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Müasir Azərbaycan nəsrinin istedadlı 

nümayəndələrindən biri olan Fazil Sənan ―Ölümə ərizə‖ adlı 

yeni kitabı ilə oxucuların görüşünə gəlmişdir. Sayca səkkizinci 

olan bu görüş özünün bir sıra yeni cəhətləri ilə diqqət cəlb 

edir.  

Kitaba yazıçının son illərdə qələmə aldığı 3 povesti, 24 

hekayəsi və uşaqlar üçün yazılmış 3 bədii yazısı daxil 

edilmişdir.  

Kitaba daxil olan hekayə və povestlərdə günümüzün 

aktual problemləri, müstəqil cəmiyyətimizdə vüsət alan qlobal 

yeniləşmə prosesi, Qarabağ dərdləri, müasir gənclərin saf 

məhəbbəti, milli-mənəvi dəyərlərə münasibət və Vətənə 

məhəbbət hissləri ön plana çəkilir.  

Əminik ki, ―Ölümə ərizə‖ kitabı oxucuların marağına 

səbəb olacaqdır. 
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YAZIÇININ YENİ YARADICILIQ UĞURU 

 

Yazıçı Fazil Sənanın ―Ölümə ərizə‖ adlı yeni 

kitabına daxil edilmiş povest və hekayələri maraqla 

oxudum. Bu əsərlərin hamısının mövzusu müasir 

həyatımızdan götürülmüşdür və onların əsas qəhrəmanları 

da bizim müasirlərimizdir. Fazil Sənanı elə bir yazıçı 

kimi səciyyələndirən başlıca əlamətlərdən biri də məhz 

müasirliyə sədaqət, günümüzün həqiqətlərinə və 

çağdaşımız olan insanların həyatına, qəribə talelərinə olan 

maraqdır. Əslində bu gün ətrafımızda cərəyan edən 

hadisələri biz də müşahidə edir və həmin hadisələrin 

iştirakçılarını biz də tanıyırıq. Lakin yazıçı gözü hamının 

gördüklərini tamamilə başqa rakursdan görür və onun əsl 

mahiyyətinə varır. Bu mənada Fazil Sənanın sənətin ali 

qanunları əsasında həyat həqiqətlərini bədii həqiqətə 

çevirmək təşəbbüsü çox zaman özünü doğruldur və 

müəllifə oxucu rəğbəti qazandırır. Onu da əlavə edək ki, 

Fazil Sənanda həyatın daha çox üzdə olan və bir qədər adi 

təsir bağışlayan tərəflərinə meyl üstünlük təşkil 

etdiyindən əsərlərində bədii şərtilikdən, simvolik və 

qeyri-müstəqim təsvir elementlərindən istifadə olunmur.  

Bax, bəzi cavanlarımızın bu gün pul qazanmaq 

həvəsi ilə xarici ölkələrə üz tutması heç kimə sirr deyil. 

Bəs həmin cavanların hamısı sonradan öz doğma yurd-

yuvalarına qayıtmaq, ata-analarının arzularını həyata 

keçirmək, milli kökə bağlanmaq, sönməkdə olan 

ocaqlarımızı yenidən alovlandırmaq barədə düşünürmü? 

Qətiyyən yox! Fazil Sənanın ―Toy‖ povestinin qəhrəmanı 
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Şöşü də məhz belələrindəndir. Şöşü uzun illər Rusiyada 

gün-güzaran keçirmiş, yaşı ötməsinə baxmayaraq, qoca 

və xəstəhal valideynlərinin arzusuna uyğun olaraq Vətənə 

dönməyi və burada bir azərbaycanlı qızla ailə qurmağı 

heç ağlına belə gətirməmişdir. 

Nəhayət, atasının təkidli tələbi ilə, o, vətənə 

qayıdır burada el adəti ilə özünə toy etsə də, toy günü 

gizlincə yenidən Rusiyaya qaçır, öz valideynlərini 

olduqca çətin və dözülməz bir vəziyyətdə qoyur. Bununla 

yazıçı müasir gənclərimizi Vətən və xalq naminə həyatda 

həmişə düzgün yol seçməyə, azərbaycançılıq 

düşüncəsinə, milliyyətçilik ənənələrinə sadiqliyi hər 

şeydən üstün tutmağa çağırır. O, yığcam və bitkin bir 

sücet xətti vasitəsilə günümüzün acı reallıqlarından birinə 

özünün sərt münasibətini ifadə edir, bu zəmində baş 

verən ailə münaqişələrinin daxili səbəblərini açıqlayır. 

Fazil Sənanın ―Xoruz‖ povestinin qəhrəmanı 

Dadaş da Şöşü kimi iş tapmaq, pul qazanmaq barədə 

düşünür. Lakin o, Şöşüdən fərqli olaraq pulu başqa 

ölkədə yox, yaşadığı şəhərdə qazanmaq, ailəsinin yanında 

olmaq istəyir. Dadaş ali təhsillidir, yüksək ixtisaslı 

mütəxəssisdir. Amma neyləmək olar ki, yaşadığımız 

günlərin ağrı-acılarını bir çoxları kimi o da yaşamalı olur. 

Dadaş hər nə qədər savadlı olsa da, iş tapa bilmir, ailəni 

dolandırmaq qayğıları onu günbəgün üzür. Həyat yoldaşı 

isə Dadaşı nəinki başa düşmək istəmir, hətta özünün 

yersiz danlaq və məzəmmətləri, hikkəli hücumları ilə 

evdə dözülməz, eksterimal bir əhval-ruhiyyə yaradır. 

Yazıçı öz qəhrəmanının keçirdiyi iztirabları, mənəvi 
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sarsıntıları real bədii boyalarla, psixoloci inandırıcılıqla 

qələmə alır. Hadisələrin tədrici inkişafı isə bizi ayrı-ayrı 

insan talelərində baş verən bəlaların daxili mahiyyət və 

səbəbləri barədə düşüncələrə vadar edir. Müftə 

qazanılmış pullar hesabına özünə yüksək mənsəb quran 

bəzi harın və yaramaz, fəndgir işbazlar Dadaş kimi təmiz, 

ləyaqətli, lakin imkansız insanları alçaltmaq və təhqir 

etməkdən zövq alır, onların namus və heysiyyətlərinə 

toxunurlar. Povestdə belələri yazıçının əsas tənqid 

obyektidirlər. Xarakter etibarı ilə sakit, mülayim və 

xeyirxah olan Dadaşın əsərin sonunda insan qatilinə 

çevrilməsi, öz doğmalarına atəş açaraq onların ölümünə 

bais olması povestin əsas qayəsini bütün çılpaqlığı ilə üzə 

çıxarır. Elə müəllifi bu əsəri qələmə almağa sövq edən də 

bəzən xeyirin şər qüvvələr tərəfindən təklənməsindən, 

onların tapdağı altında qalmasından, pulun-sərvətin 

cəmiyyətdə az qala hər şeyi üstələməsindən doğan ciddi 

narahatlıq hissidir. 

İki bir-birinə zidd olan əxlaqi qütbün 

təmsilçilərinin obrazları təsvir olunan bu əsərdə haram 

yolla topladıqları var-dövlətdən özlərinin çirkin 

məqsədləri üçün istifadə edən Ağabala və Solaxay 

kimilərinin Dadaş kimi saf mənəviyyatlı insanlar 

tərəfindən qətlə yetirilməsi məntiqi baxımdan əsaslı 

görünür. 

Öz əsərlərində hamımızı düşündürən məsələlərə, 

ciddi mənəvi-əxlaqi problemlərə toxunan F.Sənan 

―Xəyanət‖ povestində də bu mühüm yaradıcılıq 

missiyasını uğurla davam etdirir. Müəllif Azərbaycan 
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bədii nəsrində çoxdan bəri aşılanan belə bir fikri yenidən 

vurğulayır: hər bir insan qurduğu ailənin bütövlüyünü 

qoruyub saxlamalı, öz sevgisinə sonadək sadiq 

qalmalıdır. Lakin bu fikir povestdə quru, deklorativ 

şəkildə deyil, maraqlı bir sücet xətti, canlı bədii obrazlar 

vasitəsilə ifadə olunur.  

Əsərin qəhrəmanı Oqtayın gözəl, namuslu və 

sədaqətli ömür-gün yoldaşı olsa da, o, öz yolundan sapır, 

eyş-işrətə, başqa qadınla gün keçirməyə meyl edir. Oqtayı 

hansı məqamdasa Ağabala və Solaxayla da müqayisə 

etmək olar. Lakin onrlardan fərqli olaraq Oqtayda 

insanlıq hissləri hələ tam ölməmişdir. Buna görə də o, 

sonda səhv yoldan dönür, peşiman halda ailəsinin yanına 

qayıdır. Demək, Oqtay yenidən özünün təmiz, pak hiss və 

duyğularına qovuşur. Doğrudur, povestdə Oqtayın 

qayıdışının, bir insan kimi dəyişməsinin bədii və 

psixoloci cəhətdən daha dəqiq şəkildə əsaslandırmasına 

ehtiyac var. Bununla belə, indiki halda da oxucu Oqtayın 

bu hərəkətini bəyənir və ona rəğbət bəsləyir. 

Povest ənənəvi mövzuda qələmə alınsa da, istər 

müəllifin hadisələrə yanaşmasında, istərsə də obrazların 

işlənməsində oricinallıq aydın nəzərə çarpır. Fazil Sənan 

əhvalatları süni şəkildə mürəkkəbləşdirmək, yersiz 

dramatizm yaratmaq, öz qəhrəmanlarını çətin və dolanbac 

yollardan keçirmək, artıq köhnəlmiş macəraçılıq 

praktikasından bilərəkdən imtina etmiş, adi həyat 

hadisələrinin təsviri fonunda əxlaqi dəyərlərimizin 

üzərinə kölgə salan bəzi neqativ halların kəskin tənqidini 

vermişdir. Müəllif obrazları fərdiləşdirməyə çalışmış və 
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bu məqsədlə də müxtəlif bədii priyomlardan istifadə 

etmişdir. Əsərdə bir yazıçı kimi Fazil Sənanın 

müşahidələri real və həyati, hadisələri mənalandırmaq 

üsulu isə təbii və inandırıcı görünür.  

Kitaba daxil edilmiş sonuncu povest belə adlanır: 

―Ölümə ərizə‖. Bu ad ilk baxışda qəribə və müəmmalı 

təsir bağışlayır. Elə əsərin oxunaqlığını təmin edən, onun 

bədii məziyyətini artıran da hadisələrin məntiqi 

ardıcıllığından doğan bu qəribəlik, daha dəqiq desək bu 

gözlənilməzlikdir.  

Əsərin qəhrəmanı Adil öz sevgisinə qovuşa bilmir, 

Şahnazın məhəbbəti yolunda başı bəla çəkir. Adil məşhur 

―Gilənar‖ adlı xalq mahnısının vurğunudur. Bu mahnı 

əslində onları bir-birlərinə bağlayan mənəvi körpüdür. 

Belə olmasaydı Şahnaz intihardan əvvəl həmin mahnını 

xatırlamazdı. Demək, Şahnaz öz ölümünə razıdır, amma 

onları birləşdirən bu mənəvi körpünün dağılmasına yox. 

Adil də elə bu mahnıya görə toyda dava salıb həbsxanaya 

düşməmişdimi? Adil ağır cərrahiyyə əməliyyatına 

gedəndə də həkimdən xahiş edir ki, cərrahiyyə zamanı 

―Gilənar‖ mahnısını səsləndirsinlər. O, bu mahnının 

ecazkar təsiri ilə ölümdən yaxa qurtaracağına inanır. Ona 

görə də cərrahiyyə üçün razılıq ərizəsini, öz ifadəsi ilə 

desək ―Ölümə ərizə‖ni məmnuniyyətlə yazır. 

Povestdə Adil və Şahnazın öz təmiz, ülvi 

məhəbbətləri naminə ölümü çox adi qarşılamaları 

emosional və səmimi bir dillə verilir.  

Vəfa, etibar, məhəbbətə sadiqlik bu povestin əsas 

ideyasını təşkil edir. Adil və Şahnazın gənclərə nümunə 
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ola biləcək fədakar sevgisi müəllif tərəfindən təsirli bir 

şəkildə qələmə alınmışdır. Əsl məhəbbət qorxu hissini 

aradan qaldırır. Şahnazın özünə qəsd etməsi, Adilin 

cərrah bıçağı altına çox böyük nikbinliklə getməsi 

povestdə məhz bununla əsaslandırılır. Biz Adili Şahnazın 

ölümünə öz ölümü ilə cavab verməməsinə görə 

qınamırıq. Ona görə ki, Adil bütün çətinliklərə sinə 

gərərək yaşamalı və öz qəlbində Şahnaza olan sevgisini 

yaşatmalı, bu sevginin ―Gilənar‖ mahnısı kimi dildə, 

ağızda gəzib dolaşmasına nail olmalıdır. Yəqin ki, əsərin 

nikbin bir sonluqla bitməsi də həmin qayənin şərhinə 

xidmət edir. 

Müəllifin povestdə milli toy mərasimləri ilə bağlı 

təsvirləri xalqımızın etnoqrafik mədəniyyətinin mühüm 

bir sahəsini nəzərə çarpdırmaq baxımından 

təqdirəlayiqdir. 

Bir sözlə, Fazil Sənan özünün yeni kitabına daxil 

edilmiş, nisbətən iri həcmli nəsr əsərlərində bir sıra vacib 

və aktual problemlərə toxunmuş və onların özünəməxsus 

bədii həllini verməyə çalışmışdır. 

Kitabda yazıçının müxtəlif mövzularda yazılmış 

24 hekayəsi və uşaq dünyasının özəlliklərindən bəhs edən 

üç bədii yazısı verilmişdir. Povestlərində olduğu kimi, 

hekayələrində də müəllif yaşadığımız günlərin çeşidli 

olaylarından, insanların başına gələn maraqlı və təzadlı 

əhvalatlardan gah ciddi, gah da duzlu-məzəli bir dillə 

söhbət açır. Sadəlik və təbiilik, yığcamlılıq və bədii 

inandırıcılıq bu hekayələrdə diqqəti çəkən əsas 

əlamətlərdir. Hekayələrin qəhrəmanları da gündəlik 
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həyatımızda rastlaşdığımız, çox tez-tez təmasda 

olduğumuz, lap yaxından tanıdığımız insanlardır. Biz 

həyatda tutduqları mövqeyə görə bu insanların kimisinə 

gülür, kimisinin taleyinə acıyırıq. Bir sözlə, biz həmin 

insanların taleyinə biganə qala bilmirik, müəllifin 

təqdimatında onların daha dolğun və canlı obrazlarını 

görürük. Kitabdakı ―Necəsən‖, ―Teleqram‖, ―Koroğlunun 

yuxusu‖, ―Hikkə‖, ―Kommersant‖, ―Oğurlanmış arzular‖, 

―Gözlənilməz zərbə‖ və sairə hekayələri məhz bu 

qəbildəndir.  

Fazil Sənanın nəsr dili sadə və sadə olduğu qədər 

də bədiidir. Təhkiyə və təsvirlərində müəllifin oricinal 

dəsti-xəttə, kamil yazı manerasına malik olduğu aydın 

görünür. 

Fazil Sənan daim yaradıcılıq axtarışlarında olan 

yazıçılarımızdandır. Oxuculara təqdim olunan bu kitab 

da, müəllifin son illərdəki gərgin və səmərəli yaradıcılıq 

axtarışlarının məhsuludur. Ümidvarıq ki, kitab oxucular 

tərəfindən maraqla qarşılanacaq.  

                                25.04.2008. 

 

                    Sahib İBRAHİMLİ, 

Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi, 

filologiya elmləri namizədi, dosent. 
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POVESTLƏR 

 

TOY 

 

Xəlil kişi son günlər yaman qayğılı görünürdü. 

Oğlu Şöşüyə üç dəfə zəng etmişdi ki, gəlsin. Əlacı hər 

yerdən kəsilən ata, axırıncı dəfə zəng edəndə yalandan 

demişdi ki, ananın halı xarabdır. Bilmək olmaz, heç 

olmasa, gəl görüş. Zəngdən üç-dörd gün keçməsinə 

baxmayaraq, Xəlil kişinin gözləri biixtiyar gah qapıya, 

gah da yola dikilirdi. 

Mal-qoyunu rahatlayıb, əllərini yuyub, yenicə evə 

keçmişdi ki, maşın siqnalına çölə çıxdı Xəlil kişi. Qapının 

ağzına çatanda əlində balaca bir sumka ilə maşından 

düşən Şöşünü görcək kişinin sevinci qışla yazı səhv salıb 

çiçəkləyən ağaclar kimi birdən-birə çiçəkləməyə başladı. 

Səs-küyə qapıya çıxan Bədirqızı əri ilə oğlunu 

yanaşı görcək: ―Bıy, anan gəldiyin yollara qurban, a 

bala!‖ – deyib, Şöşünün boynuna sarıldı. 

Deyəsən, içəri keçmək fikrin yoxdur, axı. Xəlil 

kişi arvadı Bədirqızını qapıdan içəri itələdi. 

Ağlım kəsmir ki, uşax uzax yol gəlib. Anan 

qurban, oturun, bu dəyğə bir stəkan çay töküm için, mən 

də yemək hazırlayım.- Bədirqızı yaşına uyuşmayan 

cəldliklə mətbəxə keçdi. 

Stolun arxasında yerlərini rahatlayan ata-bala bir 

xeyli stolun üstündə qoyulmuş dolu stəkanlara tamaşa 

etməyə başladılar. Ata sevinirdi ki, Allaha şükür, oğlu 

sağ-salamat gəlib çıxıbdır. Axır ki, rus qızının 
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caynağından sağ-salamat Şöşünü qoparda bilibdir. 

Kənddən azmı oldu, evlənib orda qalan. Bir neçəsini də 

rus qızı bilib ki, oğlan çıxıb gedəcək, başını əkdi. Uşaq 

yiyəsi uşağın meyidini gətirmək üçün nə qədər sələmə 

düşüb axırda evini də satdı. Belə-belə şeyləri 

fikirləşdikcə, Xəlil kişinin Şöşünü sağ-salamat görməyinə 

həqiqətən də sevinməyə haqqı vardı. Zarafat deyil, Şöşü 

rusetə getdiyi az qalıb ki, on il ola. Gedəndən gəldiyi bir 

budu. 

Şöşü isə dolu stəkana baxdıqca, sanki sətəkanın 

içərisindən yola düşəndə Varyanın dediyi sözlər çayın 

buğu ilə birgə yenidən yaddaşını silkələyirdi: 

―Qoymazdım getməyə. Bir halda ki, anan xəstədi, icazə 

verirəm. Amma elə fikirləşmə ki, rus qızıdı, aldatdım, 

kefimi çəkdim, indi də qoyub qaçıram. Özün bilirsən ki, 

mənim əlim hər yerə çatır. Uzağı bir ay vaxt verirəm. Bir 

aydan bir gün də olsun addasa, yadında saxla ki, həyatda 

yoxsan‖. Şöşü Varyanın sözlərini fikirləşdikcə, ona haqq 

qazındırırdı. Niyə də haqq qazındırmasın? Yaxşı evi-

eşiyi, bir neçə yerdə toçqası, altında maşını, ürəyi istədiyi 

kimi kefini çəkir, pul da ki, xəzəl kimi... 

– Ay oğul çayını soyutma. Xəlil kişi ―Astra‖sına 

od qoydu. 

Bəs deyirdin anamın vəziyyəti yaxşı döyül. – Şöşü 

stəkanı ağzına apararaq bir qurtum içib, doğulduğu evi 

kinayə ilə süzməyə başladı. 

Oğlunun söhbəti bu səmtə hərləməsindən içində 

razılıq edən Xəlil kişi, ―elə gərək anan ölə, onda 

gələsən?‖ – deyib oğlunun üzünə baxdı. 
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– Allah eləməsin. Bilmirəm məni çağırtdırmaqda 

nə fikriniz var. Heç bilirsiniz, gəlib-getmk nə qədər xərc 

tutur? 

Oğlunun cavabını ―Astra‖nın acı tüstüsü kimi 

içərisinə çəkən ata: ―Şöşü, bala, Allaha şükür, nə 

dərdimiz olacaq. Qardaş-bacının hamısı ev-eşik sahibidir. 

Ananla mən də bu gün varıq, sabah yox. Bircə qalan 

sənsən. Səni də bir yan-yön eliyək, ondan sonra qalan 

ömrümüzü rahat başa vuraq‖. 

– Bilirdim ki, bundan ötəri çağırtdırırsınız. 

Gəlmiyəcəydim. Arvadın ağır olduğunu deyəndən sonra 

inandım. O ki, qaldı evlənmək məsələsinə, açın qula-

ğınızı eşidin, mən hələ evlənmirəm. 

Oğlunun ―evlənmirəm‖ sözünü eşidən ana: ―Bıy, 

başıma xeyir. Niyə, a bala? Subay qalacaqsan?‖ 

– İşimin səmtini indi tapıb, adam kimi yaşayıram. 

İndi də siz başlamısınız... 

Oğlunun çox ötkəm danışdığını görən ana: ―Qadan 

ürəyimə, evlən, yoldaşını da götür apar, belə ürəyin 

harada istəyir orda yaşa. Kim sana nə deyir?‖ 

– Ana, buraların qızı oralarda öyc eliyə bilməz. 

Mən aparıb rusetdə ayı öyrədə bilmərəm. 

– Başıma xeyir. Tısbağa qınından çıxdı, qınını 

bəyənmədi buna deyirlər. A bala, ayı niyə olur, buralarda 

elə qızlar var ki, heç dünyanın harasını gəzsən də tapa 

bilməzsən. Hamısı su sonası kimi. 

– Yox, ana, xahiş eliyirəm, bu barədə qurtaraq. 

Mən evlənən deyiləm. 
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– Oğul, – Xəlil kişi boş sətkanı hirslə kənara 

itələdi. Sanki bununla boğazına yığılmış acı sözləri 

udmaq istəyirdi. – bala, biz hər şeyi bilirik. Bizi avam 

yerinə qoyma. Sən gedəndən evlisən. Onu bil ki, ondan 

sənə arvad olan dəyil. Sümüyümüzü aparıb başqa sümüyə 

calama. Hər millətin öz dini, adəti var. Bizimkiynən 

onlarınkı tutmaz. Yaxşı, səhər biz yıxılıb öldük. İndi de 

görüm sənin arvadın, əgər üstümüzə gəlsə, bizi hansı 

dildə ağlıyacax? Gərək nə görəcək iş varsa, mənim 

ocağımdan çıxa? 

– Yalandı! Mən evlənib eləməmişəm. Bir az əlim 

qalınasın çıxıb gələcəm. 

– Yalanı yoxdu. Evli olmasan, biz deyənə 

baxarsan. Xəlil kişi getdikcə qızışırdı. Ərinin xasiyyətinə 

bələd olan arvad: ―A kişi, qoy uşaq bir loxma çörək 

yesin, sonra gənə çənəni sazla dayna‖. 

*** 

Oğlunun gəldiyi on günə yaxın olardı ki, Xəlil kişi 

yaxın qohum-əqrəbanın xahiş-minnəti ilə Şöşünü ipə-

sapa yatızdıra bildi. Yaxın qohumlardan birinin 14-15 

yaşında olan bir qızını kənardan göstərməklə oğlana 

bəyəndirə bildilər. Xəlil kişi ilə Bədirqızının uçmağa 

qanadları yox idi. Çünki qız qohum olmaqla bərabər, həm 

də yaxşı yerin qızı idi. 

―Mirvari‖ restoranı başdan-başa bəzənibdi. 

Stolların üstündə düzülmüş müxtəlif çeşidli göy-

göyərtilər, turşular, salatlar, xarici meyvələrdən tutmuş 

yerli meyvələrə kimi hər şey var. Cürbəcür mineral sular 
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və içki şüşələri güclü elektrik işığının altında bərq 

vuraraq, həsrətlə qonaqların yolunu gözləyir. 

Günortadan bir az keçər-keçməz müxtəlif markalı 

xarici maşınların siqnalları restoranın ətrafından 

keçənlərin qulaqlarını batırır. Maşınlar dayanan kimi 

maşınlardan düşən xanımların və kişilərin ger-

geyimindən görünür ki, bu toy elə-belə toylardan deyil. 

Stolların arxasında əyləşən qadınların, qızların 

üstlərindəki bər-bəzəkləri əldə-ayaqda işləyənlərin 

gözlərini qamaşdıraraq, bəzən büdrəmələrinə səbəb olur. 

Bütün məclis əhlinin diqqətini özündə cəmləşdirən 

yerdən xüsusi bir taxt hazırlanıb. Taxt hardasa 

döşəmədən metr yarım hündürdü. Dəli qırmızıya 

bürünmüş taxtın arxa tərəfində bir-birinə keçirilmiş 

halqalar və ―Xoşbəxt olun‖ sözlərinin yazılışı, taxtın 

qarşısında düzülmüş süni güllər bu yerin bəylə gəlinə 

mənsub olduğunu toy əhlinə ―pıçıldayır‖. Mikrofon da 

ara-bir ―bir! bir! iki!..‖ deyilməsi çalğıçıların 

hazırlaşdığını göstərir. Keçəl, arıq, saqqallı 

operatorunmu, recissorunmu üç nəfər cavan oğlanı 

ortalıqda əsir eləməsi çəkilişə hazırlığa dəlalət edir. 

Operator deyilən saqqalının Bakıdan gətirilməsi 

məclisdəkilərin pıçıltısına səbəb oldu bir-iki dəfə. 

Gəlinlə bəyin qapıdan girməsi ilə hamı yeməkdən-

içməkdən əlini çəkib bir anlığa baxışları ilə bu iki gənci 

müqayisə etməyə başladılar. Bəziləri ürəklərində, bəziləri 

isə stol yoldaşına pıçıltıları ilə. Gəlinlə bəy taxda 

qoyulmuş bir cüt kresloda əyləşən kimi, masabəyinin 

mikrofonu əlinə götürməyi bir oldu. İçkidən hərisləşmiş 
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baxışlar qu quşuna bənzəyən gəlinə elə tikilmişdi ki, 

sanki ömürlərində belə gözəl görməmişdilər. Həqiqətən 

də gəlin çox gözəl idi. Yenicə qönçələnməyə başlamış bu 

qönçəni Şöşünün dərməyinə çoxu ürəyində lap yanıb-

yaxılırdı. Amma neyləməli, taleh belə bir tər qönçəni 

Şöşüyə qismət eləmişdi. Ən çox da yanıb-yaxılanlar 

Şöşünün rusetdə Varyadan xəlvət gəlmiş dostları idi. 

Şöşü isə arabir dostlarına baxıb irişirdi. 

Masabəyi ilk sağlığı məclis adından valideynlərə 

göz aydınlığı verib, uzun, dadsız-duzsuz bir şeirlə bəylə 

gəlini təbrik etdikdən sonra, çalğıçılara ―Bir duş!‖ deməsi 

Xəlil kişi ilə Bədirqızının çalğıçıların hüzuruna gəlməyi 

bir oldu. Yaxın qohum-əqrəba özlərini şirin satmaq üçün 

bəyin ata-anasını dövrəyə aldılar. Xəlil kişi ilə 

Bədirqızının başlarına səpilən dollarlar insafsız ovcunun 

nişanına tuş gəlmiş qu quşu kimi ləngərlənə-ləngərlənə 

havada dövrə vurub, haraya gəldi qonurdu. 

Bu səhnəyə divarlardan ―tamaşa edən‖ 

Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olarkən aldığı 

ordenlərin və Lenin başda olmaqla tanınmış partiya 

liderlərinin şəkilləri, komsomolun və Kommunist 

Partiyasının 70 ildən artıq hökmranlıq etdiyi dövrdə 

nailiyyətlərini yüksələn xətt üzrə əks etdirən foto-

stendlər, diaqramlar, mozaikalar musiqinin sədaları 

altında qızışmış başlar tərəfindən asan yollarla əldə 

edilmiş dolların səpilməsinə baxıb elə bil xəcalətlərindən 

qızarırdılar. Niyə də qızarmasınlar? Şöşü kimilərini 

dünənə kimi cəmiyyətdə məclisə qoymazdılar ki, başmaq 

oğurlayar, tövləyə qoymazdılar ki, quşqun. Amma indi 
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Şöşü və Şöşünün dostları dolları havaya səpdikləri halda, 

cəmiyyətin ağıllı zəkaları hesab olunanlar bir qarın 

çörəyə möhtacdır. 

Masabəyinin ayağa durub ―yoldaşlar!‖ deməsi 

getdikcə qızışan məclisin elə bil üstünə bir qazan qaynar 

su əndərdi. Qurbağa gölünə daş atıldığını görən masabəyi 

nazik boğazını bir-iki dəfə arıtlayıb, stolun üstündə, dalda 

yerdə qoyulmuş dəftərdən yeyib-içənlərə bir-iki şeir 

ərmağan eləyib, sözə başladı: 

―Yoldaşlar, yerlərdən ünvanımıza ―teleqramma‖lar 

gəlir, bəs bizim bu gözəl bəylə-gəlinimiz (əli ilə taxtda 

əyləşmiş bəylə-gəlini göstərən masabəyi məclisin baxış 

və diqqətini əli ilə sürükləyib qırmızı taxta yönəltdikdə 

haradan bilsin ki, dumanlanmış, həris baxışların çoxu 

yayın quzey qarına bələnmiş tər, boynubükük bənövşəni 

çılpaqlayıb çoxdan qoynunlarına almışdılar) öz oyunları 

ilə məclisimizi nə vaxt sevindirəcəklər. Haqlı şikayətdi. 

Nəzərinizə çatdırım ki, Şöşü balamız Xəlil kişinin 

sonuncu subay övladıdır. Ata yurdunun son beşiyidir. Bu 

gündən subaylığın daşını atan Şöşü balamız gözəl 

gəlinimizlə birgə ata yurdunda indiyə kimi övladları üçün 

hər bir əzab-əziyyətə qatlaşıb, bu günkü günün arzusu ilə 

yaşayan Xəlil kişi ilə Bədirqızının qulluğunda duracaqlar. 

Biz əminik ki, arzumuz həyata keçəcəkdir. Ona görə ki, 

Şöşü balamızın qazandığı hörmət buna dəlalət edir. Toya 

gələn qonaqlar, xüsusən Rusiyadan gələn qonaqların sayı, 

məclis başlanandan dostların, qohumların səxavətlə 

səpdikləri dollarlar bəyimizin necə hörmət qazanmağına 

dəlil-sübutdur. Bədnəzərə gəlməsin bəyimiz. Mən xahiş 
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edirəm bəyimizlə gəlinimizin başında üzərlik yandırılsın. 

(Orta boylu, dolu əndamlı, son dəbdə geyinib-bəzənmiş 

bir gəlin əlində bir boşqab bəylə-gəlinin yanına çıxıb 

başlarında üzərlik yandırdı və tüstülənən üzərliyi bəylə-

gəlinin burnuna tutdu). Götürün bu badələrimizi də içəyin 

bəylə-gəlinimizin sağlığına. Arzu edəyin ki, qoşa 

qarımaqla bərabər, yaxşı oğul və yaxşı gəlin olsunlar. – 

deyən masabəyi ―Şöşü bəyə bir yaxşı hava!..‖ deməyi ilə 

videoların, fotoaparatların bəylə gəlinə tuşlanmağı bir 

oldu... 

Musiqinin ağır havası altında Şöşü yanında 

əyləşmiş gəlinin əlindən tutub məclisin ortasına gətirdi. 

Sağ əlini havaya qaldırmağı ilə çalğıçıların çaldıqları 

havanın qarşısına bir bənd atdı. Xəcalətdən qızarıb-

pörtmüş gəlinin əlini buraxıb, çalğıçıların stoluna 

yaxınlaşıb, əlini cibinə saldı. 

Şöşü başladı havanın ritminə uyğun yekə qarnını 

yırğalaya-yırğalaya gəlinin qabağında atılıb düşməyə. 

Gəlin isə yerindən tərpənmədi. Vəziyyəti belə görən Xəlil 

kişi çalğıçılara yaxınlaşıb, ―deyəsən bu gədənin başı 

xarab olub‖ – deyib üç şirvan çıxardıb stolun üstünə 

qoydu və bir ―Vağzalı‖ çal qadan alım. Xəlil kişi başladı 

gəlini ilə ―Vağzalı‖nın qanadlarında uçmağa. 

Havanın dəyişdiyini görən Şöşü əlindəki dəsmalla 

köbəyinə sallanın qızıl zəncirli boyun-boğazının tərini 

silməyə başladı. Arabir qızıl zəncirli köbəyində əlini 

gəzdirib, qızıl bilərzikli, brilliant üzüklü əlini havaya 

qaldırıb bağırırdı: ―Sağ ol dədə! Ay sənin qadan alım 

dədə! Bir görün nə oynayır. Elə bil toy mənə yox, 
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dədəmə olur. Sənlə oynadığına görə, elə gəlin də dədəmə 

oğlu Şöşü tərəfindən padarkadır‖. 

Şöşünün bağıra-bağıra dediyi sözlərə məclis 

uğunub gedirdi lap əldən. Dostlar-tanışlar kimisi gəlinin 

başına pul səpir, kimisi ortada durmuş Şöşünün başında 

pul cırır, kimisi əlində yüz qram araq Şöşünü qucaqlayıb 

bəylə birgə gəlinin sağlığına vurub yerinə qayıdır. 

Bəylə gəlin taxtda əyləşdilər. Arabir yenə can-

ciyərlər bəyi taxtdan düşürdüb, bəylə yüz qram vurub, 

bəyə gəlinin yanında oturmağa ―icazə‖ verirdilər. 

Getdikcə qırmızı çuğundura dönən bəy əynindəki qara 

köynəyinin yaxasını açıb əlindəki dəsmalla özünü 

küləkləyir. Kefi ala buludlarda sərçə ovlayan bəy söz 

demək bəhanəsi ilə arabir gəlinə tərəf əyilib gəlinin gah 

yanaqlarından, gah dodaqlarından ―xəlvəti‖ öpüş 

hədiyyələri qopardır və sonra aşağıda əyləşmiş bəzi 

dostlarına göz basır. Gəlin isə utandığından lalə rənginə 

düşmüş rəngini bilmir nə cür gizlətsin Şöşünün əlindən. 

Şöşü isə getdikcə məclisi unudaraq daha da həyasızlaşır. 

...Gəlinlə bəy moda nümayiş etdirən qızlara oxşar 

bəzədilmiş maşına tərəf addımlayan kimi fotoqraf və 

videoçəkən sümük dalınca qaçan itlərtək lap özlərini 

əldən saldılar. Qatara düzülmüş maşınların qarşısında 

dayanmış ―Mersedes‖ə bəylə gəlinin oturmağı ilə bəyin 

dostlarının tapançalardan atdıqları atəşlər, fişənglər və 

maşınlardan çıxan qulaqbatırıcı siqnal səsləri şəhəri 

başına götürməyi bir oldu. ―Niva‖da oturmuş videoçəkən 

günün şüasından deşiyə girmiş köstəbək kimi arxaca 

gələn maşın qatarının çəkilişi ilə məşğul idi. Maşın qatarı 
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şəhərin görməli və mənzərəli yerlərində dayanaraq, 

müəyyən səhnələri lentə köçürtdürür. Şəhər ekskursiyası 

tamamlanandan sonra Şöşünün əyləşdiyi bəylik maşını 

şəhərdən çıxan magistral yola düzəldi, arxasınca da bəyin 

xətirli dost-tanışlarının maşını. Dostlar yolun kənarında – 

mənzərəli yerlərdə, bulaq başında, ağac altında bəylə 

gəlini maşından düşürüb şampan partladaraq bəylə bəyin 

və gəlinin sağlığına qısa bir tost deyib adama da yüz 

vura-vura lentə aldıraraq yenidən maşına əyləşirdilər. 

Gecə yarıya az qalmış maşın karvanı bəyin evi 

olan (Şöşü təzə ev alıb, içərisini də tamam-kamal 

bəzətdirmişdi. Sabahı gəlinin cer-cehizi təzə evə 

göndərilmişdi. Evdə çatışmayan təkcə bir isti nəfəs idi.) 

zdaniyanın qarşısında dayandı. Bütün qonşular – hətta 

qonşu zdaniyalarda olanlar da – başlarını pəncərələrdən 

çıxardıb oynayanlara, çalanlara və bəylə gəlinə tamaşa 

edirdilər.  

Xəlil kişi setkaya bağlanıb, hazır saxlanmış 

qurbanlıq toğlunu tez boğazlayıb gəlinin ayaqları altına 

yıxdı. Bədirqızı barmağını toğlunun ayaq altına fışqıran 

qanına batırıb gəlinlə bəyin alnına yaxdı və yanında 

əlində boşqab dayanmış yengəyə him elədi ki, boşqabı 

yaxın gətirsin. Boşqabın içərisindəki üzərlik, soğan 

qabığı və duzla birlikdə spiçka çəkib oğlu ilə gəlinin başı 

üstə hərləyərək, ―bədnəzərin, qonum-qonşunun, balama, 

gəlnimə pis nəfəslə, pis gözlə baxanların hamısının, 

hamısının nəfəsini, gözünü yandırıram‖ dedikdən sonra 

boşqabdan çıxan tüstünü qarşısında qoşa dayanmış bəylə 

gəlinin burnuna tutdu. Tüstüdən gözləri acışan gəlin 
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üzünü kənara tutdu. Şöşü isə hırıldaya-hırıldaya ―ana, 

dədəmin də burnuna tut, bu tüsdünü‖ dedi. 

Şöşü ilə gəlin otağın qapısına çatan kimi gəlinin 

ayağının altına boşqab qoydular. Gəlinə yengə him elədi 

ki, ayağını boşqabın üstünə qoysun. Gəlin qorxa-qorxa 

sağ ayağını ağzı üstə çevrilmiş boşqabın üstünə qoymağı 

ilə boşqab ürəyinə vurulan zərbədən çilik-çilik oldu. Şöşü 

gəlini qapıdan içəri salıb, özü isə çölə çıxdı. 

 

*** 

Otaq başdan-ayağa bəzənib. Stolun üstündəki 

güllər ətir qoxuyur. Pəncərələrdəki tül pərdələr, 

divarlardan asılmış müxtəlif rəsm əsərləri, reklam 

xarakterli şəkillər, xarici mebel və büllur stəkanlar, vazlar 

və s. tavandan asılmış billür çilçırağın altında bərq vurur. 

Gecə yarıdan keçib. Qoşa qoyulmuş çarpayının 

üstündə oturmuş gəlin başını aşağı dikib. Yengə 

yaxınlaşaraq gəlinin çənəsindən tutub yuxarı qaldırır: 

– Az, bir ayağa dur görüm. Nə qəm dəryasına 

batmısan? Bir gül-danış, bu dəyğa nişanlın bir də gördün 

qapıdan girdi içəri. 

– Sən Allah, yaxşı. 

– Nə yaxşı? Ayağa dur görüm, – yengə gəlinin 

əllərindən tutub ayağa qaldırdı. Maşallah olsun, gör nə 

qızdır. Zalım oğlu ağzının dadını bilmir ha!? – deyən 

yengə gəlinin başından fatanı götürüb kənara qoydu və 

başladı gəlini hazırlamağa. 

Yengə danışdıqca gəlin daha da pörtürdü. Utanıb 

eləmə balası. Utanan ərə gəlməz.  
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– Yaxşı sən Allah, – gəlin bədənnüma güzgünün 

qabağında dayananda birdən güzgüdə özünü görüb, 

güldü. 

Yengə arxadan gəlini qucaqlayıb, başını gəlinin 

çiyninə qoyub hər ikisi birgə güzgüyə tamaşa etməyə 

başladılar. 

– Sənin bu gününü görəndə özümün gəlin 

köçdüyüm gözümün qabağına gəlir. Hayıf deyil cavanlıq, 

– yengə köks ötürdü. 

– Niyə, nə olub sənə? – gəlin dilləndi. 

– Düzdü, hələ elə də yaşlaşmamışam. Amma, 

baxma, gəlin köçməyin özgə ləzzəti var. Taledən daha nə 

istəyirsən? Bu sənin evin, içi dolu. Qəşəng yoldaşın, 

varlı-dövlətli. Yeyin-için, kef çəkin. Dünya beş günlük 

dünyadır. Şöşüdən ötəri o qədər qızlar sinov gedirdi ki. 

Elə başa düşmə ki, qız tapılmırdı. Qədrini bil yoldaşının. 

– Nə mənada deyirsən?  

– Hər mənada. Kişi sığal xoşlayan pişik kimidir. 

Deyirlər ki, çox kişilər gəzir. Mən həmin kişilərin 

çoxunda günah görmürəm. Arvad gərək kişini mənəvi 

baxımdan hərtərəfli təmin etsin ki, kişinin də gəzməyə 

ehtiyacı olmasın. Sən də çalış ki, Şöşünü əldə saxlaya 

biləsən. Yoxsa, pullu oğlandır. Bir də gördün ki, bir 

mamlımatan vurdu əlindən çıxartdı. Di yaxşı, mən gedim. 

– Yox, getmə, qorxuram.  

– Nədən qorxursan? Yoxsa mənlə yatmaq 

istəyirsən? – deyən yengə qəhqəhə çəkərək qapının 

ağzından gəlinə sarı dönüb, gəlini sinəsinə basdı və 

bənövşə ləçəyinə bənzər dodaqlarından öpərək, – hələ 
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qoy Şöşüdən qabaq mən öpüm deyərək, kənardan durub 

bir də gəlinə tamaşa elədi. 

– Vallah, adamın arvadlığınnan paxıllığı tutur ki, 

bu cür göyərçinə oxşayan qızı qarnıyoğun Şöşü sinəsinə 

basıb yeyəcək. Şöşü nə bilir belə canın qədrini. Hə, daha 

mən getdim. Sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Amma Şöşüyə 

deyərsən ki, döşəyin altına dollar qoysun ha. Mənim 

qızım elə ucuz qızlardan döyül, – yengə yanını yırğalaya-

yırğalaya qapını çöldən örtdü.  

Şöşünün gözə dəyməməsi yengəni yavaş-yavaş 

narahat etməyə başladı. Pıç-pıçı görən Xəlil kişi yengə ilə 

Bədirqızının yanına gəlib, ―arvad, heç Şöşü gözümə 

dəymir axı‖.  

– A kişi, Şöşü itmiyəcək ha. 

Yox, səhərin açılmasına da bir şey qalmayıb. El 

var, adət var. – Xəlil kişi arvada bozardı. 

– Deyəsən çox içmişdi. Deyirəm birdən uşağa bir 

şey olar, dilim-ağzım qurusun. – Bədirqızı həyəcanını 

gizlətmədi. 

Ora Şöşü, bura Şöşü. Şöşü tapılmadı ki, tapılmadı. 

Şöşünün tapılmamağı yaxın adamları getdikcə daha da 

narahat etməyə başladı. 

Yengə, Bədirqızı, Xəlil kişi və Şöşünün bacısı 

Hürü bir kənara çəkilib pıçıldaşırdılar. 

– Bəs yaxşı, bu nə cür oğlandır? Başa düşmür ki, 

gəlin onu gözləyir. – Yengə içindən gələn həqiqəti 

gizlədə bilmədi. 

– İndiki cavanlara başa salmaq olur ki. Nə 

deyirsən o saat cavab verirlər ki, sən geri qalmısan. Xəlil 
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kişi etirazını bildirdi və əlindəki siqaretə bir qullab 

vuraraq hirsini-hikkəsini tüsdüdən çıxmaq istədi. 

– Rusetdə olanlar da lap ruslaşıb. Nə adət qanırlar, 

nə də ənənə. – bəyin bacısı Hürü dedi. 

Cavan bir uşaq yengənin, Hürünün və Bədirqızının 

yanında durub fikirli-fikirli papiros tüsdülədən Xəlil 

kişiyə yaxınlaşdı: 

– Xəlil əmi, Şöşünü gözləyirsiniz? 

– Hə. Görməmisən ki, qadan alım? – Xəlil kişi 

sevincək dilləndi. 

– Şöşü neçə saatdı uçub! 

– Hara, a bala? 

– Rusetə! 

– Nə danışırsan ə? Dəli olmusan, nədi? – Xəlil kişi 

aşaqı çöməldi. 

– Dəli olmamışam. O Rusetdən gələn oğlanlarla 

birlikdə getdilər. Mən öz qulağımla eşitdim. Şöşü 

yoldaşlarına dedi ki, bileti çoxdan almışam. ―Getdik‖, 

deyib hamısı taksiyə oturub aeroporta sürdürdülər maşını. 

– Boynunu yerə soxum, a belə oğul. Bizi yaxşı 

hörmətə mindirdin dost-tanış yanında –  deyən Xəlil kişi 

ürəyini tutub başını Bədirqızının dizi üstə qoydu. 

Hürünün çığırtısına yaxın adamlar tökülüşdülər. ―Təcili 

yardım‖ maşınından düşən həkim isə Xəlil kişinin nəbzini 

yoxlayıb başını buladı... 

31.01.99. 
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XORUZ 

 

Ən böyuk faciə pulun gücü ilə qadın  

hiyləsinin birləşməsidir, 

(Müəllif) 

 

Dadaş evə çatar-çatmaz ürək döyüntüsü daha da 

artmağa başladı. Arvadının xasiyyətinə bələd idi. Bilirdi 

ki, evə girən kimi gənə gimi yapışacaq xirtdəyindən: - 

hanı qazancın? Evdə qoyduğun yetimlərin qarnı yox, əyni 

yox. Yekə, ərə getməli qızın var. Heç düşünmürsən? Nə 

qədər mən ordan-burdan dilənib-dolanıb gətirəcəyəm, sən 

də zəhərlənəcəksən. Gözünü tikmisən müəllimliyin beş-

on manatına. O da iki həftə yavan çörəyinə ancaq çatır. 

Nə bilim daha nələr deyib başlıyacaq allı-güllü, qatı 

açılmamış qarğışlardan. Axırda da ―sənin yerinə olsam, 

ikicə metr kəndir tapıb gecənin birində keçirərəm 

boğazıma, həm özümün, həm də bu qara günlülərin 

birdəfəlik canını qurtararam‖... 

Qorxa-qorxa qapını açıb içəri girən Dadaş köhnə 

stolun küncündə stul çəkib əyləşdi. Əlindəki kirli qabları 

yuyub qurtaran Gülüş indi görürmüş kimi dolu əndamını 

silkələyə-silkələyə gəlib düz ərinin qarşısında dayanaraq 

əllərini belinə vurub: 

- Noldu, bir iş tapa bildin? 

- Yox! İş olan yerlərdə də hələ ixtisar gedir. 

- Bəs indi nə fikirləşirsən? Dadanmısan mən 

qazanam, sən də yeyəsən. Gündə gedib şəhəri sülənib 

gəlib burda yetim cücə kimi boynunu burmaqla, gətirib 
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evdə sənə pul verəcəklər? Mən də kor gözlərin görən 

arvadlardanam. Heç fikirləşmirsən ki, bu arvad nə 

geyinir? Yoxsa, elə bilirsən o geyinənlərdən kəm 

arvadam? Sən öləsən heç bu dəqiqə özümü on beş 

yaşında qızlara tay qoymuram. 

- Mən başa düşmürəm, sən qarnının davasını 

döyürsən, yoxsa moda axtarırsan? Neynim, azdan-çoxdan 

hökumət maaş verir, dünya yəqin belə getmiyəcək, bir 

düzələn vaxtı olacaqdır. Yerdən iş çıxartmalıdır? Daha 

son vaxtlar lap ağ eləmisən, - Dadaş günahkar-günahkar 

cavab verdi. 

Arvadı ərinin ağzını yamsılaya-yamsılaya: ―mən 

başa düşmürəm, sən qarnının davasını döyürsən, yoxsa 

moda axtarırsan?‖ - kül kişi başına, - deyən Gülüş ərinin 

başına iki əlli qaramat atdı. 

- Bəsdi Gülüş, sən daha məni boğazıma yığmısan, 

- Dadaş ayağa qalxdı. 

- Adını kişi qoymusan, nə vaxtdır özünə bir əlavə 

iş yeri tapa bilmirsən. İndi mən sənə iş yeri tapım, sən də 

―sağ ol‖ de. 

- Hardadır o iş yeri ki, mən tapa bilmirəm, amma 

sən arvadlığınnan evdə otura-otura mənə iş yeri tapırsan? 

- Arvad olduğuma baxma, yüz sənin kimi kişinin 

qəbrini qazaram. Evdə oturduğuma baxma, mən hər 

yerdən halıyam, sənin kimi qulaqlarımı yapırdıb 

gəzmirəm ha... 

- Yaxşı de görək hardadır o iş yeri ki, sən bilirsən, 

biz yox? 
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- Tezdən gedərsən işsizlərin yığışdığı yerə. Sən də 

onlar kimi, gör onlar nə edirlərsə, sən də ondan elə. 

- Ora yığışanların hamısı sənətkardır - şüşəsalan, 

bənna, montacçik, suvaqçı, nə bilim nə... mənim əlimdən 

elə bir iş gəlmir. 

Gülüş elə bil bu himə bənd imiş kimi, daha da 

səsini qaldıraraq alışmağa başladı. 

- Niyə başına bir daş düşübdür sənin? Camaatın 

kişilərini görmürsən necə arvad saxlayırlar, ağı ağına 

gedir, qırmızısı da qırmızısına. Sən də mənim gül kimi 

canımı zay elədin? Yəni yer qazmaq da əlindən gəlmir? 

Bəlkə elə biri həyətində tualet qazdıracaq, daş 

daşıtdıracaqdır, nə bilim naqayaracaqdır. Bunun üçün də 

bənna, və yaxud nəsə olmaq lazımdır? Bəsdir, daha 

adamın abrı olar. Əlacım ona qalıb ki, bir-iki siçan 

dərmanı tapıb, verəm sənə, canım qurtara. Mən 

gözləyirdim özün başa düşərsən. İkicə metr kəndir tapıb 

özünü asasan. Amma görürəm, sən elə abırsız adamsan 

ki, özünu öldürüb eliyənə oxşamırsan. Özünü öldürsən 

mən bir yolla özümü də, bir qızımı da bir yana 

çıxardaram. Məni sənə ürcah eliyənin..., - başladı Gülüş 

taleyini qarğamağa və asi düşməyə. 

Vəziyyəti belə görən Dadaş ac-susuz gedib 

yatağına uzandı. Nə qədər çalışsa da, yuxuya gedə 

bilmədi ki, bilmədi. İstər-istəməz düşüncələr onu öz 

qoynuna aldı: 

Bir tərəfdən ehtiyac, digər tərəfdən arvadının 

yerlə-göylə əlləşməsi son zamanlar yaman ağrıdırdı 

Dadaşı. Aspirant illərində Gülüşün haradan bunun yolu 
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üstündə peyda olmasını hələ də aydındlaşdıra bilmirdi. 

Amma Gülüşün gözəlliyimi, göyçəkliyimi Dadaşı özünə 

elə cəlb etdi ki, bir də onda ayıldı ki, artıq Gülüşü sevir. 

Necə də o vaxtlar utancaq, məsum bir qız idi Gülüş. 

Demək, belə görünür ki, həmin o utancaqlıq, o məsumluq 

bir maska imiş. Ailəli olduqları bu neçə illərdə necə də 

məharətlə maskasını üzündə saxlaya bilibmiş, İlahi! 

Dadaşın bir sözü iki olmazdı evdə. İndi... Yox, bu qadın 

ya dəli olub, ya da ki, yolunu azıbdır. Dumanlı hisslər 

Dadaşı bürüməyə başladı. Son zamanlar da bir neçə dəfə 

Gülüşü evdə tapmamışdı, evə gələndə, soruşanda da 

―padruqamgildə idim‖ və yaxud ―nəyinə lazımdır, 

haradaydım‖, ―lotuluğa getmişdim, sən öl‖ deyə cavab 

vermişdir. Dadaş da bənd olmamışdır ki, qoy rədd olsun o 

yana. Bir az da bərkin tutsam deyəcəkdir ki, hanı 

qazancın, hanı rəncin, nə bilim nə, nə... Deyəsən, lap 

ağlım azalıbdır axı. Mən nə axmaq şeylər fikirləşirəm. Nə 

qədər şübhəni özündən kənar etsə də, yenə mümkün 

olmurdu. Yox, axı həmişə ―mənim alim ərim‖, ―mənim 

canım-ciyərim‖ deyib Dadaşı oxşaya-oxşaya yatağına 

salıb özü də yanında uzanaraq başını sinəsinə qoyub, əri 

ilə səhərin tez açılmasından razı qalmazdı. Bəs indi? 

Neçə aylardı ki, yatağını da ayırıbdır. Özünə mənəvi 

dayaq bildiyi arvadı hər gün şəxsiyyətini, mənliyini 

tapdalayır. Özü də bilə-bilə, qəsdən. Bəlkə bunun hamısı 

ehtiyacdan irəli gəlir? Nə olsun, ehtiyac var deyə arvad 

kişini palan qoyub minər? Düz deyirlər ki, ehtiyac 

göynən uçan qartalı yernən sürünməyə məcbur edir. 

Dadaş hiss edirdi ki, arvadının bununla yaşamaq fikri 
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yoxdur. Səhər də gedim o işsizlərin yanına, görüm nə 

çıxır? Ordan da bir şey çıxmasa, deyəsən birgə yaşamaq 

mümkün deyil... düşüncələr qoynunda nə vaxt yuxuya 

getdiyini bilmədi. 

 

*** 

Səhər qalxan kimi Dadaş əl-üzünü yuyub, bir 

stəkan qəndsiz çay içdi. Gülüşün oyanmadığına ürəyində 

sevindi ki, səhər-səhər qanını zəhərləyən olmadı. Qapıdan 

fikirli-fikirli çıxdı. Elə bil bu boyda şəhərdə heç kəsi 

görmür və eşitmirdi. Taleyin bəxş elədiyi bu qaranlıq 

dünyada işartı işığına çıxmışdı. Bu gün son ―axtarışdı‖. 

Əgər işıq yolu tapılmasa, daha bu formada yaşamaq 

mümkün deyil. Getdikcə Gülüş hayıxır. Kasıbçılığı, 

ehtiyacı əldə bəhanə edərək, boğazına bir kəndir salıb 

yedəyə getməyən ulaq kimi zorla sürüyür. Yeganə bir yol 

var; ya gərək vurub öldürəsən, qalan ömrünü də 

dustaqxana künclərində keçirəsən, ya da ayrılıb canını 

qurtarasan. Ayrı çıxış yolu tapa bilməyən Dadaş bir də 

onda özünə gəldi ki, üz-gözlərindən, əyin-başlarından son 

illərin bəxş etdiyi səfillik, dünyaya gəldiklərinə 

peşimançılıq çəkənlərin dəstəsi yanında dayanıb. 

Dayananların diqqətlə onu süzdüklərini görən Dadaş bir 

az kənara çəkildi və qovaq ağacının yanında dayandı. 

Dadaşın kənarda dayanmağına baxmayaraq, yeni 

―dost‖ları onu o saat dövrəyə aldılar. Dayananların 

içərisindən üz-gözü tüklü, əlində torba olan, cansız, 

hulqumu çıxan bir oğlan irəli çıxaraq: 

- Sən də iş axtarırsan? 
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Bir anlığa verilən sualdan özünü itirən Dadaş 

uçurum qarşısında dayanan adamlar kimi həm qorxa-

qorxa, həm də çəkinə-çəkinə: - ―Hə, mən...‖ sözünün 

dalını deyə bilməyərək, boğazına yığılan qəhəri güclə 

boğdu. 

- Demək sən də oldun ―Çörək axtaranlar‖ 

partiyasının üzvü. Allah qismətini yetirsin, qardaş, - acı-

acı güldü oğlan. 

Bir az kənardan qulaq asanlar başladılar sualı 

yağış kimi yağdırmağa. Ordu-ordundan keçən, 

qarğaburun, armudboğaz birisi əlini yuxarı qaldıraraq 

―sakit, sakit olun‖ deyib yoldaşlarını sakit elədi. 

- Bilirsən, suallardan çaş-baş qalma. Məqsəd budur 

ki, sənin anketinlə həm yaxından tanış olaq, həm də 

―partiya‖nın iş prinsipi ilə tanış edək səni. Burda hamı 

bir-birinin anketini tam bilir. İndi ətraflı tanış olaq, - 

deyib üzük qaşı kimi onları əhatəyə almış adamları 

göstərdi və əlini qoydu sinəsinə: 

- Mən özüm politexnik institutunu bitirmişəm. 

Adım da Heydərdir və beş nəfər ailə üzvüm var. Son 

zamanlara kimi zavodda baş mühəndis işləyirdim, indi isə 

―Çörək axtaranlar‖ partiyasının üzvüyəm. Həm 

―partiya‖nın, həm də gördüyün yoldaşların ağsaqqalıyam. 

Gördüyün bu yoldaşların əksəriyyəti ali təhsilli 

yoldaşlardır. Həmişə hökumət işində işləyib, əli-ayağı 

quru nə veriblərsə, onunla da kifayətlənmişik. İndi nə 

dövlətdə iş yeri var işləyək, nə də ki, pulumuz var gedib 

alver eliyib adını qoyaq ki, kommersiya ilə məşğul 

oluruq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, heç pulumuz olsa 
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da - ―Allah eləməsin ki, ola‖ kənardan kimsə dilləndi, - 

biz alver işini bacaran deyilik. Ona görə də bir parça 

çörək pulunu çıxartmaq üçün tezdən axşama kimi burda 

dururuq ki, görək kim bizi aparıb qapısında işlədib bir-iki 

çörəyin pulunu verəcəkdir. İndi səni eşidək. Görək sən nə 

yuvanın quşusan? 

Ətrafına yığılanların hamısının onunla eyni dərdli 

olduğunu bilən Dadaş özünə toxdaqlıq verib anket 

məlumatını danışmaq istəyirdi ki, asfaltda dayanan xarici 

maşını görən kimi bir də gördü özü tək qalıb. İlk baxışda 

heç nə anlamayan Dadaş yoldaşlarının ―Mersedes‖i 

dövrəyə alıb, biri icazəsiz içəri dürtülür, biri maşının 

aynasından başını içəri soxur, kimisi kənardan deyir ki, 

mən hər iş bacarıram, kimi deyir ki, mən lap ucuz 

işləyirəm, kimisi iki çörəyin haqqını verərsən, nə olsa 

eliyəcəyəm, kimisi isə iki gündür evimdə çörək almağa 

pulum yoxdur, sən Allah məni apar... və s. səs-küyü 

müşahidə etdikcə elə bil gözünün önündə həyatın yeni bir 

səhnəsi açılırdı. 

Sükanın arxasında oturmuş sürücü başına yığı-

şanların səs-küyu tam kəsəndən sonra, kənarda dayanmış, 

mənzərəni yazıq-yazıq seyr edəni göstərib dedi: ―Düşün 

aşağı. Mənə bir nəfər lazımdır. O oğlanı aparacağam‖ - 

deyib barmağı ilə Dadaşı çağırdı və oturun maşına dedi. 

Maşından tökülənlər ―Zor deyil ha, kişinin bəxti, 

var də‖, ―qismətə bax, məni iki gündür aparan yoxdur, 

amma bu çatan kimi getdi‖, ―Sən öl özü də tuz adam idi‖ 

və s. danışıqları artıq nə Dadaş, nə də ―Mersedes‖in 
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sürücüsü eşidirdi. Çünki ―Mersedes‖ çoxdan maşınlar 

arasında itmişdi. 

Maşın qapıya çatar-çatmaz xarici kinolardakı kimi 

qapı avtomatik açıldı. Maşından düşən Dadaş ilk baxışda 

özünü tamam itirdi. ―Min bir gecə‖ nağıllarındakı 

səhnələr bəlkə də bu görükən həyət-bacanın yanında 

yalan idi. Sürücü fontanın yanında güllər arasında 

qoyulmuş stolun ətrafındakı kresloya yayxanaraq əlindəki 

açarları stolun üstünə tullayıb, ayaq üstə dayanmış 

Dadaşa dedi: 

- Buyurun əyləşin. 

Üst-başına baxıb, utana-utana dilləndi Dadaş:  

- Sağ olun, əyləşmirəm, - dedi. 

Dadaşın fikrini başa düşən sürücü dedi: - nə qədər 

ayaq üstə dayanacaqsınız? Əyləşin söhbət eliyək, - israr 

etdi. 

Naəlac qalan Dadaş israr qarşısında məcburən 

kresloda əyləşdi. 

- Hə, gəl indi yaxından tanış olaq, sürücü dilləndi. 

Mənim adım Tağıdır. Solaxay Tağı kimi tanınıram. Elə 

hamı Solaxay deyir. 

Solaxay Tağı adını eşidən kimi elə bil Dadaşın 

bədənindən elektirik cərəyanı keçdi, özündən asılı 

olmayaraq ayaq üstə durdu oturduğu yerdən. Müsahibinin 

bu vəziyyətini görən Tağı bığaltı qımışdı. Dadaş istədi 

qayıda geri, arvadının səsi qulaqlarında cingildiyən 

kimi... cəhənnəmə nə olur-olsun, düşünərək taleyin bu 

bəxşişi ilə ürəyində razılaşmalı oldu. 

- Yaxşı, adın, sənətin nədir? 
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- Adım Dadaşdır, sənətim isə müəllimlikdir. 

- Bu lap əla oldu ki, müəllim olmağını deyirəm, 

yerinə düşdü. Babat müəllimsən, kəllədə bir şey var, 

yoxsa, elə fısdırınqulu müəllimlərdənsən? 

- Nə bilim, ali məktəbi qırmızı diplomla 

qurtarmışam, elmlər namizədiyəm. 

- Doşab almışıq, bal çıxıbdı, buna deyərlər, - 

deyən Solaxay böyründən asılmış telefonu əlinə alıb 

nömrəni yığdı: 

- Salam Şef. Dadaş adlı bir oğlan gətirmişəm, 

elmlər namizədidir. Özü də pis oğlana oxşamır? - deyən 

Tağı sanki Şefi muştuluqlayırdı. ―Yaxşı‖, ―Oldu‖, ―Baş 

üstə, baş üstə...‖ telefonu stolun üstünə qoydu Solaxay. 

- Ə, qaraçuxan ayaq üsdəymiş. Şefə sənin 

haqqında məlumat verdim. Bəyəndi. Özü də dedi ki, 

müəllim olduğu üçün ona lap yaxşı hörmət eliyərsən. İndi 

gəl sənin işini izah edim, - deyib, Solaxay ayağa qalxdı. 

- Güllükdə gər-gər gəzən xoruzu görürsən, - 

Solaxay xoruzu göstərdi. 

- Bəli, görürəm, - Dadaş dedi. 

- Şefin bu il məktəbə gedəsi aman-zaman bir oğlu 

var. Uşaq xoruzu çox sevir. Bu gördüyün xoruzu uşaq 

üçün alıblar. Sənin əsas vəzifən, bu xoruzu tu-tub 

verəcəksən uşağa. Uşağın başını axşama kimi xoruznan 

qatacaqsan. Yeməyiniz, içməyiniz kuxnada hazırdır. Kim 

bişirir, hardan gəlir o sənlik deyil. Özünün də, uşağın da 

ürəyi nə istəsə, kağıza yazıb qoyarsan stolun üstünə, beş-

on dəqiqədən sonra hazır olar. Hamamda isti-soyuq su 

daimi var. Hər gün çimərsən. Kirli paltarlarını hamamda 
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qoyub təmiz paltarları geyinərsən. Hər gün iki şirvan 

nağdı alacaqsan, arada beşdən-üçdən papiros pulu da 

olacaq. Şefin hörmətini qazana bilsən, mükafat da 

olacaqdır. Özü də şefin mükafatı elə-belə olmur, yadında 

saxla! Axşam-səhər də maşınla özüm səni aparıb 

gətirəcəyəm! Həm də hər axşam evə gedəndə hazır 

yeməklərdən bir sumka düzəldib evə aparacaqsan. 

(eşitdiklərinə Dadaş inana bilmirdi.) Ancaq bu haqda heç 

yanda, heç kimə bir kəlmə də olmaz! Daha nə deyim, 

özün müəllim adamsan. Di yaxşı, dur gedək şəhərə bir 

balaca işimiz var, - Tağı stolun üstündən açarları götürüb 

maşına oturdu. Dadaş istədi arxada otura, ―yox, olmaz‖ 

deyə Solaxay qapını açdı. Maşının içərisinin gözəlliyi bir 

yana, ətir qoxusu lap Dadaşı bihuş eləmişdi. 

- Neçə nəfər ailə üzvün var? - Tağı soruşdu. - Bir 

qız, bir arvad və bir də mənəm, - Dadaş sıxıla-sıxıla 

cavab verdi. 

Maşın mərkəzi univermağa yaxın bir xarici firma 

mağazasının qarşısında dayandı. İçəri girəndən sonra 

Tağı satıcı qıza yaxınlaşıb Dadaşı göstərdi: 

Bu oğlanın əyninə üç-dörd dəst rəngbərəng, altdı-

üsdü, hər şeyi içərisində olmaq şərti ilə paltar ver. 

Dadaş kənarda olduğu üçün Tağı ilə satıcı arasında 

gedən söhbətdən xəbəri yox idi. - Dadaş, gəl sumkaları 

götür gedək. Dadaş iki yekə sumkanı götürüb maşının 

arxasına qoydu. 

Maşın içəri girdi. Dadaş sumkaları maşından 

düşürüb, telefonla danışan Solaxayın üzünə baxdı. 

―Oldu‖, ―Baş üstə‖ və s. deyən Solaxay əli ilə Dadaşa 
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işarə elədi ki, otursun. Telefon söhbətini qurtaran Solaxay 

ayağa qalxaraq gəlib əlini Dadaşın çiyninə qoyaraq gülə-

gülə: 

- Bu sumkadakı sənin ailən və özün üçün pal- 

paltardır. Ayaqqabı və qalstukdan tutmuş hər şeyə kimi 

var. Get hamama gir, bir əməlli-başlı bəzən, görək. 

- Çox sağ olun, hamama girməyə ehtiyac yoxdur, 

Dadaş dedi. 

- Artıq söz lazım deyil. Gir hamama deyirlər, gir! 

Solaxay əmr etdi. 

- Yox, axı mən heç bir iş görməmişəm. Siz mənə 

elə hörmət eləyirsiniz ki, xəcalət çəkirəm, - Dadaş başını 

aşağı saldı. 

- Əvvəla, xəcalət çəkmək lazım deyil. Buranın iş 

prinsipi belədir. Bir də ki, Şefin işçisi salidni olmalıdır. 

Qurtardı getdi. Tapşırıq belədir. Şef əgər səni bu paltarda 

görsə, mənim atamı yandırar. Bir şeyi də yadında saxla 

ki, burda söz qabağında söz demək olmaz. Lap ölüm işi 

də olsa, deyilən sözə ―atkaz‖ yoxdur. Mən heç, mən 

keçirəm günahından. Birdən bilməzsən Şefin sözünü 

―atkaz‖ eliyərsən, ondan sonra... nə deyim özün oxumuş 

adamsan. 

Dadaş hamamdan çıxandan sonra güzgüyə 

baxdıqca (hər tərəfə böyük güzgülər vurulmuşdu) 

gözlərinə inana bilmirdi ki, bu adam özüdü, yoxsa yox. 

- Hə, sənin kimi gözəl oğlana, gözəl bir nazənin 

lazımdır ki, nazü-qəmzəsi ilə səni Məcnun eliyə, - deyən 

Tağı Dadaşı yemək stoluna dəvət etdi. 
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Stolda nələr yox idi? Nağıllarda deyildiyi kimi, 

quş iliyi, can dərmanı desən süfrədə var idi. Rəngbərəng 

içkilər adama gəl-gəl deyirdi... 

Qaldır gedək, Solaxay əlindəki rumkanı Dadaşın 

rumkası ilə toqquşdurub ―içək Şefin sağlığına. Sən bu evə 

xoş gəlmisən, Arzu edirəm Şefin hörmətini qazana 

biləsən. Mənim verdiyim məlumata əsasən səni çox 

xoşlayıbdır. Güman edirəm ki, Şefin hörmətini 

qazanmaqla bərabər, mənim də etimadımı 

doğruldacaqsan. ―Kasıbçılıq‖ sözünü bir daha yaddaşında 

da xatırlamağa icazə verilmir sənə. Yoxsa Şef eşidər 

xətirinə dəyər‖. 

Rumkalar cingildədikcə Dadaşın eyni açılırdı. 

Yeni doldurulmuş rumkanı əlinə aldı və dedi: ―İcazə 

versəniz bir söz də mən deyərdim‖. 

- Buyur, o nə sözdür? - Tağı siqaret yandırdı. 

- İlk görüşdə mənə qarşı etdiyiniz hörməti gördüm. 

Əvvəlcə deyilmiş sağlıqlar başda olmaq şərti ilə, təklif 

edirəm içək yenə də Şefin sağlığına. Nə qədər Şeflə bir 

yerdə işləyəcəyəmsə, həmişə çalışacağam o kişinin 

hörmətini qazanam. Bunu işimlə sübut etməyə 

çalışacağam. Hər ikisi ―Şefin sağlığına‖ deyib rumkaları 

başlarına çəkdilər. 

Yemək yeyilib qurtarandan sonra, ―mətbəxdəki 

sumkaları götür gəl‖ - deyən Solaxay ayağa durdu. Dolu 

sumkaları maşının baqacına qoyan Dadaş Tağının üzünə 

baxdı, - bu o demək idi ki, daha nə buyruğun var? 

- Al, bu pulu cibinə qoy. Əlindəki 10 dolları Tağı 

Dadaşa uzatdı. 
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- Dadaş istədi etiraz eliyə, tez ―atkaz‖ sözü yadına 

düşdü deyin, pulu alıb cibinə qoydu. 

- Al, bu iki şirvan da bu günkü əmək haqqın. 

- Adamı pis vəziyyətə salırsınız. Bu gün bir iş 

görməmişəm. Həm də 10 dollar bəs deyilmi? - Dadaş 

dilləndi. 

- Sənə söz dedim. Hələ deyirsən alimlik də 

oxumusan. Aradan on dəqiqə keçməyibdir, dediklərim 

yadından çıxdı deyəsən. Yenə deyirəm, ―müəllim, burada 

atkaz söhbəti yoxdur və heç kəs də eşitmək istəmir‖ - 

Tağı boynunun tərini sildi və iki şirvan heç bir şeyə 

qarışmır dedi. Bu iki şirvanı hər axşam gedəndə cibində 

evə aparmalısan, qalanları isə sənin bığ yağındır. Halalın 

olsun, Şefin sağlığına dua oxuyarsan. 

Maşın qapının ağzında dayandı. Tağı Dadaşa dedi: 

- Sumkaları götür. Hamısı sənindir. Evdə artıq söhbət 

lazım deyil. Səhər saat 9-da gəlib səni aparacağam. Di 

sağ ol.  

Maşından düşürülmüş dolu sumkaların yanında 

dayanıb, xeyli maşının arxasınca key-key baxdı Dadaş. 

Sumkalara bir də baxanda elə bil nəsə içində qırıldı. Bu 

nə əliaçıqlıqdır, bu nə hörmətdi başa düşə bilmədi. Yəqin 

özünə sədaqətli işçilər götürür. Hər nə olsa da, heç 

milyonçu da pulunu tanımadığı adama belə səpməz. Əşi, 

hər nəysə. İndi də pul tapdıq, başladıq niyə paylayır, niyə 

dağıdır, nəyə görədir... Nə bilim nədir? Nəyinə lazımdır, 

verib, Allah atasına rəhmət eləsin. Müəllim ki, müəllim, 

müftə yeməyə öyrənməyibsən, ay yazıq, - deyə Dadaş 

fikrindən keçirtdi. 
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Dadaşın hər əlində bir yekə sumka görən Gülüş 

qapı ağzında dayanmış ərini başdan-ayağa, ayaqdan-başa 

süzdü. Əvvəl-əvvəl gözlərinə inanmadı. Bir neçə dəfə 

gözlərini çırpıb, ovxaylayıb yenidən baxdı. ―Bıy, başıma 

xeyir, bu sənsən?‖ - deyib sevindiyindən özünü saxlaya 

bilməyərək, Dadaşı qucaqlayaraq pörtmüş sifətindən 

öpdü Gülüş. 

Sumkalar boşaldıqca gözlərinə inana bilmirdi. 

Nələr yox idi sumkada? Yarım şaqqa çiy ət, bişmiş 

dolma, kotlet, kolbasa, kərəyağı, mer-meyvə, göy-göyərti, 

müxtəlif adda içkilər, soklar, mineral sular, hətta çörəyi, 

ikrası, quru balığı da öz yerində... O biri sumkanı açdı 

Gülüş. Qadın üçün dəst-dəst xarici paltarlar, kosmetika 

ləvazimatı, müxtəlif adda ətirlər, kişi üçün kostyumlar, 

qalstuklar, daha nələr, nələr... 

Heyrətdən gözləri böyüyən Gülüş: ―A kişi 

soruşmaq ayıb olmasın, bunları nəylə almısan? Yoxsa 

bank yarmısan?‖ 

Gördüklərinə Dadaş da inana bilmirdi. Bu nə 

səxavətdir, görəsən, hamısı da arvadın, qızın və özünün 

elə bil üstünə tikilibdir. Bu haqda heç bir şey soruşma. 

Sənə dolanışıq lazım idi, o da var. Daha nə istəyirsən? 

Ala, 10 dolları da arvadın üstünə tulladı. 

- Nərminə, tez atanın üzündən öp, a balası. Ana-

bala atanı öpüşlərə qərq elədilər. Gülüşün öpüşləri 

Dadaşın ürəyini ağzına gətirirdi. 

...Ailə mehriban şam elədi. Gülüşün tez-tez ət 

görmüş it kimi ərinə şırvanmağı Dadaşın ətini tökürdü elə 

bil. ―Qadan alım a kişi, bu gün acından öldünmü?‖ - 
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deməsi getdikcə ərində ikrah hissini daha da 

gücləndirirdi. 

- Ay Dadaş, sən Allah bunları nə ilə aldın? Yəni 

elə qazanmısan bu gün? Gülüşün ikiüzlülüyü, saxta-

karlığı Dadaşın içərisində getdikcə qəzəbə çevrilirdi, 

amma özünü ələ alıb arvadının suallarına ara-bərə cavab 

verirdi.  

Neynirsən nə ilə almışam, haradan almışam? Sənə 

nə aidiyyatı var? Bəyaxları dedim ki, sənə yal lazım idi, 

bu da yalın, bəzənmək üçün paltarlar lazım idi, bu da 

paltarın, geyin çıx küçəyə, bəlkə bəyənən oldu, daha 

arxası ilə nə işin? Dur mənim yerimi sal, yatıram. 

- Niyə elə danışırsan, qadan alım Dadaş? Mən də 

sənin üçün deyirəm. Səhər - biri gün qızın ərə gedəndə 

neyniyəciyik? - deyən Gülüş o biri otağa keçib qayıtdı, 

―di dur yat, yerin hazırdı‖ mənalı-mənalı gülümsündü də. 

A bunun qadasın alım, əməlli-başlı qazanccıl kişi imiş. 

Dadaş saçlarını sığallayan arvadının əlini kənara 

itələyərək, ―yaxşı, ətimizi tökmə, görək. Siz arvadlar 

hamınız bir bezin qırağısınız‖. Gülüş içərisində incisə də 

üzə vurmadı. 

Yatağına yaxınlaşan Dadaş çoxdan perik düşmüş 

balıncları qoşa görəndə elə bil əti çimçəşdi. Gülüşlə 

keçirtdiyi günlərin, illərin hamısının mənasız olduğu 

fikrinə gəldi. Ürəyindən keçdi ki, var-dövlət hərisi olan 

qadınları adi bir sumka ilə də yolundan azdırmaq olar. 

Hardansa, Gülüşün də pul üçün hər an özünü, ailəsini 

satmağa hazır olduğunu düşündü. Hiss elədi ki, ürəyindən 

keçmir, Gülüşlə onun balıncı bir yataqda da qoşa dursun. 
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Qoşalıqda bir göyərçin təmizliyi, gözəlliyi olur. Həmin 

gözəllik, təmizlik elə bil Gülüşün balıncında yoxdur. 

Gülüşün balıncı elə bil onun balıncını boğur, boğur və 

nəfəsi gəsilir. Xırıltılar içərisində sanki Dadaşı köməyinə 

çağırır öz paklığını qorumaq üçün. Dadaş dəli kimi birdən 

əlini ataraq Gülüşün balıncını götürüb o biri çarpayının 

üstünə fırıldatdı və ―tüpürüm sənin üzünə, bir daha sənə 

bu balıncın yanında yer yoxdur, o yeri sən ömürlük 

itirmisən‖, - deyib yatağına girdi. 

*** 

Dadaş ayılan kimi saata baxdı və gördü 9-un 

yarısıdır. Hələ vaxta var. Əl-üzünü yuyub stolun üstünü 

nəzərdən keçirtdi. Süfrə bəzənmiş gəlin kimi sahibini 

gözləyirdi. Heç bir şeyə əl vurmayan Dadaş ac qarnına 

çölə çıxdı. Bir az küçədə hərləndi ki, vaxtını öldürsün. 

Aradan xeyli keçmişdi ki, yanında tormoz verən maşının 

içərisinə baxanda Solaxayı gördü. Yaxınlaşıb qapını açıb 

oturdu və ―sabahınız xeyir, Tağı müəllim‖ dedi. 

- Aqibətin xeyir olsun. Xahiş edirəm, bir də mənə 

―Tağı müəllim deməyin‖ sadəcə Solaxay desəniz 

kifayətdir, - dedi Tağı. 

- Baş üstə, oldu, - deyən Dadaşın ürəyindən keçdi 

ki, kül başına a müəllimlik, gör nə günə qalmısan ki, 

hansı dinə qulluq elədiyi məlum olmayan Tağı kimisi də 

səni özünə yaraşdırmır. Ancaq vaxt var idi ki, kimə 

―müəllim‖ deyə müraciət edəndə, bir az da şeşələnirdi. 

Maşından düşəndə balaca bir uşağın oyuncaqlarla 

oynadığını gördülər. 
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- Tiqr, yaxın gəl, Dadaş əmi ilə tanış ol, - deyən 

Solaxay yanlarına gələn uşağın hər iki üzündən öpdü. 

Tanış oldunuz? Daha mən gedim. Solaxay maşına oturub 

qapıdan çıxdı. 

Dadaş yanında dayanmış uşağı nəzərdən keçirtdi. 

Qara qıvrım saçları burux-burux olub arxasına, gözünün 

üstünə tökülmüşdü. Rəngindən, sir-sifətindən vəhşi 

canavar balasına oxşayan bu uşağa Tiqr adını kim nə 

məqsədlə qoyubsa, elə düz qoyub. Çətin ki, bundan 

gələcəkdə cəmiyyətə layiq bir insan olsun fikri keçdi ani 

Dadaşın beynindən. Uşağın başını sığallayan Dadaş: 

- Sənin adın Tiqrdir? 

- Hə, atam deyir ki, səni Tiqr eliyəcəm. 

- Oxumaq, yazmaq bilirsən? 

- Yox. O xoruzu tut gətir də, - əli ilə Tiqr güllüyün 

arasında gəzən xoruzu göstərdi və özü də başladı xoruzun 

arxasınca qaçmağa. 

Dadaş güc-bəla xoruzu tutdu. Xoruz qoltuğunda 

kölgəyə gəldi və Tiqri də yanına çağırdı. Uşaq başladı 

xoruzun qanadlarını yolmağa. Qanadları yolunduqca 

xoruz həm çığırır, həm də çırpınırdı. Dadaş gördü yox, 

xoruz dırnağı ilə ya uşağın gözünü tökəcək, ya da üz-

gözünü şırımlıyacaq. Birdən qanadları ilə uşağın üz-

gözünü döyəcləyən xoruz qəflətən canını canavar 

balasının əlindən qurtarıb qaçdı. 

- Tez ol, mənim xoruzumu tut! - deyən Tiqr 

başladı ağlamağa. 

Xoruzun arxası ilə Dadaş nə qədər hərləndisə bir 

şey alınmadı. Tər su kimi axırdı canından. Xoruz gəlib 
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fontanın yanına çıxdı. Güllüyün arası ilə pusa-pusa gələn 

Dadaş əlini atıb, tutmaq məqamında xoruz qəflətən 

sıçradı, Dadaş başı üstə suyun içərisinə gəldi. 

Qaqqıltılı gülüşlə fontanın kənarında durub ona 

baxan Tiqrı görəndə elə bil bütün dünya başına uçdu. 

Kənara çıxıb suyu süzülə-süzülə hamama tərəf getdi 

Dadaş. Paltarını dəyişib çıxan Dadaş Tiqrin xoruzu 

hərlədiyini gördü. Bir istədi uşağı götürüb basa suya və 

deyə ki, köpəyoğlunun küçüyü bir belə kukla bəs eləmir, 

sənin oynamağına? - tezdə beyninə dolan axmaq fikri 

özündən uzaqlaşdırdı. 

- Nədi, xoruzu tuta bilmirsən? - soruşdu Dadaş. 

- Yox, tutsam onun pipiyini dişimlə qoparacağam, 

- dedi Tiqr. 

Dadaş fikirləşdi ki, əgər xoruzu tutub elə-belə 

uşağın əlinə versə, yenə qaçacaq. Bəs nə etməli? Nəsə bir 

şey fikirləşmək lazımdır ki, həm xoruzu tutmaqdan canı 

qurtarsın, həm də uşaq istədiyi vaxt xoruz yanında olsun. 

Bir balaca fikirləşəndən sonra çarə tapmış kimi sevincək 

xoruzun arxasınca düşdü Dadaş. Çox çətinliklə, güllərin 

tikanları üz-gözünü cırandan sonra birtəhər xoruzu tutdu. 

Tiqr xoruzun tutulduğunu görən kimi atılıb-düşməyə 

başladı sevindiyindən. Dadaş ip tapıb, xoruzun bir 

ayağını gül koluna bağladı və özünü də Tiqirə verdi. 

- Pipiyini dişlə, - Dadaşa dedi, Tiqr. 

- Adam xoruzun pipiyini dişləməz, onda pipiyi 

qanayar. 

- Yox dişlə, qoy ağıllansın, - israr etdi uşaq. 
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Yan-yörəsinə baxan Dadaş heç kimin olmadağına 

arxayın olandan sonra, ürəyində uşağı söyə-söyə xoruzun 

pipiyini dişlərinə alan kimi, xoruz başladı çığırmağa. 

Xoruzun çığırtısından atılıb-düşən Tiqr Dadaşın ağzından 

çıxan pipiyə baxıb gördü ki, pipik qanamayıb. 

- Sən dişliyə bilmirsən, - deyən Tiqr xoruzu 

Dadaşın əlindən alıb, pipiyini ağzına salıb bir göz 

qırpımında pipiyi nətəri qopartdısa xoruzun başını qan 

götürdü. Gördüyü səhnədən dəhşətə gələn Dadaşın 

gözləri bərələ qalmışdı. ―Zəndim məni aldatmayıbdır, bu 

uşağı canavar yetişdirirlər‖ - düşündü Dadaş. 

- Bəs yazıqdır, niyə elə elədin , Tiqr bala? - Dadaş 

uşağın qanlı ağzına baxıb, yerdəki pipiyi və başından qan 

şoralanan xoruzu göstərdi. 

- Atam deyir ki, sözə baxmayanın qanını içib, ətini 

yeyəsən ki, nervin sakit ola, - uşaq öz əməlinə sevincini 

gizlətmədi. 

Artıq yavaş-yavaş qarşısındakı uşağın xarakterini 

müşahidə etdikcə hər şey Dadaşa aydın olurdu. 

Valideynləri vəhşiliyi tərbiyə yolu ilə uşağa aşılayırlar. 

Yox, bu hissləri uşaqda öldürmək lazımdır. Canavar 

yuvasında canavar yetişər ancaq, fikrindən keçirtdi 

Dadaş. 

- Sən xoruz kimi quqquldaya bilirsən? - uşaq 

soruşdu. 

- Adam quqquldamaz, o pis şeydir. 

- Mən istiyrəm sən quqquldayasan? 

Əlacı kəsilən Dadaş başladı quqquldamağa. Dadaş 

quqquldadıqca Tiqr əl çalıb gülür. Uşağın gülüşü elə bil 
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bir qazan qaynar su kimi Dadaşın təpəsinə tökülərək diri 

gözlü bədənini pörşələyirdi. 

- Xoruz kimi yeri görüm. Mənim xoruzum yaxşı 

yeriyir, yoxsa sən. 

Artıq qan beyninə vururdu Dadaşın. Bir dəli cin 

deyir boğ bu it balasını tulla bura, çıx get, nolacaq olsun. 

Gözünün qabağına dünənki hörmət-izzət gələndə əl-ayağı 

soyuyurdu və başlayırdı ürəyində arvadının ölüb-qalanını 

qəbirdən çıxarda-çıxarda Tiqrin əmrlərini yerinə 

yetirməyə. Dadaş bir-neçə dəfə xoruz kimi atıla-atıla 

yeriməyə başladı, amma uşaq razılaşmadı. 

- Xoruz elə yerimir, deyə Tiqr Dadaşa başladı başa 

salmağa ki, əllərini yerə qoyub iməkləsin. 

Ə, bu uşaqlığınnan deyəsən məni lap eşşək əvəzinə 

minəcəkdi - düşünən Dadaş əllərini yerə qoyub başladı 

dizi üstə iməkləməyə və birdən Tiqr tullanıb mindi 

Dadaşın belinə. Qəfildən ayaq üstə duran Dadaşın 

kürəyindən Tiqr arxası üstə mərmər döşəmənin üstünə nə 

cür dəydisə, elə bil içi düşdü. Əsəbləri sakitləşən Dadaşın 

canını qorxu aldı ki, bir şey olsa, başı üstündən getdi. Tez 

uşağın qolundan tutub ayağa qaldırdı, başladı üst-başını 

çırpmağa. Ağlamağı kəsməyən Tiqrin könlünü ala 

bilmirdi ki, bilmirdi Dadaş, Solaxayın zəhmli sifəti gözü 

önünə gəldikcə canını qara-qorxu alırdı. Bilmirdi neyləsin 

ki, uşaq gələndə ondan şikayət eləməsin. Birdən uşağın 

sir-sifətinə diqqətlə baxan Dadaş Solaxayla uşaq arasında 

ağlagəlməz bir oxşarlıq duydu. Yox, uşağın taleyi 

müəmmalıdır deyəsən, - düşündü öz-özünə. 
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- Yaxşı, gəl mən xoruz kimi yeriyim, sən də bax, - 

deyib Dadaş başladı yenə iməkləməyə. Tiqr bunu görən 

kimi başladı Dadaşın belinə minib hərlənməyə. Bir az 

―gəzinəndən‖ sonra ―daha bəsdimi?‖ soruşdu Dadaş. 

- Ta bəsdi. - Tiqr razılığını bildirdi. 

- Gedək dincələkmi? 

- Hə. Gedək. Mən acmışam. 

Saata baxan Dadaş indi bildi ki, günorta yeməyinin 

vaxtı çoxdan keçibdir. Süfrədə hər şey var idi. Dadaş 

uşağın yeməyinə fikir verirdi. Uşaq vəhşi kimi yeyirdi. 

Heç elə bil ömründə yemək görməmişdi. Yazıq Dadaş 

düşündü ki, belə yeyir ki, ayı potasına oxşayır də. 

Süfrədən qalxandan sonra Tiqri güllərin arasına 

apardı ki, uşağın fikrini xoruzdan yayındırsın, amma nə 

qədər dil tökürdüsə uşaq ―xoruz‖ deyib dururdu. Tiqr 

stolun üstündən bıçağı götürüb ayağı bağlı xoruzun 

yanına gəldi. Dadaş elə başa düşdü ki, uşaq ipi kəsmək 

istəyir. Bəyax Tiqr xoruzu tutub yerə yıxdı və başladı 

ayaqlarını kəsməyə. Dadaş istədi ki, xoruzu uşağın 

əlindən alsın, amma gördü ki, yox, uşağın acığı tutur. 

Əlacı kəsilən Dadaş kənarda durub baxmaqdan savayı yol 

tapa bilmədi. Çığırda-çığırda əvvəlcə xoruzun bir ayağını 

kəsdi, sonra isə o biri ayağını. Uşaqdakı bu qansızlığı 

görən Dadaşın damarlarında qanı dondu sanki. Ayaqsız, 

pipiksiz xoruz yerdə çabalaya-çabalaya qalmışdı.  

- Tiqr, yazıqdır, onun başını da kəs, - dedi Dadaş. 

- Başını da sonra kəsəcəm, - sevincək cavab verdi 

uşaq. 
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Demək uşaq lap kiçik yaşından bu cür tərbiyə 

edilir. Atası getdiyi yolu uşağına öyrədir ki, gələcəkdə 

uşaq baş kəsəndə heç olmasa ―uf‖ da deməsin. Görəsən 

bu uşağı bu ruhda tərbiyə eləyən indiyə kimi neçə baş 

kəsibdir? Dadaş fikirləşdi. 

Aradan bir xeyli keçəndən sonra, Dadaşın dilə 

tutmağından yumşalan Tiqr xoruzun başını üzüb kənara 

atdı. 

Maşın içəriyə girən kimi Dadaş ürəyində ―Allah, 

sənə şükür canım bu günlük bu vəhşinin əlindən qurtardı‖ 

dedi. Maşından düşən Solaxay gözündən eynəyi çıxardıb 

Dadaşa əl verdi, uşağın isə üzündən öpüb ―hə, necə keçdi 

bu günkü istirahətin balaca?‖ soruşdu.  

- Yaxşı keçdi, xoruzu kəsdim. 

- Nətəri kəsdin, - soruşdu Solaxay.  

Uşaq başladı xoruzun başına açdığı oyunları bir-

bir danışmağa. Düzmü deyir Dadaş əmisi? Solaxay 

Dadaşın üzünə baxdı.  

Dadaş uşağın dediklərini sadalamaqla bərabər, 

həm də təsdiq etdi.  

- ―Ay sağ ol‖ deyib Solaxay Tiqri bağrına basdı. 

Bu məqamda hardansa uşağın Solaxayla arasında oxşarlıq 

axtarmağa başladı yenə Dadaş. Yox, bu uşaq bu 

kişinindir, - fikri beyninə hakim kəsildi Dadaşın.  

- Yaxşı, gəlin süfrə başına, çörək yeyək, sonra 

gedərik, - deyib Solaxay stolun arxasına keçdi. Fikir 

eləmə, səhər də bir xoruz alaram. Təki sən oynamağında 

ol, qadan alım, canını yeyim, ay  mənim Tiqrim, - 

Solaxay dolu sok stəkanını uşağa uzatdı. Süfrə yığışandan 
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sonra, Dadaş orada sumka var onu qoy maşının arxasına 

gedək.  

Dadaş mətbəxdən sumkanı gətirib maşının 

arxasına qoydu və özü də arxada əyləşdi. (Qabaqda Tiqr 

oturmuşdu). Dadaş maşından düşəndə Solaxay beş şirvan 

pul qoydu onun cibinə və özü də ―çox sağ ol‖ deyib getdi. 

Qapıdan əlində sumka girən ərini görən kimi 

Gülüş tez yemək süfrəsini səliqəyə saldı. Əllərini yuyub 

divanda əyləşdi və başladı televizora baxmağa Dadaş. 

- Çörək yemirsən? - Gülüş ərinin yanında oturdu. 

- Yox! Yemirəm, toxam. 

- Niyə, qadan alım? Qazanc gətirəndən bəri evdə 

çörək yemirsən. Bəlkə bizdən küsmüsən? - Güldü və əlini 

Dadaşın boynuna salıb üzündən öpdü. 

- Sağ ol toxam. Nərminə hanı bəs? 

- Otağında kitab oxuyur. 

Yatağına yaxınlaşan Dadaş balıncların yenə qoşa 

qoyulduğunu görəndə elə bil ürəyi sıxıldı. Tez balıncın 

birini götürüb gənara tullayaraq yerinə girdi. 

Nə qədər yatmağa çalışsa da, Tiqrin bu günkü 

işləri gözü önündən getmirdi. Yox, nə cür olur-olsun 

gərək bu uşağı tərbiyə eliyəm. Uşağın gələcəyi faciədir. 

Uşağı əgər düz yola qaytara bilsəm, demək müəlliməm, 

yox əgər qaytara bilməsəm, onda Tiqr düz eləyib məni 

eşşək əvəzinə minibdir. Qarşıya qoyduğu məqsəd üçün 

planlar tutmağa başladı beynində və planları necə həyata 

keçirməsini fikirləşə-fikirləşə də yuxuya getdi Dadaş. 

 

*** 
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Validə yuxudan durub səhər yeməyini yeyəndən 

sonra, güzgünün qabağına gəldi. Başladı bəzənib-

düzənməyə. Özü-öz gözəlliyini gördükcə vəcdə gəlirdi 

elə bil. İnsafən desək Validə kişilərin diqqətini cəlb edən 

gözəl idi. Güzgüyə baxdıqca ürəyi atlanırdı ki, indi 

Solaxay qapıdan girəcəkdir. Eybi yoxdur, qoy Ağabala 

başqa qızlırla kef çəksin. Nə eybi var, mən də burda öz 

işimdəyəm. Qadam onun ağzına. Oturub onu gözləyəcəm 

ki, nə var-nə var ayda-ildə bir dəfə ya mənim yatağıma 

girəcək, ya yox. Neçə ildi məni aldığı, bir arvadı kimi 

hələ məni oxşamayıb, sevməyibdir. 

Maşının qapıda dayandığını eşidən kimi, Validə 

qapıya çıxdı. Solaxay sumkaları mətbəxə qoydu və 

―sabahın xeyir‖ deyib içəri keçdi. İçəri keçən kimi Validə 

qollarını doladı Solaxayın boynuna və başladı boyun-

boğazını nəfəsi ilə isitməyə. Əynindəki ərəbski xələtin 

düymələrini açdı. Solaxay yaxası açılmış xələti görən 

kimi başa düşdü ki, Validə onun üçün darıxıbmış. Bir 

azdan artıq Validə Solaxayın cavan, qüvvətli qolları 

arasında təhqir olduqca bədəninə yayılan duyğulardan 

xoşhallanırdı.  

– Şefin indi hardadır? – Validə mənalı-mənalı 

gülümsündü.  

– İşi var. Bəlkə bir-iki gün gələ bilmədi.  

– Heç gələn günü olmasın.  

– Nədi, şef üçün darıxmısan? 

– Yox! Nəyimə gərək, darıxacağam? Allaha şükür, 

ürəyim istəyən adam yanımda, özüm də kefimdə. Allah 

vurmuş ölüb rədd olsaydı, rahat yaşayardıq.  
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– Elə söz demə, Valiçka. Onun hesabına bu kefləri 

görürük. Neynirsən, nə vaxt gəldi, gəlmədi? 

– Düz deyirsən ey. Heç gör ağlım varmı? Cavan, 

27 yaşında sevgilinlə yaşaya bilmirsən özün üçün? 

Bədbəxt elə başa düşür ki, Valiçka bütün günü evdə 

oturub elə onu gözləyir. Daha başa düşmür ki, Validə ərə 

gələndən öz ərini tanıyır.  

– Düzü Validə, mən əvvəlcə də sənə demişəm. Bu 

işin axırı çox qorxuludur. Bilirsənmi, əgər bir az 

şübhələnsə, ən yekə tikəmiz qulağımız boyda olsa, 

yaxşıdır. 

– Solaxay, qorxub eləmə. Düzü, mən də bilirəm o 

adam öldürməyə, baş kəsməyə adətkardır. Amma yadında 

saxla ki, arvadın hiyləsindən heç Allah da baş aça bilməz, 

gəl gör sənin o Şefin ola. Düzü məni qorxudaraq aldı. 

Mənim 16 yaşım olanda o, türmədən təzə gəlmişdi. 42 

yaş da onun var idi. İlk gündən bildim ki, ondan mənə ər 

olan deyil. Səni Allah özü mənim üçün yetiribdir. Uşaq 

məsələsində də qorxurdun. Dedim ki, qorxma, onu çıx 

mənə. Həm də yadında saxla ki, bic həmişə hörmətli olur. 

İndi görürsən, Tiqri nə cür duz kimi yalayır. Bilirsənmi, 

Solaxay, mən sənsiz bir gün də yaşaya bilmərəm. Eşidəm, 

biləm, məndən başqa özgə qadına və yaxud bir qıza 

müştəri gözü ilə baxmısan, səni o saat məhv edərəm. Sən 

ancaq mənimsən! Ölüncə də mənim olacaqsan! Nə, 

istəyirsən? Cavan ailəyik, uşağımız var? Var! Pulumuz 

var? Var! Bir qalır Şef məsələsi, o da Allahın köməkliyi 

ilə bir gün dolaşıb özü-özünə məhv olacaqdır. O qədər 

yığmışam ki, ölən günə kimi yatıb yesək, yenə də 



 49 

qurtarmaz, – deyən Validə Solaxayı qucaqlayıb 

dodaqlarından bir neçə alovlu öpüş aldıqdan sonra 

yatağından qalxıb xələtini əyninə geyinərək güzgünün 

qarşısında dayanıb, saçını səliqəyə saldı. 

– Heç yadıma düşmür soruşam. Tiqrin müəllimi nə 

cür adamdır? Uşaq yaman razılıq edir ondan. On gün 

deyil əməlli-başlı yazıb-oxuyur, şeir deyir.  

– Yaxşı oğlandır. Alimlik oxuyubdur. Mən də 

görürəm ki, əməlli-başlı uşağı dəyişib. Heç elə bil 

həminki Tiqr dəyil. – dedi Solaxay.  

– Dadaşdı, nədi onun adı? Müəllimin arvad-uşağı 

varmı? 

– Var. Bir arvadı, bir qızı var.  

– Qəşəngdilərmi? Düzünü de, sən Allah. Validə 

güzgünün qarşısında yenidən Solaxayın boynuna sarıldı. 

– Arvadı qəşəngdir, elə qızı da.  

– Doymuram səndən Solaxay. Neynim, mənlik 

deyil. Onda Şefinin müəllimin arvadına, qızına gözü 

düşüb ki, onu işə götürüb. Mən onu tanıyıramsa, ömründə 

o havayı yerə güllə atan deyil. Eh!.. Cəhənnəmə olsun hər 

şey. Mənə lazım olan sənsən. O da ki, istədiyim vaxt 

yanımdasan.  

– Yaxşı, icazə verirsən gedim? İşimiz var, – 

Solaxay Validənin qolları arasında doluxsunmuş qara 

gözlərindən öpərək, əlləri ilə buxağı altında ilan kimi 

qıvrılmış qara saçlarını çiyinlərinə daraqladı.  

– Nə deyim? Onsuz da axşama kimi qalsan da səni 

buraxmaq istəmirəm, amma getməlisən. Get! Qadanı 

alım! Özündən muğayat ol! Yadında saxla ki, arxada 
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həmişə sənin üçün bütün varlığı ilə sevən bir adam var. 

Heç olmasa təhlükəli oyunlara girəndə həmişə məni 

düşün. Az qalıb, ürəyimə damıb ki, qovuşmağımıza bir 

şey qalmayıbdır. Validə yaşlı gözləri ilə Solaxayı 

doyunca süzüb – sanki onu itirəcəyindən qorxurdu – 

birdən yenidən sinəsinə sıxaraq öpüşlərlə yola saldı. 

*** 

Maşından düşən Tiqr tez stulda oturub başladı 

dərslərini oxumağa. Dadaş Solaxayın üzünə baxıb 

baxışları ilə uşağı göstərərək gülümsündü. 

– Müəllim, daha sözüm yoxdur. Uşağı nə günə 

qoymusansa, uşaq kitab-dəftərlə bir yerdə yatır. Həqiqi 

müəllimsənmiş. Daha nə xoruza yaxın gedir, nə də ki, 

oyuncaqlara. O günü Şefə xeyli şeir deyib, Şefin ürəyi o 

qədər yuxarı olub ki, inanırsan, deyir gərək o müəllimi 

şəhərin bir nömrəli adamı eliyəm. Kişinin hörmətini 

yaman qazanmısan, – arada Dadaşa bir göz vurdu 

Solaxay.  

– İstedadlı uşaqdır. Bir ay olmaz mən bu uşaqla 

məşğul olduğum, artıq birinci sinfin materiallarına tamam 

hazırdır. Söz verirəm ki, bu il onu birinci sinfə yox, bir 

baş ikinci sinfə götürəcəklər. Bu da mənim Şefə, həm də 

sizə olan hörmətimdən irəli gəlir. Bir də ki, Şefin mənə 

elədiyi hörmətin qarşısında mənim elədiyim elə bir şey 

deyil. 

– Elə danışma, Şef elmə yüksək qiymət verən 

adamdır. Mən bilirəm ki, siz Şefin canını da xahiş etsəniz 

müzayiqə eləməz. O günü söhbət zamanı deyir ki, Dadaşı 

ömründə əlimdən buraxmaram. Özü də bu yaxınlarda 
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fikri var ki, Sizin görüşünüzə gələ. Sözsüz ki, həmin 

görüşdə yəqin Sizə qiymətli bir mükafat da 

bağışlayacaqdır. Onu da bilin ki, Şef mən deyərəm 

ömründə yeganə adamsınız ki, Sizin ayağınıza gəlib, 

sizinlə görüşəcəkdir. Bilirsən bu nə deməkdir? Siz həmin 

hörməti elminizlə, savadınızla az müddətdə qazınmısınız. 

– Çox sağ olun! Allah ömrünü daha da uzun 

eləsin. Şefin mənə elədiyini mən ömrüm boyu əldə eləyə 

bilməzdim. Evimi remont elətdirdim, bütün içərisini 

tamam dəyişmişəm, həyat, bağ-bağça səliqə səhmana 

düşübdür. Bir-iki xırda-para iş qalıbdır, onu da gördürüm, 

sonra Şef başda olmaqla ilk açılışa hamınızı qonaq dəvət 

edəcəyəm, – dedi Dadaş. 

– Allah qoysa. Şefin fikri odur ki, sən milyonçu 

kimi yaşayasan, –  Solaxay fikrini bildirdi. 

– Tiqr, bir ―Xoruz‖ şeirini de, mən gedim, – 

Solaxay gözlərini uşağın ağzına tikdi. 

Tiqr sevincək əsl şagird kimi ayaq üstə durub, 

əllərini yanına salaraq, özünü cəmləşdirib başladı şeiri 

deməyə: 

 

Ay pipiyi qan xoruz,  

Gözləri mərcan xoruz. 

Sən nə tezdən durursan, 

Qışqırıb banlayırsan? 

Qoymayırsan yatmağa, 

Ay canı məstan xoruz. 
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Solaxay Tiqri qucaqlayıb hər iki üzündən öpdü. 

Elə bil şeiri uşaq yox, Solaxay özü demişdi. 

– ―Keçi‖ni də deyim, hələ ―Pişiy‖i də bilirəm ey, -

deyə Tiqr sevincək başladı o biri şeirləri deməyə. 

Uşaq şeirləri deyib qurtarandan sonra, ―bəs yaxşı, 

xoruzu niyə kəsmirsən?‖ Solaxay gülə-gülə fontanın 

kənarında quqquldayan xoruzu göstərdi Tiqrə... 

– Dadaş müəllim deyir ki, baş kəsmək pis şeydir. 

Həm də heyvanlara qayğı lazımdır. Axı onlar yazıqdır, – 

Tiqr cavab verdi. 

– Düz deyirlər ki, müəllim ikinci atadır, Əməlli-

başlı uşağı təbiətsevər eləmisən, – Solaxay güldü. 

– Yaxşı müəllim, mən getdim, axşam çağı bir az 

tez gələcəyəm. Hazırlaşarsan, tapşırıq var. Oldu? – deyib 

Solaxay maşına oturdu. 

Bağlanmış qapıya xeyli baxdı və fikrindən keçdi 

ki, bu dəhşətli oyunun axırı faciədir. Uşağı qaytardım. 

Görəsən bunları da bu yoldan çəkindirə bilərəmmi? – 

fikirli-fikirli köksünü ötürdü Dadaş. 

Uşağın dərsi ilə məşğul oldu. Lazımlı tapşırıqları 

verəndən sonra ―sən dərsinlə məşğul ol, mən hamama 

girim‖, – dedi Dadaş. 

– Müəllim, çiməndən sonra o köhnə paltarını 

geyinmə, yaxşı? 

Nə üçün Tiqr? Köhnə paltarla bir az işimiz var, 

onu görüb, yenə təzəsini geyinəcəyəm. 

– Yox, mən razı deyiləm. Atama deyəcəyəm səni 

işlətməsin, həm də o köhnə paltarı geyinməyə qoymasın. 

Mənim xoşum gəlmir o paltarlar. 
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– Bu gün geyinim, sonra daha geyinmərəm. Güldü 

Dadaş. (Ürəyində uşaq ürəyinin təmizliyinə sevinməklə 

bərabər, belə bir burulğana düşməyinə səbəb olan 

arvadını söydü.) 

İlk dəfə gələndə əynində olan nimdaş, daha 

doğrusu dilənçi paltarına oxşar paltarı əynində hamamdan 

çıxan Dadaş xoruzu tutub ayağını bağladı ki, hazır olsun. 

Solaxay gələndə gecikməsinlər. ―Xoruz əməliyyatı‖nda 

bununla neçə dəfə idi ki, iştirak edirdi Dadaş. 

Həftədə iki dəfə köhnə bir sumkanın içərisində 

altda bir bağlama qoyulur, üstündə isə xoruz. Bu nimdaş 

paltarda onu dəmiryol vağzalına aparır Solaxay. 

Dəmiryolu vağzalının kənarında gözündə eynək, əlində 

əsa, saqqalı bir qoca (dilənçiyə oxşar) yanında da cındır 

bir sumka durub Dadaşın yolunu gözləyir. Dadaş çatan 

kimi ―xoruz satdıqdımı?‖ – deyə soruşur. Dadaş da ―bəli 

satdıqdı‖ deyib sumkanı ona verir. Daldey yerə çəkilib 

xoruzun altındakı bağlamanı götürərək, əvəzində ayrı bir 

bağlama qoyub ―yox alası olmadım‖ deyib xoruzu 

qaytarır. Dadaş da xeyli kənarda gözləyən maşına minib 

qayıdır. Düzdü Dadaş bağlamaya nə baxmayıb, nə risk 

eləyib bu haqda Solaxaydan bir şey soruşmayıbdır. 

Amma hər əməliyyatın axşamı Şef tərəfindən ―mükafat‖ 

kimi Dadaşa 500-600 dollar pul verilir. Dadaş başa düşür 

ki, əməliyyat zamanı nə vaxtsa yaxalanacaqdır. Geriyə 

yol olmadığını da başa düşür. Bilir ki, bunu ancaq bir 

ölüm bu burulğandan xilas edə bilər. Ayrı, heç cür 

mümkün olan şey deyil... Tiqrin bəyaxları dediyi sözlər 

ürəyində bir ümid işığı yandırmışdır. Deyəsən mən Tiqri 
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xilas etdiyim kimi, Tiqr də məni xilas edəcəkdir. Nə 

bilim? 

Maşın dayanan kimi Solaxay selofana bağlanmış 

bağlamanı sumkaya qoyaraq xoruzu da üstündə 

―otuzdurub‖ yola düşdülər. Əməliyyatdan  qayıdandan 

sonra Dadaşı düşürdüb, özü isə getdi. Dadaş paltarını 

dəyişdi. 

–Bu paltarın qəşəngdir, – Tiqr dedi. 

Çörəklərini yeyib həyətdə gəzinməyə başladılar. 

Tiqrlə müəllimi. 

– Müəllim, mən yaxşı oxuyacağam. Sənin kimi 

oxuyub müəllim olacağam. – Sevincək Dadaşın üzünə 

baxdı Tiqr. 

– Lap yaxşı. Yaxşı oxusan müəllim olarsan. 

Heyvanları da sevəcəyəm. Bir də xoruz başı 

kəsməyəcəyəm. Pis işdir, hə? 

– Əlbətdə, pis işdir. İnsanlar yaranıblar yaxşı 

işlərlə məşğul olsunlar. 

– Mən də yaxşı iş görəcəyəm. Sizin kimi. Siz yaxşı 

adamsınız. Evdə həmişə anama səndən danışıram. Anam 

sizi çox istəyir. Deyir müəllimi bir dəfə götür gəl tanış 

olaq. Mən də deyirəm müəllimim bura gəlməz. Siz pis 

adamlarsınız. Müəllimim isə yaxşı adamdır. Anam da 

üzümdən öpüb gülür. 

Maşının siqnalı söhbətin kəsilməsinə mane oldu. 

Hə, nə danışırsız yenə, – sual verdi Solaxay. 

– Solaxay əmi, Dadaş müəllimə bir də paltar, 

köhnə paltarı deyirəm, geyindirib işləməyə aparmayın. 

Yaxşı? – Tiqr dedi: 
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Solaxay Dadaşın üzünə baxdı ki, yəni bu nə 

danışır? Olmaya uşağı sən öyrətmisən? – demək idi bu 

baxışlar. 

Dadaş Tiqrlə arasında olan söhbəti danışdı 

Solaxaya. 

– Müəllim, deyəsən axırda bu uşaq bizi atıb sizi 

tutacaqdır. Güldü Solaxay və əlavə etdi: 

– Sumkanı gətir, gedək. Al, bu da Şefin bu günkü 

mükafatı. Əlindəki 500 dolları Dadaşa uzatdı. 

Qapıdan içəri girən Dadaşı gülərüzlə qarşılayan 

Gülüş ərinin fikir vermədəyini görüb, pərt olsa da üzə 

vurmadı. Təzə təmirdən çıxmış ev təzə xarici mebelləri, 

bər-bəzəyi, bahalı qab-qacağı ilə alışıb yanırdı. Əsl 

aristokrat həyatı idi. Lakin Dadaşın gözündə bu dəm-

dəsgah bir qəpiklik deyildi. Aradakı soyuqluğu Gülüş öz 

saxta işvə-nazı ilə nə qədər əritməyə çalışsa da, Dadaşın 

buz kimi nəfəsi, davranışı həmin soyuqluğu getdigcə 

sanki Günəş şüasının əritməsi mümkün olmayan qalın bir 

buza çevrirdi. 

Bir az televizora baxdıqdan sonra, durub yataq 

otağına keçdi Dadaş.  

 

*** 

Ağabala divanda uzanıb fikrə getmişdi. Keçirtdiyi 

ömür yolu kino lenti kimi gözü önündən gəlib keçirdi. 

Ata-anasını çox erkən itirən Ağabalaya heç bir qohum-

əqraba yaxın durmamışdı. Küçədə böyüyən Ağabala 

harda gəldi gecələyirdi. Çapığın dəstəsinə düşən bu 

kimsəsiz uşağı ən qorxulu işlərə göndərirdilər. Hamısını 
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da yarıdırdı. Birində də ilişdi. İlk dustaqlıq həyatı sümüyü 

bərkiməmiş uşağı öz qanunlarına uyğun rəndələdi və 

vəhşi bir insan kimi tərbiyə eləyib azadlığa buraxdı. 

Tutulanda kömək eləmədiyi bir yana, yatdığı müddətdə 

bir dəfə də olsun nə yanına gəldi Çapıq, nə də bir manat 

pul göndərdi. ―Qanuna‖ görə azadlığa çıxana kimi nə 

imkanları çatırdısa dəstə köməklik eləməli idi ona. Ona 

görə də ―qanun‖ pozulduğu üçün azadlığa çıxan Ağabala 

birinci Çapıqla hesabı çürütdü və dəstənin başçısına 

çevrildi. Sonra yenidən ölum üstündə həbs olundu. 

Dəstədən bir nəfər işgəncəyə dözməyərək onun adını 

çəkməklə bərabər, üzünə durmuşdu. 12 il iş kəsildi. 

Üzünə duran Namiqi türmədə məhv elədi. Azadlığa 

çıxandan sonra dəstəni təmizlədi və yenidən qurdu. İndi 

hamı sədaqətli və öz işini bilən adamlar idi. 

Harda könlünü oxşayan qız, qadın olsaydı 

Ağabalanın tilovundan ömründə çıxa bilməzdi. Günləri 

ancaq özü dediyi kimi ―dodağı süd qoxulu‖ qızların 

qoynunda keçirdi. Validəni alanda fikirləşmişdi ki, 

əməlli-başlı ailəcanlı olacaqdır. Validədən doyandan 

sonra yeni gözəlləri gördükcə fikirləşdi ki, dünya beş 

günlükdür, bir də məni anam təzədən dünyaya gətir-

məyəcəkdir. Validədən uşağı olandan sonra arvadı kimi 

saxlamağı məsləhət bildi özlüyündə. Amma hər şeylə 

ailəni təmin edirdi. Həftədə bir-iki dəfə imkanı olanda 

Validənin yanında gecələyirdi. Gec-gec gələ bilməsinin 

səbəbini Validəyə ―işim çox olur, gələ bilmirəm‖ 

deməklə canını qurtarırdı. Son bir-iki ayda Gülüşə rast 

gələndən bəri, demək olar ki, ayağını bir o qədər ―əyri‖ 
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atmırdı. Nə isə Gülüşə qarşı daxilində istəyə oxşar bir 

duyğu olduğunu özü üçün hələ də aydınlaşdıra bilmirdi 

Ağabala. İndi də Solaxaya tapşırmışdı ki, Gülüşü gətirsin. 

Qapının döyülmədən açılmağı Ağabalanı fikrin-

dən yayındırdı. Başını çöndərən kimi Gülüşün içəri 

girdiyini görən Ağabala tez ayağa durub ―xoş gəlmisən‖ 

deyib dodaqlarından öpdü. Tanış olduqları müddətdə 

Gülüş Şefin xasiyyətinə bələd idi. Bilirdi ki, Şef paltarlı 

oturmağı xoşlamır. Ona görə də paltarlarını çıxardıb hazır 

süfrənin arxasına keçib rumkalara araq süzdü. Şef isə 

videonu işə saldı. Pornoqrafik filmə baxa-baxa yeyib-

içməyə başladılar. Rumkaları yerə qoyub hər ikisi 

divanda əyləşdi. 

– Dadaşın vəziyyəti nə cürdür? – soruşdu Şef. 

– Yaxşıdır. Sağ ol, müəllimi elə yerə bağlamısan 

ki, heç ev-eşikdən də xəbəri yoxdur. Gülüş güldü. 

– Allah üçün danışsaq, savadlı adamdır. Tiqri elə 

öyrədib ki, uşaq kitab-dəftər azarkeşi olubdur. Müəllimin 

vəzifəsi uşaq oxutmaqdır. Qoy uşaqla məşğul olsun, biz 

də öz işimizlə, düz deyilmi? Gülüşün başını sinəsinə sıxdı 

Şef. 

– Dadaş elə bildi ki, təsadüfən özü tapıb işi. Daha 

demir ki, mənim planımla olan işdir. Hələ də indiyə kimi 

evdə bir söz deməyib, harada işləyir, kiminlə işləyir, – 

əlindəki ləpəni şefin ağzına qoyaraq, qəhqəhə ilə güldü 

Gülüş. 

– Gülya, müəllim bizdən çox təmiz adamdır. O, 

neyləsin, ətrafın hamısı fırıldaq olandan sonra. Sadəlövh 
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adamdır. Hamıya inanır. Səninlə necədir münasibəti? – 

Şef soruşdu. 

– Sənlə tanış olandan bəri çox soyuqdur. Düzü 

siftə kasıbçılığı bəhanə eliyərək mən çox danlayıb-

dansıdım, sonra da sənin vasitənnən qazanc gələndən 

mən nə qədər yaxınlıq edirəmsə, alınmır. Elə bil ürəyinə 

nəsə damıbdır. Hiss eliyirəm ki, ağlına sığışdıra bilmir 

mənim başqa işlərimi. Fani dünyada kef çəkməyi 

bacarmır, getsin kitabını oxusun. Daha biz neyləməliyik? 

Hər cür şərait yaradırıq də onun üçün, – başını Şefin 

sinəsinə qoyub məşuqəsinin tüklü sinəsini sığallamağa 

başladı. 

– Düz deyirsən. O, belə həyatın qədrini nə bilir, – 

deyən Şef Gülüşün fikrini başa düşdü və onu qolları 

arasına alaraq yenidən divana uzatdı... 

Hərəsi bir stəkan mineral su içib stulda əyləşdilər. 

– Gülya, Nərmişi ərə vermək vaxtıdır. Ağlın nə 

kəsir? – mənalı-mənalı baxdı Şef. Həm də yaxşı klent var. 

Evi, toyu mənim boynuma. Bilirsən qızı çox gecikdirmək 

olmaz. Bir də görəcəksən atıldı getdi dədəsi kimi acın 

birinə. 

Gülüş Şefin fikrini başa düşdü. Bilirdi ki, qızı da 

ələ geçirmək istəyir. Ona görə də özünü bir balaca fikirli 

göstərərək: 

– Nə deyim. Bir balaca çətin işdir. Kimi nəzərdə 

tutursunuz? Axı mən heç tanımıram. Görsəm, bilərəm, 

görüm necə oğlandır. Gülüş dedi. 

– Oğlan yaxşı, hər tərəfli, xoşuna gələn oğlandır. 

Solaxayı deyirəm. Necədir sənin üçün? 
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– Qəşəng oğlandır. Lap əla, Gülüş razılığını 

bildirdi. Qorxuram sən deyən kimi olsa, sonra biabır olaq. 

– Nədən qorxursan. Bəyəm mən ölmüşəm ki, 

qorxursan. Mən razı olmaram ki, Nərmiş kimi dərilməmiş 

bir çiçəyi ilk dəfə başqası dərə. O çiçəyə bənzər dodaqlar, 

əl dəyməmiş yumru döşlər əvvəl mənim olmalıdır. 

Bildin?! Şef qəti fikrini bildirdi. 

– Nə deyirəm, qurbandır Nərmiş sənə,- deyən 

Gülüş Şefi qolları arasına alaraq, ―ölürəm sənin üçün‖ 

dedi. 

– O ki, qaldı sonrasından qorxmağa, heç elə 

şeydən qorxma. Solaxay, mən məsləht görəndən sonra, 

kimdir ki, dodaq büzsün? – Şef Gülüşü tam arxayın elədi. 

Hər şey mənlikdir. Sən Solaxayla qızın arasında 

münasibət yarat. Mən elə bilirəm ki, Solaxay qızın 

xoşuna gələcəkdir. Ona görə ki, cavan, gözəl, boylu-

buxunlu, varlı-dövlətli, subay bir oğlandır, – dedi Şef. 

– Sən məsləhət görəndən sonra, mən kiməm?– 

Gülüş stəkanlara araq süzdü. 

– Səni çox istəyirəm Gülya. Sənin sağlığına, – 

deyib rumkanı başına çəkdi. Rumkanı yerə qoyandan 

sonra yetişmiş sarı armuddan birini ağzına aparıb bir dəfə 

dişləyib qaba qoydu. 

– İstəyirsən, yoxsa sevirsən? – Gülüş soruşdu. 

– ―Sevirəm‖ sözündən zəhləm gedir mənim. Bu 

köhnəlmiş sözdür. Pulu, ancaq pulu sevərlər, adamı yox. 

Adamı istəyərlər. Dünyanın ən gözəl qadını ilə xeyli bir 

yerdə olandan sonra adam doyur, amma puldan yox. Pul 

olandan sonra hər şey var. – Elə deyilmi, Gülüşcan? 



 60 

– Elədir. Pulu sevərlər, adamı istəyərlər. – Gülüş 

təkrar etdi. 

– Artıq vaxtdır. İcazə versən mən gedərdim. 

Gülüş, paltarlarını geyindi. 

– Yaxşı, get. Nədənsə, səndən doymaq olmur. – 

dedi Şef. 

– Elə mən də. – deyən Gülüş Şeflə görüşüb, qapıda 

gözləyən maşına əyləşdi. 

 

*** 

Tiqrlə Dadaşı maşından düşürdüb, dedi Solaxay: – 

Siz işinizlə məşğul olun, mən mətbəxə lazımlı tapşırıqlar 

var, onu deyim, günorta Şef bura gələcəkdir. Sizinlə 

görüşməyə, Dadaş. Mətbəxə sözünü tapşırıb getdi 

Solaxay. 

Günortaya yaxın süfrə tam hazır vəziyyətdə idi. 

Elə bir şey yox idi ki, süfrədə tapılmasın. Dadaş Tiqrlə 

bağçada gəzirdi. Gəlib fontanın yanında dayanıb 

rəngbərəng balıqlara tamaşa edirdilər ki, maşın içəri daxil 

oldu. Dadaş tez Tiqrlə maşının yanına gəldi. Maşından 

Solaxayla bərabər üç nəfər boylu-buxunlu adam düşdü. 

Dolu bədənli, uzunboylu, muskullu bu adamlar ilk 

görünüşdə idmançıya oxşayırdılar. Biri o biri iki nəfərə 

nisbətən yaşlı görünürdü. Hər üçünün gözündə eynək var 

idi, Tək-tək saçlarına dən düşmüş kişi üzünü Solaxaya 

tutdu: 

– Solaxay, bizi tanış etsənə?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

– Dadaş müəllim budur. Bu da onun şagirdi və 

bizim əzizimiz Tiqirdir. 
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Sonra başladı Dadaşla, gələnləri tanış etməyə. 

Saçlarına tək-tək dən düşmüş kişini göstərərək, – tanış 

olun müəllim, başımızın böyüyü Şeflə. Axır ki, sizə 

görüşmək qismət oldu – deyib güldü. Sarıbəniz oğlanı 

göstərərək – tanış olun Raketlə, bu da Keçəldir, – hamını 

bir-biri ilə tanış etdi Solaxay. 

Hamı süfrə arxasına keçdi. İlk sağlıq Şefin şərəfinə 

qaldırıldı. Sonra bir neçə dəfə Şefin sağlığına – Dadaşdan 

başqa hərə bir dəfə – badə qaldırmağı təklif etdi. Növbə 

Dadaşa çatanda Şef əlini qaldıraraq dedi: 

– Bu gün məclisin bəyi Dadaş müəllimdir. Ona 

görə də mən təklif edirəm ki, bütün sağlıqlar ancaq onun 

şərəfinə içilsin. Üç aya yaxındır Dadaş burada işləyir, 

amma ilk dəfədir ki, onunla tanış oluram. Ha çalışırdım 

vaxt tapa bilmirdim. Mən Dadaş müəllimin xətrini çox 

istəyirəm. O, üç ay ərzində bizim Tiqri nə cür 

hazırlayıbsa, dünən uşağı aparmışdılar təhsil şöbəsinə, 

yoxlayıb ikinci sinfə götürüblər. Bu adam sözün həqiqi 

mənasında əsl muəllimdir. Artıq sentyabr bir-iki gündən 

sonra başlayır. Tiqrin birbaşa ikinci sinfə qəbul olması bir 

ata kimi məni çox sevindirir. Mən sevinirəm ki, uşağım 

gələcəkdə savadlı adam olacaqdır. Maraqlıdır ki, uşağın 

xarakteri də tamam dəyişibdir. Dünyada ən çox istədiyi 

adam Dadaş müəllimdir. Qoy uşaq oxusun, bizim kimi 

olmasın. Zəhmətini nəzərə alaraq Dadaş müəllimi bir 

balaca mükafatlandırmaq istəyirəm, Dadaş müəllimin bu 

gündən ləqəbi olur Zəka. Həmin Zəkanın işığında Tiqr 

Tiqr olmadı, adam oldu. (Şef güldü deyə hamı güldü). 

Sonra əlini cibinə salıb bir açar çıxartdı Şef. Bu da Zəka 
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üçün maşın. Qoy Tiqrin müəllimi piyada gəzməsin. Şef 

açarı Solaxaya verdi. Solaxay açarı götürub getdi. Aradan 

bir az keçməmiş təzə bir ―Ciquli‖ ilə qayıdıb açarları 

Dadaşın qarşısına qoyub əyləşdi. Hamı bir ağızdan 

―Mübarək olsun! Sağlığına qismət!‖ – dedi. Quru sözdən 

bir şey çıxmaz. Çıxardın Zəkanın maşınının xələtini verin 

– dedi Şef. 

O saat əyləşənlər hərəsi bir qom dollar çıxardıb 

Dadaşın qarşısına qoydu, (Dadaşın tamam nitqi qurumuş, 

gözləri bərələ qalmışdı. Bilmirdi eşitdikləri dolaxdı, 

yoxsa həqiqi sözlərdir.) 

Bilirsiniz ki, pullu kişini gözü götürməyən çox 

olur. Belə adamlar gərək həmişə ehtiyatlı olsunlar. Ona 

görə də Zəka üçün – əlini Solaxaya tərəf uzatdı və ―Gətir‖ 

dedi – müasir tipli bir tapança mükafatı da nəzərdə 

tutmuşam. Solaxay maşının içərisindən gətirdiyi 

tapançanı Dadaşın qarşısına qoydu. Qaldı Zəkanın 

zəhmətinin əsl qiymətinə layiq mükafat, o da axşam saat 

11-də olacaq. Eşitdin də Solaxay, – dedi Şef. 

– Baş üstə. Oldu Şef. İndidən zakazını verərəm. 

– Bilirsən, elə olsun ki, xoruz səsi eşitməmiş 

olsun. Qəti tapşırdı Şef. Hə indi də qaldırın içəyin 

Zəkanın sağlığına. Onun ömrü uzun, zəkası daha işıqlı 

olsun! – deyən Şef ayağa qalxdı. Hamı o dəqiqə ayağa 

durdu stuldan. Rumkalar cingildəyib Zəkanın sağlığına 

başlara çəkildi və yenidən dolduruldu. 

Dadaş rumkanı əlinə götürüb, icazə versəniz mən 

də bir söz deyərəm. Şefin üzünə baxdı. 
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– Buyurun! Buyurun! O nə sözdü? Şef 

qarşısındakı rumkanı əlinə aldı. 

– Bütün deyilən sağlıqlar başda olmaq şərti ilə, 

xüsusən Şefin sağlığı başda olmaqla, içirəm hamınızın 

sağlığına. Mənim kiçik zəhmətimə yüksək qiymət 

verdiyiniz üçün Şefə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ 

olun Şef – deyən Dadaş rumkasını əvvəlcə Şefin rumkası 

ilə, sonra isə başqalarının rumkası ilə toqquşdurub başına 

çəkdi. 

...Maqnitafonda nalə çəkən türk müğənnisi hamını 

öz dünyasına aparmışdı... Deyəsən axşam düşür, apar 

Tiqri evə qoy, uşaqları da yola sal, – Solaxaya göstəriş 

verdi Şef. 

Qonaqlarla Tiqr gedəndən sonra Şeflə Dadaş 

həyətdə gəzinməyə başladılar. Bir azdan Solaxay qayıtdı. 

Deyirəm saat 11-ə az qalır gəlin bir balaca da dincələk, 

deyən Şef stolun ətrafında əyləşdi. 

– Solaxay, o sudan gətir bir az içək.– Şef göz 

vurdu Solaxaya. 

Solaxay üç stəkan da su gətirib hərənin qabağına 

birini qoydu. 

Söhbət getdikcə qızışmağa başlayırdı. Arabir, 

musiqiyə qulaq asırdılar. Dadaş hiss elədi ki, getdikcə 

bədənini dəli bir ehtiras bürüyür. Yaman ürəyi istədi 

Gülüşü. Utanmasaydı icazə alıb evə gedərdi. 

– Deyirəm, qalxağın. Vaxtdır. Apar Zəkanın 

hədiyyəsini təqdim et, oldumu? 

– Baş üstə, – deyən Solaxay Dadaşla evə doğru 

addımladı. Qapıya çatan kimi: 
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– Zəka, hələ xoruz səsi eşitməyib, dodaqlarından 

süd qoxusu gəlir. Körpəcə çiçəkdir. Elə səhərə kimi 

qoxula, – deyən Solaxay qapının ağzında Dadaşı qoyub, 

özü isə qonşu otağa girdi. 

Qapının ağzında ani dayanan Dadaş bir istədi geri 

qayıtsın. Bədənini titrədən ehtiras başını dumanlandırırdı 

getdikcə. Qapını açan kimi gözləri önündə lacivard bir 

gözəllik açıldı. Zəif, rəngbərəng işığın zəif şüaları altında 

ilahi bir gözəlliklə cilvələnmiş bir qız köynəkdə ayaq üstə 

durmuşdu. Bu gözəllik qarşısında ilk baxışda özünü itirən 

Dadaş, qapının ağzında bir neçə saniyə dayandıqdan 

sonra sarıldı qızın boynuna. Sanki ilan gərməşov ağacına 

dolanmışdı. 

– Bəs niyə gec gəldin? – qız soruşdu. 

– Dadaş başa düşdü ki, qızı əvvəlcədən 

hazırlayıblar. O da onun vəziyyətində idi. Balaca stolun 

üstündə hər şey qoyulmuşdu. Mer-meyvə, xalodnu 

zakusqa və s. bir şüşə də araq var idi, amma araq yarıya 

yenmişdi. Görünür, qız içmişdir. Adama bir rumka da 

təzədən içdilər... 

Səhərə az qalmış Dadaş ayıldı və yanında uzanmış 

qızı görəndə elə bil nəsə xatırlamağa başladı. Dünəndən 

bəri baş verən hadisələri bir-təhər gözü önünə gətirməyə 

çalışan Dadaş etdiyi cinayətin ağırlığını elə bil indi dərk 

etməyə başlıyırdı, amma bacarmırdı. Ayağa qalxıb 

paltarını geyindi və qıza bir də çönüb baxdı. Yox, ola 

bilməz, mən belə bir iş tutam. Nərminə ilə bir yaşda olar. 

Mən nə iş görmüşəm? Məni axırda bu alçaqlar hər yola 

vadar elədilər. Bəs bu qızın gələcəyi nə olacaq? – sözləri 
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ildırım sürəti ilə beynində çaxmağa başladı. Qapını 

yavaşca açıb çölə çıxdı. 

Koridorla yönü bəri gələn qadını görəndə dəhşət 

Dadaşı götürdü. Gözlərini ovxalayıb bir də baxdı. – Yox 

ola bilməz! Yox! Y....O....X! Deyəsən mən dəli oluram. 

Qız başı aşağı, köynəkdə, getdikcə Dadaşa yaxınlaşırdı. 

Əlini cibinə aparan Dadaş mükafat verilmiş tapançanı 

özündən asılı olmayaraq qıza tuşladı. Yox! Yox!.. Bu 

Nərmin deyil! – çığırtısına qız başını qaldırıb atasını 

görəndə elə bil donub yerində qaldı. Dadaş yaxınlaşıb 

əlindəki tapançanın ilk gülləsini Nərminin alnına tuşladı. 

Heç bir şeyə fikir verməyən Dadaşın ətraf aləmlə sanki 

əlaqəsi kəsilmişdir.  Dadaş özünü yan otağa saldı. 

Gülüşlə Solaxay qol-boyun bir-birinə sarılıb yatırdılar.  

– Məni qara basır! Mən dəli oluram! – çığırtısına 

Solaxayla Gülüş oyanıb Dadaşı başları üstündə görəndə 

özlərini itirdilər. Dalbadal açılan güllələr hər ikisinə 

yataqdan qalxmağa imkan vermədi. Sənsən bu işlərin 

günahkarı – deyib otaqdan çıxdı. Dadaş başladı yan 

otaqların hamısına bir-bir girməyə. Bir otaqda Şefi 

yuxulu tapdı. Demək Nərmin bunun otağından çıxırmış? 

―Oğraş!‖ cingiltisinə oyanan Şef başının üstündə Dadaşı 

görməyi ilə ürəyini tutmağı bir oldu. 

Al, bu da sənin mükafatın, sox gözünə oğraş! – 

deyən Dadaş çığırıb küçəyə çıxdı. Gəlib-gedənlərə durub 

bir xeyli baxdı. Gələnlərin hamısı gözünə Gülüş donunda, 

Nərminə donunda görünürdü. Yox! Mən öldürmədim 

sizi! Sizi Şef öldürdü! Ş...e...f... ö...l...d...ü...r...d...ü! Şef! 

Şef! – deyə küçədəki adamların içərisində itdi. 
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Şef! Şef! Şef! – deyə, deyə qaçan adamın 

arxasınca baxanlar başlarını bulayıb:  

– Hayıf, nə gözəl oğlandır. Amma deyəsən yazıq 

dəli olubdur.  

13.06-04.07.1998. 

 

 

 

 

 

XƏYANƏT 

 

– Səriyyə, get dincəl. Səhər səni elə bir yerə 

aparacağam ki, heç ömründə yatsan yuxuna da girməz. 

– Hara, Oqtay? – deyə Səriyyə sevincək dilləndi. 

– Yox, onu deməzlər. Səhər gedərik özün 

görərsən. 

– Bəs sən necə razı olursan ki, mən bütün gecəni 

narahat yatım? 

– Heç bir şey olmaz. Neçə gecələrdi mənim 

yerimə qor dolduğu kimi, qoy bir gecəliyə o qor səni də 

narahat etsin. 

– Yaxşı nə deyirəm. Gecən xeyirə qalsın, – 

Səriyyə incimiş halda Oqtaydan ayrıldı. 

 

*** 

Oqtay dolu zənbilləri ―QAZ-69‖-dan götürüb yerə 

qoydu. Səriyyənin əlindən tutub düşməsinə kömək etdi. 

Sükanın arxasından tərpənməyən sürücüyə yaxınlaşıb:  
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– Əmioğlu, axşam 7-8 radələrində gəlib bizi bax 

buradan, düz gətirdiyin yerə apararsan. Hörmətin də 

ürəyin necə istəyir elə də olacaq. 

Sürücü ―baş üstə‖ deyib maşına qaz verdi. Maşının 

arxasınca bir xeyli baxandan sonra, uşaq sevinci ilə 

Səriyyəyə tərəf addımlayan Oqtay:  

– Səriyyə heç bilirsən səni haraya gətirmişəm? 

– Sən deməyəndən sonra mən haradan bilim. 

Axşamdan ürəyimi üzmüsən. Bir de görüm məni sən 

haraya gətirmisən? Yəni bu sirri açsan olmaz? 

– Yaxın gəl, ay mənim göyərçinim, yaxın gəl! Gəl, 

mən nə eləsəm, sən də mənə bax onu təkrar elə. 

Oqtay bulağın üstünə endi, dizlərini yerə qoyub 

bulağın göz yaşına bənzəyən suyuna baxdı və bir də hələ 

yerindən tərpənməyən Səriyyəyə. Baxışlarda işıqlı bir 

təbəssüm görən Səriyyə Oqtayın yanına gəlib Oqtay kimi 

o da dizlərini yerə qoyub gülümsündü: 

– Hə, nə olsun? 

– Nə olmalıydı ki, – deyən Oqtay dodaqlarını buz 

kimi suya dayayıb gözünün altı ilə suda Səriyyənin 

əksinə baxdı. 

– Ay aman, nə yaman soyuqdur! Mən hələ 

ömrümdə belə su içməmişəm, – Səriyyə ayağa qalxıb, 

əlləri ilə saçlarını sifətindən yana daraqladı. 

İslanmış qara bığlarını barmaqları ilə qurulayan 

Oqtay: 

– Allah sənə min rəhmət eləsin a Vurğun! Elə 

təriflədiyinə görə də varmış bu Ceyran bulağı. 



 68 

– Necə? Ceyran bulağu budur? – Təəccüblə 

Oqtayın üzünə baxdı Səriyyə və yenidən bulağın üstünə 

yendi. Sanki bulağın şəffaf suyunun içərisində böyük 

sənətkarın nurani sifətinin əksini axtarırdı. 

Oqtay da Səriyyənin yanında dayanıb sanki 

―onun‖ axtarışına qoşuldu və Dəli dağa bir nəzər yetirib:  

– Bəli, bax həmin dillər əzbəri olan Ceyran bulağı 

budur!. 

– Doğrudan da, Oqtay elə tərifə layiq bulaqdır. 

Göy otun üstündə oturdu Oqtay. Əlini cibinə salıb 

siqaret çıxartdı. Qarşısında əyləşmiş Səriyyənin gözəlliyi 

qarşısında bir anlığa özünü unudan kimi oldu. 

– Nə fikirləşirsən, çörək yemirsən? 

Əlindəki siqareti kənara tullayan Oqtay ―eh‖ deyib 

köksünü ötürdü və Səriyyəyə: 

– Yeyərik də. Çörək qaçmır ki. Dur gəl yanımda 

otur. – Əli ilə yanında yer göstərdi Səriyyəyə. – Sənə bu 

bulaqla bağlı eşitdiyim bir əhvalat danışacağam:  

Ömrünün axırlarına yaxın rəhmətlik Vurğun İsti 

suda dincələndə bir gün həmin bu gördüyün bulağın 

üstünə gəlir. Görür ki, bir çoban sürünü yaydı dağın 

döşünə, gəldi bulağın üstünə. Dizlərini yerə qoyub 

bulağın gözündən doyunca içdi. Çoban ayağa qalxanda 

şair deyir: 

– Ayə, çoban qardaş, olarmı bir də əyilib içəsən, 

mən də doyunca baxım? 

Çoban üz-gözündən nur yağan bu ağ saçlı, lopa 

bığ kişiyə təəccüblə baxıb: 
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– Niyə olmur, a qardaş! Sənin xətrin nə qədər 

istəyir əyilib içim, sudu də, – deyən çoban dizlərini 

yenidən yerə qoyub bulağın gözündən doyunca içərək 

əlinin dalı ilə ağzını silib ayağa qalxır və üzünü şairə 

tutur: 

– Soruşmaq ayıb olmasın a qardaş, siz kimsiniz?  

Şair əlindəki papirosdan bir qullab vurub yerə 

tullayır, qartal baxışları ilə Dəli dağı bir anlığa süzüb, 

dərindən bir ―ah‖ çəkir: 

– Ayə, çoban qardaş, Səməd Vurğun adlı şair 

eşitmisənmi? 

Çoban gülür və şairə yaxınlaşır: 

– Ay rəhmətliyin oğlu, xalq sənin adına-sanına 

həsəd aparır, sən də bir çobanın su içməyinə? 

Şairin sifətini qara bulud alır və köksündən yenə 

bir ―ah‖ qopur: 

– Çoban qardaş, razıyam ad-sanımı alaydılar, 

əvəzində bu canım sağlam olaydı, sənin kimi dizlərimi 

yerə qoyub bu Ceyran bulağının gözündən bircə dəfə 

doyunca su içəydim... 

– Heyif, elə sənətkarakı həyatdan tez getdi, – 

Səriyyə gözlərini dəsmalla qurulayaraq ayağa qalxdı. 

*** 

Yeməkdən sonra Oqtay Səriyyənin əlindən tutaraq 

dağın zirvəsinə qalxmağa başladı. Bir xeyli qalxmışdılar 

ki, ətrafı gül-çiçəyə bürünmüş böyük bir qayanın yanına 

çatanda Səriyyə: 

– Of! Nə yaman yoruldum, gəl bir az bu qayanın 

kölgəsində oturaq, – deyib Oqtayın üzünə baxdı. 
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– Oturaq deyirsən, oturaq də. 

Oturdular hər ikisi. Başı ərşə dayanan dağların 

sinəsindən, zirvəsindən fikrini toplayan Səriyyə: 

– Vaxtımızın qurtarmasına az qalıb. Yəqin ki, 

aradan bir az keçmiş, təsadüfi bir qadın kimi məni 

unudacaqsan, eləmi? 

Əllərini özünə balınc etmiş Oqtay: 

– Nə danışırsan Səriyyə! Heç özüm də başa düşə 

bilmirəm ki, səndən ayrılan kimi elə bil dünyada kimsəsiz 

qalıram. Sənsizliyimi necə yaşayacağam? Amma düzü 

yaman insafsızsan ha, – deyərək qalxıb oturdu Oqtay və 

əlini cibinə saldı, siqaret çıxartmaq üçün. Birdən baxışları 

qarmağa düşmüş balıq kimi Səriyyənin dizdən yuxarı 

azacıq görünən ağ baldırlarına ilişdi. Ürəyini anlaşılmaz 

hisslər bürüdü. 

Fikir atının yəhərində oturmuş Səriyyə 

dodaqlarında ilıq bir nəfəs duydu. Əli ilə dodaqlarını 

qarsmaqda olan həmin isti nəfəsi kənar edərək, incik-

incik: 

– Düz iş görmürsən. Sən bilirsən ki, mən səni 

istəməsəm, sənin yanına düşüb buralara gəlmərəm. Axı 

mən demişəm sənə, yenə deyirəm: – ―Mən kəbinliyəm! 

Döz! Hər şeyin bir vaxtı var. Onsuz da mən səninəm‖... 

―Başa düşə bilmirəm. Mənimlə hər yana gedir. 

Sanatoriyada hamı bizi ər-arvad bilir. Bu isə yaxın 

düşməyə imkan vermir. Belə kəbin qədri bilirsənsə, daha 

mənimlə buralarda nə gəzirsən? Yox, gəl əllərinin gücünü 

bir yoxla görək, nə çıxır‖, – öz-özünə düşündü Oqtay: 
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– Səriyyə, onda icazə ver, əllərimi bir dəfə 

qaşlarına çəkim. 

– Onda nə olacaq ki? 

– Heç bir şey. Heç insafdımı, gözəlliyə kənardan 

durub baxasan, amma ona əlin dəyməyə? 

Yanaqlarına xəfif qızartı çökən Səriyyə başını 

aşağı saldı. 

Qaşlarında, sifətində əllərin hərarətini hiss etdikcə 

ürək döyüntüsü artmaqla bədəninə bir doğmalıq yayılırdı. 

Qaldırdı başını və Oqtayın gözlərinin dərinliyində ürəyini 

gördü. Həmin dərinliyin içərisində cəzbedici təmizlik, 

büllurluq Səriyyənin öz inamında çimizdirdi. Bu pakolma 

inamı inandırdı Səriyyəni. 

– Sənə nə oldu Səriyyə? Niyə ağlayırsan? 

– Ağlamıram, – deyə Səriyyə başını Oqtayın 

sinəsinə söykədi: ―Mən səni sevirəm Oqtay!‖. 

Məhəbbətdən çəkilmiş hasar içərisində üşüdü 

Səriyyə. Dilindən çıxan ―sevirəm‖ sözü üşütdü Səriyyəni. 

Ovxarlanırdı içəridən için-için Səriyyə. Bu zaman 

kürəklərində bir cüt göz yanğısını hiss elədi. İçində uçub 

dağılmış dünyasından qəfil bağırtı gəldi qulaqlarına. 

Cəmil idi bağıran: 

– Yalan deyirsən! Sən sevmirsən onu, alçaq!.. 

Əxlaqsız!.. Həmin ―sevirəm‖ kəlməsini bir vaxtlar da, 

mənim qulağıma pıçıldamışdın. Hanı o ―sevirəm‖ 

kəlməsinin vəfası? Bu deyil yanı vəfan?!.. 

– Günahkarsan Cəmil. Sən dinmə. Ürəyimin 

qaysaqlanmış yarasının qaysağını qopartma. Gözlərimlə 



 72 

gördüm səni Cəmil. O itə oxşar it sifətlə. Heç olmasa, bir 

barmaq məndən yaxşı olsaydı, yenə səni qınamazdım. 

– Sən heç kimin olmayacaqsan Səriyyə! Sən ancaq 

mənimsən! Mənim!.. Mən Cəmilin!.. Yoxsa, səni tikə-

tikə doğruyaram. 

– Mən artıq sənin deyiləm. Heç vaxt da sənin 

olmayacağam, Cəmil! Üç ilə yaxındır mən səninlə  

qurtarmışam. Çoxdakı, bir evin altında yaşayırıq. Bizim 

bir-birimizə yad olduğumuzu mənə atdığın bıçaq yaraları 

deyir. Niyə başa düşmək istəmirsən ki, həmin o 

hadisədən sonra nəfəsimi boyun-boğazında hiss etmək 

üçün nə qədər bıçaqlar atmısan mənə. Çiliklənib ürəyim 

Cəmil!... 

Sinəsinin islandığını hiss edən Oqtay: 

– Yaxşı, gedək bulağa əl-üzünü yu. 

 

*** 

Əlini cibinə salıb sürücünü yola saldı. Səriyyəni 

ötürüb – fikirli-fikirli qaranlıq gecədə qaranlığın işığına 

bürünmüş daşlı cığırı çözələnmiş aşıq sapı kimi əlinə 

yığırdı Oqtay. Qaranlıq gecənin qara nəfəsində boğulan 

Oqtay, yaxasından yapışmış qara əlləri rədd eləmək 

məqsədi ilə əlini arxa cibinə saldı ki, siqaret çıxartsın. Elə 

bu zaman ―Ə, bir dayan görüm, kimsən?‖ sözünün qəfil 

atılan daşına diksindi. İçindən bir səs gəldi Oqtayın: 

―Mənimki, elə bura kimi imiş‖. 

– Neyirsən, ə kiməm? – deyərək sanki silkələnib 

özünü cəmləşdirdi. 

– O gəlin nəyindi? 
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– Yoldaşımdı. 

– Yalan deyirsən. Xalqın uşaqlı arvadını yoldan 

çıxartmısan ki, nə var-nə var yoldaşımdı. Sən öl, böyük 

tikəni qulağın boyda eliyəcəm bu dəqiqə. Gəncədənsənmi 

ə? 

– Hardan olduğumu neynirsən? Özü də kişi-kişinin 

qabağını kəsməz. Bilmək olmaz hələ kim-kimin təpəsini 

odduyacağ. 

Çağrılmamış qonaq rəqibinin sağ əlinin arxa cibdə 

olduğunu hiss edən kimi səsinin tonunu alçaldaraq: 

– Acığın niyə tutur, xalaoğlu? Soruşuram ki, 

Gəncədənsənmi? 

Vəziyyətin dəyişdiyini görən Oqtay: 

– Yox, ordan deyiləm. 

– Düz deyirsən?  

– Düz demiyəndə səninlə zarafatım var? Kişi niyə 

yerini-yurdunu danır? – döyüşdə qalib gəlmiş sərkərdə 

kimi özlüyündə lovğalandı Oqtay. 

– Bağışla. Səni Gəncəli kimi isnat vermişdilər 

mənə. Anan namaz üstündəymiş, – deyib qoltuq cibindən 

çıxartdığı tapançanı bir dəfə qaranlığın qaranlıq qoynunda 

atıb-tutaraq çaya tərəf enən cığırda görünməzliyə əriyib 

qarışdı, çağrılmamış qonaq. 

Yerində donmuş, handan-hana özünə gələn Oqtay 

əlini arxa cibindən çıxardanda onu bir dəli gülmək tutdu. 

*** 

Əlindəki, biletləri Səriyyəyə uzadaraq – sizə yaxşı 

yol, – deyib avtobusdan düşdü Oqtay. 
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– Sağ olun, sizə yaman əziyyət verdik, – 

doluxsunmuş baxışlarını kənara çevirmək istəyəndə – 

―ana, Oqtay əmi bizlə getmir?‖ – deyib səhərdən bu 

mənzərəni seyr edən və sakitcə oturmuş uşaq birdən 

ayağa qalxdı. 

– Yox, Oqtay əmi qalır. – Uşağın başını sinəsinə 

sıxan Səriyyə əlindəki dəsmalla gözlərini qurulamağa 

başladı. 

– Neynim, onda mən də düşürəm, qalam. 

– Sən düşmə, qadan ürəyimə. – Uşağın 

düşəcəyindən ehtiyat edən ana onu dizləri üstündə 

otuzduraraq, avtobusun qapısından bir-iki addım kənarda 

dayanıb acgözlüklə papirosun tüstüsünü ciyərlərinə çəkən 

Oqtaya tərəf barmağını uzadıb: 

– Oqtay əmi gələcək. 

– Denən tez gəlsin ana, heyləmi? 

– Hə, başına dönüm. Tez gələcək. 

– Gələndə bizdə qalacaq, hə ana? 

– Hə, həmişəlik bizdə qalacaq, qadan ürəyimə. 

Oqtay uşağı qucağına alıb və hər iki üzündən 

öpərək avtobusdan düşdü. 

 

*** 

– Ana, atam gəldi! Atam gəldi!, – çığıra-çığıra 

Elgün darvazadan içəri girdi. 

Uşağın ―atam gəldi‖ çığırtısına ürəyi atdanan Lalə 

əlində su dolu çaydanı yerə qoyub darvazaya sarı 

yönəlmək istəyirdi ki, tutun kölgəsində döşək üstündə 



 75 

oturmuş qaynanası Tamara arvadı görən kimi geri 

qayıtdı. 

– Xoş gördük, ay oğul! – Tamara arvad Oqtayın 

üz-gözündən öpüb başını ana uşağı kimi qoynuna sıxdı:  

– Doxdur nə dedi, ay bala? Heş bir xeyri-zadı oldu 

o İsti suyun sana? 

– Nə bilim, ay ana. Belə də. Bir az. Məsləhət 

gördülər ki, bir-iki aydan sonra Mərdəkana get. Sənin 

canının dərmanı ordadır. 

– Hə, nolar, dərdin ürəyimə. Təki xeyri olsun. Bıy, 

başıma xeyir. Gəlinlə niyə görüşmürsən, bala? Sən 

gedəndən ağlamaqdan az qalıb gözləri kor ola. Gecə-

gündüz allaha yalvarıb ki, ay allah, yazığın mənə gəlsin. 

Heç olmasa imkan ver bu tifilləri bir yana çıxardım. Dur, 

ə, dur, gəlinlə görüş, – deyib Tamara arvad Oqtayı 

özündən kənara itələdi. 

– Necəsən, xala qızı? – deyib Laləyə əl verdi. 

Lalənin yanaqlarında gilələnən gilələrə gözü sataşanda 

Oqtayı xəcalət təri basdı. 

Mənzərəni kənardan seyr edən Elgünü qucağına 

alıb, üzündən öpdü və çamadanı açıb içərisindəki maşını 

uşağa uzadaraq: 

– Qəşəngdimi, gözünü yeyim? 

– Hə, ata qəşəydi. 

– Ala, bunu da balaca qaqaşına ver, – əlindəki, 

təyyarəni də Elgünə verdi. 

Əlindəki maşınla təyyarənin bir az o tərəf, bu 

tərəfinə baxandan sonra, birdən qışqıra-qışqıra götürüldü 

küçəyə Elgün. 
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*** 

İşdən gələn kimi əl-üzünü yuyub tutun altında 

qoyulmuş yemək stolunun arxasına yenicə keçmişdi ki, 

üst evdən Elgün çağırdı: 

– Ata, səni telfunda çağyıylay. 

Trubkanı əlinə alan kimi ―düş get çörəyini ye, 

gözünü yeyim‖, deyib əli ilə aşağıda hazırlanmış günorta 

süfrəsini göstərdi Oqtay. 

– Yemişəm, ata. 

– Onda düş get oyna, – bozardı uşağa. 

– Allo, sənsən, Nəcəf? 

– Hə, yaxşıyam. Hərdənbir ağrıyıram. 

– Necə? Yox, ə canın üçün gələndən sonra sənə 

üç-dörd dəfə məktub yazmışam. 

– Yox. Putyovka düzəltmişəm. Oktyabrın onunda 

gələcəyəm. 

– Necə? Darıxırsan? Ə, canın üçün elə mən də 

darıxıram. 

– İşlərim? İşdi də gedir. Gedəndə yaxşımı 

getdiniz? 

– Nə vaxt gəlirəm? Dedim də, putyovka oktyabrın 

onunadır. Bir-ik gün tez çıxacağam ki, yerimi rahatlaya 

bilim. 

– Yaxşı, oldu. Sən də sağ ol. Mən də öpürəm səni. 

Trubkanı aparatın üstünə qoyub, arxaya çönəndə 

boynunun dalında Lalənin heykəl kimi donduğunu görən 

Oqtay özünü büsbütün itirdi. 

– Kim idi Oqtay? 
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– İsti suda bir yerdə olmuşuq. Bakıdandı. Canlara 

dəyən oğlanlardandı. Xəstəliyi mənim xəstəliyimdəndi. O 

da Mərdəkana gedəcək. 

– Bəs sən hansı kişi ilə danışırdın ki, telefonda 

danışan arvad xeylağı idi axı. Hamısını eşitdim, Oqtay. 

Mənə artıq hər şey məlumdur. Ayrı söz lazım deyil, – 

deyib Lalə üzünü hər iki əli ilə tutub içəri evə keçdi. 

 

*** 

– Ana, mən gedirəm işə, icazə alıb tez 

qayıdacağam. Pal-paltarımı hazırlayın ki, axşam qatarla 

yola düşə bilim. 

Oğlunun qapıdan çıxdığını görən ana: 

– Ay gəlin, ay bala, uşağın ayın-oyununu irahla 

dayna. Axı yoldaşın axşam yol gedəcək. O cücələrdən 

birini kəsdirib təmizlə, uşağın yoluna qoy qadan canıma. 

Lalənin pilləkəndə oturub ağladığını görən arvad: 

– Bıy başıma xeyir. Sənə nə olub, a qızım? Niyə 

ağlayırsan? Neyniyək, Allah da bizə belə baxıb. 

Zülümnən-zillətnən uşaq böyüt, onun da sağ canı xəstə 

olsun. Neyniyək, başına dönüm. Darıxma. Allah kərimdi. 

Görmürsən yazıq balam nə deyir. Deyir ki, İsti suda 

doxturlar deyib ki, sənin dərdinin dərmanı 

Mərdəkandadır. 

Nə desin Lalə? Onsuz da həyatın dolanbac 

yollarında cavanlığını itirilmiş pul kimi itirmiş 

qaynanasına. Gəlin gəldiyi gündən bir dəfə də olsun 

―qadan alım‖, ―başına dönüm‖ sözlərindən başqa dilindən 

artıq-əskik bir kəlmə eşitmədiyi bu ixtiyar qaynanasına. 
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Onundamı ürəyinə xal salsın. ―Yox, yox!... lazım deyil‖. 

Gözlərinin qabağına gəldi, kətmən çiynində pambıq 

sahəsinə tələsdiyi günlər. 

Od ələyən günəş adamın beynini bişirirdi. Axşama 

heç olmasa üç xaral pambıq yığmalıydı ki, hər on gündən 

bir verilən pambıq pulu bir şey eləyəydi. Oqtay xəstə, üç 

körpəni də qoca arvadın üstünə töküb gəlirdi pambığa. 

Bir gün günün duran vaxtı bir də nə görsə, yaxşıdı? 

Qaynanası çağanı şəlləyib dalına gəlib pambıq sahəsinin 

başına, Laləyə əl eləyir. Lalə belindən döşlüyü açıb özünü 

yetirdi sahənin kənarına: 

– Ay xala, bu istidə uşağı nəyə gətirmisən? 

– Ay bala, başına dönüm, səhərdən ağlayır, kiridə 

bilmirəm. Həm də ayağı gedir. 

Lalə körpəni tez döşünə saldı. Həmin pambıq 

yığımı itirdi körpəsini, özü də neçə ay xəstəxanada 

müalicə olundu. 

Oqtayın çamadanını hazırlamağa başladı. 

Ütülənmiş köynəkləri, qalstukları səliqə ilə üst-üstə 

çamadana yığdıqca elə bil ürəyini də köynəklərlə, 

qalustuklarla birgə çamadana qırıb qoyurdular. ―Kimdi 

qismətimə əl uzadan Xudaya? İki körpəni tullayıb bu 

qoca arvadın üstünə çıxım gedimmi? Oqtay niyə belə 

elədi? O, bilmir ki, mən bütün varlığımla ona bağlıyam. 

Cavan, gül kimi ömrümü, canımı ona olan məhəbbətimin 

yolunda qoydum. İndi-indi gün-güzəranımız babatlaşır, 

indi də belə‖. 

Çamadanın içərisini bir də tökdü Lalə. Təzədən 

səliqə ilə yığmağa başladı. ―Görəsən mənim ütülədiyim 
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köynəklərin ətrini hansı qadındı başını söykəyib 

iyləyən?‖ – deyə düşündü Lalə. 

Örtdü çamadanı. Döyülmüş uşaqlar kimi köksünü 

ötürüb ayağa qalxdı. 

 

*** 

Oqtay kupedə yerini rahatlayıb uzandı. Qatarın 

payız gecəsinin sakitliyini pozan təkərlərinin ahəngdar 

səsi sanki ona laylay çalırdı. Qatar irəlilədikcə fikir onu 

arxada qalmış gah İsti su sanatoriyasına, gah da Lalənin 

onu yola salarkən qapının ağzında hıçqırtısını güclə 

boğaraq dediyi – ―Oqtay, sən bilirsənmi, mən sənsiz 

yaşaya bilmərəm, qayıdıb gələcəksənmi?‖ – sözlərinə 

çəkirdi. ―Başa düşə bilmirəm, bu nə işdi mən düşdüm? 

Özümlə heç cür bacara bilmirəm. Doğrudanmı mən 

Səriyyəni sevirəm? El-oba nə deyər? İki uşağım var, 

ailəm var. Hələ anamı demirəm. Anam bilsə, özünü 

öldürər. 

Gərək Səriyyəyə deməyəydim gəldiyim vaxtı. 

Onsuz da bilməyəcək mənim gəldiyimi. Dediyim vaxtdan 

bir gün tez gedirəm. Allah eliyə heç qatarın qabağına 

çıxmaya. Yox, getməyəcəyəm onun yanına. Çox da 

ünvan verib. Cəmil ailəsinə xəyanət etdiyinə görə ailələri 

dağılmaq üzrədir‖. Düşüncələr qoynunda yuxuya getdi 

Oqtay. 

Gördü Oqtay Səriyyəni. Gördü. Amma necə? 

Tənha bir ağacın altında dayanıb ağlayır. Elə bil dünya 

Oqtayın başına fırlandı. Yüyürdü Oqtay. Yüyürdü 
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Səriyəyə tərəf. Amma nə qədər yüyürdüsə, çata bilmirdi, 

o ağaca, onun dibində dayanmış gözü yaşlı Səriyyəyə. 

– Ehey!.. Səriyyə!.. Səriyyə!.. Niyə məndən 

qaçırsan? Dayan ürəyim partladı ki! 

– Yox Oqtay! Sən məni sevmirsən! Hamısını yalan 

demisən! Yalan!... 

– Kim deyir, yalan demişəm? İstəyirəm səni, 

canım kimi, iki gözüm kimi. Bəs görmürsən, mən səndən 

ötəri gəlirəm. 

Dayandı Səriyyə. Oqtay qollarını geniş açıb basdı 

bağrına Səriyyəni. Öpüşlərə qərq etdi Səriyyənin 

saçlarını, dodaqlarını, yanaqlarını... 

– Dayan Oqtay, dayan! Sənə çox əzab vermişəm. 

Bir iki dəfə əlimdən tutmaqdan başqa heç bir xeyrin 

olmayıb. Eşitdim ki, məni Cəmilə xəyanət etməkdə 

təqsirləndirmisən. Yox, Oqtay, heç də elə deyil. Cəmillə 

yaşadığımız müddətdə mən həmişə onu ürəkdən 

sevmişəm. Amma son zamanlar mənə qarşı 

hərəkətlərində bir soyuqluq hiss edirdim. Rəfiqəm bir gün 

dedi ki, Cəmil gəzir. Dəhşət məni bürüdü. Dedim olmaz. 

Ömründə elə şey ola bilməz. Rəfiqəm dedi, ―inanmırsan 

göstərərəm. Gözünlə görüb inanarsan‖. 

Gördüm onu. Gözümlə gördüm onu. O vaxtdan üç 

ildir ki, mən ona arvadlıq eləmirəm. Mən də cavanam. 

Mənim də isti nəfəsə ehtiyacım var. İstəyirəm başımı 

sinəsinə qoyduğum kişinin ürəyi hər vuranda ―Səriyyə, 

mən səni sevirəm‖ deyə pıçıldasın. Bax, budur mənim 

istəyim. Bir az kənardan dayan bax, mənə. 



 81 

– Bu nədir Səriyyə, gəlinlik paltarında ağ 

göyərçinə oxşayırsan. 

– Bəli, mən indi gəlin köçürəm. – Əlini salıb 

gəlinlik donunun yaxasından bir kağız çıxartdı. – Bax 

Oqtay, bu məhkəmədən Cəmillə mənim ayrılığımız 

haqqında aldığım kağızdır. Nə qədər ki, kəbin kağızında 

onunla ailəli hesab olunurdum, heç vaxt o kağıza 

xəyanətkarlıq etməyə haqqım yox idi. İndi mən səninəm. 

Gəl qoynuma, səni basım bağrıma. Axı mən gəlin 

köçürəm, Oqtay! Özü də sənə. 

Səriyyə qollarını açıb Oqtayı bağrına basmaq 

istəyirdi ki, a...l..ç..a...q, deyib Oqtayın qarşısında dizi 

üstə düşdü. 

– Sənə nə oldu? – Qollarından tutub ayağa qaldırdı 

və başını sinəsinə söykədi. 

– Vurdu məni! 

– Kim? – deyə Oqtay Səriyyənin kürəyinə 

saplanmış bıçağı və ağ gəlinlik donunun qıpqırmızı 

boyandığını görən kimi – S ə r i!.. 

Öz qışqırtısına oyandı Oqtay. Qışqırtıya oyanmış 

kupe yoldaşları hərəsi bir tərəfdən: 

– Nə olub, a qardaş? Niyə qışqırdın? 

– Yuxu görürdüm. 

Yuxarıdakı sərnişin: 

– Bismillah de. Odey orada, stolun üstündə 

―Badamlı‖ var, ondan bir az tök iç, heç bir şey olmaz, 

keçib gedər. 

―Badamlı‖dan bir stəkan süzüb içdi və yenidən 

yerinə uzandı. 
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*** 

Qatar gərnəşib dərindən nəfəs aldı. Qatardan düşən 

Oqtay səhərin gözü açılmamış vağzalda yığılmış 

adamların içərisində özünü yalqız hiss etdi. Bir az yan-

yörəsinə baxıb başladı getməyə. Qəzet köşkünə çatanda 

köşkün kənarında heykəl kimi durub ona baxan Səriyyəni 

gördü. İnanmadı gözlərinə. Elə bildi qara basır onu. Lakin 

Səriyyənin gözündən yaş axdığı halda gülə-gülə ona tərəf 

gəldiyini görəndə hiss etdi ki, bu, axşam gördüyü yuxu 

deyil, qarşısındakı Səriyyədir. 

– Bu doğrudanmı sənsən Oqtay?! – deyib qollarını 

doladı Oqtayın boynuna və ilk dəfə olaraq ətir qoxuyan 

nəfəsi ilə Oqtayın dodaqlarını, boyun-boğazını gəzdi. 

– Bəs nə bilirdin ki, mən bu gün gələcəyəm? 

Səriyyə Oqtayın qoluna girib – gedək Oqtay, 

gedək – deyib yola düzəldilər. 

– Heç bilirsən, neçə gündü nələr çəkirəm? Ürəyim 

dözmədi ayın onunu gözləməyə. Bütün günü vağzalda 

oluram. Hətta gecə də vağzalda yatıram. Bu gecə də 

vağzalda yatmışam. Deyirdim gəlib keçərsən görə 

bilmərəm. İndi bizi daha heç kim, heç bir şey ayıra 

bilməz. 

Bax – əl sumkasından çıxartdığı kağızı ona tərəf 

uzatdı. 

– Bu nə kağızdı? – Oqtay kağızı alıb o tərəf, bu 

tərəfinə baxdı. 

– Məhkəmədən boşanma haqqında olan kağız. 

Qapını açıb: ―Xoş gəlmisən, buyur, mənim əzizim!‖ – 
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deyib Oqtayın əlindən çamadanı alıb içəri qoydu və örtdü 

qapını. Qapını örtən kimi qollarını doladı Oqtayın 

boynuna. Öpdü, doyunca öpdü Səriyyə. Ciyərləri su 

deyib yanan adamlar kimi: 

– Xudaya, sənə çox şükür, hamı mənim kimi 

istəyinə bax beləcə çatsın. İnana bilmirəm ki, Oqtay, yəni 

qollarım arasında olan sənsən? Yəni bu mənim ürəyimdi? 

Yəni bu mənim Oqtayımdı?! 

Birdən yuxudan ayılmış adamlar kimi qollarını 

Oqtayın boynundan açdı: 

– Bıy, başıma xeyir. Heç yadıma düşmür ki, sən 

yol gəlmisən, acsan. Atalar düz deyib ki, molla aşı gördü, 

―Quran‖ı yaddan çıxartdı, – deyib gülə-gülə mətbəxə 

keçdi. 

Yemək stolunun arxasına keçən Oqtay otağa göz 

gəzdirib: – Bəs balaca hanı? – deyə soruşdu. 

– Anamgildədir. Ondan ayrılandan sonra uşağı 

anam saxlayır. 

Payız günəşinin şəfəqləri pəncərədən içəri 

boylananda Oqtay göz qapaqlarını açdı. Başı qolu üstə 

yuxuya getmiş Səriyyəyə baxdı. 

İlahi, necə də gözəldi?! Qara zülflər yarıya kimi 

açılmış bəyaz sinəni sanki oğru gözlərdən qorumaq 

istəyirdi. Uzun qara kirpiklər bir-birini doğmalar kimi 

qucmuşdular. Oqtay baxdı və dəli bir ehtirasla sinədən 

tutmuş qara qaşlara kimi öpüşlərə qərq etdi Səriyyəni. 

İsti nəfəsdən gözlərini açmış Səriyyə daha da 

xumarlanaraq ―qadan alım‖ deyib Oqtayı sıxdı sinəsinə. 
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– Deyirəm, günorta yeməyindən sonra, gedək 

sanatoriyaya. Axı mənim putyovkam bu gündən başlayır. 

Hə, nə deyirsən? 

– Nə deyəcəm, a mənim əzizim, can-ciyərim. 

Gedək deyirsən, gedək də. 

Avtobusdan düşüb sanatoriyanın həyətinə daxil 

oldular. Dedilər 5-ci korpusa gedin. Tanışlıq qurtarmamış 

tibb bacısının qar kimi ağ xələtinin yan cibinə bir onluq 

qoydu Oqtay. 

– Bacı, xahiş edirəm bizə bir yaxşı yer əlac elə. 

Tibb bacısı təbəssüm dolu baxışları ilə əvvəlcə 

Səriyyəni, sonra isə Oqtayı süzüb: 

– Hansınızsınız müalicəyə gələn? 

– Mənəm. 

– Bəs bu qadın nəyinizdir? 

– Yoldaşımdır. 

– Bir yaxşı yerimiz var. Amma gərək siqaret 

çəkməyəsiniz. Çünki vəzifəli, həm də abırlı bir yoldaş 

həmin otaqda qalır. Əgər papiros çəkən deyilsinizsə, sizi 

yazım həmin otağa. 4 №-li otağa. 2-ci mərtəbəyə. 

Oqtay əlini cibinə salıb bir onluq da çıxardıb 

―mükafat‖ verdi tibb bacısına. 

– Nəyə lazımdır? Hörmət etmişdiniz də. 

– Yox lazımdır. Xahiş edirəm o dediyin yoldaşın 

delosunu ver baxım. Olarmı? 

– Niyə olmur? 

Tibb bacısı stolun siyirməsindən delonu çıxarıb 

uzatdı ona. 
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Sənədləri o tərəf-bu tərəfə çevirib baxan Oqtay 

gülə-gülə: 

– Al bacı, çox sağ ol. Yaz məni də həmin otağa. O, 

yoldaşla bir təhər yola gedərəm. 

Pilləkənləri qalxa-qalxa Oqtay Səriyyəyə him elədi 

ki, mən nə etsəm sən qarışma. 

Qapı döyülən kimi içəridən ―buyurun-buyurun‖ 

sözünü eşidən Oqtay otağa daxil oldu. Çarpayıda uzanmış 

adamın əlində tutduğu ―Kommunist‖ qəzeti və 

pəncərənin qabağına qoyulmuş qalstukla panama 

diqqətini özünə çəkdi. 

– Salaməleyküm. 

– Əleykümə salam. 

– Xoş gəlmişsiniz. 

– Sağ olun. 

Uzanmış kişi – ―Oqtay, bir az irəli dur, mən də 

keçim‖ – deyən qadın səsinə qalxıb çarpayının üstündə 

əyləşdi. 

Qadını görən kişi irişə-irişə: 

– Keçin, keçin! Niyə ayaq üstə dayanırsınız? Odey 

o çarpayı boşdu. 

Oqtay bir xeyli boş çarpayıya baxdı və 

gözlənilmədən gülə-gülə: 

– Ay qağa, hey, indi mən orda yatacam? 

– Bəli, orda yatacaqsınız. 

– Yox ay qağa, o yer pisdi, mən sənin yerində 

yatmaq istəyirəm. 

Kişi Səriyyəyə baxıb, sağ əlinin baş barmağını 

başının sağ tərəfinə apardı. 
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– Hə qardaş, düz deyirsən, elədi. 

– Yazıq sizin gününüzə bacı. 

– Neynim qardaş, gəzdirmədiyim yer yoxdur. 

Səriyyə qolundakı saata baxdı. Avtobusun getmək 

vaxtına az qalırdı. 

– Sən allah qardaş, bunun üstündə göz olarsan. 

Mən gedirəm. Səhər gələcəyəm, – deyib sağollaşaraq 

qapıdan çıxdı. 

Oqtay çarpayıda uzandı və bir siqaret yandırıb 

damağına qoydu. Siqaret tüstüsünü görən kişi: 

– Ə, dur çöldə çək, bu zəhrimarı. Bəs sənə aşağıda 

demədilər ki, o otaqda siqaret çəkmə? 

Oqtay saymazyana siqaretə bir-iki qullab vurub 

kişiyə bir göz basdı və qəfildən əlindəki siqareti çırtma ilə 

otaq yoldaşının üstünə tulladı: 

– Ə, pambıq kletkalarının başında at minməkdən 

yağır olmusan, su cuvarı işlədiyin halda nə özünü burada 

vəzifəli adam kimi qələmə vermisən? Hərifləri 

tanımadığın halda, amma qəzet oxuyursan. Özü də 

tərsinə. Cuvar Qasım ola-ola özünü yoldaş Bəbirli kimi 

tanıtmısan. Cavan da deyilsən, qoca kişisən, bu nə 

fırıldaqdı işlədirsən? 

Qasım kişi gözlənilməz hücumdan əvvəl özünü 

itirən kimi oldu, amma sonra gülə-gülə: 

– A lotu, heç sən də məndən geri qalan deyilsən. 

Özünü başı xarab kimi göstərirsən. Bu lap oldu rəhmətlik 

o artistin sözü: ―Bir nol Baloğlanın xeyrinə‖. Yaxşı, dur 

gedək axşam yeməyinə, – deyib, Qasım kişi ayağa durdu: 
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– Bilirsən Qasım kişi, daha biz olduq yoldaş. 

Amma bəri başdan səndən bir xahiş eləyim: 

– İkisini elə. 

– O, qadın bura gələndə bizi tək qoy. 

– Baş üstə. Elə bu? Mən də deyirəm görəsən nə 

xahiş eliyəcək? – deyib Qasım kişi Oqtayın qolundan 

tutub, otağın qapısını bayırdan bağladı. 

 

*** 

Oqtay Səriyyə ilə qayğısız keçən günlərini 

günəbaxan tumu kimi bir-bir çırtlayırdı. Bu qayğısız 

keçən günlərin qurtarmasına 4-5 gün qalmış Səriyyənin 

evində idi. Həmişə olduğu kimi Oqtay divanda 

oturmuşdu. Səriyyə isə gecə köynəyində başını Oqtayın 

sinəsinə söykəyib televizorda gedən kinoya baxırdı. 

Sinəsində, döşlərində, boyun-boğazında, 

saçlarında Oqtayın hərarətli əllərini, dodaqlarını hiss 

etdikcə göyün yeddinci qatında, daha doğrusu 

xoşbəxtliyin əlçatmaz zirvəsində uçurdu Səriyyə. 

Haray salmaq istəyirdi Səriyyə. İstəyirdi ki, bütün 

dünyanın insanlarını yığsın otağa və hamıya desin ki, 

baxın görün, mən necə bəxtəvər insanam. Bu neçə ildə 

çəkdiyim mənəvi əzabların əvəzini tale bir-bir qaytarır, 

borc alınmış pullar kimi. Amma bir də taleyə borc 

vermərəm. Ona görə ki, borcu çox çətinliklə qaytarır. 

Əllərini Oqtayın saçında gəzdirən Səriyyə: 

– Oqtay, heç ömründə şer yazmısan? 

Bu gözlənilməz sualdan diksinən Oqtay: 

– Yox, mənim ulduzum. 
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– Deyirəm, nə olaydı Allahın altında şair olaydım. 

Hər gecəmizə, hər görüşümüzə bir poema yazardım. Ax!.. 

Nə xoşbəxtdir şairlər deyirəm. 

– Şair olanda da Vurğun kimi şair olasan, daha 

alayarımçıq şairlərdən yox, ay mənim ulduzum, – deyib 

ətir qoxuyan saçların zülmət dünyasında itdi Oqtay. Və 

birdən başını qaldırıb gecə lampasının otağı işıqlandıran 

qırmızı, göy işığında ehtirasdan od tutub yanan gözlərin 

gilələrinin büllurluğuna baxıb pıçıldadı: 

 

Ay dolanır batmağa, 

Yuxum gəlmir yatmağa. 

Gözlərim öyrənibdir 

Yar gözünə baxmağa. 

 

– Of, necə də gözəl deyilib, – deyən Səriyyə 

Oqtayı bağrına basdı və stolüstü lampanın düyməsinə 

əlini uzatmağı ilə otağa ürəyincə olan zülmət bir qaranlıq 

gətirdi. 

Yuxudan ayılan Oqtay divanın yanında qoyulmuş 

dolabın üstündəki stolüstü lampanın düyməsini basdı və 

saata baxdı. Hələ səhərin açılmasına bir-iki saat var idi. 

Səriyyənin körpə uşaq kimi yatışına bir xeyli 

tamaşa etdi və yenidən qollarını başının altına qoyub 

gözlərini yumdu. Lakin nə qədər etdisə, göz qapaqlarını 

özünün ciddi-cəhdinə tabe edə bilmədi Oqtay. 

Baxışları yağlı boya ilə bəzədilmiş tavana tikildi. 

Bu tavanda doğma kəndini gördü... 
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Lalə oturub qapıdakı tut ağacının dibində, dizlərini 

qucaqlayıb, məhzun-məhzun həsrət çiçəklərinin ləçəkləri 

yağan baxışlarını dikib qapıya. Elgün isə əlində balaca 

maşını anasının yanında oynayır. Tamara arvad isə 

hərdən bir – ―yavaş yıxılarsan, qadan canıma‖, – deyə 

nəvəsinin oyununa nəzarət edir. 

– Nənə, atam gələndə deyib ki, sənə gəmi ayacam. 

İndi atam nə vayxt gəyəcəy? 

– Hə qadan canıma. Az qalıb atanın gəlməyinə. 

Balaca qardaşına da gəmi alacaq, – Tamara arvad qapıya 

baxıb: 

– Gəl ay şirin-şəkər balamın atası, tez gəl! 

– Havayı yerə çağırma ay xala, bəlkə heç gəlmədi, 

– yazıq-yazıq Lalə dilləndi. 

– Bıy, başıma xeyir a qızım, o nə sözdü dilinə 

gətirirsən? Dilim-ağzım qurusun. 

– Mən düz deyirəm xala, bəlkə də gəlmədi, – Lalə 

qaynanasının acıqlı baxışları altında döyülərək başını 

aşağı dikdi. 

Gəlinin ―bəlkə də gəlmədi‖ sözündəki məna 

arvada elə bil nəsə indi çatdı. 

– A qızım, – Lalə qaynanasının üzünə baxdı, – 

Ona mən bu döşlərimlə süd vermişəmsə, əgər mənim 

oğlumdursa, qayıtmalıdır, hökmən qayıtmalıdır. 

―Hökmən qayıtmalıdır‖ kəlməsi gəlinin ürəyində 

bir ümid işığı yandırdı. Həmin zəif işığın şöləsinin istisini 

Lalə özü duydu, özü hiss etdi. 
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Saatın zəngi Oqtayı doğma kəndindən şəhərə 

gətirdi. Yadına düşdü ki, saatı bir saat irəli qurub ki, 

vaxtında müalicə otağına düşə bilsin. 

Sakitcə yatağından qalxdı, paltarını geyindi və əl-

üzünü yuyub qurulandı. Sonra Səriyyənin yatağına yaxın 

gəldi. Baxdı bu məsum yatışa, ürək dolusu baxdı: ―Yox, 

getməliyəm! Hökmən getməliyəm? Özümü qoymuşam 

lap avaralığa. El-oba, eşidən-bilən adama nə deyər: Hələ 

anam bilsə, özünü öldürər. Vallah dözməz arvad...‖. 

Fikirlərin çalpaşıq məngənəsində boğulan Oqtay 

özünü ələ aldı ki, Səriyyəni qaldırsın və desin: ―Mən 

gedirəm‖. Amma ürək eləmədi. Əyildi Oqtay. Əyildi 

yatmış Səriyyənin təbəssüm dolu dodaqlarından sonuncu 

dəfə öpdü. 

Qapının səsinə ayıldı Səriyyə. Oqtayın qapının 

ağzında durub geri baxdığını görəndə elə bil ürəyi qırılıb 

ayağının altına düşdü. 

– Bəs məni niyə oyatmamısan? 

– Qıymadım. 

– Yemək yeməmiş, həm də mənsiz hara gedirsən? 

Qapının ağzına söykəndi Oqtay. Dodaqları 

səyriyə-səyriyə: 

– Səriyyə indiyə kimi sən mənə nə əziyyət 

çəkmisən sən halal elə, mən sənə nə əziyyət çəkmişəm 

mən halal edirəm. 

Səriyyəni elə bil ilan çaldı. 

– Bu nə sözdü Oqtay, danışırsan? – Bəlkə 

incimisən məndən? 

– Yox, allah eləməsin. Bir daha məni axtarma. 
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Elə bil Səriyyəni ildırım vurdu. Ev başına fırlandı. 

Əlləri ilə üzünü tutmuş Səriyyə: 

– Nə danışırsan Oqtay? Mən sənsiz yaşaya 

bilmərəm. Bütün ümüdümü, gələcək taleyimi sənə bağ..., 

– sözünün arxasını gətirə bilməyən Səriyyə hıçqırtılar 

içində boğulurdu. 

 Sağ ol Səriyyə, – deyib Oqtay qapını örtməyi ilə 

―Getmə Oqtay! Getmə! Məni öldür, sonra g e t...‖, — göz 

yaşı içərisində olan qışqırtını otaqda öldürüb, dəfn edərək 

tələsik uzaqlaşırdı. 

Pilləkənləri tələsik düşürdü Oqtay. Gözünün 

qarşısında xoşbəxtlik üçün açılmış əlləri, qulaqlarında 

―Getmə Oqtay! Getmə!..‖ sözlərinin əks-sədasından 

arxaya baxmadan qaçırdı. O, qaçdıqca imdad diləyən 

əllər isə sanki onu arxaya dartırdı. 

Təngənəfəs özünü vağzala saldı. Kassanın 

qabağında növbədə iki-üç nəfər adam olduğunu gördükdə 

növbəyə dayandı. Dərindən nəfəs alaraq bədəninin su 

içində olduğunu hiss etdi. Növbəsi çatdığını görcək tez 

əlini cibinə salıb: 

– ―Skoro‖ qatarına bir bilet verin. 

– Hansı ―skoro‖ qatarına deyirsiniz, a yoldaş? 

– Naxçıvan xətti ilə çıxan hansı qatar olursa-olsun. 

– Buyurun! Gündüz saat 1100-da qatar yola 

düşəcək.  

Oqtay kassir qızdan bileti cəld alıb cibinə qoydu 

və çamadanını götürmək üçün sanatoriyanın 5-ci 

korpusunun ikinci mərtəbəsindəki 4 №-li otağa tələsdi... 

14.08.1989 – 23.11.1989.  
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ÖLÜMƏ ƏRİZƏ 

 

Professor rentgenin plyonkasına, analizin 

nəticələrinə və ürəyin kardioqrammasına baxıb, üzünə 

ümidlə zillənmiş baxışların ağırlığı altından güclə 

sivişərək:  

– Yaxşı, bu avariya düşüb, yoxsa... 

– Xeyir, professor. Öz maşınının altında 

işləyirmiş, maşın danqratdan sürüşüb üstünə düşüb. Mən 

özüm də həkiməm. Snimkaya baxdım, çiynində körpücük 

sümüyü qırılıb, döş qəfəsi... 

– Həkimsiniz, daha yaxşı. Onda sizinlə açıq 

danışmaq olar. Xəstənin nəyisiniz?  

– Əmisioğluyam.  

– Daha yaxşı. 

– Professor, Siz mənə dərs demisiniz. Yeganə 

gümanım Sizədir. Həm də müəllim kimi əmioğluna 

əlinizdən gələni əsirgəməyin, xahiş edirəm, – deyən 

Fəxrəddin boğazına acı loxma kimi tıxanmış qəhəri 

müsahibindən gizlətməyə çalışdı. 

– Sağ olun! İlk tibbi yardım işini düzgün 

aparmısınız. Halaldır sizə dediyimiz dərs. Yoxsa xəstəni 

bu vəziyyətdə, – xüsusən, əlindəki snimkaya yenidən göz 
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gəzdirərək, döş qəfəsindəki vəziyyətdə sağ qalması, lap 

adama möcuzə təsiri bağışlayır. Xəstənin sahibi kimdirsə, 

gəlsin, razılıq kağızı versin ki, səhər saat 2-də operasiyanı 

aparaq. Çox gecikdirmək olmaz. Professor ayaq üstə 

dayanmış Fəxrəddini başdan-ayağa süzərək ―arxayın 

olun, əlimdən nə gəlirsə edəcəyəm‖ – deməsi ilə sanki 

keçmiş tələbəsinin soluxmuş ürəyində bir ümid işığı 

yandırdı.  

Fəxrəddin professora ―çox sağ olun‖, deyib 

kabinetdən çıxdı və koridorda dayanıb dərindən bir nəfəs 

aldı. Sanki üstündən dağ götürülmüşdü. Ürəyinə dolmuş 

qara fikirləri qovmaq üçün təmiz havaya çıxdı və siqaret 

yandırıb gəzinməyə başladı. Toxdayandan sonra yenidən 

içəri keçdi və palatanın qapısını ehmalca açaraq Adilin 

baxışlarının tavana zilləndiyini gördü.  

– Nətərisən? Ağrıların heç sakitləşibmi?  

– İynələrdən sonra ağrılarım heç elə bil yoxuymuş.  

– Qorxma, heç bir şey olmaz. Allaha şükür etmək 

lazımdır ki, salamat qurtarmısan. 

– Daha qorxmağa elə bir şey yoxdur. Olan olub, 

torba da dolub. Təzədən daha nə olacaq ki, Adil güldü. 

– İstəyirsən evə zəng edim, əmim də gəlsin. Ağlın 

nə kəsir? – Fəxrəddin sual dolu baxışlarını rənginin qanı 

qaçmış Adilin üzündə saxladı. 

Sağ əli ilə yanındakı məhrəbaynan alnının tərini 

silən Adil özünü cəmləşdirib dilləndi: 

– Bilirsən əmioğlu, mən uşaq deyiləm. Sözsüz ki, 

məni operasiya eləməlidirlər. Sənin də evə zəng etməkdə 

məqsədin odur ki, gəlib operasiyaya razılıq versinlər, 
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– Yox, yox! Sən səhv fikirləşirsən, Adil. 

– Səhv-zad fikirləşmirəm. Elə düzünü fikirləşirəm. 

Əvvəla, onu deyim ki, heç kəs lazım deyil. Allaha şükür 

özün həkim adamsan, üzə demək olmasın, özü də savadlı 

həkimsən, həm də mənəvi dost, yol-yolağa da bilən. 

Səndən yaxşı adam gələcəksə, zəng elə. Mən bir söz 

demirəm. 

– Yaxşı, yaxşı, az təriflə məni görək. Nə deyirəm, 

zəng eləmə deyirsən, eləmərəm. 

– Amma, Fəxrəddin, səndən xahiş edirəm zəng elə 

Qabil gəlsin. Həm də ev-eşiyə desin ki, sağlıq-

salamatlıqdır, ayrı heç kəsin gəlməyinə ehtiyac yoxdur. 

Bir də Qabilə denən gələndə bizdən mənim ―dəftər-

qələm‖imi də gətirsin. Elə ikiniz, bir də ―dəftər-qələm‖ 

yanımda olsa, qələt eləyir ölüm mənə yaxın düşdüyü 

yerdə. 

– Elə bilirdim ki, ―dəftər-qələm‖i istiyəcəksən. – 

Fəxrəddin güldü. 

– Fəxrəddin, sən mənim canım operasiyanı hansı 

professor eləyəcəksə, elə elə ki, operasiyadan qabaq məni 

onunla görüşdürə biləsən. Bir-iki kəlmə sözüm var deyən 

Adilin gözləri ilə çarpayının yanında qoyulmuş 

tumboçkanın üstündə nəsə axtardığını hiss edən 

Fəxrəddin ―nə istəyirsən?‖ –  deyə soruşdu. 

– Ürəyim yanır. İsti də ki, lap olan-qalan nəfəsimi 

kəsir. Bir az su ver içim, deyib, qurumuş dodaqlarını dili 

ilə yalamağa başladı Adil. 



 95 

– Yox-yox! Nə eləmək istəyirsən? Su qəti olmaz! 

– deyib ayağa qalxdı Fəxrəddin və başladı nəm pambıqla 

Adilin qaysaqlanmış dodaqlarını islatmağa. 

– Bəsdirmi? Heç susuzluğuna təsir edirmi? 

– Hə, xeyli yanqım yatdı, heç olmasa. 

– Professor səhər onsuz da sənin yanına gələcək. 

Çünki hər səhər xəstələri abxod eləyirlər. Gözəl cərrahdır. 

Mənə dərs deyib, həm savadlı adamdır, həm də əlləri 

qızıldır. Gedim Qabilə zəng edim. Bilirəm, eşidən kimi 

harada olsa, özünü ölü çatdıracaq. Sestrıya tapşırmışam, 

hörmətini də eləmişəm, tez-tez gəlib yoxlayacaq, – 

Fəxrəddin qapıya yönəlmək istəyirdi ki, ―əmioğlu, 

kişisən, düzünü de görüm mənim operasiyam nə vaxta 

təyin olunub‖ sualına ayağını saxlayıb geri çöndü və – 

nədi ki, yoxsa qorxursan? 

–Yox, sənöl qorxmaq söhbəti heç ağlıma da 

gəlmir. Yaşıyan ölməlidi, onsuz da bu təbiətin qanunudu. 

– Filosofluğunu saxla sonraya, lazım olar. Səhər 

saat ikiyə təyin olunub. 

– Hə? – deyən Adilin dodaqlarında oynayan 

təbəssümə hiss olunurdu ki, məcburi don geyindirilib. 

Xahiş edirəm, professora denən razılıq kağızına özüm qol 

çəkim. 

– Oldu. Deyərəm. Ayrı daha nə xahişin var? Elə 

gəlsənə operasiyanı da özün aparasan. 

– Onu bacarmaram. Daha xahiş olunası bir şey 

qalmadı. 

Di Allah amanında. Yat dincəl. – deyib Fəxrəddin 

qapıdan çıxdı. 
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*** 

 

Gecə yarıdan keçibdi. Pəncərədən süzülən Ayın 

işığında Adilin həsrət baxışları qapıya sancılıb. Tibb 

bacısının vurduğu iynənin təsirindən ağrılar yenicə 

sakitləşibdi. Qapının pişik ehmallığı ilə aralanması Adili 

fikrdən ayırdı. Qabillə Fəxrəddinin içəri girdiyini görən 

Adil sevincindən kövrəldi. Qabil Adilin boynunu 

qucaqlayıb üzündən öpdü. Gözlərindən axan yaş 

damlaları yağış çoban çadırını döyəclədiyi kimi Adilin 

qansız sifətini döyəclədikcə Qabil daha da dolub-

boşalırdı. 

Niyə ağlayırsan? Salamat qurtarmağıma şükür 

etmirsən? – deyən Adil Qabili sakit etməyə çalışsa da, 

istər-istəməz özünü saxlaya bilməyib, özü də Qabilə 

qoşulurdu. 

Uşaq deyilsiniz, Fəxrəddin Qabilin qolundan tutub 

stula otuzdurdu. Qabil özünə qayıdandan sonra, ―mənə 

niyə deməmisiniz?‖ Fəxrəddinin üzünə baxdı. 

– Elə ancaq onu bacardıq ki, ilk tibbi yardım 

göstərib yola düşdük, – Fəxrəddin cavab verdi. 

– Sən mənə de görüm, mənim ―dəfrtər-qələm‖imi 

gətirmisən? – Adil soruşdu. 

 – Hə gətirmişəm, Fəxrəddin telefonda demişdi. 

Ə, sənə bu xəstə canım qurban. Ta qurtardı, 

arxayın olun. Əzrayıl nə kopoludu ki, mənə yaxın düşə. 

Yəqin sumkadadır. Çıxart ver, görüm. Adil qapının 

ağzında qoyulmuş sumkaya baxdı. 



 97 

– Yaxşı, səhərin açılmasına az qalıb. Qabil də 

yoldan gəlib, yornuxdu. Sən də bir az yat dincəl. Tezdən 

professor sənin vəziyyətinlə yenidən maraqlanacaq ki, 

görsün operasiyaya hazırsanmı. Qorxub eləmə. Allah 

qoysa, tezdən biz də burdayıq. Qabil onun ―dəftər-

qələm‖ini də ver, səsini kəssin deyib, Fəxrəddin qapının 

ağzında göz dağı qalmış sumkanı çarpayının yanına 

qoyub Qabilə göz vurdu.  

Qabil çantanın sepini çəkib qırmızı rəngli 

maqnitafonu, bir dənə kaseti və xırda-para yeməyi 

tumboçkanın üstünə yığdı. Di bu da sənin ―dəftər-

qələm‖in – deyib güldü.  

– Ə, canımçün qorxmayın, daha mənə ölüm 

yoxdur. Arxayın gedib kəlləni atın.  

– Maqnitafona səs verib xəstələrə mane olma, 

yaxşı deyil. Eşidən, bilən adama nə deyər? Deməzlərmi 

bu nə cür xəstədir ki, maqnitafon oxudur. Eşitdin, 

əmioğlu? – özünü saxlaya bilməyib gülümsündü 

Fəxrəddin. 

– Baş üstə, əmioğlu. Sənin sözün qanundur. – 

Əlini gözünün üstünə qoydu Adil.  

– İstəyirsən bir araq da alaq gətirək, nə deyirsən? 

Fəxrəddin soruşdu. 

– Yox, sağ olun. Operasiyadan sonra o işə baxarıq. 

Məndən olsa alarsınız, amma istəmirəm ki, sən həkim, o 

da müəllim, xərcə düşəsiniz. 

– Di yaxşı, Allaha şükür, əhval-ruhiyyən də 

babatdır. Yenə deyirəm, ağrısan tapşırmışam, 
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hörmətlərini də eləmişəm, tez-tez gəlib yoxlayacaqlar, 

deyərsən iynə vurarlar.  

– Oldu.  

– Gecən xeyirə qalsın, biz getdik. Fəxrəddinlə 

Qabil qapıya tərəf yönəldi. 

– Xeyirə qarşı gedin.  

 

*** 

 

Maqnitafondan sazın təranələri otağa yayılan kimi 

Adili öz qoynuna alaraq əlçatmaz, ünyetməz bir boşluğa 

apardı.  

Vurğunuydu Adil sazın. Saz çalınanda hər pərdədə 

bir dəfə ölüb-dirilirdi Adil. ―Yanıq Kərəm‖i də yanırdı. 

Ərzurumun qarlı zirvəsində Kərəmin gününə, nakam 

məhəbbətinə göz yaşı tökürdü Adil. Bu yanmaqda, bu 

göz yaşında həmişə öz dərdini Kərəm dərdinə qatıb 

yanardı, göz yaşı tökərdi Adil. 

Elə ki, kaset ―Gilənar‖ mahnısına çatdı, ―Ay 

hazarat, gedənə bax, gedənə‖ deyəndə Şahnazın küskün-

küskün getdiyini gördü Adil. Gedib-gedib dibi cəhənnəmi 

xatırladan bir uçurumun qarşısında dayandı Şahnaz. 

 

*** 

Kənddə hamı bilirdi ki, Adil Şahnazı, Şahnaz da 

Adili sevir. Arada gəzən söz-söhbətdən eşidilmişdi ki, 

qızın ailəsi, xüsusən də atası bu işə qol qoymur, daş atıb 

başını tutur.  
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Elçi göndərdi Adil. Məlum oldu ki, Şahnaz xalası 

oğluna köbəkkəsdidi. ―Ölsə də, qalsa da, xalası 

oğlunundu!‖ Şahnazın atası oğlan adamlarına qəti rədd 

cavabı verdi. Rədd cavabına baxmayaraq Adillə Şahnazın 

gizli görüşləri davam edirdi. Zülmət qaranlığın qoynunda 

olan görüşlərin birində Şahnaz pıçıldadı: ―Nə vaxta kimi 

bu cür davam edəcək, Adil?‖ 

– Heç özüm də bilmirəm. Neynim, deyirəm, gəl 

götürüm qaçım, razı olmursan. Daha mənim əlimdən nə 

gəlir? Elçi də göndərdim, atan razı olmadı.  

– Yox, götürüb-qaçmaq haqqında heç danışma. 

Özün bilirsən atamın xasiyyətini. Anama deyib ki, aç 

qulağını eşit, əgər qızın məni yerə vursa, nöyüt töküb ev-

eşiyin içində hamınızı odduyacam. 

– Dediyinə baxma, çox kişilər əvvəl elə deyir, qız 

gedəndən sonra ələşdəri kəsilib yumşalırlar. Sənin də 

dədən heç bir şey eliyən deyil. 

– Sən nə danışırsan, atamı yaxşı tanımırsan. Həm 

əsəbidi, həm də ürəyi xəstədir.  

– Bəs nə olsun? Şahnazın sinəsinə söykənmiş 

saçlarının ətir qoxusunu susuzluqdan ürəyi cadar-cadar  

olmuş torpaq kimi ciyərlərinə çəkdi Adil. 

– Bilmirəm, Adil. Bu işdə mən heç bir çıxış yolu 

görə bilmirəm. Bir şeyi bilirəm ki, sənin olmasam da heç 

kimin olmayacağam. Ya sənin olacağam, ya da torpağın.  

Dodaqlarında göz yaşlarının duzlu tamını hiss 

edən Adil dünən Qabilgildə aşıq Solmazın ifasında 

eşitdiyi ―Gilənar‖ mahnısı yadına düşdü.  
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– Bilirsən, Şahnaz, dünən bir yaxşı mahnı 

eşitmişəm. 

– Nə mahnısıdı? Şahnazın ürəyi attandı. 

– ―Gilənar‖, Solmaz oxuya, sən də qulaq asasan. 

Zalım qızı adamın içini çilikləyir. Mahnıya qulaq asanda 

gözümün qabağına sən gəldin. Yanaqların, dodaqların 

necə də gilənara oxşayır. Heç güzgüdə baxmısanmı 

özünə?  

Yaxşı sən Allah, az təriflə məni. Sənin sözündən 

belə çıxır ki, daha dünyada məndən gözəli yoxdur. Daha 

da Adilə sığındı Şahnaz. 

– Bilmirsənmi, dünyada səndən gözəli yoxdur. 

Allah sonuncu gözəl kimi səni yaradandan sonra mənə 

zəng etdi ki, bil və agah ol, insanların axırıncı gözəlini 

qeybindən xəlq eləyib – özü də gilənardan xəlq eləyib 

sənə ərmağan göndərirəm – deyən Adil dodaqları ilə 

qaranlıqda Şahnazın od tutub yanan dodaqlarına, 

yanaqlarına, boyun-boğazına sanki su səpirdi... 

*** 

 

Mirişin toyu idi. Kənd toyları, adətən, gecə saat 

ikiyə-üçə kimi, çox vaxtı isə səhərə kimi çalınır. 

Şər yenicə qarışıb. Toyun şıdırığı vaxtı başlamışdı. 

Çöl işindən qayıdanlar tələm-tələsik mal-qoyunu 

rahlayıb, dəvətnamə göndərilənlər toya gəlmişdilər. 

Gəlmişdilər ki, həm adlarını siyahıya saldırsınlar, həm də 

bir az saza-sözə qulaq kəsilsinlər ki, gündüz axşama kimi 

canlarına yığılmış ağrı-acını unutsunlar. Mağarın sağ-sol 

tərəflərində qoyulmuş kubiklər üstündə – hər tərəfdə – iki 
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cərgə taxta düzülmüşdü. Taxtaların üstü palaz, kilim və 

odeyalla döşənmişdi ki, kişilər oturanda şalvarları 

bulanmasın, həm də taxtanın cilginlərinə ilişib cırılmasın. 

Mağarın aşağı tərəfində isə yenə kubiklər düzülüb, 

üstündə uzun-uzun taxtalar. Əvvəlki iki-üç cərgənin 

üstündə meşok cındırlarından bir şey atıblar ki, burada da 

arvadlar, qız gəlinlər otursunlar. Lap axırıncı iki-üç 

cərgənin ―üstünə isə heç bir şey atmayıblar. Ona görə ki, 

atsalar da xeyri yoxdur. Həmin cərgədə isə cavan oğlan 

uşaqları ayaq üstə durub mağarın yuxarı dəmirlərindən 

sallaşaraq çalıb-oynayanlara tamaşa edirlər. Mağarın baş 

tərəfində isə sazandalar, yanlarında isə toyu idarə etmək 

üçün kəndin sözü keçən adamlarından ―padşah‖, yanında 

kassir, qənşərlərində qoyulmuş stolun üstündə balaca bir 

çamadan. Toyda padşahın ―xoşu gəlməyən‖ adamın 

cəriməsini kassir siyahıya yazıb, pulunu əlindən qarpıb 

həmin stolun üstünə qoyulmuş çamadana atır. Ortada 

padşahın hər əmrinə müntəzir, zarafatcıl, şux cavanlardan 

biri əlində nazik çubuq olan Fərrac meydan sulayır. 

Yeyib-içmiş cavanlar aşığı yormaq istəsələr də, 

toyun padşahı Nağdalı kişinin sözünü çevirə bilməyərək 

onunla razılaşmalı olurlar. 

Musiqinin gözəgörünməz qanadlarında özünü 

unutmuş Adil ara-bərə qız-gəlinin ortalığında oturmuş 

Şahnazı süzərək axşamkı görüşün indidən dadını 

damağında hiss etdikcə öz aləmində özünə cənnətdə yuva 

qururdu. Padşahın qəfil ―Səlimoğlu Adili çək ortaya 

görüm‖ deməsi ilə Fərracın ―cinayətkarın‖ qolundan 
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tutub baldırına çubuq çəkməyi bir oldu. Qəzəblənmiş 

padşahın hüzurunda farağat vəziyyətində dayanmış Adil: 

– Eşidirəm, qibleyi-aləm. 

– Bilirsənmi günahını? – deyən padşah daha da 

―qeyzləndi‖. 

Sükuta qərq olmuş mağar-əhlini sürətlə 

bəbəklərinə yığan Adil, fürsəti fövtə verməyərək, bir 

oğrun baxışla Şahnazın ala gözlərinin mağarı dolduran 

təbəssümlü qığılcımlarını havada söndürərək soruşdu: 

– Xeyr, bilmirəm, qibleyi-aləm. Deyərsiniz 

bilərəm. 

– Sənin günahın böyükdür. Nə yerə sığandır, nə də 

ki, göyə. Fərrac vur bu ―canini!‖ – deyən padşah 

―qəzəbindən‖ tir-tir uçunurdu. 

Bütün qulaqlar şəkləndi. Toy başlanandan 

padşahın belə ―qəzəb‖ləndiyini heç kim görməmişdi. 

Ümumiyyətlə, ―padşah‖ ağır təbiətli adam idi, hələm-

hələm adamla zarafat etməzdi. O adamla zarafat edərdi 

ki, kənd əhli içərisində xətir-hörməti olardı. Tək-tük 

cavanlar kəndin hörmətli ağsaqqalı Nağdalı kişinin 

hörmətini qazana bilərdi. Adil də belə sayılıb-seçilən, 

xətir-hörmətli cavanlardan hesab edilirdi. 

– Günahının böyüyü odur ki, indiyə kimi 

evlənməmisən. – deməyi ilə mağarı qəhqəhə dalğaları öz 

ağzına aldı. 

İmkan yüyənini əldən buraxmayan Adil 

– Neynim, qız verən yoxdur, qibleyi-aləm. 

– Nətəri?.. – Sənin kimi oğlana qız verən yoxdur? 

Kəndin xətirli-hörmətli cavanına? Kimi deyirsən günü 
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sabah bu ―padşah‖ əmin sənin elçiliyinə hazır. Görüm nə 

deyib, sənə qız vermiyəcəhlər. – deyən padşah üzünü 

aşığa çevirdi: ―Kəndimizdə bu gördüyünüz oğlana 

Gilənar Adil deyirlər. Bir ―Gilənar‖!..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Adil bir şirvan kassirin qənşərinə, birini də 

sazəndələrin stolunun üstünə qoydu. Əl çalın, əl! - deyən 

Fərrac əlindəki nar çubuğu ilə bir-iki dəfə əyləşənlərin 

qarşısında torpağı şapbıldadıb, başladı Adillə mahnının 

ritminə uyğun meydan sulamağa. 

Bütün mağar Adilin oyununa paxıllıq edirdi. 

Bütün varlığıyla, ruhuyla oynayırdı. Oynuyla sehirləmişdi 

mağarı, sədəfli sazı Adil. Aşıq oynayanın əhli-dil 

olduğunu oyundan hiss etdikcə, özü də oynayanla 

birlikdə ―Gilənar‖ın hər misrasında korun-korun yanırdı 

sanki. 

Yanındakı qız Şahnazın yanını basdı. Zalım balası 

nə gözəl oynayır. Bəxtəvərdi buna gedən qız. Eşidən halı 

yox idi Şahnazın. Şahnaz aşığın barmaqlarında, boğaz 

xallarında Adillə birgə oynayırdı, özü də qol-boyun 

oynadırdı ―Gilənar‖ı... 

Arabir Adil əlini cibinə saldıqca şirvanlar ovçu 

gülləsinə tuş gəlmiş göyərçinlər kimi havada ləngərlənə-

ləngərlənə son nəfəslərində yerə düşmək istədikdə balaca 

uşaqlar tərəfindən göydəcə boğazlanıb, başları kəsilirdi. 

Fərracın çığırtısına, hədə-qorxusuna kim idi baxan. Axıra 

yaxın əlini cibinə salan Adil bir qom şirvan çıxarıb aşığın 

sinəsində sazın üstünə düzdü. Yer-yerdən, sağ ol! Sağ 

ol!.. nidaları qulaqların pərdəsini az qalırdı ki, deşsin.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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– Ə, kişi sazın-sözün qədirini bilir də, sağ olsun. -

Havayı yerə Gilənar Adil demirlər ki, sözlərinin qarışıq 

dumanında əlindəki dəsmalla boyun-boğazının tərini silə-

silə oturdu Adil. 

Qəflətən Süsünün səntirləyə-səntirləyə aşığın 

qarşısında dayandığını görən Adilin sanki dalağı sancdı. 

Döş cibindən çıxartdığı şirvanı aşığın qabağına 

tullayaraq, bir ―Gilənar‖ çal asobu mənim üçün. 

Ayağa qalxan padşah: 

– Ayə, Süsü, əyləş. Növbədə adam var. Sonra səni 

çağırarıq. 

– Yox olmaz. Bu dəqiqə çalacaq. Özü də 

―Gilənar‖! 

Oturduğu yerdən qalxdı Adil və aşığa yaxınlaşdı: 

– Yox, çalmıyacaqsan. Hamı diqqət kəsildi. 

Şahnaz isə ilan vurmuş adam kimi yerində qıvrıldı. 

Əyləşənlərin çoxu bildi ki, Süsü ―Gilənar‖la kimin 

bostanına daş atır. Həm də Süsünü öyrədib ortalığa salan 

var. Bunu da bəzi adamlar duydu. 

– Kimnənsən? – deyib xoruz pipiyi kimi qızarmış 

sifətini Adilə tərəf çevirdi Süsü. 

– Sənnən! – Adil bozardı. 

– Yoxsa sənin dədən yazıb ―Gilənar‖ı? 

– Ağzını təmiz saxla, yekə oğlansan. 

– Yekə olmayanda, sənin kimi gecələr çəpər dibi 

sülənmirəm ha, – deməyi ilə Adilin sifətində şillənin 

partlamağı bir oldu. 

Qəfil qələbəsindən öyünməyə macal tapmamış, 

Adilin arxa cibindən əlini çıxartmağı ilə mağarı başına 
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götürüb yerə çırpan atəş səsi, Süsünün ―vay!‖ – deyib 

ortalığa yüyürənlərin qolları üstünə yıxılmağı bir göz 

qırpımında baş verdi... 

 

*** 

Çox xahiş-minnətdən sonra, – el ağsaqqallarının, 

seyid, mollanın köməyi ilə güclə barışıq yaradıldı ortada. 

Süsünün ölməməyi işin axarına düşməyinə köməklik 

göstərdi. Qohum-əqraba dəridən-qabıqdan soyulandan 

sonra məhkəmə xırda xuliqanlıq kimi Adilə üç il iş kəsdi. 

Türməyə məktublar yazıldı, dostdan, tanışdan. 

Türməyə görüşə getdilər, dostlar-tanışlar. Türməyə 

düşəndən sonra Adil başa düşdü tay-tuş yanında, 

ağsaqqal-qarasaqqal yanında qazandığı hörmətin 

böyüklüyünü, dərinliyini. 

O gündən sonra heç bir toyda ―Gilənar‖ çaldırıb 

oynayan olmadı. Hamı bu mahnıya bir qannı, bir vayıs 

kimi baxırdı o gündən. Bir Şahnazdan başqa. Gecələr, 

gündüzlər evdə heç kim olmayanda xəlvətlikdə 

maqnitafonu qurub pəsdən qulaq asardı ―Gilənar‖a. Bu 

mahnıyla nəfəs alardı, bu mahnıyla dərdləşə-dərdləşə 

içində yaşadırdı Adili Şahnaz. İmkan düşəndə Qabilin, 

Fəxrəddinin vasitəsi ilə Adilə göz yaşı ilə yazılmış 

məktublar göndərərdi Şahnaz. Beləcə günlər bir-birini 

əvəz edərdi. 

Bir gün türməyə yenə quş qanadlı bir məktub 

qanad çaldı Şahnazdan: 

―Canım-gözüm Adil! Artıq atam məni zornan 

xalamoğluna verir. Hamı toy ərəfəsindədir. Amma mən 
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getmiyəcəyəm. Yadındadırsa, o vaxtı da demişəm, indi də 

deyirəm: ―Mən səni sevirəm. Nə qədər canımda can 

varsa, ürəyim ancaq sənin eşqinlə, sənin məhəbbətinlə 

döyünəcəkdir‖. 

Atama yaxın qohum-əqrabadan bəziləri çox dedi 

ki, qızın könlu yoxdursa, yazıqdır bədbəxt eləmə balanı. 

Lakin atam heç kimi eşitmədi. Kişinin sözü bir olar, mən 

məhəbbət-zad bilmirəm, – deyib durdu. 

Düzdü, sən çox dedin ki, gəl səni götürum qaçım, 

amma mən razı olmadım. Sənin özün daha yaxşı bilirsən, 

yazmağa ehtiyac yoxdur. Səni canımdan artıq sevirəm. 

Atamın xəstə olduğunu nəzərə alaraq səninlə 

razılaşmadım. Daha doğrusu, atamın ölümünü gözlərimlə 

görmək istəmədim. Allah eləməsin, mən o dərdə dözə 

bilməzdim. Eybi yoxdur, mən atamın ölümünu görmək 

istəmədim, qoy atam mənim ölümümü gözlərilə görsün. 

Yəqin o övlad dağına dözməyi bacarır. Mən bilə-bilə, 

başa düşə-düşə məhəbbətimi, gələcək xoşbəxtliyimi, 

taleyimi valideynlərimə – atama qurban verirəm. Artıq 

heç bir çıxış yolu yoxdur, necə deyərlər bütün güman 

qapıları bağlanıbdı, hər tərəfi zülmət qaranlıq bürüyüb. 

Heç bir yandan iynə ulduzu qədər işıq ucu görünmür. 

Belə bir zülmətlikdə bütün yol-izi itirmişəm və tapmağa 

gümanım yoxdur... Yazdığım məktubları xatirə kimi 

saxlayarsan. Bu isə axırıncı məktubumdur. Sənə kasetdə 

göndərirəm. ―Gilənar‖da var içərisində. Mən nə vaxt 

yadına düşsəm, onda ―Gilənar‖a qulaq asarsan. Axı sən 

həmişə mənə deyərdin ki, yanaqların, dodaqların gilənara 

oxşayır. Elə bil bu mahnını sənin üçün yazıblar. Bu 
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mahnı oxunanda həmişə gözlərimin qabağına sən 

gəlirsən, Şahnaz... 

Elə bu gün türmədə yatmağına da ―Gilənar‖ səbəb 

oldu Adil. Buna baxmayaraq, sən tutulandan mən həmin 

―Gilənar‖la nəfəs alıb indiyə kimi yaşamışam. Artıq 

gücüm yoxdur yaşamağa. Gücüm ancaq özümə çatır. 

Amma özümü xoşbəxt hesab edirəm. Bilirəm ki, sən nə 

qədər yaşayacaqsansa, ürəyində ―Gilənar‖la birgə mən də 

yaşayıb, ömür-gün sürəcəyəm. 

Sənə həyatın çətin dolaylarında xoşbəxtlik 

arzulayıram. Həmişə özünü şax tut, vüqarlı ol. Axı sən 

kişisən, mənə baxma. Mənlə özünü heç vaxt müqayisə 

etmə. 

Dəyanətini itirmə... 

Sonuncu dəfə uzaqdan-uzağa olsa da, səni bağrıma 

basıb gilənar dodaqlarımla ―Şahnaz‖ deyən 

dodaqlarından öpürəm. 

Əlvida, mənim nakam məhəbbətim! Məni bağışla 

Adil, səni xoşbəxt edə bilmədim. 

İmza:  Sevgilin Şahnaz. 19...‖ 

Həbsxana günləri dolaşıq kələf kimi çözələndikcə, 

aylar, illər bir-bir arxada qalırdı. Həbsxanadan çıxmağına 

ay yarım qalmış Adilə xəbər çatdı ki, atasının təzyiqinə 

davam gətirə bilməyən Şahnaz esens içib... 

 

*** 

 

– Dayan Şahnaz, dayan!.. Nə edirsən! Yüyürdü 

Adil. 
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Yox, Adil!.. Məni çağırırlar. Görmürsən əl edirlər, 

mənə? – deyib, əli ilə boşluğu, uçurumu, əcdaha kimi 

ağzını açıb ovunu udmağa hazır dayanmış uçurumu 

göstərdi Şahnaz. Mən öz sevgimi axtarıram, nakam 

sevgimi. Onun dalınca gedirəm, Adil. 

Atma özünü Şahnaz! Məni yazıq eləmə. Sevgin 

mənəm. Axtardığın mənəm, mən! – deyib yüyürdü Adil. 

Gah yıxılır, gah durur. Əlləri, dizləri qançır-qançır 

olmuşdu. Kol-kos, daş-qaya imkan verməməyi bir yana, 

yoxuş da lap nəfəsini kəsirdi Adilin... 

Salam, necəsiniz? – deyən professor xəstənin 

yanında dayanmış Fəxrəddinlə Qabilə baxdı və 

 

―Yüklənibdir qəflə-qatır barxana, 

Elə bildim küllü-aləm var gedir...‖ 

 

– deyən səsi boğazında boğuldu aşığın. Qəfil 

çökən sükunət öz dünyasından səksəndirib özünə qaytardı 

Adili. 

Xəstə, deyəsən ağlayırsan? Professor tumboçkanın 

üstündəki maqnitafona və xəstənin yaş süzülən 

yanaqlarında təəccübünü gizlətmədi. 

Yanındakı məhrəba ilə yanaqlarını və gözlərini 

silən Adil: ―Xeyir, professor‖ – deyib, zorən gülumsündü. 

Üstünü vurmadı professor. Operasiyaya 

hazırsanmı? Qorxub eləmirsən ki? 

– Xeyir, qorxmuram. Daha qorxulu bir şey yoxdur. 

Dodaqlarında güclə hiss ediləcək səyriyyən təbəssümlə 

professora baxdı Adil. 
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Gümüş rəngli saçlarını əli ilə arxaya darayan 

professor:  

– Fəxrəddin həkim deyir ki, əmimoğlu sizinlə 

görüşmək istəyir. İndi eşidirəm sizi.  

– Professor, mənim sizdən bir xahişim var. 

Operasiyaya razılıq vermə kağızını hazırlayın – mən ona 

―ölümə ərizə‖ deyirəm, – verin özüm qol çəkim.  

Baş üstə. Bütün xəstələrimiz sizin kimi belə ürəkli 

olsalar, nə var ki, – deyən professor Qabillə Fəxrəddinin 

üzünə baxdı, gülə-gülə. Bu gülüşə otaqdakılar hamısı 

qoşuldu. 

– Bir də xahişim odur ki, – Adilin səsinə hər üçü 

qulaq kəsildi – əgər istəyirsiniz operasiyadan mən 

salamat çıxım, operasiya zamanı bu maqnitafonu mənim 

yanımda qoyun, sestraya da tapşırın ki, bu kasetdə – 

maqnitafonun üstündəki kaseti göstərdi – ―Gilənar‖ adlı 

bir aşıq mahnısı var, onu oxutsun.  

– Bu da baş üstə. Özgə nə xahişin var? – Professor 

güldü. 

– Qorxmayın, nə qədər ki, ―Gilənar‖ın misraları, 

sazın ruhu bədənimdə oynayan havası ilə birlikdə 

qulaqlarıma gəlib çatırsa, Əzrayıl ömründə mənə yaxın 

düşə bilməz. Mənim sizdən xahişim budur.  

– Bilmək olarmı, sizin ―Gilənar‖ı bu qədər 

ürəkdən sevməyiniz nə ilə bağlıdır? – Professor marağını 

gizlədə bilməyərək soruşdu. 

– Bu mənim keçmişimdir. ―Gilənar‖ ömür boyu 

axtardığım və axtaracağım, lakin heç bir vaxt tapa 

bilməyəcəyim, qasırğada, fırtınada qərq olmuş məhəbbət 
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yüklü gəmimdir, professor. Allah qoysa, operasiyadan 

sonra ―Gilənar‖ faciəmi danışaram sizə, – qəhərini 

gizlətmək üçün üzünü yana çevirdi Adil.  

*** 

Xəstənin belə yana-yana danışması, qəhərlənməsi 

professoru ani olaraq öz qanadlarında müharibədə həlak 

olan nakam dünyasına, – Sevincli dünyasına qaytardı.  

Hərbi səhra cərrahiyyəsində bir yerdə işləyirdi 

Sevinclə. Tibb İnstitutunu bitirən kimi hər ikisi vətənin 

dar günündə cəbhəyə yollandılar. Tələbəlikdən tanış olub, 

ülfət bağlamışdılar. 

Stalinqrad uğrunda ağır döyüşlər gedirdi. Hər qarış 

torpaq uğrunda yüzlərlə insan qanı axıdılırdı. Yaralı 

əlindən tərpənmək mümkün deyildi. Atılan faşist 

bombasının qurbanı oldu Sevinc. Gözünün qabağında can 

verdi Sevinc. Həkimlər nə qədər çalışdılarsa da, amansız 

ölümün caynaqlarından xilas edə bilmədilər Sevinci... 

Professorun qara bulud kimi tutulduğunu görən 

Fəxrəddin:  

– Professor, əmioğlu, cərrahiyyədə yenilik 

yaratmaq istəyir. Musiqi ilə operasiya.  

Özünə qayıdan professor: 

– Hə, oldu, Fəxrəddin həkim. Əmioğlunun xahişini 

nəzərə alarıq. Bu məni sevindirir ki, xəstə özünə tam 

əmindir. Bu inam ki, onda ―Gilənar‖la bağlıdırsa, o inamı 

bizim qırmağa heç bir mənəvi haqqımız çatmır. İşlədiyim 

müddət ərzində birinci dəfədir ki, sazın musiqi sədaları 

altında operasiya aparacağam. Bu da bir ömürdür, – 

deyən professor içəri girən tibb bacısına. 
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Mənim kabinetimdən stolun üstündəki kağızı bura 

gətir.  

Kağızın o üz, bu üzünə baxıb Qabilin uzatdığı 

qələmi alaraq qol çəkib tumbuşkanın üstünə qoydu. Hə, 

bu da mənim ―ölümə ərizəm‖. Amma bilirəm ki, 

Əzrayılın ərizəmin üstünü yazmağa ―Gilənar‖ imkan 

vermiyəcək, – deyib güldü və pərişan saçlı, qara gözlü, 

yumrusifət tibb bacısının sifətinə baxdı Adil.  

Üzünü tibb bacısına çevirən professor: 

– Xəstəni hazırlayın. Elə eləyin ikiyə on beş 

dəqiqə qalmış xəstə cərrahiyyə stolunun üstündə olsun, – 

deyib tumboçkanın üstündəki Adilin ―ölümə ərizə‖sini 

götürərək palatadan çıxan professorun arxasınca tibb 

bacısı, Fəxrəddin və Qabil də çıxdı. 

 

*** 

Tibb bacısı üstündə xəstə olan arabanı koridorla 

―cərrahiyyə otağı‖ yazılmış otağa tərəf itələyirdi. 

Xəstənin yanındakı maqnitafondan aşığın oxuduğu 

―Gilənar‖ın həzin sədalarına ayağı yer tutan xəstələrdən 

kimisi koridorda, kimisi isə palatanın qapısı ağzında 

təəccüb qarışıq maraq dolu heyrət içərisində 

heykəlləşmişdilər.  

―Cərrahiyyə otağı‖nın qapısı ağzında qalan 

Fəxrəddinlə Qabil içəridən gələn: 

 

Bənövşələr kol dibində bitibdi, 

Mənim dərdim alosmana yetibdi... 
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misralarından üstlərinə çilənən ağırlığın altında 

yanaqlarından süzülən gilələri sildikcə, sanki yumağa 

dönürdülər hər ikisi. 

23.04.1998. 
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HEKAYƏLƏR 

 

ÇAĞIRILMAMIŞ QONAQLAR 

                             

Qonaqlıq getdikcə uzanırdı... Əsl kef məclisi idi. 

Süfrəni axtarsan quş südü tapılardı. Bığ Qədir əvvəllər  

olduğu kimi, yenə də öz şərab sərgisini nümayiş etdirirdi. 

Həmişə də sözləri ipə-sapa düzən Mebel Qulam masabəyi 

olurdu. Bu gündə Mebel Qulam adəti üzrə ayağa qalxdı: 

– Nə isə dostlar, gözümə soyuq dəyirsiniz, 

doldurun badələri. Bu badələri təkrar da olsa içək şefin 

sağlığına. Sözün əsl mənasında canlara dəyən 

qədeşimizin sağlığına. 

Ayaqqabı Surxay ayağa qalxdı: 

– Mənim də ərzim budur. Qadasın aldığım şefin 

sağlığına, – dedi – sonra əlavə etdi: – Bu Qulamın əlindən 

bir iş gəlməsə də danışmağa bir candı. Deyərdim ki, insan 

həyatda bir-birinə gərək üçündür. O da bizdə. Bax, elə 

götürək məni – ayaqqabı şöbəsinin müdirini. Hər ayın 

axırında bax, bu Bığ Qədirə bir neçə cüt ―importnı‖ 

ayaqqabı verirəm. Gözünə döndüyüm bala-bala xırıd 

eləyir. Əgər həmin  ayaqqabıları piştaxtanın üstünə 

qoyub, üstünə də yarlıq vursaq hamı alar. Onda ayaqqabı 

qədirdən-qiymətdən düşər. Amma di gəl ki, ayaqqabını 

azarkeşlər Bığ Qədirdən bir yığın minnətə alırlar. 

Mebel Qulam ayağa qalxıb: – A kişi, qurtar də, 

badələr əlimizdə soyudu ki, şefin sağlığına, – deyərək 

dolu badəsini bir dəfəyə başına çəkdi. 
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Saroçka Balay da onun sözünə qüvvət verib, bir 

nəfəsə gillətdi. 

Məclisin şirin yerində qapının zəngi səsləndi. 

Zəngin düyməsinə nə var ki, əl dəydimi səsi aləmi 

bürüyür. Bir də elə Bığ Qədirin qulağı bu səsə adət edib. 

Gündə müştərilər azı yüz dəfə bu zəngin düyməsini basır. 

Bəzən də müştərilərin içərisində eləsi olur ki, qapı 

açılmayana kimi düymədən əlini çəkmir... Qədir də o 

dəqiqə duyuq düşür ki, bu müştəri kənddəndi. ―Mesni‖nin 

etiketini dəyişib malı importnı adına sırımaq olar. 

Qədirin oğlu, özü dediyi kimi, Vasqa qapının 

cəftəsini açıb, qonaqları içəri dəvət etdi. Qədir adəti üzrə 

şirin dilini işə salaraq: ―Xoş gəlmişsiniz, xala oğlu. 

Qismət üstünə çıxmısınız, buyurun, nahar edək bir balaca 

iştahınızı açın‖. – dedi. 

Mebel Qulam artıq adamı heç vaxt sevməzdi, odur 

ki, – ə, qardaşoğullarını yola sal, – ayağa qalxıb məclis 

sönükləşməsin deyə badələrə şərab süzdü. 

Qədir qonaqları içəri evə aparıb ―importnı‖ 

malların ―sərgisinə‖ baxdırdı. Sonra: – İndi lələşiniz sizə 

nə büksün, xalaoğlu, – qonaqların üzünə irişdi – hə, nəyi 

büküm? 

Qonaqlardan biri ciddi tərzdə: – Elə bu şeylərlə 

bərabər pasportunuzu da bükün, aşağıda maşın gözləyir, 

bizimlə gedəcəksiniz, – dedi. 

Bığ Qədir ayılan kimi oldu. Sanki birdən-birə 

kiçildi, güc-bəla ilə – ―mən, mən‖ – deyə bildi. O biri 

otaqda isə hələ də ―şefin‖ sağlığına vururdular... 

09.03.1986. 
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NECƏSƏN 

                        

Sadıq müəllim bağçada işləyirdi. Arvadı Lətifə isə 

hərdən bir – nahara gəl, ay Sadıq – deyə onu çağırırdı. 

– Yaxşı gəlirəm. Bir az işim qalıb, qoy onu da 

qurtarım. 

Birdən böyük oğlu: – Ata, çağıran var – deyə, 

Sadıq müəllimi işdən ayırdı. 

Sadıq əlindəki beli yerə qoyub qapıya tərəf gəldi. 

Həmkəndlisi Şahini tanıdı, amma Şahinin yanındakı orta 

boylu adamı tanıya bilmədi. Bir az da yaxınlaşandan 

sonra – bir gör nə yaxşı adam gəlib – deyə Sadıq müəllim 

qollarını açıb Nazimi qucaqladı. Uzun həsrətlilər kimi 

görüşdülər. Sonra Sadıq müəllim qapını taybatay açıb – 

içəri keçin, içəri keçin – dedi:  

– Səndən çıxmayan iş, qardaş. Nə yaxşı bizi yad 

eləmisən, gör neçə illərdi görüşmürük. 

Nazimlə Şahin stol arxasına keçdilər. Sadıq 

Lətifəni səslədi: 

– Lətifə, tez çay dəmlə, yemək tədarükündə ol. 

Gör bizə kim gəlib. Sən Nazimin üzünü görməsən də onu 

yaxşı tanıyırsan. 

– Hə, Sadıq, yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə, 

atalar buna deyib. 

– İllər nə tez keçir, Nazim, artıq institutu 

qurtardığımız on ildən çoxdur. 

Sadıq müəllim tez bıçağı götürüb həyətə keçmək 

istədikdə Nazim: 
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– Ə, Sadıq, canın üçün heç bir şeylə işimiz yoxdur. 

Tələsirəm, məni gözləyirlər. 

– Heç elə iş olar, Nazim? Evə gələsən bir qismət 

çörək kəsməyəsən. Canın üçün inciyərəm – deyə Sadıq 

narazılığını bildirdi. 

– Yox Sadıq, oturmayacağam. Dedim ki, 

tələsirəm. Qoy başqa vaxta qalsın. 

Çox mübahisədən sonra Nazim yemək 

hazırlamağa razılıq vermədi. Süfrəyə çay gəldi. 

– Söhbəti sonra edərsən, Sadıq, düş həyətə – 

mətbəxdən Lətifə səsləndi. 

Nazim bir xeyli həyət-bacanı, ev-eşiyi süzüb: 

– Sadıq, maşının hanı? Heç ev-eşiyin də bir o 

qədər xoşagələn deyil. Nədi, yoxsa elə maaşa gözünü 

dikmisən? 

Nazim sualı-sual dalınca verirdi. 

– Hə, maaşla dolanırıq, Nazim – Sadıq cavab 

verdi. 

– Lətifə bacı Sadıq elə çoxdanın xəsisidir. 

Tələbəlik illərində kitablardan başqa hər şeyə xəsislik 

edərdi. 

– Nəyə görə deyirsən, Nazim qardaş? 

– Xəsis olamsaydı sizi bu istidən çoxdan sərin 

yerlərə aparmışdı – deyə Nazim Sadığı qınadı. 

– Məzuniyyət pulunu almamışıq. Alandan sonra 

imkanlaşdıra bilsək fikrimiz var bir yana gedək, Nazim 

qardaş. 

Nazim üzünü Sadığa çevirdi: 
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– Sadıq, səni qınamıram, kitablar sənin başını 

xarab eləyib. Bu qədər oxumusan, hara nə qoymusan, nə 

iş görmüsən? Elə institutda da həmişə başını kitablara 

döyürdün. Mən də oxumurdum. Hansıdı indi şəraitin? 

Amma mən arvad-uşağımı odey iyunda aparıb qoyuram 

Şuşaya, sərin düşənə kimi istirahət edirlər özləri üçün. 

Ceyran kimi ―06‖da altımda. Həftədə bir dəfə 

bazarlıqlarını eləyib aparıram. 

Nazim danışdıqca Sadıq qızarıb-bozarırdı, amma 

yenicə görüşdükləri üçün bir söz deyə bilmirdi. O, 

söhbətin səmtini dəyişmək üçün – yaxşı iş görmədin, 

Nazim. Qoymadın uşaqlar yemək hazırlaya – dedi. 

– Yox, yox Sadıq, canımçün tələsirəm. 

– Yaxşı, məktəb işlərin necədir, Nazim? 

– Eh müəllimlikdir də, bir təhər yola veririk gedir. 

– Bəs bizim evi nə yaxşı tapa bildin? 

– Təki ürək istəsin, tapmağa nə var, ay Sadıq. Mən 

bu kəndə tez-tez gəlirəm, heç özüm də bilmədən Şahinə 

rast gəldim, o gətirdi. 

– Hə, yaxşı, biz gedək – deyə Nazim ayağa qalxdı.  

– Yaxşı olmadı heç, ay Nazim, belə görüşə nə ad 

vermək olar, oturub bir əməlli-başlı çörək yeyərdik, 

keçmiş günləri yada salardıq. Heç düz iş görmədin – deyə 

Sadıq narazılığını bildirdi. 

– Yox, sağ olun, elə dedim görüm necəsən? 

Onlar söhbətləşə-söhbətləşə qapıya çatanda Nazim 

dilləndi: 

– Əə, Sadıq, birdən uşaqlara pomidor-zad lazım 

olar, ha? Deməzsən sonra biabır olarıq. Satmışam elə beş-
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on kilo qalmış olar. Yoldaşlarım bazarda gözləyir. 

Tələsirəm deyə çox gəzdirə bilmədim. 

– Yox, sağ ol, Nazim! Həyətdə özümüz üçün 

əkmişəm. Lazım olanda uşaqlar istifadə edirlər. 

– Özün bilərsən, məndən deməkdi... 

Nazim sağollaşmadan narazı halda ―06‖-ya oturub 

bərk qaz verdi. 

05.05.1985.  

 

 

 

SONRA GƏTİRƏRSƏN 

                             

Güloğlan yaman hirslənmişdi. Niyə də 

hirslənməsin Güloğlan? Bu boyda şəhərdə səhərdən 

bütün aptekləri ələk-vələk elədiyinə baxmayaraq 5-6 dənə 

―kanamesin‖ tapa bilmirdi ki, bilmirdi. 

Saata baxdı... Tərs kimi də işin vaxtına az qalırdı. 

Bəs nə etsin? Bir az fikirləşib ―təvəkkül Allaha‖ deyib 

avtobus dayanacağına doğru addımlamağa başladı. Xeyli 

getmişdi ki, yolun kənarında olan aptekin yanından 

ötmək istəyəndə aptek müdiri Alzadə yoldaşın səkidə 

dayanıb gəlib-gedənə tamaşa edərək papiros çəkdiyini 

gördü. Sevincindən Güloğlan bilmədi ki, neyləsin. 

Tez müdirə yanaşıb köhnə dostlar kimi görüşüb 

əhvallaşandan sonra utana-utana: 

– Yoldaş Alzadə, bəlkə 5-6 dənə ―kanamesin‖ əlac 

edəsiniz. Uşaq ağır xəstədir. Vacib lazımdır. 
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Böyük çətinlik qarşısında qalan adamlar kimi 

Alzadə əlindəki papirosa bir qullab vurub yerə tulladı və 

Güloğlana: 

– Gəl içəri, görək tapa bilirikmi? 

Əllərində resept tutmuş alıcıların növbəsi yanından 

kabinetinə doğru addımlayan müdir ağ xalatlı qıza: 

– Esi, ordan 5 ―kanamesin‖ – deyib başı ilə 

Güloğlanı göstərdi. 

Esinin baxışları Güloğlanın baxışları ilə toqquşdu. 

Esi razılıq hissi ilə bir balaca qımışdı hətta. Güloğlan bu 

ağ xalatlı qızı tanıdı. Niyədə tanımasın? Bir az bundan 

əvvəl Güloğlanın ―bacı bəlkə kanamesiniz ola‖ sualına 

başını qaldırmadan ―yoxdur‖ demişdi Esi. 

Güloğlanın ―bacı, sən Allah uşaq ağırdır, 

mümkünsə əlac elə‖, ümid qarışıq yalvarışına Esi: 

– Siz nə cür adamsınız? Uşaq xəstədir mən 

neyləyim? Olmayandan sonra yerdən çıxartmayacağam 

ha, – deyərək güzgü əlində saçını formaya sala-sala dal 

otağa keçmişdir. 

Dərman gözləyənlərin yanında durub ―kanamesin‖ 

gözləyən Güloğlan fikirləşirdi: ―Görəsən indi hansı üzlə 

mənə ―kanamesin‖ verəcək bu Esi deyilən qız?‖. 

Esi əlindəki dərmanları kağıza büküb çek 

yazdığını görən Güloğlan tez əlini cibinə saldı və olan 

pulunu çıxarıb şəstlə: 

– Nə eləyir? 

Boyalı dodaqlarındakı təbəssümü yeni 

manikürlənmiş barmaqları arasında çeklə birlikdə 

Güloğlana uzadan Esi: 
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– On manat! 

On manat adını eşidəndə əlindəki pulu elə bil təzə 

görürmüş kimi üç dənə üçlüyə baxıb elə qızardı, elə 

qızardı Güloğlan, ayağının ucundan tutmuş qulağına 

kimi. Bayaq əlini cibinə salıb şəstlə ―nə eləyir?‖ deyən 

Güloğlan indi oğurluq üstündə tutulmuş adamlar kimi yer 

ayrılsaydı yerə girməyə hazır idi. Əlindəki üç dənə 

üçlüyü Esiyə göstərən Güloğlan ömründə ilk dəfə olaraq 

utana-utana yalan dedi: 

– Çöldən gəlirəm bacı. Cibimdə elə doqquz manat 

var. Ödəmirsə, dərmanlardan götür. 

Əczatçı qız boyalı dodaqlarındakı təbəssümü silib, 

çeki dəyişərək ciddi tövürlə: 

– Doqquz manat keçirin kassaya! 

Dərman bükülüsünü əczatçı qızdan alan Güloğlan: 

– Sağ olun bacı. Yaman xəcalət verdiniz, – deyib 

razılığını bildirən də: 

Əlindəki çeklərin üstünə baxan Esi başını 

qaldırmadan dilləndi: 

– Xəcalətli düşməniniz olsun. Eybi yoxdur. Bir 

manatı sonra gətirərsiniz. 

Əlində dərman bükülüsü olan Güloğlan başladı 

avtobus dayanacağına tərəf getməyə və getdikcə tez-tez 

yanından ötən yoldaşlara baxırdı ki, görsün tanış maşına 

rast gəlirmi. Birdən əlindəki bükülünü açmağa başladı 

Güloğlan. Açdı bükülünü və başladı ―kanamesin‖ 

flakonlarının üstündə qiymət gəzməyə. Çox diqqətlə 

baxdı, amma bir şey tapa bilmədi. Ürəyində ―afərin‖ dedi 

Esiyə. 
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Dərmanların üstündən qiymətlər nə cür 

silinmişdisə, heç ekspert də təyin edə bilməzdi ki, bu 

―kanamesin‖ flakonlarının üstündə əvvəldən qiymət 

yazılıbmış, ya yox. 

Açdığı bükülünü yenidən büküb cibinə qoyanda ağ 

xalatlı Esinin başını qaldırmadan ciddi tövrlə dediyi söz 

yenidən qulaqlarında səsləndi Güloğlanın. 

―Bir manatı sonra gətirərsiniz!‖. 

13.03.1989. 

 

 

İZAHAT 

 

– Əyləşin, – deyib, boş stulları əli ilə Fətişoğluna 

göstərdi müstəntiq. 

Yanını stula qoyan Fətişoğlunun bir anlığa elə bil 

otaq başına fırlandı. Ömründə hökumət qapısı tanımayan 

Fətişoğlunun birdən-birə bu ixtiyar yaşında polis şöbəsinə 

nə üçün çağrıldığını ha fikirləşdisə, yenə bir yana çıxarda 

bilmədi ki, bilmədi. 

Müstəntiqin ―bilirsiz, gecənin bu vaxtı sizi nə üçün 

çağırmışıq?‖ – sualına başını qaldırıb qarşısındakı cavan 

oğlanın biclik yağan gözlərinə baxdı və güclə dili topuq 

vura-vura ―y...o...x!‖ dedi Fətişoğlu. 

– Sizin fermer təsərrüfatınız var? 

– Bəli, var! 

Qarşısındakı kağızları səliqəyə salırmış kimi 

özünü göstərən müstəntiqin ―sizdən şikayət ərizəsi var‖ 
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qəfil hücumu ilə gözaltı ―cinayətkar‖ın sifətində gedən 

dəyişikliyi diqqətindən yayındırmamağa çalışdı. 

Gözlənilməz atəşdən özünü itirən Fətişoğlunun 

yanaqları, dodaqları səyriməyə başladıqca, bədənini 

soyuq tər basdı. Bir təhər özünü cəmləşdirib, güclə ―mən 

nə el...ə...mişəm ki?‖ deyə bildi. 

―Cani‖nin özünü itirməsini görən müstəntiqin 

beynindən ―tora düşən qızıl balıqdır, deyəsən‖ fikri keçdi. 

Məndən niyə soruşursan, özündən soruş ki, nə iş 

görmüsən? – deyib başladı özünü məşğul kimi 

göstərməyə. 

Araya çökmüş darıxdırıcı sükutu Fətişoğlu pozdu: 

– Bilirəm, bura çağrılan xeyirliyə çağrılmaz. Amma nə 

qədər fikirləşirəm ki, nə eləmişəm, nə günah iş tutmuşam, 

kimin toyuğuna daş atmışam, yadıma elə bir iş gəlmir ki, 

onun üstündə məni çağırsınlar. 

Əvvəla, yadında saxla ki, günahsız adamı biz bura 

çağırmırıq. Bura gələnlərin hamısı da sənin kimi 

təmizliyindən, mollalığından dəm vurur. Əməlləri sübut 

olunandan sonra başlayırlar ilan dili çıxartmağa ki, bir 

səhvdir eləmişəm, keçin günahımdan. Mən fikirləşdim ki, 

üz-gözünüzdən başa düşən adama oxşayırsan, bəlkə 

günahını özün boynuna alasan, amma görürəm çox usta 

adama oxşayırsan. Utanmadan bu yaşında yalan 

danışmağı bacaran adamdan nə gözləmək olar? – deyən 

müstəntiq stolun kənarına qoyulmuş külqabını qarşısına 

çəkib, damağına qoyduğu ―Malboro‖ siqaretini alışdırıb 

havaya buraxdığı tüstünün arxasınca tamaşa eləməyə 

başladı. 
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– Sənin üçün ayıbdı, mənim oğlum yaşda səndən 

çox böyük olar: – Fətişoğlu özündən asılı olmayaraq 

səsinin tonunu qaldırdı. ―Cani‖nin cavabı elə bil 

müstəntiqə od qoydu: 

Nətəri, indi günahlarını boynuna almırsan? Dünən 

camaatın üstünə tapança çəkib, boyun-boğazının 

qızıllarını tələb edirsənmiş, bu gün isə danırsan. 

Bilirsənmi, bu yaşda xuliqanlığına görə neçə il iş düşür 

sənə? 

Fətişoğlunu elə bil ilan çaldı. Oturduğu yerdən dik 

atıldı. (Müstəntiq tez əlini stolun siyirməsinə atdı, hər 

ehtimala qarşı) Necə?!... Nətəri?!... Kimi soymuşam?!,.. 

Nə vaxt?!... Harda?!... Heç bilirsən nə danışırsan? Başına 

hava gəlməyib ki?... Az qalırdı kişinin ürəyi yerindən 

çıxsın. Əsəbindən gicgah damarları partlamaq dərəcəsinə 

gəlmişdi... 

– Aşağı otur, bu dəyqə sübut edərəm. – deyən 

müstəntiq qarşısındakı papkanın arasından şagird 

dəftərinə yazılmış şikayət ərizəsini Fətişoğluna kənardan 

göstərib öz qarşısına qoydu. 

Fətişoğlu müstəntiqin əlindəki kağızı görəndə 

özündən asılı olmayaraq yavaş-yavaş stula çökdü: 

– Ayıbdı, məni bu yaşımda biabır eləməyin. Bir 

sürü nəvəm var. Mən küçə uşağı döyüləm. Nə tapança, nə 

qızıl, gümüş, nə arvad... Hamısı yalandır, a bala. – 

Getdikcə yazıqlaşıb yumağa dönürdü kişi. 

Fətişoğlunun keçirtdiyi psixoloji gərginlik, 

müstəntiqə xüsusi ləzzət verirdi. Araya çökmüş sükutu 
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pozan müstəntiq ―al oxu, tanış ol‖ deyib əlindəki vərəqəni 

Fətişoğluna uzatdı. 

– Təzyiqim qalxıb, gözlərim tor görür. Özün oxu, 

görək nə kələkdir salıblar bizi. – Fətişoğlu əlini gicgahına 

dayaq verdi. 

Müstəntiq başladı şikayət ərizəsini oxumağa: 

―...Günün günorta çağı Fətişoğlu üstümə tapança çəkib, 

boyun-boğazımın qızıllarını tələb edirdi. Məni bir neçə 

dəfə süpürlədi. Yolla keçənlər sağ olsunlar. Güclə məni 

xuliqanın əlindən qurtardılar...‖ 

– Yalandı, elə şey olmayıb!.. Fətişoğlu qeyri-

ixtiyari ayağa qalxdı. 

– Dalına qulaq as. Əli ilə Fətişoğluna oturmaq 

işarəsi verən müstəntiq başladı ərizənin arxasını 

oxumağa: ―... məni ölümlə hədələyən Fətişoğlu haqqında 

bir ölçü götürməsəniz sizin özünüzdən də yuxarılara 

şikayət yazacağam. Çünki mənim həyatım təhlükə 

altındadır...‖ İmza: Zərniyar Qaraçöplü. 

– Mən belə adam tanımıram. Gətir görək o adam 

kimdi, məni harda görüb? 

– Üzləşdirərik. Otur, izahatını yaz. – Müstəntiq 

kağız qələmi Fətişoğluna tərəf itələdi. 

– Mənim izahat yazası halım var? Təzyiqdən 

gözüm səni iki görür. 

Fətişoğlunun bu halına sevinən müstəntiq, – elə 

mənə də bu lazımdır, fikrindən keçirib – yaxşı sən de, 

mən yazım. Müstəntiq başladı şirin dillə sual-cavaba... 
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Müstəntiq yazdıqca Fətişoğlu fikirləşirdi: ―Yox, 

yaxşı adama oxşayır. Mən də tez fikrimi dolandırdım. 

Allah adamına oxşayır‖. 

Müstəntiq yazını qurtarandan sonra – di al oxu, qol 

çək – deyib, kağız-qələmi Fətişoğlu tərəfə itələyərək, acı 

bir təbəssüm fırlatdı. 

– Nəyini oxuyacam. Ta dediyimi yazmısan, – 

deyib əli əsə-əsə izahata qol çəkdi. 

İzahatı stolun gözünə qoyan müstəntiq telefon 

zənginə diksinən kimi oldu. Dəstəyi göturüb, ―bəli, hə, 

oldu. Baş üstə!‖ deyib üzünü Fətişoğluna tutdu: ―Gedin, 

səhər gələrsiniz‖. 

Evdə arvad-uşaq məsələni biləndə az qaldılar dəli 

olalar. Böyük oğlu Lətif axırda mübahisəyə ―heç bir şey, 

pul tələsidir. Bir balaca bığının qabağını vuracaqlar‖ 

sözləri ilə yekun vurdu. 

Səhərin gözü açılmamış Lətif getdi tanış 

axtarmağa, Fətişoğlu isə günortaya az qalmış müstəntiqin 

yanında oldu. Boş stulların birində əyləşib kağız-kuğuz 

içərisində yem axtaran siçovullar kimi eşələnən 

müstəntiqi və otağı süzən Fətişoğlu otağa çökmüş 

sükutun ağırlığı altında getdikcə sıxılıb suyu çıxırdı. 

Handan-hana başını qaldıran müstəntiq: ―Şikayətçi 

gəlmişdi. Bir az bundan əvvəl getdi. Fətişoğlu, sənin 

dediklərin yalandı. Arvad buranı dağıdırdı‖. 

A bala, and olsun Allaha, mən heylə bir adam 

tanımıram. Nə də heylə bir iş görməmişəm. Nolu 

hökumət olanda, bir bax sir-sifətimə, gör mən dələduz 
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adama oxşayıram? Heç bu yaşa yaraşan şeydi sənin 

dediklərin? 

– Fətişoğlu, adamın pis, yaxşı adam olduğu 

alnında yazılmır ha. 

– Yox, yazılır. Allah-təala yazır. Hər kəs öz axirət 

dünyasında öz əməllərinə cavab verəcək. Eşitmisən belə 

söz? 

– Sən dediklərin cəfəngiyyatdır. Hökumət bir 

parça kağıza inanır. – deyən müstəntiq stolun üstünə 

qoyulmuş qovluğun arasından çıxartdığı kağızı başladı 

oxumağa. Əvvəlcə Fətişoğlu qulaqlarına inanmadı. Hər 

kəlmə sərrast atılan güllə kimi düz ürəyini nişan alırdı. 

Nə qədər çalışırdısa, hədəfdən yayınsın, mümkün 

olmurdu. Axırda sinəsini düz atəşin ağzına tutdu. 

Dediklərinin hamısı tərsinə yazılmışdı. 

İzahatı oxuyub qurtaran müstəntiq: ―Siz demisiniz, 

mən də yazmışam. Altındakı qol da səninkidirmi?‖ –  

deyib kənardan izahatı və altında çəkilmiş qolu 

Fətişoğluna göstərib, qovluğun arasına qoydu. 

Dodaqları səyriyən Fətişoğlu: – Mənim bu qədər 

yaşım var, nə eşitmişəm, nə də görmüşəm ki, sənin 

dediyini tərsinə yazıb, altında da sənə qol çəkdirib üzünə 

şahid duralar. Demək 37 dediklərinin hamısını belə 

düzəldirmişlər. Onların da işini sənin kimi müstəntiqlər 

aparırmışlar. Onunçün millət ağ günə çıxıb! Axı deyilənə 

görə 37-nin işlərini aparanlar ermənilər olublar, sən ki, 

musurmansan. 

– Kəs səsini! Utanmaz-utanmaz hələ bir danışır 

da! 
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– Utanmaz sənsən ki, hökumətin stolunda oturub, 

camaata tor qurmaqla məşğulsan. Heç utanmırsan 

çiynindəki paqonlardan. Daş düşsün o millətin, o 

hökumətin başına ki, sənin kimi orqan işçiləri var. 

Torpaqları da sənin kimi hökumət, millət, qeyrət, qanun, 

vicdan... Nə bilim daha nə adından danışanlar satıb, 

ciblərinə qoydu, xalqı da qoydular yaman günlərə!... 

– Kişi, sənin başını qırxdırıb bu dəyğa soxduracam 

qoduqluğa! – cavan müstəntiq ayaq üstə uçunurdu. 

Ayaq üstə durmuş Fətişoğlu ağzından köpük 

daşdana-daşdana: – Bu ağılnan dədəni soxdura bilərsən 

qoduqluğa. And olsun Allaha bu dəyğə paqonlarını 

sökdürüb, sənin özünü içəri qoyduracam. Yoxsa mən 

yazıq-yazıq danışdım, elə başa düşdün yiyəsiz bir 

qocadır. Adam yaşıyanda da, öləndə də kişi kimi yaşayıb, 

kişi kimi ölər, yoxsa oğraşdığı özünə yol seçməz!.. 

Telefonun qəfil cığırtısı elə bil müstəntiqin 

boğazına qurğuşun tökdü.  

Bəli, eşidirəm – müstəntiq əlini trupkanın səs 

gələn yerinə qoyub, Fətişoğluya him elədi ki, çöldə 

gözləsin. 

Çölə çıxan Fətişoğlunun boyun-boğazına dolan 

sərin havadan elə bil ürəyi genişləndi, bədəninə ilıq bir 

sərinlik yayıldı. Şöbənin qarşısında axan krantda əl-üzünü 

yuyub, bir ovuc da içdi və həyətdə qoyulmuş skamyaların 

daldasının birində əyləşdi ki, tanış-biliş onu görüb 

eləməsin. 
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Fikir okeanında sahilə üzməyə can atan Fətişoğlu 

―dur gedək‖ sözlərinə diksinib oğlu Lətifi qarşısında 

gördü. 

– Hara gedək? Hələ məni çölə çıxardıb. Görək axır 

sözü nə olur bu gədənin? – Mən içəridən gəlirəm. Daha 

qurtardı hər şey. Di dur gedək. Lətif atasının qoluna girib 

maşına tərəf gəldi. 

Yolda Fətişoğlu soruşdu: – Oğul, nətəri elədin ki, 

məndən əl çəkdilər? Müstəntiq deyirdi ki, sənə iş düşür. 

– Eh!.. Ay dədə, yuxarıdan zəng elətdirməklə, 700 

dollar da pul verdim. 

– Nə danışırsan, ə? Dəli olmusan?.. 

Dəli olub eləməmişəm. Pul qazanmağın bir yolu 

da indi bu cürdür, dədə. 

– Mən onun yerinə olsaydım, mənim ona dediyim 

o sözlərin əvəzinə 700 yox ey, lap 7000 dollar da versələr 

buraxmazdım. O sözlərdən sonra pul götürüb adam 

buraxırlarsa, ta mənim sözüm yoxdur. 

– Ay dədə, mən demədim pul tələsidir, bir balaca 

bığının qabağını vuracaqlar. Sən də tutmusan sözü belə 

dedim, sözü heylə dedim. Onlar hamısı vozduxdur. 

Vozduxa da bir manat düşmür. Belə eləyib süni şəkildə 

xalqla dövlət arasında bir uçurum, narazılıq yaradırlar də! 

Maşın evə sarı qanadlandıqca, Fətişoğlu 

fikirləşirdi: ―Mən nə qədər yaşamışamsa, bixəbər 

yaşamışam. Dünyanı tanımamışam. Halal zəhmətimlə, öz 

qayğılarımla başım nətəri qarışıbsa, ətrafıma boylana 

bilməmişəm ki, görüm kim hansı yolla yaşayır. Görəsən, 

indən sonra heç olmasa, ömür imkan verəcəkmi, dünyanı 
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bir əməlli-başlı tanıya bilim. Ağlım kəsmir. Artıq ömür 

günəşinin qürub çağındayam‖. 

29.01.1999. 

 

 

TELEQRAM 

 

Axşamdan bir az keçmişdi ki, Əjdər işdən yorğun-

arğın özünü evə güclə çatdırdı. Əl-üzünü yuyub stolun 

arxasına keçməyi ilə Sevdanın çay-çörəyi süfrəyə 

düzməyi bir oldu. 

Süfrə yığışdırılandan sonra Sevda xalatının 

cibindən çıxartdığı kağızı Əjdərə uzatdı. Kağızı alan 

Əjdər: 

– Bu nədi? – deyə təəccüblə soruşdu. 

– Teleqramdır. 

Teleqramda ―Hörmətli Əjdər, Sizi ailəliklə 12 

noyabr 1990-cı il tarixdə oğlum Ruhilin böyük toy 

məclisinə dəvət edirəm: Hörmətlə: Kazımov İlyas.‖ 

sözlərini oxuyub təbəssüm dolu baxışlarını Sevdaya tikdi 

Əjdər – Demək səhər toydur? 

– Hə, səhər toydur. Durum səhərə paltarlarını 

hazırlayım. 

– Niyə, sən getmirsən? – Əjdər təəccüblə soruşdu. 

– Yox gedə bilmərəm. Bilirəm dayımın xətrinə 

dəyəcək. Amma özün bilirsən ki, mənim yola çıxası 

halım yoxdur. Ağır xəstəyəm. 

– Hər halda gedə bilsəydin daha yaxşı olardı. 

Dayın yəqin ki, inciyəcək. 
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– İnciməz. Dayım bilir ki, mən onu çox istəyirəm. 

Desən ki, Sevda xəstə idi, inanacaq. Mənim əvəzimdən 

də dil-ağız edərsən. ―Allah mübarək eləsin‖, deyərsən 

mən əvəzdən, – deyib Sevda ütünü qızdırıb Əjdərin 

paltarlarını hazırlamağa başladı. 

 

*** 

Günortaya az qalmışdı ki, Əjdər toy mağarının 

qapısında taksidən düşdü. Əjdəri görən qohum-əqraba 

bir-birinə aman vermədən ―Ay xoş gəlmisən. Həmişə sən 

gələsən. Bəs niyə tək gəlmisən? Sevdanı niyə 

gətirməmisən?‖ sullarının yağışı ilə təzə qonağı isladaraq, 

onun başına yığışdılar. Sualların ağırlığı altında dizi 

qatlanan Əjdərin ―xoş gəlmisən, ay oğul‖ deyib boynunu 

qucaqlayan İlyas kişi qolundan tutub mağara yönələndə 

sanki suallardan canını qurtaran bu qocanı özü vaxtında 

çağırmışdı. 

– Bəs niyə tək gəlmisən, qadan alım. 

– Allah haqqı İlyas dayı Sevda xəstə olduğuna 

görə yola çıxa bilmədi. 

– Nə olub qıza? Olmuya... 

– Yox, yox! Elə xəstə deyil, amma yola çıxa 

bilməzdi. 

– Hə, təki salamatlıq olsun, – deyib İlyas kişi 

qonağın qolundan tutub mağarın qapısından içəri girdi. 

Əjdəri boş stullardan birində əyləşdirən kimi, məclisə 

qulluq edən cavanı yanına çağırıb ―oğul, bura yemək 

gətir‖, tapşırığını verib, ―sən çörəyini ye, qadan alım, 
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mən də qonaqları qarşılayım‖, deyib İlyas kişi qapıya 

yönəldi. 

Xanəndənin məlahətli səsi, tamadanın məclisin 

ahənginə uyğun sağlığı və hər sağlığın sonunu şeirlə 

bitirməsi Əjdərin yol yorğunluğunu canından çıxartmışdı. 

Musiqinin yanıqlı nəfəsi Əjdəri çoxdan öz qanadlarında 

gəncliyinə qovuşdurmuşdu. Birdən ―götür görək, 

əmioğlu!‖ sözü Əjdəri sanki göylərdən endirdi. Əjdər 

stəkanını yerə qoyub qarşısındakı yeməkdən bir neçə tikə 

yemişdi ki, böyründə əyləşən qonağın ―götür görək, 

əmioğlu, bu stəkanlar gözlərini yaman bərəldir bizə‖ 

müraciəti əlindəki tikəni boşqaba qoymağa məcbur etdi. 

Bir neçə stəkandan sonra Əjdər gördü ki, əhvalı 

yaxşı deyil. ―Yoldaşı‖ndan üzrxahlıq edib çölə çıxdı. 

Mağarın böyründə dayanıb elə yenicə siqaret yandırmışdı 

ki, bacanağı Cümşüdün əlində qanı damcılayan kabab 

şişləri ona tərəf gəldiyini gördü. 

– Baho, baho, ə mən kimi görürəm? – deyib 

Cümşüd əlindəki kabab şişlərini yanından ötən cavan 

oğlana verib Əjdəri qucaqladı. Xeyli əhval-pürsanlıqdan 

sonra Cümşüd bacanağının qolundan tutub mağara dartdı. 

– Sağ ol. İndi çörək yemişəm. Havamı dəyişmək 

üçün çölə çıxmışdım. 

– Yoxsa ürəyin bulanır. Axı sən içənsən. 

– Yox ürəyim bulanmır. Yorğunuydum, nə isə heç 

iştahım yaxşı çəkmədi. 

– Ə, nə çörək yemişəm, iştahım çəkmədi nədi? 

İştah dişin altındadır. Gedək görüm sənin o iştahın niyə 

çəkmir? – Cümşüd Əjdəri mağara saldı. 
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Mağarın içərisində ayaqüstü məclisə bir anlığa 

nəzər fırladan Cümşüd ―hə, səndən ötəri yaxşı həmsöhbət 

tapmışam‖ deyib, Əjdərlə birlikdə stəkan əlində sağlıq 

deyən qonaqların yanında dayandı: 

– Rəşid əmi, bir gör kim gəlib, orda yer elə görək. 

Rəşid əlindki stəkanı yerə qoyub, qızarmış 

gözlərini Əjdərə fırladan kimi: 

– Ə, sənin qadan alım a kürəkən, – deyib 

səntirləyə-səntirləyə ayağa durub stolun o tərəfindən 

uzanıb Əjdərin boynunu qucaqladı. Əjdər əyləşən kimi 

Rəşid üzünü Cümşüdə tutdu: 

– Tez bir beş-altı şiş kabab, bir-iki şüşə də 

―dakument‖ gətir görək, kürəkənin vəziyyəti ilə yaxından 

tanış olaq. 

– Baş üstə! Bu dəqiqə! – deyib Cümşüd əlini 

qulağının dibinə qoyub hərbi təzim edən əsgər kimi 

dabanları üstə qapıya yönəldi. 

Rəşid buluddan təmiz boşqablardan birinə yemək 

çəkib Əjdərin qarşısına qoydu və boş stəkanlardan birini 

doldurub ona uzatdı. Əjdər stəkanını Rəşidin və yaxında 

əyləşənlərin stəkanı ilə toqquşdurub tamadanın dediyi 

sağlığa qaldırdı. 

Müxtəlif məzmunlu sağlıqlara bir-iki stəkan 

qaldırandan sonra Rəşid üzünü yanındakı qonağa tutub: 

– Tanıyırsan bu oğlanı? – deyib qarşısında 

əyləşmiş Əjdəri göstərdi. 

– Yox tanımıram. 

– Baho, baho! Sən öl, elə bil ki, indiyə kimi 

qiymətli bir şey itirmisən. Heç bilirsən, necə qiyamət 
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oğlandı? Onun qadasın alım. Kürəkənimdi, həm də 

yerlimdi. Hələ dədə-baba qohumluğumuzu demirəm. 

– Çox yaxşı. Görürəm yaxşı oğlana oxşayır. 

– Yaxşı oğlana oxşayır nədi ə? Dur öp kürəkəni.  

Bir təhər stuldan ayağa qalxan qonaq stolun 

üstündən Əjdərə tərəf uzandı. 

– Qalx kürəkən, qalx! Gözlərinin qadasın alım. 

Əminlə öpüş, yaxından bir tanış ol, – deyib Rəşid 

yumruğunu stola çırpdı. 

Əjdər əlini ―əmi‖sinə tərəf uzatmaq istəyirdi ki, 

―əmi‖si stolun üstünə sərildi. Qab-qaşıq hamısı bir-birinə 

qarışdı. 

– Ə, içə bilmirsən, içmə də, – deyib Rəşid qonağı 

stulda əyləşdirib, təzə gəlmiş butulkalardan birini açıb 

stəkanları doldurdu: 

– Hə, götür görək, kürəkən. İstəyirsən sənin üçün 

bir saz çalım. 

– Yox, sağ ol. Sonra çalarsan Rəşid əmi. 

– Nə danışırsan? Elə şey olar? Bu dəqiqə uşaq 

göndərim saz qonşu kənddədir. Bu dəqiqə gətirsin. Bir 

―Yanıq Kərəmi‖də yanaq. Necədi sənin üçün? Götür 

görüm. 

– Mənə bəsdi, Rəşid əmi. Çox içmişəm. 

– Nə danışırsan, canım üçün səni kürəkən 

dəftərindən bir dəfəlik silərəm. – Stəkanı götürüb zorla 

Əjdərə uzatdı Rəşid kişi. – Hə qadan alım a kürəkən. Hə, 

qaldır görüm qarabağlıların sağlığına. Bu dəqiqə sazı 

gətirdirəm, sən öl. Ədalətin atasına od vuram gərək. Sən 
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də görəsən ―Yanıq Kərəmi‖ni nə cür yandırırlar. Yoxsa 

Ədalət kimi. 

Stəkanları yerə qoymuşdular ki, Rəşid qonaqlara 

qulluq edən oğlanı yanına çağırdı: 

– Ağrın alım, al bu onluğu ora ver. Denən bir ağır 

hava çalsınlar. 

Çalğıçılar alətləri sinələrinə sıxan kimi Rəşid 

birtəhər özünü tarazlayıb ayağa durdu və duran kimi də 

Əjdərin qolundan tutub ortaya çəkdi. Ləngərlənə-

ləngərlənə bir-iki dövrə vurandan sonra Əjdəri qucaqlayıb 

o üzündən-bu üzündən öpdü: 

– Qadan alım, sən oyna, mən gedim stəkanları 

doldurum, yoxsa soyuyarlar. 

Əjdər tək bir-iki dövrə vurub, yerini rahatlamamış 

– ―götür görək‖, – deyib Rəşid əlindəki stəkanı Əjdərin 

qarşısına qodu. 

– Düzü içə bilmirəm Rəşid əmi. Çox içmişəm. 

Daha bəsdi. 

– Nə danışırsan ə? Hələ təzə başlayırıq. Bu dəyğə 

saz gəlir. Qaynatan sağlıq demək istəyir. Bunu içək 

kürəkən, qarabağlı oğlanların sağlığına. Belə onların 

hamısının ağrısını mən alım. Nərdirlər ey, onlar nər. 

Onları doğan anaya bu canım qurban. 

Stəkanları yerə qoymamış xanəndənin: 

 

Əzizinəm Qarabağ, 

Şəki, Şirvan, Qarabağ. 

Tehran cənnətə dönsə 

Yaddan çıxmaz Qarabağ. 
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zənguləsi bütün məclisin sıxıb suyunu çıxartdı. 

Yer-yerdən  ―sağ ol‖, ―Yaşasın Qarabağ‖, ―Qarabağa can 

qurban‖ və s. sözləri  mağarda gur-gur guruldayırdı.  

Tez Rəşid stəkanları süzüb birini Əjdərin qarşısına 

qoydu. 

– Yox, yox, daha bəsdi Rəşid əmi. Apara 

bilmirəm. 

– Nə danışırsan ə? Maşallah cavan oğlansan, 

mənim kimi qocalmamısan. Ə, çox istəyirəm səni. Bütün 

kürəkənlərimizin gözü sənsən. Belə sənin gözünü yeyim. 

Özüm ölüm sənlə oturub vuranda, lap səhərə kimi olsun, 

yenə ―uf‖ demərəm. Sənlə içəndə canıma sarı yağ kimi 

yayılır. Onunçun razıyam, səndən, vallah. Bu dəqiqə saz 

gəlir. Səndən ötəri gərək Kərəmə elə bir od vuram ki... 

– Sağ ol qaynata. Allah da səndən razı olsun. 

Amma mən... 

– Götür görək, görmədin xanəndə nə dedi? 

―Əzizinəm Qarabağ‖ heç bu sağlığa içməmək olar, mən 

ölüm?... 

Stəkanları yerə qoyan kimi Rəşid əlini cibinə salıb 

iki dənə 25-lik çıxarıb, qonaqlara qulluq edən oğlanı 

yanına çağırdı: 

– Ə, sənin qadanı bu qoca əmin alsın. Al bu 25-

liklərin birini o adama oxşamayan tamadanın qabağına 

tulla, birini də xanəndəyə ver. Xanəndəyə denən ki, Rəşid 

əmim dedi ki, onun o zənguləsinə də, onun o 

―Qarabağ‖ına da mənim bu canım qurban olsun. O 

tamadaya da mənim adımdan denən ki, Rəşid əmim deyir 
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ki, sənöl çıxardıb onunu da dolduraram onun təpəsinə. 

Nətəri olur, bütün qonaqların sağlığına tost deyir, amma 

mənim bu qarabağlı kürəkənimin sağlığına tost demir, 

hə? Eşitdin qadan alım. Elə bu dəqiqə o qurumsaq 

tamadaya çatdır mənim dediyim sözləri. Di get. 

Xanəndə mahnını qurtaran kimi ―halal olsun‖, 

―sağ ol‖ və s. nidaları kəsilər-kəsilməz tamada mikrofonu 

əlinə alıb ayağa durdu: 

– Yoldaşlar, yerlərdən haqlı şikayətlər gəlir mənim 

ünvanıma. Mən özümü günahkar hesab etdiyim üçün 

Rəşid əmi məni yəqin bağışlar. (Rəşid tez stəkanları 

doldurdu) Hamınıza məlumdur ki, üç ilə yaxındır ki, 

erməni millətçiləri xalqımızın dincliyini, rahatlığını 

pozublar. Xalqımız günahsız yerə neçə-neçə qurbanlar 

verib müqəddəs Qarabağ torpağı uğrunda. Ağılsız erməni 

dığalarının iştahı pis deyil. Qurban olduğum Cıdır 

düzündə erməni dığaları gəzmək, Xarı bülbülü öz kökü 

üstə qoxulamaq, İsa bulağında kabab çəkmək istəyirlər. 

Amma onlar bilmirlər ki, bu arzunu onlar yuxularında da 

görə bilməzlər. Dığalar ömürlük yadda saxlamalıdırlar ki, 

Qarabağ qarabağlılara, o cümlədən azərbaycanlılara 

məxsusdur. Mən təklif edirəm ki, bu badələri qaldıraq 

Qarabağ torpağının, qarabağlıların və onların 

məclisimizdə iştirak edən nümayəndələrinin sağlığına. 

Arzu edək ki, belə bir toy məclisini Xankəndində quraq 

və orada həmin bu sözləri yenidən təkrar edək. 

―Sağ ol!‖; ―Sağ ol!‖; ―Yaşasın Qarabağ!‖; 

―Qarabağ bizimdir!‖ nidalarından sonra müğənni yenidən 
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öz zənguləsi ilə Qarabağın quşqonmaz zirvələrində qanad 

çalmağa başladı. 

Rəşid him elədi ki, Əjdərə stəkanı götürsün. 

Əjdər əlindəki, salfeti araqla dolu stəkanın ağzına 

sərib: ―Daha bəsdir‖. 

– Götür, götür, ə! Belə sağlığa içməmək günahdır 

kürəkən. 

– Yox, Rəşid əmi, canımçün daha içə bilmirəm. 

– Sənöl içməsən durub gedərəm, kürəkən. 

Rəşidin təkidi qarşısında naəlac qalan Əjdər 

stəkanı götürüb, ―qaynata‖sının stəkanı ilə toqquşdurdu: 

– Bunu vur görək. Sənə bir saz çalım kürəkən 

ömrün boyu dadı damağından getməsin. 

Stəkanları yerə qoyan kimi Rəşid ―sənöl kürəkən, 

kopolun malın içdikcə bal dadır. Doğrudan da nahaq yerə 

buna ―Ceyran südü‖ demirlər‖, deyib  stəkanları yenidən 

doldurdu. 

Xanəndə Qarabağın əngin səmalarında qanad 

çaldığı məqamda Rəşid qəflətən ayağa qalxaraq, əlini 

xanəndəyə tərəf uzadıb ―Bir dəqiqə saxla, qadan alım‖ 

əmri ilə müğəninin qanadlarının yanına düşməyi bir oldu. 

Məclis-əhlinin ―Qardaşlar!‖ xitabına çönüb diqqət 

kəsildiyini görən Rəşid kişi səsini daha da ucaltdı: 

– Qardaşlar, bəyaxları tamada Qarabağ haqqında 

danışdı. Amma çox şeyi demədi. Bir görün bu dəyyus 

erməni dığaları neçə dəfə bizə sataşır? Düşməni nə qədər 

bağışlamaq olar? Bu dığalar getdikcə qudurur. Onların 

zəncirini çəkmək lazımdır. Qarabağlı qardaşlarımız neçə 

ildi onların qarşısında tək dayanıblar. Nə qədər adam 
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qardaşını döyüş meydanında tək qoyar? Bəsdi daha 

dözdük! Mən təklif edirəm ki, hamımız burdan bu dəyğa 

durub bir baş Qarabağa – Xankəndinə yola düşək! 

Yerlərdən ―düz deyir, düz deyir!‖ səsləri mağarı 

başına götürdü. Bundan ruhlanan Rəşid stola dayadığı sağ 

əlini atıb dolu ―Vodka‖lardan birini başı üzərinə qaldırdı:  

– O dığaların atasına elə od vuraq ki, bütün 

Ermənistana dərs olsun. Mən özüm Xankəndinə çatan 

kimi əlimə keçən dığanın başını bax belə əzəcəyəm, – 

deyib havada asılı qalmış dolu ―Vodka‖nı zərblə 

endirməyi ilə Əjdərin ―vay!...‖ deyib başını tutub stuldan 

aşmağı bir oldu. 

*** 

Səhər yenicə açılmışdı. Qapının zənginə qapıya 

çıxdı Sevda. Qapıda poçtalyonun ―bacı, sizə teleqram 

var‖ sözləri sanki Sevdanı üşütdü. 

Teleqramda ―Sevda, Əjdər ağırdır. Təcili özünü 

çatdır. İmza: Dayın İlyas‖ sözlərini oxumağı ilə ―Vay, 

evim yıxıldı!‖ deyib özündən getməsi bir oldu. 

18.01.1991. 

 

 

 

 

 

 

KOROĞLUNUN YUXUSU 

 

“40 il çapdım-taladım, dilimə haram dəymədi”. 
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(Koroğlu) 

 

Nigar xanım və dəlilər gördülər ki, Koroğlu gəlir. 

Amma necə gəlir? Getmişdi Keçəl Həmzədən Dür atı alıb 

gətirə, əvəzində Qıratı verib, Dür atın üstündə gəlir. 

Məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşən Nigar xanım və 

dəlilər yerbəyerdən düşdülər Koroğlunun üstünə. 

Dəlilərdən çox Nigar xanımın tənəsi və küsməyi 

Koroğlunun iç dünyasını alt-üst etdi. Koroğlu özünü 

verdi Yağı qoruğuna və üzüquylu sərildi ətir qoxuyan 

çəmənliyə. Xasiyyətinə bələdçilikləri olduqlarına görə 

heç kim yaxın getmədi Koroğluya. Bu sərilməklə 

Koroğlu üç gün-üç gecə Yağı qoruğunda ətirli çiçəklərin 

qoynunda yuxuya getdi. 

Koroğlu gördü atası Alı kişi can üstədi. Dəlilər və 

xanımlar yığışıblar xəstənin yanına, Koroğlu özü də 

kəsdiribdi xəstənin yastığının dibini. Keçəl Həmzənin 

qəflətən tək səbir kimi qapıdan içəri girdiyini görən 

içərdəkilər təəccüb buzunda dondular. Fürsəti əldən 

qaçırmayan Keçəl Həmzə tez özünü atdı Koroğlunun 

ayaqlarına və başladı yalvarmağa: 

– Canım sana qurban ay Koroğlu. Dəyirmanda 

dediyim kimi, atı apardım bir ağ günə çıxım. Onsuz da 

bilirəm ki, sən orda at qoyan igid deyilsən. Süfrəndə çox 

çörək yemişəm. Özümü həmişə sənə borclu bilirəm. 

Eşitdim ki, Alı əmim ağırdı. Gəldim ki, əmimlə 

halallaşam. İndi əl mənim, ətək sənin. İstəyirsən vur 
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boynumu, qanım sənə halaldır, istəyirsən bağışla, öz 

işindir.  

Koroğlu Keçəl Həmzənin qolundan tutub qaldırdı 

ayağa: 

– Ə, yekə kişisən. Kişi bir qaşıq qanından ötəri 

ayağa yıxılmaz. Hər nə oldu, ta keçdi. Amma kişilik 

etmisən. Bu günümdə məni yada salmısan. 

Alı kişi göz qapaqlarını qaldırıb yan-yörəsinə 

yığışan adamları nəzərdən keçirib, baxışlarını 

Koroğlunun qara bulud kimi tutulmuş sifətində saxladı. 

Bir az zəndlə baxandan sonra dərindən nəfəs alıb göz 

qapaqlarını əbədi yummağı ilə vay-şivən səsləri Çənlibeli 

öz başına götürməyi bir oldu. 

Koroğlu gördü yox, hamı ağlamaqda, ağı 

deməkdədi. Ölünün hazırlanması, dəfn olunması heç 

kimin yadına düşmür. Həmzəni çağırdı yanına:  

– Ə, Həmzə, al bu pulları qoy cibinə. Yaxşı 

atlardan birini seç sıçıra belinə, özünü yetir yaxın 

şəhərlərdən birinə, dəfn üçün nə lazımdırsa, hamısını al 

gətir. 

Keçəl Həmzə əllərini döşünə qoyub: 

– Koroğlu, izn versən, əmimin dəfn işinə 

ağsaqqallığı özüm edərəm. Amma bir xahişim var ki, sən 

də mənimlə gedəsən. Bir gör dünya nə cür dəyişib. 

Bir söz deməyən Koroğlu Dəli Mehtəri çağırdı ki, 

iki at hazırlasın. 

Hər ikisi yola düşdü. Xeyli getmişdilər ki, 

Çənlibelin tabe olduğu kənd sovetinin binası qarşısında 

dayandılar. Həmzə Koroğluya him elədi ki, atdan düşsün. 
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Həmzə qapını döyüb Koroğluyla birgə içəri girdi. Stolun 

arxasında əyləşən kənd sovetinin sədri içəri girənlərin 

salamını başını endirib qaldırmaqla aldığını görən 

Koroğlu tez əlini atdı Misri qılıncın dəstəyinə. Bunu 

görən Keçəl Həmzə Koroğlunun əlindən tutub, qulağına 

pıçıldadı ki, axı mən sənə yolda dedim ki, ağsaqqalığı 

mən edəcəm. Sən isə ancaq yad adam kimi kənardan 

müşahidə elə. İndi sən gördüyün o qılınc, kişilik 

zamanası çoxdan arxada qalıb. Koroğlunun yolda 

Həmzəyə verdiyi söz yadına düşən kimi əlini qılıncın 

dəstəyindən çəkdi. 

Kənd sovetinin sədrinə bir azda yaxınlaşan Həmzə 

boğazını arıtlayıb.  

– Yoldaş sədr, bizim hüzürümüz düşüb. Xahiş 

edirəm bu haqda bizə bir arayış verəsiniz ki, bəzi 

məsələləri həll etmək mümkün olsun. Özünüz bilirsiniz 

də arayış olmasa heç bir iş görmək olmaz. 

Handan-hana başını qaldıran sədr, kreslosunda 

yayxanaraq dilləndi:  

– Sabah gələrsiniz. İndi başım bərk qarışıqdı. 

Deputatların sessiyasına hazırlaşıram. Bir-iki saatdan 

sonra sessiya başlayır.  

Həmzə sədrə yaxınlaşıb sağ əlini onun cibinə 

salaraq dilləndi: 

– Xahiş edirəm, özün bilirsən ki, ölü işi nə qədər 

ağır işdir. Mümkünsə bizi yola sal. 

Həmzə arayışı cibinə qoyub atlara minən kimi 

Koroğlu soruşdu: 

– İndi hara gedirik? 
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– Qəbristanlığa. Gedək qəbrin yerini, qazılmasını 

təşkil edək – deyə, Həmzə Koroğluyla birgə atları 

dəhmərlədilər. 

Həmzə arayışı göstərib bir balaca hörmətdən sonra 

ürəyincə olan yerdən qəbir yeri aldı. Yer ölçənə də 

hörmət edib, qəbirin yerini bir az da ölçüdən böyük 

elətdirdi. Qəbir qazanların hərəsinin cibinə də bir dəfə 

əlini saldı Həmzə və xahiş etdi ki, qəbri daha layiqli 

hazırlasınlar. 

Qəbir məsələsini yoluna qoyandan sonra, Həmzə 

ilə Koroğlu şəhərə gedən yolu aldılar əllərinə. Şəhərə 

çatan kimi Həmzə üç mərtəbə binanın qarşısında düşməyi 

Koroğluya təklif etdi və atdan düşüb özlərini ikinci 

mərtəbədə olan otağa sala bildilər. Gözləmə otağında 

Koroğlu Həmzədən soruşdu ki, bura haradır? Burada nə 

işin var? 

– Ay Koroğlu, bura rayon icraiyyə komitəsinin 

binasıdır. Aldığımız arayışı bura verəciyik. Yas üçün ağ, 

qənd, çay, yağ almaq üçün rayon istehlak cəmiyyətinə 

göstəriş veriləcəkdir, – deyə Həmzə cavab verdi. 

Elə bil Koroğlunu ildırım vurdu: 

– Nə danışırsan ay Həmzə? Ə, ölümüzü niyə 

hörmətsiz eləyirsən? Ağzı günə qalan mağazalardan 

pulumuzla ala bilmirik, o yağı, ağı, qəndi, çayı... 

Həmzə başını buladı: 

– Sağ olmuş mağazalarda olsa idi, ta bura niyə 

gəlirdik. 

İçəri girən kimi Həmzə əlindəki arayışı cavan 

oğlanın stolu üstünə qoyub, intizar içərisində  cavab 
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gözləməyə başladı. Oğlan arayışı nəzərdən keçirib, ―Heç 

bir şeyimiz yoxdur. Yuxarıdan bir şey göndərməyəndən 

sonra, biz haradan alaq. Bir gör ölüm haqqında nə qədər 

arayış var‖ deyən oğlan stol üstündəki bir dəstə arayışı 

Həmzəyə göstərdi. 

Həmzə əlini oğlanın cibinə salıb ―xahiş edirəm, 

yenə bir baxın görün imkanınız nəyə çatır?‖. 

– Bəlkə 5 metr ağ, 10 kiloqram da qənd düzəldə 

biləm. Canınçün ayrı şeyə gücümüz çatmır. Oda sənsən. 

Özü də deyirsən vəfat edən Koroğlunun atasıdır. Al bu 

kağızı get rayon istehlak cəmiyyətinin sədrinin yanına, – 

deyə oğlan əlindəki kağızı Həmzəyə uzatdı və onu 

tələsdirdi. 

Rayon istehlak cəmiyyətinin sədrinin katibəsi 

―gözləyin, içəridə adam var‖ deməsi Həmzənin əlini 

cibinə salmağa məcbur etdi. 

– Bir gör bizi görüşdürə bilirsən sədrlə. Vacib 

işimiz var. 

Katibə içəri girib-çıxaraq sifətində qalib 

təbəssümlə ―buyurun‖, dedi. 

Həmzənin verdiyi kağızı sədr alıb eynəyini gözünə 

taxaraq nəzərdən keçirib üzünü Həmzəyə tutdu: 

– Qəndimiz yoxdur. Ağ da ancaq 2 metr düzəldə 

bilərik. 

Həmzə əlini cibinə salaraq bir dənə 25-lik çıxarıb 

sədrin qarşısına qoydu: 

– Xahiş edirəm, qənd olmasa da olar, amma ağı bir 

az artırın. Özünüz bilirsiniz ki, kəfən nə qədər olmalıdır. 
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– Yaxşı görək düzəldə bilərik, – deyə sədr katibəni 

çağırıb anbardarı yanına çağırtdırmağı tapşırdı. 

Sakitcə hadisələri müşahidə edən Koroğlu 

cibindən bir yüzlük çıxarıb sədrin stolu üstünə tullayaraq 

dilləndi: 

– Belə görürəm, mən öləndə heç ağ tapılmayacaq. 

Mümkünsə mənim kəfənliyimi də elə indidən verin. 

Stolun üstündəki yüzlüyü görən kimi sədrin 

gözləri buğda yemiş dananın gözləri kimi parıldayaraq: 

– Nə deyirəm. Ağıllı adamsınız. Hazırlıq yaxşı 

şeydi – deyib, üzünü qapıdan girən anbardara tutdu: 

– Get bu yoldaşlara iki kəfənlik ağ ver. 

– Baş üstə, – deyib anbardar qabaqda Həmzə ilə 

Koroğlu arxada sədrin otağından çıxdılar... 

*** 

 

Koroğlu səsə ayılıb gördü ki, Nigar əyləşib başının 

üstündə.  

– Nə yaxşı oyatdın məni Nigar. Yaman pis yuxu 

görürdüm, – deyib başladı gördüyü yuxunu Nigara 

danışmağa. Yuxunu danışıb qurtarandan sonra Koroğlu 

üzünü Nigara çevirib: 

– Bilirsən Nigar, mən sınamışam, mənim yuxum 

həmişə çin çıxır. Belə bir zamana gələcək. O elə bir 

zamana olacaq ki, həmin zamanada ölmək yaşamaqdan 

çətin olacaq. Şükür ilahinin dərgahına ki, nə yaxşı biz 

indiki zamanada yaşayırıq. Yazıq yuxuda gördüyüm elə 

bir zamanada yaşayanların gününə. 

01.02.1991.  
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HƏDİYYƏ 

Yazıçı Məmməd Oruca 

 

Qapının döyülməyinə lövhədən əlini çəkən 

müəllim ―buyurun‖ deyib baxışlarını qapıya tikdi. 

İçəri girən tərbiyəvi işlər üzrə direktor müavini 

Asif müəllim ayağa qalxan sinfə ―əyləşin, əyləşin‖ deyib 

üzünü bir əlində təbaşir, bir əlində kitab lövhənin 

qarşısında intizar içərisində üzülən müəllimə tutaraq, – 

Vaqif müəllim, bağışlayın, üzr istəyirəm dərsi 

pozduğuma görə. Zəngin vurulmağına bir-iki dəqiqə 

qalıb. Tənəffüsə çıxan kimi direktorun kabinetinə, – 

Bakir müəllimin yanına gəlməyinizi xahiş edirəm. – 

deyib otaqdan çıxdı. 

Kabinetə daxil olan Vaqif müəllim əyləşənləri 

salamlayıb, direktorun göstərdiyi boş stulda əyləşdi. 

Direktor əlindəki qələmi qarşısındakı kağızların üstünə 

qoyaraq – Vaqif müəllim, sizin sinifdə oxuyan Turanənin 

valideyni Züleyxa bacıdır. Deyə bilmərəm tanışsınız, ya 

yox. 

– Xeyr, tanış deyilik. Uşağın atası ilə tanışlığım 

var. Anasını da tanıdım daha yaxşı, – Vaqif müəllim 

bildirdi. 
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– Sizi görmək istəyir. Asif müəllim gətirdi bura ki, 

birlikdə söhbət edək. İndi Züleyxa bacı, gəlişinizin 

məqsədini bilmək olarmı? – Bakir müəllim sual dolu 

baxışları ilə valideynin zəhər damcılayan sir-sifətini 

qıyqacı nəzərdən keçirtdi. 

Valideyn bir anlığa kabinetin içərisini və 

əyləşənləri qaş-qabaqla süzüb, bir neçə dəfə boğazını 

arıtladı. Sanki boğazındakı zəhər damcılarını udaraq 

üzünü direktora sarı çevirdi: 

– Demək Turanənin müəllimi Vaqif Məhərrəmli 

budur, eləmi? 

– Bəli mənəm. – Vaqif müəllim Züleyxanının 

səsindəki istehzadan rəngi qapqara kəsildi və ürəyində 

―deyəsən bu gəliş xeyirliyə oxşamır heç. Allah axırından 

saxlasın‖, – deyə fikirləşdi. 

– Bakir müəllim, bilmək istəyirəm görüm üçüncü 

sinif şagirdindən Vaqif müəllim hər gün pulu nəyə yığır? 

Daha uşaq bizi evimizdən qaçaq salıb. Başa düşmürəm, 

bu nədi, nə deməkdir? Biz nə bank üstündə oturmamışıq, 

nə də hər gün sənin müəllimlərin kimi (hədəqəsindən 

çıxmaq üzrə olan gözləri ilə Vaqif müəllimi göstərərək) 

uşaqların qulaqlarını kəsmirik. 

Əsəbindən qılçalarından başlayan gizilti getdikcə 

bütün bədənini sarmağa başladı Vaqifin. Hiss elədi ki, 

yanaqları od tutub yanır, dodaqları səyriyir, gözlərinə 

çökən qaranlıq yavaş-yavaş ətrafı zülmətə bürüyür. Əlini 

ürəyinin üstünə qoyaraq, sanki sinəsindən çıxmaq istəyən 

ürəyini zorla tutub yerində saxlamaq istəyirdi. Vaqif 

müəllimin halsızlaşdığını görən Asif müəllim tez stolun 
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üstündəki qrafindən su töküb ―al iç‖, deyərək dolu stəkanı 

ona tərəf uzatdı. Suyu içib, bir təhər özünü ələ alan Vaqif 

müəllim ayağa qalxaraq, – ayıbdı sizin üçün, 

qadınlığınızdan keçə bilmirəm. Bilmədiyiniz sözü 

danışmayın. – deyib qapıya tərəf yönəldi. 

Baxışları ilə Vaqif müəllimi qapıdan çıxardan 

direktor, qarşısındakı kağız yığnağının üstündən qələmi 

götürərək bir neçə dəfə stolun üstündəki şüşəyə 

döyəcləyərək – bununla elə bil əsəblərini cilovlamaq 

istəyirdi sanki. Aram-aram başını qaldırıb, valideynin 

üzünə baxdı: 

– Valideyn, biz burda qulaq kəsmirik. Qulağı 

bazarda kəsirlər. Nəzərinizə çatdırım ki, bura bazar deyil, 

məktəbdir. Biz də burda uşaqlara təlim-tərbiyə veririk. 

Danışanda xahiş edirəm sözünüzə sərhəd qoymağı 

bacarasınız. Özü də görün kimin haqqında nə danışırsınız. 

Məlumunuz olsun ki, Vaqif müəllim məktəbimizin və o 

cümlədən rayonumuzun ən yaxşı müəllimlərindən biridir. 

Neçə illərdi ki, Vaqif müəllim bu məktəbdə işləyir, hələ 

indiyə kimi bir nəfərin ondan şikayət etdiyini 

eşitməmişik. Sizin gəlişinizdən mən elə başa düşdüm ki, 

yaxşı müəllim kimi Vaqif müəllimə ―sağ ol‖ deməyə 

gəlmisiniz, ya da uşağınızın oxumağı ilə əlaqədar 

müəyyən bir məsləhət almağa. Heç... 

Züleyxanın hikkəli səsi direktorun sözünü ağzında 

qoydu: 

Mən ayrı şey bilmirəm. Vaqif müəllim yaxşıdı, 

pisdi özünə, bir də sizə. Müəllim dərs desə də, deməsə də 

mənim uşağım onsuz da yaxşı oxuyur. 
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Özünü saxlaya bilməyən Asif müəllim: – 

Valideyn, ayıbdı. Siz müəllimin zəhmətinə belə qiymət 

verəndən sonra, müəllim hansı məhəbbətlə, hansı istəklə 

dərs keçə bilər? Xahiş edirəm, Vaqif müəllimin yanında 

da bu cür danışıb onun qol-qanadını qırmayın. O ki, qaldı 

pul məsələsinə, ola bilsin uşağınız sizi aldadır. 

– Yox! Yox! Nə danışırsınız? Mən elə uşaq tərbiyə 

eləməmişəm. Mənim uşağım əgər yalan danışsa, həmin 

uşağı o saat öz əlimlə boğaram, – Züleyxa uşağın xirtdəyi 

əlində olan kimi, iki əlini qarşı-qarşıya gətirərək havalı-

havalı sıxdı. 

– Yaxşı, bir az özünüzü ələ alın, bu dəqiqə hər şey 

aydınlaşar. – Bakir müəllim hikkəsindən tez-tez stulda 

qalxıb oturan valideyni sakitləşdirməyə başladı. 

– Hələ bilmirsiniz, hər gün məndən aldığı puldan 

başqa, dünən də evdən bir şirvan oğurlayıb. Bu tezdən 

bilmişəm. Müəllim çox istədiyindən, yəqin qorxusundan 

mənə deməyibdir, yazıq uşaq. Axırda əlacı kəsilib, 

oğurlayıb. İndi neyniyək? Vaqif müəllimin əlindən  

kənddən qaçaq, uşağı məktəbə qoymuyaq, yoxsa ayrı 

yerə şikayət eliyək. Canım, axı belə şey olmaz. Axırda 

gül kimi uşağımıza oğurluq da öyrətdiniz. 

– Mən bəyaxları dedim ki, müəllimin ünvanına az 

qara yaxın. Ayıbdı sizdən ötəri. Dinmədikcə ağzınızı 

deyəsən Allah yoluna qoymusunuz? – Asif bozardı və 

ayağa qalxaraq siqaret çıxartdı. 

Sakit olun, Asif müəllim. Qanqaralığı lazım deyil. 

Bir az dözün, bu dəqiqə hər şey aydınlaşacaq. – Bakir 

müəllim hər iki tərəfi sakitləşdirməyə çalışdı. 
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Qapı açıldı. Vaqif müəllim yanında göyçək, üst-

başı səliqəli, kəsik qara saçları boyun-boğazına tökülmüş 

totuq bir qız uşağı ilə içəri keçdi. Özü stulda əyləşərək 

qızı da yanında dayandırdı, Vaqif müəllim. 

– A qızım, Vaqif müəllim sizdən pul yığıb? – 

Bakir müəllim uşaqdan soruşdu. 

Otaqdakıların hamısının taleyi elə bil qızın 

verəcəyi cavabdan asılı idi. Hamı təlaş içərisində başını 

aşağı salıb qorxa-qorxa gözünün altı ilə anasına baxan bu 

pörtmüş uşağın titrək dodaqlarının açılmasını izləyirdi. 

Az qalırdılar ki, iki göz də satın alsınlar ki, görək uşağın 

ağzından nə çıxacaqdır. 

– Düzünü de, Turanə, qızım. Mən heç sinifdə 

uşaqlara demişəm ki, pul gətirin. – deyən Vaqif müəllim 

yanında dayanmış şagirdinin ata mehribanlığı ilə saçlarını 

sığalladı. 

Müəllimin bu mehribanlığından daha da kövrələn 

Turanə burnunu çəkərək ―yo...x, müəllim‖ deyərək balaca 

toppuş əlləri ilə gözlərini ovmağa başladı. 

Qızından ―yox, müəllim‖ cavabını eşidən Züleyxa 

ilan vurmuş adam kimi oturduğu stuldan dik sıçrayaraq 

―az, bəs gündə mənə demirdin ki, ana, müəllim bizdən 

pul istəyir. Vermiyəndə də gözününün lılığını axıdırdın. 

Onda bəs hər gün məndən aldığın pulları de görüm 

neynirdin?‖. 

– Aşağı oturun, valideyn, icazə verin uşaq danış-

sın. Mən hiss eləyirəm ki, burda nəsə müəammalı bir iş 

var – direktor qızı parçalamağa hazır olan Züleyxanı bir-

təhər sakitləşdirməyə çalışdı. 
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– Ağlama qızım, düzünü de görək, axı anan deyir 

ki, hər gün evdən min manat pul alıb gətirirsən ki, 

müəllimimiz istəyir. – Bakir müəllim yenidən sual etdi. 

– Hə müəllim, anamdan hər gün pul alıram, amma 

―müəllim istəyir‖ sözünü yalandan deyirdim. Turanə 

sözünü bitirər-bitirməz daha da bərkdən hıçqırmağa 

başladı. 

– Turanə, qızım, dünən evdən də bir şirvan pul 

götürmüsən, düzdür? – deyən Asif müəllim cibindən əl 

yaylığını çıxarıb qızın gözlərini, yanaqlarını silməyə 

başladı. 

–Hə, müəllim, o pulu da mən oğurlamışam.- deyən 

qızcığız ovunun üstünə atılmağa hazırlaşan vəhşiyə 

bənzər anasına baxıb, daha da Vaqif müəllimə sığındı. Bu 

sığınma da elə bil bülbül qaraquşun caynaqlarından 

özünü qorumağa çalışırdı. 

Turanənin sığınmağından Vaqif müəllimin bütün 

bədənini titrədən əsəb yavaş-yavaş həzin bir ilıqlıqla, 

kövrəkliklə əvəz olunmağa başladı. 

– Bəs pulları neylədin, nəyə xərclədin? – Bakir 

müəllim soruşdu. 

Hönkürtü ilə Vaqif müəllimin boynuna sarıldı 

Turanə. Qorxma qızım, heç kəs sənə bir şey eliyə bilməz, 

düzünü...‖ – qızın göz yaşları ilə boyun-boğazı islanmış 

Vaqif müəllim doluxsunaraq sözünün arxasını deyə 

bilmədi. 

Müəllim, anamdan qorxuram, – kürəyində 

anasının canavar baxışlarını hiss edən qızcığaz az qalırdı 

ki, Vaqif müəllimin sinəsini yarıb içəri girsin. 
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– Heç kimdən qorxma, qızım, düzünü... Asif 

müəllim stolun üstündəki qrafindən stəkana su süzüb 

sözünü tamamlaya bilməyən Vaqif müəllimə uzatdı. 

– İçin, Vaqif müəllim, uşağa da içirdin – deyən 

Bakir müəllim sağ əlini alnına dayaq verdi. Xahiş edirəm 

bir neçə dəqiqə çöldə gözləyin – direktor dişi ilə 

dodaqlarını gəmirən valideynə baxdı.  

Handan-hana sakitləşən uşaq anasını otaqda 

görməyəndə imdad diləyən xəstə kimi müəlliminin 

gözlərinə baxdı.  

– Müəllim, pulları Sevincə verirdim, – dedi Turanə 

və nəmli kipriklərini aşağı endirdi. 

– Nə üçün qızım, – direktor mehribanlıqla soruşdu.  

Sevinc adını eşidən Vaqif müəllim qızı bağrına 

basıb yaş içərisində üzən qaragiləyə bənzər gözlərindən 

öpdü və səhərdən boğazına yığılmış qəhər vulkan kimi 

birdən-birə püskürməyə başladı. Özlərini itirən Bakir 

müəllimlə Asif müəllim cəld ayağa qalxdı. Bakir müəllim 

qapını içəridən bağlayaraq, pəncərəni açdı, Asif müəllim 

isə stəkanı su ilə doldurub Vaqif müəllimə uzatdı və ―nə 

oldu sənə, özünü ələ al‖ – dedi. Bakir müəllim Vaqifin 

qolundan tutaraq pəncərənin ağzına gətirdi. ―Bir az özünü 

havaya ver‖ – dedi. Hadisənin maraq və düyün 

nöqtəsində özünü itirən direktor Turanənin saçlarını 

sığallayıb, mehribanlıqla dilləndi: 

– Qızım, bir az ətraflı danış görək, pulları nə üçün 

Sevincə verirdin? 
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Direktorun isti nəvazişindən ürəklənən Turanə 

pəncərənin ağzında siqaret çəkən müəlliminə baxıb 

köksünü ötürərək dedi:  

– Müəllim, Sevincin anası xəstədir. Məktəbə ac 

gəlir. Bir-iki dəfə anamdan pul aldım, sonra vermədi, 

yalandan dedim ki, müəllimimiz istəyir pulu. Peçennik, 

bakkuş alıb Sevincə verirdim. O isə götürmürdü. Gücnən 

çoxunu ona yedizdirirdim, azını isə özüm yeyirdim.  

– Bəs dünən evdən götürdüyün çoxlu pulu 

neylədin qızım? – Asif müəllim maraqla soruşdu.  

– Sevincin ad günü idi. Ona pay aldım.  

– Nə pay aldın, Turanə? – Asif müəllim nəvazişlə 

qızın yanaqlarına tökülən saçlarını barmaqları ilə arxaya 

daradı.  

– Müəllim qaloş almışdım. Axı, Sevincin 

ayaqqabıları cırıqdı deyin zığda məktəbə gələ bilmir. 

Ayaqları üşüyür. Qaloşları götürmürdü. Yalandan dedim 

ki, anam deyir ki, bu pulla Sevincə pay alarsan. Ondan 

sonra götürdü. 

– Qızım, səndən başqa hörmət eləyən varmı 

Sevincə, yoxsa elə sinifdə təkcə sən ona hörmət eliyirsən? 

– Bakir müəllim soruşdu. 

– Yox, müəllim, uşaqlardan heç kim ona hörmət 

eləmir. Həm də o, mənim dostumdur. Müəllimimiz 

həmişə deyir ki, Vətən yolunda şəhid olanların uşaqlarına 

hörmət eləmək hamının borcudur. Axı Sevincin atası da 

şəhid olubdu. 

Bu balaca qızcığazın ürəyinin böyüklüyü 

qarşısında özlərinin kiçildiklərini dərk edən hər üç 
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müəllim bir-birinin üzünə baxaraq bir anlığa elə bil sükut 

burulğanına düşdülər.  

Vaqif müəllim ―sağ ol qızım, get sinfə‖ – deyib 

uşağın saçlarını sığallayıb alnından öpərək kabinetin 

qapısını açdı.  

– Vaqif müəllim, zəhmət olmasa, valideyni içəri 

çağırın, – deyən Bakir müəllim stolun arxasına keçdi. 

Hamı başını aşağı salmışdı. Danışmağa çətinlik 

çəkirdi hamı. İçəridəkilər elə bil sükutu pozmağa 

qorxurdular. Qapının ağzında heykələ dönmüş valideyni 

bir neçə dəfə gözaltı ikrah hissi ilə baş-ayaq süzən 

direktor başını qaldırmadan çətinliklə: 

– Züleyxa bacı, uşaq nə oğru deyil, nə də yalançı. 

Vaqif müəllim də məlumunuz olsun ki, uşaqlardan pul 

yığmayıbdır. Amma balaca Turanə siz valideynin və biz 

müəllimlərin görə bilmədiyi gözəl bir iş görübdür. Bu 

balaca uşaq öz hərəkəti ilə hamımızı utandırdı. Gedin 

evinizə. Turanədən arxayın olun. O, axşam bizlə birlikdə 

gələcək evə.  

Pəncərədən valideynin getdiyini görən Asif 

müəllim: 

– Deyirəm özün uşaq olasan, özün də heç kəsin 

ağlına gəlməyən gözəl bir iş tutasan.  

– Sevinci himayəyə götürək, məsləhətiniz nədir? – 

Bakir müəllim Asiflə Vaqifə baxdı. 

Yaxşı fikirdir. Hələ gecikmişik. – Asif müəllim 

cavab verdi. 

Hər birimizdən iki saatın pulunu toplayıb 

göndərərik Sevincin anasına. Deyərik ki, Fazil 
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Abbasovun qərarıdır – Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən 

şəhidlərə yardım edilir. 

– Düz deyirsiniz Bakir müəllim, bu adla verərik ki, 

etiraz etməsin, – deyən Asif müəllim direktorun fikri ilə 

şərik olduğunu bildirdi.  

– Onsuz da il yarıdan keçibdir. Növbəti tədris 

ilində isə dərs yükündən əlavə Vaqif müəllimə əlavə dərs 

yükü nəzərdə tutarıq. Biz də həmin dərslərin 

keçirilməsində köməklik göstərərik. Əlavə dərslərin 

pulunu isə hər ay yardım adı ilə göndərərik Sevincin 

ailəsinə. Bir də müdirlə danışaram görüm Sevincin 

anasına məktəbdə bir iş düzəldə bilirikmi. Ağlınz nə 

kəsir? – deyən Bakir müəllim yoldaşlarından cavab 

gözlədi. 

– Yaxşı fikirdir. Qoy elə bizim cinayətimiz belə 

işlər olsun. Bir uşaqdır. Heç olmasa, uşaq məktəbi 

qurtarınca gözümüz üstündə olar. Həm tərbiyəli, həm də 

yaxşı oxuyan şagirddir. – Asif müəllim Bakir müəllimin 

fikrini bəyəndiyini dedi və sonra üzünu Vaqif müəllimə 

tərəf çevirərək: 

– Nə yaman fikrə getmisən? 

Fikirdən ayılan Vaqif müəllim dərindən nəfəs alıb, 

bir siqaret yandırdı və acı tüstünü acgözlüklə ciyərlərinə 

çəkərək, başını yelləyib ayağa qalxaraq: 

– Neçə ildir ki, müəllim işləyirəm, hələ belə bir işə 

rast gəlməmişəm. Həqiqətən uşaq ürəyinin təmizliyi, 

şəffaflığı və böyüklüyü qarşısında səcdə olunasıdır. 

19.07.1998. 
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OĞURLANMIŞ ARZULAR 

 

                                    Böyük Vətən 

müharibəsindən                                                                       

qayıtmayanlara. 

  

Bəsti xala neçə gün idi ki, kəndə sığışmırdı. 

Yeridikcə başını daha da dik tutmağa, özündən asılı 

olmayaraq köksünü qabağa verməyə başlamışdı. 

Niyə də sevinməyəydi Bəsti xala?! Bütün analar 

kimi Bəsti xala da bu neçə gündə ürəyində baş qaldırmış 

arzuları, daha doğrusu hamıdan xəlvət öz dünyasında 

əkib-becərdiyi, ürəyinin qanı ilə suladığı bənövşəyə 

bənzər arzu çiçəyi bu günlərdə həmin sözü eşidəndən bəri 

boy atıb dirçəlməyə, qol-qanad atmağa başlamışdır. 

Qonşusu – həm də qohumu olan Güllü arvaddan 

eşidəndə ki, az Bəsti, gözün aydın, böyük oğlun Şahin 

Çinarlı kəndindən olan Kazım kişinin qızı Adiləni istəyir, 

sözlərinə arvad əvvəlcə inanmamışdı. Amma sonra 

sevindiyindən özünü saxlaya bilməyərək qonşusu 

Güllünün üzündən öpüb dedi: 
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– Allah səni həmişə xeyir xəbər eləsin a Güllü. 

Görüm belə bir xəbər bir gün də sənin qulaqlarının 

qapısını döysün ay qonşu? 

Bir neçə gün bundan qabaq özgə iş üçün evdən 

çıxmış kişisinin bu gün gələcəyini bildiyindən 

səbirsizliklə axşamın düşməsini gözləyən Bəsti xala evdə 

və qapı-bacada yır-yığış işi görməyə başladı. 

Toran qarışdığına görə Bəsti xala içəriyə keçib 

lampanı taxçadan alıb yandırmaq istəyirdi ki, Abdulla 

kişi içəri girdi. 

– Ay arvad, bəs niyə çırağı indi yandırırsan! Ay 

rəhmətliyin qızı, sənə neçə dəfə demişəm ki, çırağı 

ertədən yandır. Bu uşaqlar hanı? Mal-qoyunu 

irahlıyıflarmı?.. 

– A kişi gözün aydın, – deyərək Bəsti xala əlindəki 

çırağı yandırıb stolun üstünə qoydu və başladı Abdulla 

kişinin qarşısında ağzında ―Vağzalı‖ havasını yamsılaya-

yamsılaya oynamağa. 

– Ay arvad, başına hava gəlib, nədi? 

– Başıma niyə hava gəlir ay Abdulla? Bu neçə 

günü səni gözləmişəm. Belə toya hazırlaş. Oğlun Şahin 

Çinarlı kəndindən Kazım kişinin qızı Adiləni istəyir. 

Bildin indi niyə oynayıram, ay Abdulla?! Ölmədik bu 

günü də gördük a kişi. Daha sən baba, mən də nənə 

olacağıq ay kişi!... 

– Hə?!. Belə de, belə de! Mən də deyirəm bu arvad 

niyə toysuz-nağarasız öz-özünə oynayır. Kazım kişi yaxşı 

adamdır. Sağ olsun Şahini, özünə tay adamdan yapışıb. 
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Abdulla kişi yaşadığı kənddən kənar yerlərdə də 

böyük xətir-hörmət qazana bilmişdi. İndiyə kimi kənd 

əhlinin, dost-tanışın az-çox imkanı daxilində köməyinə 

çatmışdı. Zəhmətsevərliyinə görə hökumət adamları da 

Abdulla kişinin xətrini çox istəyirdilər. Oğlanları Şahinlə 

Namiq aralarında bir yaş fərqləri olmasına baxmayaraq 

baxan deyərdi ki, əkizdirlər. Hər ikisi orta məktəbi 

bitirdikdən sonra atalarının məsləhəti ilə fəhlə işləyirdilər. 

Namiq isə qiyabi ali təhsilini də davam etdirirdi. Şahin 

isə hazırlaşırdı ki, qarşıdan gələn qəbul zamanı imtahan 

versin. 

Tezdən Şahinlə Namiq işə yollanandan sonra Bəsti 

xala süfrəni yığışdırıb Abdullanı içəri evə çağırdı: 

– A kişi, içəri evə gəl görək, ehtiyat nəyimiz var, 

nəyimiz yoxdur, – deyib Bəstinin qızlıq səltənətindən 

düşürüldüyü günün canlı şahidi olan güllü sandığın ağzını 

açdı. 

– Ay arvad, düzünü bilirsən, yoxsa elə ağızdan 

eşitmisən? 

– Nə danışırsan a kişi, belə uşağın özü qonşumuz 

Güllünün oğlu Həsənə deyib. İndi bildinmi? 

– Daha acığın niyə tutur, ay arvad? 

Bəsti xala sandığın qapağını qaldırıb neçə illərdən 

bəri əzizləyə-əzizləyə alıb yığdığı parçaları, dəsmalları, 

köynəkləri, qızıl sırğanı, qolbağı və s. Abdullanın 

qabağına tökdü və başladı bir-bir kişiyə göstərməyə. 

Axırda vaxtı ilə özünə alınmış qızıl toqqanı, papaq 

qabaqlığını da kişiyə göstərib dilləndi: 

– A kişi, bunları da gəlinə aparacağam. 
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– Qoy ora. Çay görməmiş çirmənmə hələ. 

– Nə danışırsan, ay Abdulla? Gəlinə aparmayanda 

neyniyəcəm, goruma aparmıyacam ha. 

– Heylə demirəm ay arvad. Deyirəm yanı sonra 

peşman olarsan ey... 

– Yox Abdulla. Eşitməmisən ki, atalar deyib ki, 

gəlin gəlin olmaz, gəlinin düşdüyü yer gəlin olar. 

– Nə deyrəm ay Bəsti. Mən təslim. Allaha şükür 

toy üçün hər şey var. Qapıda da iki illik erkək dana, 5-6 

da öyəc-erkək. Ta nə istəyirsən? 

Bəsti ilə Abdulla axşama kimi götür-qoy elədilər, 

məsləhətləşdilər. Axşamçağı 5-10 nəfər ağsaqqal götürüb 

Çinarlıya – Kazım kişi gilə elçiliyə getdilər. 

Bütün gecəni gözünə yuxu getməyən Şahin yerinə 

qor dolmuş kimi səhəri diri gözlü açdı. Səhəri eşidəndə 

ki, atasıgil Adilənin ―hə‖sini alıb, toyuda toybir-nişanbir 

ayın 23-nə təyin ediblər, utanmasa atasını qucaqlayıb 

öpərdi. 

Şahinin toy etməsi xəbərini eşidən dostları hər gün 

gəlib görüləcək işlərə kömək edirdilər. Artıq toy mağarı 

hazır idi, xanəndə danışılmışdı, toyda görüləcək işlər 

cavanlar arasında bölüşdürülmüşdü. 

Gecədən xeyli keçənə kimi söhbət edib qonaqları 

yola salandan sonra Abdulla kişi yayın bu gözəl, 

əsrarəngiz gecəsində sinə dolusu nəfəs alıb gəzinmək 

istədi bir az. Bu gözəl gecədə kişi ürəyində bir ağırlıq hiss 

etməyə başladı, elə bil havası çatışmırdı Abdulla kişinin. 

Bir təhər özünü ələ alıb üzünə su vurdu və yerinə girdi ki, 

bəlkə yata. Amma səhərə yaxın güclə yuxuya gedə bildi 
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Abdulla kişi. Gec yatmasına baxmayaraq adəti üzrə yenə 

hamıdan tez qalxıb mal-qoyunu açıb kəndin 

yuxarısındakı döşə buraxıb geri qayıdırdı ki, Məmməd 

müəllimlə qarşılaşdı Abdulla kişi. 

– Sabahın xeyir Abdulla əmi. 

– Aqibətin xeyir, ay oğul. 

– Necəsən Abdulla əmi? (Məmməd müəllim gördü 

ki, kişinin heç bir şeydən xəbəri yoxdur). 

– Sağ ol, ay oğul. Yaxşıyam, amma uşağın toy 

məsələsi ortaya çıxandan bəri nə isə bu şoqərib ürəyim 

heç sözümə baxmır. Axşamnanda ürəyim elə hey çırpınır, 

elə bil bir quşu tutub salmısan qəfəsə, heç demə ay oğul, 

yaman narahatam, elə deyirəm ay müəllim, əcəl bir-iki 

günlüyə imkan versin bu uşağın xeyir işini səmtinə 

qoyum, ondan sonra əzrayil özü bilər, neynir eləsin 

məniynən. 

– Ürək neyləsin ay Abdulla əmi, – deyərək 

Məmməd müəllim cib dəsmalını gözünə sıxdı: – Hitleri 

görüm oğul toyuna həsrət qalsın. Bilmirsən bəs, səhərə 

yaxın biznən müharibəyə başlayıb. 

Söz Abdulla kişini elə bil ildırım kimi vurdu. 

Kişinin gözlərinə qaranlıq çökdü. Kənd elə bil burum-

burum olub eşildi Abdulla kişinin gözlərində. Ömründə 

qardaş ölümü, ata ölümü, Nikolay vaxtı qaçaqlıq edərkən 

günlərlə çəkdiyi aclıqlar, məhrumiyyətlər Abdullanın 

dizlərini yerə gətirə bilmədiyi halda, indi dizləri özündən 

asılı olmayaraq yerə gəldi. Sanki qocaman bir palıd ağacı 

nanəcib bir adamın gülləsindən yerə gəldi. Güclə 

eşidiləcək bir səslə: 
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– Nə dedin ə? Bir də de görüm, nə sarsaqlayırsan, 

a Məmməd? 

   Məmməd gözünün yaşını silə-silə: 

– Mən sarsaqlamıram ay Abdulla əmi, Allah 

Hitlerin evini yıxsın. Sarsaqlayan odur, bax o nanəcib 

Hitler. – deyərək əlini guya Hitleri göstərirmiş kimi 

köhnə qəbristana tərəf uzatdı. 

Bütün kənd bu ağır xəbərin altında əzilirdi sanki. 

Bir təhər özünü ələ alan Abdulla kişi evə doğru 

addımlamağa başladı. Qapıdan yenicə içəri girmişdi ki, 

qapının döyülməsinə bir də yenidən qapını açdı ki, görsün 

kimdir. Kənd sovetinin sədri Məmişin yekə qarnını və 

günəşin şüalarını ağzında əks etdirən qızıl dişlərini 

görəndə elə bil bütün dağlar, dərələr Abdullanın üstünə 

yeriməyə başladı. Abdulla kişinin özünü itirdiyindən 

xüsusi ləzzət alan Məmiş: 

– Abdulla kişi bu ―povestkalar‖ uşaqlarındır. 23-də 

voenkomatda olsun. Hər ikisi. Özü də tezdən saat 800da 

ha. Özün bilirsən də bir dəqiqə geciksələr vətən xaini 

kimi tribunala verilərlər. 

Özünü toplayan Abdulla kişi: 

– Hə başa düşdüm ay Məmiş. Vətənin dar günündə 

kişi də qaçıb gizlənərmi? 

Məmişi yola salandan sonra geri dönən Abdulla 

kişinin gözləri Şahinin toy mağarına sataşdı. Elə bil 

mağarı alov bürüdü. Alovun dilləri sanki Abdulla kişinin 

sifətini qarsırdı. Evdən çölə çıxan Bəsti xala Abdulla 

kişini darvazanın dibində çöməlmiş görəndə arvadın elə 

bil ürəyi qırılıb ayağının altına düşdü. 
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– Bıy, başıma xeyir, kişiyə noldu az? – deyib 

yaxınlaşanda Abdullanın hər yanağında bir gilə donmuş 

göz yaşını və əlindəki çağırış vərəqlərini görəndə bir az 

bundan qabaq qonşusu Güllünün ağlaya-ağlaya dediyi 

―müharibə başlanıb‖ sözünə şübhə yeri qalmadı. 

Buna baxmayaraq Bəsti xala özünü tox tutaraq: – 

Dur ayağa ay kişi, mən səni indiyə kimi belə 

görməmişəm hələ. Neyliyək ―Elnən gələn vay, toy-

bayramdır‖ deyiblər. Hitleri görüm oğul toyuna həsrət 

qalsın, – deyib kişinin qolundan tutaraq ayağa qaldırdı. 

Bütün gecəni oğlanlarına yol azuqəsi hazırlayan 

Bəsti xala səhəri dirigözlü açmasına baxmayaraq vaxtında 

qohum-əqraba ilə birlikdə rayon hərbi komissarlığının 

qarşısında oldular. Hərbi komissarın çıxışından sonra 

çağırışçılar onları yola salanlarla görüşür, öpüşür, hətta 

özünü saxlaya bilməyib ağlayanları da olurdu. Abdulla 

kişi ilə Bəsti xala isə oğlanlarının boyunu buraxmaq 

istəmirdilər, hər ikisi oğlanlarını bu qələbəliyin içərisində 

itirəcəklərindən qorxurdular sanki. Abdulla kişi Şahinin 

bir daha üzündən öpərək: – Oğul toy cöngəsini Siz 

davadan sağ-salamat qayıdanda qurban kəsəcəyəm, – 

deyərkən göz yaşları içərisində Şahindən ayrılıb Namiqin 

boynunu qucaqladı: – Qurban olum bala – bir-birinizdən 

muğayat olun ha. 

Bəsti xala isə: 

– Başınıza dönüm, balalarım, tez-tez kağız yazın 

ha... 

Aradan xeyli keçmiş üç künc əsgər məktubları 

qanad alıb Günəşli kəndinə uçmağa başladı. 
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Hər məktub gələndə ―ananız barmaqlarınıza 

qurban, ay balalarım‖ deyən Bəsti xala məktubu öpüb, 

iyləyib xeyli qoynunda saxlayandan sonra qonşu 

uşaqlarından birini çağırtdırıb oxutdurardı. ―Əziz ata-

anam‖ sözləri ilə başlayab ―hökmən qələbə ilə geri 

dönəcəyik‖ sözləri ilə qurtaran üçkünc əsgər 

məktublarının durna qatarı kimi Günəşliyə doğru uçuşu 

1944-cü ilin sentyabrına kimi davam etdi. Rəhmsiz 

ovçunun naqafil gülləsindən səfi pozulan durna qatarı 

kimi həmin payızdan əsgər məktublarının da səfi 

pozuldu. Amma Bəsti xala ilə Abdulla kişi hər gün 

poçtalyonun gəlişini səbirsizliklə gözləyirdilər. 

Günortaya yaxın Bəsti xala evdə oturub fikir 

dənizində boğulurdu ki, qapının naqafil döyülməsi arvadı 

diksindirdi. Əllərini yerə dayaq verib ayağa qalxan Bəsti 

xala qapını açanda qapının ağzında yaxın qohumlarından 

Məşədi Səftərin nəvəsi Fətullahı görcək ―xoş gəlmisən, 

ay bala, gəl içəri, gəl‖, – deyə gözlənilmədən gəlmiş 

qonağı içəri dəvət etdi. Bəsti xala xoş-beş etdikdən sonra 

süfrə açdı və yemək gətirdi.  

– Nə yaxşı gəlmisən, ay bala? 

– Elə Abdulla babam yadıma düşdü. Dedim 

Şahinlə Namiq də burada yoxdu, gedim bir babama baş 

çəkim, beş-on gün həyət-bacada kişiyə kömək edim. 

– Sağ ol, ay bala! Allah ömrünü uzun eləsin. Bir-

iki aydır ki, uşaqlardan məktub gəlmir, kişi lap havalanıb. 

Heç olmasa sən kişiyə təskinlik olarsan, başına dönüm. 

Fətullah hərdən-bir mal-qoyunun suvarılması, 

qabağına ot qoyulması və s. xırda-para işlərlə məşğul 
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olardı, qalan boş vaxtlarını ya kəndin ortasında 

veyillənər, ya da arabir şəhərə dəyib qayıdardı. 

Novruz bayramı lap yaxınlaşmışdı. Üç aya yaxın 

idi Fətullah Abdulla kişigildə olurdu. Novruz bayramına 

on gün qalmış Fətullah bayramı qarşılamaq üçün öz 

evlərinə – şəhərə getmişdi. 

Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Bəsti xala 

evdə yır-yığış edirdi. Hər il güllü sandığı açıb 

oğlanlarının adına aldığı toy paltarlarını töküb qatlarını 

açardı və yenidən qatlayıb Hitlerə qarğıya-qarğıya güllü 

sandığı yığardı. Yenə adəti üzrə yır-yığışdan sonra güllü 

sandığı açdı, Bəsti xala. Arvad sandığın içini boş görəndə 

gözlərinə inanmadı. Sandığın içərisində hərlənən əli elə 

bil quru yerə dəydi. Bəsti xala birtəhər özünü ələ əlıb bu 

işi 3-4 gün ağır yük kimi ürəyində gəzdirdi. Axırda dözə 

bilməyib gecələrin birində Abdullaya sirr gəldi, Bəsti 

xala. 

Kişi əlini çallaşmış bığlarına çəkib: 

– Ay arvad bu o gədənin işidir. O, Fətullahın. 

Onun zatı qırıqdı. Arzularımız gözümüzdə qaldı ay arvad. 

Toy günü uşaqları müharibəyə apardılar bir dərd, 

uşaqların adına alınan toy paltarlarını oğurladılar bu da 

bir dərd. Ey gidi dünya! Gör kimlərin arzularını kim 

oğurlayır?! 

Bəsti xala tumanının ətəyi ilə gözlərinin yaşını 

silib: 

– Balalarımın arzularını Hitler oğurladı, Hitler, a 

kişi. Görüm onun yığıb-dərdiyi ellərə qalsın, yurd-

yuvasında bayquşlar ulasın. Yoxsa Fətullah kimdir ki, 
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Şahin, Namiq kimi oğulun arzularını oğurlaya, ay 

Abdulla... 

16.02.1986.  

 

 

 

 

 

GÖZLƏNİLMƏZ  ZƏRBƏ 

 

Tülkü yaxın dostları ilə ayrı-ayrılıqda görüşub 

söhbət etmişdi. Hər birisinin fikrini biləndən sonra 

özünün də lazımlı tapşırıqlarını vermişdi. Daha özünə 

arxayın idi. Arxayın idi ki, Qartalın məğrurluğunu elə 

çilikləyəcək ki, bir dəfəlik hamıya dərs olsun. Müavini 

Çaqqala tapşırıq vermişdi ki, səhər keçiriləcək iclas üçün 

elan hazırlasın. 

İclasa hamıdan sonra Qartal gəldi. İçəri girən kimi 

gördü ki, yerlərin hamısı tutulub. Qapının ağzında boş 

qalmış sınıq stolu bir təhər düzəldib oturdu Qartal. 

Kreslosunda yayxanmış Tülkü bir anlığa 

içəridəkiləri gözaltı süzüb ayağa durdu: 

– Hə, Qartal da gəldi. Hamı iclasda iştirak edir. 

Mənə elə gəlir ki, iclasa başlamaq olar. Fikriniz nədir? – 

deyə Tülkü üzünü iclasda olanlara cevirdi. 

Hamı bir ağızdan: ―Məsləhətdi, başlayaq‖. 

Tülkü məmnun-məmnun Ala Qarğaya baxdı: 

―Sizin fikriniz necədi? Siz də böyük bir təşkilatın 

rəhbərisiniz‖. 
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Ala Qarğa bir-iki dəfə boğazını arıtlayıb, 

Tülkünün sifətində heç kimin hiss edə bilməyəcəyi bir 

təbəssüm fırladaraq: ―Lazımlı yoldaşlar hamısı iştirak 

edir. Məncə iclasa başlamaq olar‖ – dedi. 

Tülkü əlindəki qələmi qarşısındakı kağızın üzərinə 

qoyub, üzünü oturanlara tutdu: 

– Hamınıza məlumdur ki, indi aşkarlıqdı. Heç 

kimin gizlində nə sözü ola bilər, nə də işi. Bununla 

əlaqədar olaraq yuxarıdan göstəriş verilib ki, indiyə kimi 

kollektivdən xəlvət nə iş görmüsünüz, daha bəsdi. İndi 

hər şey hamının gözü qarşısında, hamının birgə məsləhəti 

ilə olmalıdır. Bu günkü iclasın məqsədi də attestasiyaya 

düşənlərin işlərini müzakirə edib, onlara xasiyyətnamə 

yazmaqdır. Məlumdur ki, attestasiyaya düşənləri iki-üç 

ay əvvəl bu işdən xəbərdar etmişik. Düzünü deyim ki, 

indiyə kimi attestasiya vərəqələrini heç kimin xəbəri 

olmadan elə öz yanımızdan doldurub təhvil vermişik. 

Qartal bu işlərə canlı şahiddir. Çünki vaxtilə həmin 

vərəqələrə qol çəkənlərdən biri də Qartal olub. – Elədirmi 

Qartal? – deyib hiyləgər gözlərini Qartalın ağzına dikdi 

Tülkü. – Bəli, elədir. Düz deyirsiniz – Qartal Tülkünün 

sözlərini təsdiq etdi. Sözlərinin Qartal tərəfindən təsdiq 

olunduğunu görən Tülkü daha da ilhamlanaraq: 

–  İndi istəyirəm ki, hər işimizi aşkarlığın işığında 

quraq. Ona görə də hamını, xüsusən də attestasiya işi 

üçün məsuliyyət daşıyanları iclasa dəvət etmişik. İki-üç 

aydır ki, divardan asılmış elandan hamınıza məlumdur ki, 

Dovşan, Dələ və Qartal bu il attestasiyadan keçir. 

Attestasiyadan keçənlər haqqında hamının bir-bir fikrini 
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soruşacağıq. Əvvəlcə mən öz fikrimi bildirim, sonra da 

başqaları. 

Dovşan kollektivə təzə gəlib. Düzü bir neçə dəfə 

dərsində iştirak etmişəm. Hiss etmişəm ki, qüvvəsindən 

çox aşağı işləyir. İnanıram ki, gələcəkdə daha yaxşı 

işləyəcək. Məncə Dovşanın attestasiya vərəqəsinə 

―tutduğu vəzifəyə müvafiqdir‖ yazsaq bəs edər. Sizin 

fikriniz necədir Dovşan haqqında: – Tülkü hiyləgərcəsinə 

gülümsəyərək üzünü əyləşənlərə tutdu. Yer-yerdən ―yaxşı 

fikirdir, Dovşana, böyük hörmətdir‖ – deyə təsdiq etdilər. 

Fikrinin yekdilliklə təsdiq olunduğunu görən Tülkü 

Çaqqala göz basıb – hə indi də Dələ haqqında öz fikrimi 

bildirmək istəyirəm: 

Dələnin haqqında danışmağa dəyməz. Dələnin 

yerində kim işləsə, o vəziyyətdə olar. Neçə ildir Dələ 

işləyir, amma indiyə kimi diqqət cəlb eləyən elə bir işi 

olmayıb hələ. Bu heç də o demək deyil ki, biz nöqsanlara 

göz yumuruq. Xeyir. Gördüyünüz kimi hamının işini 

obyektiv təhlil edirik. Bu mənim öz fikrimdir. Məncə 

Dələnin də attestasiya vərəqəsinə ―tutduğu vəzifəyə 

müvafiqdir‖ yazsaq ona böyük hörmət etmiş olarıq. 

Siz necə, mənim fikrimlə razılaşırsınızmı? 

– Düz fikirdir, məsləhət sizindir. – deyə Tülkünün 

sözləri bir səslə bəyənildi. 

Fikrinin bir səslə hamı tərəfindən bəyənildiyini 

görən Tülkü Eşşəyə mənalı bir baxış fırladaraq, səsinə 

―qayğı‖ qatıb üzünü yenidən iclasdakılara çevirdi: 

– Hə, qaldı Qartal. Hamımıza məlumdur ki, 

Qartala da keçən attestasiya zamanı ―Baş Qartal‖ adı 
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verdik. Amma indi... Düzü çətinlik çəkirəm danışmağa. 

Düzü ictimai işlərdə az-cox zəhməti var. Bir-neçə dəfə 

dərslərində iştirak etmişəm, bir o qədər də xoşuma 

gəlməyib. Mənim fikrim o idi ki, Qartala bu attestasiya 

zamanı ―metodist‖ fəxri adı verək. Halbuki Qartalın 

keyfiyyət mənimsəməsi aşağı olmaqla yanaşı, özü də dili 

yaxşı bilmir. Bu iş üçün məsuliyyət daşıyanların hamısına 

tapşırmışdım ki, attestasiyaya düşənlərin dərslərində 

iştirak edin ki, müzakirə zamanı yaxından fikir söyləyə 

biləsiniz hə, indi sizi eşidək. – deyən Tülkü yumuşaq 

kreslosunda yayxandı.    

İclasda milçək uçsa, səsi eşidilərdi. Hamı başını 

aşağı dikmişdi. Qartalın isə həyacandan az qalırdı ürəyi 

partlasın. Bir təhər özünü ələ alıb gözləyirdi ki, görsün 

oyunun axırı nə ilə qurtaracaq. 

– Hə niyə danışmırsınız? – Tülkü üzünü Ala 

Qarğaya çevirdi: 

– Oturmusan Qartalın dərsində? 

– Yox, oturmamışam. 

– Bəs niyə? Tülkü əsəbiləşdi. 

– Düzü imkanım olmayıb – Ala Qarğa ala 

quyruğunu müticəsinə qaldırıb endirdi. 

– Yaxşı siz necə, iştirak etmisiniz Qartalın 

dərsində? – deyən Tülkü üzünü Köstəbəyə tutdu. 

Köstəbək adının çəkildiyini eşidən kimi ayağa 

durdu. Günəşin ilıq şüaları gözlərinə düşən kimi Tülkünü 

dumanlı görməyə başladı. Eynəyini silib yenidən gözünə 

taxdı və sözə başladı: 
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– Məncə Tülkünün sözlərində müəyyən həqiqət 

var. Mən Qartalın dərsində iştirak etmişəm. Özü də 

Eşşəklə birgə. Düzü indiyə kimi mən də elə bilirdim 

Qartal savadlıdır. Amma mən onda elə bir savadlılıq 

görmədim. Tülkü lələmizin fikri ilə mən də şərikəm. – 

deyib Köstəbək əyləşdi. 

– Yaxşı, siz öz fikrinizi deyin görək Eşşək. Tülkü 

Eşşəyə söz verdi. Eşşəyin ayağa qalxdığını görən hamı 

diqqət kəsildi. 

– Mən də deyilən fikirlərlə şərikəm. Dinlədim 

Qartalın dərsini. Amma bir şeyi başa düşə bilmədim. 

Qartal elə hey deyirdi ki, əngin səmalarda uçmaq 

lazımdır. Heç bilirsiniz, ənginlik, zirvə necə gözəldir? O 

əsrarəngiz gözəllikdən-ənginlikdən, o uca zirvələrdən 

Vətənin bir qarış torpağını məğrur-məğrur seyr etmək bir 

nadan ömrünə dəyər. Düzü Qartal belə fikirləri ilə 

təlimdə bir mücərrəddlik yaradır. Bir şey ki, qüvvədən 

kənardısa, onu başqalarına aşılamağa dəyməz. Mən hətta, 

neçə dəfə öz Qoduğuma da demişəm ki, Qartalın 

sözlərinə çox da fikir vermə. Mənim Qoduğum da Qartal 

kimi əngin səmalar, uca zirvələr eşqinə düşüb. O, hətta 

anqırmağı, zibillikdə ağnamaq vərdişini də tərgidib. Axırı 

o günü demişəm ki, ay mənim sevimli Qoduğum, biz 

eşşəyik. Biz nə qədər oxusaq da həmişə öz 

qanmazlığımızla fəxr etməliyik. 

Qaldı Qartalın attestasiya işinə. Bu barədə sahibi 

ixtiyarımız Tülkü lələmizin fikri necədisə, mənim də 

fikrim elədir. 
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Eşşəyin aşağı oturduğunu görən Tülkü – indi 

Ayını eşidək – deyə dilləndi. Və üzünü Ayının oturduğu 

istiqamətə çevirdi: 

Eşşəyi, danışanları dinləyən Qartalın səbr kasası 

daşmaq üzrə idi. Amma bir təhər özünü ələ alırdı. Ayıya 

söz verildiyini görən kimi Qartalın gözlərində bir ümid 

qığılcımı parladı. Fikirləşdi ki, tapdalanmış haqqının az 

da olsa bərpa olmasına bəlkə Ayı köməklik göstərə. 

Tülkünün qarşısında mayallaq aşmaqdan başının 

ortasının tökülmüş yerinə bir dəfə əlini çəkəndən sonra 

ayağa qalxdı Ayı: 

– Mən Qartalın dərsində iştirak etmişəm. Düzü 

onun dərsində iştirak etməyə ehtiyacım yox idi. Çünki 

mənə vaxtı ilə dərs deyib Qartal. Həqiqəti deyim ki, məni 

arı yuvalarından bal oğurlamaqdan, lazım oldu olmadı 

mayallaq aşmaq adətindən müəyyən mənada o çəkindirib. 

Siz dediyiniz dərəcədə də savadsız deyil Qartal. İctimai 

işlərin rəhbəri kimi onu deyə bilərəm ki, kollektivdə az da 

olsa ictimai işlərdə zəhməti olan elə Qartaldır. O ki, qaldı 

attestasiya məsələsinə, Tülkü lələmizin fikri ilə mən də 

şərikəm. 

Qartal gördü ki, yox, Ayı gözlədiyi ümidin işığını 

şölələndirə bilmədi. Yeganə əlacı Çaqqala qaldı. Çaqqal 

onun xətrini çox istəyirdi. Qartal elə bunu fikirləşirdi ki, 

Tülkü üzünü Çaqqala çevirdi. 

– Hə, eşidirik səni, Çaqqal. Sizin fikriniz daha çox 

vacibdir bizim üçün. Yaddan çıxartma ki, sən həm də 

müavinsən. Belə işlər üçün hamıdan çox sən məsuliyyət 

daşıyırsan. 
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Boz tüklərindən və bomboz sifətindən zəhər yağan 

Çaqqal quyruğunu bir-iki dəfə bulayıb, Tülküyə xəlvəti 

bir təbəssüm bağışladıqdan sonra, ciyildəyə-ciyildəyə 

sözə başladı: 

– Bilirsiniz, mən əsasən Qartalın işi üzərində 

dayanmaq istəyirəm. Başa düşə bilmirəm, bu nə Qartaldı 

salmısız ortalığa? Danmıram, mənim elmi-metodiki 

baxımdan formalaşmağımda Qartalın az da olsa zəhməti 

olub. İlk dəfə proqram tutmağı, jurnal yazmağı, dərs 

qurmağı və s. mənə Qartal öyrədib. 

– Mənə də ilk dəfə jurnal yazmağı Qartal öyrədib 

– deyən Tülkünün Qartalı nəzərdən keçirən baxışları 

onunla toqquşdu. Baxışların bu toqquşmasından Qartalın 

ürəyinə bir sərinlik yayıldı. 

Çaqqal sözünə davam edərək, fərqi yoxdur, Qartal 

olmasa da başqasından öyrənəcəydim. Başa düşə 

bilmirəm, Qartal nə dərs deyir? Fikri həmişə göylərdə, 

zirvələrdə, nə bilim daha haralarda dolaşır. Müavin kimi 

dəfələrlə Qartalın dərsində iştirak etmişəm. Adi bizim 

dərsimiz kimi dərs keçir. Düzdür, mətbuatda müxtəlif 

məzmunlu yazılarla tez-tez çıxış edir. Bu heç də o demək 

deyil ki, o, savadlıdır. Hələ bildiyimə görə o, bu 

attestasiyada daha yüksək fəxri ad almaq istəyir. Bu necə 

fikirdir ki, Qartal öz fikrini nə sahibi ixtiyarımız Tülkü 

lələmizə, nə mənə, nə də başqalarına bildirməyib. Bəlkə 

deyib, mənim xəbərim yoxdur. 

– Yox,Yox! Bizə heç nə deməyib. – Hamı bir 

ağızdan dilləndi. Demək Qartalın qulağına dəyib ki, o 

işləyir. Amma bilmir ki, ―Metodist‖ fəxri ad eşqinə 
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düşənin dərs dediyinin hamısı dörd və beş qiymətlə 

oxuya gərək. Hamınızın eşitdiyi kimi Eşşək düz deyir. 

Hətta onun Qoduğu Qartal dərs deyəndən anqırmağı, 

güllükdə ağnamağı, hətta az qalıb Eşşək balası olduğunu 

da unuda, Çaqqal getdikcə daha da coşurdu: 

Mən təklif edirəm ki, Qartala nəinki ―Metodist‖ 

fəxri ad, hətta ona ―Baş Qartal‖ adı da art... 

Daha dözə bilməyən Qartal qəflətən tükürpədici 

bir qiyyə çəkərək qanadlarını şaqqıldadıb birdən havaya 

qalxdı. Havaya qalxmağı ilə Çaqqalın üzərinə şığıyıb 

caynağını salıb Çaqqalın gözünü çıxartmağı bir oldu. 

Aləm qarışdı bir-birinə. Qorxudan Tülkü başını stolun 

altına, Çaqqal isə əlini kor olmuş gözünün yerinə tutaraq 

güclə Tülkünün özündən xəbərsiz çöldə qalmış şələ 

quyruğunun altına dürtüldü. 

Qartal Çaqqalın çıxarılmış gözü caynağında 

havada dövrə vuraraq:  

– Mən indi başa düşdüm ki, siz hamınız hiyləgər, 

qanmaz, ikiüzlü, rüşvətxor və sürünmək üçün yaranmış 

bir məxluqsunuz. Siz ömrünüz boyu zirvə və əngin səma 

həsrətində olacaqsınız. Çünki içərinizdə özünə əbədi 

məskən salmış paxıllıq, ikiüzlülük və başqasına tor 

qurmaq vərdişi, savadsızlığınız, qanmazlığınız sizə heç 

vaxt imkan verməyəcək ki, arzusunda olduğunuz zirvəyə, 

əngin səmaya heç olmasa ömrünüzdə bir dəfə qalxa 

biləsiz. Mən bununla da tüpürürəm hamınıza. Hamınızın 

ikiüzlü, yaltaq və Tülkü əlində oyuncaq olan sifətinizə. 

Qartal sözünü bitirib, riyadan, yalandan, 

ikiüzlülükdən uzaq, təmiz ənginliyə qalxdı, qalxdı və 
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həmin ənginlikdən məğrur-məğrur doğma Vətən 

torpağını seyr eləməyə başladı. Əngin səmanın təmizliyi, 

doğma torpağın halallığı Qartalın qanadlarına qüvvət və 

ürəyinə təpər gətirirdi. Bu təpər, bu qüvvət Qartalı daha 

da ənginliyin ənginliyinə qaldırırdı. 

Künc-bucaqda gizlənmiş Tülkü, Ayı, Köstəbək, 

Ala Qarğa, Eşşək və Çaqqal Qartalın getdiyinə əmin 

olandan sonra özlərini birtəhər ələ alıb onun arxasınca 

boylandılar. Və hamısı bir ağızdan: ―Yaxşı rədd elədik 

bunu sıramızdan‖... 

Çaqqal ufuldaya-ufuldaya, arada mənim gözüm 

kor oldu, – deyib üzündə şırımlanmış qanı silməyə 

başladı. 

– Eybi yoxdur. Sən heç də gözündən ötəri fikir 

eləmə. Bir gör Qartalı bu ağıl dəryası olan Tülkü lələn 

necə rədd etdi birdəfəlik sıramızdan. Daha arxayın ola 

bilərsiniz. Sıramız murdarlardan, pislərdən təmizləndi. 

İndi hamınız rahat nəfəs ala bilərsiniz. – deyib fəxrlə 

Tülkü əlini sinəsinə döyəcləyib şələ quyruğu üstə 

şöngüdü və məkrlik yağan gözləri ilə dostlarını bir-bir 

nəzərdən keçirməyə başladı. 

12.02.1991. 

 

 

 

 

HİKKƏ 
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Əlmurad müəllim qapıya çatar-çatmaz uşaqlarının 

üçü də sevinc içərisində qışqıra-qışqıra atalarına sarı 

yüyürdülər. Bir-birinə aman verməyən uşaqlar bir 

ağızdan: 

– Ata, kəndirbaz gəlib, bizi də apar, bizi də! – 

deyərək atalarına sarmaşdılar. 

– Yaxşı-yaxşı apararam, – deyən Əlmurad balaca 

oğlu Aqili qucağına alaraq üzündən öpüb saçını 

sığallamağa başladı. 

Əlində qab-qacaq yuyan Sərvinaz Əlmuradı 

görcək üzünü ərinə tutub: 

– A kişi, bu uşaqlar səhərdən lap zəhləmi töküblər. 

Deyirlər kəndə kəndirbazdı, nədi gəlib. Sən allah bu 

uşaqları ora apar, məndən əl çəksinlər. 

Sərvinazın uşaqların kəndirbaz oyununa tamaşaya 

getməsinə razılıq verməsinə, üzdə bildirməsə də ürəyində 

yaman sevindi Əlmurad müəllim. Çünki özü də bu qədim 

xalq oyununun vurğunu idi. 

Axşamçağına yaxın Əlmurad müəllim uşaqların 

hər üçünü də götürüb kənd hamamının qarşısında, açıq 

havada göstəriləcək tamaşaya yollandı. 

Tarım çəkilmiş yoğun trosun üzərində bu qədim el 

sənətinin ecazkarlığını ürəkdən nümayiş elətdirən 

kəndirbazla bahəm Kosa da özünün hoqqabazlıqları ilə 

tamaşaçılara ürəkdən gələn gülüş bəxş edirdi. Tamaşa 

açıq havada olduğu üçün bilet satmaq mümkün 

olmadığından Kosa tez-tez trosun altında durub: 

– Kəndirbaz qardaş: 

– Eşidirəm, Kosa. 
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– Oynayaq kolxozun kassiri Dadaş dayının, 

mexanizator Əlinin və sürücü Məmmədin sağlığına. 

– Nə deyirəm ay Kosa, oynayaq deyirsən, oynayaq 

də. 

Bunu deyən kimi Kosa tez qarğı atına minib özünü 

vururdu tamaşaçıların içəriçində dayanmış Dadaş kişinin, 

Əlinin, Məmmədin və b. yanına, xələtini alıb qayıdırdı 

yenə həmin yerinə və başlayırdı əlini yuxarı qaldırıb 

aldığı pulları göstərməklə bərabər, məlumat verməyə: 

– Dadaş kişi 5 manat, mexanizator Əli 3 manat,  

sürücü Məmməd 6 manat... – deyib pulları tez-tələsik 

dürtüşdürürdü cibinə Kosa. 

Bayaqdan bu mənzərənin güclü maraq və gülüşlə 

seyrinə dalan Əlmurad müəllimin birdən üryindən keçdi 

ki, ―Ə, bu Kosanın Allahı yoxdur. Birdən mənim də 

adımı çəkər‖ və tez də ağlına gəldi ki, Kosaya ―satqınlıq‖ 

eləyən Nuru hər halda müəllimlərə ―sataşmaz‖, fikri ilə 

təskinlik tapmaq istəyirdi ki, Kosanın ―Kəndirbaz qardaş‖ 

deyə özünü yeyib-tökməsi diqqətini əlindən aldı. Trosun 

üzərində əlləri göydə velosiped sürən kəndirbaz gülə-gülə 

yerdə saqqalını yolub, mayallaq aşan Kosaya: 

– Nədi, ay saqqalı ağarmış Kosa? 

– Bilirsən nə var, ay Kəndirbaz qardaş? 

– Yox, bilmirəm ay Kosa, deyərsən bilərəm. 

– Belə deyirlər ki, Əlmurad müəllim şagirdlərə 

həmişə ―4‖ və ―5‖ qiymətlər yazır: 

– Lap yaxşı eləyir yazır. Ondan sənə nə ay Kosa? 
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– Niyə mənə nə. Şagirdlərin yaxşı müəllimi olduğu 

üçün deyirəm oynayaq Əlmurad müəllimin sağlığına. Nə 

deyirsən Kəndirbaz qardaş? 

– Nə deyəcəyəm atı qarğıdan, saqqalı at tükündən 

olan Kosa qardaş, oynayaq deyirsən oynayaq də. 

Kəndirbaz sözünü qurtarmamışdı ki, Kosa yeni ov 

görmüş çalağan kimi bayaq ha kəsdi Əlmurad müəllimin 

başı üstünü. 

– Müəllim, əlini cibinə sal görək, bu gününü 

görüb, dövranın sürmüş Kosanı necə yola salırsan? 

Əlmurad müəllim əlini cibinə salıb cibindəki 

pulları çıxartdı ki, baxsın görsün içərisində üçlükdən, 

beşlikdən bir şey varsa, versin Kosaya. Tərs kimi 

cibindən çıxartdığı yüz manatın çoxu onluq olduğundan 

Əlmurad pulları aralayıb içərisində xırda pul gəzmək 

istəyirdi ki, birdən Kosa əlini atıb qırmızı onluğun birini 

götürüb qarğı atını Kəndirbaza tərəf ―çapa-çapa‖ 

qışqırmağa başladı: 

– Kəndirbaz qardaş, sağ olsun Əlmurad müəllimi. 

Bir qırmızı onluq göndərdi sənə yaxşı oynadığın üçün. 

Bax, yaxşı oyna ha! – deyib başı üzərinə qaldırdığı 

onluğu cibinə dürtüşdürdü Kosa. Bunu görən Əlmurad 

müəllim yanındakı adamların yanında özünü bir az dartıb, 

bir-iki addım da irəli atdı ki, qoy görə bilməyənlər daha 

yaxşı görsünlər Əlmuradı. Sanki Əlmurad bununla 

hamıya demək istəyirdi ki, görün də Dadaş kolxozun 

kassiri ola-ola 5 manat verdiyi halda, amma mən qırmızı 

onluq verirəm. 
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Tamaşadan evə qayıdan Əlmurad müəllim qapıdan 

içəri girən kimi uşaqların hərəsi bir tərəfdən başladılar 

gördükləri haqda analarına danışmağa. Uşaqların ortancılı 

Sənan ―Ana, Kosa o qədər pul yığdı ki‖, – deyən kimi 

Sərvinaz soruşdu. 

– Nə pulu yığırdılar Əlmurad? 

– Tamaşa açıq havada göstərildiyindən bilet 

satmaq mümkün deyildi. Əsl xalq oyunlarındakı kimi elə-

belə Kosaya kim nə istəyirdisə ―pay‖ verirdi. 

– Hə, nədi başına dönüm? – Sərviniaz Sənanı dizi 

üstə otuzdurub əzizləməyə başladı: 

– Bəs sən neçə manat verdin Sənan? – Sərvinaz 

soruşdu. 

– Mənim pulum yox idi, ana. Amma Niftalı 

müəllim bir manat, Dadaş dayı 5 manat, Zakir əmi 6 

mamant verdi.   

– Bəs atan vermədi qadan alım, – Sərvinaz 

Sənanın üzündən öpdü. 

– Verdi ana, hamıdan çox verdi atam. 

– Neçə manat verdi qadan alım, atan? 

– On manat verdi, ana. 

Onluq adını eşidəndə Sərvinazı elə bil ilan vurdu. 

Bayaqdan ―qadan alım‖, ―başına dönüm‖lə əzizlədiyi 

uşağı dizi üstündən kənara itələyib dik ayağı üstə qalxıb 

açdı ağzını, yumdu gözünü Sərvinaz, nə yumdu: 

– Atanı görüm yerə girsin. Əmanət kassasında 

özünə bir az kəfən pulu toplamışdı, dünən gedib onun yüz 

manatını onnan ötərimi çıxartmışdı?! Ay səni qanına 

qəltan olasan a belə kişi, – deyən Sərvinaz hikkəsindən 
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hədəqəsindən çıxmaq üzrə olan gözlərini Əlmurada tərəf 

çevirdi. – Ay Kəndirbaza onluq verən gədə, bəs bu 

yetimlərin nə yeyəcək, heç düşünmürsən? 

Ürəyində oğlu Sənanın qarasınca deyinən Əlmurad 

―az Sərvinaz‖ deyib ağzını açmaq istəyirdi, amma 

arvadının çığırtısı aman vermirdi ki, bir söz desin. 

– Nə ―az, az‖ salmısan ə? Heç utanmadın onluğu 

verəndə? Ə, sənin harana yaraşır ki, Kəndirbaza onluq 

verirsən? Niftalı da sənin kimi müəllim deyil? Niyə o bir 

manat verir, sən on manat verirsən? Hı, de görüm də 

niyə? Bir az maaş alırsan onun da yarısını papirosa 

verirsən, kitab-dəftərə, nə bilim nəyə... nəyə, bəs 

demirsən bu ―dul‖ arvadım, bu yetimlərim nə yeyib, nə 

geyinəcək? Üç uşağın, bir də ölmüş özün bilet hesabı ilə 

lap pulunu verəydin. Bu da çox eləsin 4 manat. Sonra?.. 

Yoxsa harana yaraşır sənin ki, Kəndirbaza on manat 

verirsən. Bilmirəm ya budu, bu dəqiqə gedib mənim 

pulumu alıb gətirirsən, ya da dədəmin qızı deyiləm əgər 

bu saat bu camaatı bura tökməsəm, – deyən Sərvinaz 

ayaqlarını cütləyib təlim keçən əsgər kimi yerə vurub, əli 

ilə qapını Əlmurada göstərdi. 

Birgə yaşadıqları bu neçə il ərzində arvadının 

xasiyyətinə yaxından bələd olan Əlmurad girəvədən 

istifadə edib, Sərvinazdan tez aralanmaq xatirinə 

özlüyündə oğlunu yamanlaya-yamanlaya qapıdan çıxıb 

hər axşam kənd camaatının toplaşdığı yerə – kolxoz 

idarəsinin qapısına yollandı. 

Topa durub söhbət eləyən adamlara çatar-çatmaz 

Nurunu həmin adamların içərisində görən kimi, acığından 
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qaralmış sifətinə güclə təbəssüm donu geyindirən 

Əlmurad müəllim özlüyündə zarafatca: 

– Nuru, onluğu yaxşı aldırdın məndən ha! Di 

mənim onluğumu ver. 

– Əlmurad müəllim, gəl gedək verim. – deyə Nuru 

Əlmuradı qarşısında ―Qastrol‖ yazılmış maşının yanına 

apardı. Maşının yanında xeyli cavanla söhbət eləyən 

nazik, sarıbəniz oğlanın qolundan tutan Nuru: 

– Kosa, bu müəllimdən bayaq aldığın onluğu ver. 

Kosa deyilən həmin oğlan tez əlini cibinə salıb bir 

onluq çıxardaraq ―buyurun‖ deyib Əlmurad müəllimə 

tərəf uzatdı. 

Əlmurad müəllim qızararaq acığı tutmuş halda 

üzünü Nuruya tərəf çevirdi. 

– Ə, sənöl, sən lap axmaqsanmış. Mən zarafat 

eləyirəm, sən də sarsaqlayırsan deyəsən? 

– Mən niyə axmaq oluram Əlmurad müəllim? Sən 

dedin onluğumu ver, mən də alıb verirəm də. Heç görün 

mən ölüm dəxli var. Nuru oğlandan aldığı onluğu 

Əlmuradın yan cibinə dürtüşdürdü. 

Vəziyyəti belə görən Əlmurad müəllim istədi 

cibindən çıxardıb geri qaytara pulu, Nuru imkan vermədi 

ki, vermədi: 

– Yox canımçün olmaz Əlmurad müəllim. Sən 

zarafatcan demişdin, elə mən də zarafatcan qaytarıram. 

Sərvinazın ―mənim pulumu bu dəqiqə alıb 

gətirməsən, bu kəndi bura tökməsəm atamın qızı 

deyiləm‖ hikkəli sözləri Əlmuradın yadına düşən kimi 

üzdə olmasa da ürəyində Nuruya öz minnətdarlığını 
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bildirərək ―Qastrol‖ maşınının yanında dayanmış 

cavanlardan yavaş-yavaş aralanmağa başladı. 

25.08.1986.  

 

 

 

 

BAZARDA 

                             

– Qonşu!.. Ay qonşu! – deyə Fərhad kişi səhərin 

gözü açılmamış qonşusu Cəmili çəpərin çöl tərəfindən 

haylamağa başladı. Səsə çölə çıxan Cəmil? 

– Sabahın xeyir, Fərhad kişi, xeyir ola belə tezdən?  

– Lənət şərə ay qonşu, – deyən Fərhad kişi əlini 

çallaşmış bığlarına çəkərək utana-utana dilləndi: –Mayış 

geciydiyinə görə qənd-çay pulumuz qurtarıf. Bir əlli kilo 

kartofumuz var. Dedim imkanın varsa, onu tulluyasan 

bazara. 

– Yaxşı, get gəlirəm, – Cəmil maşının açarlarını 

götürmək üçün evə döndü. 

Öz aləmində hamıdan tez gəlməsinə baxmayaraq 

baxıb gördü ki, bazarda bütün yerlər tutulub. Birtəhər 

cavan bir oğlanın yanında özünə yer eləyən Fərhad kişi 

tərəzi alıb, kartofunu piştaxtanın üstünə töküb başladı 

alıcı gözləməyə. Bir xeyli keçdi, lakin alıcı gəlmədi ki, 

gəlmədi. Soyuqdan Fərhad kişi gah əlini hovxurur, gah da 

ayağının birini götürüb, birini qoyurdu. Yan-yörəsindəki 

yoldaşları isə kartoflarını bir manatdan şülüyürdülər. 

Ömründə birinci dəfə bazara şey satmağa gələn Fərhad 
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kişi kartofun yanında durmaqdan usandığını görüb malın 

qiymətini bazara baxmış aşağı yenidərərək səksən qəpik 

etdi ki, bəlkə ―göz dustağı‖ olmuş kartofunu sata bilə. 

Fərhad kişi karftofun qiymətini elə yenicə aşağı salmışdı 

ki, dolu bədənli bir qadın əlindəki kağız torbanı uzadaraq: 

– Qardaş, yeddi kilo kartof çək. 

Ürəyində sevinən Fərhad kişi cəld çəki daşlarını 

tərəzinin bir gözünə qoyub, digər gözünü isə kartofla 

doldurdu... 

―Bərəkət‖ deyib pulu cibinə qoymuşdu ki, birdə 

gördü eni ilə uzunu bilinməyən bir kişi əlindəki kağız 

torbanı az qalır soxa gözünə. Fərhad kişi bir söz deməsə 

də tez kağız torbanı alıb soruşdu: 

– Neçə kilo qardaş? 

– Ə, dədəsi yox, nənəsi yox. Özündə bazara birinci 

dəfədir ki, gəlirsən. Nə bilim bir beş-on kilo tök də! – 

deyə eni ilə uzunu bilinməyən ―alıcı‖ özündən razı halda 

dişlərini göstərdi. 

Fərhad kişi torbaya on kilo kartof çəkib tökdü və 

ədəb-ərkanla torbanı ―ağız şirinliyi ilə yeyəsiniz‖ – deyib 

kişinin qoltuğuna verdi. Dolu torbanı qoltuğuna alıb ―sağ 

ol‖ demədən yolu əlinə alan kişi xeyli aralanmışdı ki, bir 

şey başa düşməyən Fərhad kişi təəccüblə yanındakı cavan 

kartof satan oğlanın üzünə baxdı. Kişinin key-key 

baxdığını görən cavan oğlan şaqqanaq çəkərək gülməyə 

başladı: 

– Hə, nədi əmi? Deyəsən kartofun pulsuz getdi axı. 

Bəs bilmirsən bazarın öz qayda-qanunu var. 

Bazarkomdur də, gərək payını verəsən. Bazara mal 
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gətirəndə bazarkomun, bazar milisionerinin, bazar 

həkiminin nə bilim daha kimin payını çıxasan gərək 

əmican. Neçə ildir bu yolda baş ağartmışam. Bu da bir 

elmdir ey – deyə başladı cavan oğlan bazar ―elmin‖dən 

və özünün bu ―elmi‖ gözəl bilməyindən danışmağa. 

Söhbətin şirin yerində iki nəfər boylu-buxunlu adam 

Fərhad kişinin kartofu önündə dayanaraq piştaxtaların 

üstünə tökülüb müştəri çağıran kartofların gözəllik işığına 

baxmağa başladılar. Bir xeyli kartofların gözəllik işığını 

müştəri gözü ilə yoxlayandan sonra hər ikisi əllərindəki 

iri kağız torbaları Fərhad kişiyə uzatdılar. Qanı qaralmış 

Fərhad kişi torbaları alıb: 

– Neçə kilo, qardaş? 

Gözündə eynəyi olan alıcı yoldaşından tez 

dillənərək: 

– Əşi, dədəsi yox, nənəsi yox, havayı kartofdur də. 

Doldur! 

Fərhad kişi torbaları güclə qoltuqlarına vuran hər 

iki alıcı ―sağ ol‖ deyib aralanmışdılar ki, səsinə 

mülayimlik qataraq arxadan çağırdı: 

– A qardaş, hara gedirsiniz? Axı kartofun pulunu 

vermədiniz? – Səsə geri dönən eynəkli kişi hikkəli-

hikkəli gəlib düz Fərhad kişinin önündə dayandı və 

boynu xəz dərili paltosunun yaxasını açıb paltonu 

çiyinlərindən bir az geri itələyib qırmızı paqonlarını 

göstərərək kinayə ilə dilləndi: 

– A kişi, hələ sən sevin ki, biz səndən kartof alırıq. 

Yoxsa bir torba kartofdan ötürü bizi yoldan eləməzdin, – 

deyib, ―acıqlı-acıqlı‖ yoldaşına tərəf yola düzəldi. 
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Qanı qaralmış Fərhad kişi gülə-gülə gedən 

―alıcı‖ların arxasınca bir xeyli baxandan sonra beş-altı 

kilo dibində kartof qalmış kisənin küncündən acıqlı-acıqlı 

yapışaraq içərisindəki kartofları fırlatdı düz bazarın 

ortasına və asfalt döşəmənin üstündə dığırlanan 

kartofların arxasınca ―tufu‖ deyib boş kisəni qoltuğuna 

vurub bazardan çıxdı. 

14.02.1987.  

 

 

 

 

SƏHV 

                             

Zəngin vurulması ilə şagirdlərin hay-küyü zalı öz 

başına götürməyi bir oldu. Səs-küydən fikrinin 

pozulduğunu görən direktor əlindəki yazını yarımçıq 

qoyub, pəncərənin önünə gəldi. Dərindən nəfəs alıb, sağ 

əli ilə tək-tək dən düşmüş qara saçlarını geri daraqlayıb 

bayırda yağan quşbaşı qara, uşaqların qarlaşmasına 

tamaşa etməyə başladı. Havanın soyuq olmasına 

baxmayaraq qartopu oynayan, şaxtababa quran, bir-

birinin ağzını, üzünü qarla ovan şən, qayğısız uşaqların 

bulaq suyu kimi təmiz qəhqəhələri direktorun fikrini 

özünün uşaqlıq vaxtlarına apardı... 

Yoldaşlarının oyununa kənardan məhzun-məhzun 

durub baxan Azər direktorun diqqətini cəlb etdi.  

Hə, gərək axşamkı pedaqoci şurada səkkizinci 

sinfin tərbiyə məsələsinə xüsusi toxunam. Həmin sinifdə 
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dərs deyən Nadir müəllim səkkizincilərdən son zamanlar 

tez-tez gileylənir. Xüsusən də Azərdən. Deyəsən Nadir 

müəllimin dediyi dərəcədə də pis uşağa oxşamır, heç bu 

Azər. Görəsən niyə yoldaşları oynadığı halda, Azər 

onlara qarışmır? Bəlkə xəstələnib? Nadir müəllimin 

dediyinə görə yerli-yersiz suallar verir müəllimə. 

Sinifdəki şagirdlərin tərbiyəsinə də müəyyən vasitələrlə 

təsir göstərir. Başa düşmək olmur heç... Həmin sinifdə 

dərs deyən müəllimlər – Nadir müəllimdən başqa – 

Azərdən razılıq edirlər. Bəlkə Nadir müəllim uşağı elmi 

cəhətdən təmin edə bilmir? Yox, bu ola bilməz. Uzun 

illərdi ki, bu işlə məşğuldur. Yox, gərək bu işlə 

maraqlanam‖. Qapının qəfildən döyülməsi direktoru öz 

düşüncələrindən ayırdı:  

– Buyurun, buyurun! 

– Olarmı, ay oğul? 

– Boy-boy, xoş gəlmisən, ay Xatın nənə! Nə yaxşı 

belə havada bizi yad eləmisən? – deyən direktor Xatın 

arvadın qarşısına yeriyib əl verdi və qoluna girib 

çırtaçırtla yanan odun peçinin yanına gətirib stul qoydu: 

– Əyləş, ay nənə, əyləş! Bu qarda xeyir ola? 

Üst-başının qarını çırpıb stula əyləşən Xatın arvad: 

– Vallah, nə bilim, ay bala, başına dönüm, 

səkkizimcidə bir nəvəm oxuyur... 

– Kimi deyirsən, Xatın nənə? 

– Azəri deyirəm, qadan canıma. 

– Hə, hə tanıdım nənə! Azərə nə olub ki? 

– Nə bilim, ay oğul, başına dönüm. Deyir Nadir 

müəllim məni öz dərsinə buraxmır. Deyib ki, valideynini 
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gətirməsən, mənim dərsimə girmə. Üç-dörd günüydü ki, 

mən də azarlıydım, qadan alım. Elə indi də bir təhər 

sürünə-sürünə gəlmişəm vallah. 

– Mənim xəbərim yoxdur nənə. İndi Nadir 

müəllimi çağırtdıraram görək nə məsələdir? – deyən 

direktor katibədən müəllimlər otağından Nadir müəllimi 

çağırmasını xahiş etdi. 

– Hə, başına nənən dönsün. Vallah ay bala, heylə 

deməydə yaxşı döyül. Uşax deyir ki, simişqadır-nədir 

çırtıyıf töküfbüşdər sinfə. Nadir müəllim də deyif ki, 

Azər, simişqanı dilinən yala. O da yalamıyıf deyin, 

dərsindən çıxarıf. Sənin canın üçün oğul, and içir ki, nənə 

mənim xəbərim olmuyuf. 

– Olar, Famil müəllim – qapını döymədən içəri 

girən Nadir müəllim direktorun təklifini gözləmədən stul 

çəkib əyləşdi. 

Bir anlığa aralığa çökmüş ölümə bənzər sükutu 

Nadir müəllimin təkəbbürlü səsi pozdu: 

– Eşidirəm, Famil müəllim! 

– Nadir müəllim, yəqin ki, siz məndən yaxşı 

tanıyırsınız Xatın nənəni. Azərə görə gəlib. Sizə də onun 

üçün zəhmət vermişəm. 

Xatın arvadı indi görürmüş kimi istehza qarışıq 

kinayəli bir baxışla süzən Nadir müəllim turş alça yemiş 

adamlar kimi sir-sifətini büzüşdürərək: 

– Famil müəllim, mən Xatın arvadı 

çağırtdırmamışam. 

Bir təhər səsinə mülayimlik qatan direktor: 



 186 

– Nə fərqi var Nadir müəllim? Xatın nənənin xətiri 

Azərin atasından daha əzizdir bizim üçün. Bir gör o bizi 

nə qədər çox istəyir ki, səksənə yaxın yaşı olduğu halda, 

belə havada sizin çağırışınıza özü gəlib.  

Direktorun sözünü daha da qüvvətləndirmək 

məqsədi ilə Xatın arvad dilləndi: 

– Başına dönüm Nadir müəllim, özün bilirsən ki, 

oğlum çoban adamdı. Fermada da bu dəyğa vəziyyət 

çətindi. Allaha and olsun ki, heç ayda bir dəfə girəvəliyif 

gəlif mənə dəyə bilmir. Bilməmiş olmazsan, uşaqdakı – 

Azəri deyirəm ey! – gözünü açıf mənim yanımda oluf. 

İndi qadan alım ay müəllim, uşaxdı dayna, nə qələt 

qarışdırıfsa elə mənə keç. 

– Elə sənin yanında olub ki, yaxşı tərbiyə 

verməmisən də nəvənə! – Nadir müəllim bozardı. 

Özündən asılı olmayaraq ayağa qalxan direkitor: 

– Nadir müəllim, ağsaqqal müəllimsiniz... 

– Başına dönüm Famil müəllim, bəlkə də düz 

deyir. Qoca arvadam, özüm də əlifnən-beyi tanımıram. 

İndi də yüz cür elm çıxıb, – deyən Xatın arvadın qoluna 

girərək qapıya tərəf irəlilədi, direktor. 

– Gedək sinfə, Xatın nənə, gedək. Məsələni orada 

ayırd edərik. 

Qapının döyüldüyünü eşidən müəllimə əlindəki 

təbaşiri stolun üstünə qoyub, ―gəl‖ – deyə üzünü qapıya 

tərəf çevirdi. 

Direktorun, Nadir müəllimin və Xatın arvadın içəri 

girdiyini görən sinif ayağa qalxdı. 
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– Əyləşin, əyləşin! – Direktor əli ilə şagirdlərin 

oturmasına işarə edərək, üzünü müəlliməyə çevirdi, – 

bağışlayın müəllimə, dərsə mane olsaq da bir-iki 

dəqiqəliyinə vaxtınızı alacağıq. 

– Buyurun, buyurun Famil müəllim, – deyən 

müəllimə stolun altına qoyulmuş stulu kənara çəkərək 

Xatın arvadın oturmasına kömək etdi. 

Direktor üzünü başını aşağı dikmiş Azərə tutub: 

– Azər, səni Nadir müəllim nə üstə dərsinə 

buraxmır? 

Başını sinəsindən qaldırmayan Azər hıçqıra-

hıçqıra: 

– Müəllim, mən oturduğum partanın yanında çoxlu 

günəbaxan tumu çırtlayıb tökmüşdülər. Nadir müəllim 

dedi ki, yerdəki günəbaxan tumunun qabıqlarını dilinnən 

yala, mən də yalamadım. Onun üstündə məni tarix 

dərsinə buraxmır. 

Acığından dodaqları səyriyən Nadir müəllim tez-

tez əlini yana daranmış seyrək çal saçlarına çəkərək: 

– Yaxşı, dilinən yalamıyeydin, əlinən süpürüb 

bayıra ataydın. Sinfi zibilliyə bilirsən, amma təmizləmək 

istəmirsən, eləmi? 

– Bağışlayın Nadir müəllim, – direktor yenidən 

sinfə müraciət etdi, – uşaqlar, həmin gün sinifdə kim tum 

çırtlayıb? 

Arxa partada bir əlin qalxdığını görən direktor, 

Nadir müəllimə tərəf çöndü. Sanki bununla direktor 

demək istəyirdi ki, qulaq as görək, oğlun nə deyəcək. 

Nadir müəllim? 
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Sir-sifətindən zəhər yağan Nadir müəllim oğlunun 

ayağa qalxdığını görcək təəccüb qarışıq bir maraq hissi 

ilə ürəyi döyünməyə başladı. 

Ayağa qalxmış Natiq heç bir şey olmamış kimi 

sifətində və dodaqlarında gəzişən təbəssümü zorla 

ciddiliklə əvəz edərək: 

– Famil müəllim, həmin gün sinfə tumu mən alıb 

gətirmişəm. Tənəffüs vaxtı Azər içəridə yox idi. Onun 

partasında oturub uşaqlarnan birlikdə çırtlamışıq. Azərin 

heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Bunu eşidən Famil müəllim 

Xatın nənənin qoluna girib – ―gedək Xatın nənə, gedək‖ 

– deyə lövhənin qarşısında yumağa dönmüş Nadir 

müəllimin birdən-birə yazıqlaşmış baxışları altında 

qapıya tərəf addımladı. 

         

18.11.1986. 

 

 

 

 

KOMMERSANT 

                             

Kiçik çilənin zülmət gecəsi kəndin üzərinə öz qara 

örtüyünü çəkmişdi. Bayırda küləyin vıyıltısı ac qurd kimi 

ulayırdı. Ara-bərə itlərin kəsik-kəsik hürməsi eşidilirdi. 

Elektrik işığı yanmadığına görə, pəncərədən tək-tük neft 

lampalarının xəstə adamlar kimi solğun işıqları sozalırdı. 

Ənnağı müəllim qapıda eşidilən maşın siqnalına 

pəncərədən boylandı. Gördü maşın bunun evinin 
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qapısında dayanıb. Lampanın xodunu bir az artırdı və 

paltarını əyninə geyinib çıxmaq istəyirdi ki, arvadı 

Gülgəz ayıldı: 

– Xeyirdirmi, a kişi? Hara gedirsən bu gecə vaxtı? 

– Qapıda maşın dayanıb, görüm kimdir, – deyib 

qapıya yönəldi Ənnağı müəllim. 

– Axşamınız xeyir, – kabinədən kimsə dilləndi. 

– Aqibətiniz xeyir, – Ənnağı müəllim cavab verdi.  

– Bağışlayın, əziyyət verdik, qardaş. Ənnağı 

müəllimin evidi bu?  

– Bəli, Ənnağı müəllimin evidi, – cavabının 

eşidilməsi ilə kabinənin qapısının açılıb bir adamın 

Ənnağı müəllimi qaranlıqda qucaqlayıb bağrına basmağı 

bir oldu. Handan-hana özünə gələn Ənnağı müəllim Əbiş 

müəllimi tanıyandan sonra: 

– Ə, xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz! Nə yaxşı 

səndən çıxmayan iş, ay Əbiş. 

– Elə nə isə yol azmışıq, qardaş. 

– Lap yaxşı eləmisiniz. Gəlin içəri, tez olun, soyuq 

nəfəsimizi kəsdi, – deyə Ənnağı qonaqları içəri gətirdi, – 

Gülgəz qonaqlara tez bir çay hazırla, peçi də qala, – deyib 

qonaqlarla stul çəkib əyləşdi Ənnağı müəllim. 

Söhbət etdikcə arada Ənnağının qulağına eşşək 

anqırtısının səsi gəlirdi. Təəccüblənsə də, amma özünü o 

yerə qoymurdu. Bir-iki stəkan çay içib qızışandan sonra 

Ənnağı müəllim, ―Əbiş, nə yaxşı bizi yad eləmisən?‖ – 

sualına Əbiş stəkanı yerə qoyaraq: 

– Qardaş, sən bilirsən ki, mənim kiçik müəssisəm 

var. 
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– Hə, bilirəm. Özü də gərək çoxdan ola, səhv 

etmirəmsə, – deyən Ənnağı dilləndi. 

– Bilirsən də, dolanışıqdakı yaman çətinləşib. Hərə 

bir işlə məşğul olur. Mən də o tərəf, bu tərəfə əl atdım, 

gördüm bir şey çıxmır, – deyib Əbiş əlindəki stəkanı 

ağzına apardı. 

– Dolanışıq hər yerdə çətinləşib. Mən bildiyimə 

görə sən müəssisənə torpaq sahəsi almaq istəyirdin, bəs 

noldu, ala bilmədin? – Ənnağı soruşdu. 

– Yox. Torpaq məsələsi düzəlmədi. Həm də 

bilirsən torpaq çox əziyyətli işdi. Oğlanlar tanıyıram ki, 

başına and olsun, heç bir şeydən qaz vurub qazan 

doldururlar. Bu yaxınlarda bir risq elədim. Sağlığına 

yolnan, maşın xərcindən sonra yaxşı xeyrim oldu. İndi 

kommersiya zamanasıdı, sağ olmuş, bacarana baş qurban. 

Nə bacarırsan al, sat, – deyən Əbiş əli ilə boğazındakı 

qalstukun bağını genəldərək, boşalmış stəkanı nəlbəkiyə 

qoydu. 

– Yaxşı, nə alıb satırsan Əbiş! – deyən Ənnağı 

maraq dolu baxışlarını Əbişin ağzına dikdi. 

Ənnağının maraq dolu baxışlarını üzündə hiss 

edən Əbiş yeni tökülmüş çay dolu stəkanına bir limon 

dilimi salıb, otağa hiss edilməyəcək istehzalı bir nəzər 

fırladaraq dilləndi: 

– Bilirsən qardaş, mən aldığım ucuz, çox vaxtı 

müftə olur, satanda isə baha satıram, – deyib güldü Əbiş. 

– Axı o nədi elə? Bəlkə bizə də bir işıq ucu düşdü. 

Görmürsən bu kasıbçılıq ilanı hamını bir çalıb, – deyən 

Ənnağı daha maraqla Əbişə diqqət kəsildi. 
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– Ənnağı, özün bilirsən ki, bizim tərəflərdə eşşəyə 

bir o qədər də əhəmiyyət verən yoxdur. Satanda uzağı bir 

şirvana, satmayanda da elə-belə bağışlayırlar ki, eşşəkdir 

də götür apar. Sağlığına mən də kəndbəkənd düşüb 

yığıram, ya da alıram. Elə ki, 20-30 baş düzəldi, o saat 

gətirib Gürcüstan sərhəddində şülüyüb qayıdıb gedirəm. 

– Ə, elə şey olmaz. Allahın olsun, ay Əbiş. Hər 

şeyin kommersiyasını eşitmişdim, amma eşşəyin 

kommersiyasını yox, – deyib güldü Ənnağı. 

– Eşitməmisən eşit, – deyən Əbiş dilləndi. 

– Rayonda tanınmış müəllimlərdən birisən. Özünü 

biabır eləmə, ayıbdı, adına-sanına yaraşan deyil, – dedi 

Ənnağı. 

– Elə müəllimlik deyə fikirləşmişik ki, bu gün də 

tay-tuşdan geri qalmışıq. Başın haqqı Ənnağı, o 

müəllimlik zamanası daha getdi. Pul qazanmaq lazımdır, 

pul, qardaş, bildin! – deyib Əbiş çayı ağzına apardı. 

– Mən də deyirəm qapıda eşşək anqırtısı gəlir, bu 

nədi? – güldü Ənnağı. 

Stəkanı yerə qoyan Əbiş: 

– Hə, ―Kamaz‖da 25 baş var. Bəs onların səsidi də 

qardaş, səhərdən bülbül kimi cəh-cəh vururlar, 

eşitmirsənmi? 

– Eşidirəm qardaş, eşidirəm, – deyib güldü 

Ənnağı. 

– Ə, qurban olum onların səsinə. Onların hər 

birinin qulaqlarının dibində 250-300 ABŞ dolları gəl-gəl 

deyir, – deyən Əbiş sağ əlinin iki barmağını nazik bığına 

çəkdi. 
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Dollar adı eşidəndə Ənnağının gözlərinə elə bil 

işıq gəldi. Ənnağının gözlərinin dərinliyində təəccüb 

qarışıq tamah işığını sezən Əbiş daha da lovğa-lovğa: 

– Bilirsən Ənnağı, bura dönməkdə məqsədimiz 

odur ki, keçən reysdə yol xərcimiz çox çıxdı. Fikirləşdim 

ki, bəlkə şəhərdən keçmək üçün gizli yol biləsən, həm də 

buralarda dost-tanışın olar. Sənə də xeyrimiz dəyər. 

Kasıbçılıqdır. Sən də mənim kimi müəllimsən, – deyən 

Əbiş sözünü qurtarar-qurtarmaz qapıda maşın siqnalına 

ayağa qalxdı Ənnağı. 

Sahə müvəkkilini qapıda görən Ənnağının ürək-

göbəyi düşdü. Ənnağının, sürücünün və Əbişin 

yalvarışlarından bir şey hasil olmadı ki, olmadı. Axırda 

əlacı kəsilən Ənnağı bir də irəli durdu: – Ə, bacıoğlu, 

cavan oğlansan. Bunlar da qonaq adamlardı. Mis deyil, 

alüminium deyil, dövlət əhəmiyyətli bir şey deyil ki, 

arayış və yaxud lisenziya lazım olsun. Eşşəkdi də. Eşşəyə 

sənəd lazım olduğunu hələ indi eşidirəm. Bir şeyin ki, əti 

yeməli olmuya, gönü də geyməli, ona nə sənəd a 

nəçənnik? Hörmətlərini al, qoy getsinlər, – dedi. 

– Özün də müəllimsən. Eşşəyə sənəd olmaz, nə 

deməkdi? Biz hardan bilək ki, bu 25 eşşək oğurluqdu, 

yoxsa yox. Öz malıdı, ərazi nümayəndəliyindən bir arayış 

alaydı, – deyən sahə müvəkkili daha da sərtləşdi. 

– Nəçənnik, canın üçün maşındakı eşşəyin hamısı 

halalca malımdır. Arayış da almışdım, yadımdan çıxıb 

evdə qalıb, – deyən Əbiş daha da yazıqlaşdı. 

– Yekə kişisən, öz canın olsun. Yox bir, sən dedin, 

mən də inandım, halal öz qapının malıdır. Yoxsa qapıda 
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eşşək ferması açmısan? – sahə müvəkkili oturdu 

―Ciquli‖yə və – tez olun, vaxtımı almayın, gedək şöbəyə, 

orada aydınlaşdırarıq. 

– Bizi biabır etmə, sən allah, nə alırsan al, bu 

maşını rayona aparma, ayıbdı, – deyən Ənnağı əlini sahə 

müvəkkilinin döş cibinə qoymaq istəyirdi ki, sahə 

müvəkkili onun əlini kənara itələdi. 

– Yəqin ki, müəllim, eşitmiş olarsan, kənddə bir-

birinin dalınca nə qədər oğurluq olub. Həmin 

oğurluqların üstündə bizim atamızı yandırırlar. Kənd 

tamam nəzarət altındadır. Heç bir şey eşitmirəm və 

eşitmək də istəmirəm. Hər üçünüz maşına oturun, bir baş 

şöbəyə, orada aydınlaşdırarıq. 

―Kamaz‖ın tərpənməyi ilə maşındakı eşşəklərin 

anqırtısı və qonum-qonşudakı itlərin hürüşməsi bir-birinə 

qarışdı. 

Səhərin gözü açılmamış Gülgəz balaca oğlu da 

yanında qardaşının qapısını kəsmişdi ki, görsün 

Ənnağının başına nə gəldi. 

02.03.1998.  

 

TƏMİR 

                             

Məktəbdə çoxdan başlanmış təmir işləri başa 

çatmaq üzrə idi. Söz vardı ki, yeni dərs ilinə hazırlığın 

vəziyyətini yoxlamaq məqsədi ilə məktəbə komissiya 

gələcək. Odur ki, direktor usta Məmişin yanına gəlib 

dedi: 
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– Usta, elə et ki, təmiri bu gün yekunlaşdıra 

biləsən. 

Məmiş kişi çeçələ barmağı ilə başını qaşıya-qaşıya 

cavab verdi. 

– O, nə sözdür, ay direktor. Bu gün mütləq 

qurtararam. Onsuz da elə bir işim qalmayıb. Təkcə bir 

sinif otağıdır. 

Direktor yenicə ustadan ayrılmışdı ki, xidmətçi 

qadın Sofya xala gəlib çıxdı. Onun gəlişi elə bil usta 

Məmişin canına vəlvələ saldı. Çünki təmiri yarımçıq 

qalan sinif otağının xidmətçisi Sofya xala özü idi. Dünən 

də ustanı məzəmmətləmişdi. Amma gəlib görəndə ki, ―elə 

həmin sudu, həmin də dibək‖ çox bikef oldu. Sofya xala 

usta Məmişə dedi: 

– Başına dönüm, ay usta. Bütün sinif otaqlarında 

təmir başa çatıb. Təkcə mənim otağım qalıb. Elə et ki, 

axşama qədər qurtara biləsən. Direktor deyir ki, yoxlama 

gələcək. 

– Qorxma, Sofya xala, hələ indiyə kimi usta 

Məmiş heç kimin üzünü qara eləməyib. Amma, bir 

balaca...  

Sofya xala arif adam idi. Ustanın hansı simə 

vurduğunu o dəqiqə başa düşdü: 

– Usta, sən işində ol. Mənim sənə bir az 

tədarüküm var. Bu saat gəlirəm, heç yana getmə!.. Evdən 

hər bir şey hazırlayıb gətirəcəm. 

Usta Məmiş ―xala xətirin qalmasın‖: 

– O nə xəcalətdir verirsən, ay Sofya xala, – deyə 

dilləndi. 
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Usta heç sözünü bitirməmişdi ki, bir də gördü 

Sofya xala yoxdur. Usta Məmiş əllərini yuyub ədəb-

ərkanla oturdu və başladı Sofya xalanın yolunu 

gözləməyə. Öz-özünə çox götür-qoy elədi ki, görəsən bu 

tədarük nə tədarükdür. 

Sofya arvadın ayaq səslərini eşidəndə Məmişin 

gözlərinə işıq gəldi. Dolu zənbili görəndə isə heç bilmədi 

neyləsin. Gözucu zənbilə baxıb nəzərdən keçirdi ki, 

görsün içki var, yoxsa yox. 

Usta stolun üstünə düzülmüş kolbasanı, təzə 

pomidoru, duza qoyulmuş xiyarı görəndə ürəyində Sofya 

arvada ―əhsən‖ dedi. ―Göy-göl‖ konyakı zənbildən 

çıxanda isə gözləri otuzluq lampa kimi yanmağa başladı. 

Sofya xala ―nuş olsun‖ deyib getdi. Usta Məmiş 

köməkçisi Pirini yanına çağırıb: 

– Al bu üçlüyü, yüyür bir az pivə al. Konyakdan 

sonra pivənin ləzzəti özgədir, – dedi. 

Məmişlə Piri Sofya xalanı tərifləyə-tərifləyə 

konyakı içəndən sonra başladılar pivəni əritməyə... 

... Ertəsi gün komissiya üzvləri məktəbin yeni dərs 

ilinə hazırlığını nəzərdən keçirəndə yarımçıq işləri görüb 

olduqca narazı qaldılar. Elə bu vaxt Usta Məmişlə Piri 

gəlib çıxdı. Direktor qapının qarşısında çox bikef 

dayanmışdı. Usta xəcalətindən başını aşağı dikdi. 

Konyakdan sonra sifətinə çökmüş qızartı bir az da 

çoxaldı. İstədi yarımçıq qoyduğu sinif otağına keçsin. 

Birdən otaqda təmir aparan Sofya xalanı görüb elə utandı 

ki, xəcalətindən yer ayrılsaydı, yerə girməyə hazır idi. 

01.11.1986.  
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GƏRƏKSİZ AYI BALASI 

                             

– Yox Aydın. Lazım deyil. 

– Niyə? Sən nə danışırsan Gülnaz? Hər ikimiz 

məgər bu günü səbirsizliklə gözləmirdik? 

Başını yerdən qaldırmayan Gülnaz son dəbdə olan 

ayaqqabılarının burnu ilə salxım söyüdün vaxtından əvvəl 

yerə tökülmüş yarpaqlarını laqeyd-laqeyd bir yerə 

toplayaraq: 

– Düzünü bilmək istəyirsənsə, atam-anam razı 

deyil, sizin adamların bizə gəlməyinə.  

– Bəs sən necə Gülnaz? – Bütün həyatı sanki 

Gülnazın verəcəyi cavabdan asılı idi, Aydının. Onun üçün 

də əlacı olsaydı iki qulaq da satın alardı ki, Gülnazın 

ürəyindən keçənləri daha yaxşı eşitsin. 

– Mən...mən... nə bilim vallah? Başını yuxarı 

qaldıran Gülnaz Aydının baxışları ilə rastlaşanda üzünə 

dikilmiş gözlərin dərinliyində gizlənmiş yalvarış qarışıq 

ümidi qırmaqdan qorxduğundan tez yenə başını aşağı 

dikdi. 

– Ne...cə, ne...c..ə, yəni mən nə bilim? Ali 

məktəbdə oxuyursan, keçmiş zamana deyil. Ata-ananı 
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başa sala bilmirsən ki, mənim sevdiyim var. Sevmədən də 

ailə qurmaq olarmı ay Gülnvz? 

– Bilmirəm Aydın, həqiqət nə qədər acı da olsa, 

yenə həqiqətdir. Gəl sən də həqiqəti bil. Atam-anam 

gözünü mənə dikib. Məndən başqa övladları yoxdur. 

Özün bilirsən. Ona görə də onlara etiraz eliyə 

bilməyəcəyəm. 

Aydının gözünə qaranlıq çökdü. Güclə özünü 

yanındakı oturacağın üstünə sala bildi. Başını əlləri içinə 

alan Aydın bir də onda özünü dərk etdi ki, yanında heç 

kim yoxdur. Sahil bağından da əl-ayaq yığışdırılmaq 

üzrədir. 

Bütün gecəni yata bilmədi. Yerinə qor dolmuş 

adamlar kimi o tərəf-bu tərəfə çevikdi Aydın: – Niyə belə 

etdi Gülnaz? Bu nə deməkdir. Mən elçi göndərirəm, bu 

belə deyir. Yox, yox qızın özünün də ürəyincədi 

valideynlərinin fikri. Yoxsa indi hansı zamanadıkı zorla 

ürəyə hökm edəsən? Nə isə!.. Kaş ürəyimdə özünə yer 

tutmayaydın Gülnaz? Görəsən unuda biləcəyəmmi?.. 

Təyinat vaxtı Aydının öz rayonlarına yer olduğu 

halda başqa rayona təyinat alması Gülnazdan başqa 

hamının təəccübünə səbəb oldu. Bu işə bir Gülnaz 

təəccüblənmədi. Ürəyində hətta sevindi də. Üz-üzə gələ 

bilərdilər. Gülnazın fikrincə nə qədər uzaq olsalar bir o 

qədər yaxşıdır. 

Evləndi, gözəl ailə qurdu, amma ilk məhəbbətdən 

yadigar qalmış acı xatirələri hərdən bir olsa da xatırlayırdı 

Aydın. Xüsusən Bakıya yolu düşəndə hökmən Sahil 

bağına gedər, dənizə daha yaxın əkilmiş həmin salxım 
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söyüdün yanında saatlarla oturub yanıb külə dönmüş 

ocağı yenidən qurdalayar, uzaqlarda itmiş məhəbbət 

mahnısının həzin laylasında az da olsa ovunar. Və hər 

dəfə də fikirləşərdi: 

– Niyə sonra arxasınca getmədim. Bəlkə mənim 

səhv hərəkətimdən incimişdi Gülnaz. Yox, yox, nədən 

inciyə bilərdi? Mən ki, ona qarşı elə bir hərəkət 

eləməmişdim. Görəsən indi xoşbəxtdirmi? Eh nə isə!.. – 

deyib – ayağa durardı Aydın və salxım söyüdü başdan-

ayağa, ayaqdan-başa kinli-kinli süzərdi. Elə bil ki, 

Aydının ilk məhəbbətinin məhv olmasına bais salxım 

söyüd olmuşdu. 

Acı düşüncələr içərisində Aydın salxım söyüddən 

aralandıqca hər dəfə elə bil ürəyini salxım söyüdlə birgə 

dənizin qırağında qoyub gedirdi. 

İndi isə ixtisasartırma kursundan keçməyə 

gəlmişdi Aydın. Özünü də ilk dərs başlayan kimi sinif 

nümayəndəsi seçdilər. İlk dərsin zəngi vurulan kimi 

əlindəki papirosu yandırmaq üçün tələsik otaqdan çıxan 

Aydın ―Necəsiniz Aydın? Salam vermək də istəmirsiniz 

adama‖ – sözlərinə geri çönəndə qarşısında dayanmış 

qadına: 

– Çox sağ olun, yaxşıyam. Düzü tanıya bilmədim 

axı. 

– Elə tanımasanız yaxşıdır. 

Yaddaşını alt-üst eləyən Aydın, belə bir qadın 

tanışı olduğunu xatırlaya bilmədi: 

– Bağışlayın üzr istəyirəm. Düzü xatırlaya 

bilmədim. 
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– Jurnala baxanda xatırlayarsınız – deyib qadın 

pillələrlə aşağı düşməyə başladı. 

Əlində yandırmadığı papirosu zibil qutusuna atıb 

özündən asılı olmayan sövq-təbii bir hissin təsiri altında 

cəld sinif otağına daxil olan Aydın jurnalı götürüb 

siyahını oxumağa başladı. Birdən Quliyeva Gülnaz adına 

gözləri sataşanda elə bil otaq başına fırlanmağa başladı, 

qulaqları küyüldədi; 

– Yox, ola bilməz!.. O deyil!.. O deyil!.. On altı 

ildə adam da bu qədər dəyişərmi!.. Yox, yox... Gülnaz 

deyil. Ola bilməz!.. 

Hardansa qərib dünyadan qərib bir səs qulaqlarını 

döyəclədi Aydının. 

– Mənəm Aydın, mən! On altı il bundan əvvəlki 

Gülnazam! Həmin Gülnazam ki, on altı il bundan qabaq 

sənin sevən ürəyini ―ata-anama etiraz eliyə bilmərəm‖ 

sözləri ilə çilik-çilik eləmişdim. Hətta səni salxım 

söyüdün yanında puç olmuş ümid dünyanla birgə qoyub 

saymazyana çıxıb getmişdim. Bax həmin o vəfasız 

Gülnazam. Tanımalım qalmayıb. Bunu bir sən yox, məni 

tanıyan dost-tanışların hamısı deyir, Aydın. 

Kurs müddətində kursun iştirakçıları üçün təşkil 

olunmuş ekskursiya və gəzintilər zamanı Aydın bəzən 

Gülnazın xahişi ilə onunla müxtəlif mağazalara, 

atelyelərə getsə də söhbət zamanı heç vaxt keçmiş 

günlərə qayıtmazdı. Bu gün kursu bitirmək haqqında 

şəhadətnaməni alandan sonra, yaxındakı mağazanın – 

uşaq aləmi mağazasının qarşısında xeyli gözləməli oldu 

Aydın. 
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– Hə, daha qurtardıq kursu da. İndi də gedək bilet 

alaq – Gülnaz Aydınla yola düzəldi. 

– Mən almışam Gülnaz. – Aydın cibindən 

çıxartdığı biletlərin birini Gülnaza uzatdı. 

– Niyə əziyyət çəkirdiniz, özüm alacaqdım. 

– Nə əziyyəti var? 

– Çox sağ olun Aydın, – deyib ona tərəf uzadılmış 

bileti alıb əl sumkasına qoydu Gülnaz. 

– Yaxşı, onda vaxta çox var, bir az şəhəri gəzək 

vaxt ötsün Aydın, – Gülnaz Aydının üzünə baxdı. 

Gülnazın baxışlarından qarsalanan Aydın güclə 

özünü ələ alaraq: 

– Bilirsən, Gülnaz, sizdən bir xahişim var. 

İstəyirəm deyəm düzü ehtiyat eləyirəm ki, birdən 

xətirinizə dəyər. 

– Dəyməz Aydın, de, niyə dəyir. 

– Gəlsənə həmin salxım söyüdü birlikdə ziyarət 

edək. 

– Nə deyirəm, Aydın. Düzü bu sözü kursa 

gələndən gözləyirdim sizdən. 

Həmin salxım söyüdün yanında qoyulmuş 

skamyada əyləşdilər hər ikisi. Aydın əlindəki iri 

bağlamanı yanına qoydu. Heç biri dinib danışmırdı. Uzun 

illərin həsrətinə dözməyən salxım söyüd payızın son 

ayında saçlarını yolub yerə tökmüşdü. On altı il bundan 

qabaqkı kimi Gülnaz başını aşağı dikmişdi. Nimdaş 

ayaqqabısının burnu ilə taleh ağacından qopub düşmüş 

yarpaqları bir yerə toplayırdı. 
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Baxışlarını dənizdən yığan Aydın gah Gülnazın 

çuxura düşmüş gözlərindən vaxtından əvvəl payız 

yarpağı kimi saralmış sifəti ilə axan göz yaşlarının 

üzlərinə, gah da tamam ağarmaq üzrə olan saçlarının 

üzərinə sərirdi həsrət dolu baxışlarını. 

Əlindəki dəsmalı ilə gözlərinin yaşını silən Gülnaz 

qolundakı saata baxdı. Saata baxandan sonra günahkar, 

lal baxışlarını Aydının gözlərinə dikdi. Aydın qatarın 

vaxtına az qaldığına görə ayağa qalxdı. Bağlamanı açıb 

içərisində olan qonur ayı balasını Gülnaza uzatdı: 

– Gülnaz, bunu sizin uşaqlarınız üçün almışam, 

hədiy... 

Gülnazın müvazinətini itirdiyini başa düşən Aydın 

əlindəki ayı balasını yerə tullayaraq, cəld qoluna girib 

oturacaqda əyləşdirdi onu. Başını Aydının çiyninə 

söykəyən Gülnaz toxtayandan sonra: 

– Eh Aydın! Öz günahım ucundan yaralanmış 

ürəyimin qaysağını niyə qopartdın? 

Özünü itirmiş Aydın: 

– Mən nə dedim Gülnaz? 

– Heç bir şey. Sən hardan biləsən ki, mənim 

ürəyim yaradır Aydın: 

– Nolub axı? Onsuz da olan olub, keçən keçib. İlk 

gündən mən səni tanımayanda bildim ki, nə isə... 

– Düz deyirsən Aydın, özü yıxılan ağlamaz. O 

vaxt günah özümdə oldu. Kəndimizdən bir oğlan var idi. 

Adı Elşən. Mağaza müdiri idi. Təm-təraqlı həyatı, maşını, 

özü də ali məktəbdə oxuyurdu. Anamın tez-tez ―a bala 

bundan yaxşı bəxt olmaz. Gözümüzün qabağında 
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böyüyüb Elşən. Sən də bir balamızsan. Allah bəxtini açıb. 

Ömrün boyu süd gölündə üzəcəksən. Aydındı, nədi o 

oğlanın adı. Deyirsən müəllimlik oxuyur. Nə qazanacaq 

ki, sən də nə gün görəsən. Allaha şükür, Elşənə getsən, 

heç sənin işləməyinə də ehtiyac yoxdur. İstədiyin kimi 

geyinəcəksən, istədiyin kimi də gəzəcəksən. Daha nə 

istəyirsən‖– dediyi sözlər mənim var-dövlətə, təm-təraqlı 

həyata olan həvəsimi daha da gücləndirdi. Gəlin 

köçəndən bir-iki ay sonra hər gecə Elşən evə gah sərxoş 

gəlirdi, gah da elə olurdu ki, dalbadal neçə gecələrlə evə 

gəlmirdi. Artıq ana olmağa hazırlaşırdım. Bir gecə də evə 

sərxoş gələndə dözə bilmədim. Gözümü açanda özümü 

xəstəxanada gördüm. Başımın üstündə dayanmış ağ 

xələtli həkim: ―Yaxşı qurtardın qızım‖ – deyə 

gülümsündü. İstədim tərpənim, həkim dedi: ―Tərpənmək 

olmaz qızım! Ağır cərrahiyyə əməliyyatından 

qurtarmısınız‖. Xəstəxanadan çıxanda bildim ki, artıq 

ömürlük körpə təbəssümünə həsrətərm. Evə 

qayıtdığımdan xeyli vaxt keçmişdi ki, yoxlama zamanı 

külli miqdarda əskiyi çıxdığı üçün Elşəni həbs etdilər. 

Təzə tikdirdiyi evi, maşını dövlət nəfinə müsadirə 

elədilər. Elşən tutulandan bir ay keçməmiş qaynanam 

məni evdən qovdu. İndi də deyir ki, Gülnazın qıçları 

sınaydı qapımdın girdiyi gün. Gəlin gəldiyi gündən 

evimin dönəngəsi döndü. 

Atam bir neçə il bundan qabaq vəfat etdi. İndi 

anamla mənəm bir evin altında, Aydın. Eh, nə isə Aydın, 

– deyə Gülnaz əlindəki dəsmal ilə gözlərinin yaşını 
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qurulayıb ayağa qalxdı və Aydının qoluna girərək dəmir 

yolu vağzalına tərəf tələsdi. 

Bir ömürün acı xatirələrini yada salan ayı balası 

isə yaddan çıxıb salxım söyüdün dibində qalmışdı. 

            

03.11.1986. 

 

 

 

 

 

DİLƏNÇİ 

 

Nüsrət maşını yolun kənarına verib saxladı və 

arxada oturmuş arvadı ilə qızına tərəf çönüb: – 

―Ayaqlarım ağrıyır. Mənim sizlə birlikdə gəzməyə halım 

yoxdur. Maşında oturub gözləyirəm. O dükanlar, o da 

bazar. Nə qədər kefiniz istəyir hamısını vurun bir-birinə. 

Daha evə gedəndə deməyin ki, tələsdirdin, filan şeyi, nə 

bilim bəhmən şeyi ala bilmədik. Elə eləyin ki, evə 

gedəndə heç olmasa, ana-bala ömrünüzdə bir dəfə də olsa 

məndən razılıq eliyəsiniz. Di sizə ―yaxşı yol‖, – deyib, 

başladı səki ilə gəlib-gedənə tamaşa eləməyə. 

Müxtəlif geyimli, biçimli adamlar harasa 

tələsirdilər. Səki ilə gedib-gələn adamların hərəkətlərinə 

diqqət gəsilən Nüsrətin ürəyindən hardansa belə bir fikir 

keçdi. 

Adamın elə bir aparatı ola qura maşının içində, 

səki ilə gedən bu adamların ürəklərindən nələr keçir, 
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hansı fikirlərlə hara belə gedirlərsə, bir-bir adama bəyan 

eliyə. Yəqin bu gəlib-gedənlərin içərisində elələri var ki, 

kimsə kimisə öldürməyə, kimsə kiminsə ilk görüşünə, 

kimsə ağır yatan xəstəsinin son nəfəsinə çatmağa, kimsə 

evdə ac qalan arvad-uşağına bir parça çörəyin pulunu 

qazanmağa... və s. tələsir. Birdən fikrinə gəldi ki, yox, bu 

heç də yaxşı arzu deyil. Əgər adam bir belə adamların 

ürəyindəki fikri bilsə, ya dəli olar, ya da adamın ürəyi 

partlar: 

Yanından keçən xarici maşının qəfil siqnalı 

Nüsrəti fikrindən yayındırdı. Maşının arxasınca bir xeyli 

baxdı və baxışları yolun o biri tərəfində, səkinin 

kənarında ağzı üstə uzanmış dilənçiyə dikildi. 

İstədi düşüb dilənçiyə pul verə. Nə fikirləşdisə, 

maşını sürüb yola düşdü. Yol bir tərəfli olduğu üçün 

başqa yolla hərlənib gəldi və dilənçi uzandığı səki 

tərəfdən bir neçə metr dilənçidən aralı maşının motorunu 

söndürüb, başladı səkiyə döşənmiş yazığa tamaşa 

eləməyə. 

On iki, on üç yaşlarında olan dilənçi səkinin asfalt 

döşəməsini qışın soyuğunda elə həsrətlə qucaqlayıb ki, 

elə bil uşaq anasının qoynunda donmuş əl-ayağını isidir. 

Ayaqlarının hər birisi bir tərəfə baxır, sağ qolu isə 

dirsəkdən qatlanıb. Başının yanında içərisi çölə tərəf 

qoyulmuş cındır papağının içərisində kimlərinsə, rəhm 

edib tulladığı kağız pullar arabir sazağın kücündən az 

qalır ki, papaqdan uçsun. Pırtlaşıq saçları, əynindəki 

cındır, köhnə paltarın kirdən bağladığı qərtməyi nəzərdən 

yayınmırdı. Hərdənbir başını güclə qaldıraraq ağzının 
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kənarlarından çənəsi aşağı axan seliyi sol əli ilə silib 

―Allah yolunda, kömək edin. Yazığınız gəlsin. Heç 

olmasa çörək almağa kömək edin!‖ – deyə yanından 

ötənlərə yalvarırdı. Dilənçinin görkəmi ilk baxışda 

adamda istər-istəməz ürək bulanması oyatsa da, 

yalvarışları bəzilərinin ürəyində gözlə görünməz bir 

qığılcım yandırırdı. Həmin qığılcımın hesabına bəzi 

adamlar əlini cibinə salıb son guman yeri kimi Allaha üz 

tutmuş dilənçinin papağının içərisinə xırda pul atırdı. 

Bəziləri isə dilənçinin nə iyrənc görkəminə, nə də 

yalvarışlarına fikir vermədən laqeyd-laqeyd ötüb gedirdi. 

Bu ağır səhnəni ürək ağrısı ilə müşahidə edən 

Nüsrətin ürəyindən keçdi ki, Allah-təalada da günah işlər 

çoxdur. Axı bu bədbəxti yaradırsan isbatlı-başlı yarat ki, 

gedib ruzusunu qazansın. Yaratmırsan da kimdi sənin 

işinə qarışan, heç yaratma. Nədi, indi bu? Cavan uşaq, 

ayaqlar şikəst, sağ qol dirsəkdən, üstəlik sağ əli də şikəst. 

Bunlar azmış kimi başı əsir, üstündə durmur, ağzından 

heliy axır, hələ deyəsən gözləri də çəpdi, nədi? Gözlərini 

yaxşı görə bilmirdi Nüsrət. (Çünki başı o biri tərəfə 

uzanmışdı dilənçi.) Görəsən ilahinin əlavə olaraq 

ehtiyatda elə bir dərdi-azarı qalmayıb ki, bu bədbəxtə 

verməmiş ola. Yox, deyəsən Allah bu bəndəsini 

yaradanda ―səxavət‖lə yaradıb ki, hamı baxıb ―köks‖ 

ötürsün. 

Nüsrətin fikir-xəyalı dilənçini nə cür mühasirəyə 

almışdısa, bütün ətraf aləmi unutmuşdu. Pul verməyib 

dilənçinin yanından keçənləri fikrində gah asıb-kəsir, 

söyür, təhqir edir, gah da insanlıqa ləyaqəti olmayan 
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insan adlandırır. Hətta qəlbində Allaha gah asi düşür ki, 

niyə bu yazığı belə yaratmısan, gah da Allaha yalvarır ki, 

bir möcüzə göstər gəlib-gedənlərə, yox gəlib-gedən lazım 

deyil, elə mənim özümə göstər o möcüzəni bu bədbəxtin 

əl-ayağını sağalt, gedib bir loxma çörəyini qazana bilsin, 

Allahsan, hamı sənin dərgahına baş əyməlidir. Yox ey, ya 

bu dilənçini sapsağlam adam eliyəcəksən, ya da mən 

sənin gözəgörünməzliyinə inanan deyiləm bu gündən!.. 

Nüsrət qəlbində Allaha asi düşdüyü bir məqam-da 

iki cavan qadın – birinin qucağında balaca bir uşaq, üst-

başları nimdaş olsa da, qadınların əyinlərindəki paltarlar 

rəng-ruflarına heç də uyğun gəlmirdi. Qadınlar Nüsrətin 

yanından keçib dilənçiyə yaxınlaşanda Nüsrət qəlbində 

asi düşməyinə nöqtə qoyub, qolundakı saata baxdı. Və bir 

də çönüb havaya diqqət edib öz-özünə dilləndi: ―Görəsən, 

bu arvadla-qız harada qaldı ki, indiyə kimi gəlib 

çıxmadılar?‖ Birdən Nüsrətin fikrinə gəldi ki, dilənçiyə 

pul verməyibdir, gedib dilənçiyə pul versin. Bu fikirlə 

maşının qapısını açıb düşmək istəyirdi ki, gördü səkiyə 

uzanmış dilənçi həmin iki dilənçi – cavan qadının 

yanında yavaş-yavaş gedirlər. Amma oğlanda heç bir 

şikəstlik əlaməti görünmür. Nüsrət əvvəlcə gözlərinə 

inanmadı. ―Yox, ola bilməz! Gedən həmin dilənçi deyil!‖ 

Gözlərini ovxalayıb, gedən dilənçilərin arxasınca baxdı, 

―yox, o, deyil!‖, ―Bu ola bilməz!‖ və içərisindəki təəccüb 

qarışıq marağı boğa bilməyərək dilənçilərin arxasınca 

götürüldü. Qarşı tərəfdən dilənçilərə tərəf gələn Nüsrət 

başladı oğlanı diqqətlə baş-ayaq nəzərdən keçirməyə. 

Yanından ötən dilənçilərin arxasınca bir də baxdı və 
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gördü ki, yox, elə bir az bundan əvvəl səkini qucaqlayan 

dilənçi oğlandır. 

Maşınına tərəf səki ilə addımlayan Nüsrətin 

qəlbindən ―bağışla məni, üzr istəyirəm‖ fikirləri keçdi. 

Hansı günahları üçün kimdən üzühaxlıq edirdisə, təkcə 

özünə bəlli idi Nüsrətin. 

19.01.1999. 

 

 

 

 

 

 

AĞRI 

                             

Xanlar bütün gecəni yata bilmədi. Partkom ona 

səhər büroya gedəcəklərini deyəndə Xanlar müəllim həm 

sevindi, həm də sevincin içərisində daxilindən qorxu adlı 

bir hiss keçdi. 

Yerli partiya iclasından keçəndən sonra bu qorxu 

günü-gündən Xanlar müəllimin içərisini ac qurd kimi 

gəmirirdi. 

Büro üzvləri yığışmışdı. Hamı yoldaş Şıxkərimovu 

gözləyirdi. Xanlar müəllim qolundakı saata baxdı. 

Büronun başlanmasına az qalırdı. 

Bu dəmdə təlimatçı qapının ağzında dayanmış 

Xanlar müəllimi fikrindən ayırdı: ―Katib gəldi. İclas bu 

dəqiqə başlayacaq. Bəs partkomun hara getdi?‖. 
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Xanlar müəllimin ―katib gəldi‖ sözünü eşidən kimi 

dizləri əsməyə başladı, elə bil havası çatışmırdı. Tez əlini 

qalstukunun bağına atıb, bir az havasını artırdı. Dərindən 

nəfəs alıb əli ilə təlimatçıya koridorun o biri başını 

göstərdi və dilləndi: 

– Partkom o tərəfə getdi. 

– Təcili tapmaq lazımdır. Birinci sağıcı bir qız var, 

onu çağıracaqlar, sonra səni. Savadlı adamsan. Qorxub 

eləmə. Sənin kimi müəllim də qəbul olmayanda, daha 

kim qəbul olacaq? 

Əlindəki dəsmalla boyun-boğazının tərini silən 

təlimatçı Xanların çiyninə ərklə yüngül bir sillə 

yendirərək ―sənə uğurlar‖ deyib irişə-irişə yan otağa 

dürtüldü. 

Qapıda görünən katibə qız qapının ağzına yapışmış 

adamlara: 

– Kim büroya gəlibsə, buyursun içəri, – deyib əli 

ilə gözləmə otağında boş stulları göstərdi. Özü isə stolun 

arxasına keçərək xırda güzgüsünü yazı makinasının 

sinəsinə söykəyib başladı qaş-gözünü, xırda saçını, tərin 

yanaqlarında açdığı ləkələri təmir etməyə. Zəngin səsinə 

içəri otağa girib çıxan katibə qız: 

– Sağıcı Nənəgül Babaxanlı kimdir? 

Stula yayxanmış, əlindəki jurnalın şəkillərinə 

baxan cavan qız uşağı handan-hana ayağa qalxdı. 

– Mənəm. 

– Keçin içəri. 

Gözləmə otağında milçək uçsa, vızıltısı eşidilərdi. 

Hamı içəridə gedən söhbətə qulaq kəsilmişdi.  
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Partkom Nənəgülün tərcümeyi-halı haqqında 

məlumat verdi. Büro üzvləri baxışlarını Şıxkərimovun 

dodaqlarının üstünə sərdilər. 

Katib gözlərini qarşısındakı kağızdan çəkib, 

əlindəki qələmi bir neçə dəfə stolun üstünə döyəcləyərək 

(sanki bununla özünə cəlb olunmuş baxışları yenidən öz 

üzərində cəmləşdirmək istəyirdi) stulun söykənəcəyinə 

söykədi. 

– Hə, qızım, kommunist yoldaşların qabaqcıl 

sağıcı kimi səni öz sıralarına qəbul etmək istəyirlər. Sən 

özün necə, yoldaşlarından razısanmı? 

Nənəgül bir içəridəki adamlara baxdı, bir yanında 

dayanmış (müqəvvaya dönmüş) partkoma baxdı və üzünü 

sual verənə qarşı çevirib: 

– Yox, məni yoldaşlarım qəbul eləmir ha. 

Ağasəlim yalvardı ki, məndən bir qız istəyirlər. Özü də 

sağıcı. Aparmasam atamı yandıracaqlar. Gəl, səni aparım. 

Mən də onun sözünü yerə salmadım. 

Katib bir ayaq üstə ölmüş partkom Ağasəlimə 

baxdı, bir də tövrünü pozmayan sağıcı qıza. Bir anlığa 

nəsə fikirləşib: 

– A qızım, fermanızda son zamanlar süd sağımı 

azalıb. Səbəbi nədi? 

Nənəgül çiyinlərini çəkdi. Katib: 

– Bəlkə, yem azalıb, ona görə də sağım azalıb? 

– Yox, mallara yem də veririk, su da. 

Katib dodaqlarında güclə sezilən təbəssümü 

gizlədərək: 
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– Qızım, tərcümeyi-halında yazılıb ki, süd-əmtəə 

fermasına komsomol putyovkası ilə getmisən... 

– Putyovka nədir, mən özüm getmişəm... 

Sözünün yarımçıq kəsildiyini görən katib acıqlı-

acıqlı Ağasəlimi ayaqdan-başa, başdan-ayağa bir neçə 

dəfə süzdü və bir təhər hirsini içəri salıb üzünü yenidən 

qıza tutdu: 

– Yaxşı qızım. Bəlkə ferma müdiri, zootexnik 

kolxoz sədri mallara yaxşı baxmırlar, ona görə süd sağımı 

azalıb? Heç həmin adamlar fermaya gəlirlər, yoxsa yox? 

– Şıxkərimov qızın verəcəyi cavabı həyəcanla gözləməli 

oldu və fikirləşdi: ―Görəsən indi nə söyləyəcək?‖. 

– Bıy, mən bura xəbərçiliyə gəlmişəm? – Nənəgül 

acıqlı-acıqlı ayaq üstə çoxdan o dünyaya köçmüş 

Ağasəlimə baxdı. 

İçəridən gələn gülüş səsinə gözləmə otağında 

həyəcandan titrəyənlər də qarışmalı oldular. 

Əlini qarşısında su dolu stəkana uzadıb 

soruşmadan götürüb başına çəkən, istidən pörtmüş qızı 

nəzərdən keçirən katibə: 

– Necə oldu, qəbul ola bildinmi? 

– Az, qəbul eləmiyəndə neyniyəceydilər. Özdəri 

yalvarıb gətirib. Amma o qədər sual verirlər ki... Burda 

nətəri oturursan az? Elə bil yalov yağır, – deyib qapıdan 

çölə çıxdı Nənəgül. 

*** 

 

– Əlimərdanlı gətirdiyi müəllimi çağırın, – kimsə 

içəridən dilləndi. 
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Əlimərdanlı adını eşidən kimi Xanlar müəllim tez 

ayağa qalxdı, kostyumun yaxasına, qalstukuna əl 

gəzdirərək, bir təhər özünü ələ alıb içəri keçdi. 

Büro üzvləri Xanlar müəllimin tərcümeyi-halı ilə 

tanışlıqdan sonra baxışlarını yenə tikdilər katibin ağzına: 

– Hə, müəllim, verilən zəmanətlərdən və 

tərcümeyi-halından görünür ki, babat müəllimsən, – katib 

eynəyini gözünə taxaraq dilləndi: 

Tez partkom Əlimərdanlı: 

– Yoldaş Şıxkərimov, yaxşı ictimaiyyətçi, 

savadlı... 

Katibin əlinin yuxarı qalxdığını görən Əlimərdanlı 

qıpqırmızı oldu. 

– Savadlı müəllimdir daha yaxşı, – deyib katib 

üzünü Xanlar müəllimə çevirdi. 

Nizamnaməyə, ixtisasına, beynəlxalq vəziyyətə və 

sairəyə aid suallara Xanlar müəllim cavab verdikcə elə bil 

Əlimərdanlının çiçəyi çırtlayırdı və bir partkom kimi öz-

özlüyündə sevinirdi. Sevinirdi ki, katib indi deyəcək: 

―Bax partkom belə olar. Qəbula gələni bu cür 

hazırlayarlar‖. 

Katibin qəfil səsi Əlimərdanlını öz fikirindən 

yayındırdı. 

– Büro üzvlərindən müəllimə kimin sualı var? – 

deyib, RİK-in sədrinin tosqun sifətinə baxdı. 

RİK-in sədri Salamzadə bu qəfil sualdan diksinən 

kimi oldu. Tez də özünü ələ aldı. Salamzadə arif adam 

idi. Sifətinə zorla təbəssüm donu geyindirib: 
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– Müəllim, rayonumuzun iqtisadiyyatının əsasını 

nə təşkil edir? 

– Rayonumuzun iqtisadiyyatının əsasını 

pambıqçılıq təşkil edir. 

– Çox yaxşı, çox gözəl. Düz deyirsiniz. Bəs yaxşı, 

siz də bir müəllim kimi, kəndin bir ziyalısı kimi 

rayonumuzun şöhrətini respublikaya yayan bu bitkinin 

becərilməsində bizə necə kömək edirsiniz? 

Xanlar müəllim udqunaraq: 

– On ilə yaxındır ki, müəllim işləyirəm. Bu 

müddət ərzində həmişə yay məzuniyyətimi ot 

toplanışında və pambığın becərilməsində keçirmişəm. 

Amma bu il üzr istəyirəm (Xanlar müəllim sıxılaraq 

başını aşağı saldı) uşağım vəfat etdiyinə görə becərmədə 

yaxşı iştirak edə bilməmişəm. 

– Yaxşı, uşağın xəstəliyi nə idi? – Sifətindən 

―qəmginlik yağan‖ Salamzadə əlindəki dəsmalla 

dazlaşmış başının və boyun-boğazının tərini sildi. 

Xanlar müəllimin sifəti qapqara qaraldı, bədənini 

soyuq tər basdı, ürəyinin başı gizildədi. Başını yerdən 

qaldırmayaraq: 

– Hektar götürmüşdük. Evdə başqa adam 

olmadığından yoldaşım uşağı da özü ilə sahəyə 

aparmışdı. Təyyarə pambıq sahələrinə dərman səpirdi. 

Uşaq zəhərlənir, həkimlər nə qədər elədilərsə, bir köməyi 

olmadı. 

Katibin dodaqları səyridi. Əlini stolun üstünə 

çırpıb: 
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– Sənin sözündən belə çıxır ki, ölənlərin hamısının 

günahkarı pambıqdı, təyyarədi?! ...Ta bundan sonra 

yuxarılara sifariş göndərəcəyik ki, Xanlar müəllim 

pambıq əkilməsinə, təyyarə işləməsinə razı deyil. Mənim 

ziyalıma bir bax! – Katib əli ilə açıq qoyulmuş qapını 

göstərərək, – çıx! Çıx!.. Müəllim! Səndən kommunist 

olmaz! 

Evə çatan kimi Xanlar müəllim özünü güclə 

yatağa sala bildi. 

Təcili yardım maşınının Xanlar müəllimin evinin 

darvazası ağzında dayanmağı ilə çığırtıya qonum-

qonşunun yığılmağı bir oldu... 

12.06.1990.  

 

 

 

 

ÖRKƏN 

 

Səhərdən od ələyən avqust günəşi yavaş-yavaş 

ətəyini yığıb uzaqda görünən dağların arxasında 

gizlənməyə çalışsa da, hələ də, bürküdən nəfəs almaq 

olmurdu. Maşının qabaq şüşələri aşağı yendirilməsinə 

baxmayaraq, bir əli sükanda olan Ramil o biri əlindəki 

cib dəsmalı ilə tez-tez boyun-boğazının tərini silirdi. 

Süd rəngli ―Ciquli‖ Yevlaxdan Bərdəyə gedən 

yola yenicə dönmüşdü ki, Ramil qoca bir kişinin cidd-

cəhdlə əl elədiyini gördü. Bir istədi maşını saxlamaya, 

fikrindən nə keçdisə, maşını qəflətən saxlayaraq geri 
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verməyə başladı. Qocanın yanına çatan ―Jiquli‖ qəfil 

basılan tormozdan canavar görmüş qoyun kimi asfalt yola 

mıxlandı. Qoca tez cavan sürücüyə yaxınlaşdı: 

– Oğul, qadan alım, maşınım xarab olub, gecə də 

düşür, mümkünsə buqisirə qoşaq. Hörmətindən də bu 

qoca dayın çıxar. 

Söykənəcəyə yayxanan Ramil əlindəki dəsmalla 

özünü küləkləyə-küləkləyə imdad diləyən qocanı bir 

anlığa nəzərdən keçirərək: 

– Dayday, görmürsən bu ―Jiquli‖dir, traktor deyil, 

– deyib, – dişlərini ağartdı. 

Gözləmədiyi cavabdan güllələnən qoca özünü o 

yerə qoymayaraq – ―Jiquli‖ olduğunu görürəm, oğul, 

xətirinə niyə dəyir. ―Zaporocets‖ yüngül maşındı, çəkə 

bilər, yol da rahatdı. İndi bu qoca dayını yolda 

qoyacaqsan? – deyərək daha da yazıqlaşdı. 

Maşından düşən Ramil əlindəki dəsmalı boynuna 

sərib, gözü yolun yaxınındakı butkaya sataşan kimi ―bir 

pivə içək, sonra sənin işinə baxarıq, dayday‖ deyib 

butkaya tərəf addımladı, qoca da yanınca. 

Əlində iki pivə şüşəsi tutmuş Ramil butkadan 

aralanıb, yolun kənarına yaxınlaşdı: 

– Dayday, al, biri sənin, biri mənim, – deyən 

Ramil pivə şüşəsinin birini qocaya uzatdı, o birisini isə 

cavab gözləmədən başına çəkdi. 

– Sağ ol, oğul, mən içən deyiləm, – deyən qoca 

razılığını bildirdi. 
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– Bəs yaxşı, dayday ürəyin yananda bu istidə nəylə 

soyudursan yanan ürəyini? – deyən Ramil o biri pivə 

şüşəsini də bir nəfəsə başına çəkdi. 

– Ayranla. – qoca cavab verdi. 

Boşalmış şüşəni ağzından aralayan Ramil: 

– Nə ilə? 

– Ayranla, oğul. 

– O nədir, dayday? 

Qoca tez yanındakı ―Zaporojets‖in qapısını açıb 

əlində üç kiloluq ağzı krişkalı dolu bir banka və təmiz bir 

stəkan gətirdi. Bankanın ağzını açıb stəkanı doldurdu və 

qarşısındakı cavan sürücüyə uzatdı. 

– Al iç, gör nə ləzzətli şeydir. 

Ramil etiraz etdi, ―sağ ol, içmirəm‖ dedi. 

– Sən mənim canım, al iç, gör nə dadlıdır. Bir gör 

pivə yaxşıdır, yoxsa bu, – deyən qoca fikrində israr etdi. 

– Yaxşı, sənin xətrin üçün içərəm. Ramil stəkanı 

qocadan alıb başına çəkdi. ―Bu nə dadlıdır, dayday. Birini 

də tök görək‖ – deyib boşalmış stəkanı yenidən qocaya 

uzatdı. 

– Yaxşı, maşının hansıdır? – Ramil soruşdu. 

– Budur, qadan ürəyimə. Qoca yaxında dayanmış 

köhnə yaşıl ―Zaporojets‖i göstərdi. 

– Dayday, gəlsənə bu ―Zapı‖nın pulunu verim 

aparıb tullayasan zibilliyə, özünü də aparım qoyum evinə, 

səhər çıxıb bazara bir təzəsini alasan. 

Kişinin tutulduğunu görən Ramil əlini qocanın 

çiyninə qoyub, ürəkdən bir qəhqəhə çəkərək, ―dayıcanı 

düz sözümdür‖ – dedi. 
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Qoca gördü yox, artıq ―dostu‖ onu fırlayır. İstədi 

üzüsulu aralana. Elə bir-iki addım atmışdı ki, yenidən 

―dayday, bir dayan, deyəsən mənim sözüm xətrinə dəydi‖ 

– deyən ―dost‖unun yanına qayıtdı. 

– Oğul, mən dedim ki, mənə kömək elə yolda 

qalmayım, daha demədim ki, məni doluyasan. Mənim altı 

oğlum var, elə balacası sən yaşda olar. 

– Allah canlarını salamat eləsin. Mən ürəyimdən 

keçəni dedim. Özün bilərsən. Belədi də, Allah verəndə də 

bəndə istəmir. O ki, qaldı yolda qalmağına, lap dünya 

dağılsa da səni yolda qoymaram, dadlı ayranın xatirəsi 

üçün. Yoxsa, xalam bu gecə təkcə yatar? – Ramil əlini 

qocanın çiyninə qoyub, ərklə qocanı silkələyib güldü. 

Hətta qoca da öz gülüşü ilə cavana qoşuldu. 

– Yaxşı, dayday, trosdan-zaddan bir şey varmı? – 

soruşan Ramil döş cibindən siqaret çıxardıb yandırdı. 

– Var, qadan alım, örkənim var, – deyən qoca tez 

maşından dəstələnmiş örkəni çıxardıb açmağa başladı. 

– Dayday, bunun adına nə dedin? Ramil qocanın 

əlində dəstələnmiş ipi göstərdi. 

– Buna örkən deyirlər oğul, örkən! Eşitməmisən, 

atalar deyib ki, örkən nə qədər uzun olsa da axır gəlib 

doğanaqdan keçər. Bunu hanada toxuyurlar. Keçmişdə 

atı, öküzü, dəvəni, indi isə eşşəyi yükləmək üçün 

işlədirlər. (Qoca axırıncı ifadəsi ilə elə bil ürəyindən 

keçənlərin hamısını dedi.) 

Diqqətlə örkəni nəzərdən keçirən Ramil: ―Atalar 

onu da düz deyib ki, qulaq gündə bir söz eşitməsə, kar 
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olar. Örkən... belə bir ip adı indi eşidirəm. Heç olmasa 

möhkəmdirmi, dayday?‖ – dedi. 

– Möhkəmdir, oğul, trosdu, nədi ondan geri qalan 

döyül. 

– Bax, özün bil ha!.. Örkənin harada qırılsa orada 

da qalacaqsan. Sonra məndən incimə. 

Örkənin bir ucunu ―Zaporocets‖ə digər ucunu isə 

―Jiquli‖nin arxasına bağlayıb qurtaran qoca dilləndi: 

– Oğul, soruşmaq ayıb olmasın, adın nədir? 

– Adımı neynirsən, dayday? Maşının nömrəsini 

bilsən bəsdir. Bu nömrəni kimin yanında desən, o saat 

biləcəklər ki, Romanın nömrəsidir. 

– Deyirəm, məsləhətdirsə tərpənək, – deyən qoca 

razılıqla gülümsəyib maşına tərəf yönəlmək istəyirdi ki, 

Ramil əlindəki dəsmalla boyun-boğazını silib: 

– Dayday, heç demədin ki, hara aparacağam səni. 

İstəyirsən elə səni özümlə hərləyim. Qoca vaxtında 

dünyanın ləzzətindən bir dad. Gör bu dünyada nələr var, 

– deyə qımışdı. 

Qoca bu cavanın danışığından, hərəkətindən bir 

şey almasa da, əlacının kəsildiyindən bir söz deyə 

bilmədi: 

– Oğul, kanalın dibi ilə gedəndə qarşına pavorot 

çıxacaqdır. Elə həmin pavorotda marqat eliyərəm 

saxlayarsan. Evim pavarota yaxındır. 

– Di otur, dayday. Amma roldan bərk tut ha, 

birdən ―Zapı‖ məni keçər. Onu bil ki, hələ Romanın 

―Jiqulisi‖ni keçən olmayıb, qorxuram sənin ―Zapı‖n keçə. 

Gülə-gülə Ramil ―Jiquli‖sinə tərəf getdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Asfaltda gündüzə nisbətən maşınlar seyrəlmişdi. 

Zülmət qaranlıqda maşınların güclü işıqları sürücünün 

gözlərinə düşməsin deyə, hər iki tərəf işıqlanma nöqtəsini 

yaxın məsafəya salırdı. Ramilin gözünün biri aradabir 

sürət göstəricisənə sataşdı. Sürət göstəricisi 80-100 

rəqəmləri arasında qızdırmadan titrəyən adamlar kimi 

titrəyirdi. Birdən yuxarıdan asılmış güzgüdə gördü ki, 

arxadan bir maşın lap ―Jiquli‖yə dirənibdir. Sürəti artırdı 

ki, arxadakı maşından aralana. Aradan bir az keçmiş 

gözünün ucu ilə güzgüyə bir də nəzər saldı ki, görsün 

arxadan gələn maşın necə oldu? Gördü yox, arxadıkı 

maşın onunla dabanbasaraq gəlir. Qəflətən Ramilin 

beynindən ildırım sürəti ilə ―yox, bu biabırçılıqdır ki, bu 

baibırçılığı üstümə götürə bilmərəm, hər kimdirsə, istəsə 

məni keçə bilər. Demək mənlə məzələnir. Yaxşı, nolar? 

Nənəm sənə qurban, ―06‖, bir gör neynirsən‖, – fikrinin 

ürəyindən keçməsi ilə ayağını qaza dirəməsi bir oldu. 

Maşın az qalırdı ki, qanad açıb uçsun. Bir azdan 

gözünün ucu ilə güzgüyə bir də nəzər saldı ki, görsün 

arxadakı maşını ―itirə‖ bildimi. Gördü yox, arxadakı 

maşın az qalır ―Jiquli‖nin belinə minsin. Diqqətini yenicə 

toplayıb arxadakı maşın haqqında fikirləşmək istəyirdi ki, 

qəfil qarşıya çıxan döngəni gördü. Məsa-fənin yaxın 

olduğunu görən Ramil nə arxadakı maşın haqqında, nə də 

sürətin azalması haqqında fikirləşməyə macal tapmayaraq 

―Allaha pənah‖ deyib gəldiyi sürətlə də döngəni döndü. 

Hazır qəbrin içərisinə düşməkdən təsadüfi salamat qalmış 

Ramil döngədən xeyli aralanandan sonra sürəti azaldaraq 
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boynundakı dəsmalla əcəl tərini silib güzgüyə yenidən 

nəzər saldı. 

Gördü yox, daha arxadan gələn maşının nə işığı, 

nə də izi-tozu görünür. Öz-özünə dedi: ―Bax, adamın 

anasını belə ağladarlar. Kül başına Roma, səni də abqona 

çıxarmışlar‖. 

Səhər tezdən qapıya çıxan Məsumə maşının 

arxasında uzanan ipi görəndə məətəl qaldı və ərinin 

yatdığı otağa girərək: 

– Roma, maşının dalındakı nə ipdir? 

Gözünü ovxalayan Ramil ―ip nədir? Dəli 

olmamısan ki?‖ – deyib yenidən yatağına uzanmaq 

istəyirdi ki, arvadının ―mən dəli olmamışam. Maşının 

dalına uzun bir kəndir bağlanıb‖ sözlərinə məcbur olub 

paltarını geyinərək, qapıya çıxdı. Maşının arxasına 

bağlanmış ipi görəndə təəccüblə arvadına baxaraq, ―bu 

nədir?‖ – dedi. 

– Mən səndən soruşuram, sən mənim üzümə niyə 

baxırsan? Məsumə dilləndi. Sağ əli ilə boynunun dalını 

qaşıyan Ramil, maşının o tərəf, bu tərəfini nəzərdən 

keçirib yenidən diqqətlə ipə baxmağa başladı. Dumanlı 

şəkildə nəsə xatırlayıb, Məsumənin üzünə baxaraq ―bu 

örkəndir‖ deyib ürəkdən güldü. 

– Örkən nədir, Roma? Nədən ötəri bağlamısan, 

maşının dalına? 

Arvadının sualından nəisə incəliyinə kimi 

xatırlamaq istəyirdi ki, qapı döyülməyə başladı. Məsi, gör 

kimdir? – Ramil baxışları ilə qapını göstərdi. Səhər-səhər 

qoymazlar ki, gözünün bir hovur çimirini alasan, sənöl. 
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Evə doğru addımlamaq istəyirdi ki, qapının açılmağı ilə 

Məsinin yanında üç nəfər polis işçisinin maşına doğru 

gəldiyini görcək ayaq saxladı. Polis işçiləri əvvəlcə 

maşının nömrəsinə baxdı, sonra arxasındakı ipi görcək 

uzunboylusu üzünü Ramilə çevirdi: 

– Maşın sizindirmi? 

– Bəli, mənimdir. 

Polisin ikisi isə maşını axtarmağa başladı. Biri 

maşının bardaçokundan tapdığı şprisi yoldaşlarına 

göstərərək, dilləndi: 

– Hər şey aydındır. Qolunuzu göstərin görək? – 

deyib, Ramilə daha da yaxınlaşdı. Qolunu göstərən 

Ramilin qollarına vurulmuş iynə yerlərini görən polis 

işçiləri ―bizimlə gedək‖ deyib birlikdə qapıya tərəf 

yönəldilər. Üzərində ―Polis‖ sözü yazılmış maşına 

oturanda Ramil qapının ağzında bir ay bundan əvvəl gəlin 

gətirdiyi Məsumənin yanaqları aşağı yuvarlanan tər 

çiçəklər içərindəki caləyə bənzər göz yaşlarını gördü. 

11.03.1999. 

 

 

 

 

 

AYI NECƏ XİLAS OLDU? 

                             

Köçümüz yaylağa qalxırdı. Günortadan bir az 

keçmiş sürü çayın kənarında dayandı. Baş çoban 

Hüseynqulu dayı dilləndi: 
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– Ə, Qasım, heyvanlar bir az dincəlsin, bizdə 

ağzımıza bir loxma çörək alaq, sonra yola düşərik. 

Qoyunların bəzisi otlayır, bəzisi çayın göz yaşına 

oxşayan suyundan içir, bəzisi isə çayın kənarında olan 

meşənin kölgəsində dincini alırdı. 

Hüseynqulu dayı üzünü mənə tutub: 

– Ə İlyas, İlyas bala atın tərkində olan xurcunu 

bəri gətir görək yeməyə nə var? – deyib çiynindəki 

tüfəngi yerə qoyub, özü isə bir daşın üstündə oturdu. 

Hüseynqulu dayı mənim gətirdiyim xurcundan 

çörək bağlanmış süfrəni çıxarıb göy otun üstünə sərdi. 

Mənsə meşənin içərisinə dolmuş qoyunları geri qaytarıb 

süfrə kənarında əyləşdim. 

Çörək yeyilib qurtardıqdan sonra süfrədəki, qırıq-

quruğu yaxınlığımda uzanmış Pələşə tökdüm. O biri itlər 

özlərini çatdırana kimi Pələş çörək qırıntılarını artıq yeyib 

qurtarmışdı. 

Hüseynqulu dayı cibindən çıxartdığı papirosu elə 

yenicə yandırmışdı ki, sürü tərəfdən eşidilən fıştırıq 

səsinə çönüb baxanda hər üçümüz təəccüb içərisində 

donub qaldıq. Bədheybət bir ayı ―ayaq üstə‖ fıştırıq çala-

çala sürüyə lap yaxınlaşmışdı. Çönüb atama və 

Hüseynqulu dayıya baxdım. Demə elə onlar da ayıya 

baxırmışlar. Ayı kök bir toğlunu qoltuğuna vurub, 

sürünün içərisindən çıxmaq istəyirdi ki, Hüseynqulu dayı 

qəflətən çığırdı: 

– Ay it tut! Ay it tut! Pələş qoyma!!! 

Ayı ilə itlər süpürləşə-süpürləşə çayın lap kənarına 

endilər. Maraqlı idi ki, ayı qoltuğundakı heyvanı 
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buraxmırdı. Pələş isə ayıdan əl çəkmirdi. Pələş ayıya gah 

arxadan, gah qabaqdan soxulurdu. Ayı isə çaya 

yaxınlaşmağa can atırdı, lakin Pələş imkan vermirdi. 

Gözlənilmədən ayı qoltuğundakı toğlunu yerə tullayıb 

Pələşi süpürləyib qoltuğuna vurdu. Ayı Pələşi nə cür 

sıxdısa, itin tükürpədən zingiltisindən qorxan o biri itlər, 

qorxularından kənarda dayanıb hürməyə başladılar. 

Hüseynqulu dayı ―ə ayı iti apardı‖, deyib cəld tüfəngi 

götürüb ayını nişan aldı. Artıq ayı çayın ortasına 

çatmışdı. Pələşin ayının qoltuğunda çabalamasına, canını 

qurtarmaq üçün dartınıb zingildəməsinə baxdıqca 

gözlərim yaşla dolmuşdu. Atam Hüseynqulu dayının 

ayını nişan aldığını görən kimi – nə iş görürsən, iti 

vurarsan, – deyib tüfəngi onun əlindən aldı. Atamın 

tüfəngi Hüseynqulu dayıdan aldığı məqamda ayı çönüb 

bizə baxdı. Bu hadisəni görən ayı, – yəni atamın tüfəngi 

Hüseynqulu dayıdan aldığını – Pələşi qoltuğundan çaya 

tullayıb, özü isə o biri sahilə can atdı. İt – Pələş bizə sarı 

üzməyə başladı. 

Bizə isə aynın bu işinə hələ də məəttəl qalmışdıq. 

16.04.1990.  

 

 

CƏZA 

                             

Bir saata yaxın davam edən iclasın ikinci 

məsələsinə keçən kimi direktor sözü həmkarlar 

təşkilatının sədri Rizvan müəllimə verdi. Rizvan müəllim 

ayağa qalxaraq: 
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– Yoldaş direktor, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu 

il Yeni il şənliyini layiqli keçirmək üçün gözəl tədbirlər 

planı hazırlamışıq. Amma Şaxta baba ilə Qar qız rollarını 

kimin oynaması məsələsində işimiz həmişəki kimi yenə 

düyünə düşüb. 

Direktorun zabitəli səsi eşidildi: 

– Siz əyləşin Rizvan müəllim, – deyib üzünü iclas 

əhlinə tutaraq: – Yoldaşlar, bu ilki şənliyimizlə əlaqədar 

olaraq həm bəzi yoldaşlara cəza verməyi, həm də Şaxta 

baba və Qar qız məsələsində köhnə ənənəni pozmağı 

qarşıya məqsəd qoymuşam. Cəfər müəllim, Gülşən 

müəllim, zəhmət olmasa qalxın ayağa. Neçə ildir ki, hər 

ikiniz məktəbdə işləyirsiniz. Biriniz təlimatçı, biriniz isə 

məcburi əməyin rəhbəri kimi. Amma heç biriniz 

barmağınızı qatlaya bilməzsiniz ki, indiyə kimi məktəbdə 

bir manatlıq iş görmüsünüz. Necə ki, mən sizə – hər 

birinizə ayda 150-180 manatı müftə verirəm, siz də gərək 

dar ayaqda mənə, o cümlədən məktəbə kömək əlinizi 

uzadasınız. Elədir, ya yox? 

Ayaq üstə dayanıb direktoru səbirsizliklə dinləyən 

hər iki müəllim sevincək dilləndi: 

– Əlbəttə, əlbəttə, yoldaş direktor, düz deyirsiniz! 

– Bu sözdən ürəklənən direktor səsindəki amirliyi 

daha da artıraraq: 

– İndiyə kimi xətrinizə dəyməmişəm. İndi isə sizə 

cəza olaraq tapşırıram: Bu ilki Yeni il şənliyində Cəfər 

müəllim Şaxta baba, Gülşən müəllim isə Qar qız rolunda 

çıxış edəcək. 
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– Yoldaş di... – Cəfər müəllim dillənmək istəyirdi 

ki, direktor əlinin işarəsi ilə sus işarəsi verdi ona. 

– Ayrı söz eşitmək istəmirəm. Bununla bərabər, 

hər ikiniz Şaxta babanın hədiyyə torbasının şirniyyatını 

öz cibinizdən alırsınız, özü də layiqli şirniyyatlar. 

Şənlikdə bir-ikisini uşaqlara verirsiniz, qalanını isə şənlik 

qurtarandan sonra direktorun kabinetinə gətirirsiniz. 

Məncə bu Yeni il şənliyində yeni təşəbbüs kimi hamının 

xatirəsində daimi qalacaqdır. Oldu?! 

Gülşənlə Cəfər müəllim hər ikisi bir ağızdan: 

– Oldu! Baş üstə! Yoldaş direktor! 

03.12.1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƏSLƏHƏT 

 

Müəllimlik sənəti 

insana adamın fikrini 

gözündən oxumağı öyrədir. 

(S.Qussek) 
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Seymur müəllim axşam çağı camaatın toplaşdığı 

yerə gəldi ki, bəlkə, fikri bir balaca dağıla. Yenicə 

dayanmışdı ki, aradan bir az keçmiş sarı rəngli 

―Moskviç–412‖ yanında dayandı. 

– Axşamın xeyir. Nə yaman fikirlisən? Bilmirsən 

ki, yüz fikir bir borcu ödəmir, – Maşından düşən Nemət 

müəllim Seymura yaxınlaşıb əl verdi. 

– Nə bilim. Ha fikirləşirəm heç bir yana çıxarda 

bilmirəm. – Seymur tutqun-tutqun dilləndi. 

– Gəl, gedək bir stəkan çay içək, həm də bir görək 

sənin dərdin nədir? – Maşının qapısını açıb sükanın 

arxasına keçdi Nemət. 

Boş stollardan birinin arxasında əyləşdilər. Seymur 

çayçının gətirdiyi çaynikdən stəkanlara çay süzdü. 

– Nədi, heç kefin yoxdur? İstəyirsən gedək bir 

balaca boğazımızı yaşlıyaq, həm də sənin dərdindən bir 

halı olaq – deyərək güldü Nemət. 

– Ə, kefim hardan olsun? Heç bir şeydən azara düş 

buna deyiblər. Sabah maarifyanı şuradır. Yıxıb 

sürüyəcəklər. Gəl ondan sonra kənddə, məktəbdə duruş 

gətir görüm, necə duruş gətirirsən? – Acı-acı güldü 

Seymur. 

– Maarifyanı şuradan qorxursan? Qorxma. Hər şey 

yaxşı olacaq. 

Əlindəki stəkanı nəlbəkiyə qoyub, bir siqaret 

yandıraraq üzünü Nemətə tutdu Seymur: 

– Neçə ildi ki, müəllim işləyirəm hələ bir dəfə də 

olsun imtahan yazı işlərinin maarifyanı şuraya nə 
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çıxarıldığını eşitmişəm, nə də görmüşəm. Elə gərək 

dəlləkliyi mənim başımda öyrənələr? 

– Kiminsə başında öyrənməlidilər, ya yox? 

Görünür maarif işçiləri sənin başının qiymətli olduğunu 

biliblər. – Ürəkdən gələn qəhqəhə ilə güldü Nemət. 

Mən səhv elədim. Gərək zəif yazılara qiymət 

yazmayaydım. Altmış beş nəfər şagirdin imtahan işlərinin 

nə yazılmasına, nə də ki, yoxlanılmasına bir nəfər də 

olsun kömək eləmədi. Hamı da yüksək qiymət xahiş edir. 

Bir aydır yollarda əsir-yesir olmuşuq, heç gör bir soruşan 

varmı ki, Abdal eşşəyin harda otlayır? O maarifin işçiləri 

mənə nə eləsələr, düz eləyirlər, haqları var. 

Üzüyumuşaqlığın axırı belə olmalıdır, – deyən Seymur 

əlindəki siqareti yerə tulladı. 

– Qorxma, hər şey yaxşı qurtaracaq. O günü 

gördün Fazil Abbasov nə dedi? Dedi ki, əlimdən gələn 

hörməti eliyəcəyəm. Bilirsən, nəzarətə götürülmüş 

yazıları yoxlayan adamdan çox şey asılıdır. Fazil müəllim 

də cavan adamdı, özü də çox yaxşı adamlardan biridir. 

Sən tanımırsan, amma mən yaxından tanıyıram. Onsuz da 

ədəbiyyat yazı elə şoqərib şeydir ki, nə qədər dəqiq 

yoxlansa da ona qulp qoymaq asandır. Sənin də yazında 

olan nöqsanların bir hissəsini Fazil Abbasov güzəştə 

gedəcək, bir hissəsini zona inspektoru kimi Əvəz 

Aslanov, bir hissəsini də Böyükkişi Babayev, qalanlarını 

da maarifyanı şuranın üzvləri xahiş edəcəklər. Daha yerdə 

nə qaldı? Heç bir şey! – deyən Nemət Seymuru sınayıcı 

nəzərlərlə süzdü. 
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– Sənin sözündən belə çıxır ki, hələ üstəlik mənə 

―sağ ol‖ da deyəcəklər, eləmi, – Seymur güldü. 

– Mən deyənə baxsan, ―sağ ol‖ deməsələr də 

yüngülvarı cəza ilə canını qurtaracaqsan.– Nemət dedi. 

– Sən nə cür deyirsən ki? – maraqla soruşdu 

Seymur. 

Mən indi sənə iclasdan can qurtarmağın yolunu 

deyərəm, amma bir şərtlə ki, qulağında sırğa edəsən, 

deyən Nemət qarşısındakı boş stəkanı əli ilə yavaşca 

kənara itələyərək, sözə başladı. 

– Sən iclaslarda olmamısan. Bu sahədə mənim az-

çox təcrübəm var. Elə ki, iclasda səni qaldırdılar ayağa, 

başlayacaq hərə səni bir tərəfdən ―döyməyə‖. Nə desələr, 

denən düzdü. Hələ siz hörmət eləyib nöqsanlarımı az 

dediniz. Çalışaram bu tənqiddən nəticə çıxarım. Söylənən 

tənqidi fikirlərlə və mənim haqqımda görülən cəza 

tədbirləri ilə razıyam. Çalışacağam mənim barəmdə 

söylənən tənqiddən gələcək işlərimdə nəticə çıxardaraq 

işimdə dönüş yaradım. Yox, əgər döyüşkən xoruzlar kimi 

dimdik-dimdiyə durdunsa, onda evin yıxıldı. 

– Mən razı. Tutaq ki, sənin dediyin kimi, nə 

desələr mən də dedim hamısı düzdü. Yuxarı siniflərdə 

dərs demək hüququmu aldılar, bəs sonra mən hansı üzlə 

yuxarı təşkilatlara şikayət eləyim? Adamı çağırıb 

deməzlər ki, müəllim, iclasda nə dedik hamısına ―amin‖ 

dedin, indi də şikayət eləyirsən ki, maarifyanı şura mənin 

haqqımda düzgün qərar verməyib. Bəs onda neynim? – 

Seymur Nemətdən soruşdu. 
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– Bəyaxları dedim ki, iclasın öz qayda-qanunu var. 

Sən də həmin qayda-qanunu bilmirsən. Həm də səni 

qınamıram. Birdən ikiyə düşməmisən iclasa. Necə 

deyərlər, evdə bişməyib, qonşudan da gəlməyib. Sovet 

hökumətinin hər şeydə siyasəti olduğu kimi, iclasın 

aparılması haqqında da siyasəti var. Bu siyasətdən hələ 

başın çıxmır sənin, get təzədən oxu, gör bir şey öyrənə 

bilirsənmi heç olmasa. Həm də hələ gec deyil. Özü də 

həmişə deyirsən ki, institutu oxuyanda siyasi fənlərdən 

aşağı qiymətim ―dörd‖ və ―beş‖ olubdur. Mən inanmıram 

ki, sən ali təhsil almısan. – Nemət Seymuru cırnatmaq 

üçün əlini-əlinə vuraraq şaqqanaq çəkdi, 

– Nə vecinə, quyruğun mənim kimi qapı arasında 

qalmayıb ha. Yıxılana gülərlər, nə qədər istəyirsən gül. 

Sovet hökumətinin siyasəti nə deyir? Deyir ki, 

yuxarıdakılar nə desələr, aşağıdakılar ―amin‖ deməlidir? 

– Bəli. Ay sağ ol! Deyəsən, axı, başa düşdün. O, 

dərisi soyulmuş şairimiz demişkən, indi haqqa tapındın. –  

yenə güldü Nemət. 

Sən Allah, sən güləndə lap başım xarab olur. 

Acıqlı-acıqlı Seymur Nemətə cavab verdi. 

– Gülməli işə gülərlər də. Ali təhsilli müəllimsən, 

hələ də dövlətin, partiyanın siyasətindən baş çıxarda 

bilmirsən. Hələ maarif işçiləri, – başda Böyükkişi 

Babayev olmaqla yaxşı adamdırlar ki, səni indiyə kimi 

müəllim işlədiblər. Doğru sözümdür, vallah-deyən Nemət 

sifətinə ciddilik donu geydirsə də, yenə təbəssüm 

dodaqlarına və sifətinə güc gəldi. 
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– Hə, heç yadıma düşmürdü soruşam. O günü 

müdir səni çağırmışdı. Neynirdi? – Nemət soruşdu. 

– Heç bir şey. Mənlə bərabər direktoru və Fazil 

müəllimi də çağırtdırmışdı. Sonra Famil müəllim də 

gəldi. Müdir imtahan yazılarının yoxlama vəziyyəti ilə 

maraqlandı. Fazil müəllim də məlumat verdi ki, 65 

nəfərin imtahan işindən 8 nəfəri ―beşdə dörd‖, 16 nəfəri 

―dörddə dörd‖, yerdə qalanları isə ―üçdə üç‖dür. Bəzi 

yazılara ―iki‖ qiymət düşdüyü halda ―üçdə üç‖ yazılıb. 

Yazı işlərində kitab cümlələrindən istifadə 

olunmaqla bərabər, bəzi yazılarda bir-birindən köçürmə 

də hiss olunur. Ümumiyyətlə, götürdükdə çox da güclü 

nöqsanlara yol verilməyibdir. Sadaladığım nöqsanlar isə 

cüzilik təşkil edir. 

Fazil Abbasovun məlumatından sonra, Böyükkişi 

müəllim məndən soruşdu ki, Seymur müəllim, bu 65 

nəfər şagirdin imtahan yazılarını özün yoxlamısan? 

– Dedim, bəli. İmtahanı özüm aparıb, özüm də 

yoxlamışam. Heç kim kömək eləmiyib. Mənim 

cavabımdan hirslənən Böyükkişi müəllim acıqlı-acıqlı 

direktordan soruşdu: 

– Bəs yaxşı, imtahan komissiyasının üzvləri nə iş 

görürdülər? Yoxsa heç imtahana gəlməmişdilər? Tək 

yoxlanan yazı işi belə də olmalıdır. Hələ bu yaxşı 

müəllimdir ki, tək başına bir belə yazının öhdəsindən 

gəlibdir. 

– Bəs direktor nə dedi? – Nemət maraqla soruşdu. 

– Heç bir şey. Nə deyəcəydi. Düz sözə nə desin. – 

Seymur cavab verdi. 
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Sonra müdir soruşdu ki, neçə ildir dərs deyirsən? 

Dedim ki, on ildir müəllim işlədiyim. Gələndən də 

həmişə səkkizinci, doqquzuncu və onuncu siniflər məndə 

olub, o cümlədən qiyabinin də yuxarı sinifləri. Cavabında 

Böyükkişi muəllim acı-acı gülüb dedi ki, daha denən 

müəllimlər yaxşı xam adam tapıblar ki, heç olmasa, 

direktor dərs yükündə səninlə o biri müəllimlər arasında 

bir fərq qoyurdumu? Direktor məndən əvvəl cavab verdi 

ki, xeyir, heç vaxt fərq qoymamışam. Direktorun 

cavabından sonra bir az fikrə gedən müdir, üzünü 

direktora və Fazil müəllimə tutub dedi: 

– Bu gündən qəti tapşırıram, hər bir fənn müəllimi 

aşağı sinifdən götürdüyü sinfi axıra kimi zəhmət çəkib 

özü aparsın. Yoxsa biri zəhmət çəksin, o biri də istirahət 

etsin. Bu nə şəriətdə, nə də pedaqoci qanunda var. 

Müavin kimi Fazil müəllim həmişə məktəblərə gedəndə 

bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamağınızı xahiş 

edirəm. 

– Sənə deyirəm də, Böyükkişi müəllim həm gözəl 

pedaqoqdur, həm də ürəyiyumuşaq adamdır. Görürsən 

ağlagəlməz xırda detallara fikir verir. Hətta mən 

eşitdiyimə görə, maarifyanı şurada və yaxud başqa bir 

iclasda müəllimi danlayanda, yaxud müəllimə bir cəza 

verəndə deyilənə görə neçə günlərlə özünə gələ bilmir. 

Çox məktəb direktorları, müəllimlər Böyükkişi müəllimin 

ürəyinin yumuşaqlığından sui-istifadə edir – Nemət öz 

fikrini bildirdi. 

– Dalına qulaq as. Sonrası çox maraqlı oldu – 

Seymur sözünə davam etdi. Böyükkişi müəllim mənə 
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sual verdi ki, müəllim, yoxladığın imtahan işlərinin 

içərisində neçə yazının qiymətini düzgün hesab edirsən? 

Dedim ki, dörd nəfər şagirdin yazısı ―beşdə 

dörd‖ə, on iki nəfər şagirdin yazısı ―dörddə dörd‖ə, qırx 

nəfər şagirdin yazısı ―üçdə üç‖ə, yerdə qalan şagirdlərin 

yazısı isə ―ikidə iki‖yə layiqdir. Müdir dedi ki, onda dur 

həmin yazıların qiymətlərini özün öz əlinlə düzəlt. Durub 

Fazil müəllimin qarşısında qalaqlanmış yazıların 

üstündən bir yazı götürüb, ünvanı oxudum, Məmmədova 

Gülnar Fariz qızı ―beşdə dörd‖ ―alıb‖, amma ―üçdə üç‖ə 

layiqdir, deyib qələmi götürdüm ki, yazının qiymətini 

düzəldim, səhərdən kənarda əyləşib vəziyyəti müşahidə 

eliyən Famil müəllim özünü saxlaya bilməyib qəflətən 

yazını əlimdən aldı ki, nə iş görürsən, bir qohumum var, 

onun da qiymətini aşağı salırsan? Böyükkişi müəllimin 

üzünə baxdım. Müdir gülə-gülə soruşdu ki, bəs yaxşı səni 

kim məcbur edib ki, bu şagirdlərin hamısına müsbət 

qiymət yazmısan? Cavab verdim ki, ―ikidə iki‖ düşənləri 

direktor xahiş etdi ki, məktəbin faizi aşağı düşür, 

neynirsən elə qoyma payıza uşaq qalsın, qalanları da 

kənddir hərə birini xahiş edir. Mən də qalıram əlacsız. Bir 

var yazılmış qanunlar, bir də var yazılmamış qanunlar. 

Yazılmamış qanunlar yazılmış qanunlardan həmişə daha 

güclü olur. Kənddə hamı bir-birini tanıyır, hamının xeyri-

şəri birdir. Xahişi də eşitmiyəndə onda gərək kəndlə 

düşmən olam və kənddən köçəm. Mənim qabiliyyətim 

çatır, həmin yazılara real qiymət yazmağa, amma mühit, 

şərait buna imkan vermir. Mənim sözümdən sonra müdir 

xeyli fikirə getdi. Daha bilmədim ürəyində mənim 
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haqqımda nə qərara gəldi. Elə başa düşürəm ki, Babayev 

pis adam deyil. Seymur Nemətin fikrini öyrənmək istədi. 

– Düz deyirsən, Böyükkişi müəllim müəllim 

qayğısına qalan adamdır. Müəllimin bütün ağrı-acısını 

incəliyinə qədər başa düşən əsl pedaqoqdur. Özü də gözəl 

müəllim olubdur. Bilirsən o, öyrənmək istəyib ki, görsün 

yazdığın qiymətləri quruca xahişə yazmısan, yoxsa o 

xahişin arxasında nəsə bir təmanna olub, ya yox. 

Hərəkətindən, danışığından bilib ki, təmənnasız yazmısan 

həmin qiymətləri. Ona görə də sənin səhərki maarifyanı 

şurada işin yüngül keçəcək. Bir şərtlə ki, dediyimə əməl 

eliyəsən. – Nemət öz fikrini bildirdi. 

– Yaxşı, qalxaq. Gecə yarıdan keçib. – deyən 

Seymur saata baxdı və ayağa durdu. Di gecən xeyrə 

qalsın, – Nemət Seymurdan ayrılıb maşına əyləşdi. 

 

*** 

―Moskviç 412‖ şəhər iki nömrəli məktəbin qarşı-

sındakı qovaq ağacının kölgəsində dayandı. Hər ikisi 

maşından düşdü. Saata baxan Nemət əlindəki dəsmalla 

alnının və boyun-boğazının tərini silib üzünü Seymura 

tutdu: – İclasın başlanmasına beş dəqiqə var. Sən get, 

mən də burda gözləyirəm. Axşam dediyim kimi, daha 

çəpinə çəkmə. Bir az ədəbiyyatçıların başı xarab olur, 

(yenə Seymuru sancmağından qalmadı Nemət) yadında 

saxla ki, ədəbiyyat başqadır, həyat başqa. Nə cür 

məsləhət görmüşəm, o cür də hərəkət edərsən. Əgər sənin 

hüququnu alsalar və yaxud ağır cəza versələr, onu çıx 

mənə. Mən dediyim kimi hərəkət etsən, uzaq başı 
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yüngülvarı bir cəza ilə canını qurtaracaqsan. Di sənə 

yaxşı yol, bir az da ağıl, – Nemət məktəbin açıq qapısını 

Seymura göstərdi. 

 

*** 

Məktəbin klubu müəllimlərlə dolu idi. 

Pəncərələrin açıq olmasına baxmayaraq içəri od tutub 

yanırdı. 

Maarif müdiri Böyükkişi Babayev əyləşənləri 

nəzərdən keçirib, iclası açıq elan etdi. Müxtəlif məsələlər 

müzakirə olunandan sonra, nəhayət, hamının intizarla 

gözlədiyi məsələnin – ―Buraxılış siniflərində maarif 

şöbəsi tərəfindən ―Ədəbiyyat‖ və ―Riyaziyyat‖ 

fənlərindən nəzarətə götürülmüş imtahan yazı işlərinin 

nəticələri haqqında‖ – müzakirəsinə başlanıldı. Hansı 

məktəbin yazı işləri müzakirə edilirdisə, həmin məktəbin 

imtahan komissiyasının üzvləri ayağa qaldırılaraq yazı 

işlərində yol verilmiş nöqsanlar faktlarla ortaya 

çıxarılaraq müzakirə edilirdi. Müəllimlərin çoxu 

söylənilən faktlarla razılaşmır, hətta bəziləri maarif 

şöbəsinin işçilərini yuxarı yazmaqla hədələyirdilər. 

Bəziləri isə maarif işçilərinin zəif rəhbərçiliyindən, 

yazının qərəzli yoxlanılması barədə çıxışlar edirdi. 

Böyükkişi müəllim nə qədər çalışırdı ki, Lətif adlı 

müəllimə səhvlərini başa salsın, amma mümkün olmurdu 

ki, olmurdu. Səbrini basa bilməyən müdir müavini Fazil 

Abbasov icazə alıb ayağa qalxdı və üzünü tutdu Lətif 

deyilən müəllimə: – Əvvəla Lətif müəllim, yazı 

yoxlayanın biri mənəm, biri də Həsən Məmmədov – mən 
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―ədəbiyyat‖ yazılarını nəzərdə tuturam. Bizim siznən nə 

şəxsi qərəzliyimiz var? Biz yoxladığımız yazılara – 

Həsən müəllimnən, öz adımdan deyirəm – cavabdehik. 

Qaldı bizi yanımağına. Ürəyin hara istəyir yaz və yaxud 

müraciət elə. Heç kəs sənin yazmaq hüququnu əlindən ala 

bilməz. Yazanda elə yaz ki, heç olmasa yuxarıdakılar 

yazdığına bir ―üç‖ yaza bilsinlər – Zal uğunub özündən 

getdi. Oturanlar arasında pıça-pıç gəzdi: ―Elə bunu 

istəyirdi‖, ―Ayıblı ayıbın bilsə; başına palaz bürüyər‖ və 

s. sözlərdən Lətif müəllimin sir-sifəti silitir yemiş 

çuğundur kimi qıpqırmızı pörtdü. 

– Əyləşin, Fazil müəllim, əyləşin! – deyən 

Böyükkişi müəllim ayağa qalxaraq zalı ələ aldı. Əlindəki 

dəsmalla yana daranmış tək-tük dən düşən saçlarını 

sığallayan müdir Nanəli kənd orta məktəbin ədəbiyyat 

müəllimi buradadırmı, deyib əyləşənlərə göz gəzdirdi. 

– Bəli, burdayam, deyib ayağa qalxan Seymur 

müdirin yanında əyləşənləri nəzərdən keçirtdi. 

– Əvəz Aslanov, zona inspektoru kimi əvvəlcə sizi 

eşidək. Müdir Əvəz müəllimə üzünü tutdu. Əvəz 

müəllimin ayağa qalxdığını görən Seymurun ürəyindən 

keçdi: ―Evimiz yıxıldı ki, olan-qalan əyrimiz lap 

düzəldi‖. 

Əvəz müəllimin çıxışından yeni özünə gəlməyə 

başlamışdı ki, müdirin – Fazil Abbasov, yazı işlərini siz 

yoxlamısız. Yaxşı olar ki, sizi də dinləyək – müraciəti 

Seymurun ürəyini ayağının altına saldı. 

Fazil müəllimin yazılar haqqında sadaladığı 

nöqsanları eşitdikcə qan Seymurun gicgahına vururdu. 
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Getdikcə elə bil havası çatışmırdı. Bir istəyirdi ki, bundan 

əvvəl çıxış edən müəllimlər kimi, o da yumsun gözünu və 

açsın ağzını, axırı nolacaq olsun, cəhənnəmə ki, deyib 

özünü cəmləşdirəndə birdən Nemətin sözləri yadına 

düşürdü. Qalmışdı odla-suyun arasında. Bilmirdi 

neyləsin. Sanki ürəyini məngənə arasında sıxdıqları bir 

məqamda, müdirin qəflətən ―indi də fənn müəllimi kimi 

sizi eşidək, Seymur müəllim‖ sözləri elə bil suda boğulan 

adamı boğulmaqdan xilas etdi. Ona zillənən baxışların 

altında özünü güclə ələ alan Seymur boğazını bir-iki dəfə 

arıtlayıb sözə başladı: 

– Mənim haqqımda deyilən tənqidi fikir və nöq-

sanlarla tam şərikəm. İmtahan işlərini yoxlayan Fazil 

müəllim humanistlik edərək, hələ çox nöqsanların 

üstündən sükutla keçdi. Əvəz müəllimin dediyi tənqidi 

fikirləri səmimi qəbul etməklə bərabər, müəllim 

nüfuzumuza hörmət edərək müəyyən nöqsanların üstünü 

vurmadı. Ümumiyyətlə, qərarda mənim haqqımda nə cür 

cəza nəzərdə tutulsa, həmin cəzanı maarifyanı şura 

üzvləri tərəfindən hörmət kimi qəbul etməyə hazıram. 

Məncə, maarifyanı şura üzvləri mənim haqqımda cəza 

verərkən birinci dəfə işimin maarifyanı şuraya düşdüyünü 

yəqin ki, nəzərə alarlar. Söz verirəm ki, qarşıdan gələn 

tədris ilində indi mənim ünvanıma söylənilən 

nöqsanlardan və tənqidi fikirlərdən nəticə çıxardaraq 

işimdə köklü dönüş yaradacağam. 

Seymurun qurtardığını hiss edən Böyükkişi 

müəllim ―əyləşin‖ deyib üzünü zala çevirdi: –  

Maraqlıdır, bəzi müəllim yoldaşlar nöqsanlarını etiraf 
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etmək bir yana qalsın, hələ maarifyanı şuranın üzvlərinə 

hədə-qorxu gəlirlər. Görəsən bizə hədə-qorxu gələn 

müəllimlər heç Moskvada, Bakıda gedən iclaslara 

baxırlarmı. Kommunist Partiyasının siyasətini dərk 

edirlərmi? İnanmıram. Ona görə inanmıram ki, həmin 

müəllimlər televizora baxmış olsalar, özlərini iclasda 

aparmaq qaydalarını heç olmasa bilərdilər. 

Müdir sağ tərəfində əyləşmiş maarifyanı şuranın 

katibi cavan müəllim Həsən Məmmədova dedi: 

– Həsən müəllim, maarifyanı şuranın qərarını oxu, 

– sözlərini eşidən kimi Seymurun ürəyinin döyüntüsü 

artmağa başladı. 

Qərar oxunduqca əlacı olsaydı iki qulaq da satın 

alardı. ―Seymur Arazlının nəzərinə çatdırılsın‖ sözlərini 

eşidən kimi Seymur yanında əyləşmiş qoca eynəkli 

müəllimə tərəf çöndü. Eynəkli müəllim: ―Bərəkallah 

ustadına, yaxşı qurtardın‖. 

 

*** 

Nemət Seymurun qapıdan çıxdığını görən kimi 

irəli gəldi: . 

– Nətəri oldu? 

Seymur – ―çox pis‖ – deyə qaş-qabaqlı cavab 

verdi.  

– Elə şey olmaz! Nemət həyəcanını gizlətmədi,  – 

Zarafat edirəm. ―Nəzərinə çatdırılsın‖la 

mükafatlandırıldım, gülən Seymur cavab verdi və 

kölgədə dayanmış ―Moskviç‖in qapısını açıb əyləşdi. 

Sanki Suvorovun əvəzinə Alp dağlarını Seymur aşmışdı. 
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Döyüşdən qalib çıxmış sərkərdə kimi oturacağın 

söykənəcəyinə söykənib qazı-qazı sükanın arxasında 

yerini rahatlayan Nemətə, ―sür, meşənin içindəki 

kababxanaya‖. 

– Yaxşı, qoy görək. – Nemət şirin-şirin gülüşlə 

maşını tərpətdi. 

Ağacların altında qoyulmuş boş stolların birinin 

arxasında, hər ikisi əyləşdi. Ofisiant yaxınlaşıb, ―eşidirəm 

sizi‖ dedi. 

Nəyin var gətir. Kababın bir hissəsini indi, 

qalanını sonra. İsti-isti olsun. İki şüşə də ―Ceyran südü‖, 

beş-altı şüşə də soyuq pivə. Qalanını da özün bilirsən. – 

Seymur gər-gər zakaz verdi. 

– Hə, danış görək o biri müəllimlərə nə cəza 

verdilər? – Nemət soruşdu. 

– İki riyaziyyat müəllimindən birinin hüququnu 

aldılar, birinə də şiddətli töhmət verdilər. Bir də Lətif adlı 

bir ədəbiyyat müəlliminin hüququnu aldılar. – Seymur 

cavab verdi. 

– Müəllimləri tanıya bilmədin kimlər idi? 

– Yox, tanıya bilmədim. Amma yaman dil-dilə 

dururdular. 

– Elə ona görə də güzəşt eləmiyiblər. 

– Düzünü desək, Nemət, sənin məsləhətin 

olmasaydı, mən o biri müəllimlərdən də pis günə 

düşəcəydim. 

– Mən dedim də sənə. İclasın qayda-qanunu var. 

Televizora baxırıq. Dünya gör-götür dünyasıdır, qardaş. 
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Səndən yuxarılar nə cür hərəkət eləyirsə, sən də o cür 

hərəkət eləməlisən. Partiyanın siyasəti belə tələb edir. 

– Sən düz deyirsən. Müdir də üstüörtülü şəkildə 

sən dediyini dedi. Düzü maarif işçilərindən belə 

humanizm gözləmirdim, – deyən Seymur stəkanlara araq 

süzdü və üzünü Nemətə tutaraq, ―götür görək‖ deyib 

stəkanı əlinə götürdü. İcazə versən bir söz deyərəm. 

– Buyur, buyur!.. O nə deməkdir. Bu dəqiqə sənin 

qabağına durmaq hər oğulun işi deyil. Sağ əlində dolu 

stəkan, sol əli ilə boşqablara buğlanan tikələrdən 

qoymağa başladı Nemət. 

– Bilirsən, özün bir adam olmasan da, amma yaxşı 

məsləhətlərin var. (Hər ikisi güldü. Düz deyirsən. İndi lağ 

eliyərsən, – Nemət dedi.) Mən içirəm sənin başının uzun 

illər salamat olmağı naminə ki, ondan həmişə istifadə edə 

bilək. Bir də rayon maarif işçilərinin hamısının sağlığına. 

Onların ömürləri uzun, ürəkləri həmişə yumşaq və insani 

hisslərdən məhrum olmasınlar. Maarif işçilərinin mənə 

qarşı bu hörmətlərini heç vaxt unuda bilmərəm. Ona görə 

bunu hörmət kimi qəbul edirəm ki, mənim indiyə kimi 

maarif işçilərinin heç biri ilə nə yaxınlığım, nə də bir 

əlaqəm var. Əsl təmənnasız hörmət buna deyirlər. 

Görəsən, elə bir vaxt gələrmi ki, həmin yoldaşların 

hörmətindən çıxam? 

– Acından səhərdən axşama kimi əsnəyirsən. Nə 

ilə hörmətlərindən çıxacaqsan? Vəzifən yox, pulun yox. 

Bir az otpuskoy almısan, hələ gör bu yeməyin şotunu 

verə biləcəksən, yoxsa borclu qalacaqsan, (hər ikisinin 

qəhqəhəsinə kənar stolda oturanlar çönüb baxdılar) Bu bir 
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zarafatdır eləyirik. Bizim maarif işçilərini mən az-çox 

tanıyıram, əsl pedaqoqdurlar. Təmənnasız hörmət 

eləməyi bacarırlar. Başqa rayondan yoldaşlar var 

tanıyıram, elə şeylər danışırlar ki, eşidəndə adamın ayağı 

altından yer qaçır. O ki, qaldı bizim maarif işçilərinin 

hörmətindən çıxmağı elə o hörməti həmişə xatırlasan 

bəsdir, məncə, – deyən Nemət əlindəki stəkanı Seymurun 

stəkanı ilə toqquşdurub, ―sən deyən sağlığa‖ deyib başına 

çəkdi. 

07.07.1998. 

 

 

 

 

 

ŞƏKİL 

                             

Axşam çağı idi. Ədalət otağında oturub kitab 

oxuyurdu. Birdən qapının döyülməyi ilə açılmağı bir 

oldu. Ağakərimlə Sahib içəri daxil oldu. Ədalət başı ilə 

qonaqların salamını aldı. Amma utanmasaydı Ağakərimi 

qapıdan qovardı. Sahib bilirdi ki, Ədalətin Ağakərimdən 

xoşu gəlmir. Şirin dilini işə salan Sahib başladı Ədaləti 

bişirməyə. Bir şey çıxmadığını görən Sahib durub yemək 

qazanını hazırlayıb qazın üstünə qoydu və üzünü çevirdi 

Ağakərimə: 

– Nə gözünü bərəldirsən? Görmürsən yemək 

hazırlayıram. Dur get üç-dörd çaxır al. Ədalətin də qanı 
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qaradır. Bir görək mənim bu qardaşımın qanını kim 

qaraldıb? 

– Ağakərimin çaxır almaq üçün çıxdığını görən 

kimi Ədalət kitabı yanındakı pəncərənin qarşısına qoydu: 

– Yekə oğlansan! Daha bəsdi də! Sənə neçə dəfə 

demişəm ki, bunu gətirmə bura. Özün bir adam deyilsən, 

yoldaşların da özündən betər. Dediyin odur ki, ikinizi də 

qovum? 

– Mən ölüm Ədalət üstünü vurma. Evdən təzə 

gəlib. İcazə ver qardaşın onu lütdəsin, – deyib Sahib 

Ədalətin uzandığı çarpayının yanında əyləşdi. 

– Nə danışırsan? Neçə dəfə söz vermisən ki, bir də 

oynamayacağam. Heç abır-həyan yoxdur? Qoymaram 

canın üçün, səhərə seminarım var, dərsə hazırlaşacağam. 

Yoxsa könlündən keçir bu gecə də Ağakərimlə sənin 

konsertinə tamaşa edim. Oynayırsan, get harda istəyirsən 

oyna. Amma burda, mənim yanımda yox... 

Ədalətin razılaşmadığını görən Sahib əl atdı 

boğazına: 

– Mən ölüm, icazə ver, bu gecəlik oynayaq. Sən öl 

səsimiz çıxsa, qov, gedək. Sən də seminarına hazırlaş. 

Onsuz da səhərə kimi kitab oxumursan? Nə paxıllıqdı? 

Biz də sənə qulaq yoldaşı olarıq. Bu saat bir yaxşı  

yeməkdə hazırlayıram. Kişisən, mən ölüm sözümü yerə 

salma. Qorxma, beş-on dəqiqəyə lütdüyüb yolux qaz kimi 

buraxacam. 

Ədalətin kitabı yenidən əlinə aldığını görən Sahib 

bildi ki, işi öz səmtinə yönəldib. Otaqda heç kimin 
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olmadığına baxmayaraq ağzını yavaşca Ədalətin qulağına 

yaxınlaşdırdı Sahib: 

– ―Kassa‖da nə qədər pul var? 

– Dörd manat. Neynirsən? 

– Mən ölüm icazə ver o pulu götürüm. Pulum 

yoxdur. Udan kimi ―kassa‖nın pulunu artıqlaması ilə 

qaytarım, sənin də ürəyin nə istəyir alım. Sən bilirsən ki, 

mən uduzan oğlanlardan deyiləm. 

– Get götür. Olan pulumuz o dörd manatdı onu da 

uduz, sonra dincəl. Qoy bu şəhərdə acından qarnımızı 

qucaqlayaq. Ədalət müşəmbənin altındakı dörd manatı 

çıxardıb hirslə tulladı Sahibin üstünə. 

– Qadan alım sənin. Ürəkli oğlansan. Onun üçün 

çox istəyirəm səni. Qorxma ac qalmarıq. Mən pul 

taparam. İrişə-irişə əlini-əlinə vuran Sahib pulu qoydu 

cibinə. 

– Bəs yaxşı səhər günorta sənin imtahanın var. 

Heç olmasa kitabın üzünü aç də. 

– İmtahan barədə narahat olma. İmtahanın hesabı 

çoxdan gedib. Həm də sən oxuyursan mənim əvəzimdən 

də, öz əvəzindən də. Kef elə, – deyib Sahib Ədaləti 

qucaqlayıb öpdü: – İngi gör qardaşın Ağakərimi nə cür 

qırxır? 

Sahibin bişirdiyi dadlı yeməklə Ağakərimin aldığı 

çaxırların hamısını Ədalətin sağlığına vurandan sonra, 

Sahib cəld qab-qaşığı yudu, stolun üstünü və evi süpürüb 

təmizlədi. Sonra şəstlə gəlib Ağakərimin qarşısında 

dayanıb cibindən kartı çıxardaraq: 
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– Hə, dur görək, sənin yal-quyruğunu dibindən 

qaçılayım. 

– Bilmək olmaz, hələ kim-kimin yal-quyruğunu 

qırxacaq. Ağakərim stulu gətirib stolun arxasında yerini 

möhkəmlətdi. 

İçgidən sonra kefi durulan Ədalət: 

– Sahib bir şərtim var. 

– Eşidirəm səni. Neçə şərtin var de gəlsin 

hamısını. Hamısı da mənim ―Ağ süfrə‖ni vurandan sonra 

donbalan gözlərim üstə. 

– Əvvəla səs salmırsınız. 

– Bu şərtin heç. Bu aksiomadır. Axı sən bilirsən ki, 

mən riyaziyyatçıyam, aksiomanı yaxşı bilirəm.  

– Ay sənin riyaziyyatçı boyunu yerə soxum, – 

Ağakərim şaqqanaq çəkdi. 

– Özün öləsən. Sənin kimi riyaziyyatçının yanında 

mən aliməm. Sahib gülərək döşünə döydü. 

– Səhərki imtahanı tapşırtdırmısan?  

– Bəs nə. Sənin tayınam. Sahib şəstlə cavab verdi. 

– Sən öl hələ mən ―dayım‖ın yanına da 

getməmişəm. 

– Dayın mən. Pulunu ver gedim tapşırtdırım. Sahib 

irişdi. 

Ə, burda imtahan tapşırmırıq. Qoy ikinci şərtimi 

də deyim, sonra imtahan məsələsinə baxarsınız.  Ədalət 

ciddiləşdirdi səsinin ahəngini. 

Hər ikisi birdən: 

– Buyur, buyur! – deyə dilləndilər. 
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– İkinci şərtim odur ki, Sahib nə udursan ud öz 

işindir. Səhər sənin hesabına bir şəkil çəkdirrik. Oldumu? 

Sahib gülərək: 

– Bilirəm sən şəkil azarkeşisən. Baş üstə. Sonra nə 

şərtin varsa, de gəlsin. 

– Daha heç bir şərtim yoxdur. Amma şəkilə görə 

sonra oyan-bu yan eləsən özündən küs, – Ədalət sözünü 

qətiləşdirdi. 

– Arxayın ol. Sənöl, sənin şəkil pulun mənim 

boynuma. Kişi kimi deyirəm, – Sahib Ədalətə göz vurdu. 

– Kişi yerə girəsən səni. Kişi dərs oxuyar, yoxsa 

qumar oynayar? Dədən də deyir ki, nə var oğlum səhəri, 

biri gün institutu qurtaracaq. Ta yazıq dədəsi demir ki, 

Ağakərim bu dəqiqə oğlum Sahibi yoluq qaza 

döndərəcək. 

– Sən öz dərdini ağla. Hesabın vermişəm, səhər də 

qiymətimi alacağam. Sənə qiymət lazım deyil, – deyən 

Sahib: – ta bəsdir. Qoy xalq dərsini oxusun. O, bizim 

tayımız deyil. Biz də öz işimizlə məşğul olaq, – deyib 

başladı kartları paylamağa. 

Gecə yarıdan keçmişdi. Ədalət kitabı qatlayıb 

kənara qoydu və saata baxdı: 

– Vəziyyət nə cürdür? 

– Az qalıb. Alt köynəyi qalıb. Bu dəqiqə onu da 

soyundurum qurtarırıq – Sahib əlindəki kartı bərk-bərk 

sıxaraq cavab verdi. 

– Sahib gözlərim çıxır. Mən yatıram, amma bir 

azdan sonra məni oyat. Qurtaram gərək, zəhrimar imatana 

düşür, – Ədalət Sahibə bərk-bərk tapşırıq verdi.  
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– Yaxşı oldu. Sən yat. Sənin oxumağından 

yatmağın sərfəlidir, – deyib əlindəki kartlardan gözünü 

çəkməyərək cavab verdi Sahib. 

– Qalx görək professor, – Sahib yorğanı Ədalətin 

üstündən dartdı. 

Qalxıb paltarını geyinən Ədalət, saata baxdı: – Nə 

utanmaz adamsan ə, bəs sənə tapşırmamışdım ki, məni 

vaxtlı qaldırarsan? 

– Özüm ölüm başımız nə cür qarışıbsa, bir də 

gördüm səhər çoxdan açılıb, – deyən Sahib qızarmış 

gözlərini ovxaladı. 

– Yaxşı nə cür oldu? Kim kimi lütdədi? – Ədalət 

soruşdu. 

– Yaxşı lütdəmişdim, əclaf hamısını qaytardı,  

Sahib Ağakərimə baxdı.  

On üç manatımı aparmısan də. Bir böyük iş 

görməmisən ki, – Ağakərim dilləndi. 

Sahib əlini cibinə salıb ―kassa‖nın pulunu – dörd 

manatı Ədalətə uzatdı və əlindəki on bir manatı isə cibinə 

qoydu. 

Dörd manatı cibinə qoyan Ədalət üzünü Sahibə 

çevirdi: 

– İndi gedirik şəkil çəkdirməyə? 

– Yaxşı çörək yeyək, sonra gedək. 

– Çörək var ki, yeyək də. Heç bir şey yoxdur. 

Gedək bazara həm kartofdan zaddan bir şey alaq, həm də 

şəkil çəkdirək. 

– Yaxşı getdik, – Sahib çölə çıxdı. 

– Sizə yaxşı yol! – deyib Ağakərim ayrıldı. 
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– Bu səfər əlimdən yaxşı qurtardın, amma gələn 

səfər qurtara bilməyəcəksən. Sənlə mənimki qalsın 

sonraya. – Sahib Ağakərimi qapıdan ötürdü. 

Bazara gedən yolun kənarında qarşısına ―foto‖ 

yazılmış atelyeni görən kimi Ədalət Sahibin qolundan 

tutdu: 

– Gəl əvvəlcə şəkili çəkdirək, sonra bazara gedək. 

– Şəkil qaçmır ha, sonra da çəkdirərik. Gedək 

bazara. 

– Kişi kimi söz vermisən. Sən elə Sahibsən ki, bu 

dəqiqə gedib o pulu da haradasa uduzub gələcəksən. Gəl 

bəri, – deyib Ədalət Sahibin qolundan tutub zorla foto 

atelyeyə tərəf çəkdi. 

– Eşidirəm sizi, – deyən fotoqraf başını qaldırdı. 

Ədalət üst-başını səliqəyə salıb stulda əyləşdi. 

– Dura bilərsiniz. 

– Sahib gəl bir yerdə bir şəkil çəkdirək. 

– Nə deyirəm, – deyə Sahib Ədalətin yanında 

əyləşdi. 

– Dura bilərsiniz, – fotoqraf dilləndi. 

– Yaxşı mənim də tək bir şəklimi çək, – deyib 

Sahib yenidən tək əyləşdi. 

Çəkiliş işi qurtarandan sonra, fotoqraf stulun 

arxasına keçdi: 

– Svetnoy olacaq? 

– Bəli. Mənim o tək şəkilimdən iki dənəsini 

svetnoy elə, – Ədalət dedi. 

– Mənim də tək şəkilimdən iki dənəsini svetnoy 

elə. Sahib tez əlavə etdi. 
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– Yaxşı onda o cüt çəkdirdiyimiz şəkildən də 

ikisini svetnoy elə, – Ədalət tez dilləndi. 

– Hər şəkildən ikisini svetnoy deyirsiniz də, elə 

deyil? – deyə fotoqraf sual dolu gözlərini Ədalətlə 

Sahibin ağzına tikdi. 

– Hər bir şəkildən ikisi svetnoy olacaq, – Ədalət 

cavab verdi. 

Fotoqraf yazdığı çeki Sahibə uzadaraq: ―On yeddi 

manat‖. 

Sahib tərs-tərs Ədalətin üzünə baxaraq: 

– Di ver, cibindəki dörd manatı qoyum pulun 

üstünə. 

Foto atelyenin qapısından çıxanda Sahib acıqlı-

acıqlı dilləndi: 

– Çox şəkil-şəkil deyirdin, di bu da şəkil. İndi get 

bazara, görüm nə ilə gedirsən, – Ədalətdən ayrılaraq 

başqa səmtə yollandı. 

25.02.1991.  

  

 

 

 

GÜLƏLİ 

                             

Axşamdan yatağa girsə də yerinə elə bil qor 

doldurmuşdular. Yata bilmirdi, o üzünə, bu üzünə 

çevrikirdi Güləli. Zoğallıya kənd soveti sədri təyin 

olunandan gecələr yuxusu ərşi-əlaya çəkilmişdi. Neçə 

dəfə ara adamı salmışdı ortalığa, amma bir nəticəsi 
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olmamışdı. Hər dəfə də Minayə xəbər göndərmişdi ki, 

getsin anqırsın, tayını tapsın. Allahın verdiyinə şükür. İki 

oğlum var. Balaca olsalar da biri ərimdi, biri də balam. 

Mən ərə getmirəm. 

Minayənin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Güləli 

özü ilə bacara bilmirdi ki, bilmirdi. Düzdü, özü də 

ailəlidir. Azdırmı xəlvətdə iki-üç arvad saxlayan kişi? 

Qoy Güləli də onlardan biri olsun, dünya dağılmayacaq 

ki? Fikirləşdikcə Güləli özünü haqlı hesab edirdi. Həm də 

Minayənin ala gözləri, topuğuna çatan qara hörükləri, 

laləyə bənzər yanaqları, çiyələyi xatırladan dodaqları, 

mütənasib bədəni gözünün önünə gəldikcə dəli bir ehtiras 

Güləlinin ixtiyarını əlindən alırdı. 

Dərindən bir ah çəkib arxası üstə çevrildi Güləli və 

başladı səhərki planını necə həyata keçirməyi barədə 

götür-qoy etməyə. Çəpgöz Nənəş xəbər gətirmişdi ki, 

Minayə səhər dəyirmana dən üyütməyə gedəcəkdir. Özü 

də el yolu ilə yox, taxıllığın kənarıyla gedən cığırla. 

Səhər o başdan əyin-başını səliqəyə salan Güləli 

taxıl zəmisinin kənarından keçən cığırın yanında gizləndi. 

Sünbüllənmiş taxıl sahəsi qurşaqdan yuxarı olduğu üçün 

göz işlədikcə zəmidən başqa heç bir şey görünmürdü. 

Güləli bir xeyli gözləmişdi ki, bir də gördü taxıl yüklü 

eşşək Minayənin qabağında yavaş-yavaş gəlir. Arabir 

eşşək dayanıb ətrafa boylanır və arxada qalıb cığırın 

kənarında yumuşaq yaşıl otlara başı qarışan balasını 

axtarır. Eşşək dayananda Minayə əlindəki ağacla ―toş, 

toş‖ – deyib eşşəyi vurur və qorxa-qorxa ətrafa 

boylanırdı. 



 248 

Güləli qoduğu görən kimi, fikirləşdi ki, bu lap 

yaxşı oldu. Minayə xeyli aralanmışdı. Anasından arxada 

qalan qoduq otlaya-otlaya Güləlinin gizləndiyi tuşa çatdı. 

Güləli qəflətən qoduğun arxa ayağından yapışdı. Qoduq 

istədi götürülə, amma tərpənə bilmədi. Eşşəyin 

getmədiyini görən Minayə çönüb baxanda qoduğun 

dartınaraq yerindən tərpənə bilmədiyinə təəccüb qaldı. İlk 

baxışdan bir şey anlaya bilmədi. Çəpgöz Nənəşin dünən 

onunla olan söhbəti yadına düşdü birdən. Bildi ki bu 

kələk Güləlinin kələyidir. Gördü ətrafda heç kim 

görünmür. Nə yaman yerdə axşamladım, fikirləşdi 

Minayə. Özünü cəmləyib bir xeyli geri qayıtdı və üzünü 

tutdu qoduğun dartındığı səmtə: – Qoduğu burax, Güləli! 

Elə başa düşmə ki, bu yolla gəlməkdə səninlə razıyam. 

Mənim ərim sənin kimi oğraş dəyil. Vətən yolunda can 

qoyur, sən də buralarda əsgər ailəsinə sataşmaq üçün 

qoduğun ayağından öpürsən. Heç utanmırsan vəzifəndən, 

boğazına bağladığın qalstukdan, cibindəki partbiletdən? 

Elə başa düşmə səndən qorxub eliyən var. Bu dəyğa ya 

qoduğu burax, ya da təpəni odluyacam – deyib Minayə 

əlini koftasının yaxasına apardı. 

Qoduğun arxa ayağından iki əlli yapışıb güclə 

saxlayan Güləli Minayəni sünbüllərin arasından həsrət-

həsrət süzərək, öz-özünə deyirdi: – Kimə xox gəlirsən? 

Yox bir təpəmi odluyacaq. Çıxart görüm o silahını 

haranda gizlətmisən? Sən öləsən bu gün ya mənim 

olmalısan, ya da qara torpağın. Xəyalında Minayəni 

zəminin içərisində çiyələyə bənzər dodaqlarını, ətir 

qoxuyan saçlarını öpüşlərə qərq edirdi ki, qəfil açılan 
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güllə kimi, ―bu nədir ay hökumət, bura niyə uzanmısan‖ – 

sözlərinə diksindi Güləli. Diksinməyi ilə qoduğun ayağını 

buraxıb ağzını tutmağı bir oldu. 

Qoduğun təpiyi ilə Güləlinin ağız-burnundan 

şoralanan qanı görən qoruqçu Alış kişi özünü itirən kimi 

oldu. Xeyli aralıda yüklü eşşəyin yanında dayanan 

Minayənin görən kimi Alış məsələnin nə yerdə olduğunu 

başa düşdü. ―Heç utanmırsan? Tüpürüm sənin 

kişiliyinə!‖– deyib, Güləlinin yanından mundar bir 

yerdən uzaqlaşan adam kimi uzaqlaşdı Alı kişi. 

İki-üç gündən sonra iş yerinə gəldi Güləli. 

Sovetliyin qarşısında xeyli adamın toplaşdığını 

pəncərədən gördü. Lağlağı Zakirin toplanmış adamlara 

yaxınlaşdığını görəndə ürəyi qırılıb lap ayağının altına 

düşdü. Başını aşağı salıb stolun üstündəki kağız-kuğuzla 

özünü məşğul göstərsə də qulağı çöldəydi Güləlinin. 

Zakir toplaşan adamlarla görüşəndən sonra ―Bilmirsiniz, 

Qoduq Güləli yerindədirmi?!‖ sözləri sanki Güləlinin 

qulaqlarında bomba kimi partladı. Tez durub kabineti 

bağladı Güləli və açarları da cibinə qoydu. 

Zakirin topa duran adamlara danışdığı ―Qoduq 

Güləli‖ əhvalatının ürəkdən gələn qəhqəhələri altında 

suya düşmüş siçovul kimi büzüşərək, arxaya baxmadan 

yavaş-yavaş sovetlikdən uzaqlaşırdı Güləli. 

23.03.1998.  
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ƏZAB 

 

1976-cı ilin iyun ayı. Onuncuların ―Ədəbiyyat‖dan 

yazılı imtahan vermələrindən bir neçə gün keçməsinə 

baxmayaraq, imtahan işlərinin yoxlanması davam edir. 

Hər gün ədəbiyyat müəllimləri yazı işlərini yoxlamaq 

üçün gərgin işləyirlər. Diqqətlə yoxlanılan yazı işlərini 

ümumi rəyə gəldikdən sonra, Şahmar müəllimə verirlər 

ki, əlavə olaraq təkrarən yazını həm nəzərdən keçirsin, 

həm də yazıya qiymət yazsın. 

Neçə gün davam edən imtahan yazılarının 

yoxlanması axşama yaxın yekundaşdırıldı. Yazı işlərini 

direktora təhvil verəndə Tahirə müəllimə: 

– Alış müəllim, yazı işləri qurtardı, qaldı dövlət 

protokoluna qiymətləri köçürmək. Onu da Şahmar 

müəllimlə Sədi müəllim gəlib köçürərlər. Məsləhətdirsə, 

səhər qadın müəllimlər gəlməsin. Mənim də işim var. Biz 

sonra da gəlib qol çəkərik dövlət protokoluna. 

– Nə olar, işiniz varsa, siz gəlmiyə də bilərsiniz. 

―İki‖ alan oldumu? – Alış müəllim əlindəki imtahan 

işlərinə baxdı. 

– Hə, bir nəfər ―iki‖ aldı.–  Şahmar müəllim 

dilləndi. 

– Bəs niyə ―iki‖ yazdınız? – əsəbiliklə soruşdu 

direktor. 
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– Heç cür mümkün olmadı. O qədər səhvə yol 

verib ki, qiymət yazmaq mümkün olmadı – deyə Tahirə 

müəllimə Alış müəllimin əlindəki imtahan işlərini alıb 

―iki‖ yazılmış yazını axtarmağa başladı. 

– Bilirsiniz ki, ―iki‖ yazmaq olmaz!? Məktəbin 

mənimsəmə faizi aşağı düşəcək bir, müdir aççotu 

götürməyəcək iki, məktəbin adı, sizin adınız avqust 

müşavirəsində pis müəllim kimi hallanacaq üç, arxasını 

da hələ Allah bilir... Alış müəllim ―iki‖nin törədəcəyi 

fəlakətin faciəsini izah etdikcə Sədi ürəyində düşünürdü: 

―İşə düşdük. Allah Şahmar müəllimə insaf versin. 

Cəhənnəmə olsun bir ―üç‖dü də yazaydın rədd olub 

gedəydi‖. 

– Neyniyək, nə olacaq olsun. Onda gərək həmin 

uşağın yerinə biz yazaq, – Şahmar müəllim cavab verdi.  

Direktor kimi mən icazə verirəm. Bir uşağa yazdırın, 

altında it aparan bir ―üç‖ yazıb tullayın ora. Kimdi gəlib 

onu yoxlayan. Gəlsə də mən cavabdehəm. – Alış müəllim 

təkəbbürlü-təkəbbürlü gülümsündü. 

Müəllimlərin hər üçü Şahmar müəllimin üzünə 

baxdı. Sanki bununla demək istəyirdilər ki, məsləhətin 

nədir? Sədi müəllim isə ―Allah eliyə razı ola‖ fikrini 

ürəyindən keçirtdi. 

– Xeyir, elə şey olmaz, Alış müəllim. Özün də 

böyük bir məktəbin direktorusan. Mənimsəmə faizi aşağı 

düşəcək, avqust müşavirəsində biabır olacağıq... Nə bilim 

nə ilə hədə-qorxu gəlib bizi saxtakarlığa məcbur edib, 

kənd içində hörmətdən salma. Bu pambıq planı deyil ki, 

əlavə öhdəlikdə götürək. Elm faizə sığmaz. – deyən 
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Şahmar müəllim ―getdik‖ deyib direktor otağından çölə 

çıxdı, müəllimlər də arxasınca. 

Səhərdir. Direktorun kabinetində Şahmar müəllim 

qiymətləri protokola köçürür. Sədi müəllim əlindəki 

qəzeti nəzərdən keçirir. Alış müəllim isə kresloya 

yayxanıb arabir boyun-boğazının tərini silərək istidən 

şikayətlənir. Birdən Şahmar müəllim əlindəki yazı işini 

stolun üstünə tullayaraq: 

– Bu nədi, Alış müəllim? 

– Nə olub ki? – Alış müəllim laqeyidcəsinə 

dilləndi. 

– Guya xəbərin yoxdur. Yazı işini dəyişdirmisiniz. 

– Elə şey ola bilməz. Alış müəllim ―təəccüblə‖ 

dilləndi. 

– Necə ola bilməz? – deyən Şahmar müəllim 

direktorun qarşısındakı yazını əsəbiliklə götürərək, 

yanındakı işlərin içərisindən ―ağlama‖ və ―qaralama‖ 

nüsxələrini də seçərək kənardan Alış müəllimə göstərdi. 

Buyur bax. Əliyeva Validənin üç yazısı var. İkisi 

qiymətlənmiş, biri isə ―qaralama‖. Eybi yoxdur. Həmin 

bu yazıları maarif müdirinin qarşısına qoyaram, orada 

danışarıq – deyən Şahmar müəllim qapıdan çölə çıxdı. 

Bayaqdan bu mənzərəni seyr edən Sədi müəllim 

elə bil ki, tamam keyləşmişdi. Çıxılmaz vəziyyətdə 

qaldığını ildırım sürəti ilə dərk edən Alış müəllim tez 

qapını örtərək, ayaq üstə dayanmış Sədiyə üzünü tutaraq:  

– Sədi, mən ölüm daha keçib. Bilirəm Şahmar 

müəllim sənin xətrini çox istəyir, gör yazını ala 
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bilirsənmi? İmdad diləyən baxışlarını Sədinin ağzına 

dikdi Alış müəllim. 

– Düzü Alış müəllim, hələ də mən bir şey başa 

düşə bilmirəm bu işdən. Axı sənin nə maddi marağın var 

ki, yazılı sənədi dəyişirsən, özü də bir gecədə. Maraqlıdır, 

biz axşam çağı getmişik burdan. Gecə şagird qanadına 

baxdı ―iki‖ aldığını. 

– Bilmirəm, nə deyirsən de, bu iş sənlikdir. – Alış 

müəllim daha da yazıq görkəm aldı. 

– Heç vaxt təsəvvürümə gəlməzdi Alış müəllim, 

siz bu cür iş tutasınız. Özünüz də mənim müəllimim 

olmusunuz. Sizə yaraşmaz ki, imtahan işlərini 

saxtalaşdırıb bizi pis vəziyyətdə qoyasınız. Səhəri bir 

yoxlama gəlsə, bəs biz nə cavab verəcəyik? Yəqin, onda 

da deyəcəydin ki, mənim xəbərim yoxdur. 

– Daha ondan keçib. Üz vurdular, mən də keçə 

bilmədim. Mən ölüm, əlac sənə qalıb. – deyən Alış 

müəllim əlini boğazına atdı. 

Bir anlığa Sədi orta məktəb illərini yaşadı. Bu 

yaşantının içərisində onuncu sinifdə buraxılış imtahanları 

zamanı ―Fizika‖dan Alış müəllimin çığırda-çığırda ona 

―iki‖ yazdığı gözü önündə dayandı. Arvad kimi büzülə-

büzülə danışmağı, ikiüzlülüyü, yalançılığı və s. müəllimə 

yaraşmayan sifətləri şagirdlər arasında lağlağıya 

çevrilərək müxtəlif lətifələrin yaranmasına səbəb 

olmuşdur. Hətta bir dəfə müəllimlərdən biri satqınçılığı 

üstündə Alış müəllimi direktor otağında möhkəm 

əzişdirmişdi. Müəllim və şagirdlər güclə rəqibinin əlindən 

Alışı xilas etmişdilər. Amma yenə həmin su, həmin dibək 



 254 

idi. İndi nə desin, nə cavab versin Alışa, Sədi? İçərisini 

ağrı doğram-doğram doğrayırdı. Qarşısında buqələmun 

kimi sifətini gündə neçə dəfə dəyişən müəllimi və 

direktoru, digər tərəfdən uşaqlıq dostu, tələbəlik yoldaşı, 

xətrini dünyalar qədər istədiyi, həm də onun haqqını 

müdafiə edən (həmin sinfə Sədi dərs dediyinə görə fənn 

müəllimi kimi məsuliyyət daha çox onun üzərinə 

düşürdü) Şahmar. Sədinin baxışlarının pəncərədən çölə 

tikilib fikrə getdiyini görən Alış: 

– Tez ol, birdən çıxıb gedər. 

– Yaxşı Alış müəllim, indi sən də düzünü de 

görüm yazını dəyişməyinə görə heç olmasa ortada bir 

xeyirin olubmu? – deyən Sədi Alış müəllimin yumru, 

çuğundur kimi qırmızı sifətinin istidənmi, qorxudanmı 

daha də pörşələnməsinə ikrah dolu iyrənc bir nəzər saldı.  

– Düzü Sədi müəllim, bir heyvan gətirmişdilər, 

canın üçün lap yarısını sənlə Şahmara verəcəm. – Alış 

irişdi. 

– Ayıbdı! Siz bilirsiniz ki, Şahmar eşitsə, 

biabırçılıq edər. Özü də ünvanı səhv salma. Şahmar təmiz 

oğlandı. Hər şeyi öz arşınınla ölçmə. Sənin düşdüyün bu 

vəziyyətə görə çalışaram yazını alım. – Sədi cavab verdi. 

– Sən çox şeyi bilmirsən. Cavansan, təzə gəlmisən, 

Allah qoysa işlədikcə çox şey öyrənəcəksən. Şahmarın 

çoxdan bu kresloda gözü var. (Əli ilə kreslonu göstərdi 

Alış) İndi əlinə keçən bu imkandan istifadə etmək istəyir. 

– deyən Alış müəllim ürəkbulandırıcı gülüşü ilə daha da 

iyrənc bir məxluqa çevrildi, Sədinin gözündə. 
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– Yenə səhv salırsan ünvanı. Şahmar direktor 

olmaq istəsə günü sabah ola bilər. Mən bilirəm ki, onun 

həm imkanı var, həm də adamı. Amma vəzifə üçün 

cilddən-cildə girməyi bacara bilmir. Ona görə də Sizi tam 

Şahmar müəllimin adından əmin-arxayın edirəm ki, 

Şahmarın o köhnə, ermənidən qalma kreslonuzda gözü 

yoxdur. Əgər işdi-şayətdi Şahmar direktorluq həvəsinə 

düşəsi olsa, sizi kimi Cenyadan qalma kresloda yox, özü 

ilə təzə də kreslo gətirəcək – dedi Sədi müəllim və ikrah 

hissi ilə qapıya yönəldi. 

Məktəbin qapısına çıxan Sədi Şahmar müəllimin 

şam ağacının kölgəsində dayanıb fikrə getdiyini gördü. 

Bildi ki, Şahmar onu gözləyir. 

– Nə yaman fikrə getmisən, qardaş? – Sədi kinayə 

ilə gülümsündü. 

Fikirləşməyim neyləyim. Deyirəm, görəsən Alışın 

işlətmədiyi daha hansı fırıldaq qalıb? – əli ilə qara 

saçlarını arxaya daraqladı Şahmar. 

– Eliyib, eliyib də. Məncə çox da böyütməyə 

dəyməz.  

– Yox, sən bilmirsən, Sədi-Şahmar üzünü 

məktəbin qapısında yazıq-yazıq dayanmış Alış müəllimə 

yönəltdi. 

– Ver görüm, o yazılara mən də bir baxım. – deyən 

Sədi müəllim əlini Şahmarın əlindəki yazıya tərəf uzatdı. 

– Yox olmaz! Həm də sən bu işə qarışma. – 

Şahmar müəllim bozarmış halda Alışı məktəb qarışıq 

süzgəcdən keçirtdi. 
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– Ver baxım, verirəm sənöl – deyən Sədi əlini 

Şahmarın əlindəki yazıya tərəf uzatdı. 

Şahmar müəllim əlindəki yazıların ikisini seçib 

əlində saxladı, birini isə Sədiyyə uzatdı və dedi: ―Al, 

qiymətə və xəttə bax. Ağıllarına gəlməyib yazılmış yazını 

götürmək. İndi fikir ver, bir şagirdin üç yazısı var. Birinə 

―iki‖ yazılıb, birinə ―üç‖, biri isə qaralamadır. 

Sədi yazını alan kimi cırıq-cırıq edib yerə tulladı. 

Gözlərinə inanmayan Şahmar müəllim birtəhər özünü ələ 

alaraq ―mən bunu səndən gözləmirdim, Sədi‖ – deyib 

məktəbin alaqapısına tərəf yönəldi. Sədi isə durduğu yerə 

sanki kleylənmişdi, xəcalətli baxışlarını hələ də yerdən 

yığa bilmirdi. 

...Axşamdan yatağına girməyinə baxmayaraq heç 

cür yuxuya gedə bilmirdi Sədi. Bu nə işdi mən tutdum. 

Kişi də kişiyə ―sənöl‖ deyərmi hər şeydən ötəri. Özü də 

Alışın alçaqlığından ötəri. ―Sənöl‖lə dədə-babalarımız 

qan bağlayırmış, mən isə... Alış mənim 

sadəlövhlüyümdən, ürəyiyumşaqlığımdan, 

cavanlığımdan, təcrübəsizliyimdən nə bilim nədən 

istifadə edərək neçə illik dostun yanında məni beş 

qəpiklik elədi. Bir yazıdan ötəri ―sənöl‖. Yox, bu heç cür 

əxlaqa, mədəniyyətə sığışası söhbət deyil... Fikirlərin 

çalpaşıq məngənəsindən qurtara bilmirdi ki, bilmirdi 

Sədi. Saata baxdı. Dördə az qalıb. Durub paltarını geyindi 

və yatağında oturdu. Başı partlayırdı. Yox getməliyəm. 

Gedib üzr istəməliyəm. Yəqin ki, mənim çıxılmaz 

vəziyyətə necə salındığımı başa düşər. Bu əzabdan, 

vicdanım qarşısındakı qorun-qorun yanmaqdansa 
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günahımı etiraf etmək daha yaxşıdır. Həm vicdan 

əzabından qurtararam, həm də mənən rahatlanaram, deyib 

yola çıxdı. 

Darvazanın döyülməsi ilə bağdakı itin hürməsi 

gecənin lal sükutuna daş atmağı bir oldu. İtin hürməsinə 

fikir verməyən Sədi bir neçə dəfə oğurluq üstündə 

tutulmuş adamlar kimi astadan ―Şahmar müəllim, ay 

Şahmar!‖ – deyə çağırdı. Ürəyi çırpınmağa başladı. 

Özünü ələ ala bilmədi Sədi. Bütün bədəni sel-suyun 

içindəydi. Bədənindən axan tərlə bərabər, hiss edirdi ki, 

əzabları da yüngülləşir, nəfəsi sanki genəlir, özünü 

yüngül hiss edir. Bir xeyli darvazanın qarşısında 

dayanandan sonra geri döndü Sədi. 

Günortadan sonra məktəbin qarşısında Şahmarla 

rastlaşdı Sədi.  

– Şahmar müəllim, mən... 

– Lazım deyil, Sədi. Mən hər şeyi başa düşürəm. 

– Yox ey, Şahmar müəllim, bilirsən... 

– Daha o məsələ haqda qurtardıq. – deyən Şahmar 

müəllim heç bir şey olmamış kimi Sədinin qoluna girib 

müəllimlər otağına tərəf addımladı. Sədi isə uzun illərdən 

bəri tanıdığı dostunu elə bil yenidən kəşf etmişdi və 

dostunun ürəyinin böyüklüyü qarşısında ürəyində səcdə 

edərək onunla birgə addımlayırdı. 

26.05.1998. 
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UŞAQ TƏBƏSSÜMÜ 

 

GÜL ASƏF 

                             

Asəf həyətlərində kiçik bir gül bağçası salmışdı. 

Bağçadakı rəngbərəng güllərin ətiri adamı valeh edirdi. 

Güllərə həmişə Asəfin özü qulluq edərdi. Vaxtlı-vaxtında 

güllərin dibini yumşaldar, alağını təmizləyər və sulayardı. 

Gülləri çox sevdiyi üçün hamı ona Gül Asəf deyərdi. Bir 

axşam çağı anası gördü ki, Asəfin əlində balaca beli 

bağçaya gedir. 

– Hara gedirsən Asəf, axşamdır? – deyə anası 

soruşdu. 

– Güllərimi evə gətirməyə, ana. 

– A gül bala, bəs sən o gülləri çıxardıb evə 

gətirsən, bir də bitməz axı. Özü də o gülləri yerindən 

çıxartsan məhv olarlar. 

– Ana, Çingiz deyir ki, gecə oğru gəlib güllərini 

oğurlayacaq. 

– Yalan deyir Çingiz. Gülə oğru gəlməz, qadan 

alım, – deyə anası gül Asəfi bağrına basıb gül 

yanaqlarından öpdü. 

Səhər tezdən adəti üzrə yatağından qalxan kimi 

Asəf bağçaya, – güllərinə baş çəkməyə getdi. Aradan bir 

az keçməmiş anası gördü ki, Asəf ağlaya-ağlaya gəlir: 

– Niyə ağlayırsan, a gül balam, nə olub yenə? – 

deyə dilləndi ana. 
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– Ana, qoymadın güllərimi axşam evə gətirim. 

Odey gecə oğru gəlib güllərimi aparıb – deyə gül bala 

əlini gül bağçasına tərəf uzatdı. 

Bu zaman Çingizin əlində bir dəstə gül o biri 

evdən çıxaraq: 

– Asəf, gülləri mən oğurlamışam. Bu gün müəllim 

bizi 9 May Qələbə günü münasibəti ilə Xatirə parkına 

aparacaq. Bu gülləri  də Vətən yolunda həlak olanların 

şərəfinə ucaldılmış abidənin önünə qoyacağıq. 

Böyük qardaşından bu sözləri eşidən kimi Asəf tez 

bağçaya yüyürüb əlində bir dəstə gül geri qayıdaraq: 

– Çingiz, al bu gülləri də mənim adımdan apar. 

Müəlliminizə denən ki, bu qəşəng gülləri Gül Asəf 

özünün gül bağçasından göndərib. 

07.01.1987. 

 

 

 

 

 

MİŞKANIN SÜD QARDAŞI 

                             

Anası öldüyünə görə Mişkanı əmiziklə saxlayırdı 

Səbinə arvad. Qumral rəngli, qıvrım tüklü Mişka 

böyüdükcə quyruqlanıb daha gözəl bir quzu olurdu. 

Səbinə arvadın balaca oğlu Cabirlə yaman dostlaşmışdı 

Mişka. Cabir hara getsə Mişka da onun dalınca düşərdi. 

Bir səhər tezdən Səbinə arvad butulkaya Mişkanının süd 

payını tökdü və əmziyi butulkanın ağzına keçirtdi. Bunu 
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görən Mişka qaçdı Səbinə arvadın yanına və başladı onun 

donunun ətəyindən dişləri ilə tutub çəkməyə. Bu vaxt 

qapıda kimsə Səbinə arvadı çağırdı. Səbinə arvad:  

– Cabir! Ay Cabir?! – tez bura gəl! 

– Gəyiyəm, ana! 

– Qadan alım, al butulkanı Mişkanı əmizdir. 

Görüm kimdir çağıran, – deyib Səbinə arvad qapıya sarı 

getdi. 

Cabirin ağlamaq səsinə tez qayıdan Səbinə arvad 

nə görsə yaxşıdır. Cabir arxası üstə yıxılıb, ağzı-burnu 

südün içində, boş butulkanı da bərk-bərk sıxıb sinəsinə. 

Mişka əmzikdən tutub dartışdırdıqca Cabir də çığırır. 

Anası Cabiri ayağa qaldırdı, üst-başını çırpıb, gözünün 

yaşını sildi və boş butulkanı əlinə götürərək soruşdu: 

– Südün hamısını Mişka içdi, qadan alım? 

– Yox! – deyə Cabir başını buladı və başladı 

ağlamsınmağa. 

– Bəs qalanını neylədin? 

– Miska azca içdi. Çoxunu mən içdim. O da 

xayınnıxca məni vuyub yıxdı. 

Səbinə arvad gülərək balaca Cabirlə balaca 

Mişkanı qucaqladı: 

– Qadan alım, daha bu gündən Mişka ilə oldun süd 

qardaşı. Mişka daha sənlə ―dalaşmaz‖ deyib, Cabirin 

nəmli gözlərindən öpdü. 

24.03.1998. 
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ÖMƏRİN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ 

 

Ömər babasının qələmlərini əlinə yığıb arxasında 

gizlədir və babasının yanına gəlir: 

– Baba, hanı? Yoxdu. 

– Nə yoxdu, qadan alım? 

– Qələm. 

– Bəs necə oldu, qələmlər? Kim oğurladı? 

– Qaya pişiy oğuyladı, baba! 

– Qara pişiyi kəsəcəyəm. Baba ―hirslənir‖. 

– Yox təsmə, baba, zazıxdı, – deyən Ömər tez 

qələmləri babasına verir və gülür. 

*** 

Nənəsi soskanı (əmziyi) Ömərə verib deyir: 

– Ömər, əmziyi apar ver qardaşına ağlamasın. 

Mətbəxdə yemək hazırlayan nənə bir az keçmiş 

balaca nəvəsinin ağlamaq səsinə tez mətbəxdən otağa 

keçir. Nənə görür ki, Ömər oturub qardaşının yanında və 

əmziyi özü əmir. 

Nənə balacanı qucağına alır və soruşur: 

– Ömər, sənə demədimmi əmziyi qardaşına ver, 

ağlamasın. 

– Nənə veydim, Qaqaş aymadı. Dedi mən 

acmamışam! 

*** 

Ömərdən soruşurlar: 

– Balaca qaqaşının adı nədir? 

– Fazil. 
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– Bəs babanın adı nədir? 

– O da Fazil. 

– Nətəri, hər ikisinin adı Fazildir? Bəs onda baban 

hansıdır? 

– Biri bayaca babadır, biri yekə baba. 

*** 

Ömər, balaca qardaşının boynundan asılmış əmziyi 

başlayır əmməyə. Qardaşı Ömərin üzünü cırır. Ömər 

ağlaya-ağlaya nənəsinin yanına qaçır: 

– Nənə, baba məni döydü. 

Hadisədən xəbəri olmayan nənə: 

– Qadan alım, axı baban evdə yoxdur. Ömər 

nənəsinin əlindən tutub otağa gətirir və ağlaya-ağlaya 

balaca qardaşına göstərir və deyir: 

– Bax bu baba vuydu. Bayaca baba. 

*** 

Nənəsi balaca Fazili çimizdirmək üçün peçi 

yandırıb otağı isindirir. İlıq su ilə dolu vedrəni, sabunu, 

kruşkanı və s. şeyləri hazırlayıb kiçik nəvəsinin yanına 

qoyur. Ömərə tapşırır ki, ―baba‖nın yanında otur, – deyib, 

vannanı gətirmək üçün otaqdan çıxır. Nənə çığırtıya tez 

otağa qaydır və görür ki, Ömər kruşkanı su ilə doldurub 

balaca Fazilin üstünə tökür.  

Nənə tez Fazili qucağına alıb, hirsli-hirsli soruşur: 

– Niyə belə eləyirsən? Adam da bəs belə eliyər? 

– Ömər ağlamsına-ağlamsına cavab verir: 

– Babanı çimizdirirdim.  

05.01.2008. 
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