LAYİHƏLƏR ÜZRƏ İŞ

I yarımil

I MÖVZU
“XX əsrin I yarısında ədəbiyyatımızda
vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq motivləri”
(ədəbi-bədii kompozisiya)
1. “Sovet rejimi şəraitində ədəbiyyatımızda xalqımızın vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq
hislərinin bədii ifadəsi” mövzusunda şeir, nəsr, dramaturgiya üzrə məruzələrin
hazırlanması.
2. Şeir, nəsr, dramaturgiya üzrə ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış edəcək kiçik
qrupların yaradılması.
3. I qrupun üzvləri arasında şeir və mahnıların ifaçılarının müəyyənləşdirilməsi.
4. II qrupun üzvləri arasında nəsr əsərlərindən parçaların ifadəli oxusu, kiçik
səhnələşdirmə üzrə ifaçıların müəyyənləşdirilməsi.
5. III qrupun üzvləri arasında dram əsərindən bir parçanın səhnələşdirilməsi üzrə
ifaçılarının müəyyənləşdirilməsi.
6. Aparıcıların, bədii mətnlərin seçilməsi, proqramın hazırlanması.
7. Layihənin qiymətləndirilməsi.
II MÖVZU
“Həyat həqiqətlərinin ədəbiyyatımızda bədii əksi”
(müqayisə xarakterli məruzə müsabiqəsi)
1. Müsabiqənin şərtlərinin (məruzənin həcmi, məzmunu, dili, üslubu, təqdim edilmə
tarixi və s.) müəyyənləşdirilməsi və əvvəlcədən elan edilməsi.
2. Münsiflərin seçilməsi və kurikulumun standartları üzrə qiymətləndirmə meyarları
barədə təlimatlandırmanın aparılması.
3. Müsabiqənin şərtlərinə cavab verən ən yaxşı məruzələrin seçilməsi, ədəbiyyat
kabinetində nümayiş etdirilməsi.
4. Seçilmiş məruzələrin müəlliflərin təqdimatında dinlənilməsi.
5. Məruzələr üzrə fikir mübadiləsi, münsiflərin və dinləyicilərin rəylərinin
dinlənilməsi.
6. Layihənin qiymətləndirilməsi, münsiflərin yekun rəyinin elan edilməsi.
7. Qaliblərin rəğbətləndirilməsi.

•••
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II yarımil

I MÖVZU
“Mənəvi dəyərlərimizi yaşadaq”
(ədəbi-bədii kompozisiya)
1. “Qloballaşma şəraitində xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaq” mövzusunda
məruzənin hazırlanması.
2. Musiqili ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış edəcək kiçik qrupların yaradılması.
3. Mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən folklor nümunələri ilə çıxış edəcək kiçik qrupun
çıxışının ssenarisinin hazırlanması.
4. Mənəvi dəyərlər üzrə ədəbi viktorinanın suallarının tərtib edilməsi.
5. S.Vurğunun “Ananın öyüdü”, S.Rüstəmin “Təbrizim” şeirlərini ifadəli oxusu üzrə
ifaçıların seçilməsi.
6. Aparıcıların seçilməsi, proqramın hazırlanması.
7. Layihənin qiymətləndirilməsi.
II MÖVZU
“Ədəbiyyat və incəsənətimizdə ana obrazı”
(maraqlar üzrə təqdimat müsabiqəsi )
1. A.Şaiqin “Anabacı” hekayəsi üzrə səhnələşdirmə ssenarisinin hazırlanması, çıxış
edəcək qrup üzvləri arasında vəzifə bölgüsünün aparılması.
2. Anaya həsr olunmuş əsərlərin seçilməsi, ifadəli oxuyacaq şagirdlərin
müəyyənləşdirilməsi.
3. Anarın “Keçən ilin son gecəsi” dramından bir epizodun ifası üçün iştirakçıların
müəyyənləşdirilməsi.
4. “Kinoda ana obrazı” mövzusunda məruzəçinin müəyyənləşdirilməsi.
5. “Onu bağışlamaq olarmı?” filmindən bir fraqmentin seçilməsi və nümayiş üçün
hazırlanması.
6. Ana haqqında musiqi əsərlərini ifa edəcək şagirdlərin müəyyənləşdirilməsi.
7. Aparıcıların seçilməsi, proqramın hazırlanması.
8. Layihələrin qiymətləndirilməsi.
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III MÖVZU
“Bədii ədəbiyyatımız musiqidə, rəssamlıqda, kinoda”
(elmi-tədqiqat səciyyəli təqdimatlar )
1.

2.

3.

4.

Təqdimatların xarakteri (hesabat, videofilm, fotoşəkillər, illüstrasiyalar və s.), ayrılan vaxt, istifadə ediləcək vasitələrin (elektron lövhə, proyektor və s.) müəyyənləşdirilməsi.
Təqdimatların məzmunu və hazırlanması ilə bağlı (istifadə ediləcək internet mənbələri, kitabxana materialları, sənətkarlarla, oxucu və tamaşaçılarla müsahibə və
s.) təlimatlandırılma.
Təqdimatların nümayiş etdirilməsi:
– Söz sənəti və musiqi
– Bədii ədəbiyyat rəssamlıqda
– Bədii əsərlərin ekran təcəssümü
Layihələrin qiymətləndirilməsi.
IV MÖVZU
“Ədəbiyyat dərslərində öyrəndiyim hansı əsər
məndə daha güclü təəssürat oyatdı”
(esse müsabiqəsi )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Müsabiqənin şərtlərinin (essenin həcmi, məzmunu, dili, üslubu, təqdim edilmə
tarixi və s.) müəyyənləşdirilməsi və əvvəlcədən elan edilməsi.
Münsiflərin seçilməsi və təlimatlandırılması.
Ən yaxşı esselərin seçilməsi, ədəbiyyat kabinetində nümayiş etdirilməsi.
Şagirdlərin və valideynlərin iştirakı ilə müsabiqənin yekunlaşdırılması, seçilmiş
esse nümunələrinin müəlliflərin təqdimatında dinlənilməsi.
Münsiflərin, valideynlərin və şagirdlərin rəylərinin dinlənilməsi.
Layihələrin qiymətləndirilməsi.
Qaliblərin rəğbətləndirilməsi.

•••
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SİNİFDƏNXARİC OXU MATERİALLARI

“Milli-mədəni dirçəliş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyat (1918 – 1920)”,
“İctimai-siyasi ziddiyyətlər və repressiya dövründə ədəbiyyat (1920 – 1940)”
bölmələri üzrə
Seyid Hüseyn
İSMAİLİYYƏ
(ixtisarla)
Mart hadisəsi zamanı İsmailiyyə binasından çox da uzaq olmayan bir məhlədə erməni
əsgərlərinin mühasirəsinə düşmüşdüm. Ələ keçməmək üçün yaşadığım evin zirzəmisində
gizlənmişdim. Pulemyotların taqqıltısını, topların gurultusunu eşidirdim. Dışarıda nələr vaqe
olduğunu hiss edir, xəyalımda bir çox faciəli mənzərələr canlandırırdım. Bazarın qarət
edilərək yandırıldığını, Şah məscidi və Təzə Pir məscidlərinin top mərmisi ilə dağıdıldığını
mənə söyləmişdilər. Hətta İsmailiyyə binasına atəş vurulub yandırıldığını anlatmışdılar.
Lakin İsmailiyyənin yandırıldığına inanmırdım. Mənə onun necə atəşlər saçaraq yandığını,
bir anda o gözəl binanın abadlığından bir əsər qalmadığını təsvir edən qadına deyirdim:
– Yəqin ki, sən yanılırsan. Hər şey ola bilər. Bizim düşmənlərimiz başımıza bu fəlakəti
açdığı kimi, hər şeyi bacarar. İsmaliyyəyə isə toxunmazlar. Çünki o böyük bina bizim üçün
müqəddəsdir.
Müharibə bitdi. Mən də üç günlük bir mühasirədən, qaranlıq və üzücü bir həyatdan, bir
əsarətdən qurtardım. Özümü tələsik İçərişəhərə saldım. Yolum İsmailiyyə binasının arxa
tərəfindən idi, lakin hansısa bir qüvvə mənim oradan getməyimə mane olurdu.
Yolumu dəyişdim. Başqa bir küçədən getdim. Bir çox yeni şeylər öyrəndim. Müsibət və
fəlakəti təsəvvür etdiyimdən artıq gördüm. Yaxın dostlarımdan ikisinin qətli xəbərini, əqrəbamızdan üç qadın, ikisi uşaq olmaq üzrə bir evdə doqquz nəfərin öldürüldüyünü öyrənmişdim. İsmailiyyədən bir əhval öyrənməyə, bir məlumat almağa cəsarət etmirdim.
Hər halda, həqiqəti öyrənmək marağı məni rahatsız etməyə başladı. İsmailiyyədən bir
xəbər bilməyə qərar verdim... Gözlərimə inanmaq istəmirdim; İsmailiyyə, o milli əməllərimizin doğulduğu yer, o möhtəşəm bina, Azərbaycan hüriyyət və istiqlaliyyəti-məfkurəsini millət arasında yayan mərkəz, o gözəl və sevimli bina yandırılmışdı. Məyus bir halda
onun dörd ətrafını gəzib dolaşdım. İçərisinə daxil oldum. Fikirləşir, orada keçirilən gurultulu
iclaslar, məslək mübarizələri gözümün önündən keçirdi.

188

Bir gün yenə, adətim üzrə, yanmış bazarı gəzmişdim. Yorğun halda İsmailiyyənin qarşısından keçdikdə bilmirəm hansısa bir qüvvə məni yenə onun içərisinə çəkdi, həyətinə daxil
oldum. Bir daş üzərində əyləşib düşünürdüm. Birdən nəzərimdə İsmailiyyənin böyük salonu
canlandı. Orada natiqlər danışırdı.
Firqə başçılarından Yusifbəyli Nəsib bəy deyirdi:
– “Yoldaşlar, mən yuxu görmüşəm. Yuxuda gördüm ki, həmin bu möhtəşəm salonda
Azərbaycan iqtiqlalı elan olunub, Azərbaycan parlamanı açılmışdı”.
Bu halda bir səs məni daldığım fikirdən ayıltdı. Kim isə mənə deyirdi: “Dişarı çıx...
Xatalıdır... Başına uçar...”
Ayağa qalxdım.
O hadisədən bir çox zamanlar keçdi. Hər zaman İsmailiyyə qarşısından keçərkən onun
divarı üzərində yazılmış “İnsanın cəhd elədiyi (şey) onun üçün deyildir. O öz səyinin
nəticəsini sonradan görəcəkdir” ayələrini gördükdə İsmailiyyənin yandırıldığına yenə şübhə
edirdim. Deyirdim, əgər İsmailiyyə yandırılmış olsaydı, bu həqiqətlər, bu Allah kəlamları
oradan silinərdi. Lakin yenə şübhədə idim. Başqalarından onun yanmış olduğunu eşidirdim.
Bilirsinizmi, İsmailiyyənin yandırıla bilmədiyini aləmdə isbat edən bir həqiqət nədir?
Azərbaycan parlamanı üzərindəki üçrəngli və səkkizguşə yıldızlı Azərbaycan bayrağı!

Əhməd Cavad
GÖY GÖL
Dumanlı dağların yaşıl qoynunda
Bulmuş gözəllikdə kamalı Göy göl!
Yaşıl gərdənbəndi gözəl boynunda,
Əks etmiş dağların camalı Göy göl!
Yayılmış şöhrətin Şərqə, Şimala,
Şairlər heyrandır səndəki hala.
Dumanlı dağlara gələn suala,
Bir cavab almamış soralı Göy göl!
Bulunmaz dünyada bənzərin, bəlkə,
Zavvarın olmuşdur bir böyük ölkə.
Olaydı könlümdə bir yaşıl kölgə,
Düşəydi sinənə yaralı, Göy göl!
Sənin gözəlliyin gəlməz ki saya,
Qoynunda yer vardır yıldıza, aya.
Oldun sən onlara mehriban daya,
Fələk büsatını quralı, Göy göl!
•••
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Kəsin eyşi-nuşi, gələnlər, susun,
Dumandan yorğanı, döşəyi – yosun.
Bir yorğun pəri var, bir az uyusun,
Uyusun dağların maralı Göy göl!
Zümrüd gözlərini görsünlər deyə,
Şamlar boy atmışdır, uzanmış göyə.
Keçmişdir onlara qəzəbin niyə,
Düşmüşlərdir səndən aralı, Göy göl?!
Dolanır başına göydə buludlar,
Bəzənmiş eşqinlə çiçəklər, otlar.
Öpər yanağından qurbanlar, otlar,
Ayrılıq könlünü qıralı, Göy göl!
Bir sözün varmıdır əsən yellərə? –
Sifariş etməyə uzaq ellərə...
Yayılmış şöhrətin bütün dillərə,
Olursa, qoy olsun haralı Göy göl!

Əhməd Cavad
AL BAYRAĞA
(ixtisarla)
Gül rəngində bir yarpağın
Ortasında bir hilal!
Ey al bayraq, sənin rəngin
Söylə, neyçün böylə al?!
Hakim olub bir torpağa,
Ona etmək böylə naz
Səndən başqa bir gözələ
Söylə, neyçün yaraşmaz?
Bu bənzəyiş nədən, gözüm,
Şəhidlərin qanına?!
Uğurunda can verənlər
Neyçün qıyar canına?!
Ey sevgili bayrağımın
O dalğalı duruşu!
Sandım, salam rəsmi sana
Buludların yürüşü!
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Sən ey hilal, al qoynuna
Aldın göydən yıldızı.
Məftun etdin sən kəndinə,
Ən sevdalı bir qızı!..

Almas İldırım
A DAĞLAR
Çiçəkli qoynunda bir bağça tikdim,
Suvara-suvara göz yaşı tökdüm,
Gecə-gündüz əməyini mən çəkdim,
Yоldu meyvəsini yellər, a dağlar!..
Nədən küskün yaxandakı bülbüllər,
Harda mana layla çalan o dillər?..
Mən səslənsəm: ellər, ellər, ay ellər,
Əksi-səda gəlir: “ellər...”, a dağlar!..
Söylə, nədən səs vеrməyir Xəzərim,
Mən ki onun hər dərdini yazarım,
Sürgün olub, uğrunda həp gəzərim,
Qismətim bu uzun yollar, a dağlar...
Söylə nədən dəli Kürüm çağlamaz,
İçdən coşub öz gününə ağlamaz,
Göy Muğanım nədən yaşıl bağlamaz,
Dərdlimidir o Göy göllər, a dağlar?..
Söylə, Şahdağlarım nədən yaslıdır?
Köksündəki qılınc, qalxan paslıdır?
Şairlərin nədən həzin səslidir,
Qərib sazda qırıq tellər, a dağlar?..
A dağlar, a dağlar, söylə, a dağlar,
Olurmu aşnalıq böylə, a dağlar?..
Yaman günüm yaxşı eylə, a dağlar,
Sana qurban bu könüllər, a dağlar.

•••
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“İkinci Dünya müharibəsi dövründə ədəbiyyat (1941–1945)”
bölməsi üzrə

Nigar Rəfibəyli
VƏTƏN QIZLARI
Ey vətənin alnıaçıq, südü təmiz, mərd anası,
Bizim yaşıl obaların cəsur qızı, şux sonası.
Ana vətən çox görmüşdür sənin böyük hünərini,
Gah sulardan, gah göylərdən almış sənin xəbərini.
Şahin kimi qanadlanıb sən uçmusan havalarda,
Vətən üçün aslan kimi vuruşmusan davalarda.
Sən bir igid dənizçisən, hökm etmisən dənizlərə,
Bir quş kimi paraşütlə atılmısan göydən yerə.
Kəndlərə elm aparıbsan gənc bir müəllim kimi sən,
Həkim olub uzun illər elə xidmət eləmisən.
Sən sürmüsən traktoru torpaqları yara-yara,
Sən hərəkət öyrətmisən uzun yolda qatarlara.
Ana yurdun xilaskarı, o tunc, polad qollu ərlər
Sənin təmiz südün ilə bəslənərək böyümüşlər.
Sən nəsillər böyüdərək, qəhrəmanlar yetirmisən,
Cavanşirə, Koroğluya süd vermisən döşlərindən.
Sənin adın qalibiyyət şüarıyla birgə gedir,
Həyat səni alqışlayır, tarix səni təqdir edir.
Fidan kimi bəsləyərək, əzizləmiş səni vətən,
Bu gün ona öz borcunu dönə-dönə verməlisən.
Gözüqanlı bir canavar hücum çəkmiş torpağına,
Göz dikmişdir qarı düşmən sənin isti ocağına.
Viran qoyub obaları, tikir zülmün qalasını,
Mələr qoyub ayrı salır analardan balasını.
Ana kini müdhiş olur, bunu bilsin azğın düşmən
Can qurtara bilməyəcək sənin aslan qəzəbindən.
Üç oğlunu yola saldın, heç gözlərin yaşarmadı,
Ana qəlbi kövrəlsə də, ağlamağı bacarmadı...
Kiçik qızın çantasını alıb yola düşdü haman
O heç geri qalardımı üç istəkli qardaşından?!
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Mərd analar qapılara çıxıb yaylıq salladılar.
Ey müqəddəs ana, sənin nə qəhrəman xislətin var!
Sən də nişan üzüyünü çıxararaq barmağından
Verdin vətən üçün bu gün, dedin: – Zəlil olsun düşmən.
Gəlir səsin cəbhələrdən, tarlalardan, şaxtalardan.
Qorxu nədir, bilməmisən, nə borandan, nə də qardan.
Həcər sənin doğma qızın, Aşıq Pəri övladındır,
Nər şahinlər oğulların, gənclik sənin qanadındır.
Alqış sənə, şərəf sənə, şöhrətin də aşıb-daşır,
Sən mərd dayan, böyük qadın, sənə mərdlik çox yaraşır!

Mirvarid Dilbazi
RAHAT YATARDIMI KÖRPƏLƏRİMİZ
Gecədir, yatmıram axşamdan bəri
Döyür soyuq yellər pəncərələri.
Otağım işıqlı, istiykən nədən,
Bilmirəm, könüldən üşüyürəm mən?
Gözümdə bir damla inci göz yaşı,
Dizimin üstündə körpəmin başı
Yatır şirin-şirin gülümsəyərək.
Gecədir. Yatmıram. Oturmuşam tək.
Gözümün önündə bu, kimdir durur?!
Xəyallar fikrimi hərdən uçurur,
Çıxarır evimdən məni bir anlıq,
Çöllərə çökmüşdür qatı qaranlıq.
Dağların boranlı yelləri əsir.
Böyük bir ordutək qarşımı kəsir.
Qəlbimə işləyir elə bil sazaq,
Gecənin, zülmətin dəhşətinə bax!
Külək hər addımda qarı sovurur,
Gözlərim önündə bu, kimdir durur?
Getdiyi yollarda qar çıxır dizə,
Azad gün, xoş həyat verməkçin bizə,
O gedir dilində bir söz var: vətən.
İndi tanıyıram sevgilimi mən.
Çox deyil onunla ayrılalı biz,
Dəyişmiş cəbhələr onu tərtəmiz.
•••
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Necə dolğunlaşmış o gənc şax budaq!
Odur, ölümləri ayaqlayaraq,
Gedir, başında da bir igid dəstə,
Qəti bir hücumla düşmənin üstə.
Qafqazın qəzəbli, iti çovğunu
Saxlaya bilməyir yollarda onu.
Düşmən gülləsindən üfüqlər yanır,
Səhər yaxınlaşır, göy işıqlanır.
Döyür soyuq yellər pəncərələri...
Mən yata bilmirəm axşamdan bəri.
Xəyalın gözləri onu seyr edir,
Bir an ayrılmadan onunla gedir.
Sonra oyanıram düşüncələrdən,
Yalnızam körpəmlə otağımda mən.
Gözümdə bir damla inci göz yaşı...
Dizimin üstündə sevimli başı,
Yatır şirin-şirin gülümsəyərək.
Mən ona baxdıqca açılır ürək.
Könlümə, nədənsə, bir sevinc gəlir.
Sanki fırtınadan sular dincəlir.
Ana qucağında azad, bəxtiyar,
Mənim körpəm kimi azmı körpə var?
Həsrət ağartdısa çox saçları gər,
Dostum, bu çovğunlu, qarlı gecələr
Düşmənlə üz-üzə durmasanız siz,
Rahat yatardımı körpələrimiz?
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“Müharibədən sonrakı dövrdə ədəbiyyat (1946 – 1960)”
bölməsi üzrə
İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli
“UZAQ SAHİLLƏRDƏ”
(povestdən parçalar)
Əvvəllərdə “Döyçe soldatenhaym” binası ucalan yerdə indi daş-daş üstündə qalmamışdı.
Alman və italyan əsgərləri daşları eşələyərək uçulmuş binanın altından meyitləri çıxarırdılar.
Əsgərlər birdən-birə daş-torpağın arasından bir əlin uzandığını gördülər. Bu əl yanıb külə
dönmüş bir tirdən tutmağa çalışırdı. Onlar təsadüfən diri qalan zabiti tirlərin altından güclə
çıxara bildilər. Bu, Otto fon Şults idi. Bir qədər sonra Şults dəlicəsinə bağırmağa başladı. Bu
səsi eşidən esesçilər hövlnak özlərini onun yanına atdılar. Əsgərlər Şultsun toz-torpağa
bulaşmış kostyumunu təmizlədikcə o, əsgərləri söyüb, kənara itələməyə çalışırdı, sanki baş
vermiş hadisəyə onlar bais olmuşdular.
Baş vermiş hadisədən bir saat keçməmişdi ki, Triyestdə hər şey sakitləşib öz yoluna
düşdü. Çünki adamlar partlayışlara alışmışdılar. Axı yalnız hitlerçilərin yaşadığı binalar
partlayırdı. Dinc əhalinin təşvişə düşməsi üçün heç bir əsas yox idi. Əksinə, onlar hər dəfə
partlayış səsi eşitdikdə sevinirdilər.
...Hər tərəf göz işlədikcə dumana bürünmüşdü. Buna baxmayaraq, səhərin açıldığı hiss
olunurdu. Dağa dırmaşmaq isə get-gedə çətinləşirdi. Yolçular addımlarını yavaşıtmağa məcbur oldular. Dağlarda yaşayan əhali “Mixaylo” və onun yoldaşlarını səmimiyyətlə qarşılayır,
onları südə, qarğıdalı çörəyinə və keçi əti bozartmasına qonaq edirdi.
Partizan briqadasının qərargahı bir neçə gün idi ki, şəhərin kənarında yiyəsiz qalmış
malikanədə yerləşirdi. Triyestin dövlətli fabrik sahibkarlarından birinə məxsus olan bu
malikanə şəhərdən 70 km aralı, hündür dağın başındakı şam meşəliyində yerləşirdi.
Axşam idi. Malikanənin buxarılarında odun yanır, xüsusi dayaqların üstündə isə partizan
çaynikləri və qazanlar qaynayırdı. Oyaq olanlar silahlarını təmizləyir, paltarlarını yamayır,
çay içir, üzlərini qırxırdılar. Onlar yatanları oyatmasınlar deyə ehtiyatla və səssiz
tərpənirdilər.
Birdən kim isə qapını taybatay açıb qışqırdı:
– “Mixaylo” qayıtdı.
Bütün malikanə hərəkətə gəldi. Bu xəbər salondan-salona, otaqdan-otağa, pilləkəndənpilləkənə keçdi. Bir dəqiqə sonra adamlar “Mixaylo”nun əlini sıxır, qucaqlayır və tez-tez
çiyninə vururdular.
“Mixaylo” yüyürə-yüyürə dəhlizi keçdi, qapılardan birini açıb içəri girdi. Üstünə çoxlu
kağız və xəritə yığılmış, şamlarla işıqlanan stolun dalından geniş alınlı, xoşsifət bir kişi
qalxdı.
– İcazə varmı, yoldaş polkovnik? – deyə “Mixaylo” şən bir səslə soruşdu.
Polkovnik cavab vermədi. O, sevinclə gülümsəyərək “Mixaylo”ya yaxınlaşdı, əlinin dalı
ilə dodağını sildikdən sonra əvvəlcə bu yanağından, sonra o biri yanağından öpərək oğlanı
bağrına basdı.
...Briqadanın vəziyyəti olduqca ağır idi: faşistlər bütün yolları tutmuşdular. Qonşu partizan birləşmələri ilə rabitə kəsilmişdi. Yerli kəndlilərin partizan qərargahını maraqlandıran
xəbərləri onlara yetirmək cəhdləri uğursuzluqla nəticələnirdi. Faşistlər onları yaxalayıb başqa
kəndlilərin gözü önündə güllələyirdilər.
•••
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Son zamanlar “İl Pikkolo” adlı faşist qəzeti lap həyasızlaşmışdı. O, hər gün Hitler ordusunun qələbələri, faşistlərin partizan dəstələrinə divan tutmaları haqda cürbəcür uydurmalar
yayırdı.
Vasyanın ayağı sağalan kimi Mehdiyə aman vermir, hey onu dilə tuturdu ki, əməliyyata
getmək üçün icazə alsın. Vasya rahatlıq tapmır, Triyestə can atırdı. Axı “İl Pikkolo” qəzetinin
redaksiya və ya mətbəəsini, gestaponun binasını partlatmaq lazım idi.
...Vasya ilə Mehdini, demək olar ki, bütün partizan dəstəsi yola salırdı. Onlar öz sevimli
kəşfiyyatçılarının arxasınca məhəbbət və intizarla baxırdılar. Kəşfiyyatçılar get-gedə uzaqlaşırdılar. Nəhayət, ağacların dalında görünməz oldular.
Ertəsi gün dostlar artıq Triyestə yaxınlaşırdılar. Hava qaralırdı.
...Vasya ilə Mehdi fəhlə məhəllələri ilə gedirdilər. İlıq və xoş bir axşam idi. Belə
axşamlarda ya pəncərə qabağında, ya da darısqal və qaranlıq otaqlardan çıxıb qapı ağzında
oturmaq yaxşı olur. Ancaq heç yerdə bu hitlerçilərin əlindən adamlara rahatlıq yoxdur!
Bir qədər sonra artıq Mehdigil tanış küçələrlə irəliləyirdilər. Ətraf qaranlıq zülmət içində
idi. Səmada ulduzlar sayrışır, aşağıda isə göz-gözü görmürdü. Lakin birdən-birə yanan
fənərlər küçəni işıqlandırdı. Fənərlər həm qabaqda, həm arxada, həm də yanlarda yanaraq
Mehdi ilə Vasyaya yaxınlaşırdı.
– Dur! – deyə kim isə bərkdən qışqırdı, – tərpənmə!
Vasyanın əli qeyri-ixtiyari olaraq döşündəki avtomata yaxınlaşdı, lakin Mehdi onu
saxladı.
– Sakit ol!
Feldjandarmlar onları sıx bir halqa kimi dövrəyə aldılar.
Mehdi soruşdu:
– Nə var, nə olub?
– Hə, qoy bir baxaq görək, bu qoçağın çantasındakı nədir? – deyə hündürboy, qırmızısifət
patrul Vasyaya yaxınlaşdı və əlini onun çantasına uzatdı.
Mehdi təmkinli, lakin amiranə bir səslə xəbərdarlıq etdi:
– Ona toxunmayın!
Ona qədər avtomatın çaxmağı şaqqıldadı. Avtomat lülələri Vasya ilə Mehdinin kürəyinə
dirəndi.
Mehdi qəzəbləndi:
– Bu nə hoqqabazlıqdır?
– Xeyr, hoqqabazlıq qurtardı, əzizim! – patrul kinayə ilə gülümsündü, – daha sizin hoqqabazlığınız qurtardı.
– Mən sizə xəbərdarlıq etməliyəm ki, cənab patrul, – deyə Mehdi təkidlə dilləndi, – siz
bu dəqiqə öz zarafatlarınızdan əl çəkməsəniz, axırı pis olacaq. Onu bilin ki, mən təcili
tapşırığı yerinə yetirirəm!
– Bəli, biz bilirik! Biz hətta kimin tapşırığını yerinə yetirdiyinizi də bilirik!
– Qorxuram ki, səhv edəsəniz, cənab patrul, – deyə Mehdi əlini cibinə salıb narıncı rəngli
bir karton çıxartdı və kinayə ilə dedi, – buyurun!
Patrul kartonu Mehdinin əlindən aldı. O, birdən-birə özünü elə itirdi ki, Vasya ürəklənib
dikəldi, hətta onun sifətində ötkəm bir ifadə yarandı. Patrulun əlindəki şey şəhər gestapo
rəisinin müavini Şultsun özü tərəfindən verilmiş icazə vərəqəsi idi. Triyest şəhərində belə bir
icazə vərəqəsi, necə deyərlər, lap daşdan keçirdi. Buna görə də patrul özünü itirmişdi. O, bu
dəfə mülayim bir səslə dedi:
– Məni bir məsələ də maraqlandırır. Əgər bu vərəqəni cənab Şults özü sizə təqdim edibsə,
onda gərək siz biləydiniz ki, dünəndən bəri onun gizli əmri ilə şəhərdə hərbi qulluqçuların
cüt-cüt gəzməsi qadağandır. Üçlükdə, dördlükdə gəzmək olar. Ancaq gərək adamlar bir-
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birindən beş-altı addım aralı getsin. Siz isə iki nəfər çiyin-çiyinə verib gedirdiniz. Bir də ki
şəhərdə çanta ilə gəzmək məsləhət görülmür!
– Əvvəla, – deyə Mehdi səbirsizliklə cavab verdi, – mən on gün olar ki, şəhərdən
çıxmışam. Mən cənab Şultsun təsir dairəsindən uzaqda olduğum üçün onun gizli əmrindən
xəbərim yoxdur. Mən elə bir yerdə idim ki... Lənət şeytana! Bunun sizə heç bir dəxli yoxdur.
İkincisi də, siz bu komediyanı qurtaracaqsınız, ya yox?!
– Hə, belə de, – deyə patrul nəsə başa düşmüş kimi səsini ucaltdı, – deməli, cənab Şultsun
təsir dairəsindən kənarda idiniz. Anlayıram, anlayıram. Elə əvvəldən də belə deməli idiniz.
O, icazə vərəqəsini Mehdiyə qaytarıb nəzakətlə üzr istədi:
– Üzr istəyirəm, cənab... bağışlayın... adınızı...
– Mənim adımı bilmək də sizin üçün vacib deyil, – deyə Mehdi icazə vərəqəsini geri
alaraq nəzakətlə cavab verdi – siz onsuz da mənim haqqımda lazım olduğundan artıq şey
öyrəndiniz.
Mehdi bu narıncı icazə vərəqəsini vaxtında ələ keçirə bildiyinə sevinirdi. Belə vərəqələri,
adətən, Şults öz agentlərinə verirdi. Yaxşı ki, “Mixaylo”nun zahiri əlamətlərini təsvir edən
elanlar artıq hər yerdən qoparılmışdı. Görəsən, onlar, doğrudan da, “Mixaylo”nun asıldığına
inanırlar?..
– Vasya! – deyə Mehdi dostunun çiyninə toxundu, – daha sən mənimlə getməyəcəksən.
– Mehdi!
– Sus! Görmürsən, ikilikdə gəzmək qorxuludur?! Tək olsam, birtəhər başımı qurtararam...
Amma səninlə bir yerdə çətindir. Bax məni bu darvazanın dalında gözlə. Mən qayıdanda o
saat mənə yaxınlaşma! Bir az ləngiyib bax gör, mənim dalımca gələn yoxdur ki? Elə ki
gördün heç kəs yoxdur, onda çıx, arxadan çat! Yox, gördün ki, dalımca gələn var, onda sən
də o adamların dalınca düş. Elə ki partlayış baş verdi, necə olursa-olsun onları aradan çıxart.
Lap çarəsiz qaldıqda, eybi yoxdur, atəş aç! Ola bilsin ki, biz şəhərdə vuruşmalı olacağıq.
Razılaşdıqmı? Ancaq tez ol, Vasya!..
Mehdi “İl Pikkolo” redaksiyasının yerləşdiyi küçəyə döndükdə qeyri-ixtiyari olaraq
addımlarını yavaşıtdı. O, burada da gözlənilməz bir vəziyyətlə üzləşdi: esesçilər bütün məhəlləni mühasirəyə almışdılar. Mehdi geri dönmək istədikdə gördü ki, sağ və sol tərəfdən
esesçilər ona yaxınlaşırlar. Onlar gəzintiyə çıxıbmış kimi tələsmədən yeriyirdilər. Əgər
Mehdi artıq bir hərəkət etsəydi, bütün işləri korlaya bilərdi. Onun arxa tərəfində böyük bir
binanın darvazası vardı. Mehdi hiss edirdi ki, ona darvazadan da göz qoyurlar. O, əlini cibinə
salıb icazə vərəqəsini yoxladı.
– Cənab zabit, siz burada nə edirsiniz, – deyə ona yaxınlaşan esesçi soruşdu, – hansı
hissədənsiniz? Hara gedirsiniz?
“Mən ona nə cavab verim? – deyə Mehdi düşündü, – zabitlik sənədlərini göstərim? Adam
nə bilsin ki, burada nə işlər baş verib? Yoxlayacaqlar, çək-çevirə salacaqlar, onda hər şey
məhv olub gedəcək”.
Ümid bircə icazə vərəqəsinə qalıb. Onlara heç bir izahat verməyəcəyəm! Bəlkə, birdən
icazə vərəqəsini nəzərə almayıb çantanın içini yoxlamaq istədilər?
– Paho, deyəsən, o, heç alman dilini bilmir! – deyə kim isə istehza ilə səsləndi, – bəlkə,
rusdur?
– Böyründə çantası da var!.. Mərc gəlirəm ki, çantanın içindəki nə əl-üz dəsmalıdır, nə
də diş fırçası!
Qabaqdakı zabit bu dəfə daha sərt bir ifadə ilə soruşdu:
– Mən sizinləyəm, cənab zabit, hansı hissədənsiniz? – o, gözlərini Mehdinin çantasından
çəkmirdi.
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– Mən sizə hesabat verməli deyiləm, cənab kapitan! – deyə, nəhayət, Mehdi dilləndi, –
xahiş edirəm ki, məni ləngitməyəsiniz. Doğrusunu deyim ki, bərk yorğunam, uzaqdan
gəlirəm.
– Belə de!.. – deyə kapitan kinayə ilə gülümsündü, – deməli, uzaqdan gəlirsiniz? Eybi
yoxdur. Sizi yaxşı bir istirahət evinə düzəldərik.
O, qısaca bir əmr verdi:
– Tutun!
Mehdi yan-yörəsinə baxdı. Hər tərəfdə esesçilər durmuşdular.
– Qorxuram ki, sonra bu işinizə görə peşman olasınız, cənab kapitan! – Mehdi kəskin bir
hərəkətlə öz icazə vərəqəsini kapitana uzatdı.
Kapitan vərəqəni diqqətlə gözdən keçirdi.
– Qəribədir! – deyə zabit burnunun altında donquldandı. – Axı siz hardan gəlirsiniz?
– Sizin rütbədə və vəzifədə olan bir zabit bilməlidir ki, belə suallara cavab vermək olmaz!
Görünür ki, Mehdinin cavabı kapitan üçün yetərli oldu. O, əlini papağının günlüyünə
aparıb dedi:
– Aydındır! Yolunuza davam edə bilərsiniz!
Mehdi xeyli aralanmışdı ki, birdən kapitan arxadan onu səslədi:
– Bir dəqiqə!
Mehdi özünü elə tutdu ki, guya eşitmədi. Arxadan tələsik addım səsləri eşidildi və kapitan
da bu dəfə daha inadla qışqırdı.
Mehdi dayanıb səsə tərəf döndü. Kapitan iki esesçi ilə bərabər ona yaxınlaşdı.
– Mən lap yadımdan çıxartmışdım, – deyə o gülümsündü, – bəlkə, siz icazə vərəqənizə
qol çəkmiş cənab Şultsun özü ilə şəxsən görüşmək istəyirsiniz? Yəqin ki, ona deyəcək
sözünüz var?
Mehdi başa düşdü ki, bu əclafın əlindən yaxasını asanlıqla qurtara bilməyəcəkdir.
– Elə mən cənab Şultsun yanına gedirəm, – deyə cavab verdi.
– Onda sizin üçün uzağa getmək lazım deyil. Cənab Şults bu saat “İl Pikkolo”dadır.
Vəziyyət get-gedə mürəkkəbləşirdi. Mehdi qəti hərəkət etmək qərarına gəldi.
– “İl Pikkolo”dadır? Bəs mən elə güman edirdim ki, onu gestapoda tapacağam. Mən indi
ora getmək istəyirdim.
– Xeyr, zəhmət çəkməyin, indi bu saat sizi cənab Şultsun yanına apararlar. – O, arxada
duran esesçilərə tərəf döndü: – Cənabı redaksiyaya ötürün!
Mehdi heç bir söz demədən esesçilərin dalınca getdi. Hə, yaxşı eləyib ki, Vasyanı özü ilə
götürməyib. O, mane ola bilərdi. Amma yaman tələyə düşüb ha! Yenə də Şultsla görüşməli
olacaq. O, Şultsa nə deyəcək? Bəlkə Şults tək deyil, Karranti onun yanındadır, onda nə olsun?
Onda... Onda atəş açmalıdır!
Budur, onlar “İl Pikkolo”ya yaxınlaşdılar. Qapıda gözətçilər durmuşdu.
– Daha ötürmək lazım deyil ki? – deyə esesçilərdən biri soruşdu.
– Yox, lazım deyil.
– Cənab zabiti buraxın, – deyə esesçi gözətçilərə əmr etdi, – o, mayor fon Şultsun yanına
gedir!
Mehdi içəri girib divarları betondan tökülmüş dəhlizdən keçdi. Divarların dalında
maşınlar işləyirdi. Mehdi Şultsla görüşməyə tələsmirdi.
Madam ki o, “İl Pikkolo”ya düşüb, bu təsadüfdən axıra qədər yararlanmalıdır! Əgər, işdir,
Şults Mehdiyə rast gəlsə, deyər ki, onu axtarır. Mehdi yarıqaranlıq dəhlizlə yoluna davam
etdi. O, partlayıcı maddəni hara qoymağı fikirləşirdi. Sexə girə bilməyəcəkdi. Bir də ki orada
iş görmək də çətin idi. Partlayıcı maddəni o dəqiqə görəcəkdilər. “Dayan görüm, dayan
görüm... Divardakı bu şüşə nədir? Hə, yanğın şlanqı üçündür! Deyəsən, heç kəs görünmür.
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Lənət şeytana, sexdən kim isə gəlir. Yox, dayandı, söhbət edir. Tez partlayıcı maddəni
çıxartmaq lazımdır...”. Mehdi partlayııcı maddəni çıxarıb şüşə çərçivənin dalına qoydu.
...Mehdi öz sevincini büruzə verməmək üçün bütün bacarığını sərf etməli oldu. O, sifətinə
işgüzar bir ifadə verib küçəyə çıxdı. Meydan boş idi. Mehdi tələsik addımlarla qaranlıq
küçədə uzaqlaşdı. Az keçməmiş, dəhşətli partlayış səsi eşidildi.
Mehdi addımlarını sürətləndirdi, qəflətən yük maşınlarının gurultusunu eşitdikdə
darvazalardan birinin dalında gizləndi.
O, maşınların ona nə vaxt yaxınlaşacağını cəld hesablayıb çantasındakı partlayıcı maddəni çıxartdı və beş dəqiqəlik kapsulu əzdi.
Budur, birinci maşın yaxınlaşdı. Bir az sonra ötüb keçəcək, Mehdi fürsət tapıb partlayıcı
maddəni maşının içinə tulladı və qaranlıqda gizləndi.
Partlayıcı maddə düz maşında əyləşən faşistlərin başına düşdü. Onlar qorxudan özlərini
maışnın kənarına atdılar. Dəhşətli bir partlayış maşını parçalayıb göyə sovurdu. Partlayışın
dalğası arxada gələn maşını da çevirdi. Maşın dönüb yolu kəsdi. Faşistlər maşınlardan
tökülüşüb yaralanmış esesçilərin göstərdiyi darvazaya tərəf cumdular.
Mehdi gücü çatdıqca yüyürürdü. O, sola döndükdə qarşı tərəfdən iki feldjandarmın
yüyürə-yüyürə ona tərəf gəldiyini gördü. Onun geri qaçmağa yolu yox idi. Mehdi jandarmların üstünə qaçdı. Nə o, nə də ki jandarmlar güllə atırdı. Onların arasında on iki addıma
qədər məsafə qaldıqda Mehdi səkinin üstünə yıxılıb avtomatdan atəş açdı. Jandarmların
atdığı güllələr onun başı üstündən keçdi. Mehdi yenə də dalbadal iki atəş açdı. Jandarmlardan
biri üzü üstə yıxıldı, o birisi isə divarın dibində büzüşüb oturan yerdə öldü. Mehdi cəld ayağa
qalxıb yüyürdü; divarın dibindəki jandarma yaxınlaşdı, tələsik onun avtomatını götürərək
uzaqlaşdı.
İrəlidə, yenicə çıxan günəşin şüaları altında Vitovle kəndi görünürdü.
Kəndlilər onu tanıyıb gizlətdilər və yaralarını bağladılar. İki saatdan sonra hitlerçilər bu
kəndi də mühasirə etdilər.
Mehdi küçədəki səs-küydən oyandı. O, evin çardağındakı pəncərədən baxdıqda hitlerçilərin kənd əhlini meydana topladıqlarını gördü.
Faşistlər arvadları, uşaqları, qocaları, hətta xəstələri də evlərdən çıxarıb meydana
yığırdılar. Həyətlərdəki itlər hürə-hürə soldatların üstünə atılırdı. Hitlerçilər güllə ilə vurub
itləri öldürürdülər. Kəndliləri tüfəng qundaqları ilə itələyirdilər. Lakin heç kəs nə zarıyır, nə
də qışqırırdı. Qışqıran təkcə faşistlər idi. Kəndlilər isə dinməz-söyləməz meydana toplaşırdılar. Hitlerçilər partizanın harada gizləndiyini soruşduqda adamlar susur, səslərini
çıxarmırdılar. Onların arasında bir nəfər də olsun, satqın tapılmadı. Bunu görən hitlerçilər
kəndlilərə bildirdilər ki, əgər onlar partizanın yerini deməsələr, bütün kəndi yandıracaq,
adamları da qıracaqlar. Kəndlilər bundan sonra da səslərini çıxarmayıb faşistlərin gözlərinin
içinə baxırdılar.
Mehdi gördü ki, hitlerçilər fikirləşdikləri tədbiri yerinə yetirməyə hazırlaşırlar. O, ilk
yandırılmış evlərdən qalxan tüstünü də, hitlerçilərin meydana toplanmış adamları güllələməyə hazırlaşdıqlarını da gördü.
Mehdi dişlərini bir-birinə möhkəm sıxdı, avtomatını hazırladı. O heç bir təqsiri olmayan
adamların həyatına bais olmaq istəmirdi.
Avtomatdan açılan atəş bir neçə hitlerçini yerə sərdi. Bu, həm kəndi, həm də onun cəsur
sakinlərini xilas etdi.
Mehdi atəş açmaqla öz yerini hitlerçilərə göstərmişdi. Faşistlər sevincək halda evə tərəf
yüyürüşdülər. “Hə, deyəsən, artıq hər şey bitdi”, – deyə Mehdi düşündü.
Topların ağzını evin çardağına tərəf çevirdilər.
– Təslim ol! – deyə kapitan qışqırdı, – təslim olsan, atəş açmarıq!
Mehdi cavab vermədi.
•••
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– Müqavimət göstərmək mənasızdır! Təslim ol!
Mehdi susurdu. O özünün ən müqəddəs arzuları, ən əziz adamları ilə vidalaşırdı. Şəhərlər
və adamlar onun gözləri qarşısında canlanırdı. Qohumları, sevimli Bakı... Qasım İsmayılov
küçəsi... Rəssamlıq məktəbi... Doğma, sevimli adamlar...
Bibi… onu boya-başa çatdıran mehriban qadın… Mehdiyə elə gəlirdi ki, bibi qocalıqdan
quruyub bərkimiş əli ilə onun saçlarını tumarlayır. O, sanki deyir: “Oğlum... Mehdi... Elə
mən səni bu cür böyütmüşəm, mən səni belə görmək istəyirdim... Ancaq belə!”
Faşistlər partizanın nə vaxt cavab verəcəyini gözləyirdilər. Lakin cavab yox idi.
Onda eses kapitanı kəndin ağsaqqallarını yanına çağırıb tapşırdı ki, gedib partizanla
danışsınlar: “Əgər təslim olsa, onu öldürməyəcəyik. Yox, əgər müqavimət göstərsə, onda
toplardan atəş açacağıq... Fikirləşmək üçün beş dəqiqə vaxt veririk”.
Qocalardan biri cavab vermədən evə girdi və çardağa qalxdı. Bura onun evi idi. Mehdi
dəfələrlə bu qocanın evində gizlənmişdi. Qoca Mehdiyə yaxınlaşıb məyus halda onun
qabağında dayandı.
– Sənə nə olub, Tinti? – deyə Mehdi soruşdu.
– Dilim gəlmir, oğlum...
– De, Tinti!.. – deyə Mehdi gülümsündü. – Səni nə xəbərlə göndəriblər?
– Yox, onların sözünü sənə deyə bilməyəcəyəm!.. – deyə qoca cavab verdi.
– Çox sağ ol, Tinti!
Qoca bir ata nəvazişi ilə ona baxıb dedi:
– Dörd dəqiqədən sonra onlar buranı top atəşinə tutacaqlar.
– Sənin evinə heyfim gəlir, Tinti.
– Biz bu evin yerində böyük bir gülüstan salarıq, – deyə qoca göz yaşlarını güclə
saxlayaraq dilləndi, – gülüstanın ortasında da “Mixaylo”ya abidə qoyarıq... Bizim uşaqlarımız... nəvələrimiz, nəticələrimiz nəslindən-nəslə sənin haqqında dastanlar qoşarlar...
– Əlvida, Tinti, siz çox namuslu adamlarsınız... Öz namusunuzu qoruyun. Hələ qabaqda
çox-çox çətin sınaqlar var.
– Biz səni unutmayacağıq, “Mixaylo”.
– Əlvida, Tinti!
Tinti evdən çıxanda eses kapitanı onun üstünə cumdu və səbirsizliklə soruşdu:
– Hə, nə oldu? Vaxt keçib!
– O bunu bilir, – deyə qoca cavab verdi.
– Avtomatlardan atəş! – deyə kapitan əlindəki tapançanı başı üstündə silkələyərək əmr
etdi.
Faşistlər çardağı atəşə tutan kimi çardağın pəncərəsindən onların başına qumbara
yağmağa başladı. Hitlerçilər qaçıb evlərin dalında gizləndilər. Onlar bilirdilər ki, partizanın
gülləsi çox deyildir. Lakin Mehdi də hitlerçilərin nə düşündüyünü və nəyə ümid etdiklərini
bilirdi. Ona görə də faşistlərin yenidən həmləyə keçməsini gözləyirdi. Hitlerçilər üç dəfə
dalbadal hücuma keçib evə soxulmağa çalışdılarsa da, meydanda təzə meyitlər qoyub geri
çəkilməyə məcbur oldular.
Lakin bir qədər sonra onlar evə soxula bildilər. Mehdi pillələrlə qalxan faşistlərin səsini
eşitdikdə son iki qumbarasını da onların başına çırpdı. Faşistlər pilləkənlə bərabər yerə
aşdılar. Bu vaxt bayırdan atılan güllələrdən biri Mehdinin çiyninə dəyib sümüyünə keçdi.
Mehdi qanı axa-axa atəş açmaqda davam edirdi. Az sonra onun gülləsi qurtardı, avtomat
susdu. Onda Mehdi tapançasını xatırladı: onu güclə cibindən çıxara bildi. Tapançada cəmi
dörd güllə qalmışdı. “Bunlardan biri mənimdir!” – deyə Mehdi qərara aldı. O, hitlerçilərə üç
güllə atdı, güllələrdən heç biri boşa çıxmadı.
“Qurtardı! – deyə Mehdi düşündü, – daha vaxtdır...”. Birdən-birə onun gözləri yanındakı
çantaya sataşdı. Bəs o, çantanı necə unutmuşdu? Axı o, maşına cəmi bir atım partlayıcı
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maddə tullamışdı. İkinci atım isə çantada idi! Mehdi cibindəki detonatorları çıxartdı... Onların arasında altı dəqiqəlik detonatoru seçib kapsulu dişləri ilə əzdikdən sonra çantanın içinə
soxub çardağın qapısı ağzına qoydu.
Vaxtdır... Mehdi tapançanı yoxladı. Cəmi bir güllə qalmışdı. Sol əli işləmirdi, Mehdi
qanının necə axdığını hiss edirdi. Faşistlər atəşi kəsmirdilər. Mehdi gözlərini yumub
tapançanın lüləsini yavaş-yavaş ürəyinə yaxınlaşdırdı.
“Bəli, yaşamaq! Lakin namusla yaşamaq!.. Nə olaydı, güllə yayınmayaydı... – deyə o,
qorxu ilə fikirləşirdi, – nə olaydı, güllə düz dəyəydi!”
Barmağı yalnız bircə dəfə hərəkət etdi – qısa və kəskin bir hərəkət... Güllə bu dəfə yayınmamışdı... Mehdinin bədəni çardağın pəncərəsindən küçəyə tərəf asıldı. Onlarca güllə
onun bədəninə sancıldı. Vitovle kəndinin qadınları ağlaşıb nalə çəkdilər. Faşistlər quzğun
dəstəsi kimi evə tərəf cumdular... Onlar nərdivan tapıb, qabaqda kapitan olmaqla, yuxarı
dırmaşmağa başladılar. Kapitan hələ Mehdiyə çatmamış iblisanə qəhqəhə ilə gülə-gülə
tapançasının güllələrini bir-bir onun bədəninə boşaltdı. Qırx nəfərə qədər faşist çardağa
yığılmışdı.
– Atəş, atəş!.. – deyə kapitan gücü gəldikcə bağırırdı.
Onlarca güllə yenə Mehdinin bədəninə sancılırdı. Lakin o, ağrı hiss etmirdi. Onun siması
sakit və qəzəbli idi. O hətta öldükdə belə faşistlərin canını lərzəyə salırdı.
Elə bu vaxt dəhşətli bir partlayış yeri-göyü titrətdi. Çardaqdakı faşistlər canlarını qurtara
bilmədilər. Onlar evin tüstülənən xarabazarı altında gömülmüşdülər.
Mehdi qisas alırdı. O, öləndən sonra da qisas alırdı.
Sağ qalmış faşistlər qorxudan kənddən qaçırdılar.
Bu vaxt Vitovle kəndinin qocaları və cavanları, qadınları və qızları Mehdi ilə vidalaşırdılar.
Qoca Tinti üzünü camaata tutaraq yavaş və hüznlü bir səslə danışmağa başladı:
– O dedi ki, biz namuslu adamlarıq. O tapşırdı ki, biz həmişə öz namusumuzu qoruyaq.
O, bizə xəbərdarlıq etdi ki, hələ qabaqda çətin sınaqlar çoxdur.
Vitovle kəndinin sakinləri Mehdinin sözlərini həmişə yadda saxlayacaqlarına and içdilər.
Mehdini yüksək və gözəl bir təpənin sinəsində dəfn etdilər. Adamlar gecə-gündüz bu
qəhrəmanın məzarının keşiyində durdular.
Uzaq və yaxın kəndlərin əhalisi Mehdinin məzarı üstünə gəlirdi. Qranik kəndinin oğlan
və qızları Mehdinin məzarına çiçəklərdən hörülmüş gözəl əklillər düzürdülər.
Qoca Tinti Mehdi ilə vidalaşmağa gələn bütün namuslu adamların qarşısında “Mixaylo”nun sözlərini dönə-dönə təkrar edir və gəncləri onun kimi qəhrəman olmağa çağırırdı.
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“Milli özünəqayıdış dövründə ədəbiyyat ( 1961– 1990)”
bölməsi üzrə
İsi Məlikzadə
TALİSMAN
(ixtisarla)
Ağarəhim Borçalıda cəmi-cümlətanı bircə gecə qaldı. Gərək, heç olmasa, üç-dörd gün
gəzəydi burda, üç-dörd gün Bakının basabasından, səs-küyündən uzaq olaydı. Ağarəhim könülsüz-könülsüz “Jiquli”yə oturanda qayınanası yalvardı ki, “qal, getmə”. Ağarəhimin əvəzinə, arvadı Pərvanə cavab verdi: “Getməlidi, – dedi, – gərək işdə olsun”. Ağarəhim maşını
tərpətdi, çünki institutda olmalı, axşam şöbəsinin tələbələrindən imtahan götürməli idi…
Ağarəhim fikirləşəndə ki, hələ qabaqda dörd yüz kilometrdən çox yol var, başladı darıxmağa, təntiməyə və o dəqiqə də başa düşdü ki, bu qədər yolu darıxa-darıxa getmək olmaz –
adamın bağrı partlayar, vallah.
Ağarəhim maqnitofonun ağzındakı kaseti barmağı ilə qabağa basdı və mahnıya qulaq asaasa fikri çözələndi.
Yolun haçasına çatanda Ağarəhim maqnitofonu söndürdü, sürəti azaltdı, lap haçanın başlanğıcında dayanmış maşının yanından ötəndə qəfil bir taqqıltı eşitdi: “Jiquli” yırğalandı, sağ
yandan qabaq qapının şüşəsi çiliklənib oturacağa töküldü, Ağarəhim bu taqqıltıdan, bu
yırğalanmadan əvvəl-əvvəl heç nə başa düşmədi, başa düşəndə belindən ağrı qopdu, elə bil
böyrəklərinə bıçaq yeritdilər. Əlləri, ayaqları əsdi. Əyləci güclə basıb maşından birtəhər
çıxdı.
“Jiquli”nin sağ tərəfdən qabaq qanadı əzik-əzik olmuşdu, qabaq qapı əyilib içəri girmişdi,
sağ fənər sınıq-sınıq idi. Ağarəhim qorxudan boğula-boğula, ürəyi titrəyə-titrəyə yük maşınına tərəf baxdı. Ayaqlığın yanında cavan, çəlimsiz bir oğlan donuxub qalmışdı. O qədər
arıq idi ki, ovurdu-ovurdundan keçirdi. Nazik, qara bığı olmasaydı, deyərdin, bəs uşaqdı.
Ağarəhimin belindəki ağrı hələ çəkilməmişdi, üşütməli adam kimi qolları, qıçları hələ
əsirdi. Boğazı qovuşa-qovuşa:
– Neynədin, əşi? – dedi və ona elə gəldi ki, səsi dilçəyindən bu yana keçmədi, səsi içində
qaldı.
Amma oğlan onun sualını eşitmişdi. O da səsi titrəyə-titrəyə:
– Bilmədim, ay dayı, – dedi, – görmədim, vallah.
Oğlanın gözləri ya anadangəlmə belə iri idi, ya da qorxudan irilənmişdi.
Bu titrətməli, əsməcəli vaxtında Ağarəhimin yadına Pərvanənin sözləri düşdü. Pərvanə
dönə-dönə demişdi ki, “maşında talisman gəzdir; göz dəyməz, xata-baladan uzaq olarsan”.
Ağarəhim talismana, gözmuncuğuna, cadu-filana inanmırdı, amma Pərvanənin sözlərinə
baxmamağına indi peşman oldu.
Ağarəhim içindəki əsməcəni büruzə verməmək üçün nəfəsini birtəhər nizamladı:
– Kor idin? – dedi, – görmürdün ki, mən arxadan gəlirəm?
Oğlan udquna-udquna:
– Görmədim, vallah, – dedi, – bu andır maşında dalı göstərən güzgü yoxdu. Ot da gözümün qabağını tutmuşdu, elə dönmək istəyəndə… – Oğlan ürəkləndi, Ağarəhimə yaxınlaşayaxınlaşa: – Şükür allaha, salamatlıqdı, – dedi. Maşının xurd-xəşil olmuş qanadına, içəri
batmış qapısına baxdı. – Bunlar düzələr, – dedi, – təki ölüm, xəsarət olmasın.
Ağarəhim yan-yörəyə göz gəzdirdi. Belə işlək yolda, tərslikdən, bir ins-cins də görünmürdü. Bərk ayaqda Ağarəhimin şahidi olardı, tərəfini saxlayardı onun, deyərdi, bu kişinin
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oğlunda zərrəcə günah yoxdu. Oğlan da Ağarəhim sayağı yan-yörəyə baxdı, sonra iri gözlərini dikdi Ağarəhimin üzünə:
– Ay dayı, – dedi, – gəl çıxaq aradan.
Ağarəhim başını buladı.
– Qoy avtoinspektor gəlsin.
Oğlan başladı dil tökməyə:
– Vallah, düzəltdirəcəm maşınını. Vurulmağı qətiyyən bilinməyəcək. Bütün xərci mənim
boynuma.
– Nəyi düzəltdirəcəksən? – dedi, – şikəst eləmisən maşını. Mən sabah Bakıda olmalıydım.
Neynəyim indi?
Oğlanın arıq üzündə məlul-məhzun bir ifadə yarandı, iri gözlərindən mütilik töküldü və
bu gözlər dilə gəlib dedi ki, “döy məni, söy məni, vur öldür – haqlısan”.
Oğlan çəkinə-çəkinə:
– Gedək, – dedi. – Günü bu gün düzəltdirəcəm. Səni gecəynən özüm aparıb qoyaram
Bakıya.
Ağarəhimin susmağı oğlanın dilini bir az da açdı.
– Qurban olum, ay dayı, onsuz da mənim əskim tüstülüdü. Bir xatadan təzəcə qurtarmışam, ikinci xataya düşməyimin sənə nə xeyri? Bir parça çörəyimi əlimdən niyə alasan
axı? Allah səni saxlasın, gedəkmi? – Oğlan yük maşınının ayaqlığına qalxdı. – Dalımca sür,
– dedi, – fikir eləmə, vallah, düzələcək.
Ağarəhim “Jiquli”yə oturdu – niyə oturdu, özü də bilmədi – irigöz oğlanın ardınca getmək
istəmirdi, əzilmiş maşınla yolda da qalmaq istəmirdi. Ağarəhim odla su arasında vurnuxan
adama bənzəyirdi, amma bilmirdi ki, od hansı yandadı, su hansı yanda.
Ot maşını yavaş-yavaş uzaqlaşırdı. Ağarəhim maşının ardınca baxdı, baxdı və bayaqkından da betər qorxdu: “Deyəsən, aradan çıxır köpəyoğlu”. Amma ot maşını dayandı, oğlan
başını kabinədən çıxarıb Ağarəhimə əl elədi və Ağarəhim “Jiquli”ni kənd yoluna döndərdi…
Doqqazı enli, hasarı kol-kosdan olan bir həyətə girdilər. Oğlan kabinədən düşən kimi hələ
də sükan arxasında donuxub qalmış Ağarəhimə yaxınlaşdı.
– Xoş gəlmisən, qardaş, – dedi, sonra üzünü kürsülü evə tərəf tutub çağırdı, – Ay ana!
Qonağımız var!
Ağarəhim oğlanın üz tutduğu səmtə baxa-baxa maşından çıxdı və gördü ki, kürsülü evin
artırmasında taxta çarpayının üstündə kök, yaşlı bir qadın oturub. Qadın yanındakı qıyqacı
götürüb başına saldı.
– Qonağın qədəmlərinə qurban olum, – deyib hıqqana-hıqqana çarpayıdan düşdü.
Arvad ayaqları uyumuş adam təki yeriyirdi, elə bil ağır bədənini gəzdirməyə qıçlarının
gücü çatmırdı. Uzun, gen tumanı onu bir az da kök göstərirdi. Çatıb Ağarəhimə əl verdi,
nəfəsi təngiyə-təngiyə:
– Xoş gəlmisən, atam-anam, – dedi.
Ağarəhim başını tərpətdi. Borcu deyil ki, tanımadığı adamlara dil-ağız eləsin. Arvadın
üzü qaramtıl idi, bir gözü yarıyacan ağ pərdə ilə örtülmüşdü. Ağarəhimin key-key dayandığını görüb, əvvəlkindən də mülayim səslə:
– Öyə keçsənə, dərdin alım, – dedi.
Ağarəhim dodaqlarının altında mızıldandı. Arvad dönüb evə tərəf gedə-gedə:
– Ay gəlin, hey! – çağırdı, – ustul gətir qonağa!
Gəlin əlində stul otaqdan çıxdı, elə bil bayaqdan stulu götürüb içəridə hazır dayanmışdı.
Stulu, az qala, yüyürə-yüyürə gətirib armud ağacının kölgəsinə qoydu və tez də artırmaya
qayıtdı. Tanınmaza-bilinməzə belə qəbul Ağarəhimin xoşuna gəlmədi. Ağarəhim nəzərləri

•••

203

ilə oğlanı axtardı. Oğlan ot maşınının qabağında dayanıb yanıqlı-yanıqlı siqaret çəkirdi. Yanında üç-dörd yaşlı qız uşağı durmuşdu. Qız çitdən düzəldilmiş gəlinciyi sinəsinə sıxıb altdan-yuxarı oğlana baxırdı, amma oğlan, deyəsən, onu görmürdü.
Yaxınlıqda dənlənən toyuqların üstünə cumdu. Toyuqlar pərən-pərən düşüb qaqqıldaşdılar, tövlənin dalına qaçdılar, oğlan da onların dalınca yüyürdü… Bir azdan hər əlində
bir çolpa tövlənin dalından çıxdı.
Ağarəhimin dil-dodağı qurumuşdu, içində elə bil ocaq qalanmışdı, özü də bu ocaq çoxdan
– maşın maşına dəyən dəqiqədən qalanmışdı və Ağarəhimin sinəsinin altını pörşələyirdi.
Oğlan çolpaları kəsib qurtarandan sonra Ağarəhim:
– Bir az su tapılarmı? – dedi, – içməyə…
Oğlanın iri gözləri işıqlandı.
– İçməyə də tapılar, lap çimməyə də, – dedi və tələsə-tələsə gedib artırmadakı güyümdən
bir stəkan su gətirdi.
Ağarəhim üzünü yana tutub suyu sümürə-sümürə içdi. Su, elə bil, içindəki közü cızıldadacızıldada, odu söndürə-söndürə süzülüb getdi… Yenə içə bilərdi, istəmədi. Stəkanı oğlana
qaytaranda ürəyindən keçdi ki, “sağ ol” desin, demədi.
Oğlan utana-utana soruşdu:
– Adın nədir, ay dayı?
Oğlanın “dayı” deməyi Ağarəhimi açmırdı heç. Ağarəhim könülsüz-könülsüz adını dedi.
Oğlan bu tanışlığa sevinirmiş kimi gülümsədi:
– Mənim də adım Binnətdi, – dedi. – Sən burda dincəl, mən usta dalıycan gedim… Allah
eləsin, kənddə tapa bilim onu. Ora-bura dartırlar. Əzik-üzük maşınların anasıdı. Özü
düzəldir, özü də kraskalayır. Çox qabiliyyətli ustadı.
Ağarəhim inanmadı ki, kənddə qabiliyyətli usta olsun.
Oğlan artırmaya qalxdı. Taxta çarpayının üstündə mürgüləyən arvada nəsə dedi. Arvad
vaysına-vaysına əlini dizinə çırpdı. Oğlan artırmadan düşə-düşə hövsələsiz halda:
– Ağzından od tökmə, ay ana, – dedi, – qəsdən eləməmişəm ha.
Binnət doqqazdan çıxandan sonra Ağarəhim armud ağacının kölgəsindəki stulda oturdu.
Gəlin üstünə balaca, təmiz süfrə salınmış kətili Ağarəhimin qabağına qoydu. Armudu stəkanda çay gətirdi. Bircə dəfə də başını qaldırmadı, gözünün ucuyla da olsa, Ağarəhimin üzünə baxmadı.
Gəlin artırmanın qabağında çolpaları yolurdu. Ağarəhimin yadına öz arvadı düşdü və onsuz da qara olan qanı bir az da qaraldı. “Gərək baxaydım onun sözünə, gərək talisman qoyaydım maşına. Heç olmasa, yağlı tikandan-zaddan…”
Balaca qız “Jiquli”nin yanında dayanıb zarıldayırdı, gəlinciyi də bir əli ilə sinəsinə
sıxmışdı. Gəlin işini yarımçıq qoyub uşağın yanına getdi. “Jiquli”nin qabaq qapısını ehmalca
açdı. Qız o dəqiqə kiridi, maşına dırmaşıb sükanın arxasında oturdu. Ağarəhimin dişi
bağırsağını kəsdi: “Elə bil atalarının malıdı”.
Ağarəhim çaya əlini də vurmadı. Darıxdı. Qalxıb “Jiquli”yə yaxınlaşdı. Maşın gözündən
elə düşmüşdü ki, baxmaq istəmirdi ona. Uşağa baxdı. Dizinin üstündəki gəlincik qəribə
gəlincik idi. Ağarəhim ömründə belə gəlincik görməmişdi. Ağ çitdən baş düzəldib balaca
çöpün bir ucuna bənd eləmişdilər. İri düyməyə oxşayan dəpdəyirmi bu başın ortasında qara
karandaşla ağız-burun, qaş-göz çəkmişdilər. Gəlinciyin çiyinləri yox idi – hər çiynin yerindən
bir cüt qol sallanırdı – əyninə əl boyda, beli büzməli tuman geyindirmişdilər.
– Haralısan, atam-anam?
Ağarəhim qəfil səsdən diksinən kimi oldu. Geri qanrıldı; kök arvad onun arxasında
tövşüyə-tövşüyə dayanmışdı. Ağarəhim:
– Bakılıyam, – dedi.
– Qulluqdasanmı?
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– İnşaat institutunda müəlliməm… Fizika müəllimi…
– Allah saxlasın səni.
Arvad, deyəsən, ayaq üstə dayanmağa çətinlik çəkirdi. Əllərini yerə dirəyə-dirəyə
çayırlıqda oturdu.
Arvad “Jiquli”yə ötəri nəzər salıb köks ötürdü.
– Qarabəxtdi bu gədə. Anadan olannan xata-bala başından əskik döyül. On yaşınacan
azar-bezar qoymadı gözünü açsın. Deyirdik, sağ qalmaz bu, ölər, amma ölmədi. Di gəl ki,
fərri də böyümədi – yanıq oldu. Qurban olum Allaha, özü bilən məsləhətdi… Xalqın uşaqları
oxuyub qulluq yiyəsi oldular. Dərs bu qansızın qafasına batmadı. Qabağında ata vardımı ki,
təpəsinə döyə-döyə oxudaydı? Binnətin beş yaşı olanda kişi köçünü sürüb getdi bu dünyadan.
Mənim də başım öz əlimdə döyüldü ha. Sovxozda işləyirdim, hava işıqlanmamış gedirdim,
qaş qaralanda qayıdırdım.
Arvad üzünü göyə tutub ah çəkdi. – Bunnarı müsibətnən böyütmüşəm, dərdin alım. İndi
pensiyədəyəm, ayda iyirmi üç manat alıram hökumətdən. Heç onu verməsələr də, dolanaram.
Mənim nə xərcim, nə çıxarım var ki? Əfəndi sovxozda traktor işlədir, ayrıca ev-eşiyi var,
məni də yadından çıxartmır, Allah mənim ömrümdən kəsib onun ömrünə calasın. Qızdan da
razıyam. Təkcə bu gədə… – arvad başındakı qıyqacın ucuyla salamat gözünün yaşını sildi. –
Ayaqlarıma yel gəlib, – dedi, – canımın hayındayam, bu baxtıqara da ömrümü bir yannan
baltalayır.
Arvadın dərd-gileyinə qulaq asmağa həvəsi yox idi Ağarəhimin. Qorxurdu ki, birdən
ürəyi yumşalar, Binnətə rəhmi gələr. Darıxa-darıxa saatına baxdı. İstədi uzaqlaşsın arvaddan,
amma arvad onun niyyətini hiss edibmiş kimi burnunu çəkib danışmağa başladı.
– Bir yerdə dayana bilmir gədə. Gah sovxozda fəhlə oldu, gah dəmir yolunda işlədi. Sonra
Əfəndi yaxalayıb apardı yanına, traktor sürmək öyrətdi ona. Ordan da qaçdı. Nə qədər avaraavara gəzdi. Getdi əsgərliyə, orda şoferlik oxudu… Qayıdanda sovxozda köhnə bir maşın
verdilər ona. Ağıllanmışdı, başını aşağı salıb işləyirdi. Dedik, day kişi olub, evləndirdik. –
Arvad başıyla artırmadakı gəlinə işarə elədi. – O halal süd əmmişi aldıq ona… Bir qızdarı
oldu, – odu, o sənin maşınında oturan. Allah Binnətin başına gürşadını tökdü: maşını aşırtdı
gədə. Alverçilər təlləyib ağlını əlinnən alıblar, o da cavandı dana, pula tamah salıb, gecəynən
maşını kələmnən nıxlayıb sürüb. Qurban olduğum Tanrı da nəzərini çəkib bunnan: maşın
budu ha, uçub dərənin dibinə. Alverçilərdən birinin qolu sınmışdı, birinin qılçı şikəst
olmuşdu, özünün heç burnu da qanamamışdı. Binnəti tutub damladılar, bir il türmə kəsdilər
ona. Gədə türməyə girən günnən gəlinin gözünün yaşı əlində oldu. Səhər-axşam yumdutökdü. Nə illah elədim, kirimədi.
Ağarəhim, az qaldı, üzünü arvada tutub desin ki, “ay ana, ay xala, məndə günah yoxdu,
mən pis adam deyiləm. Əgər mərdimazar olsaydım, sənin oğlunu verərdim inspektorun əlinə,
oğlunun da yaxası qurtaranacan dərisi boğazından çıxardı”.
– Türmədən təzəcə gəlib tifağı dağılmışın balası. Yalvar-yaxardan, minnət-sünnətdən
sonra sovxoz bir maşın verdi ona. Maşınnıq qalmayıb ha onda: təpədən dırnağa calaqdı,
yamaq-yamaqdı. Bir gün işləyəndə beş gün özünə gəlmir… Səhər tezzən Binnət dedi, ay ana
büyün bazardı, gedim heyvanlara ot-ələf gətirim. Dedim, getmə, bala. Ürəyimə nəsə dammışdı, gecə pis yuxu görmüşdüm. Həm də bilirəm axı, xata bunun boynunun ardınca gəzir…
Getdi. Axırda da belə oldu… İndi neynəyəcək, başına haranın daşını salacaq? Pulu-pənəsi
hardadı onun?
Arvad qıçlarını çəkə-çəkə evə tərəf gedirdi. Deyəsən, ürəyini boşaltmışdı, nə demək
lazımdırsa, demişdi qonağa. İndi qonaq bilər, qonağın Allahı bilər…
Tüstülənə-tüstülənə, nərildəyə-nərildəyə həyətə bir “Moskviç” girdi və düz Ağarəhimin
yanında dayandı. Binnət maşından düşüb:
– Şükür allaha, – dedi. – Əjdəri tapa bildim.
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Əjdər “Moskviç”in qapısını açıb ayaqlarını salladı. Elə oturduğu yerdəcə Ağarəhimə
baxıb, yüz ilin tanışı kimi gülümsədi. Bu da eynən Binnət kimi arıq, çəlimsiz idi, bunun da
yaşını dürüst demək mümkün deyildi.
Binnət tələsdirdi onu.
– Əyə, düşsənə, a tanrısız!
Əjdər qapıdan yapışıb qalxdı. Ağzına buz qoymuş adam təkin dilini güclə tərpətdi.
– Qonaq… xoş gəlib… – İrəli yeriyib Ağarəhimə əl verdi, – ürəyini sıxma, bajoğlu, –
dedi. – Mən… bu saat…
Əjdər:
– Budumu, ayə, maşın? – deyib ləngərlənə-ləngərlənə “Jiquli”yə tərəf getdi.
Binnət uşağı maşından düşürtdü, oturacağa tökülmüş şüşə qırıntılarını təmizlədi.
Əjdər “Jiquli”nin vurulmuş yerini diqqətlə nəzərdən keçirəndən sonra üzünü
Binnətə tutdu.
– Ayə, bekara şeydi… Başın haqqı… canını alacam bunun, cərcənəyini ayıracam, – dedi
və çayırlıqda oturub qıçlarını uzatdı.
Ağarəhim arxasını Əjdərə çevirib Binnətə pıçıldadı:
– Deyəsən, keflidi bu.
– Bu batmışın ayıq vaxtı olurmu heç? Çox zirək adamdı: beş kişinin işini təkbaşına görər,
“yoruldum” deməz. Əlləri qızıldı bunun… Sən narahat olma, bircə saata düzəldəcək maşını.
Əjdər siqaretdən dərin qullab alıb çayırlığa dirsəkləndi.
– Ayə!.. A Binnət! Qonaq yoxsa mənnən danışır? Elə bilir… kefliyəm… heləmi?.. Ayə,
mən Əjdərəm haa. Qonağa denən, – yumruğunu sinəsinə vurdu, – mən Əjdərəm haa.
Binnət gülümsədi:
– Demişəm, əşi.
– Di get, bir dolça su gətir, ciyərim yanır.
Binnət getdi su gətirməyə.
Binnətin gətirdiyi suyu Əjdər çənəsinə, sinəsinə axıda-axıda ləzzətlə içdi. Ağarəhim
dodaqlarını yaladı, amma su istəməyə utandı.
Əjdər:
– Ya Allah! – deyib qalxdı. “Moskviç”in yük yerindən paslı bir ling çıxartdı. Elə bil illərlə
əl dəyməmişdi bu lingə, illərlə yağışın altında, palçığın içində qalmışdı. Taxta çəkic çıxartdı.
Dizlərini yerə qoyub, lingi “Jiquli”nin əzilmiş qanadının altına saldı. Bir dartdı, iki dartdı,
çöl tərəfdən taxta çəkiclə bir vurdu, iki vurdu və əzik qanad çartıldayıb bir qarış uzunluğunda
cırıldı. Əjdər əl saxladı.
– Baho! Buna nooldu, ayə? – dedi, – Bu andır lap kağızdanmış… Mənnən çıxmaz iş…
Niyə cırıldı, ayə, bu?
Ağarəhim acıqlı-acıqlı Binnətə baxdı. Maşın vurulanda heç bu qədər dilxor olmamışdı,
bu qədər heyifsilənməmişdi. Az qaldı, Əjdərin qolundan tutub fırıldatsın qırağa.
Əjdər özü çəkildi kənara. Lingi, çəkici tulladı yerə.
– Əllərim niyə əsdi, ayə, mənim? – dedi. Əjdər də təzədən çayırlıqda oturdu.
– Düzələcək, – dedi, – səbrini bas… O cırılan yerə fikir vermə. Lehimləyəcəm, olacaq
anadangəlmə. Düzü, mən həmişə yekə maşınları abıra salmışam… Leqkovoy da düzəltmişəm ha… “Moskviç” filan… “Jiquli” birinci kərədi… Qəm eləmə... Əjdər olan yerdə nə qəm?
– dedi, ancaq hiss olunurdu ki, Ağarəhimdən çox, özünə ürək-dirək verir.
Binnət xəcalətindən Ağarəhimin üzünə baxa bilmirdi. Əjdəri tərifləmişdi, Əjdərə güvənmişdi, sən demə, Əjdərin də bacarmadığı işlər varmış. Binnət ürəyində Allaha yalvarırdı
ki, Əjdərə kəramət versin, fərasət versin, Əjdər də onu bu bəladan qurtarsın.
– Ya Allah! – deyib Əjdər ayağa qalxdı.
Ağarəhim görürdü ki, Əjdər “Jiquli”yə yaxın getməyə ürək eləmir, qalıb dirənə-dirənə.
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Əjdər lingi, çəkici götürüb:
– Başladıq, – dedi, amma hiss olunurdu ki, başlamaq istəmir.
Ağarəhim hirsini boğa bilmədi:
– Bacarmadığın işə niyə girişirsən? – dedi, – maşını day da şikəst elədin! – üzünü Binnətə
tutdu, – yekə oğlansan! – dedi, – qanacağın, mərifətin olsun! Məni avara qoymusan burda!
İstəyirsən, sənə pislik eləyim?! Pislik eləməyə gücüm çatar!
Binnət yazıqlıq yağan iri gözlərini döyə-döyə qaldı.
– Pislik niyə, dərdin alım? Bir xatadı, olub. Qardaşıma ismarış göndərmişəm, qoy gəlsin,
görək neynirik.
– Sabah mən Bakıda olmalıyam, başa düşürsən?!
– İndi ki kənd ustasına ürək qızdırmırsan, deyirəm, bəlkə aparıb Bakıda düzəltdirəsən.
Xərci nə qədər eləyir, de, ordan-burdan tapıb verərəm.
Ağarəhim bilmirdi ki, maşın nə qədər xərc aparacaq. Qiymət deməyə qorxurdu. Qorxurdu
ki, birdən az deyər. Amma dedi:
– Min manat! – Ağarəhim Binnətin üzünə baxmadı, bilmədi ki, oğlanın sir-sifəti nə kökə
düşdü.
Əjdər lingi, çəkici tulladı.
– İnsaf elə, ayə! – dedi. – Min manat nədi?
– Bəs nə bilmişdin, əşi? Təptəzə maşındı, dörd ay deyil aldığım.
Əjdər başını buladı:
– Allahın olsun, ayə, min manat çölə tökülməyib.
Söz Ağarəhimin ağzından çıxmışdı, vəssalam. Durub alver eləməyəcəkdi ki, burda. Qəti
dedi:
– Min manat!
Əjdər sətin pencəyini düymələyə-düymələyə gedib çıxdı artırmaya. Çarpayıda, kök arvadın yanında oturub əllərini ölçə-ölçə başladı danışmağa.
Binnət başını aşağı salıb Ağarəhimin qabağında şaxta vurmuş toyuq təkin dayanmışdı,
yanıqlı-yanıqlı siqaret çəkirdi. Handan-hana başını qaldırıb qorxa-qorxa soruşdu:
– Bəlkə, yönnəşək, a dayı?
Ağarəhim sövdələşməyə son qoymaq üçün səsini qaldırdı:
– Söz bir dəfə olar!
Həyətə alçaqboy, tökməbədən, qırmızıyanaq bir kişi girdi. Binnətə zərrəcə oxşarı olmasa
da, Ağarəhimin ürəyinə damdı ki, Binnətin qardaşıdı bu, “Əfəndi” deyilən adam budu.
– Xoş gəlibsən, dərdin alım, – deyib kişi Ağarəhimin yumşaq əlini daş kimi bərk, cod
əlinin içində sıxdı. – Bə niyə burda ayaqüstə dayanmısan? – Üzünü artırmaya tutub: – Ana,
hey! – dedi. – Qonağa beləmi qulluq eləyirlər?! Bəs hanı sizin süfrəniz, hanı yemək-içməyiniz?!
Kişi Ağarəhimin əlini buraxıb artırmaya getdi. Əjdər başını yırğalaya-yırğalaya Əfəndiyə
nəsə dedi. Arvad əlini dizinə çırpıb vaysınanda Əfəndinin, deyəsən, acığı tutdu.
– Qaraçılıq eləməyin, siz Allah! – dedi. – Əziziniz ölməyib ha!
Artırmadakı ortalıq stolunu sinəsinə qaldırıb aşağı düşürtdü.
– Tez olun görək, acından qırıldıq!.. Əyə, bu gəlin harda itib?!
Gəlin ağappaq süfrə gətirib stolun üstünə saldı. Əfəndi Ağarəhimi çağırdı:
– Bəri gəl, dərdin alım. Görürəm, büyün bunnar sənə sitəm eləyiblər. – Bayaqdan farağat
vəziyyətində dayanmış Binnətə dedi: – Get Əjdərin sazını gətir, qoy bir az dınqıldatsın, qulaq
asaq.
Ağarəhim çay içə-içə fikirləşirdi ki, nə yaxşı, Əfəndi gəlib çıxdı. Əfəndinin gəlişi ilə Ağarəhimin nigarançılığı, narahatlığı sovuşmuşdu, ürəyində səbəbini özünün də anlamadığı bir
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arxayınlıq, ümid yaranmışdı. Hərdən Əfəndinin qan daman yanaqlarına, qalın pırpız qaşlarına, çat-çat yoğun barmaqlarına göz yetirirdi və inanırdı ki, belə adam dağı dağ üstünə
qoyar, belə adam etibarlı olar, insaflı olar, haqqı nahaqqın ayağına verməz, dostu-yoldaşı
darda qoymaz. Əfəndinin gözlərindən nur tökülürdü və Ağarəhimin ürəyini işıqla, ümidlə
dolduran da, deyəsən, elə bu nur idi. “Neçə ildi sovxozda traktorçu işləyir, yəni bunun evində
min manat pulu yoxdu?”
Binnət sazı gətirib stolun küncünə söykənmişdi, bayaqdan bəri ağzından bircə kəlmə də
söz çıxmamışdı. Danışan Əjdərlə Əfəndi idi. Hər şeydən danışırdılar – ala dağdan, qara
dağdan, öləndən, qalandan – təkcə “Jiquli”nin vurulmağından danışmırdılar, “min manat”
məsələsini dillərinə gətirmirdilər.
Gəlin stolun üstünə dərin buludda çolpa çığırtması qoydu. Süfrəni sahmana salıb kölgə
kimi yox oldu. Ağarəhim ac idi, di gəl ki, boğazı tikilmişdi, loxmasını güclə udurdu. Gözləyirdi ki, Əfəndi nə vaxt dillənəcək, nə vaxt deyəcək ki, “çörəyini rahat ye, pulun dərdini
çəkmə, min manat budu ha, cibimdədi”. Amma Əfəndi olan kəs bircə dəfə də soruşmurdu ki,
“qonaq qardaş, kimsən, nəçisən, hardan gəlib, hara gedirsən?”
Əjdər sazı köynəkdən çıxarıb basdı sinəsinə. Başını sazın sağanağına qoyub, gözlərini
yumdu…Ağarəhimin saz havalarından o qədər də xoşu gəlmirdi, illərlə eşitməsəydi, yadına
düşməzdi. Amma indi Əjdərin şövqlə çalmağı heyrətə gətirmişdi onu. İnana bilmirdi ki, saz
belə dillənə bilər, sızıldaya bilər.
Əjdər başını qaldırdı, amma gözlərini açmadı.
– Əfəndi, dərdin alım, qulaq as, bu havanın adı “Göyəzən gözəlləməsidi”, özüm
düzəltmişəm, – dedi və başladı yeni hava çalmağa. Bir neçə mizrab vurub dayandı. Sazı
köynəyə sala-sala: – Eh, ay fələk, – dedi, – mən Göyəzənin təpəsinə nə vaxt çıxacam?
Heç kim dillənmədi. Hamı hiss eləyirdi ki, süfrə arxasında söhbət tutmur; sözlərdən elə
bil daş asılmışdı. Əjdər stəkanının dibində qalmış çaxırı bir atıma içib ağzını marçıldatdı.
– Ayə, ay Əfəndi, hardan alacaqsan, ə, min manatı?
Əfəndi ona təpindi:
– Ə, kiri, ə! Ölkə viran qalmayıb ha! Dünyada təkcə ölümə çarə yoxdu. Təki can sağ
olsun, hər şey düzələr.
Əjdər qızışmışdı:
– Ayə, Binnətin evini bazara töküb satsan, heç min manat düzəlməz. Min manat az
puldumu, allahsız?
Əfəndi də qızışdı:
– Ağzımı açma mənim! Binnətin bir inəyi var, iki danası var! Mənim də evimdə xəlixəlçə var! Binnətin kişi təkin bacısı var, onun da saxlancı olar yəqin. Çıxardarıq bazara,
satarıq. İntəhası, qonaq qardaş gərək bir az ləngisin.
Ağarəhim ürəyində: “Gözləyərəm, – dedi. – Sabah tezdən instituta təcili teleqram
vuraram, bilərlər ki, gecikəcəm”.
Əjdər həyətdən çıxandan sonra səsi yoldan gəldi:
– Mən Əjdərəm haa! Əjdərəm!.. Əjdər!
Əfəndi, Ağarəhimin qolundan tutub kənara çəkdi:
– Qardaş, uzan, rahat yat. Necə demisən, heylə də olacaq.
Ağarəhim dirənə-dirənə dedi:
– Məndən inciməyin… Özünüz bilirsiniz də… təzə maşındı… İnciməyin…
– Niyə inciyirik, ay sağolmuş? Sən bizdən incimə ki, bizim ucbatımızdan… Ürəyini buz
kimi elə… Səhər sənə xəngəl də yedizdirəcəyik, pulunu da düzəldib verəcəyik… Di, salamat
qal, dərdin alım. Gecən xeyrə qalsın. Mən getdim.
Ağarəhimin xahişi ilə onun yerini çöldə saldılar. Otaqdan yaylı, dəmir çarpayı çıxarıb,
armud ağacının dibinə qoydular.
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Ağarəhim yatağa paltarlı uzandı, heç ayaqqabılarını da çıxarmadı. Əzgin, yorğun olduğunu, bütün canının sızıldadığını indicə hiss elədi. Beyni də ağırlaşmışdı, amma yuxusu gəlmirdi. Başqa vaxt olsaydı, Ağarəhim, bəlkə də, çöldə, ağac altında yatmağın ləzzətini duyardı, indi gözlərini tərtəmiz göydə sayrışan ulduzlara zilləyib qulaqlarındakı uğultunu
dinləyirdi.
Bağçada şanapipik quqquldadı, biri də uzaqdan ona səs verdi. Ağarəhim yerinin içində
oturub şanapipiklərin deyişməsinə qulaq asdı. Sonra qanrılıb artırmaya tərəf baxdı. Kök arvad orda – taxta çarpayıda yatmışdı, özə də bu bürküdə, deyəsən, yorğanı başına çəkmişdi…
Ağarəhim gecənin qərib sakitliyində zümzüməyə bənzər bir səs eşitdi.
Kimsə ağlayırdı. Boğula-boğula, hıçqırığını uda-uda, içində, ürəyində ağlayırdı. Arvad
tərpənmirdi – yatağında daş kimi qalmışdı, amma Ağarəhim inandı ki, ağlayan odur. Niyə
ağlayır, görəsən?.. Sabah Binnət inəyini, ya da danalarını bazara çıxaracaq, sabah Əfəndi
evindəki xəlçənin bir-ikisini dəyər-dəyməzinə satmalı olacaq. Yəni kök arvad buna görə ağlayır? Bəlkə heç ağlamır, bəlkə Ağarəhimin qulağı səsə düşüb? Yox, ağlayır, vallah, ağlayır… Odey tərpəndi… ağlamağını kəsdi… yönünü divara çevirdi… təzədən başladı içində
ağlamağa…
Ağarəhim fikirləşdi ki, indi bu həyətdə, bu evdə qıvrımsaç qızdan başqa heç kim yatmayıb. Bax, qapısı örtülü o otaqda Binnət siqareti siqaretin oduna calayır. Yəqin, qəşəng gəlin
ağlayır.
Ağarəhim gerçəkli qorxdu. Elə bil göydəki ulduzlar qırmızı-qırmızı daşlara dönüb Ağarəhimin təpəsinə töküldü. Ağarəhim canında, içində dözülməz bir ağrı duydu. Ağarəhim
ürəyinin guppultusuna qulaq asa-asa çarpayıdan düşüb “Jiquli”yə tərəf getdi…
“Jiquli” evin qabağından asta-asta keçəndə arvad hövlnak dikəlib çarpayıda oturdu.
Ağarəhim onun gözlərini yaxşı-yaxşı görməsə də inandı ki, arvadın gözləri heyrətdən böyüyüb… Ayın bəyaz işığında yolun çala-çuxuru da görünürdü. Göyün üzünə yavaş-yavaş
ağımtıl şəfəq gəlirdi, alatoran dağılhadağıl idi.
Maşının vurulduğu yerə çatanda Ağarəhim saatına baxdı: dörd tamam idi. Sonra oturacaqda Ağarəhimin gözlərinə bir şey sataşdı. Götürüb baxdı: qıvrımsaç qızın gülməli gəlinciyi
idi. Ağarəhim gülümsədi. “Bu da mənim talismanım”, – dedi və hiss elədi ki, bayaq canını
yandırıb-yaxan ağrıdan, göynərtidən əsər-əlamət qalmayıb. Ağarəhim maqnitofonun
ağzındakı kaseti barmağıyla irəli itələdi.
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“Müstəqillik illərində ədəbiyyat (1991-ci ildən günümüzə qədər)”
bölməsi üzrə
Zəlimxan Yaqub
DUR AYAĞA, MƏMLƏKƏTİM!
(ixtisarla)
Düşmən bilir, bu topağın altı nədir, üstü nə,
Onunçün də od yağdırır gecə-gündüz üstünə.
Qurban olum dumanına, qurban olum tüstünə,
Qılınca dön, həqiqətim, qalxana dön, qeyrətim!
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
Şuşa, Laçın, Xocalı qovrulur öz yağında,
Yetmiş yeddi yara var sinələrin dağında.
Vaqif, Şəmşir, Ələsgər düşmənin tapdağında,
Dağ yandırar intizarım, daş yandırar həsrətim,
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
Məzarsızdır meşələrdə qaçqın olub ölənlər,
Kəfənsizdir son tikəni körpəsi ilə bölənlər.
Qismətimiz uçurumlar, aşırımlar, bələnlər,
İçərimi yedi-tökdü hirsim, kinim, nifrətin,
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
İtkinlərin tapılsa da, ölənlərin dirilməz,
Baltalanıb budanmışam, budaqlarım gərilməz.
Ağac əkdim, meyvələri öz əlimlə dərilməz,
Yağıların pəncəsində cəhənnəmdir cənnətim,
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
Haqsız meydan suladıqca əlimizdən haqq gedir,
Gözümüzdən arx açılır, çay gedir, bulaq gedir.
Qarış-qarış, parça-parça yurd gedir, torpaq gedir,
Mən ki əsir olmamışam, nədir bu əsarətim?
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
Nifrətini silah elə, gəl silahı gözləmə,
Sarıl bu inamına, gəl sabahı gözləmə.
Haqqa güvən, nə gədanı, nə də şahı gözləmə,
Ona-buna göz dikənə yoxdur mənim rəğbətim,
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
Torpağımız neçə dəfə tapdalanmış, talanmış,
Duru gözlü çeşmələrə qızıl qanlar calanmış.
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Babəkim də, Koroğlum da, Xətayim də yalanmış,
Haqqımızı qaytarmasaq, sən arxasız, mən yetim,
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!
Nə Tərtərdə ləzzət qaldı, nə Qarqarda, Xaçında,
Oğul qanı xınalandı anaların saçında.
Şəhid oldum Xocalıda, şəhid oldum Laçında,
Bu yolların son ucunda şəhidlikdir qismətim,
Dur ayağa, məmləkətim, qalx ayağa, millətim!

İFADƏLİ OXUDA İSTİFADƏ EDİLƏN
ŞƏRTİ İŞARƏLƏR

1

|

Qısa fasilə (bir sayına bərabər)

sətri

2

||

Orta fasilə (iki sayına bərabər)

sətri

3

|||

Uzun fasilə (üç sayına bərabər)

sətri

4

—

Məntiqi vurğu

sətiraltı

5



Tonun yüksəlməsi

sətirüstü

6



Tonun alçalması

sətirüstü

7

.....

Sözün uzadılması, yaxud cümlənin hissəsinin
oxu tempinin aşağı salınması

sətiraltı

8



Tempin artırılması (oxunun sürətləndirilməsi)

sətiraltı

9

Yanaşı gələn sözlərin birnəfəsə deyilməklə oxunması

sətirüstü

10

Misrada fikir tamamlanmayıb növbəti misraya
köçürüləndə qoyulur

sətri
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ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏ MEYARLARI

Şifahi nitq bacarıqları üzrə

s/s.
Meyarlar
1 Fikrin aydın çatdırılması
2

Fikrin əsərdən nümunələrlə şərh edilməsi

3

Çıxışın inandırıcı olması

4

Nitqdə cümlələrin düzgünlüyü

5

Yersiz söz və ifadələrin işlədilməməsi

6

Əsərin ideya-bədii xüsusiyyətləri ilə bağlı çıxışda
müxtəlif mənbələrdən istifadə
Mövzuya, problemə müqayisələr, ümumiləşdirmələr
aparmaqla münasibət bildirilməsi
Fərqli fikirlərə dözümlü yanaşma
Öyrənilmiş yeni sözlərdən istifadə

7
8
9
10

Nail olmuşam

Nail olmamışam

Mövzuya, problemə tənqidi münasibətin
əsaslandırılması

Yazılı nitq bacarıqları üzrə

s.s.
1
2

Meyarlar
Yazı işinə uyğun ifadələrlə başlamışam.
Cümlələri dil qaydalarına uyğun qurmuşam.

3
4

Sözləri düzgün yazmış, durğu işarələrinə, abzaslara əməl etmışəm.
Təkrarlara yol verməmişəm.

5

Bədii təsvir vasitələrindən istifadə etmişəm.

6
7
8
9
10

Oxşar cəhətləri tapmışam.
Fərqli cəhətləri tapmışam.
Əhvalat və hadisələrə fərqli münasibət bildirmişəm.
Fikirlərimi aydın, yığcam ifadə etmişəm.
Fikirlərimi əsərdən nümunələrlə əsaslandırmışam.

11

Faktlardan, sitatlardan yerində istifadə etmış, müqayisələr aparmışam.

12

Mövzu ilə əlaqədar müstəqil fikir söyləmişəm.

13

Müxtəlif mənbələrə dair biliklərimdən istifadə etmişəm.

14.

Tələb olunan həcmdə yazmışam.

15

Yazımda məntiqi ardıcıllığı gözləmiş, ümumiləşdirmə aparmış, nəticə
çıxarmışam.
Mövzunu əhatə etmişəm.
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Bəli

Xeyr

LÜĞƏT
A
Ağı – 1. zəhər; 2. yas yerində söylənən yanıqlı sözlər
Alaçıq – çubuqlardan qurulub üstü keçə ilə örtülən köçəri mənzili, çadır
Artel – şirkət, birləşmə, təsərrüfat birliyi
Aşıq – uşaqların aşıq-aşıq oyununda işlətdikləri (adətən, qoyunun diz qapağından çıxarılan)
sümük
Aşina – dost, yaxın yoldaş
Aşiyan – məskən, sığınacaq
B
Badya – içinə süd sağmaq, yaxud maye tökmək üçün misdən, saxsıdan və s. düzəldilən altı
gen böyük qab
Bağ ata – xalq yazıçısı İ.Hüseynov yazır ki, “Boq” yox, “Bağ” olmalıdır. Türklərin fikrincə,
Bağ ata İstanbul şəhərinin yaxınlığındakı kiçik bir evdə yaşamışdır.
Bana (türkcə) – mənə
Barigah – 1. imarət. 2. böyük bir şəxsin hüzuru
Bardaq – saxsı su qabı
Başaq – biçin zamanı yerə tökülən sünbül qırıntıları
Beyət etmək – tabe olmaq, hakimiyyətini qəbul etmək
Bəşəriyyət – burada: insanlar
Bəlabəhri – bəla dəryası, qəm dənizi
Bərgiz – işığınız, elektrikiniz
Bəyan etmək – bildirmək
Bəyaz – ağ
Bəzmi-istirahət – istirahət məclisi
Biixtiyar − ixtiyarsız, qeyri-iradi, özündən asılı olmayaraq
Bilfel – 1) işdə; 2) indi, hələ, hələlik; 3) həqiqətən, həqiqətdə, doğrudan
Binə – burada: təməlini qoymaq
Bişəkk – şəksiz, şübhəsiz, yəqin, əlbəttə
Bulama – təzə doğan sağmal heyvanların ilk günlərdə sağılan südü
C
Cadə − böyük yol, baş küçə, işlək yol
Came – böyük məscid
Cəhrə − yun əyirmək üçün əl ilə işlədilən sadə alət
Civar – ətraf, yaxın yerlər, ətraf yerlər
Ç
Çamlıqlar − şam meşələri
Çərəkə – keçmişdə ərəb əlifbasını öyrənmək üçün dərslik
D
Dalğın − dərin fikrə batmış, çox fikirli, fikri bir şeylə məşğul
Darülfünun − universitet
Depo – vaqon və lokomotivlərin dayanması və təmiri üçün xüsusi yer, emalatxana
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Dəc – bir yerə yığılmış arpa, buğda və s. əl toxunmasın deyə onu nişanlamaq üçün taxtadan
və s. düzəldilən iri möhür (nişan)
Dilfirib − məftunedici, valehedici, füsunkar
Donanmaq (donatmaq) – bəzənmək
E
Ehram – 1. Qədim Misirdə fironların məqbərəsi, piramida. 2. hacıların Kəbədə ziyarət
geyimi
Ehya − vücuda gətirmə, canlandırma, bərpaetmə
Elxan (Elxanilər) – Elxanilər dövləti hökmdarlarının titulu. Həmin titul ilk dəfə Hülaku
xana verilmişdir.
Etimad – etibar, inam
Eyş-işrət – kef çəkmək, əylənmək
Ə
Ədna – alçaq, nanəcib adam
Ədüvv – düşmən, yağı
Əxlaq – 1. insanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar;
mənəviyyat; 2. insanın yaşadığı cəmiyyət və onu təşkil edən üzvləri ilə rəftarı və özünü
aparma qaydası
Ələm – dərd, qəm, kədər, qüssə
Əmniyyəbaşı – İranda: polis başçısı, jandarm başçısı
Əngin (fəza) – sonsuz
Ənsə – boyunun arxası
Ərbab – ağa, sahibkar
Ərməğan – hədiyyə, bəxşiş, pay, sovqat, töhfə
Əsər (üzdə, sifətdə) − iz, nişanə, əlamət, bir şeyin varlığına dəlalət edən hal
Əsrarəngiz – sirli, sirr ilə dolu, anlaşılmaz
Əski – keçmiş, köhnə
Əza – bədən üzvü
F
Fazil – fəzilət, hörmət sahibi, fəzilətli
Fəci – faciəli
Fəqət – lakin, amma
Fəxarət – burada: fəxr etmək
Fəs – bəzi Şərq ölkələrində kəsik konus şəklində , əsasən qırmızı rəngli, qotazlı baş geyimi
Fövrən − dərhal, həmin saat, əlüstü, tez
Füsunlu − sehrli; valehedici, əfsanəvi
G
Girdəkan – qoz
Gömülmək – 1. basdırılmaq, quyulanmaq, torpaq altında gizlədilmək; 2. məc. məhv
edilmək, yox edilmək, puça çıxarılmaq
H
Haşa – əsla, heç bir vaxt
Həqarət – hörmətsizlik, sayğısızlıq; heysiyyətə, mənliyə toxunan hərəkət, söz
Həqiranə – alçalmaqla
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Hiddət − qəzəb, acıq, qeyz, hirs, sərtlik
Hökmfərma − hökm sürmə, hökmran olma
Hüma quşu – cənnət quşu, dövlət quşu
Hürriyyət – azadlıq
Hüzn − kədər, qəm, qüssə
X
Xaki-payinə – ayağının altındakı torpağa
Xali – 1) boş, adamsız, tənha; 2) tutulmamış, boş
Xalxal – heyvanlar üçün tikilidə ayrıca yer
Xam – burada: öz təbii halında olan, əridilməmiş
Xariqə − insanda heyranlıq doğuran şey, hadisə; möcüzə
Xəvf – alçalmaq
Xəzan − məcazi: gənclik təravətinin itirildiyi dövr
Xəzəl – payız fəslində budaqlardan tökülən, saralmış quru yarpaqlar
Xırman – taxılı döymək, təmizləmək və qurutmaq üçün qabaqcadan hazırlanmış dairəvi düz
yer, meydança
Xülya – xəyal
İ
İcz – acizlik
İqbal – tale, müqəddərat, gələcək
İkindi – günün günorta ilə axşam arasında ikinci yarısı, günbatana yaxın hissəsi
İmsiləmək – iyləmək
İsgəndər – Makedoniyalı İsgəndər nəzərdə tutulur
İsmailiyyə – XIX əsrin sonu, XX əvvəllərində tikilən və bu gün də arixitektura baxımından
Bakıya xüsusi gözəllik verən abidələr sırasında özünəməxsus yer tutan binadır. Azərbaycanın
muxtariyyatı və müstəqilliyi ilə bağlı ideyalar ilk dəfə bu binada səslənib. Nadir memarlıq
əsəri olan İsmailiyyəni Azərbaycan milyonçusu Ağamusa Nağıyev 1907-ci ildə dünyadan
vaxtsız köçən oğlu İsmayılın xatirəsinə tikdirib. 1918-ci il martın 31-də bina ermənilər
tərəfindən yandırılmış, sonralar bərpa edilmişdir. Hazırda bu binada Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti yerləşir.
İsrar – inad, təkid
İztirab − təlaş, təşviş, daxili həyəcan, narahatlıq, mənəvi əziyyət
K
Kanape – söykənəcəkli taxt, divan
Kar eyləmək – təsir eləmək
Kəc – əyri
Kəcavə – keçmişdə Şərqdə səfərə çıxan adlı-sanlı adamlar üçün minik heyvanlarının,
adətən, dəvənin üstündə düzəldilən örtülü yer
Kələf – yumru şəkildə sarınmış sap, iplik, məftil və s.; yumaq
Kəsif – burada: tutqun
Köməşmək – donmaq
Köşk – bağ-bağça içində tikilmiş bəzəkli ev; imarət
Kövşən – taxıl əkilən yer, zəmi
Kurşun (türkcə) – qurşun: tüfəng və tapança gülləsi
Kuzə – darboğazlı saxsı su qabı, bardaq
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Q
Qarayağız − əsmər, qarabuğdayı
Qayi xan – Oğuz xan oğlu Gön xanın oğludur. Oğuzların Bozox qolundan olan Qayı
boyunun əcdadı hesab olunur.
Qəlbi – yüksək, hündür
Qəlpə – bərk bir şeyin qopub parçalanmış hissəsi
Qəndil – asma lampa
Qırov – payızın axırlarında soyuqlar düşəndə gecələr yerə, yarpaqlara qonan qar kütləsi,
şehin donmuş zərrələri
Qolfstrim – Atlantik okeanında isti cərəyan, axın
Qovzanmaq – burada: qalxmaq
Quzğun dəniz – Xəzər dənizinin keçmiş adı
L
Labüd – yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq
Lacivərd – mavi
Laübalı − etinasız, laqeyd, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən
Lektoriya – mühazirə zalı
M
Mabeyn – burada: ətrafında olan, müşayiət edən yaxın adamlar
Mehrab – məscidlərin qiblə tərəfindəki divarında oyuq yer; namaz qılınarkən insanların üz
çevirdikləri yer
Meynə – üzüm tənəyi
Məhrəm – çox yaxın adam, sirdaş
Məhzun – hüznli, həzin, kədərli, qəmli
Məlal – ürək sıxıntısı
Mərcan – burada: daşlaşmış dəniz heyvanının çöküntüsündən hazırlanan bəzək əşyası,
boyunbağı
Məs (məst) − dəridən və ya başqa yumşaq materialdan tikilən yüngül ayaqqabı
Məsrur – şən, şad, sevincli
Məsum − günahsız; heç bir günahı, qəbahəti olmayan
Mətanət – burada: möhkəmlik, sabitlik
Məzhəkə – gülməli danışıq, hərəkət, oyun
Moviz (mövüc) – qurudulmuş üzüm
Mitralyoz – pulemyot
Möhnət – dərd, qəm
Munis – mehriban, istiqanlı
Müamilə – borcun əvəzində alınan faiz, sələm
Mübaşir –İranda kəndi idarə etmək üçün mülkədarın təyin etdiyi adam
Müməssil – 1) təmsil edən; 2) nümayəndə
Münəvvər – burada: ziyalı
Mütləqa – əlbəttə
Müqabil – qarşılıq
Mütəkkə – uzunsov, dəyirmi balış
Müsaidə – izin, icazə
Müyəssər – mümkün, asan, asan başa gələn
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N
Nam – ad
Nəimi (Fəzlullah Nəimi) – orta əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqdə şöhrət qazanmış Azərbaycan
mütəfəkkiri
Nəmənə – “ nə”, “necə” mənalarında işlənmiş sual əvəzliyi
O
Odər – görkəmli yazıçı İ.Hüseynovun fərziyyəsinə görə, kainatda OdƏr bəşəriyyəti var.
Bizim qalaktikanın bütün planetlərində insan yaşayır. Birinci yaranmış Ey OdƏr planetidir.
Sahibi də Ey OdƏr babamızdır.
Ö
Örgü (tel) – burada: məftil çəpər, maneə
P
Pak – burada: müqəddəs
Pancur – pəncərə
Pencər – müxtəlif yabanı otların ümumi adı
Pəjmürdəhal olmaq – qanı qaralmaq, kədərlənmək
Pəlmə − tutqun, aydın olmayan, zəif işıq
Pərvaz etmək – uçmaq
Ponza – çəki vahidi, 250 qram
R
Rahib – ömrünü ibadətlə başa vuran adam
Raykom katibi – “rayon komitəsi” sözünün ixtisarı, sovet dövründə rayonun faktiki rəhbəri
Rəngin − rəngli, əlvan
Rəncidə-hal olmaq – qanı qaralmaq, kefi pozulmaq
Rica – xahiş
Riqqət– ürək yumşaqlığı, ürək incəliyi, şəfqət; təsirlənmə, mütəəssir olma, acıma; təəssür
Ruzgar – burada: tale
Ruzi – azuqə, yeyəcək
S
Sajen – ölçü vahidi: 2,13 metr
Sakin – burada: sakit, səssiz, hərəkətsiz
Saklı – burada: dalda (yer)
Sardina – siyənək fəsiləsindən xırda balıq
Səcdə – burada: diz çökmək
Səciyyə − 1. hər hansı bir şeyin və ya hadisənin başqalarından fərqləndirən xüsusiyyəti;
xarakter; 2. xasiyyət, təbiət
Səf – sıra
Səfalət − böyük ehtiyac içində yaşama; yoxsulluq və ehtiyacdan çəkilən sıxıntı
Səfil − daimi yaşayış yeri və daimi məşğuliyyəti olmayan, səfalət içərisində yaşayan
Səhəng – su daşımaq üçün misdən və ya gildən qayrılmış qulplu, darboğaz qab; güyüm
Sipər − qoruyucu vasitə, qalxan
Sipərdəkilər − burada: müqavimət göstərənlər
Sovxoz – sovet dövründə dövlət kənd təsərrüfatı müəssisəsi
•••
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Sovuruq –taxılı təmizləmək üçün havaya atma
Sükun − sakitlik
Süqut – burada: düşmə
Sövmiə – yaşayış yeri
Sürahi – 1. məhəccər; 2. uzunboğaz şüşə qab
Süs – bəzək, zinət, bər-bəzək
Ş
Şan – şərəf, şöhrət, iftixar
Şəbnəm – şeh
Şəfqət – mərhəmət, rəhm
Şəmşir – qılınc
Şərafət – şərəf, hörmət
Şlüz – çayda suyu saxlamaq və lazım gəldikdə açıb buraxmaq üçün xüsusi qapı
Şura − burada: dövlətdə, yaxud onun hər hansı sahəsində rəhbər rol oynayan dövlət
orqanlarının adı
Şikəstə − məcazi: qəlbi qırılmış, qəlbi yaralı, ürəyi sınmış
T
Tabaqça – enli taxtadan oyulub hazırlanmış enli, uzunsov qab
Tala – meşədə ağacsız, çılpaq yer, sahə, açıqlıq
Tapqır – atın yəhərinin sürüşməməsi, əyilməməsi üçün döşünün altından keçirilən qayış
Teşi – otdöyən şəklində olan toxuculuq alətidir, nazik bir çubuq vasitəsilə kənd qadınları
onu fırladıb, dizləri üzərində topladıqları yunu və ya pambığı əyirirlər.
Təbərrik – 1. Uğur, xoşbəxtlik gətirməsi güman edilən müqəddəs torpaq, su, parça. 2. Az
tapılan, az ələ düşən şey
Təbi vala – yüksək istedad; coşqun ilham
Təcəddüd − yenilənmə, təzələnmə
Təfavüt –fərq
Təfərrüat – ərəbcə təfərrü sözünün cəmi. 1. əsas mətləbə az dəxli olan təfsilat, ikinci dərəcəli əhəmiyyəti olan məsələlər, xırda məsələlər. 2. bir şeyin, məsələnin ən kiçik, ən xırda, ən
incə cəhətləri
Təfsilat – ərəbcə təfsil sözünün cəmi. Bir işin, hadisənin ən kiçik, ən cüzi təfərrüatı.
Təğyir – dəyişmə, dəyişiklik, dəyişdirmə, başqalaşma
Təhəmmül – dözüm; təhəmmül etmək – dözmək
Tənəzzül – 1. enmə, aşağı düşmə, geriləmə. 2. düşkünlük, özünü alçaltmaq
Tunes – balıq növü
Turan – tarixi baxımdan Orta Asiya və Mavərənnəhr adlanan bölgənin adı. Geniş mənada
isə türklərin yaşadığı bütün əraziləri bildirir.
Tutya – 1. kimyəvi maddə – sink. 2. dindarların müqəddəs saydıqları əşya
Tühaf – qəribə, görünməmiş, anlaşılmaz
Türküstan (türklərin yurdu) – Mərkəzi Asiyanın tarixi Türküstan ərazisinə müasir Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Çinin Sintsyan-Uyğur milli rayonu,
Sibirin cənubundakı türkdilli regionlar, Əfqanıstanın şimalı və İranın şimal-şərq hissəsi aid
edilir.
Ü
Ümman – dəniz
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V
Vərzişkar – idmançı
Vücud – varlıq; bədən, cisim
Vüsal – görüş
Y
Yaldızlı – burada: parlaq
Yarğan – ətrafı sıldırımlı iri, uzun dərə
Yarın – sabah, gələcək gün
Z
Zatən – 1. təbii olaraq, əslində, həqiqətdə; 2. əslinə baxanda, əslində, daha doğrusu
Zaval – bəla, müsibət, xətər
Zavallı − acınacaq halda olan, yazıq, biçarə, başıbəlalı, bədbəxt
Zehin − hafizə, yaddaş
Zeybək(lər) – Türkiyənin müxtəlif vilayətlərində yaşayan, igidlikdə ad-san çıxaran
zeybəklər milli-azadlıq uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişlər.
Ziya − işıq, aydınlıq, nur
Zubul – dəmir və ya daş yonmaq üçün alət
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Aforizm – yunan sözü olub, mənası kəlam deməkdir. Ümumiləşmiş fikri dildə dəqiq,
yığcam, sərrast ifadə edən, müstəqil yaşamaq hüququ qazanmış kəlam. Aforizmlər üçün
dərin məna, ifadə gözəlliyi, yüksək bədiilik səciyyəvidir. Aforizmlərdə dərin həyat
həqiqətləri, müdriklik, əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər ifadə olunur. Aforizmlər atalar sözünə oxşasa
da, aralarında fərqlər də vardır. Atalar sözü şifahi xalq ədəbiyyat janrıdır, müəllifi məlum
deyil. Yazılı ədəbiyyata məxsus aforizmlərin isə müəllifi məlum olur. Aforizmləri böyük
şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri, ustad sənətkarlar yaradır.
Məsələn:
Bir inci saflığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir o da.
Nizami Gəncəvi
İnversiya – latın sözüdür, mənası yerdəyişmə deməkdir. Bədii ifadə vasitəsi olan
inversiya əsərdə fikrin təsir gücünü artırmaq üçün sözlərin qrammatik ardıcıllığının sənətkar
tərəfindən qəsdən pozulmasına deyilir. Dilimizin qrammatik normasına görə, xəbər cümlənin
sonunda gəlməlidir. Lakin sənətkar bədii əsərdə, xüsusən nəzm əsərində söz sırasını məqsədli
çəkildə pozaraq inversiya yaradır.
Çıxır dağ döşünə körpə quzular,
Baharın səsini əks edir sular.
Səhər yuxusundan ayıldır məni
Sinəmə sığmayan böyük duyğular.
Səməd Vurğun
Bu bəndin birinci misrasında xəbərin cümlənin əvvəlində, ikinci, üçüncü misralarındakı
cümlələrdə isə ortada işlənməsi şeirin bədii təsir gücünü artırmışdır.
Konflikt – həyat ziddiyyətlərinin bədii ədəbiyyatda əks olunmasıdır. Bədii əsərdə süjetin
inkişafının, iştirak edənlərin mübarizəsinin əsasını təşkil edən münaqişə, toqquşma konflikt
adlanır. Bir-birinə əks mövqedə duran qəhrəmanların bu toqquşması, münaqişəsi süjetin
əsasını təşkil edir. Bədii əsərin qəhrəmanlarının xarakteri konflikt vasitəsilə açılır. Lirik, epik,
dramatik əsərlərdə bədii konflikt fərqli şəkildə meydana çıxır. Lirik konflikt qəhrəmanın hiss
və duyğuları, fərdi daxili aləmi, emosiyalarında, epik konflikt əhvalat və hadisələrin, dramatik konflikt isə daxili və zahiri fəaliyyətin toqquşmasında meydana çıxır. Dramatik konfliktlər janrdan asılı olaraq komik, dramatik, faciəvi olur və pyesin əsasını təşkil edir.
Metonimiya – yunan sözüdür, mənası addəyişmə deməkdir. Bədii təsvir vasitəsi olan
metonimiyada bir hadisənin, anlayışın, predmetin adı onunla bağlı olan başqa bir adla əvəz
olunur. Məsələn, “Zal onu alqışladı” cümləsində əslində zal deyil, zaldakı adamlar nəzərdə
tutulur. S.Rüstəmxanlı yazır:
Doğma sözlər üçün darıxan hanı?
Deyin, qoy dinləsin: “Danışır Bakı!”
Bu nümunədə Bakıdakı diktor əvəzinə Bakı sözü işlədilməklə metonimiya yaradılmışdır.
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Monoloq – bədii əsərdə bir adamın öz müsahibinə, səhnədəki digər surətlərə, yaxud özözünə müraciətlə söylədiyi nitqdir. Dramatik əsərdə bəzən monoloq qəhrəmanın tamaşaçılara
müraciəti şəklində olur.
Mövzu – yazıçının bədii əsərdə diqqət mərkəzinə çəkdiyi əsas həyati məsələlər, səciyyəvi
hadisələrdir. Mövzu əsərin ideyası ilə sıx əlaqəlidir.
Peyzaj – fransız sözü olub, mənası yer, ölkə deməkdir. Bədii əsərdə dağ, meşə, ağac,
bulaq, çöl, bulud, heyvan, quş, torpaq, səma və s. təsviri peyzaj adlanır.
Povest – rus dilində povestvovanie sözündən olub, mənası təhkiyə, nəqletmə deməkdir.
Epik növün bu janrı həcm və məzmun tutumuna görə hekayədən böyük, romandan isə kiçik
olur. Povest əhvalatların əhatəliyinə və genişliyinə görə romana nisbətən xeyli yığcam
olduğundan hadisələr sürətlə inkişaf etməli, bir hadisədən digərinə keçid çevik olmalıdır. Bu
cəhəti nəzərə alan yazıçı süjet xəttinin əsasını təşkil edən elə həyati hadisə seçməlidir ki,
mahiyyət etibarilə çevikliyə, sürətli inkişafa zəmin yaratsın və miqyas etibarilə povest çərçivəsinə sığışsın. Ədəbiyyatımızda M.F.Axundzadənin “Aldanmış kəvakib”, S.Rəhimovun
“Mehman” İ.Hüseynovun, Anarın, Elçinin povestləri bu janrın bitkin nümunələridir.
Roman – fransız sözüdür, vaxtilə roman dilində yazılmış əsərlərə deyilib. Epik növün
irihəcmli, mürəkkəb janrı olan roman təhkiyə əsasında yazılır. Romanda həyat hadisələri, insan
taleyi geniş, əhatəli şəkildə əks etdirilir. Roman üçün zəngin hadisələr, mürəkkəb əhvalatlar,
canlı insan xarakterlərinin bədii lövhələrlə ifadəsi səciyyəvidir. Romanda təsvir edilən
hadisələr zaman etibarilə böyük bir dövrü əhatə edir, çoxşaxəli olur, qəhrəmanların sayı çox
olur. Qəhrəmanların keçdiyi həyat yolu, arzu və istəkləri, mənəvi axtarışları, hadisələr bütün
mürəkkəbliyi, təfərrüatı ilə əks etdirilir. Bu baxımdan roman povest və hekayədən fərqlənir.
Bəzən bir romanın qəhrəmanları iki, üç romanın iştirakçısı olur. İki romandan ibarət belə əsərlər
dilogiya, üç romandan ibarət əsərlər trilogiya adlanır. Roman, əsasən, nəsrlə yazılır. Lakin
nəzmlə yazılan romanlar da vardır. Bunlara mənzum roman deyilir. Romanın mövzu
baxımından müxtəlif növləri var: tarixi, macəra, ailə-məişət, fəlsəfi və s.
Azərbaycan ədəbiyyatında M.S.Ordubadi, Ə.Əbülhəsən, S.Rəhimov, M.İbrahimov,
M.Hüseyn, İ. Əfəndiyev, İ.Şıxlı, Anar, Elçin romanın dəyərli nümunələrini yaratmışlar.
Sərbəst şeir – əruz və heca vəzninin qaydalarına, tələblərinə riayət edilmədən yazılan
şeir. Əgər heca vəznində hecaların sayı, əruz vəznində hecaların keyfiyyəti (uzun-qısalığı)
əsas götürülürsə, sərbəst şeirdə bunlar əsas deyildir. Eləcə də sərbəst şeirdə bölgü, qafiyə,
bənd, təqti və s. tələblərə ciddi şəkildə əməl edilməsi tələbi yoxdur. Sözlər misralarda
səpələnmiş halda olsa da, tələffüzdə ahəng baxımından bir misra təsiri bağışlayır. Sərbəst
şeirdə ahəng tarazlığı, əsasən, vurğu, intonasiya vasitəsilə təmin edilir. Sərbəst şeir nümunəsi
yaratmaq şairdən böyük istedad, sənətkarlıq tələb edir. XX əsr ədəbiyyatımızın görkəmli
nümayəndəsi M.Müşfiqin “Tar” əsəri sərbəst şeirin uğurlu nümunələrindəndir.
Oxu, tar, oxu, tar!..
Səsindən ən lətif şeirlər dinləyim.
Oxu, tar, bir qadar!..
Oxu, tar!
Səni kim unudar?
Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti –
Alovlu sənəti!

•••

221

Simvol – symbolon yunan sözüdür, mənası şərti işarə deməkdir. Qədim Yunanıstanda
insanları uzaq yerlərdə bir-birini tanımağa imkan verən iki yerə bölünmüş çubuğun bir
parçasına simvol deyirmişlər. Bəzən simvol əvəzinə ərəb sözü olan rəmz də işlədilir. Rəmz
dedikdə fikri işarə ilə ifadə etmək nəzərdə tutulur. Simvol bədii əsərdə müəyyən fikrin,
niyyətin sözlə üstüörtülü şəkildə ifadə olunmasına deyilir. Məsələn, S.Vurğunun “Vaqif”
dramında misri qılınc mübarizə simvolu kimi təqdim olunur. Şairin həmin əsərdə Vaqifin
Qacara müraciətlə dediyi “Günəşdən gizlənən yarasalardır” misrasında günəş işığın, həyatın,
yarasa isə qaranlığın simvolu kimi təsvir edilir.
R.Rzanın “Çinar” şeirində çinar məğrurluğun, əyilməzliyin, torpağa bağlılığın simvolu
kimi işlənilir. Bədii ədəbiyyatda tülkü hiyləgərliyin, canavar acgözlüyün, qoyun avamlığın,
göyərçin sülhün simvolu kimi təqdim edilir.
Bədii ədəbiyyatda hamı tərəfindən qəbul edilmiş simvollarla yanaşı, istedadlı sənətkarların fərdi yaradıcılığının məhsulu olan simvollar da vardır. Onun mənası sənətkarın
poetik dünyasına, təmsil etdiyi ədəbi cərəyanın mahiyyətinə nüfuz etdikdə açılır. Məsələn,
Əlibəy Hüseynzadə “qırmızı qaranlıq” deyəndə xalqların işıqlı azadlıq, müstəqillik arzularını
boğan qırmızı bayraqlı bolşevik rejiminin şər mənbəyi olduğunu simvolik şəkildə ifadə
etmişdir.
Təhkiyə – epik əsərlərdə (əfsanə, nağıl, dastan, təmsil, hekayə) hadisə oxucuya təhkiyə
(danışmaq, söyləmək, nağıl etmək) yolu ilə çatdırılır. Əsərdəki hadisələr ya müəllifin, ya da
qəhrəmanın dilindən nağıl edilə bilər.
Vulqar sosiologizm – bədii yaradıcılığın (yazıçının) iqtisadi və sinfi münasibətlərdən
asılı olduğunu iddia edən baxışlar sistemi.
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(Əsərlər müəllimin tövsiyəsi ilə seçilə bilər)
“Milli-mədəni dirçəliş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyat (1918–1920)” bölməsi üzrə
Əhməd Cavad. “Səsli qız”, “Çırpınırdı Qara dəniz”, “Dan ulduzu”.
Cəfər Cabbarlı. “Papaq”, “Ulduz”.
“İctimai-siyasi ziddiyyətlər və repressiya dövründə ədəbiyyat (1920–1940)” bölməsi üzrə
Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Borclu”, “Xalı”, “Qızlar bulağı”.
Almas İldırım. “Arazla dərdləşmə”, “Boğulmayan bir səs”, “Qara dastan”.
Mikayıl Müşfiq. “Duyğu yarpaqları”, “Küləklər”, “Tar”, “Yenə o bağ olaydı”.
Abdulla Şaiq. “Nüşabə”, “Zəmanəmizin qəhrəmanı”.
“İkinci Dünya müharibəsi dövründə ədəbiyyat (1941–1945)” bölməsi üzrə
Səməd Vurğun. “Körpünün həsrəti”, “Qəhrəmanın vəsiyyəti”, “Çinarın şikayəti”, “Mən tələsmirəm”.
Süleyman Rüstəm. “Ana və poçtalyon”, “Yandı”, “Dəymə”, “Qaçaq Nəbi”.
Mir Cəlal. “Susuzluq”.
“Müharibədən sonrakı dövrdə ədəbiyyat (1946–1960)” bölməsi üzrə
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. “Qafqazlı qardaşlar ilə görüş”, “Səhəndiyyə”, “Türkün dili”.
Mirzə İbrahimov. “Güləbətin”, “Tonqal başında”.
Sönməz. “Yaşa, taleyim”.
Səhənd. “Fədailər marşı”.
Əli Tudə. “Kitab tonqalı”.
“Milli özünəqayıdış dövründə ədəbiyyat (1961– 1990)” bölməsi üzrə
Rəsul Rza. “Şuşam mənim”, “Təbrizli dostuma”, “Ərk qalası”.
İlyas Əfəndiyev. “Yun şal”, “Geriyə baxma, qoca”, “Mahnı dağlarda qaldı”.
Hüseyn Arif . “ Daş ürək”, “Fəhlə əli”, “Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən”.
İsmayıl Şıxlı. “Sapı özümüzdəndir”, “Mənim rəqibim”, “Ərik ağacı”.
Əli Kərim. “Atamın xatirəsi”, “Əllər”.
İsa Hüseynov. “Tütək səsi”, “Saz”.
Yusif Səmədoğlu. “Qartal”.
Anar. “Macal”, “Dədə Qorqud”.
Elçin. “Bülbülün nağılı”, “Zireh”.
Sabir Əhmədov. “Qurumuş meşənin nağılı”.
Cabir Novruz. “Sağlığında qiymət verin insanlara”, “Özünü qoru, xalqım”.
Qabil. “Səhv düşəndə yerimiz”.
Musa Yaqub. “Dağlara ziyarət”.
Nüsrət Kəsəmənli. “Torpaq”.
Çingiz Aytmatov. “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş”.
“Müstəqillik illərində ədəbiyyat (1991-ci ildən günümüzə qədər)” bölməsi üzrə
B.Vahabzadə. “Şəhidlər”, “İstiqlal”.
Məmməd Araz. “Qalx ayağa, Azərbaycan”.
Qılman İlkin. “Duz”, “Oğul”, “Yaxşılığın əvəzi”.
Xəlil Rza Ulutürk. “Silahlan”, “Ağı”.
Zəlimxan Yaqub. “Ən böyük qəhrəmanlıq”, “Sən qalib gələcəksən”, “Təbiət Allahın şah əsəridir”.
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Ədəbiyyat – 9
Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
“Ədəbiyyat” fənni üzrə dərslik
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