TURAN

KƏPƏNƏYİN

gündəliyi
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Anama ithaf...
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Mənə hər zaman hər mövzuda dəstək
olduğu üçün atama təşəkkür edirəm.
Kitabın tamamlanmasını təmin edən
professor İbrahim Həbibov və Südabə
Babazadəyə təşəkkürlər.
Bu kitabı yazarkən mənə dəstək olan və
təşəkkür etmək istədiyim insanlar ( siyahıda
hər hansı bir ardıcıllıq yoxdur  ):
Elmar Mirzəyev, Elvin Əsgərov, Həvva
Rüstəmli, Rifaq Əsədov, Nəsrəddin Xidirov,
Emil Abiyev, Heydər Rzayev, Nərmin
Rzaxanova, Mariya Paşayeva, Turan
Babayevə, Elgün Məmmədli..
Son olaraq mənim üçün çox dəyərli
olan müəllimimə.. İlk gündən mənə dəstək
olub, yol göstərdiyiniz üçün sizə
minnətdaram. Sizinlə qürur duyuram və
sizi unutmayacam, Səidə Atabalayeva...
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Musiqi siyahısı
Adele – “Hello”
Sezen Aksu – “Küçüğüm”
Payız
Halil Sezai – “Sonbahar”
Celine Dion – “Mama”
Michael Jackson – “You are not alone”
Cem Adrian – “Beni affet bu gece”
Mustafa Ceceli – “Aşk için gelmişiz”
Həyat 1
Michael Jackson – “Earth Song”
Qış
Joshna Radin – “Winter”
Sia – “Alive”
Sia – “Big girls cry”
Barış Manço –“ Ölüm Allahın emri”
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Sia – “Chandelier”

Həyat 2
Deniz Seki – “Hayat 2 bilet”
Yaz
Nina Simone – “Feeling good”
Daft Punk – “ Get lucky”
Ferman Akgül – “Sıra Bizde”
Barış Manço – “Çoçuklar”
Həyat 3
Queen – “Life is real”
Yay
Asaf Avidan – “ One day”
Mustafa Ceceli – “Hepsi gelir geçer”
Nil Karaibrahimgil – “Yaş 18”
Shakira – “Try everything”
Həyat 4
Senay – “Hayat bayram olsa”
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****
Queen – “Dear friends”
Yeliz – “Bu ne dünya kardeşim”
İlham İrem – “Boş ver arkadaş”
Leonard Cohen – “Hallelujah”
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Hekayələrdə gerçəklər gizlidir,
kitabda isə mən.
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Qəlb qırmamağa çalışın.
Qırdığınız qəlb, əgər bir kəpənəyə
aiddirsə, səhəri gün üzr istəmək üçün
gec ola bilər.
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Ön söz
İnsan həyatında fiziki və emosional
olaraq dəyişdiyi bir yaş mərhələsi vardır.
Çox insan bu dövrdə aciz olur. Bəziləri
təslim olur, təəssüf ki.
Səlim də yaşıdları kimi bu mərhələdə
aciz qalanlardandır. Lakin, onun həyata
tutunmaq üçün bir neçə səbəbi var. Bütün
bunlar onu, bu mübarizədən qalib olaraq
ayrılmasına səbəb oldu. 17 yaşına çatdıqda,
artıq özünü bir fərd olaraq görməyə və o
andan
bütün
yaşadıqlarını
qiymətləndirməyə başladı.
Səlim, həyatın qarşısında aciz olduğu
anlarda, hər zaman bir kəpənək olmaq
istərdi. Kəpənək kimi saniyələrinin sayını
bilməyin gözəl bir duyğu olacağını
düşünürdü o. Bu marağı onu bu mübarizədə qalib etdi.
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Səlim yazdığı gündəlikdə, həyatda ona
dəstək olan və bu mübarizədə özünün
dəstək olmaq istədiyi hər kəs haqqında söz
açırdı. O, gündəliyi özünə dost görürdü və
ondan heç nə gizlətməməyə çalışırdı.
Bəzən Səlimin sözü bitmək üzrə idi.
Hər başlanğıc kimi onun da gündəliyinin bir
sonu var idi. Lakin, bu sonu məhz o özü
yazdı.
Səlim indi çox yaxşıdır...
Turan
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I bölüm
May ayının sonu idi. Səlim yenə
həyatdan xəbərsiz, həyətdə
oyun
oynayırdı. Səlim arıq, qaraşın və olduqca
gülərüz uşaq idi. O, ailəsində çox sevilirdi.
Bu sevgi də hər zaman onu diqqət
mərkəzində saxlardı. Səlim elə uşaq yaşlarından anasına çox bağlı idi. Sanki, Səlim
ilə anası arasında gözlə görülməyən
xüsusi bir əlaqə, bağlılıq vardı.
***
Səlim anasını səsləyərək onun yanına
getdi. Həyət evində yaşayan Səlimgilin
geniş həyət yanı sahəsi vardı. Səlim bağa
getmək istərkən anasını görcək ona
yaxınlaşdı.
- Ana, 6 yaşımın olmağına 4 ay qalıb?
- Hə oğlum.
Bunu eşidən uşaq sevincdən sanki
qanad çalıb uçmaq istərcəsinə - “uraa, mən
də məktəbə gedəcəm. Bilirsən, ana, Mələk
dedi ki, sənə öyrətdiklərimi müəllimə
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danışarsan. O, səni çox bəyənəcək. O biri
uşaqlara da deyəcək ki, “baxın, Səlim nə
çox məlumat bilir.”
- Afərin mənim balama. İndi sənə
xəbər verim. O sənin bəyəndiyin ördək var
idi a, nənə hədiyyə verdiyi, onun 7 dənə
balası olub.
- Oley, oley, Pəri, Pəri ördəyin 7 dənə
balaca balaları var olub. Gəl gedək baxaq.
- Gəlin
bəyənir?

baxın

uşaqlar, kim hansını

- Mən bu ağ olanı istəyirəm. Buyur,
Pəri bu da sənin olsun.
***
- Səlim, Səlim. Gəl gör kim gəlib?
- Səlim, atan sənin üçün bu oyuncaq
maşını alıb. Amma, sözümə qulaq asmasan
onu sənə verməyəcəm. Bilirsən axı, anaların nadinc uşaqlardan xoşu gəlmir.
- Ata, sənində nadinc uşaqlardan
xoşun gəlmir, hə? Ana dedi ki, atana
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desəm
bayıra
gəlməz.

çıxarsan, səndən xoşu

- Səlim kişi, anan düz deyir, bayıra
çıxmaq və nadinclik eləmək olmaz, əgər
eləsən, səndən xoşum gəlməz.
***
- Səlim, gəl gedək sənə saatı
öyrədim.
- Əla, bacı onu da bilsəm, müəllim
məni bəyənəcək ?
- Əlbəttə. Müəllimlər ağıllı uşaqları
çox bəyənir.
***
2004-cü ilin yay fəsli idi. Hər kəs
kimi, Səlim də dənizi çox sevirdi. Səlimin
atasının iş yeri dənizə yaxın idi. Elə evləri
də dəniz bölgəsində yerləşirdi. Səlimgilin
evindən dənizə 1 saata yaxın yol vardı.
Hər il yay fəslində, atası Səlimgili gün
ərzində azı bir dəfə dənizə aparırdı. Səlim
suda deyil, sahildə oynamağı çox sevirdi.
- Uşaqlar, uzağa getməyin. Səlim, bura
gəl.
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- Gəl gedək Pəri, Ata yenə də bizim
sevdiyimiz topdan alıb. Gedək, gətirək.
- Qaçmayın yıxılarsız - anası təkrar etdi.
- Salam ata, nə qəşəng topdu bu. Çox
sağol ata.
***
- Gör nə tez böyüdü yaramaz”- atası
gülərək sözə başladı.
- Bir də görəcəksən, artıq məktəbi
qurtarıb.Bilirsən də, gələn
həftə ad
günüdür. Harada qeyd edək? Gəlmək
istəyənlər var. Hamı soruşur. Deyirəm ki,
sizə xəbər edərəm.
Həm uşaqlar xoş vaxt keçirər, həm də
biz rahat oturub, söhbətləşərik.
- Bu lap pakizə olar. Səlim buna çox
sevinər. O günü elə vaxt olsa, uşaqlar
dənizə də gedər. Axı Səlim dənizi çox
sevir.
- Bir şey fikirləşərik.
***
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Artıq sentyabr ayı idi. Uşaqların
məktəb bazarlığı bitmişdi. Bütün evə gələn
qonaqlar Səlimin aldığı çantanı görmək
istəyəcəkdilər. Elə adam olmasın ki, Səlim
ona aldıqlarını görtərməsin.
- Səlim, oğlum bu gün Zöhrə müəllimə
zəng eləmişdi, dedi ki, oğlunu Leyla
müəllimənin sinfinə yazdırmışam. Səlimə
de ki, yaxşı hazırlaşsın.
- Baş üstə, ana, hazırlaşacam.
***
Və nəhayət məktəbin ilk günü gəldi.
Bütün uşaqlar kimi Səlim də məktəbə
getməyi səbrsiz və həyəcanla gözləyirdi.
- Sənin adın nədir?
- Səlim Kərimov
- 10-a kimi say görək
-1,2,3,…14.
- Dayan, dayan Səlim. Biz səninlə saymağı daha çox öyrənəcəyik. İndi sənin yoldaşlarını da tanımalıyıq.
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Səlimin müəllimi Leyla xanım 4 il idi
ki, həmin məktəbdə işləyirdi. Səlim onun
2-ci sinfinin şagirdi idi. Səlim kimi daha bir
nəfərin də solaxay olmasına baxmayaraq,
o, xüsusilə seçilirdi. Dərs müddətində sinfə
girən müəllimlər Səlimi “naxışlı uşaq”
deyə tanıyırdılar.
Müəllimin keçirdiyi sorğuda ən çox
səsi toplayan Səlim sinif nümayəndəsi
seçildi. Bundan
sonra
Səlim xeyli
məsuliyyətli davranırdı.
Aylar, illər ötüşürdü. Səlimin məktəb
həyatı olduqca maraqlı idi. Dərslərində
yaxşı olması səbəbi ilə atası hər yay
tətilində onun üçün hədiyyə alırdı.
Səlim qısa müddətdə nəinki sinif
yoldaşları, hətta onların valideynlərinində
rəğbətini qazanmışdı.
Onun qazandığı uğurlar valideynlərini
sevindirməklə yanaşı, özünü də qürrələndirirdi. Səlim ailəsinin ən əzizi idi.
Lakin Səlim ən çox anasına bağlı uşaq
idi. Demək olar ki, Səlim anasından uzaq
qala bilmirdi.
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II bölüm
Ailəsinin Səlimə olan bağlılığı
təsadüfi deyil. Səlimdən öncə ailənin
başqa bir oğlan övladı varmış. Lakin onun
elə uşaq ikən vəfat etməsi və ailədə yeni
bir oğlan
övladının dünyaya gəlməsi
keçmişin üzüntülərini unutdurmaqda idi.
Səlimin 15-ci ad gününə az qalmışdı.
Bütün ailə bu gözəl günə hazırlaşırdı.
Lakin, Səlim bir boşluq hissinə tutulmuşdu.
Səlim demək olar ki, üzünü görmədiyi qardaşının ölümünü bildikdən sonrakı hər ad
günündə bu boşluğa düşürdü. Sanki, Səlim
qəribə güman hissini
onun varlığında
görürmüş. Bu həsrət Səlimin ailəsinə olan
bağlılığı kölgədə qoyurdu. Səlim sanki
onun bir gün gələcəyini, ailəsinin məhz o
anda bütövləşə biləcəyini düşünürdü.
***
16-cı yaş günü münasibətilə Səlim
bütün dostlarından ona özəl hədiyyə
vermələrini istəmişdi.
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Bacısı Səlimə
bundan
sonrakı
günlərini qeyd etmək üçün bir kitabça
hədiyyə etdi. Bu, demək olar ki, Səlimin
aldığı ən dəyərli hədiyyələrdən idi. Başqa
bir hədiyyə Səlimin dostundan gəlmişdi.
Dostu Səlimə içində qardaşının adının baş
hərfi yazılan üzük hədiyyə eləmişdi.
Həmin üzüyü Səlim 13-cü yaş günü
dostlarının hədiyyəsi olmuş boyunbağıya
keçirib boynundan asdı.
***
Səlim elə uşaq yaşlarından həyətdə
tək görünsə də onu darıxan uşaq olaraq
tanımaq olmazdı. Çünki, onun dostları
yaşıdlarından ibarət deyildi, təbiətin gözəl
varlıqlarının əhatəsində olmağın özü Səlim
kimi uşaqların həyatını, dünyagörüşünü
mənalı edirdi. O, həyətdə oynayarkən
kəpənəkləri izləyirdi. Kəpənəkləri tutaraq,
onlarla söhbətləşmək Səlimin çox xoşuna
gəlirdi. Hər zaman anasına kəpənək
olmaq istədiyini deyərdi. Anasından ona
qanad tikməyini xahiş edərdi. Anası isə
onu sadəcə dinləyirdi, bilirdi ki, oğlunun
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arzuları uşaqlıq xəyallarından doğur, nə
vaxtsa o xəyallar unudulacaqdır. Səlim hər
dəfə bu istəyini dilə gətirirdi.
Səlimin istəyi iddiaya çevrilməkdə
idi. O, bir gün kəpənək olub, uçub getmək
istəyirdi. Çox maraqlıdır ki, bunun mümkünsüzlüyünü dərk edən yaşlarında belə
Səlim istəyindən əl çəkmirdi.
***
Bir gün Səlim bacısının ona aldığı
dəftəri yazmağa başladı. O, bu dəftəri
yaşadığı, yadında qalan hadisələri qeyd
eləməyə və öz aləmində dəftəri nə vaxtsa
kiminsə oxuyacağı ümidi ilə qeydlərini
əlavə edirdi.
Dəftəri yazmağa başlayanda Səlim 17
yaşında idi. Demək olar ki, Səlim həyatda
özünün qəbul edəcəyi dərəcədə çox şeyi
dərk edirdi. Enişli-yoxuşlu bir həyat
keçirən Səlim, həyatını maraqlı
edən
xatirələri xüsusi qeyd edirdi.
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Gün 1
Salam, əziz Gündəlik. Mən Səlim, hər
kəsdən fərqli olaraq, sən məni Kəpənək
olaraq tanı.
Bilirsən nə düşünürəm, insanlar çox
qəribə varlıqlardır. Canlıdırlar, amma ruhları tamam fərqlidir. Bəzən qarşıma elə insanlar çıxıb ki, onları necə var, elə də qəbul
etmək məcburiyyətində qalmışam. Mən
adətən, həyatı bacardıqca sadə və sakit
keçirməyə çalışsam da, həyat hər dəfə mənə fərqli sürprizlərlə cavab verib. Mən həyatın qarşıma qoyduğu məsələləri həll
edib, bitirərkən həyat inadkarca yenilərini
yaradıb.
Sevimli Gündəlik, mən sənə ətraflı
olaraq fərqli biri olmağımdan danışacam.
Biz bəzən addım atarıq, lakin o addımın
hara dəyəcəyini, harada möhkəmlənəcəyini
bilmərik. Bəzən də məcburən nəticələrlə
razılaşmalı oluruq.
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Mən çox vaxt düşünülmüş addımlar
atmağa çalışsam da, bu,
bəzən
baş
tutmurdu. Düzdü sonda bəyənilmiş
nəticələr olardı, amma onun müəllifi
yalnızca mən olmazdım. İnsana başlıca
olaraq yardımı Allah edir. Nə baş verərsə,
onun (Allahın) istəyi ilə baş verər.
Sevimli Gündəlik, yaxşı insan olmaq
gözəl faktordur, amma çətin sənətdir. Necə
deyərlər, bu yolun çox enişi, yoxuşu var. Bu
yolu keçən heç də kamil olmur. Çünki,
bəziləri bu yolun adi yolçuları olur. Tam
olmaq üçün isə yaşamaq lazımdır.
Mən
atdığım
addımları
az-çox
yaşamağa çalışsam da, bəzən çox
yoruluram. Amma, hər dəfə yorulanda
mənə kömək eləyən, güc verən bir şey
olur. Bu məncə də hansısa məqsədin ilk
hissəsi və ya sevdiklərinin olması, bəlkə
də Allahın bəndəsinə hədiyyəsi olur. Nə
olduğunu
tam
bilməsəm də, bunun
yaşanılması gözəl hadisə olmasını qeyd
etməkdən belə məmnunam.
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Sevgili Gündəlik, səninlə hələ çox bir
araya gəlib, söhbət edəcəyik.
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PAYIZ
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Payız
Üzr istəyirəm, bu vaxta qədər məndən
fəsillərin hansının
gözəl
olduğunu
soruşanda, “hər fəslin öz gözəlliyi var” –
deyə söylədiklərimdən…
Payızı sevənlərin şablonları var- nə
gözəldir xəzəl, nə gözəldir narın-narın
yağan yağışlar. Geyimləri tam fərqlidir
payızın. Geridə isti yay. Hər kəs isti
havadan yorğun…
Mən belə düşünmürəm. Səbəbini bir
hekayə ilə demək istərdim:
Məktəb yeni başlamışdı. Aysu da digər uşaqlar kimi məktəbə gedirdi. Dərslərini çox yaxşı oxuyurdu. Lakin, sinifdə
arxa sıralarda oturardı. Daha doğrusu ön
sırada oturmaq üçün gözəl geyinməzdi.
Aysugil bir otaqlı, dam örtüyü tam
vurulmamış bir evdə yaşayırdılar. Aysunun özünə bənzəyən gözəl bir bacısı vardı.
Uşağın anadangəlmə fiziki məhdudiyyəti
var idi. Aysunun atası yaxınlıqdakı daş
bazarında alıcıların yüklərini daşıyırdı.
Gündəlik gəliri evə çörək və ərzaq almağa
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ancaq yetirdi. Lakin Aysunun məktəb
xərcləri, bacısının müalicə pulunu ödəmək
imkanında deyildi.
Aysugilin evlərinin dam örtüyü tam
döşənmədiyindən, yağış yağarkən evə su
sızmasına səbəb olurdu. Aysunun atası
ailəsini bu vəziyyətdə qoymamaq üçün
əlindən gələni edər, lakin heç cürə məhrumiyyətdən
qurtula
bilmirdi.
Buna
baxmayaraq, ata, övladlarının tərbiyəsinə
biganə deyildi.
Aysu artıq üçüncü payız idi ki, eyni
ayaqqabıları
geyinirdi.
Ayaqqabının
ayağına həm balaca, həm 2 dəfə yamanmış
olmasına baxmayaraq, yağış suyuna qarşı
davamlı deyildi. Artıq məktəbə çatanda
ayaqları islanmış Aysu, dərsin sonunadək
bu vəziyyətdə qalmağa məcbur idi…
Bu sadəcə hekayə olub, eyni zamanda
real həyatın bir parçası idi. Kor olmağı çox
istərdim, belə səhnələri görməmək üçün.
Aysu kimi çox qəhrəman görmüşəm və
onların
gözünə
baxarkən çox şeylər
gözlərimdə aydınlanıb.
Payızı sevmirəm. Sonra hələ qış gəlir,
təəssüf ki…
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Gün 2
Salam əziz Gündəlik. İstəyirəm bu
gün səninlə ailə haqqında danışım. Ailə
heç də sadə başa düşüləcək münasibətlər
toplusu deyil.
Uşaq ikən ailənin sadəcə bir söz
olduğunu, ailədəki münasibətlərin isə bir
bağlılığa əsaslandığını
düşünürdüm.
Lakin, çox qəribə görünə bilər, mən ailənin
nə olduğunu bu yaxınlarda öyrəndim.
Ailə heç də
sadəcə
münasibətlərə
əsaslanmır. Ailə demək olar ki, varlığımızın səbəbidir. Ailənin qurulmasının
müqəddəs sayılması da heç təsadüfi
deyilmiş.
Etiraf etməli olsam, deyərəm ki, ailəni
sevmək və bu sevgini dərk etmək bir
üstünlükdür. Gözəl olmaya bilməz, səni
daim sevən bir anan, hər zaman səni
yorulmadan qoruyan bir atan, səni onlar
qədər çox istəyən və bir o qədər də
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qoruyan bacı – qardaşların. Onların sevgisinin olması sənin üçün əvəzolunmaz
paydır.
Həyat ailəsi olmayan uşaqlarla
doludur. Gündəlik, həyatda döyüşçü
olsaydım, üzündən gülüşü əskik olan
uşaqlara təbəssüm vermək uğrunda savaşardım. Hərdən qeyri-ixtiyari olaraq ətrafdakı uşaqları seyr edirəm, kimliyindən
asılı olmayaraq, onların gülüşünə səbəb
olmaq istəyirəm.
Bir gün mənim bəşəriyyətə səslənmək
kimi bir şansım olarsa, o zaman onlara
uşaqlardan danışaram.
“Unutmayın”- deyərəm, - “uşaq olmusunuz, qoca olmayada bilərsiz, yaşamaya
bilərsiz o hissləri. Ona görə gəlin birlikdə
o
yaşadığımız
gözəl
uşaqlığı
yaşamayanlara yaşadaq. Qoy onlar da
yaşıdlarından geri qalmasınlar. Onlar da
heç bir şey üçün üzülməsinlər.”
Qeyd : Ey insanlar, ailə həyatı qurarkən öz ana-atanızı, öz məqsədlərinizi
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düşünməyin. Bilirəm, ailə həyatı karyera
qurmaqda əsas
mərhələdir. Lakin
iş
həyatınıza görə öz həyatınızı məhv
etməyin. Ailə qurarkən çox düşünün.
Çünki, bu mövzuda siz tək addım
atmırsınız. Sizin attığınız addım birbaşa
sizin
gələcək
uşaqlarınızın
müqəddəratına təsir edir.
Keçənlərdə bir kitab oxudum. O
kitabda həyatı valideynlərin səhvinə görə
məhv olan uşaqlar haqqında yazılmışdı.
Kitab mənə çox təsir etdi. Çalışın bu addımı atarkən diqqətli olasınız. Ailə müqəddəsdir, ondan sui-istifadə etməyin.
Ailə qurarkən çalışın buna psixoloji
hazır olasınız. Ailənin nə olduğunu dərk
edəsiniz. Ailə yalnız maddi və ya yalnız
mənəviyyata bağlı bir münasibət deyil.
Ailə tamlıqdır. Çalışın sizə bu yolda
yoldaş olacaq insanı seçərkən diqqətli
olasınız.

33

Gün 3
Salam sevgili Gündəlik. Bugün istəyirəm sənə yarım qalan bir mövzudan danışım. Sənə ailə haqqında danışanda ana olmaq haqqında çox az dedim. Bəlkə də bunun nə olduğunu bilməyən çox insan var.
Ana olmaq, analıq hissi bəlkə də
yaradılışın ən mükəmməl hissidi. Məncə bir
qadına yaraşan ən gözəl, sevimli söz onu
“Ana” deyərək çağırmaqdır, səsləməkdir.
Mən hər ad günündə anama bu cümlə ilə
təbrikimə başlayıram: “Sənə Ana sözündən
yüksək söz tapmadım”. Məncə bu fikri hər
kəs qəbul edə bilər.
Gündəlik, dünyanın bəzi yerlərində
analar uşaqlarını pul (həyat) qarşılığında
satırlar. Hamı bu məsələyə fərqli və neqativ
olaraq yanaşa bilər, amma mən o uşaqların
digər uşaqların həyatı üçün satıldığını
bilirəm.
Bir qadın çox qəddar, kobud ola bilər,
amma həmin o keyfiyyətlərin heç biri
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analığa aid deyil. Ana olarkən bir qadın
çox dəyişir. Əgər bir qadın övladı üçün ən
ağır işgəncələrə belə dözürsə, buna nə
deməli?
Keçənlərdə müəllimlə söhbət edərkən
onunla
analığın
necə
bir
duyğu
olduğundan danışdıq. Söhbətimizdə “öz
anamı mənim anam olmasa belə çox
sevərdim” - dedim. Çoxuna bu, təəccüblü
görünsə də, mən qadınlara bir gün ana
olacaq deyə çox hörmət edərdim. Bu
hələdə belədir. Təsəvvür elə, yaradılışın
davamçısı sənsən. Sözün əsl mənasında
həyat sənsən. Bir gözəl ifadə var, “anaların
ayağına əyilərkən başın buludlara dəyər”.
Doğurdan analar bu qədər uca insanlardır.
Ananın rolu insan həyatında əvəzsizdir.
Aşpazlardan soruşarlar “ananın yeməyi
yoxsa sənin yeməyin daha ləzzətlidir?” –
onlar hər dəfəsində “anamın yeməyi”
deyərlər. Onların əl ləzzəti bir başqa olar.
Onlar hər birimizin idealı, həyatımızın
diqqət mərkəzində olarlar.
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Bəzən düşünürəm ki, Allah bir qadını
cəzalandırmaq istərsə, onu analıq hissindən
məhrum eləməsi kifayətdir. Qadın o zaman
məhv olmuşdur, deməkdir.
Bir də bunu qeyd eləyim - hər ana bir
qadındır, amma hər qadın bir ana deyildir.
Bu cümləni həyatınız boyu təkrar edin.
Əmin olun, çox şey öyrənəcəksiniz. Bir
məsləhət verim sizə, əgər bu günə qədər
ananızı kifayət qədər sevməmisinizsə, bu
gün bunu eləməyə başlayın. Ananızı xoşbəxt
edin. Onunla çox ünsiyyət qurun. Siz onda
gizlisiniz. Gedin özünüzü ananızda kəşf
edin. İnanın, o, sizə özünüzdən daha yaxşı
danışacaq.
Ailənizdə əgər valideynləriniz ayrılıbsa
və siz atanızla yaşayırsınızsa, gedin ananızla
görüşün. Ananızı unutmayın. Nə olur-olsun,
ananız hər zaman sizi dünyaya gətirən
qadın olaraq qalır. Onda sizə aid bir ürək
parçası var. Gedin ona qulaq asın, onu dinləyin. Ananızı sevin, bunu indi özünüzə
söz verin.
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Gün 4

Salam Gündəlik. Ataların qiymətini
bilmək sözün əsl mənasında bunu dərk
eləmək çox gözəl bir hissdir. Çox təəssüf
ki, mən bunu çox gec dərk ettim. Atanın
insanın yanında olması, həyatın hər anını
tam əmin və rahat yaşamaqdır. Atanın var
olması – qorxmadan qərar verməkdir.
Atanın dəstək verməsi başladığın işi
uğurla bitirə bilməkdir. Atanın ailədə
yeri– o ailənin əvəzolunmaz bir xoşbəxtlik
içində var olmasıdır.
Atalar övladlarını sözlə ifadə edə
bilməyəcəyim bir duyğu ilə sevirlər, onlara
bağlanırlar. Atalar övladlarını başqa bir
düşüncə ilə düşünürlər. Atalar övladları
ilə fərqli vaxt keçirir, onlarla fərqli qürur
hissi keçirirlər.
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İşlədiyi işin çətinliyindən asılı olmayaraq atalar övladlarına vaxt ayırmağa
çalışır. Onlarla yaxın olmaq üçün əlindən
gələni edir. Qarşılığında övladlar yeri
gələr atalarının qoyduğu qərarlara qarşı
çıxar, atalarını görmək istəməz. Yeri gələr
onların istədiklərini belə etməzlər.
Atalarına bağlı olan övladlar onları
ideallaşdırar. Bu, xüsusən qızlarda olar.
Onlar qarşı tərəfdə çox zaman atalarının
xüsusiyyətlərini axtarar. Lakin heç bir şəxs
insanı öz atası qədər qorumağa hazır
olmaz.
Digər baxışdan:
Dünya elə yerdir ki, hər kəs əla
xarakterlərə sahib deyil. Əlbət pis xarakterlər də
olur. Çox təəssüf ki, bu bəzi
insanlarda “pis ata” - atalıq borcunu tam
yerinə yetirməyən bir xarakter kimi özünü
göstərir. Bu hallarda o övladlar nələr
yaşayır bir bilsən. Çox elə övlad gördüm.
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Həyat bu dərsi ilə mənə atamı sevdirdi.
Atalığın qiymətini öyrətdi.
Qeyd: Atalar nə qədər övladlarını
sevməsələr, qorumasa belə, övladlar onları
sevməyə və qorumağa borcludur. Atanıza
qarşı nifrət bəsləməyin. O, ananıza qarşı
nə etsə belə, onun sizin üzərinizdə ananız
qədər əziyyəti olmasa belə, bildiyiniz,
yaşadığınız hər pis anınızın səbəbkarı olsa
belə onu sevin.
Həyatın sizdə “atasızlıq”
yaratmağına boyun əyməyin.

boşluğu

“Həyat bir filmdirsə, rejissorum atam
olsun”
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Gün 5
Sevgili Gündəlik, sevmək fərdi yaşanan bir duyğudur. Sənə insanlarda olan
duyğu boşluqlarından
danışdım, bax
mənim boşluğum sevgidir.
***
Sizə sevgidən danışmayacam.

O, fərdidir.
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Əminəm, siz bu boş yerə xoşbəxt bir
sevgi həyatı yazarsız.
(Hər

anımda

səndən
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üzr

istəyirəm)

Gün 6
Əziz Gündəlik, hər dəfə sənə həyatın
bizə verdiyi dərslərdən danışıram. Bəzən
bu dərslərdən alnı açıq çıxmırıq. Bu zaman
həyata
üsyan
edirik. Bəzən
isə
minnətdarlıq duyğusunu yaşayırıq.
Bəzən yaxınlarımın arasında “ailə
yaxşı dostdur” deyənlərə rast gəlirəm. Bu
fikir məni çox düşündürür. Doğurdanmı
bu qurulan dostluq münasibətləri boşdur?
Kim bilir, kimisi üçün bu boşluq, kimisi
üçün həyata tutunmaq üçün səbəb.
Dost hər zaman fiziki olaraq yanında
olmamalıdır. Dost varsa, tam var, o sənin
ürəyindədirsə, qəlbin tamdır deməkdir.
Əgər bir gün dostluq kimi bir
ehtiyacın olarsa, unutma fiziki dosta yox,
get o mənəvi Allahına qovuş. O, sənə sənin
istədiyindən də artığını verəcək.
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Qeyd: Əziz
insanlar, həyatda
bacardıqca ətrafınıza diqqətlə baxın. Əmin
olun orada sizə aid çox şey var. Hə ola
bilər ki, mənəvi bir boşluğunuz olar, o
zaman ürəyinizi dinləyin və onun istədiyi
kimi hərəkət edin. O, sizi lazım olan yerə
aparacaq.
Əgər siz də ünsiyyətcil xarakterə
sahibsinizsə, onda insanlarla ünsiyyət
qurarkən ehtiyatlı olun. Bunu da yadda
saxlayın, bu həyata sizin kimi ikinci insan
gəlməyib. Çünki, hər kəs daxilində ayrı
bir dünyaya sahibdir.

“Yaxşı”,”Pis”,”Yaxın”,”Uzaq” sözlərini
“Dost” sözü ilə işlətməyin. Dost- dostdur.
Yaxını, uzağı, pisi, yaxşısı olmaz.
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Gün 7
Ey sevgili Gündəlik, bəzən o insanlara
yazığım gəlir, hansı ki, onların qəlbində
gerçək sevgi yoxdur. Gerçək sevgi məhz
O’dur. Safdır. Ona ünvanlanan duyğular
və onun
yolunda
atılan
addımlar
müqəddəsdir. Bəzən anlamaq çətin olur bu
həyatı. Necə
mükəmməlliklə
yazılıb
milyardların həyat yolu. Bəlkə də bunları
bilinməz yaşama gücü verir insana.
Həyatda ən ağır olan hadisələrdə
belə tutulacaq bir əl verər O. Yenə kömək
olar öz bəndələrinə. Çox gözəl fürsətlər
yaratmayıbmı O bizlərə? Sadəcə biz bəzən
üsyankar olmuşuq, qarşı çıxmışıq Onun
göstərdiyi yol ilə getməyə.
Həyat bəzən özü bizi doğru
tapmağa çağırır. Amma nə fayda,
onu istəmədikdən sonra. İnsanlar
zaman düşər Rəbbinin izinə, istəyər
tapmaq, Ona qovuşmaq.
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yolu
ürək
kimi
Onu

Nə gözəl o bəndənin halına ki, o
Rəbbinin mərhəmətinə layiqdir.
***
Həyatım boyu, qarşıma zaman-zaman
dinlər barəsində suallar, məqalələr çıxırdı.
Söhbət əsnasında elə bu suallara
düçar olurdum. Mən hər zaman “dinin bir
önəmi yoxdur, yetər ki, Allahın o
bəndənin doğru yolda olduğunu qəbul
eləsin” kimi düşüncələrə sahib idim.
Mən və mənim ətrafımdakı bir çox
insan müsəlmandır. Amma kim dəqiq bilə
bilər ki, ibadətinin qəbul olub-olmamasını?
İnsanların çoxusunun qəlbi bu dünya
yaşantısına
bağlıdır.
Kimi
zamanla
unudar Yaradanın varlığını.
Qeyd: Ey gözəl insanlar, Yaradanın
varlığına inanın. Onu həyatınız boyu özünüzə ən yaxın görün, bilin. Sizi sizdən
yaxşı bilən O deyildirmi? Çalışın
bu
dünyada o müqəddəs Allah sevgisini tapın. Onun gözəlliyini dadın. Onda daha
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çox sevəcəksiniz həyatı. Daha güclü olacaqsınız hər yıxıldığınızda.
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Həyat
Başlanğıc nə gözəldir.
Hər şey yeni, hər şey möhtəşəm. Hər
gözəlliyin sonu gözəllikdirmi ki, hər pisin
sonu pis olan kimi?
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Ya, heç əksinə hallar yaşamalıdırmı
insan?
Hər zaman monotondurmu?
Hər başlanğıc nə gözəldir, sonluqdan
sonra gəlsə belə?
Ya o sonluq olmasaydı nə ola bilərdi?
Düşündünmü heç?
Başlanğıc
nə
gözəldir.
üzündəki çılğın bir gülüş kimidi.
Başlanğıc elə sonluqdur,
başlanğıc olduğu kimi..
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Sanki

sonluq

Bəzən həyat ağırlaşır. Bir kəpənəyə
qanadlarının və bəzəyinin ağır
gəlməsi qədər hətta
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50

QIŞ

51

52

Qış

Həyatın
sıxıcı, maraqsız və eyni
zamanda çox sıradan olan anları təbiət
göstəricisidir. Qışda ətrafın soyuması ilə
daxildən də soyuyur həyata insan. Lakin,
qış payıza nisbətən daha xoşdur. Çünki,
yaza daha yaxındır.
Həyatı anlamaq üçün qərarları daha
yaxşı nəzərdən keçirmək üçün gözəl
zamandır qış. Rəngləri aydındır qışın,
davranışı sərt olsa da. İnsanın özünü tanıması sərtlik deyil mi? Sərt döngələr dönər sanki insan. Geriyə baxarkən görmək
belə istəməz payızın palçığın, gilin.
Qışın nəyi gözəldir bilirsiz? Qış ümid
zamanıdır. Həyata inam zamanıdır. Qış
gələrkən insanlar qeyri-ixtiyari olaraq
ümid edirlər. Hər sıxıntını, çətinliyi qış ilə
əlaqələndirirlər. Sanki, qış bitincə keçəcək
hamısı. Bu
insanın
mübarizə, inam
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xarakterinin
hərəkətdir.

formalaşması

üçün

gözəl

Qış
həyatın
ən
ağır
sınaqlar
hazırladığı zamandır. Qış insana dərs
verməyin ən sərt şəklidir. Qış öyrənmə ,
dərk etmədir. Qış səni hazırlayacaq
sabaha, həyata, ana…
Sən düşünmək üçün gözəl zaman
əldə edirsən qış gələndə.
Buzun soyuğu səni oyatmağa qadir
olacaq həyat sirləri ilə doludur. Onun
mənasını anla və bil.

Həyat sənə öyrətmək istəyir, öyrən.
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Gün 8

Salam, əziz Gündəlik! İstərdim bugün
səninlə həyatdakı ağır anlardan danışım.
İnsanın nə qədər çətin günü, bir
problemi olsa da, məncə ən çətin olan
yaxınlarının itkisidir.
Canından bir parçası gözləri qarşısında can verərkən nələr yaşayır valideynlər?
Həyatım boyu hər zaman bunu
müşahidə etmişəm. Biri dünyasını dəyişəndə, ən pisi onun anasını görməkdir.
Bəzən çox kədərli olurdum, analar bu
qədərmi bağlı olur övladlarına? Bu
qədərmi sevər öz övladını valideyn?
Bəzən insanlar nəyin nə dərəcədə bir
şey olduğunu dərk eləməz.
Ölüm sadəcə bir ayrılıq deyil. Nə də
tərk etmək. Ölüm bir
həyatın
yeni
mərhələyə keçməsidir. Bu zaman həyatın
bizə verdiyi bu acılı sınağa dözməliyik.
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Zaman-zaman ağlayacağıq, əlbət.
Amma hər göz yaşımız yanağımızdan
axıb gedərkən, bir dərs alacağıq həyatdan.
Vaxtilə köməyi bizə dəyən insanın artıq
nə yardımı, nə də varlığı var yanımızda. Bu
zaman öyrənəcəyik özümüz özümüzü
idarə etməyi.
Çətin bir mərhələdir, bilirəm. Amma
yenə də möhkəm olmalıyıq həyatda.
Yaxın insanın vəfatından təsirlənib
özünə qəsd edən insanlar da gördüm.
İlk başlarda onları başa düşürdüm.
İndi soruşsan əgər, heç də onlara haqq
vermərəm. Biz bu həyata müəyyən
məqsədlərə görə gəlirik və bu həyat özü
bizə hədiyyədir. Niyə məhz biz bunu
unudub, Allaha qarşı çıxaq ki?
Etiraf
eləməliyəm ki, dolmur
gedənlərin yeri bu həyatda. Heç kəs
vermir
itirdiyimiz insanların yerini.
Onların fiziki oxşarlığı belə sağaltmır o
yaranı. Mənəvi boş olur insan. Hər yıxılışında bir mənəvi dayaq axtarır ürəyində.
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Lakin hər dəfə cavabsız qalanda yenidən
yıxılır insan.
Nə qədər özünüzü ölümə hazır
saxlasanızda bu həyatda, əmin olun, ən
ummadığınız anda o gəlib sizi yaxalayar.
Gündəlik, həmişəlik kəpənək olmağı
istəyəndə, arzum
nəfəslərimin
sayını
bilmək olardı. Sanki bir gün kəpənək
olacam da, bir gün sonra bitirəcəm bu
həyatla işimi.
İnan bunu bu həyatı sevmədiyimiz
üçün deyil, mənən o gözəlliyə qovuşmaq
üçün istərdim.
Qeyd: Siz sevgili insanlar, Allahın sizə
hədiyyə verdiyi canınızı ona layiq şəkildə
qoruyun. Nəticədə peşman olacağınız bir
addım atmamağa çalışın bu həyatda.
Bacardıqca sağ ikən çox vaxt keçirin
yaxınlarınızla. Onlardan çox məsləhət alın.
Fikirləri toplayıb saxlayın. Əgər bir gün,
həyat sizi sınağa çəkərsə, o zaman tək
qalarsız. Onda sığınacağınız ağıllı fikirlər
olsun yanınızda.
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Gün 9
Gündəlik, necəsən bugün? Mən etiraf
etməliyəm ki, bu gün düşüncələr bir az
məni kədərləndirib. Bugün içkidən sərxoş
olanlar barəsində fikirləşirdim. Yaşadığım
və gördüklərim arasında içki üçün sərxoş
in sanlara rast gəldim:
*Atalar gördüm, içki üçün pul
qazanan, ailəsi çörəyə möhtac ikən. Bax bu
hala çox kədərləndim. Uşaqlar necə sevər
valideyni, atası onu düşünməz ikən? Bu
zaman nələr çəkər o ana, nələr yaşayar
övladı ac yatarkən?
*Ərlər gördüm içki üçün xanımını
çalışmağa məcbur edən, əks halda fiziki
zorakılıq
göstərən.
Necə
həyat
yoldaşlarıdırsa onlar bilmirəm?!. Mən
həyatda bunları dərk edə bilmirəm. Bunu
görəndə nələr yaşayır o uşaqlar? Necə
nifrət hissi ilə böyüyür?
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Bax , məncə həyatın ən ağır səhnələrindən biri budur. Daha ağırı isə bunu
görmək və heç nə edə bilməməkdir.
*Oğullar gördüm, içki üçün yalan
danışan, oğurluq edən. Bununla kifayətlənməyib, başına bununla bağlı bir iş
gələndə valideynlərini çıxılmaz vəziyyətə
salanlar. Ən pisi bundan dərs almaq
əvəzinə bunu dəfələrlə təkrarlamaq idi.
*İnsanlar gördüm, içki almaq üçün
dilənirdilər. “Yardım sevərlər” isə bunun
dərk edilməsini “çox” çətin olduğunu fərz
edərək, onlara yardım edirdilər.
Cəmiyyətdə birliyin olmaması aparır
onları uçuruma. Qarşı çıxmır insan bu
olanlara, mübarizə aparmır.
Qeyd: Həyatımız çox mürəkkəbdir.
Çox təəssüf ki, yaxşı yaxşıya yox, pisə
qarışıb. Ətrafımızda kömək edib, xilas edə
biləcəyimiz
insanlar
varsa,
sakit
durmayaq. Mübarizə aparaq. Əgər beş
insandan birini xilas etsək, nəticədə ya bir
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atanı, ya oğulu, ya da cəmiyyət üçün bir
insanı xilas etmiş olarıq.
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Gün 10
Salam, Gündəlik! Bugün heç də yaxşı
deyiləm. Bayaq bir fikir yarandı ağlımda “Ağır psixologiyanın əsiri olan insanlar”.
İnsanlara böyük hörmətim və sevgim
olub uşaqlıqdan. Hər zaman onların,
xüsusilə uşaqların sevinməsinin şahidi
olmaqdan mənəvi rahatlıq hiss etmişəm.
Üç-dörd ay əvvəl uşaq psixologiyası
ilə bağlı bir kitab oxudum. Kitabda
həyatda gülmək arzusu olan uşaqların
yazdıqları məktublar verilirdi. Elə ağır idi
onları oxumaq…
Uşaqlıqda mən də bəzən ağır psixoloji
anlar yaşayırdım. Buna səbəb sözün düzü
öz həyatım əvəzinə başqalarının həyat
ssenarisi səbəb olurdu
Nə gözəl olardı, uşaq ikən heç kəs
psixoloji zərbələr almasaydı.
Bir gün təsadüfən bir insanı tanımaq
şansım oldu. O çox gərgin psixoloji
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durumda idi. Çox
gözəl
illərin
mübarizəsindən sonra dəf edə bildik o
ağır həyat xatirələrin. İndi həyatda nə
çətinlik yaranırsa o, bunu dəf edə bilir.
Demək istədiyim, əziz Gündəlik, bu
həyat bizi hər halımız ilə sınayır. Gərəkli
olan, bütün sınaqlardan üzü ağ çıxmaqdır.
Qeyd:
həyatınızda
unudasınız.

Əziz
dostlar, çalışın
ağır anların acısını tez

Əsas olan yaşadığınız bütün acı dolu
anların bir gün, sevincə çevrilmək ümidi
deyil mi?..
Tək sizdə deyil, ətrafınızda belə
insanlar da varsa , dəstək olmaq fürsətiniz
olarsa, əldən qaçırmayın.
Xilas edək insanları o anlarından.
Qaytaraq onları cəmiyyətimizə.
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Gün 11
Sevgili Gündəlik, salam! Bugün sənə
yenə mənfi bir xüsusiyyətdən danışacam.
Biz həyata gələrkən demək olar ki,
heçnə ilə tanış olmuruq. Zaman keçdikcə
ilk tanışlıqlarımız başlayır.
Bəzən düşünmədən hərəkət etməli
oluruq, lakin bunu görən olarsa, bizi
onun haqqında məlumatlandırıb, ona qarşı
bəzi fikirlər yaradır.
Bunlardan biri qorxaqlıqdır.
Çox təəssüf ki, zaman-zaman bu hissi
nəzərdən keçiririk.
Bəzən bir səhv edərkən onun
nəticəsini gözləmək əvvəlcə bir az
qorxuya səbəb ola bilir. Əgər səhvini başa
düşən və bu mövzuda sənə dəstək olan
yoxdursa,
qorxu
biraz
daha
mürəkkəbləşir.
Çox zaman qorxu insanda cəsarət,
bəzən isə ümid hissini artırır.
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Qorxularınla
mübarizə
aparmaq
qərarı isə alınan çox gözəl qərarlardan
biridir - desəm yanılmaram.
Qorxu anı insanda narahatlıq yaradır
ki, bu insanı dönüşü olmayan addım
atmağa belə məcbur edə bilir. Çox təəssüf
ki, həyatımda bunlara rast gəldim.
Kimi
insanlar
həyat
tərzlərini
mürəkkəbdə
sadə
qurduqları
üçün
minimallarda
maksimum
qorxular
yaşayırlar. Bu hal heç də normal deyil.
Çalışmaq lazımdır ki, atdığın addımı
tam dərk edə bilməyin üçün özünü tam
dərk edəsən.
Qorxu çox ağır psixologiya ilə
yaşanan bir duyğudur. Çox çətin həll edilə
bilən yaralar qoyar insan həyatında.
Qorxular insanda zaman keçsə belə
doldura
bilməyəcəyimiz
boşluqların
səbəblərindəndir.
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Qeyd: Əziz insanlar.
Çalışın həyatı tam dərk edə biləsiniz.
Çalışın qorxunun
biləsiniz.
Çalışın
olasınız.

həyatın

nə
hər

olduğunu
halına

Çalışın qorxularınızdan
zamanda can qurtara biləsiniz.

tez

hazır
bir

Qorxaq insanlara aşağı təbəqə kimi
baxmayın. Əmin olun, onların sizə
danışacaq çox səbəbləri vardır.

“Gördüyüm
görmədiyim

yerdə
yerdəki

65

heçnə
yoxdursa,
məni qorxutmaz”

Gün 12
Salam,
Gündəlik! Bugün
məcburiyyətdən danışacam.

sənə

Əvvəl onu qeyd eləmək istəyirəm,
bunun haqqında düşünmək belə insanın
ürəyini sıxır.
Çox
çətin
qəbul
edilən
bir
davranışdır. Təsəvvür eləməli olduqda
belə, tam yaşayış halını dərk etmək olmur.
Məcburiyyəti yaşamaq bilirsən necə
olur? - Danışmaq lazım ikən nəyəsə, kiməsə
görə susmaq.
Məcburiyyət bilirsən nədir? - Getmək
istəyərkən qalmaq.
Ah, o qalmaqlar... Ağlamalı olduğun
halda o gülməyi bacarmaq?
Bu sualların cavabı var, əziz dostum.
Artıq insanlar yorulublar hər gün özlərinə
bunu danışmaqdan və hər gün yenidən
eyni qərarları verməkdən.
66

Məcburiyyət bir növ yox olmaqdır.
Sən fiziki cəhətdən mövcudsan, lakin
mənəvi bir heçlikdə hiss edirsən özünü.
Yaşamaq belə istəmirsən yaşadığın
halda dünyanı. Lakin dözümlü olmaq
lazımdır, hər
bir
zərrə
gücünlə
tutunmalısan
həyata.
Çalışmalısan
yorulmamaq üçün.
Qeyd: Əziz
insanlar,
əgər
siz
məcburiyyət
qarşısında
səbr
göstərmisinizsə, sizin qarşınızda baş əyirəm.
Həyatda bəzi hadisələri yaşamadan
anlamaq mümkün deyildir.
Məcburiyyət məhz bunlardandır.
Həyatda heç kəsi məcburiyyət qarşısında qoymayın. O insan öz daxilində
özünə sərhədləri ilə məcburiyyət qoyub
artıq. Bir də siz təkrar eləməyin.
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Gün 13

Gündəlik, salam! Bugün bir insanla
söhbət etdim. Söhbət əsnasında yenə bir
sual ünvanladı mənə: “Görüşürsünüz?”
Çətin bir sual
verdimmi? - Verdim.

olmuşdu. Cavab

Tək bir cümlə cavab ilə cavablandırmaqla bitsə bu mövzu, bu sual. Bitərmi
səncə?
***
Həyatda biz bir cəmiyyətə daxil
oluruq. Hansı ki, bizim orada müəyyən bir
statusumuz olur. Bununla bilavasitə yeni
insanlar tanımalı oluruq. Çox təəssüf ki,
bu doğrudur.
Yeni insanlara ehtiyacımız varmı? Var. Bu həyatda güclü mövqe tutmaq üçün
o
insanların
özlərinə
yox, onları
tanımağımıza ehtiyacımız var.
Bu doğurdan da belədir. Ətrafdakı insanlar məqsədlə gələnlərdir. Məqsədlədə
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gedərlər. Bizə qalan onlardan aldığımız,
öyrəndiyimiz həyati addımlardır, dəyişən
isə bizik.
İnsan hər kəs ilə eyni cür münasibət
qura bilməz. Nəticə etibarı ilə qurulan hər
münasibət tam ola bilmir.
Müəyyən izlər buraxır. Məncə son
olmamış insanlar son demək istəyir. Bax
bu münasibətin zamansız bitməsidir. Bu
vəziyyətdə tərəflərdən biri mütləq şərait
yaradır.
Düşünmək lazım deyil ki, insan
həyatda kimləsə ünsiyyət qurmalıdır.
Əsas olan var olmaq, insani borcları
yerinə yetirməkdir.
Bağışlamaq. Bunu icra etmək bizə
düşməz. Həlli Ona həvalə deməkdir. O,
bağışlayandır. O, ən məsləhətlisini etməyə
qadirdir.
Barışmaq. Bu isə bizə düşər. Barışmaq
bir növ dözüm istər. Yenidən o münasibəti
bərpa eləməsə belə, ona yaxın ünsiyyət
qurmaq çox çətindir. Yenidən, həmin
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gözlərə
baxıb da eyni
hərəkətləri
görməməyə çalışmaq çox çətindir.
Amma bunu eləmək və öhdəsindən
gəlmək insanlıq borcudur.
Qeyd: Əziz insanlar, çalışın birinə
güvənib yaxın münasibət quran zaman
çox düşünəsiniz. Bu hal baş verərsə,
özünüzü çox böyük bir gələcək boşluqdan
xilas etmiş olacaqsınız.
Bağışlamağa dərhal çalışın. Allah
sizdən də çox biləndir. Sizdən də çox
bağışlayandır.
Barışın. Düşünürəm ki, bu gözəl
addımdır. Çətin belə olsa, ilk addımı siz
atın. Bu insanlığın ən gözəl davranışıdır.
Çalışın, bunu eləmək gücünə malik
olasınız, ən azından, ilk addım ata biləcək
qədər, qarşı tərəfə yol qoyasınız.
“Əgər könlünə dəydiyiniz bir kəpənəkdirsə,
təəssüf ki, sabah üzr istəməyə bilərsiz”
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Gün 14
Salam, Gündəlik! Sənə bugün səhvin
nə olduğu barəsində danışmaq istəyirəm.
İnsanlar bu həyatda nə etməli
olduqlarını, nə etdiklərinin fərqini bilmədən, yeni bir uğur, qazanc əldə etmək
istəyirlər.
Hikmət sahibi olan insanlar əlbətdə
ki, çox zaman doğru addım atarlar. Amma
bu heç də hər zaman belə olmaz.
Bəs insanlar necə olur səhv edir?
- Bax
bu,
çox
zaman
məni
təəccübləndirmir. Çünki, artıq bu sıradan
bir haldır. Hər kəs gec-tez səhvlərini dərk
edəcək. Təəccüblü olan, ətrafın səhv addım
atan
insanı
doğruları
ilə
tanış
etməməsidir.
Gördüm ən bağışlanmaz
səhvləri
edənləri. Bəs heç peşman olmayanlar,
onlar necə?
Çox zaman gördüm o insanları
bağışlamağı Allaha tapşırmışdılar. Özləri
haqlarını halal edənlər - bu necə möhtəşəmlik, necə ucalıqdır ?!
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Qeyd: Susun! Onlar nə dərəcədə aşağı
olsalar da siz enməyin.
Yüksəkliyə doğru gedən yolunuzu
dəyişməyin.
İcazə verməyin, sizə mane olsunlar. Siz
ağıl öyrəndiniz. Doğru nədir bilirsiz artıq.
Atdığınız addımlarınızın haraya enəcəyini
bilirsiz. Bunları bilin, öyrənin, tanıyın.
Həyat sizə yeni bir dərs vermək
istəyərkən qaçmayın.
Nə gözəldir, yeni insani keyfiyyət!..
Nə gözəldir, hikmət sahibi olmaq!..
Nə gözəldir, onlar danışmağa söz
tapmadıqda, sizin söz tapmağınız!..
Gözəlliyi dadmaq isə möhtəşəmlikdir.
Ey insanlar! Siz çalışın səhvlərinizin
nəticəsi ilə razılaşıb dərs alasınız. Səhviniz
böyük və bağışlanmayacaq dərəcədədirsə,
Allaha dönün. O, sizə çıxış yolu göstərəcəkdir. İnanın!
Ətrafınıza
doğruları danışan, yol
göstərən siz olun. Qadir olduğunuz işi
görməkdən çəkinməyin.
”Əsas olan səhv etmək deyil, ondan
dərs almağı bacarmaqdır”
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Həyat
yorğunluqdur kimiləri üçün...
Həyat çox ağır davranmağa başlayanda düşünməz qarşı tərəfin zəifliyin,
acizliyin...
Həyatı yaşamaqdırsa əsas olan, niyə
əzab verər ki?..
Yorulan insan artıq küsər həyatdan...
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Bezər sabahları ümidlə açmaqdan.
Gözləyəcək qədər səbr...
İnsanların
qədər səbr...

inamla səbri icra edəcək

Gözləmək mənasız gələr onlara.
Kimi, nəyi gözləyə bilər ki, bundan sonra?
- Bu vaxta qədər sahib olduqlarının
qiymətini anlamasını ...
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Düşünmə Tıkanın gözəlliyinə
səbəb sadəcə
Güldür.
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Yaz
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78

Yaz
Hər uğurunda nailiyyət görürsən?
Uğur nailiyyətin parçasıdır, başlanğıcı və
ya ortası ...
Hər açılan çiçək baharın gəlişidirmi?
Yoxsa hər açılan gül
dirmi?

Günəşin əsəri-

Günəş baharın əlamətidirsə, qış Günəşi nədir?
Hər açılan gülə səbəb olan günəşi
unutma. Çünki, bu sənin uğurunun
arxasında gizlənən bahar deyil, həmin
Günəşdir.
***
Yaz həyatın çox gözəl anıdır.
Yaz bir meydandır. Həyatın sənə keçdiyi
dərslərdən
aldığın
nəticələrin
nümayiş zamanıdır.
Artıq ümid, inam yox, etmək, qazanmaq zamanıdır.
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Yaz aylarca çəkilən zülmün sonluğudur.
Yaz gözlərdə belə yaşanan gülüşdür,
gülümsəmədir. Yaz sevincdir.
Yaz ağırlığın bir növ aradan çıxmasıdır.
Yaz mənəvi rahatlığına başlama çağıdır.
Yaz sənə lazım olan əsl məqamdır.
Gözlədiyin o andır. Zamandır.
Artıq gözləməli olduğun heç
yox-dur. Çünki, gözlənilən sənsən.

nə

Yaz qəhrəmanlıq vaxtıdır. Yaz həyatın
xilasıdır. Yaz müşahidə,diqqət, düşünmək
və etmək vaxtıdır.
Yaz - kəpənəklər vaxtıdır...
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Gün 15
Gündəlik, salam! Sənə bugün saflığın
mükəmməlindən danışacam.
Bunu yaşamaq hər kəsə bir zövq
verir. Çox mənalı bir həyat pəncərisi açılır.
Bu, məktəb həyatıdır. Hər bir insanda bir duyğu saxlayan, hər kəsə bir həyatı
xarakter bağışlayan, hər kəsə özünü dərk
etməkdə kömək olan...
Ümumən, məktəb duyğular toplusudur. Nə etmək bacarığına sahib olduğunu
aşkar etmək sahəsidir.
İnsanı tanıma zamanıdır.
Sözlərin sadəcə hərflərin toplusu
deyil, məna
toplusundan da ibarət
olmağını öyrədir sənə.
Məktəb həyatı zamanı insan dərk
edir ki, o çox qapıdan keçəçək. Lakin o bu
dərəcədə saflıqla və sevinclə açdığı hər
qapı kimi çox-çox yerləri tərk edəcək.
Lakin bütün qapıları bağlayarkən 81

məktəbi tərk edərkən yaşadığı hisslərini
yaşamayacaq.
Qeyd: Əziz məktəblilər və məktəb
məzunları, ilk
olaraq
məktəblilər, o
həyatda çox dərs öyrənirik. Hər məqamın
mənasını dərk etməyə çalışın.
Məktəbi bitirənlər, xatirələrinizdəki o
saf duyğunun təsirində qalmayın. O
anınızda öyrəndiklərinizə uyğun olaraq
addımlayın.
Durmayın!
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Gün 16
Gündəlik, dünən sənə məktəbdən
danışdım.Məktəb həyatda uğur qazanmağın ilk mərhələsidir.
Uğur
elə
pillədir ki,
orada
dayanarkən tamamilə tək olursan. Yəni
uğur qazanmağına başqa insanlar səbəb
olsa belə ən gözəl nəticəni sən yaşayırsan.
Uğur sənin özünü dərk etmək
halındır. Nəyə qadir olduğunu dərk edib,
həyata necə nümayiş etdirməyindir.
Həyat insana çox fürsət verər. Çox
gözləyər
insanın
doğru
anı əlində
tutmasını. Çox səbrli olar, o yubanarkən.
Bütün bunlar həyatın xoş görünən
üzüdür.
***
Uğur?
Kim nə ilə əlaqələndirir bunu?
Kimisi gördüyü əməllərin nəticəsi,
kimisi əziyyətinin bəhrəsi kimi və s.
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Bu bütün bunların cəmidir.
Bəs niyə uğursuzluq olarkən bunları
düşünmür insan?..
Çünki,
yaşayar.

istəməyin

ifrat

dərəcəsini

***
Uğur?!
İnsandan biraz əziyyət gözləyər. Ona
layiq olmağını istəyər. İnsan özüdə sahib
olduğu uğura layiq olmaq üçün mübarizə
aparar.
İnsanlar uğur sözünü çox işlədər
gündəlik həyatında. Bir-birilərinə uğur
arzulayar.
Uğura sahib olmaq, ona qovuşmaq
gözəl duyğudur bu həyatda. Lakin gərək
uğura gedən yolda tələsməyəsən.
Qazandığın uğurlar ilk baxışda sənin
necə bir insan olduğunu ifadə edər.
Çünki, sənə aid olan yollarda gedərək
uğur əldə edərsən.
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Hər kəs sahib olduğu uğurun
arxasında sadəcə özünün olduğunu
düşündüyü üçün, onu necə əldə etdiyi
barəsində danışmaq istəyər. Bu gözəldir.
Uğur qazanmaq istəyənlərə yol görtərmək
alqışlanacaq hərəkətdir.
Lakin bundan əvvəlki əsas vəzifə
onlarla söhbət etməkdir. Təəssüf ki, çox
insan bu mərhələyə əhəmiyyət verməz.
Amma bu diqqət cəlb edilməli olan
mərhələdir.
Mənə görə uğur qazanmağın əsas
mərhələləri belədir:
*Doğru seçim
İlk öncə qərar vermək lazımdır ki,
insanın hansı sahədə uğur qazanmağa
imkanı var. Bunun üçün də insan ilk
olaraq
özünü
tanımalı
və
bütün
imkanlarını dəyərləndirməyi bacarmalıdır.
Bu əsas mərhələ olduğundan icra edərkən
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səbrlə yanaşmaq, doğru zamanı gözləmək
lazımdır.
Məhz uğurun birinci pilləsi olduğundan yanılmaq, tələsmək kimi hallara yol
verməmək lazımdır.
Sözün açığı, bir az qərarlı və iradəli
olduğun halda asan dəf olunan
mərhələdir.
*İstəmək
Əvvəlcə bir misal çəkim.
İmtahan
verməyə
hazırlaşırdıq.
Müəllim ilə söhbət zamanı, artıq uşaqların
yorğun olması hiss olunurdu. Belə bir
vəziyyətdə təbii ki, onlarda ruh yüksəkliyi
yaratmaq qaçılmaz idi ki, müəllim bizə bir
hadisədən söz açdı: “Uşaqlar, bir gün bir
qoca kişi qaçış marafonuna qoşulur.
Rəqiblərindən fiziki cəhətdən xeyli zəif
görünməsinə
baxmayaraq,
yarışı
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birinciliklə bitirir. Müsahibə zamanı
ondan bunun səbəbini soruşarkən, o
sadəcə “mən istədim” deyir.
Əgər həyatda atdığınız addımı
atarkən nəticəsini istəmədən edirsizsə,
demək o baş versə belə sizə gərəksiz
olacaq
İnsan həyatda istədiyi mövqeyi
tutmaq üçün gərək hərəkətlərini planlı və
istəkli şəkildə həyata keçirsin.
*Gözləmək və mübarizə aparmaq
Uğuru gözləyin. Nəticəni əldə eləmək
insandan dözüm tələb edir. Buna da misal
çəkim:
“Bir böyük su hovuzunu şüşə
təbəqəsi ilə iki yerə bölürlər. Bir yarı
hissəyə yekə balıq, digər yarıya isə yem
qoyurlar. Balıq yeməyə getmək istəyərkən,
şüşəyə dəyir və geri qayıdır. Bunu bir
neçə dəfə təkrar etdikdən sonra isə
yorulur və dayanır. Sonra həmin şüşə
təbəqəsin götürürlər. Lakin balıq yemək
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tərəfə getmək istəmir.” Bundan da belə
nəticəyə gələ bilərik ki, maneələrə çatanda
durmaq əvəzinə mübarizə aparmaq
lazımdır.
Doğru zaman olduğuna əmin olun.
*Yaşamaq
Uğurun gəldiyini necə biləcəksən?
Mütləq mükafat olmalıdı?..
Uğur əslində bizim tam olaraq gözlədiyimizdir. Lakin bəzi anlarda daha
artığını
istəyərik.
Bu
zaman
əldə
etdiyimiz uğurun dəyərini dərk etmərik.
Uğur bizim qadir ola biləcəyimiz bir
işin nailiyyətlə nəticələnmə sonluğudur.
Bizim layiq olduğumuzdur, gözlədiyimiz
deyildir.
Qeyd: Özünü dərk et, mübarizə apar
və qazan.Bunların hamısı edərkən + İ S T Ə.
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Gün 17
Salam, Gündəlik! Bugün bir insanı
tanımaq fürsətim oldu. Söhbətimiz o
qədər çətin mövzular üzərində quruldu
ki... Onun çox ağır həyatı olub. Əgər
həyatınızın müəyyən bir anında psixoloji
bir hadisənin şahidi və ya yaşayanın özü
olmusunuzsa çalışın onun sizdə buraxdığı
izlərdən xilas olasınız.
Yaşadıqlarını ən yaxşı insan özü
bilər. Çox zaman insanlar söhbət etmək
üçün mənimlə görüşər. Amma, heç vaxt
məsələni tam aydın danışmazlar. Səbəbi
isə
çox
sadədir.
İnsanlar
keçmiş
yaşantılarındakı mənfilikləri yaddaşlarında
saxlayırlar. Yeni addım atarkən həmin
xatirələr onlarda müəyyən qorxaqlıq, ya da
çəkinmə yaradır. Bu isə yeni düşüncələrin
insanı aydınlığa
çıxarmasına
maneə
yaradır.
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İnsan gələcəyini düşünməkdən nifrət
edər. İnsanların çoxu “keçmiş”, “keçmiş”
deyər və durar.
Kimisi hər bir anını sadəcə var olmaq
üçün yaşayar.
Bunların

hamısının
***

çarəsi

var.

“Həyati Qəhraman” üsulu nədir?
- Burada əsas məsələ özünü dərk
etmək ilə başlayır. Artıq kim olduğunu,
nə edə biləcəyini və bu kimi suallara
cavab tapmaqla başlayır.
İnsan harada olduğunu, oraya aid
olub-olmadığını bilməlidir ki, olduğu kimi
davrana bilsin. Bir növ maskalanmağa son
verməkdir.
Fikirlərini aydınlaşdırdıqdan sonra
beynində olmaq istədiyin səni yaratmağa
başla.
O necə biri olmalıdır?
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İndiki ilə onun fərqi nədir?
Bu kimi sualları cavablandırdıqdan
sonra tətbiq ilə məşğul olmağa başla.
Ətrafını izlə, orada sən özünü necə
hiss edirsən?
Sən orada nə dərəcədə önəmlisən?
Bunlara diqqət et.
Oraya aid özündə nə isə tapsan,
oraya tam aid olmaq üçün mübarizə apar.
Qeyd: Bəzən hansı yolla getməli
olduğunu bilməyən qərarsız insanlar olur.
Onlara tövsiyəm, bir
qeyd
kitabçası
götürün. Onu qərarsız qaldığınız yolların
sayı qədər hissələrə bölün. Sonra gündəlik
olaraq sabahınızı hər hissəyə aid yol ilə
addımlayaraq yazın. Bir müddətdən sonra
yazdığınız hissələri oxuyun. Məsələn on
gün yazmısınız. Siz on gün sonra hansı
yolda qalmağınızı istəyərsizsə bu gün o
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yolla hərəkət etməyə başlayın. Bu yolla
asanlıqla qərar verə biləcəksiz.
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Gün 18
Gündəlik, sən də mənə hədiyyəsən.
İstərdim elə bu gün sənə hədiyyələrdən
danışım.
Maraqlı deyilmi, həyatda hədiyyənin
ən gözəlini bilmək?
Bunu sonda deyərəm.
Gəl, hədiyyə sözünü təhlil edək.
Hədiyyə sözü lüğəti olaraq, bizə
qarşılıqsız verilən bir parça əşya və ya
nəsnə növüdür.
Bu insana və məqsədə uyğun olaraq
dəyişir.
Dəyişməyən növləri də olur adətən
Düzdür məna olaraq qarşılıqsız
verilir və ya doğrusu verilməlidir.
Bəzi hallarda bu qayda pozulur
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Hədiyyə vermək kimisi üçün asan,
kimisi üçün çətin bir işdir. Bu adətən
qərarsız insanlara aid olur. Diqqətli
insanlar bu baxımdan daha uğurlu olurlar
Hədiyyə,
bir
növ
demək
istədiklərinin hər hansı bir nəsnə ilə
ifadəsidir.
Kimiləri üçün adi bir duyğudur
hədiyyə bəyənmək, kimisinə görə isə daha
ciddi.
Kimisi hədiyyə alarkən onu təhlil
edər, kimisi isə təşəkkürünü bildirər
Bəziləri də olur qəbul eləmək anında
heç də düz hərəkətə yol verməyərək geri
çevirir.
Bu bir başa həyat tərzi ilə bağlı
olaraq yaranır.
***
Artıq yeridir məncə, bu həyatda əsas
hədiyyənin nə olmasını müzakirə etmək
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Gündəlik, məncə bu elə həyatın özüdür ki, böyük ustalıqla hazırlanmış, doğru
zamanda və doğru məkanda bizə
göndərilmişdir.
Məhz bu elə hədiyyədir ki, daim
bizimlədir. Biz onu yox, o, bizi aparır.
O, bizdən yox, biz ondan asılıyıq.
Bəs
bizim
istədiyimiz hədiyyə
bununla bağlı deyilmi?
Sözün açığı düşünməsək də, bir gün
əlbət bu hədiyyənin mənasını dərk edəcəyik. O gün, nə gözəl bir gün olacaq.
Qeyd: Əziz
sevməyənlər, bu
paylaşmağı sevin,
olanı qarşılıqsız
çəkinməyin.

hədiyyə sevən və
həyatda ilk olaraq
düşünmədən varınız
hədiyyə verməkdən

Daha sonra, sizə hədiyyə verərkən
onu təhlil etmədən qəbul edin. Təşəkkür
eləməyi, o hədiyyəyə uyğun yox, ən
səmimi duyğularla eləyin. Bu zaman daha
gözəl olmazmı?!
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Çalışın,
sizə
verilən
qiymətli
hədiyyəniz olan bu həyatın qiymətini
biləsiniz. Ona layiq biri olun.
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Gün 19
Salam, Gündəlik! Bəzən həyatda düşünmədən atdığın bir addım səni ömür
boyu düşünməyə məcbur edər.
Sanki, həyat bizi riskli qərar
verməyə məcbur edir. O anlarda heç nəyi
düşünmür, nəzərə almırıq, tək məqsəd
ağlımızdakı nəticəyə doğru getməkdir.
Belə bir vəziyyətdə insan bir çox
səhv addım atmaqdan, sanki çəkinmir.
Düşünmür ki, sonra bu hərəkət
nələrə səbəb ola bilər. Nəticədə həyatda
fiziki olmasa da, mənəvi yox ola bilərik.
Bu, həyatı ciddiyə almamağın nəticəsidir. Hazırlanmış bir sınağın parçası
olur. Hər atılan addımın düz və ya yanlış
olmasını düşünmək lazımdır .
Hazır olmaq lazımdı hər müsbət,
mənfi nəticəyə. Bu həyat atdığımız
addımın nəticəsi olaraq bizə sürpriz
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hazırlamaz. Layiq olduğumuzu bizə
təqdim edər. Məhz o zaman qarşı çıxmaq
olurmu?..
Qeyd: Ey əziz insanlar! Diqqətli
olmaq lazımdı həyatda addımlayarkən.
Yadda saxlamaq lazımdır hər növbəti
addımı əvvəlki addımın gətirdiyini.
Məhz elə bu səbəblə peşman
olmayacağınız bir addım atın bu həyatda.
Bu
yolla
həyatın
sizi
çətinliyə
salmağından xilas olacaqsınız.
Addımı atdıqdan sonra bunu niyə
etdiyinizi düşünmək əvəzinə növbəti addımınızı düşünün. Gec olmadan vəziyyəti
dəyişə bilərsiniz.
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Gün 20
Salam Gündəlik! İstəyirəm bu gün
sənə “baxış bucağı” haqqında danışım.
İnsanlar hər zaman öz nöqteyi nəzərindən yanaşır hər bir hadisəyə.
Kimisi öz prinsiplərinə görə qəbul
etdiyi kimi qurur həyatı, kimi başqasının
nəzərində yaşayır.
Niyə hər zaman daha doğru olanı
düşünmürük ki?
Doğurdanmı gerçəklər hər mənada
acı olur?..
Məhz bizim o “röyalarımız “ məhv
eləmirmi başqa həyatları?
Həyat belədir, əziz Dostum! Kimi
sənə yaxşı təsir göstərər, kimisi səndə
yaxşılığı məhv edər.
Əsas olan, hər
bacarmaqdır, həyatda.

anında

gülməyi

Yaşadığımız həyat, eşitdiyimiz səslər,
gördüyümüz mənzərələr və başqa duyğu99

larımız var ki, bizi nə isə haqqında
düşünməyə vadar edər. Fikrimcə güclü
olmaq bu anlarda düşünüb doğrunu
tapmaqdır. Doğrusu özündə o gücü,
məntiqi yaratmaqdır.
Bəzən də düşünürəm ki, nə qədər
bu həyata baxdığımız pəncərə olsa da,
həyatı tam izləmək mümkün olmur.
Lakin, belə hallarda da baxdığımız
pəncərənin doğru tərəfə açılması əsasdır.
Yaşadığımız nə olursa olsun, birini
müzakirə edərkən tam düşünməlidir
məncə insanlar.
Qeyd: Əziz dostlar, bəlkə də həyatınızda da belə anlarınız çox olub. Bəlkə
də çox halda doğru baxış bucağını tapa
bilmisiz. Əgər belə olubsa, nə gözəl?!
Bununla bacarmayan dostlarıma demək istərdim – əgər biriləri ilə əlaqədar
qərar verərkən doğru yolu tapmırsızsa, o
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insanı birinci növbədə gözünüzdə dəyişin.
Məhz o zaman baxış bucağı dəyişməyə
başlayacaqdır. Əks halda çox təəssüf ki,
nəticə xəyallarla uyğunlaşmır.
İnsanlara çalışın fikir bildirmək
istədikdə, bacardığınız
qədər
fikir
bildirmək istədiyiniz məsələ haqqında
tam və dolğun məlumata sahib olasınız.
Yalnız bu halda obyektiv qərar vermək
mümkündür.
Əgər bunu hadisə zamanı eləyə
bilmirsizsə, o zaman boş vaxtlarınızda beyninizə bunu düşünmək tapşırığını verin. O
bunun
öhdəsindən
birə-bir
sizin
istədiyiniz dərəcədə gələcəkdir.
“Qavramalar eyni olsa idi, nə
mürəkkəbliyi olardı ki, düşünməyin?..”

Həyatda hər pəncərənin doğruluğa
açılması ümidi ilə...
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Həyat –
İnsanların məskənidir. Hər kəs fərdidir. Kim cəmiyyət üçün çalışır ki, məqsədi
olmasa? Məqsədsiz olarmı həyat ?!
Məqsəd həyatın var olmasıdır.
Həyat
yaşamaqdır.

bacarmağın
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həzzini

Həyat insana çox gün bəxş edə bilər,
insan bunu istərsə...
Həyatın şansı ?
Bitərmi bu heç? Sonu varmı bunun?
Sadəcə siz sahib olduqlarınıza görə
necə şanslı biri olduğunuzu bilmirsiniz...
Əgər istəsəz həyatı gözəl bir yer edə
bilərsiniz özünüz üçün.
Həyatın mənfiliklərin digər insanlar
yanınızda olarkən dilə gətirməyin. Çünki,
hər kəs sizin kimi baxa bilməz. Baxsa da
görməyə bilər...
Həyatın elə siz olduğunu qəbul
edin. Sanki həyat insandır. Və bu sizsiniz.
Onu öz anladığınız gözəlliklə bəzəyin.
Əmin olun nəticə çox insan üçün yaxşı
olmaqla yanaşı, bəzilərinə də təsir
göstərəcəkdir...
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Həyat dolu baxma
Bax , həyat doldur.
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+1

Yay
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Yay
Meydanı qazananlar, nə gözəl
duyğular yaşayırsız siz. Və hazırda çox
şey sizə sadə görsənir.
Bacarıqlarsa daimi məşğuliyyətə çevrilib artıq.
Çox tez və gec əldə etməyinizin, çox
və ya az əziyyət çəkməyinizin heç bir
mənası qalmır artıq bu anda.
İndi artıq əziyyətin nəticəsini görmək,
yaşamaq sevinci olur.
***
Həyat dərs verərkən, bir növ insanın
səbrin, gücün yoxlayır. Onu hərtərəfli
həyata hazırlayır.
Təbrik etmək istəyərəm, qərarlarını
nəzərdən keçirənləri, həyatındakı boşluqları tapıb doldurmaq üçün səy göstərənləri.
Yay sizin neçə vaxtdır gözlədiyiniz
məqamdır.
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Yay, bir növ mənəvi rahatlığın
zirvəsidir. Yay fikir söyləmə azadlığının
dərk olunmasıdır.
Yay həyatın son mərhələsidir.
Çox təəssüf ki, bu ölüm deyil. Ola
da bilər, əslində hər ölüm (son) bir
başlanğıca işarədir. Lakin, yay özü çoxlu
“son”ların nəticəsidir.
İnsan bu zamana gəlmək üçün xeyli
mənəvi itki verib, həyat varlığı qazanır.
Çox gözəl ki, yay yaşamaq üçün çox
fürsət verir insanlara.
Gec və ya tez var olmasından, asılı
olmayaraq o, sizi gözləyir və o, öz qazananlarını görmək istəyir.
Yay gələndə artıq siz çox şeyi dərk
edəcəksiniz.
Siz bir həyat qəhrəmanını tapacaqsınız,
görəcəksiniz hər ayna qarşısına keçəndə.
“Yay, Aysu kimilərin göz yaşlarının
quruduğu zamandır”.
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Gün 21
Salam, Gündəlik! Hər zaman həyatda
bir fikir diqqətimi çəkərdi: “İnsan hansı
yaşını yaşayır?”
Doğurdanmı həyatda fiziki yaşımız
sadəcə görünüşə təsir göstərir?
Yaş, sən demə bir göstəricidir bu həyatda.
Boşdur, yaşının neçə olması bu həyatda.
Əsas olan sənin həyat təcrübəndir.
Sənin
yaşın.

öyrəndiklərindir - sənin əsl

Durduğun ağıl pilləsi, danışdığın
sözün hikmət dərəcəsidir - sənin əsl
yaşın.
İnsan harada olursa olsun, ağlıdır
onun gerçək yaşı.
Nə qədər fani yaşın olursa olsun bu
dünyada, yenə bir mənası olmur onu
yaşamadıqca.
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Bir gerçək də var ki, ixtira
olunmamış bu zaman alətləri var ki, daha
doğru olub insan aləmi ...
Daha gerçək olub yaşadığımız həyat,
daha dolğun, daha gözəldir.

Qeyd: Ey əziz insanlar! Çalışın həyatda
insanlara
yaşına
görə
qiymət
verməyin.
Hörmət
edin
göstərin kiçiklərə.

böyüklərə, qayğı

Bunu sadəcə insanlıq xatirinə edin.
İnsan yaşı ilə deyil, ağlı ilə yaşayar
beyinlərdə.

“Kimi qocalar, lakin böyüməz,
kimisə böyüyər, lakin qocalmaz”
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Gün 22
Əziz Gündəlik, istəyirəm sənə bu
gün çox tez-tez rast gəldiyim insanlardan
danışım. Bu insanlar öz keçmişlərində qalanlardır.
Bunlar həyatlarında unudulmaz bir
hadisə yaşayırlar, məsələn, hansısa ölkəyə
gedir və ya zamanında maddi imkanı
yaxşı olur, lakin sonrakı zamanlarda da
yalnız bunun psixologiyası ilə yaşayırlar.
Hər zaman dillərində
hadisələr təsvir olunur.

həmin

o

Məni düşündürən, onların yaşadıqları deyil, məhz indi o yaşadıqlarına
görə hazırkı vəziyyətlərindən narazı
olmalarıdır.
Zamanında
yaşadığınızın
nəticəsi ilə yaşayın.

indi

Nə xoş sizin halınıza bu gözəl anları
yaşamısınız.
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Əminəm, olanlar sizdə həyat cəhətdən
silinməz izlər qoyub. Bu gözəl duyğularla
doludur sizin mənəviyyatınız.
Fərqli bir yaşam tərzi olub sizin
üçün.
Çox təəssüf eləyirəm, ancaq siz hələ
də orada qalmısınız.
İnsan zamanında çoxlu gözəllik görə
bilər, xəyallarındakı həyatı yaşadığını
düşünə bilər, həddindən artıq sevinc
yaşaya bilər. Amma gərək bu sizdə daimi
xatirə yaratmasın.
Xilas olun o qalıcı duyğunun sizdə
yaratdığı vəziyyətdən.

Qeyd: Sevərək yaşayın hər anınızı.
Keçmişi qaytarmaq səylərinizdən əl
çəkin. Bütün enerjinizi gələcəyinizə yönəldin.
Ən əsası hazırki anınızı yaşayın.
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Gün 23
Salam, Gündəlik! Bugün
sənə
insanlıq haqqında danışacam. İnsanlığın nə
olduğu haqqında.
İnsanlar bəzən bu insanlıq qavrayışını
dərk etmirlər.
Çünki, qorxurlar qəbul etdikləri
nəticə onlara xoş gəlməyə bilər.
Bəzən yeri gəlir, insanlıq
uzaq olur bizlərə.

anlayışı

Hər kəsi qəbul etməsək də, onun insan
olduğunu düşünmürük.
O da bizim kimidir, o da duyğulara
sahibdir.
Razıyam, hər kəs yüksək dərəcəyə
malik deyil.
Bir fikir var: hər kəs görünüşdə
insandır. Görünüş bəzən aldadar bizi. İlk
baxışda heç kəsi anlamaq, tanımaq olmaz
bu həyatda.
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Biz bəzən qarşılıqlı bir münasibət,
davranış, hərəkət gözləyirik.
İlk növbədə anlamağa səy göstərməliyik ki, biz hansı işi görürük və bu
onu icra etmək potensialımızın nə yerdə
olması və istəklərimizdən irəli gəlir.
Əks halda etdiyimiz sadəcə nəticə
olur və o da xoşagəlməyən ola bilər.
İnsanlıqdan
danışarkən, fikirlərdə
gender məsələlərinə də toxunulur.
Hər zaman bütün dünya “qadın
hüquqlarından” ağız dolusu danışır. Heç
düşünürlərmi ki, bu
qadına
olan
qadağalar, əllərindən alınan hüquqlar
hansılardır?
Onların çoxusu insanlıq hüquqlarıdır.
Biz bəzi haqq və qanunları ümumiyyətlə fərqləndirməyi bacarmalıyıq.
Qəbul etməliyik insanların varlığını,
qanunlarını.
Həyatın ən gözəl hərəkətlərindən
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biri qarşılıqsızlıqdır. Qarşılıq gözləmədən
etməliyik yaxşılığı, gözəlliyi.

Qeyd: Əziz insanlar, sizi başa düşürəm.
Həyatda bir qrup insan var ki, onları
insan adlandırmaq belə istəmirsiz. Amma
bu ixtiyar nə dərəcədə bizə uyğun olar
ki, nə dərəcə düz olar ki, Yaradanın
əsərlərin mühakimə edək?
Bəlkə də onlar başqa bir mövzuda
daha doğru ola bilər?
Biz sadəcə yaradılış parçasıyıq,
həyatda gözəllikləri yaşayıb, yaşatmağa
xidmət edirik.
İnsanlara yardım etmək kimi gözəl
keyfiyyətlərimiz var. Onlara müəyyən dərəcədə təsir göstərə bilərik.
İnsanları
ayırmadan,
etmədən yardım edin.
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mühakimə

Bacarırsızsa, köməklik edin onlara.
Səhv yollarla getməkdən xilas edin
onları.
İnsanlıq hüququ pozulanlara da kömək eləyək.
Məhz hər kəs yaradıldığı kimi olmalıdı bu həyatda.
Buna təsir göstərənə müəyyən dərəcədə təsir etməliyik.
Hüquqları kobudcasına
qadınların qayğısına qalaq.

pozulmuş

“Unutmayaq: Məsələ qadın hüquqları
deyil, qadınların əllərindən alınan insanlıq
haqqlarıdır.”
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Gün 24
Gözəllik , salam!Bugün sənə danışacaq
gözəl bir mövzu tapdım. Adı uşaqlıqdır.
Səslənişi belə sevinc, təbəssüm yaradır.
Yaradılışın ən saf, ən gözəl, ən təmiz
və daha çox “ən”ləri olan bir duyğular
toplusudur.
Uşaqlıq öz növbəsində çox şey ifadə
edir.
Ən gözəl nümunə olaraq uşaq olan
evlərdəki gözəl duyğuları göstərmək olar.
Bəlkə də, o yaş dövrünə aid çox
insanın xatirəsi var.
İnsanların psixoloji cəhətdən dəyişik
olması demək olar, əksəriyyətin uşaq
yaşlarında uşaqlığını tam yaşaya bilməməsidir. O duyğulara tam doymamasıdır.
Çox təəssüf edirəm ki, həyat onları
belə sınağa çəkib.
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Çünki, həqiqətən o duyğuların yaşanılmaması insanda heç zaman dolmayacaq
boşluqlar qoyur.
Uşaqlıq
səmimiyyətdir, sevincdir,
gülüşdür, saflıqdır.
Ən gözəl duyğular selidir uşaqlıq.
Həyatın ilk və ən mükəmməl pilləsidir.
Uşaqlıq hər birimizin başlanğıc mərhələsidir.
Həyatın ağır sınaqlarından xəbərsiz
olmaqdır.
Fikir söyləmə azadlığıdır.
dövrüdür o həyat mərhələsi.

Oyun

Qeyd: Gözəl
duyğulu
insanlar!
Əminəm siz uşaqlığı məndən daha yaxşı
izah edərsiniz.

120

O dövrdə nə arzulayıb, edə bilməmişiksə və bu bizdə müəyyən boşluq yaradıbsa,
gəlin, ətrafımızdakı
uşaqların
gələcək boşluğunu indidən dolduraq.
Həyat məhz onlarla başlayır.
Onlara ən gözəl duyğularımızla qayğı
göstərək.
Onları
qoruyaq.

ən

cəsarətli

hisslərimizlə

Uşaqları əvəzsiz bir sevgi ilə sevək.

“Bütün uşaqların xəyal dünyası var,
bəziləri üçün isə bu dünya özü xəyaldır.”
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Gün 25
Salam, Gündəlik! Həyatda çox məsələnin həllinə yönələcək addımların öyrənildiyi yaş mərhələsi vardır. O yaşın
fərqliliyi ondan ibarətdir ki, heç hazır
olmadığın anda artıq, yeni duyğularla,
yeni məsələlərlə rastlaşırsan.
Əvvəlcədən təcrübənin az və ya heç
olmaması xeyli çətinlik yaradır.
İşin çətinliyi bir tərəfdən ətrafında
heç kəsin olmamasını istəməkdir.
Sən istəməsən belə çox insan sənə
dəstək olmağa çalışır əslində.
Uşaqlıq duyğularının dəyişməsi insanda psixoloji ağırlıq dövrü başladır.
Bu dövrdə artıq sən fərqli sözlər,
daha böyük mətləblərlə üzləşməli olursan.
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Əsas olan bu zamanda belə çox
diqqətli olmaqdır.Bu dövrə özünü əvvəlcədən hazırlamaqdır.
Bu yaş dövrünə bir baxışda ziddiyyətlə dolu yaş dövrü də demək olar.
Çünki, insan həyata üz çevirir.
Bütün məsələlərdə əks tərəf olmağa
çalışır.
Bununla əlaqəli olaraq məhz doğruyu
öyrənmək imkanı yaranır ki, kimiləri bunu
dəyənləndirməyi bacarmır.
Qeyd: Əziz valideynlər, bu yaş
mərhələsində olan övladınız varsa, onu
maksimallaşdırın.
Onun həyata olan fikirlərinin dəyişməsində sizin rolunuz əvəzolunmazdır.
Bu mərhələdə, yəni yeniyetməlik dövründə, onların
valideyni
tanımaq
ehtiyacının duyulduğu dövrdür.
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Buna görə imkan yaradın
övladınız sizi doğru tanısın.

ki,

Sizin qərarlarınıza hörmət bəsləməsi
üçün, ilk olaraq siz onun qərarlarına hörmətlə yanaşın.
Hər ikiniz üçün çətin mərhələ
olacağına əminəm. Lakin bunu övladınız
üçün etməkdən çəkinməyin.
Həmin dövrə kimi çalışın övladınıza
doğru tərbiyəni aşılaya biləsiniz. Çünki,
sonra artıq o özünü tərbiyə etməyə
başlayacaq. Özü pisi yaxşını tanımağa başlayacaq.
Bu, gözəl hal olsa da, çox təəssüf ki,
o yaş dövründə insan buna asan nail ola
bilmir.
Bir az ağır dövr keçirir.
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Gün 26
Çox gözəl gecədir, Gündəlik!
Ulduzlar
yaradır.

səmada

yenə

möcüzələr

Bu gün bir dostumla söhbət edirdim.
Düzüm desəm, söhbət əsnasında bir az
düşünməyə ehtiyac duydum.
Fikirlərimi toplayıb o an bir neçə fikir
bildirə bilsəm də, tam olaraq mövzunu
aydın danışa bilmədim.
Deməli, dostum mənə ətrafımdakı
insanların laqeydliklərindən danışırdı.
Doğrusu, şikayət edirdi.
Məsələnin əsası: ətrafının onu özəl
günündə axtarmamasıdır.
Bir az fikir dağınıqlığı yaşadım. Axı
niyə insanlar kiməsə ehtiyac duyur?..
Məgər, başqa insanların hər hansı
təsiri bu qədərmi insan üçün əvəzolunmazdır?
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Unutmaq insanlıq keyfiyyətidir. Hər
kəs qeyri-ixtiyari olaraq nəyisə unuda
bilər.
O an yanımızda olmaması, o demək
deyil ki, bundan heç vaxt
yanımızda
olmayıb və ya olmayacaq...
Məncə insanlar diqqətəlayiq olmaları
barədə çox düşünməsələr yaxşı olar.
Qeyd: Əziz insanlar, bacardıqca həyatınızı başqalarının qərarlarından, hərəkətlərindən asılı halda qurmayın.
Münasibətləri öz tərəfinizdə nəzərdən
keçirin.
Nəyin nə dərəcədə sizə lazım olduğuna qərar verin.
Sonra da ona uyğun hərəkət edin.
Bu həyatda heç kəs sizi özünüz qədər
tanımır.
Hər anınızın sahibi özünüz olun.
“Həyatı
caqsınız”.

yaşadığınız
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an

yaşaya-

Həyat –
Bir meydandır. Çox hadisə yaşanar.
Kimisi yadda qalar, kimisi unudular...
Mürəkkəbdir, sadəliyin nə olduğunu
bilməyənlər üçün...
Sadədir möhtəşəmliyin nə olduğunu
bilməyənlər üçün...
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Həyat bir boşluqdur, dolu olmağın nə
olduğunu bilməyənlər üçün...
Sonu olan bir yoldur, uçurum görməyən səyyahlar üçün...
Yüksəkliyi əlçatandır, yüksəkliyin nə
dərəcədə olduğunu bilməyən alpinistlər
üçün...
Həyat zaman selidir, dəqiqələrinin
qiymətini bilməyənlər üçün...
Həyat bir mənalı mahnıdır, sözlərinin
mənasını dərk edə bilməyənlər üçün...
Həyat var olmaqdır, yoxluğunun nə
olduğunu başa düşə bilməyənlər üçün...
Həyat - həyatdır. Kimiləri üçün bu
sadəcə beş hərf, kimiləri üçün isə mənası
hər anında dəyişən bir var olmadır.
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Həyata qarşı getməyin.
Bəlkə gecikmədən
çox şey öyrənərsiz.
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Nə zaman keçdi
zaman?
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132

Zaman sadəcə keçib getmir,
O, çox gözəl müəllimdir.
Zaman sadəcə saniyələr seli deyil,
O, bilgilər karvanıdır.
Zaman sadəcə duyğu axını deyil,
O, yaşamın gözəlliyidir.

Zaman yoxdur əslində.
İstəmək, səbr etmək və əldə etmək
vardır.
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134

Hey, siz ...

135

136

İnsan həyatda tutduğu mövqeyi
dərk etdikdən sonra mütləq dərəcədə
dəyişiklik yaşayacaqdır.
Bu, onun həyatına müxtəlif dərəcədə
təsir göstərəcəkdir.

”Sənə dəyişmisən deyənlər, artıq səndən
əvvəlki kimi istifadə etməyənlər olacaqlar”
Belə olur insan...
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Fiziki zorakılıq

Dava etməyin.
Səhv düşüncə ilə böyüdülür insan.
Dava haqqında danışılarkən, mənası tam
açılmır. Bu da uşaq yaşından müəyyən bir
iz qoyur insan təfəkküründə.
Dava məcburi susdurmadır. Gücün
olmadıqda qarşı tərəfi susdurmaqdır.
Zəiflikdir dava, nə qədər gücə meyilli
olsa da.

138

Nifrət etməyin
İnsanları tanımağa başlayanda çox
təəssüf ki, ilk olaraq nifrətlə tanış olursan.
Zaman keçdikcə əgər dözümlü olub,
davam etsəniz insanları sevməyə, insanlığı
sevməyə başlayacaqsınız.
Əgər həqiqətən belə, sizə zidd insan
varsa, çalışın onu diqqət mərkəzindən
uzaqlaşdırasınız. Yoxsa
onun
səbəb
olduğu nifrət hissi getdikcə çoxalacaq.
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İnsani halları qeydə alın

Bildiyimiz kimi, insanlar gün boyu
yaşadıqları hadisələrə əsasən fərqli əhvalruhiyyədə olurlar. Qəmgin və digər
hallarda ünsiyyətdə bəzi xoşagəlməz
hallar yaşanılır.
Əgər
qarşı
tərəf
sizə
hər
zamankından fərqli yanaşıbsa, dərhal
mənfi düşüncələrə qapılmayın, hadisə
zamanla təkrarlanmayana qədər.
Əgər ilk tanışlıqda belə bir insan
fərqli bir davranış sərgiləyirsə onun
haqqında
bacardıqca
gözəl
fikirlər
düşünün. Çünki, siz onu tanımırsınız və
onun sizin yanınıza gələnə qədər nələr
yaşadığını
bilmirsiniz. Ümumiyyətlə
çalışın
insanlar haqqında qərəzli
düşüncələri getdikcə azaldın.
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Sizdən insanlara nə?
Çox insan xüsusi günlərində yanında
kimlərisə görmək istər. Qarşı tərəfin
iştirakı münasibətlərə zərər gətirər.
Buna ehtiyac yoxdur. Əslində nə siz
xüsusi gününüzü ona görə yaşayırsız, nə
də o anını sizə görə.
Buna
qarşı
çalışın
iştirakınızı
qarşılıqsız, səmimi qəlbdən edin. Bu
zaman artıq heç nə gözləməyəcəksiz.
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Fikirlərinizi açıq deyin.
Kim nə haqqında nə düşünürsə əlbət
birinci ağlımızda nəzərdən keçirmək şərti
ilə fikirlərinizi açıq deyin. Sonra gec
olmadan. Sizin dediyiniz ən sıradan söz
belə qarşı tərəfdən fərqli anlaşıla bilər.
Bunu da nəzərə alın.
Bu davranış insanların sizi tanımamasının yollarından biridir.
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Əlavə plan qurmusuz?..

Həyat
elədir
ki,
razılaşdığınız,
hazırlaşdığınız müəyyən bir qərara qarşı
davrana bilər. Bu zaman durğunluq
yaşamamaq üçün bacardıqca hər zaman
planlar düşünməyə və icra etməyə hazır
olun. Bu baş verərsə, çox şey qazanmaq
şansınız
olar.
An etibarilə
olanları
nəzərdən keçirməyi yaxşı bacarın.
Hər an bir fürsətdir.
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144

... ya da yox.

145

146

Sərhədləri bilmək gözəldir.
Hər bir parça süzülər əgər ətrafında
sabit bir çərçivə yoxdursa. İnsanlar da
belədir, əgər onların özlərinə qoyduğu
sərhədləri yoxdursa.
İnsanın insanlığı dərk etməsi üçün bu
həyatda bir neçə sərhədlər tanıtmalıdır
özünə. Bu sərhədlər həyatın yüksəklərə
doğru irəliləməsinə çox kömək edir.
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Hər işıqlı yol xoşbəxtliyə getməz.

Həyat elə bir yerdir ki, insanların
qarşısına çox seçim imkanı çıxarar.
Bu anlarda isə elə bir şərait yaranar
ki, bütün hallar eyni bir hadisəylə
başlayar, lakin fərqli sonluqlara gedər.
Burada artıq insanın seçimi tamamən ağıl
və fürsətə bağlıdır.

”Bəzən ən ağılasığmaz addım, insanın
yolunu kəskin dəyişər”
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Ümid qurmağa davam eləmə,
xəyal qur bitir.

Ümidlər bir andan sonra yorar insanı,
sıxılar insan düşünməkdən. Qorxar hər əskik halı gözləməkdən...
Artıq gözəlliyi görmək üçün başlayar
xəyal qurmağa.
Hər anını gözəl fikirlərlə düşünər.
Hər anına istədiyi bir anında gedər.

”Xəyal qurmaq nə gözəldir, orada hər
şey istədiyin kimi olur”
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Heç güzgüyə özünüzü görmək
üçün baxdınızmı?..

Güzgülər gözəllikdir.
Onlar sizə çox söz deməyib,sadəcə
özünüzün suallarına özünüzlə cavab
verirlər. Onlar biz deyilik, biz onlara tam
əks mövqedəyik.
Sadəcə onlar qorxmadan vurar bütün
gerçəkləri üzünüzə. Çox təəssüf ki, siz onlardan qaçırsız.
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Sözə “sən” ilə başla və sus!..

Həyatda elə anlar olur ki, bir söz çox
şeyi özündə ifadə edir. Bu həyatın elə bir
anı olar ki, artıq o zaman sənin bütün
imkanların tükənər. Bəzən susaraq danışmağı bacarar insan.
Bax o zaman dərk etməyi, öyrənməyi,
öyrətməyi və daha çox şeyi izah edər
qarşı tərəfə. Bəzənsə susmaq və danışmaq
mənasız olar.
Sadəcə
bir “sən”
deyərsən
və
susarsan. Bu zaman maksimallaşır bütün
minimallar.

151

Səhvləri ilə doğru…

Həyat elə bir yerdir ki, burada atdığın
addımların nəticəsi bəzən gözlədiyin kimi
olmur.
Bu
zaman
dəyişiklik, öz
növbəsində səhvlər gətirər. Gələn səhvləri
onlara layiq formada qarşılamaq lazımdır.
Səhvlər bir
pis
halın
göstəricisi
deyildir.
Əgər nəticə etibarilə, sənə yaxşı bir xarakter bəxş edirsə.
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Hər kəsin “yalan hekayələrinin” bir
qəhrəmanı olur
Yalan, doğruların unudulacağı qədər
dərindir.
Yalan, həyatla bərabərləşəndir.
Yalan, sadəcə qorxularımızı gəlməkdən
saxlamaz.
Yalan, susdurar.
Yalan, dondurar zamanı.
Yalan, gizlədər.
Yalan, deyilmək üçün tələsəndir.
Yalan, öz həyat hekayəsi ilə gələr
həyatımıza. Niyə gəlməlidir ki?
-Çünki, doğruları qədər incitməz sizi.
Bəzən, birilərinin gəlməsini, yalan
hekayələrini danışmasını və onlara inanmağımızı çox istəyərik.
Təəssüf ki !
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Sözlər...

155
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Bəzən çoxalar “bəzən”lər

Artıq o andır. Hər şeyin bitdiyi an.
Gələrsən qarşısında durub, susarsan. Ən
çətini isə sözə “bəzən” ilə başlamaqdır.
Onun qədər üşütməz cismini heç bir şey.
Heç nə əvəz etməz onun yaratdığı
ağırlığı. Bir də ondan sonra gələn göz
yaşı.
Tək.Yalnız. Amma çox söz və duyğu
sahibi.
Hər “bəzən” ilə başlayan cümlənin
bir hekayəsi vardır.
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Bəlkə də deyib keçmək...

Artıq yaşanıb istəmədiyin bir hadisə.
Keçib artıq düzəltmək istədiyin bir səhvin
üstündən kobud və xəbərsiz zaman.
Susub artıq bunları çılğın bir uşaq tək
edən zaman.
Sən susma. ”Bəlkə”ləri
gətirmə
həyatına.
Anını dəyərləndir.Nə edə biləcəyini
düşün.
Dəyişə biləcəyin bir boşluq vardır əlbət.

Bəlkə - susub,duran göz yaşının
xəbərçisidir.
Olmasın.
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Kaş, olmasın...

Peşmançılıqları görmək nə ağırdır?..
Onlarca cümləni eyni anda “kaş” ilə
başlamaq. Yorulmadan təkrar etmək.
Niyə səhv addım atdın ki?
Düşünmə sən onları.Hər anında
sonranı düşünməyə çalış. Buna özünü
hazır et!

Bitirməyin “kaş” deyə biləcək
hərəkətlərinizi, bitirin “kaş” ilə başlayan
hər cümlənizi.
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Çətin ki, qış ortasında bahar gələr.
Son səhnədir bu.
Bütün oyun bitib artıq.
Son sözü sən deməlisən.
Sənin səhv dediyin o sözü təəssüf ki,
çox insan dinlədi.
Boş ver bunları.
”Çətin ki” deyilən bu fikri gətirmə
ağlına.
Hər
an
sonrakı
başlanğıcları ilə doludur.

olacaqların

Bunu unutma!

Çıx oyna o son səhnəni...Layiqincə.
Sən istə, hər şey olar.
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Fırlan deməyə çalışma,
Dünya tərsinə fırlanmaz.
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Son Gün
Əziz Gündəlik, sonuncu dəfə Salam!
Bu müddət ərzində səninlə
mövzu haqqında söhbət etdik.

çox

Yeri gəldi güldük, yeri gəldi ağladıq.
Amma, hər zaman bir qəribə hiss
vardı.
Sanki sən onlardan biri idin.
***
Hər kəsin Gündəlik yazmaqda bir
məqsədi olur. Bəli, mən də səni bir
səbəblə yazdım.
Əziz Gündəlik, ümid edirəm ki, bir
gün səni anam oxuyacaq. Düşüncələrimi,
fikirlərimi biləcək...
Gündəlik , sənə dediklərimi unutma.
Mənim kimilərini
danış, söhbət elə.
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görsən, onlarla

Onların da hər kəs kimi bir hekayəsi
var, əmin ol.
Danışmaq istərkən susurlar.
Gündəlik, sağollaşmaq vaxtıdır.
Səni bağlayacam, gizlədəcəm və gedəcəm.
Son dəfə qulağına bir-iki söz
deyəcəm - “Həyat ağır dərs verir dostum.
Yıxılma, əzilmə. İstədiyin xarakteri yarat.
Mən gedirəm. Amma sən istə. Nəyi?
- İstədiyin hər şeyi.
Susma, susdur. “

Narahat
yaxşıdır.

olma, Səlim

Əlvida, Gündəlik.
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indi

çox

Həyat!
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Həyat, sən get,
Mən xəyallarımla gəlirəm.
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! - Sərt, amma mənasızdır.
. - Sakit, amma şiddətlidir.

Həyat ! .
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Oxuduğunuz üçün
təşəkkürlər.

169

