röyadan ayırma, nolar. 
Gül   görüm, gülüşün qanadlarımdı, 
Ruh mənim adımdır, işıq-andımdır! 
Gülüşün qanıma qarışdı, Gülüm. 
Min il mürgü döyən dağlar kimiydim, 
Od   tutub  alışdım, alışdım, Gülüm. 
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LÖVHƏ 
 

Payız vaxtı 
Qızıl günəş aldanıbdı, 
Ömrün, günün yarpaqları 
Min bir rəngə 
Boyanıbdı. 
Sevda rəngi, 
Həsrət rəngi, 
Tutqun  tozlu tale rəngi. 
Zaman yeli hey əsdikcə 
Hər ömürdən düşür yarpaq 
Sarı yarpaq..... 
Xəzan olmuş ömürlərin 
Yarpaqları qalaq qalaq. 
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PAYIZ DUYĞULARI 
 

Payız gəldi, susdu nəğməli quşlar 
Ağ kələğay örtdü başına dağlar 
Səhərlər çöllərdə qırov göründü 
Sapsarı saraldı bağcalar, bağlar. 
Payız təbiətə cəkdi əlini, 
Hər tərəf büründü qızılı rəngə. 
Günəşdə gölərdə görünməz oldu, 
Elə bil üzünə düşübdü kölgə. 
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İLK BAHAR 
 

Necə gec gəldiniz 
Bahar cağlarım. 
Çatladı güllərin 
 Bal  dodaqları. 
Düşdü cəmənlərə 
Əlvan ilmələr, 
Çiçəkdən çiçəyə 
Qondu nəğmələr. 
Qımışdı ləcəklər, 
Açdı qönçələr 
Ürəklərə doldu 
Həzin nəğmələr. 
Bir susun, a quşlar, 
Bilirsiz nə var? 
Qayıdıb ömrümə  
Yenə ilk bahar. 
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ŞAİR DOSTUMA 
 

         Kütlələrə yetirək 
                             yüksək  mədəniyyəti! 
         Sadə oxucu belə  
         Daha yaxşı anlayır 
                              sənəti, şeriyyəti  
         Aralığa soxulma              
                     “Kitab almırlar “ –Niyə?! 
          Yaxşı kitab lazımdır, 
          Oxucu alsın deyə. 
          Sayı çoxaltmaq ücün   
          Təkrar çətin şey deyil.  
           Bacarırsan cila vur, 
           Pas atmış  beyinlərə. 
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İFFƏT 
 

 Zinanın yağış kimi yağdığı bir zamanda quru 
qalmağın adıdır - İffət! 

  
Elə bir an gəlir ki, ətrafındakı minlərlə insan ol-

masına baxmayaraq tənha, tək, yalnız olduğunu hiss 
edirsən. Sonsuzluq qədər intəhasız, zindan kimi ağır 
olur o an...İş yerinin divarları üstünə gələr, nəfəs ala 
bilmərsən.. 

Qışqıra bilmərsən, içində bağırarsan, haray tə-
pərsən, səsin çıxmaz. Səssizcə hönkürməyə belə cə-
sarətin çatmaz. Ana bətnindəki korpənin doğum san-
cısı kimi dəhşətli bir sancıdır iffətin, namusun in-
cilməsi....İsmətinə, iffətinə nəfsini saxlaya bilməyən 
bir quduzun ağzının suyuna baxa-baxa dözərsən. 
Sənin üzünə, məsumca baxan balalarının xoş gə-
ləcəyi, təmiz adı naminə dözərsən. Addım-addım de-
yil, qarış-qarış gəldiyin yolların yorğunluğu acısı na-
minə dözərsən.... 

.....Sonra?! ...Sonra dəhşətli bir üsyan başlayar 
içində. Bütün qəlbin, ruhun üsyan edər... Yaradanın 
varlığını belə sorğulayarsan... Hardadır sənin ədalətin? 
Niyə? Niyə mən? - deyə suallara cavab tapmaq istər-
sən... Tapammarsan! İlahi ədaləti gözləyərsən... 
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 Nə hürən itlər, nə ulayan çaqqallar səni qorxut-
maz, içindəki ismətin təmizliyinə, qururun cəsarətinə 
sığınarsan. Sipər olarsan quduz itin düz üzünə... 
Yaralanarsan, yıxılarsan, məhv olarsan, amma, 
şərəfsizliyə göz yummarsan. 

– İffət hardasan? On beşinci palatadakı xəstə-
nin hərarətini ölç. Həkimin səsi İffəti təlatümlü fikir-
lərdən ayırdı. 

– Bu dəqiqə - deyərək, cibindəki termometri 
yoxlayıb, tələsik addımlarla on beşinci palataya get-
di. İşi ona hər şeyi unuturmuşdu. Axı adamlar anlaya 
bilmirdilər ki, təkcə əmək haqqı üçün işləmirlər.... 
Evdar qadın olmaqdan daha çox cəmiyyətə də fay-
dalı olmaq, enerjin varsa - insanlara zərrə qədər də 
olsa yaxşılıq etmək şansın varsa, niyə bunu bir na-
dürüstə görə itirməlisən.?!  

İffət sanki baxışlarıyla onu qınayan dost tanış-
larına üsyan edirmiş kimi, beynində bu fikirləri cək 
çevir edirdi. O uşaqlıqdan bu sənətin arzusundaydı. 
Xəstələrə, canı ağrıyan uşaqlara şəfa vermək, kömək 
etmək istəyi ilə tibb bacısı olmuşdu. Lakin bilmirdi 
ki, elə bir şərəfsizlə işləməli olacaq ki, ona dünyanın 
dar edəcək, çarəsizliyin ən çarəsizini yaşadacaq.  

Balaca şəhərdə yaşamağın çox pis cəhətlərin-
dən biri də bu idi ki, hər hansı bir hadisənin mahiy-
yətini anlamayan insanlar, ağızdan-ağıza o hadisəni 
ildirım sürətiylə hərə bir bəzək vuraraq yayırdı. Hə-
qiqəti hər kəsə bir-bir deməyin mümkünsüzlüyü, 
kimin namuslu, iffətli olduğunu aydınlaşdırmaqda 
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çətinlik yaradırdı. Beləliklə, çox iffətlilər susmağa 
məhkum olunurdu. 

 İffət üç gün əvvəl qəti qərara gəlmişdi ki, bir 
də baş həkim ona yaxınlaşıb öz şəhvəti hisslərindən, 
sevgi hisslərindən danışsa, içindəki qorxunu boğub 
ona sərt cavab verəcək.Yox, bu dəfə də onu qandıra 
bilməsə, səsini başına atacaq. Qoy hamı bu namus, 
qeyrət keşikçisi kimi görünən, namusdan, qürurdan, 
imandan danışan murdarın iç üzünü görsün düşünür-
dü. Amma qorxurdu. Əri, uşaqları bu işdən zərrə 
qədər də narahat olmasın, gələcəklərinə kölgə düşür-
məsin deyə, səssizcə əzab çəkirdi. Lakin təsirə düş-
məmək, baş həkimin iyrənc təkidlərinə boyun əymə-
mək üçün də şöbəni dəyişmək istəyirdi. Hətta dəfə-
lərlə çox nüfuzlu adamlara da müraciət də etmişdi. 
Lakin nafilə. Nə səsini eşidən var idi, nə də haqlı 
iradlarına qulaq asan. 

 Xəstəxanada baş həkimdən sonra səlahiyyətli 
bir xanım vardı. Onun son sözləri isə İffəti lap umid-
sizliyə salmışdı, bu sözlər hələ də qulağında səs-
lənirdi: ”Eh, İffət, bunlar azğınlaşıblar. Sənin şikayə-
tinə hec kim qulaq asmayacaq. Əl-əli yuyur, əl də 
üzü”. 

 İffət zahirən çox da gözəl qadın olmasa da, 
məlahəti, cazibəsi hər zaman diqqət çəkirdi. Lakin 
heç bir zaman belə bir şərəfsizliklə qarşılaşmamışdı. 
Övladları üçün hər şeydən əvvəl əxlaq tərbiyəsi 
miras qoymaq ən başlıca amalıydı. 
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– Bah burdassan?! Nolub yenə burnuvu salla-
mısan? Həyat səni moşnu sıxdı, gözlərindən iskra 
çıxdı? - baş həkimin xırıltılı səsi İffəti diksindirdi. 
Ürəyində “yenə gəldi” dedi -“Ya səbr, ya səbr” deyə-
deyə, başını qaldırmadan qeydiyyat kitabçasına yeni 
gələn xəstənin adını qeyd edə-edə – Heç nə olmuyub 
- dedi. 

O da qımışa-qımışa otağına keçdi. Onun xırıl-
tılı-xırıltlı gülüşü isə insanın beynini iflic edirdi. 
Əvvələr onun daxili dünyasından xəbərsiz olduğu 
üçünmü, ya nifrətinin bu həddində olmadığındanmı 
bu qədər eybəcərliyinin fərqində deyildi. İndi isə 
onunla eyni havanı udmaq belə əzablıydı. 

–  İffət! Ayy İffət. İffət, bura gəl. 
Otaqda mədəniyyətsizcə bağırırdı. 
– Bəli eşidirəm - İffətin qəzəbi səsindən bilinirdi. 
– İffət bilirsən nə deyirəm - bu dəfə pıçıltıya 

danışmağa keçdi. – İstiyirəm kiçik tibb bacısını işdən 
çıxarım, hə? Nə deyirsən hə? - ilişə-ilişə İffətə yaxın-
laşdı. 

– Nə?! Bu nə deməkdir? 
– Necə yəni nə deməkdir? Ondan çəkinmirsən? 

Hiss edər orda-burda danışar deyə ehtiyat etmirsən?! 
Məndə daban əlli altı onu göndərirəm evinə. Ha-ha-
ha. Bizdə səninlə kefimizi çəkək hə? 

 İffətin qan beyninə vurdu, gözləri hədəqəsin-
dən çıxdı. 

– Sən, sən nə danışırsan? - Artıq siz kəlməsi 
belə ona yaraşmırdı. 
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– Sən məni nə hesab edirsən? Düz bir ildi bu 
sözləri, bu ikrah edici baxışlarını görməzdən gəli-
rəm. Məni insan kimi anlayarsan deyə gözləyirəm. 
Sən nə murdar insansan. Bu otaqda yox e, bu dün-
yada da tək qalsaq, mən belə namussuzluq etmərəm, 
bil !! 

– Həə?! - Baş həkimin sanki başına qaynar su 
tökdülər. 

– Az qışqırma bildik. 
Get ərizəvi yaz, çıx get onda burdan. Sənin ye-

rinə kukla kimi işçi taparam. 
Səs-səsə qarışmışdı. İffət nə dediyinin fərqində 

belə deyildi. Evdə, yaşadığı məhəllədə onun ucadan 
səsini hec kim eşitməmişdi. İndi isə qışqıraraq, 
bağıraraq danışırdı. 

– Hə, əlbəttə sənin səviyyən elə “koşkalardı”. 
Vaxtı ilə baş həkimin şəhərin ən əxlaqsız “koşka” 
ləqəbli qızıyla eşq yaşadığını bütün şəhər bilirdi. 

– Amma bu dövlət xəstəxanası sənin və sənin 
havadarlarının özəl müəssisəsi deyil. Sən kimsən 
məni işdən çıxardırsan. Dövlətin qaydası qanunu var. 

 – Ay qız sus, sus, qışqırma! - baş həkim səs 
küyü yatırmaq, ya bir azda niyyətinə çatmaq üçün-
mü, bu dəfə yalvara-yalvara İffətə yaxınlaşaraq əlini 
onun saçına, əsəbdən qızaran üzünə vurmaq istəyən-
də İffət şillə vurmaq üçün əlini qaldırdı. Həkim onun 
əlini göydə tutdu. İffəti özünə tərəf cəkib həyasızca 
hırnamağa başlayanda, İffətin gözü stolun üstündəki 
qayçıya sataşdı. Sol əlinə aldığı qayçı ilə baş 
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həkimin qarnına zərbə vurdu. Bu nifrət, bu qəzəb, bu 
hirs səbrini də, düşüncəsini də məhv etmişdi. 

– Sən neylədin?! – həkimin bağırtısı onu ayıltdı.  
“Aman Allah, mən neylədim?! Həkimi qan 

aparmışdı.” İlahi mən nə etdim? adam öldürdüm, 
mən indi nə edəcəm?! Təlaş, qorxu dolu bütün his-
slər onun ürəyinə saplanırdı. Nə fikirləşdisə, pəncə-
rəyə tərəf gəldi. Yerdə yarı huşsuz, qan içində yatan 
həkimə, sonra da pəncərəyə baxdı... 

 Çox keçmədi ki, bütün xəstəxananı bir xəbər 
bürüdü. Üçüncü mərtəbədən bir tibb bacısı yıxıldı. 
Bir tərəfdən də baş həkimin qan içində, qarnına sap-
lanmış qayçıyla əməliyyat otağına aparırdılar. Xəstə-
lər, həkimlər təlaş içində nə baş verməsini anlamağa 
çalışırdılar. 

 Şər qarışanda isə bütün şəhər İffətdən danı-
şırdı. İffətini, namusunu qorumaq üçün baş həkimi 
yaralayıb, özünü üçüncü mərtəbədən atan, ölən 
İffətdən.. 
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MƏHƏBBƏTİN ZƏHƏRİ 

 
Lalə uzun sürən nişanlılıq müddətindən sonra 

Murad ilə evləndi. Gəlin köçdüyü evdə qaynanası ilə 
birgə yaşamağa başladılar. Çox xoşbəxt idi. Lakin 
qaynanası ilə heç cürə tam mənasıyla yaxşı keçinə 
bilmirdilər. Yaş fərqi, düşüncə tərzi və adət-ənənə-
lərin güclü fenomeni olan qaynana Lalənin hər işinə 
bir nöqsan tapırdı. Klassik qaynana-gəlin davaları 
başlamışdı. Murad da anası və arvadı arasında qal-
maqaldan çox pərişan olmuşdu. Hər şeydən cana gə-
lən Lalə çantasını yığıb, Murad işdən evə gəlməmiş 
qohum-əqrabadan, ata-anadan yeganə sahib olduğu 
nənəsinin evinə yollandı. Uşaqlıqdan yetim qalan 
Laləni böyüdən nənəsi nəvəsini göz yaşları içində 
narahat görəndə ürəyi parçalanardı. Bu dəfə məsələni 
biləndə fikrə getdi, amma gülümsəyirdi. 

– Ay nənə, balan burda bədbəxt olub, sən hələ 
gülürsən? Dur get onlara hesab sor. Mənə niyə belə 
zülm etdiyini o qaynanamdan soruş, hər yeməyimə 
dadsız deməyini, hər işimə bir səhv tapmağını soruş. 
İsti aşıma su qatmaga nə haqqı var axı.....  

Lalə hönkürə-hönkürə, ağlaya-ağlaya deyindik-
cə nənə sakitcə təmkinlə dilləndi: 
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– Gəl, sənə bir ədviyyat verəcəm. Qayıt evinə, 
ərin gəlməmiş, heç kim evdən çıxdığını anlamamış 
qayıt evinə. Qaynanın ən çox sevdiyi yeməyi hər gün 
bişir və bu ədviyyatı içinə qat. Lakin az qat ki, hiss 
etməsin. O nə desə baş üstə de, o nə buyursa gülərüz 
ol, əməl et. Elə et ki, onu zəhərlədiyini heç kim hiss 
etməsin.  

Lalə sevinc içində evə qayıtdı. Nənəsinin de-
diklərini eyni ilə etdi. Hər gün qaynanasının sevdiyi 
yeməkləri bişirdi.Yeməyin içinə az miqdarda zəhər 
atdı. Kimsə şübhələnməsin deyə, ona çox yaxşı 
davranırdı. Nə dedi, nə etdisə xoş niyyətlə qarşıladı. 
Bir müddət sonra qaynanası da çox dəyişdi. Ona öz 
qızı kimi davranmağa başladı. Evdə hər kəs artıq 
xoşbəxt idi. Gəlin öz günahlarından utanmağa 
başladı. Peşiman idi.  

Bir gün gizlicə yenə nənəsinin evinə üz tutdu. 
Başına, dizinə döyə-döyə ağlayaraq nənəsinə peşman 
olduğunu dedi. Nənəsinə yalvararaq zəhəri necə yox 
eləməsinin yolunu deməsini istəyirdi. Artıq 
qaynanası ölsün istəmirdi. Lalə yenə hönkürə-
hönkürə ağladıqca, nənə sakitcə gülümsəyirdi: 

– Narahat olma balam, sənə verdiyim min bir 
dərdin dərmanı olan ədviyyatlar idi. İndi olsa olsa, o 
ədviyyatlar qaynananı daha da gücləndirəcək. 

Əsl zəhər isə səninlə qaynanan arasındaydı. Sən 
ona yaxşı davrandıqca - bəli, baş üstə deyib, qullu-
ğunda durduqca o da dəyişdi və aranızdakı nifrət 
sevgiyə döndü. Beləcə, siz gəlin qaynana deyil, əsl 
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ana-qıza çevrildiniz. Aranızdakı zəhəri bala çevirən 
bir birinizə olan məhəbbət idi. Qızım, unutma ki, 
məhəbbət elə bil güc, elə bir qüvvədir ki, bütün kin- 
küdurət, nifrət onunla yox olur. Unutma ki, 

  
Can mülkünün şadlıq quşu məhəbbətdir. 
Ülviyyətə hər uçuşun – məhəbbətdir. 
Bu dünyada şan-şöhrətin, şərəf tacın  
Əbədiyyət qurtuluşun məhəbbətdir. 
 
– Qurban olaram sənə, nənə. Mənim məhəb-

bətim də sənsən, xoşbəxtliyim də! 
Lalə gözlərini silə-silə bu dəfə sevinc göz 

yaşlarına baxan, gülümsəyən nənəsi ilə fəxr edirdi. 
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HƏR ŞEYİ İSTƏYƏN, 
HEÇ ŞEYSİZ QALAR 

 
 “Hər şeyi istəyən heç şeysiz qalar”. Bu cümlə-

ni uşaqlıqdan xatırlayıram. Uşaq ikən qardaşlarımla 
evdə kiçik mübahisələrimiz olanda – ən yaxşı dəftər 
mənim olsun, süfrədə yeməyin çoxu mənim olsun 
deyəndə, anam bu sözləri deyərdi. O zamanlar bu 
sözün həyatiliyinin, fəlsəfəsinin fərqinə belə varmaz-
dıq. 

 Universtetdə adi iş günlərindən biri idi. Fakül-
tə dəhlizləri ya tamamilə səssiz, ya da çox səsli - 
küylü olardı. Yenə dərs zamanıydı, səssizlik idi. İş 
otağıma gedirdim ki, yandakı autditoriyadan gələn 
pıçıltı səsləri diqqətimi çəkdi. “Bu qədərdi, bax nə 
deyim”. “Ay müəllim vallah billah məndə o qədər 
pul yoxdu. Atam təqaüdçü, anam evdar qadın”. “Ə, 
nə edim? Oxu da. Köpəkoğlu, oxumaqda pulnandı?”. 
“Oxuyuram e, müəllim beynimə girmir”. “Ə onda uç 
burdan, mən pul almağın kitabını yazaram, mənə 
dütdülü gəlmə”. 

 İlahi, eşitdiklərimdən çox təsirlənmişdim, de-
kan tələbə söhbətinin bu həddi məni dəhşətə gətir-
mişdi. Çıxıb məni görməsinlər deyə, tərəddüdlə or-
dan kənarlaşdım. İşin sonuna qədər eşitdiklərimin tə-
sirindən çıxmamışdım. Tələbənin axmaqlığı, dekanın 
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acgözlüyü, müəllim-tələbə münasibətlərinin bu həd-
də çatması insanı dəhşətə gətirirdi. Bu minvanla eşit-
diklərimi beynimdə uzaqlaşdırmadan işin sonu gəldi. 
Evə gedəndə, qapıda xadimənin yeri süpürə-süpürə, 
əslində buna süpürmək də demək olmazdı, çünki bu 
yaşlı qadın yerdəki zibilləri laxlayan döşəməsilənlə 
ancaq sağdan sola, soldan sağa yayaraq ortalığı guya 
süpürürdü. “Allah sənin cəzanı versin, mənim əmək 
haqqımı kəsən yerdə əlin quruyardı. Allah var?! 
Allah yoxdu ki. Allah olsaydı bu zalımlara bir dur 
deyərdi də....” 

Bu gün mən qulaq şahidi olduğum sözlərin ən 
dəhşətlisi idi xalanın bu sözləri. Bu arvadı bu qədər 
dinsizləşdirən, imansızlaşdıran, kafirləşdirən nə ol-
muşdu axı?! Yaxınından kecəndə məni saxladı. 

– Görürsən bala, yüz manat əmək haqqı alıram, 
qırx beş manatını kəsiblər. Carəsizcə, sızıldayaraq 
deyirdi – “nəvəm şəkər xəstəsidi”, atasız tifili Bakiya 
həkimə aparmışdım. Beş günə qırx beş manatımı 
kəsiblər. Allah bunları mənim kimi möhtac eləsin. 

 Bilmədim nə deyim, nitqim qurudu. Çıxardıb 
bu qadına pul verməyə də çəkindim. Onun qüruruna 
toxunmaqdan qorxdum. Bir zamanlar o da gözəlliyi, 
qüruru, əzmi ilə baxça müdirəsi, ailəsinin xanımı, 
oğul anası olub. İndi ehtiyac, qocalıq, çarəsizlik onu 
bu yaşında xadiməliyə məcbur edib. Onsuz da iş gü-
nünün yorğunluğu, müəllim enerjisinin sonlandığı bu 
saatlarda xalanın da bu dərdi əhvalımın lap sonuna 
çıxdı. İndi bu vicdansızlara nə deyəsən?..... 
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 Evə gələndə nənəmin hər gün eyni qaydada 
dəmlənmiş mixəyli çayının ətri, sobadan yenicə çıx-
mış kökələrinin evə yayılmış dadlı qoxusu yorğun-
luğumu unutdurdu. Nənəm ilə qarşılıqlı çay içə-içə 
işdəki təəssüratımı danışdım. Nənənin də qaşları 
çatıldı, üzünə qəmginlik çökdü. 

– Həəə, bala, elə dövranın gedişi belədi. Bal 
tutan barmaq yalayar. Lakin gərəy arının da haqqını 
qoruyasan. Ye! Amma iki barmaqla, elə yeyəsən ki, 
boğazında qalmaya. Elələri bilmirlər ki, çırpını man-
qaldan əsirgəyən çiy kabab yeyər. Gərək sənə nemət 
verənlərə də sadiq olasan. Sənə tapışırılan işi insafla 
görəsən, səndən asılı olanların haqqını tapda-
mayasan. Diş dibindən çıxardılan ət qarın doyurmaz. 
Elə gəlirlərin zərəri qazancından çox olar, bala. Sə-
nin o dekanın hələ bilmir ki, nahaq vergilər qulu düş-
mən edər. Çarəsiz insanları haqqın ədalətinə qarşı 
üsyana qaldırar. Haqq sahibi də hardan bilsin ki, bu 
odun tüstüsü haradan çıxır. 

 Nənəni bol məsəlli fikilərini anlamağa çalışa-
raq çək-çevir edirdim ki, telefonuma zəng gəldi. 
Kafedranın laborantı idi. 

– Alo, bəli. 
– Salam, müəllimə, necəsiniz? 
– Çox sağ ol, əzizim, xeyir ola, nə isə olub? 
Onunla ayrılmağımız heç iki saat olmadığı 

üçün təccüblə soruşdum. 
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– Yox, narahat olmuyun. Elə bir ciddi narahat-
lıq yoxdu. Atam indi işdən qayıdıb. Dedi ki, Elmi 
Şurada dekanı işdən azad ediblər.  

Onun da atası universitet müəllimlərindən idi. 
Olsun ki xəbəri ondan almışdı. 

– Nə danışırsan? - təccübdən gözlərim bərəldi. 
– Niyə? Nə oldu belə birdən birə?! 

– Bilmirəm müəllimə. Deyirlər yuxarıdan belə 
göstəriş olub. 

 Telefon söhbəti bitəndə içimdə qəribə bir min-
nətdarlıq yarandı, “yuxarıda olana”. Ürəyimdə gülə-
gülə “bəs deyirdilər ədalət topaldı?! Bu dəfə nə tez 
gəlib çıxdı” - deyirdim. “Hər şeyi istəyən, heç şeysiz 
qalar” cümləsinin isə tam fərqində idim. 
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