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ÖN SÖZ 

 

Xəzərə məktublarım mənim daxili aləmimdə bir 

xatirə hisslərinin təcəssümüdür. Hadisələr mənə doğma olan 

üç şəhərin sahilllərinə xitabın nümayişidir. Ana vətənim 

Bakının sahillərindən, qəlbimin fatihi İstanbula qədər bir 

anı. Özümü şəxsiyyət olaraq formalaşdırdığım, həyatın 

filmlərdə olduğu kimi elə də asan olmadığını, çətinliyin nə 

olduğunu əsl mənada anladığım bir Praqa izi...  

 

     İlkin Haxverdiyev 
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MƏN SƏNİ SEVİRƏM!  

 

Tənha Sahil. Salam. Nəcəsən? Yenə zülmət 

qaranlıq,  tənha sahil, sən və mən. Neçənci dəfədir gecə 

gəlib sənə baxıb heyran qalıram, amma ürəyimi aça 

bilmirəm. Sənə hey bihuş olub baxıram, agah olmanı 

gözləyirəm.  

Cəsarətimi toplamışam artıq, geriyə yol yoxdur, 

sözümü deyəcəm. Bilirsən bu cəsarəti mənə nə verdi? 

Sənin sakit-səmirsiz baxışların, dinləmə bacarığın. Nə olar 

mənə elə baxma, sıxılma utanma! Mən sənə aşiqəm. 

Bilirəm bu sözləri çox eşitmisən, çox sədaqətli məşuqların 

var amma mən başqayam, mən fərqliyəm... 

Pis anlama məni, mən sənə xəyanət etmərəm. 

Bilirəm mənim sevgimə ehtiyacın da yoxdur. Amma nə 

olar məni anla, məni dışlama, məni dinlə.  

Bax külək də qalxdı, o füsunkar baxışlar...  

Üz döndərmə mənə, mən ki sənə qəlbimi açıram. 

Həyatımda ilk kəs qəlbimdə çırpınan sevgi parçasından 

sənə xəbər verirəm. Bilirəm bunların hamısı sənə qəribə 

gəlir, bilirəm hər kəliməm bəlkə də məni səndən get-gedə 

uzaqlaşdırır, hər sənə doğru atdığım addım məni uçuruma 

aparır amma mən nə edə bilərəm ki qəlbimin Fatihəsi? 

İçimdəki bu hissləri gerçəkdən boğa bilərəm yəni?  

Nə olar susma, bir şey söylə. Bu sükut məni 

uzaqlara aparır, sənsizlik olan bir yerlərə ... Sənsiz olmaq 
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istəmirəm, nə olar bir kəlimə söylə, məni sevirsən de. Yada 

ki sus, ancaq dinlə, sən axı bunu gözəl bacarırsan. Qoy mən 

deyim, qoy mən söyləyim. Bu an sən və mən varıq. Qoy bu 

sükutun eşq şərabından dadım. Nə olar icazə ver 

sevgilim...  

Ax o əsməri-ülvətli baxışlar. Sən necə də gözəlsən. 

Sanki bağbanın şah əsərisən, ən gözəl gülüsən bağında... 

Al məni qoynuna, sarıl mənə! Qoyma mən gedim, 

qoyma sarsılım, ümidsizliyə qapılım. Sən mənim olmasan 

da mən səninəm. Hiss edirəm, çırpınırsan...  

Külək sənin təravətini mənə qoxlatmaqla necə də 

sədaqətli imiş...  

Qalx ey külək, sözlərimi cahana çatdır. De ki, llkin 

onu sevir. İtirəcəyim heç bir şey yoxdur, nə olar bircə 

toxunuş... Bircə sığal ipək saçlarına... Nə olar bir məlhəm. 

Bir qovuş o bal dodaqlarına.  

Ey Xəzərim sən necə də qəribəsən. Sağ ol ki, 

dinlədin, məni anladın, mənimlə düşünub, mənimlə 

dərdləşdin. Sən sakit durdun, mənə baxdın, arada 

çırpındın, gah da dalğalandın. Al məni qoynuna, bu gecə 

sən və mən. Vahid vəhdət. Mən gəlirəm Xəzərim, mən 

qovuşuram sənə. Mən səni sevirəm Xəzərim... 
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ƏZİZ DOSTUMA XİTABƏN... 

 

Ey Xəzərim mən niyə belə xəyanətkaram?  

Nə olar mənə satqın demə... Mənə alçaq damğası 

vurma... Bilirəm, bilirəm ki  sənin gözəlliyinə olan 

heyrətimi heç vaxt gizlədə bilməmişəm. Buna əmin ola 

bilərsən. Dediyim kimi sən mənim üçün ayrısan, mən səni 

sevirəm. Yox, yox yanılmışam daha doğrusu yalnış dedim, 

sevmək asandır mən çoxlarını bir çox şeyləri sevə bilərəm 

amma mən sənə aşıqəm... 

Həyatımda ilk dəfə qəlbimdə keçən hissləri 

açıqcasına bəyan etməyə özümdə cəsarət topladım artıq...  

Darıxıram səndən ötrü əzizim. Eski günlər, eski 

xatirələr... 

Mən sənə nə qədər uzaq olsam da sən mənə bir o 

qədər də yaxınsan, doğmasan... Sən mənimləsən, mənim 

qəlbimdəsən. İndi heç adını bilmədiyim bir sahil 

kənarındayam amma qəlbim səninlədir, səninlə döyünür...  

Bilirəm qəribə səslənəcək, alçaqcasına səslənəcək. 

Amma mən səndən həmişə istifadə etmişəm,  sənin adınla 

pərdələnmişəm. Bilirəm, bilirəm ki sən bunu həmişə 

bilmisən və məni bu cürə qəbul etmisən...  

Bu an daxilimdən qəribə bir titrəmə keçdi. Qarışıq 

hisslərdir... Əziz dostumun sözləri yadıma düşdü. İki il 

bundan əvvəl onunla Qalata körpüsü üzərində 
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dərdləşəndə heç təsəvvür edə bilməzdik ki, indi burada, 

bu qərib diyarlarda qəribçiliyi bir yerdə anacağıq ... 

İnan ki, hisslərim sözlərlə ifadə oluna bilməyəcək 

qədər mücərrəddir. Mən sənə həmişə minnətdaram, sən 

əsla məni rədd etməmisən, məni tərk etməmisən...  

Əslində bu gün bura gəlməyimin səbəbi başqadır. 

Sənin nə qədər təmiz və pak olduğunu, mənə doğma 

olduğunu bildirməkdir məqsədim. Hər anımla nəfəsi dərib 

o gözəl Xəzrimi duymaqdır niyyətim amma alınmır.  

Ax əsməri-ülvətli tənha gecələr. İndi gecələr məni  

başqa şeylər isindirir. Amma kimsələr yox sənin kimi...  

Nə qəribə bir maddiyyat, bu sahillər insanları necə 

də tez dəyişdirirmiş... Ən acı halda məni və bir vaxtlar dost 

dediyim birisini... Ona qarşı bir alçaqlıq etdim amma 

səhvimi düzəltmək nə qədər də çətin imiş.  

Ax o füsunkar baxışlar... Onlar bir daha gəlməyəcək 

hər halda. Ona görə yox ki, mən səhvimi düzəldə 

bilməmişəm, ona görə ki o yoxdur mənim üçün, əvvəlki 

dostum özünü gömüb artıq...  

Bilirsən? Mən sənə etiraf etməliyəm. Bəzi hallarda 

insanın daxili ilə xarici bir vəhdət təşkil edə bilmir, bir  

təmasa keçə bilir amma məndə tam tərsi... Ağlım xeyli 

qarışmışdı. Bu qərarı mən necə asanlıqla ala bildim, sanki 

hər  şeyi yenidən düzəldə bilərəm anlamı ilə... Məhz buna 

görə bu qərib sahillərə üz  tutdum. Məhz buna görə axan 

qanlı göz yaşlarımı dondurdum... Amma artıq gecdir. İnan 

ki, çox gecdir. O artıq dəyişib. Bir vaxtlar damağımda zəhər 

görüb əsəbiləşən adam, indi məndən kənarda zəhərlənir...  
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Həqiqətən bu sahillər çox alçaq imiş, sənə 

bənzəməzmiş. Sənin yerini heç vaxt verə bilməz, verə 

bilməyə cəhd belə göstərə bilməz... 

Bəlkə də günah yalnız məndədir. Bəlkə də onun 

güvəndiyi dağlara qarlar yağanda mən yanında 

olmalıydım. Mən deyə bilmədim ki, hər yağan qar dənəsi 

bənzərsizdir, hər yerə enən yağış damlası bir mələklədir...  

Ax sənsiz qalan tənha gecələrim mənim əziz 

Xəzərim. Sağ ol ki sən mənimləsən, sağ ol ki məni başa 

düşüb məni buraxdın... Mən cəhd etməliydim, mən cəhd 

göstərməliydim əvvəlki günlər xatirinə...  

Bu çətinliklər ucbatından indi mən buradayam. 

Bilirəm ki, sən də bunları oxuyub, agah olaraq ayan 

olacaqsan. Bütün bunlar sənə xitabəndir "mənim əziz 

dostum".  Bil ki, sən də çox dəyişmisən. Çox təəssüf... 

Əvvəlki günlər çətin ki bir də xatırlana... Mən buralara 

sənə dəyişdiyimi bildirmək  üçün gəlmişəm. Amma 

yanılmışam... Sən buna dəyməzsən... Sən başqasan ... Ən 

yaxşısı səni heç görmədən əvvəlki qol-qola gəzdiyimiz xoş 

günləri qəlbimdə xatırlayaraq anmaqdır... Əvvəllər 

qəlbimdə yeri olan "mənim əziz dostum" məni anlardı, 

başa düşərdi. Bilərdi nəyə görə indi, nəyə görə məhz bura, 

nəyə görə məhz bu məkan... Amma nə etməli, o yoxdur hər 

halda. Bəlkə də var amma mənim üçün yox...  

Ax ey gözümdən axan göz yaşları... O buna dəyməz, 

o buna layiq deyil... Amma mən nə edə bilərəm ki? 

Qəlbimdən keçən hisslərə dur deyə bilərəm mi?  
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Yox durun artıq!!! Qoy o anlasın, o bilsin ki o 

mənim üçün hələ də əzizdir. Əgər indi əlimdə qələm onun 

xoşbəxtliyini düşünürəmsə, deməli hələ də gec deyil.  

Dəyiş! Geri dön artıq!!! Öz mənliyin xatirinə geri 

dön... Sən "bu" deyilsən, sən başqasan! Yaxınlarımın belə 

bilmədiyi sirlərə bələd olan adam "bu" ola bilməz...  

Mən necə də sadəlövhəm amma mən buna 

inanmaq istəyirəm. Mən buna ümidliyəm...  

Bəsdir alçaqlıq pərdəsi ilə qəlbindəki yaranı 

gizlətdin! Oyan, oyan artıq!!! Ayan ol!!! Xoşbəxtliyin gülü 

yuxuda çiçək açmaz... Sən ki, bunu gözəl bilirsən. Gələcəyin 

xatirinə oyan, at "pərdələri", qaytar əvvəlki daxili-

füsunkarlığını... Dayan, hiss edirsən???...  

Bir anlıq sükut...  

Mən hiss edirəm, mən duyuram səni mənim əziz 

Xəzrim... Sən Xəzərimin sahillərindənsən, məni tənha  

qoymursan... Sən mənimləsən, məni tənha qoymursan... 

Sən heç vaxt məni tənha qoymamısan. Mən sənə aşiqəm 

doğma Xəzərim!!! İstərdim o da, aşiq olsun sənə mənim 

kimi...  

Ey Xəzrim nə olar məni qırma. Bu çətin günlərdə 

onu tənha qoyma, Xəzərimdən, o doğma sahillərdən ona 

xəbər gətir... O bacaracaq, o dəyişəcək. Mən buna əminəm, 

mən buna inanıram... Sən də inan Xəzərim eski günlər 

xatirinə... İnan... 

-SON- 

 



 XƏZƏRƏ MƏKTUBLAR 

10 

 

Həsr olunur mənim əziz dostuma. Mənə əsl sevginin nə 

olduğunu öyrədən dostuma. Məyusluğun nə olduğunu 

yaşadan dostuma... 


