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ÖN SÖZ 
 

Babək XALİSTÜRK mənim üçün kimdir? Bu sualı özüm-
özümə verir və özüm də cavablandırıram. Məncə, belə daha 
yaxşıdır. Başqa bir insandan Babək XALİSTÜRKün kimliyini 
soruşsam, təbii ki, mən ondan lazım olan cavabı ala bilməyəcə-
yəm. O, Babək müəllimi mənim tanıdığım kimi deyil, öz tanı-
dığı kimi təqdim edəcək. Bu təqdimatdan mənə lazım olan in-
formasiyanı ala bilməyəcəyəm. Bu səbəbdən də deyirəm, Ba-
bək XALİSTÜRK mənim üçün ilk növbədə səmimi, etibarlı 
qonşu, gözəl dost, qardaş, sonra həqiqi ziyalı, alim və nəhayət 
olduqca maraqlı qələm adamı – şair, yazıçı, publisistdir. Mən 
Babək XALİSTÜRKü sizlərə yaxşı qonşu, gözəl dost, tanınmış 
alim kimi deyil, istedadlı yazar, qələm adamı kimi təqdim et-
mək fikrindəyəm. Təbii ki, Babək müəllimin yazar kimi hansı 
istedadın sahibi olduğunu onun on dörd hekayəsinin və üç po-
vestinin yer aldığı “Həyat labirintlərində” adlı bu kitabını oxu-
duqdan sonra siz özünüz də müəyyən edəcəksiniz. 

Hər bir insan həyatda mövqe qazanmaq, nüfuz sahibi olmaq 
üçün orta məktəbdə yaxşı oxumalı, başqalarından yaxşı mənada 
fərqlənməlidir ki, ali məktəbdə seçdiyi ixtisasın kamil mütəxəs-
sisi ola bilsin. Babək XALİSTÜRK bu baxımdan həmişə yük-
səkdə durub. Hələ Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki 
BDU-nun) biologiya fakültəsinin tələbəsi ikən Azərbaycan EA-
nın (indiki Azərbaycan MEA-nın) A.İ.Qarayev adına Fiziologi-
ya İnstitutunda çalışıb. Universitetdə təhsilini uğurla başa vur-
duqdan sonra Azərbaycan EA-nın Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 
1977-1992-ci illərdə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının (indiki 
RTEA-nın) Beyin institutunda əvvəl ixtisasartırmada olub, sonra 
isə elmlər namizədi və elmlər doktoru dissertasiyalarını yerinə 
yetirərək müdafiə edib. Beyin üzrə dünyada barmaqla sayılacaq 
mütəxəssislərdən biridir. Yüzlərlə elmi məqalə və bir monoqrafi-
ya müəllifidir. Hazırda biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 
Amerika Elmlər Akademiyasının üzvüdür. 
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Babək XALİSTÜRK xoş bir tale yaşayır. O, gözəl ailə baş-
çısı, alim, şair, yazıçı, publisistdir. Bir sözlə, həm elm, həm də 
söz adamıdır. Söz adamları Tanrının sevimli bəndələridirlər. 

Babək müəllim Allahına, atasına və taleyinə minnətdardır. 
Ona görə ki, Allah ona istedad və bacarıq verib. Atası (o, orta 
məktəbdə əlli ilə qədər dil və ədəbiyyat müəllimi işləyib) onda 
ədəbiyyata, sözə sevgi yaradıb. Taleyin qisməti və özünün gərgin 
əməyi sayəsində bütün bunları reallaşdırmağa müvəffəq olub. 

Babək XALİSTÜRKün “Həyat labirintlərində” kitabının 
əlyazması masamın üstündədir. Kitab hekayələrlə başlayır və 
povestlərlə tamamlanır. Müəllif bir qələm adamı olaraq böyük 
ədəbiyyatın söz qapısını açmaq istəmiş və çox insanların gö-
rüb, lakin görmək istəmədiklərini, qəbul belə etmədikləri həqi-
qətləri, reallıqları qələmə almışdır. Onun qələmə aldıqları daxi-
lində təlatüm yaradan, hər zaman göyüm-göyüm göynəyib qay-
saq bağlamayan Vətən yaraları, itirilmiş yurd yerlərinin ağrıla-
rı, gün-gündən azalmaq, qurtarmaq əvəzinə artan, çoxalan 
dərdlərimiz, problemlərimizdir, cəmiyyətimizin bitməyən icti-
mai-siyasi və iqtisadi bəlalarıdır. Hekayə və povestlərində mü-
əllifin məram və məqsədi hər bir insanın könlündə haqq işığı 
yandırmaqdır. Bu istək həm də Babək XALİSTÜRKün müəl-
limliyindən (o, eyni zamanda pedaqoqdur) və vətənpərvər, xal-
qını dərin məhəbbətlə sevən ziyalı olmasından irəli gəlir. 

Müəyyən bir anı, hissi, həyat hadisəsini əks etdirən heka-
yələrdə böyük problemlərin həllini, bitkin xarakterlər axtarmaq 
absurddur. Bununla belə, müəllifin istedadının və bədii təfək-
kürünün məhsulu olan hekayələr olduqca maraqla oxunur. Mü-
əllif qorxmadan, çəkinmədən həyat reallıqlarını qələmə alır, in-
sanın çox şeyə qadir ola biləcəyini göstərən hekayələr yazır. 
Bu, Babək müəllimin cəmiyyət, millət və Allah qarşısında olan 
borcudur. Həm də şərəfli bir ziyalı olaraq borcudur. 

İnsan həyata borc ödəmək üçün gəlir. Bu borcun nəticəsi 
də dünyada izin, sözün qalmasıdır. Müəllif bu gün biz oxucula-
rın görüşünə sözlə gəlib. Əgər onun bu sözünün dəyər yükünü 
nəzərə alsaq, müəllif yazıçı taleyindən gileylənə bilməz. 
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Bu, bir həqiqətdir ki, istedadlı, fədakar, mübariz insanlar 
səssiz-səmirsiz yaşaya və həyatdan xəbərsiz-ətərsiz gedə bil-
mirlər. Onlar heç nəyə biganə qalmırlar. Əlini-qolunu sallayıb 
elə-belə gün keçirməyi, vaxt öldürməyi bacarmırlar. Dünyada 
yeni cığır açıb iz qoymağa çalışırlar. 

Allaha “bir köynək yaxın olan adamlar” vardır ki, onlara 
da söz adamları deyirlər və bir də onu deyirlər ki, Allahın yaxın 
adamları Tanrının dərgahına daha tez yollanırlar. Bəşəriyyəti 
yarpaq tökümü qabağına qatıb getdiyi bir zamanda bu kitabın 
oxuculara çatdırılması istəyində oldu Babək XALİSTÜRK. 
Ona görə ki, onun fikir və düşüncə dünyası bunu Babək müəl-
limdən tələb edirdi. Uzun illərdən bəri daxilində gedən mübari-
zə, ürəyində meydan açan, duyğularını tarıma çəkən şairliyi ilə 
yazıçılığı arasında gedən savaş, döyüş onu rahat buraxmır, da-
im yaz-yarat deyir. Amma təəssüflər olsun ki, bu yazılar kitab 
halında çıxmırdı. Son fikrimiz Babək müəllimin həm poetik 
nəfəsilə “yoğurulmuş” şeirlərinə, həm qələmindən çıxmış he-
kayə və povestlərinə şamil edilə bilər. 

Sözsüz, Babək XALİSTÜRKün nəzm və nəsrlə yazdığı bü-
tün bədii əsərləri də onun övladlarıdır. Bildiyimə görə, Babək 
müəllim paralel olaraq bu günlərdə özünün şeirlər kitabını da 
çapa hazırlayır. 

Ümidvaram ki, Babək XALİSTÜRKün “Həyat labirintlə-
rində” kitabına söz adamları biganə qalmayacaqlar. Müəllifin 
özünə, sözünə, qələminə inandığıma görə bu qənaətdəyəm. 

Yaradıcı insanlar yazmasalar, yaratmasalar yaşadıqlarını 
hiss etməzlər. Babək müəllim yaşadığını, dünyada var olduğu-
nu yazmaqla, yaratmaqla hiss edən insanlardandır. 

Babək XALİSTÜRK imzası oxuculara yad deyil, çoxlarına 
tanışdır, hətta minlərlə oxucular üçün doğmadır. Neçə illərdən 
bəri yazıb yaradır və ardıcıl olaraq qəzet, jurnal və almanaxlar-
da, eləcə də internet saytlarında öz şeirləri, hekayələri, povest-
ləri və publisist yazıları ilə oxucuların görüşünə gəlir. 

Ədəbiyyatda nəsrin “kiçik” adlandırılan, əslində böyük 
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mətləbləri özündə əks etdirə biləcək hekayə janrında Babək 
XALİSTÜRKün uğurları olduqca böyükdür. O, hekayədən he-
kayəyə püxtələşir, kamilləşir, hər təzə hekayəsində yeni məz-
mun, yeni düşüncə nümayiş etdirir. Eyni zamanda, onun heka-
yələrində maksimum yığcamlıq və həyat reallıqlarının təsviri 
qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. 

Hər bir yazıçının məxsusi olaraq müraciət etdiyi mövzular 
var və onlar sanki bir hekayədə deyə bilmədikləri reallığı di-
gərlərində deyib tamamlayırlar. 

Kitab müəllifin “Keçəl Pənah” yumoristik hekayəsi ilə baş-
layır. Kecəl Pənah kimdir? O, keçən əsrin əllinci illərinin so-
nunda İran Azərbaycanından Sovet Azərbaycanına keçmiş bir 
mühacirdir. Əslində Pənah inqilabçı olmayıb, sadəcə inqilabçı-
lara qoşularaq bu taya keçib. O tayda isə arvadını və altı azyaşlı 
uşağını qoyub qaçıb. Bu tayda özündən on doqquz yaş kiçik 
qızla – Zərifə ilə evlənib. Bir sənəti olmadığından restoranda 
xörəkpaylayan işləyir. Baməzə adam olduğundan müştərilərlə 
asanlıqla dil tapır. Onun çalışdığı restoranda müştərilərin sayı 
günbəgün artır. Müəllif göstərir ki, Keçəl Pənah müştərilərə 
yalnız yemək-içmək paylamır, həm də onlara gülüş bəxş edir. 
Pənahın baməzəliyini müəllif onun bəzəyib-düzəyib danışdığı 
hadisələrlə oxuculara çatdırır. Görünür, müəllif bizim nəsrimi-
zin Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev ənə-
nələrinə yaxşı bələd olduğundan personajların dialoqlarında tə-
biiliyə, hazırcavablığa xüsusi diqqət yetirir. O, gördüyü, bildi-
yi, eşitdiyi hadisələri qələmə alır. 

Müəllifin başqa bir yumoristik əsərinə – “Kamança Seryo-
ja” hekayəsinə diqqət yetirək. Hekayənin qəhrəmanı tarixən ba-
şımıza bəla olan erməni xalqının nümayəndəsidir. O, Azərbay-
canda doğulub, burada böyüyüb; yaxşı kamança ifaçısıdır. Bu 
sənəti bir nəfər Azəbaycan türkündən öyrənib. O, toylara gedir, 
içkiyə alüdədir, milliyyətcə rus olan arvadından – Svetadan it 
selbədən qorxan kimi qorxur. Seryoja həm də maraqlı söhbətlər 
etməklə ətrafdakıların diqqətini özünə cəlb etməyi bacarır. O, 
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dünyaya yalandan car çəkib “Sarı gəlin” mahnısı bizimdir” – 
deyən ermənilərdən deyil. O, bir məclisdə Azərbaycandan kə-
narda yaşayan cavan alim-ziyalımızın xahişi ilə “Sarı gəlin” 
mahnısını ifa edir. Yaxşı ifa olunan mahnının təsirindən cavan 
ziyalımız hönkür-hönkür ağlayır. “Sarı gəlin”nin, “Apardı sel-
lər Saranı”nın nə qədər təsirli və hansı millətə məxsus olduğu-
nu müəllif Seryojanın dilindən belə verir: “Həqiqətən də, Azər-
baycan xalq mahnılarının, o cümlədən “Sarı gəlin”in, “Apardı 
sellər Saranı”nın böyük yaranma tarixi var, olduqca dərin təsir 
effektinə malık bu şedevr əsərlər yalnız Azərbaycan türklərinə 
məxsus ola bilər. Bu mahnılarda xalqın ruhu çırpınır, qəhrə-
manlıq tarıxı, adət-ənənələri, sevinci, ağrı-acıları əks olunub. 
Bu mahnılar bir xalqın – Azərbaycan türklərinin həyatını, qəl-
bini güzgü kimi əks etdirir desək, yanılmarıq”. 

Babək XALİSTÜRKün bir neçə hekayəsi (“Cəfər müəlli-
min yuxusu”, “Onun böyük ürəyi”, “Ana yalanı”, “Etinasızlıq”, 
“Zatıqırıq”) tam başqa mövzuya – elm və təhsil sahəsində çalı-
şan insanların həyat və məişət qayğılarına, onların cəmiyyətdə 
oynadıqları rolun böyüklüyünə, söylədikləri fikrin sanbalına və 
eyni zamanda, neqativ halların tənqidinə həsr olunmuşdur. 

Babək XALİSTÜRK “Ana yalanı” adlı hekayəsinə “Tanrı 
eyni zamanda hər yerdə ola bilməyəcəyini nəzərə alaraq anala-
rı yaradıb” məşhur yəhudi kəlamını epiqraf seçib. Hekayənin 
qəhrəmanı Nərmin adlı müəllimədir. Uzun illər bu sahədə çalı-
şıb. İki ildir ki, təqaüdə çıxıb. Üç oğlu və bir qızı olmasına bax-
mayaraq tək-tənha yaşayır. Övladlarının hər biri ad-san sahibi, 
elm adamıdırlar və qonşu Rusiya Federasiyasında yaşayırlar. 
Üç ildir ki, ana öz uşaqları və nəvələri ilə görüşə bilmir. Döğ-
rudur, qızı və oğulları onu onlarla birlikdə yaşamağa dəvət 
edirlər. Lakin ana doğma torpaqlardan, dünyasını dəyişmiş 
əzizlərinin qəbirlərindən ayrıla bilmir. Təklikdən darıxan, uşaq-
larını, nəvələrini görmək üçün burnunun ucu göynəyən ana-nə-
nə yalana əl atmaq qərarına gəlir. 

Ananın keçmiş şagirdlərindən biri olan Rafiq doktor payon 
xəstəxanasının baş həkimidir. Ana Rafiq doktordan xahiş edir 
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ki, onun ölümü barədə uşaqlarına teleqram göndərsin. Bu, qey-
ri-qanuni, məsuliyyətli olsa da, Rafiq doktor müəlliminin sözü-
nü yerə sala bilmir və bu yalana imza atır. Çox keçmir ki, Nər-
min müəllimənin uşaqları ailəlikcə ata ocağına toplaşırlar. Ana-
larını sağ-salamat gördükdə çox sevinirlər. Lakin övladlar ana-
nın yalana əl atmasının günahını özlərində görüb xəcalət çəkir-
lər. Hekayəni oxuyub qurtardıqdan sonra gözlərimiz önunə Va-
qif Səmədoğlunun dəfələrlə sevə-sevə baxdığımız “Yaşıl ey-
nəkli adam” tamaşası gəlir. O əsərdə on illərlə bir-birini görmə-
yən qohumları bir araya gətirmək üçün əsərin qəhrəmanı bütün 
qohumlarına “əjdaha başı” gödərir. Lakin Babək XALİSTÜR-
Kun hekayəsində ana övladlarını görmək üçün onlara “əjdaha 
başı” göndərmir, sadəcə olaraq keçmiş şagirdinin əli ilə “özü-
nün ölüm xəbərini” çatdırır. 

Ana müqəddəs varlıqdır. Onu unutmaq, yaddan çıxarmaq 
olmaz. Yəhudu kəlamında deyildiyi kimi, ana Allaha bərabər 
olmasa da, bəzən onu əvəz etməyə qadir varlıqdır. 

Yaşadığımız həyat bir-birindən gözəl, fərqli olan sevgilər, 
istəklər və arzularla doludur . Amma ürək adlı ümmanın içində 
doğmalara, yaxınlara bəslənilən ilahi duyğular üçün də müəy-
yən bir yer vardır ki, o yerin içindəki boşluğa – qulaqbatırıcı 
sükuta, kimsəsizliyə xəyalən nəzər salanda insanın bütün varlı-
ğını dəhşət, vahimə bürüyür. Nərmin ana daxilindəki tənhalığı, 
sükutu bu yolla – “özünün ölməsi” yalanı ilə pozur və bu po-
zulmuş sükutdan bir dünya sevinc əldə edir. 

Babək XALİSTÜRKün “Erməni ekspertinnin etirafları” 
adlı hekayəsindən yazmasam olmaz. Bildiyimiz kimi, erməni-
lər əsrlərdir ki, bizə qarşı düşmən münasibətdədirlər. Son bir 
əsrdə başımıza gətirdikləri müsibətləri isə dünya birliyi nəinki 
görmək, hatta eşitmək belə istəmir. Amma bəzən həqiqət insa-
na elə baxır ki, ondan yayınmaq, gizlənmək və qaçmaq heç cür 
mümkün olmur. Birdən heç kimin gözləmədiyi bir olay baş ve-
rir. Yüz illərlə deyilmiş yalanlar içindən ortaya bir həqiqət çıxır 
və kor gözləri açır, kar qulaqları deşib-keçir. Erməni hərbi eks-
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perti Rusiyanın bir elektron mediasına müsahibə verərkən deyir 
ki, bu gün Ermənistan adlandırılan torpaqlar son qarışına qədər 
qədim türk torpaqlarıdır. 

“Səadət hər kəsin öz əlindədir” hekayəsində daxili hiss, hə-
yəcan, duyğu və düşüncələr hekayənin gözəl bir sonluqla bit-
məsinə imkan verir. Günel qarşısına Rafiq kimi bir həyat yol-
daşını çıxardığına görə hər gün Tanrıya şükürlər edir. Etiraf et-
məliyəm ki, mən bu hekayədə Rafiqin daxili yaşantı və iztirab-
larının ifadəsində Babək müəllimə xas olan bədii təfəkkürün 
mənəvi qüdrətilə qarşılaşmaqla daxilən zənginləşmiş oldum. 

Bir neçə söz də Babək XALİSTÜRKün povestləri barədə 
yazmağı özümə borc bilirəm. 

Müəllifin “Həyat labirintlərində” povesti həyatımızın real-
lıqlarından, ictimai-psixoloji problemlərdən bəhs edir. Qarabağ 
müharibəsinin məcburi köçkün halına salmış olduğu gənc qızın 
başına gələn müsibətlər diqqət mərkəzindədir. Dağlıq Qarabağ 
rayonlarının birində digər ailə üzvlərini (ata, ana və özündən 
dörd yaş kiçik qardaşını) gözləri qarşısında qanına qəltan edən 
ermənilərin əlindən namusunu və canını qurtarmağa müvəffəq 
olan on yeddi yaşlı qız – Güldəstə bibisi qızının (Nigarın) ailəsi 
ilə birlikdə başqa bir rayonda məskunlaşmalı olur. 

Güldəstəgilin evində məskunlaşdığı qarının (Tükəzin) nə-
vəsi Bəbir Güldəstənin qənirsiz gözəl olduğunu görür və ilk ba-
xışdan qıza aşiq olur. Bir ildən sonra gənclər ailə qururlar. Ol-
duqca gözəl güzərana nail olan gənc ailənin bədbəxtlikləri Bə-
birlə Çəp Məminin tanışlığından sonra başlanır. Çəp Məmi ra-
yonda hamının yaxşı tanıdığı qoca qumarbazdır. Bəbirin yanına 
oğlunun vurub əzdiyi minik avtomobilini təmir etdirmək üçün 
gəlir. Bəbir gözəl sənətkardır. Halal zəhməti ilə pis qazanmır. 
Bəbirin yaxşı qazandığını görən Çəp Məmi özünəməxsus üsul-
larla onu yoldan çıxararaq evindəki qumar məclisinə dəvət 
edir. Çəp Məmi və qumarbaz dostları Bəbiri inandırırlar ki, qu-
mar oynamaqda onun böyük qabiliyyəti var, belə qabiliyyət hər 
insana nəsib olmur. Qumarbazlar illərlə sınaqdan keçirilmlş 
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hiyləgərliklə Bəbiri şirnikləndirir və tələyə salırlar. Qumarbaz-
lar tərəfindən soğan kimi soyulan Bəbir hər şeyini (həyətdəki 
qoyun-quzusunu, mal-qarasını, maşınını) qumarda uduzur. 
Sonda təzə tikdirdiyi ikimərtəbəli evini bütün əşyaları ilə bir-
likdə sataraq böyük “stavka” ilə oynayan tanımadığı qumarbaz-
larla oyuna girir və məclisdə onunla qumar oynayan polis ida-
rəsi rəisi tərəfindən güllələnir. Bəbirin meyitini aradan götürür-
lər. Hadisənin baş verdiyi günün axşamı ərini izləyən Güldəstə 
onun Çəp Məminin evində öldürüldüyünü iddia edir, müxtəlif 
instansiyalara şikayət məktubları yazaraq ərinin qatillərinin cə-
zalandırılmasını tələb edir. Lakin həmin illər Azərbaycanda cə-
zasızlıq baş alıb gedirdi. Güldəstənin yazdığı şikayət məktubla-
rı onun özünün dəlixanaya salınması, qızının isə uşaq evinə ve-
rilməsi ilə nəticələnir. Dəlixanadan yalnız on dörd il dörd ay-
dan sonra buraxılan Güldəstə məcburən dilənməyə başlayır. 

Dilənərək yığdığı pulla Bakıda özünə otaq kirayələyir və 
payonlarına gedərək qızını axtarır. Lakin onun izinə düşə bil-
mədikdə qəlbindəki son ümidlər də öləziməyə başlayır. Bunun-
la belə, həyat davam edir... 

Güldəstə Bakıda – metro çıxacağında dilənərkən gənc bir 
qadınla rastlaşır. Uzun araşdırmalardan sonra həmin gənc qadı-
nın öz qızı (Gülçin) olduğuna əmin olur. Adı və familiyası də-
yişdirilmiş, atılmış uşaq kimi qələmə verilmiş Gülçini tapmaq 
o qədər də asan olmur. 

İyirmi beş il öncə anasından ayrı salınmış Gülçin uşaq 
evində tərbiyə almış, orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azər-
baycan Tibb Universitetinə (ATU-ya) daxil olmuş və həmin 
uşaq evinin müdiri Nilufər xanımın oğlu Adillə ailə qurmuşdur. 
Gözəl ailəsi var. Adil də həkimdir... 

Əsər olduqca təsirli və düşündürücüdür. İnsanların müsi-
bətlərinə bais olan şərəfsizlərin, müharibələrin lənətlənməsinə 
çağırması ilə böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. 

Babək XALİSTÜRKün kitabda yerləşdirilmiş ikinci poves-
ti “Ona ata deyə bilmədim” adlanır. Povest ailə-məişət prob-
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lemləri ilə bağlıdır. Bir yaşı hələ tamam olmamış Gülərin anası 
ilə atası boşanır. Anası (Məleykə) başqa adamla ailə qurur. 
Atası (Əliş) isə bir daha evlənməyərək sərgərdan həyat keçirir. 
ATU-da dosent işləyən Əliş qızı ilə bir dəfə də olsa maraqlan-
mır. Güləri ana nənəsi böyüdür. Gülər orta məktəbi bitirərək 
ATU-ya qəbul olunur. Universiteti bitirdikdən sonra oftalmo-
loq kimi fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində nə atası, nə də atası-
nın qohumları onunla maraqlanmır. Yalnız əmisi Məlik Gülər 
həm birinci sinfə gedərkən, həm də tələbə olarkən onunla görü-
şür, mənəvi dayaq olsa da, təklif etdiyi maddi köməkliyini gənc 
qız qəbul etmir. 

Gülər ATU-da oxuyarkən atasının ona yaxınlaşmasını, eh-
tiyacları ilə maraqlanmasını çox arzulasa da, bu, baş vermir. 
Əslində onun nəyəsə ehtiyacı yox idi. Atasının soyuqluğu, eti-
nasızlığı, onun varlığını belə qəbul etməməsi gənc qızın ürəyini 
bir daha qırır, qəlbində sağalmaz yara açır. Atasına qarşı heç 
zaman onu bağışlamayacaq bir hisslər yaşadır. 

Gülər cəmiyyətdə öz layiqlı yerini tutur. Ailə qurur, tərbi-
yəli, çalışqan uşaqları, onu böyük məhəbbətlə sevən həyat yol-
daşı, normal ev-eşiyi olsa da, atasının onun ürəyinə vurduğu 
yara sağalmır. 

Nəhayət, Əliş dünyasını dəyişir. Əmisi Məlik Gülərin yanı-
na gedərək atasının Bakıdakı mənzilinə, əşyalarına və bank he-
sablarına sahib durmasını söyləyir. Gülər əmisinə təşəkkür etsə 
də, atasından qalma hər şeydən imtina edir. Əmisinə son olaraq 
deyir ki, mən ona heç zaman ata deyə bilmədim. O mənim 
üçün tamam yaddır. Elə bir adamın mənə heç nəyi lazım deyil, 
ondan qalan nə varsa ehtiyacı olanlara paylayın. 

Babək XALİSTÜRKün sayca ikinci kitabına daxil edilmiş 
hekayə və povestlərdə sadə və zəhmətkeş insanların, eləcə də 
müxtəlif vəzifə sahiblərinin həyat və məişəti, hiss və həyəcan-
ları, düşüncələri, yaşayış tərzi, mənəvi-əxlaqi dünyası, psixoloji 
durumu, günümüzün reallıqları, problemləri müəllif tərəfindən 
sənətkarlıqla işlənmişdir. 
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Kitab zəngin həyat təcrübəsi olan, alim-yazarın qələmindən 
çıxmışdır. İnanıram ki, Babək müəllimin “Həyat labirintlərin-
də” kitabını oxucular maraqla, sevə-sevə mütaliə edəcəklər. 

Əziz dostum Babək XALİSTÜRK, yolun daim açıq, uğu-
run xeyir olsun! 

 
Məhərrəm Şəmkirli 

Yazar-jürnalist, 
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 

“Qızıl Qələm” media mükafatı laureatı.  
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QARABAĞ MÜHARİBƏSİ 
 
Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

dərin tarixi kökləri vardır. XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi ilə əsası qoyulmuş bu 
proses XX əsrdə - 1905-1906, 1918-1920 və 1988-1994-cü il-
lərdə azərbaycanlıların kütləvi qanlı soyqırımına məruz qalma-
sı mərhələlərindən keçmişdir. 

1987-ci ilin sonlarında Ermənistanda yaşayan azərbaycan-
lıların ara-sıra oradan qovulmağa başlaması ilə Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin müasir mərhələsinə təkan verilmiş-
dir. Özünü sivilizasiyalı, əzabkeş və zavallı kimi qələmə ver-
məyə çalışan erməni quldurları 1988-ci ilin əvvəllərindən baş-
layaraq Ermənistanda azərbaycanlıların başına min bir müsi-
bətlər, bəlalar gətirdilər. Məlumdur ki, Sovet dönəmində Ermə-
nistanda olan 37 kənd rayonunun 16-da azərbaycanlılar qismən 
və tam əksəriyyəti təşkil etmişdir. Digər şəhər və rayonlarda da 
xeyli sayda azərbaycanlı yaşamışdır. Az müddət içərisində bü-
tün azərbaycanlılar Ermənistandan qovuldu və onlara çatası bü-
tün əmlak payı bütövlükdə Ermənistana qaldı. Ən təəccüblüsü 
budur ki, insan hüquqlarını qorumağa borclu olan beynəlxalq 
təşkilatlar, keçmiş ittifaq hökuməti, bütün dünya ictimaiyyəti 
azərbaycanlıların Ermənistandan didərgin salınmasını hələ də 
rəsmən tam etiraf etməmişdir. Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tarixi, onun mahiyyəti və törətdiyi nə-
ticələr dünya birliyinə yaxşı məlumdur. Bu münaqişə, mühari-
bə əzəli Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vila-
yətini (DQMV-ni) qoparıb özünə birləşdirməyə çalışan Ermə-
nistanın Azərbaycana ərazi iddiaları nəticəsində yaranmışdır... 

1988-ci ildə münaqişə başlananda keçmiş Sovet İttifaqının 
rəhbərliyinin məhz Azərbaycana qarşı ədalətsiz, qərəzli mövqe-
yi nəticəsində münaqişə dərinləşərək qanlı müharibəyə çevril-
mişdir. 12 fevral 1988-ci il tarixdə ermənilər İrəvan (Yerevan) 
şəhərində (“Ermənistanı türklərdən təmizləməli!”, “Ermənis-
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tanda yalnız erməni yaşamalıdır!” şüarları ilə ilk separatçı çı-
xışlara başladılar. Bir gün sonra – 13 fevral 1988-ci il tarixdə 
DQMV-nin paytaxtı Xankəndi şəhərinin mərkəzində 350 nəfər 
erməni ilk mitinqlərini keçirərək, Azərbaycandan ayrılması ilə 
bağlı müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Bundan bir həftə sonra – 
20 fevral 1988-ci il tarixdə DQMV Şurasının Xankəndi şəhə-
rində keçirilən sessiyasında erməni nümayəndələri “DQMV-
nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-in tərkibi-
nə verilməsi barədə Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali 
Sovetinə müraciət haqqında” məkrli qərar qəbul etdi. Eyni tə-
ləblərlə İrəvanda (Yerevanda) da çıxışlar oldu.  

21 fevral 1988-ci il tarixdə Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsi 
ermənilərin bu qərarının qeyri-qanuni olduğunu elan etdi. Bun-
dan bir həftə sonra ermənilərin ssenariləri əsasında hazırlanmış 
Sumqayıt faciəsi (bu qarşıdurma və iğtişaşlarda 6 nəfər azər-
baycanlı, 26 nəfər erməni olmaqla 32 nəfər öldürülmüşdür) baş 
verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndidə yaşayan 
11.000-dən çox azərbaycanlını müxtəlif zorakı üsullarla şəhər-
dən çıxmağa vadar etdi. Onların bir çoxlarının evləri yandırıla-
raq dağıdıldı. İlin sonrakı aylarında da milli zəmində qarşıdur-
malar davam etdi. 1988-ci ildə Ermənistanın “Kanaker” alümi-
nium zavodu öz işçilərinə pansionat tikmək adı ilə Azərbayca-
nın müvafiq dövlət orqanları ilə razılaşmadan, özbaşına Qara-
bağın Topxana meşəsində qiymətli ağacları vəhşicəsinə qırma-
ğa başladı; ermənilərin bu azğınlığı Azərbaycan ictimaiyyətini 
qəzəbləndirdi və insanlar ermənilərin Azərbaycan təbiətinə qar-
şı törətdikləri bu vəhşiliyə görə kütləvi mitinqlərə (bu mitinqlər 
4 dekabra qədər davam etdi) başladılar. Bununla da ermənilər 
öz məkrli siyasətlərini davam etdirmək məqsədilə növbəti təca-
vüzün başlanğıcını qoydular.  

12 yanvar 1989-cu il tarixdə SSRİ rəhbərliyi guya vəziy-
yətin sabitləşdirilməsi məqsədi ilə Arkadi Volski başda olmaq-
la Xüsusi İdarə Komitəsi (XİK) adlı qurum yaratdı. XİK-nin 
fəaliyyəti müddətində DQMV-də vəziyyət daha da kəskin xa-
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rakter aldı. Vilayətin idarə və müəssisələrinin əksəriyyəti Azər-
baycanın əlindən alınaraq Mərkəzin tabeçiliyinə keçdi. Noyab-
rın 28-də SSRİ Ali Soveti vilayətdə ermənilərin hüquqlarını 
qorumaq üçün lazımi addımların atılması şərti ilə təhlükəsizlik 
qüvvələrinin orada qalmağa davam etməsilə DQMV-nin yeni-
dən Azərbaycanın tabeçiliyinə qaytarılmasına qərar verdi. De-
kabrın 1-də Ermənistan SSR Ali Soveti özbaşınalıq nümayiş 
etdirib vəziyyəti daha da gərginləşdirərək DQMV-ni özünə bir-
ləşdirmək haqqında qərar qəbul etdi. Ermənilərin bu qanunsuz 
davranışlarına cavab olaraq dekabrın 7-də Azərbaycan Ali So-
veti öz suveren hüquqlarından istifadə edərək, Azərbaycan KP 
MK-nin II katibi V.Polyaniçkonun başçılığı ilə Təşkilat Komi-
təsi yaratdı... 

12 yanvar 1990-cı il tarixdə erməni silahlı dəstələri Azər-
baycan ərazilərində, DQMV-dan kənarda azərbaycanlıların ya-
şadıqları məntəqələrə - Xanlar (Göygöl) rayonunun Quşçu, Go-
ranboy rayonunun Todan kəndlərinə silahlı hücumlar, basqın-
lar etdilər. Nəticədə 12 nəfər azərbaycanlı həlak oldu, 22 nəfər 
isə əsir düşdü. Yanvarın 13-də Bakıda yaşayan bir erməni əlin-
dəki balta ilə 2 azərbaycanlıya hücum edərək onlardan birini 
öldürüb, digərini yaraladı. Bu xəbər həmin vaxt şəhərdə keçiri-
lən mitinq iştirakçılarına çatdıqda az sonra şəhərdə qarşıdurma 
zəminində bir sıra olaylar baş verdi. Yanvarın 15-də SSRİ Ali 
Soveti Rəyasət Heyəti “Dağlıq Qarabağ və bir neçə ona bitişik 
rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında” qərar 
verdi. Yanvarın 20-də Sovet hərbi hissələri Bakıda azərbaycan-
lılara qarşı amansız qırğın həyata keçirdilər. Avqustun 23-də 
Ermənistan suverenliyini elan edərkən beynəlxalq hüquq qay-
dalarını pozaraq DQMV-ni öz ərazisi kimi göstərdi...  

1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində və ona bitişik 
ərazilərdə gərginlik tədricən artdı. Erməni silahlıları azərbay-
canlıların yaşadıqları məntəqələrə intensiv hücumlar həyata ke-
çirdilər. Artıq payızda Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların ya-
şadıqları kəndlər – Tuğ kəndi (30 oktyabr), Salakətin kəndi 
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(30 oktyabr), Xocavənd kəndi (19 noyabr), İmarət-Qərvənd 
kəndi, Aşağı Divanalılar kəndi, Yuxarı Divanalılar kəndi (9 
dekabr), Cəmilli kəndi (16 dekabr), Meşəli kəndi (23 dekabr), 
Kərkicahan qəsəbəsi (28 dekabr) ermənilər tərəfindən işğal 
olundu. Noyabrın 20-də saat 13.30 radələrində DQMV-da, Qa-
rakənd səmasında içərisində Azərbaycan Respublikasının bir 
sıra yüksək rütbəli vəzifəli şəxsləri olan “Mİ-8” N 72 hərbi 
vertolyotu ermənilər tərəfindən “Barret M81-A1” silahı ilə vu-
ruldu. Ermənilərin törətdikləri bu terror aktı nəticəsində vertol-
yotdakıların hamısı (23 nəfər) həlak oldu.  

Ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri hadisələrə, öz-
başınalıqlara cavab olaraq 26 noyabr 1991-ci il tarixdə Azər-
baycan Respublikası Ali Soveti “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi-
layətini ləğv etmək haqqında” qanun qəbul etdi... 

1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilərdə er-
mənilərin hərbi əməliyyatları daha geniş vüsət aldı. Ən müasir 
silahlarla silahlanmış erməni silahlı birləşmələri Axullu (9 yan-
var), Malıbəyli (11 fevral), Qaradağlı (17 fevral), Yuxarı 
Veysəlli (22 fevral), Xocalı (26 fevral) faciələrini törətdilər. Az 
sonra azərbaycanlıların yaşadıqları onlarla kənd ermənilər tər-
findən işğal olundu. 1992-ci ilin mayında Şuşa rayonu (8 may) 
və hətta DQMV-nə aid olmayan Laçın rayonu (18 may) ermə-
ni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildi. Bu işğallar ermə-
nilər tərəfindən silsilə şəklində davam etdirilmə xəttini götürdü. 
Bütün bunlar Ermənistan hökumətinin yürütdüyü beynəlxalq 
hüquq normaları ilə bir araya gəlməyən təcavüzkar siyasəti təs-
diq etdi. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildə problemin 
BMT və ATƏM prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdar oldu-
ğunu bir daha nümayiş etdirdi. Belə ki, mayda Romada 
ATƏM-in Minsk qrupunun danışıqları seriyasından ilkin mər-
hələ olaraq 11 ölkənin – ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Fransa, İtaliya, 
İsveç, Çexiya, Slovakiya, Belorus, Azərbaycan və Ermənistan 
nümayəndələrinin iştirakı ilə Dağlıq Qarabağa dair Minsk 
konfransına hazırlıq məqsədilə görüş keçirildi. Ancaq Şuşanın 
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və Laçının ermənilər tərəfindən işğalı sülh missiyasını öz üzəri-
nə götürmüş Minsk konfransının keçirilməsi yolunda əngələ 
çevrildi... 

1993-cü ildə Dağlıq Qarabağ hüdudlarından kənarda, onun 
ətrafında yerləşən Kəlbəcər rayonu 2 aprel tarixində erməni 
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olundu. BMT TŞ bu hadisə-
lərlə əlaqədar aprelin 30-da keçirdiyi toplantıda 822 saylı qət-
namə qəbul etdi. Aprelin 30-da Moskvada Rusiya – ABŞ – 
Türkiyə nümayəndələri görüşün nəticəsi olaraq münaqişəni 
dinc yolla nizama salmaq üçün təkliflər planı hazırladılar. Bu 
təkliflər mayın 3-də Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələ-
rinə təqdim edildi. Azərbaycan tərəfi bu üçtərəfli təşəbbüsü bə-
yənib onun planını qəbul etsə də, mayın 25-də Moskvada Rusi-
ya və Ermənistan prezidentləri səviyyəsində keçirilən görüşdən 
sonra Ermənistan üçtərəfli Rusiya – ABŞ – Türkiyə sülh planın-
dan demək olar ki, imtina etdi. Ermənistan az sonra bu planı 
qəbul etsə də, erməni silahlı qüvvələrinin hücumunun genişlən-
məsi Ermənistanın problemin dinc siyasi vasitələrlə həllinin bu 
və ya digər yollarla əleyhinə çıxdığını göstərdi. İyunun 3 və 4-
də ATƏM üzvü olan 9 ölkə (ABŞ, Rusiya, Fransa, Türkiyə, İta-
liya, Almaniya, Çexiya, İsveç, Belorus) nümayəndələrinin işti-
rakı ilə Romada keçirilən görüşdə Azərbaycan – Ermənistan 
münaqişəsinin həlli üçün yeni bir sənəd hazırlandı. Az sonra 
erməni hərbi birləşmələri münaqişənin həlli danışıqlarını poza-
raq Ağdam rayonu istiqamətində güclü hücuma keçib rayonun 
bir neçə kəndini zəbt etdi. Bir neçə həftə çəkən ağır döyüşlər-
dən sonra 23 iyul tarixində Ağdam rayonu da erməni hərbi 
birləşmələri tərəfindən işğal edildi.  

9 avqust 1993-cü il tarixdə Romada ATƏM-in Minsk qru-
punun Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə yeni görü-
şü keçirildi. Görüşdə erməni silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi 
Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını nəzərdə tutan “Təcili 
Fəaliyyət Planı” müzakirə edildi. Erməni tərəfi bu dəfə də eti-
raz edərək hazırlanmış sənədlərə bəzi dəyişiklik edilməsini tək-
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lif etdilər. Bu təkliflər əsasında Minsk qrupunun üzvü olan 
“Doqquzlar” tərəfindən başqa bir plan hazırlanaraq müzakirə 
olunması üçün tərəflərə göndərildi. Azərbaycan maraqlarına 
uyğun olmayan bu plana etiraz etdi. Bu planın qəbul edilməmə-
si səbəbindən Qarabağda vəziyyət bir qədər də gərginləşdi. Ya-
ranmış mövcud vəziyyətdən faydalanan erməni silahlı birləş-
mələri az müddət (cəmi bir həftə) içərisində Cəbrayıl (23 av-
qust), Füzuli (23 avqust), Qubadlı (31 avqust) rayonlarını da 
işğal etdilər.  

Sentyabrın 28-də yenidən işlənib hazırlanmış “Təcili Fəa-
liyyət Planı” tərəflərə təqdim edildi. Azərbaycan tərəfi planın 
bu variantının BMT TŞ-nın 853 saylı qətnaməsinə zidd oldu-
ğunu əsas gətirərək ona qarşı çıxdı. 14 oktyabrda BMT TŞ Qa-
rabağ münaqişəsi ilə bağlı 874 saylı daha bir qətnamə qəbul et-
di. Erməni tərəfi bu qətnamənin də tələblərini yerinə yetirmədi. 
Üstəlik az sonra - 30 oktyabr tarixində Azərbaycanın Zəngilan 
rayonu da erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildi. 
Bundan bir neçə gün sonra – 2-8 noyabrda ATƏM-in Minsk 
Qrupunun Vyanada keçirilən iclasında 9 ölkənin nümayəndələri 
bölgədəki mövcud vəziyyəti qınayan bəyannamə qəbul etdilər. 
Doqquz ölkə iğalçı qüvvələri Horadiz və Zəngilan ərazilərindən 
dərhal çıxmağa, BMT TŞ-nın qərarlarını yerinə yetirməyə dəvət 
etdi. Bundan bir neçə gün sonra BMT TŞ Horadiz və Zəngila-
nın ermənilər tərəfindən işğalı ilə bağlı 884 saylı qətnamə qəbul 
etdi. Ümumiyyətlə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 
və 884 saylı qətnamələrində erməni silahlı birləşmələrinin Azər-
baycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şətsiz çıxarılması və qaç-
qınların, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qaytarılması 
tələb olunsa da, ermənilər bu çağırışlara əsla məhəl qoymadılar. 
Qarabağ probleminin həlli yolunda Azərbaycan tərəfinin atdığı 
hər hansı bir addım ermənilər və onları dəstəkləyən bəziləri tərə-
findən nədənsə qəbul olunmadı... 

1994-cü ilin əvvəllərində baş verən hücumlar demək olar 
ki, ATƏM və Rusiyanın cəhdləri ilə həyata keçirildi. 15 aprel-
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də Moskvada MDB ölkə başçılarının iştirak etdikləri zirvə top-
lantısında - Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 
görüşündə problem müzakirə edilərək, onlar tərəfindən “Dağ-
lıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı hadisələr” mövzusun-
da ortaq bir bəyanat verildi. 26 aprel – 2 may tarixlərində 
ATƏM heyəti bölgəyə səfər etdi. 4–5 mayda Bişkekdə MDB 
Parlamentlərarası Şuranın iclası çərçivəsində Azərbaycan və 
Ermənistan parlamentlərinin başçıları və keçmiş DQMV-nin 
azərbaycanlı və erməni icmalarının nümayəndələri görüşdülər. 
Mayın 5-də sülh haqqında “Bişkek Protokolu” imzalandı. Ma-
yın 9-da Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri, eləcə də 
keçmiş DQMV-nin bəzi erməni liderlərinin nümayəndələri ara-
sında atəşkəs müqaviləsi imzalandı. 12 may 1994-cü il tarix-
dən etibarən isə atəşkəs rejimi tətbiq olundu. Bu hadisə ilə də 
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Qarabağ müharibəsinə 
(bəlkə də müharibənin birinci mərhələsinə) son qoyuldu. Belə-
liklə, Qarabağ müharibəsi başa çatdı... 

 
* * * 

13 fevral 1988-ci il tarixdən başlanan və 12 may 1994-cü il 
tarixə - atəşkəsə qədər davam edən Qarabağ müharibəsi nəti-
cəsində Azərbaycan Respublikasının 900 yaşayış məntəqəsi er-
məni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. Bu müddət 
ərazində Azərbaycan tərəfi ümumilikdə 19 600 nəfər şəhid ver-
mişdir.  

Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın 12 421 kv. kilometr 
ərazisi (təxminən 14,3 %-ə qədər sahə) ermənilər tərəfindən 
zəbt olunmuşdur. Bunun 8 057 kv. kilometrə yaxın ərazisi keç-
miş DQMV hüdudlarından kənardadır. Erməni silahlı birləşmə-
ləri DQMV ərazilərini demək olar ki, tamamilə nəzarətə aldıq-
dan sonra (4 388 kv. km-ə malik olan DQMV-nın 4 364 kv. km 
hissəsi ermənilər tərəfindən zəbt edilib) təcavüzkar əməllərini 
davam etdirərək, DQMV-dan kənarda olan Laçın rayonu (bü-
tünlüklə - 1 835 kv. km; 129 yaşayış məntəqəsi), Kəlbəcər ra-
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yonu (bütünlüklə - 1 936 kv. km; 124 yaşayış məntəqəsi), Ağ-
dam rayonu (təxminən 847 kv. km; 88 yaşayış məntəqəsi), 
Cəbrayıl rayonu (1 042 kv. km; Cocuq Mərcanlı kəndi istisna 
edilməklə 92 yaşayış məntəqəsi ermənilər tərəfindən zəbt olu-
nub; Mehdili kəndi bufer zolaqda yerləşir), Füzuli rayonu 
(təxminən 810 kv. km; 53 yaşayış məntəqəsi), Qubadlı rayonu 
(bütünlüklə - 802 kv. km; 97 yaşayış məntəqəsi), Zəngilan ra-
yonu (bütünlüklə - 707 kv. km; 86 yaşayış məntəqəsi), Qazax 
rayonu (təxminən 70 kv. km-lik bir ərazi və ya 7 kənd – Bağa-
nis-Ayrım, Xeyrimli, Barxudarlı, Sofulu, Yuxarı Əskipara, Aşa-
ğı Əskipara, Qızılhacılı), Sədərək rayonu (8 kv. km – Kərki 
kəndi) ərazilərini bütünlüklə və ya qismən zəbt etmişlər...  

Aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycanın dinc 
əhalisi kütləvi şəkildə qırılmış, qətlə yetirilmişdir. Ermənilər 
tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə ciddi dağıntılar, qarətlər, 
talanlar törədilmişdir. Qarabağ müharibəsi nəticəsində Azər-
baycan Respublikasına yüz milyardlarla dollar ziyan dəymiş-
dir...  

 
Nazim Tapdıqoğlu (Vəlişov) 

Tədqiqatçı, tarixçi, şair, yazıçı, publisist,  
“Qızıl Qələm”media mükafatı laureatı. 
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KEÇƏL PƏNAH 
 
 

Gülüş – insana məxsus ən güclü 
silahdır; heç kim incə yumor həmlə-
sinə duruş gətirə bilməz. 

Mark Tven 
 

ənah kişi rayonumuza – Güllücəyə iyirmi bir il əvvəl 
Cənubi Azərbaycandan gəlmişdi. Altmış-altmış iki yaş-

larında, yeyib-içən, son dərəcə baməzə birisi idi. Onun nə vaxt 
ciddi danışdığını, nə zamansa zarafat etdiyini anlamaq o qədər 
də asan deyildi. Sovet Azərbaycanına qırxıncı illərin axırların-
da Seyid Cəfər Pişəvərinin silahdaşlarına qoşulub keçmişdi. 
Özünün dediyinə görə, Güney Azərbaycanda S.C.Pişəvərinin 
rəhbərliyi altında qələbə çalan və tezliklə də məğlub edilən in-
qilabla onun heç bir əlaqəsi olmamışdı. Lakin yaranmış fürsəti 
qaçırmamış, inqilabçılara qatılaraq İranı tərk etmişdi. Bu taya 
keçəndən bir il sonra Pənah güllücəli Həsən kişinin qızı Zərifə 
ilə qarşılıqlı bəyənmə əsasında ailə qurmuş və beləliklə də, hə-
mişəlik bu rayonda qalmışdı. Zərifə Pənahdan düz on doqquz 
yaş kiçik idi. Onlar kifayət qədər mehriban dolanırdılar. İkisi 
oğlan, ikisi də qız olmaqla dörd övladları vardı.  

Deyilənə görə, Panahın o tayda da ailəsi varmış. Altı uşaq-
la arvadını Ərdəbildə qoyub qaçmışdı. Ərdəbilli qayınatası – 
Hacı Əsəd xeyli ciddi və çox imkanlı adam olduğundan Panahı 
heç xoşlamazmış. “Bir cırıq şalvara yamaq olmayan, hər şeyi 
lağlağıya salan, həm də gopcu” kürəkəninin arvad-uşağını bu-
raxıb qaçdığını eşidəndə Hacı Əsəd az da olsa qəzəblənməmiş, 
atıb-tutmamış, əksinə xeyli sevinmişdi. “Nəhayət ki, qızımın 
canı bu keçəl köpək oğlundan qurtuldu. Şükürlər olsun sənə, ey 

P 
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böyük Allahım!” demişdi. Hacı Əsəd Pənaha acıqlandığı üçün 
“keçəl” deməmişdi. Həqiqətən də, Pənahın başında bir dənə də 
olsun tük yox idi. El arasında deyildiyi kimi, noxudu keçəl idi. 
Keçəlliyinin səbəbini özü hər dəfə fərqli şəkildə izah edirdi. 
Gah “mən elə anadangəlmə keçəl olmuşam”, gah da “əvvəl 
qapqara şəvə kimi qəşəng saçım olub, adını unutduğum bir dəri 
xəstəliyinə tutulduqdan sonra başımın tükü payız xəzəli kimi 
töküldü” - deyirdi. Ancaq keçəl olmasının səbəbini yəqin ki, 
heç özü də düz-əməlli bilmirdi.  

Bir sənət sahibi olmadığından Keçəl Pənah Güllücəyə gəl-
dikdən bir həftə sonra rayon mərkəzində, uca qarağac və çinar 
ağacları əhatəsində yerləşən restoranda xörəkpaylayan işinə dü-
zəldi. O, işə düzəldikdən sonra bu restoranın müştərilərinin sa-
yı yavaş-yavaş artmağa başlamışdı. Günün hər saatında resto-
randa müştəri olurdu. Axşamlar müştərilərin çoxu, özlərinin 
dediyi kimi, Keçəl Pənahla mırt vurmağa gələr, bir-iki şiş ka-
bab, yüz-yüz əlli qram araq, bir-iki bakal pivə sifarış edərək 
xeyli oturardılar. Aralıqda gəzişən Keçəl Pənah müştərilərə 
xidmət edə-edə hamı ilə zarafatlaşmağa da macal tapar, lakin 
heç kimin xətrinə dəyməzdi. Onun Güney ləhcəsi ilə danışması 
söhbətlərinə xüsusi şirinlik qatırdı. 

Keçəl Pənah yaşından, vəzifəsindən asılı olmayaraq tanıdı-
ğı adamların hamısı ilə zarafat etməyi xoşlayırdı. Ancaq onun 
avtobazada mexanik işləyən Cin Mirzə ilə xüsusi zarafatı vardı, 
heç vaxt bir-birinin zarafatından inciməz, əksinə, xüsusi zövq 
alardılar. Cin Mirzə Keçəl Pənahdan təxminən on beş yaş bala-
ca olsa da, Pənah kişi onun xətrini çox istəyir, səmimi, hazırca-
vab, həm də səxavərli olması ilə əlaqədar ona xüsusi rəğbət 
bəsləyirdi. Bir məsələ də vardı ki, Cin Mirzənin rəhmətlik atası 
da Cənubi Azərbaycandan gəlmə idi.  

Bir dəfə Keçəl Pənahla söhbət zamanı Cin Mirzə gözlənil-
mədən həddini aşdı. Keçəl Pənah bir-iki dəqiqə danışmadan 
onun üzünə necə baxdısa Cin Mirzə elə bil yuxudan oyandı, ani 
bir hərəkətlə Keçəl Pənahı qucaqlayaraq ondan üzr istədi. Bu 
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əhvalatdan sonra onların zarafatı həmişə səmimi şəkildə olmuş, 
ədəb çərçivəsindən çıxmamışdı.  

Yay günlərinin biri idi. Axşamdan xeyli keçmiş restoranda 
cəmi beş stolda müştəri vardı. Sol küncə yaxın qoyulmuş sto-
lun arxasında tək oturmuş Cin Mirzə Panahı söhbətə cəlb elə-
mək məqsədilə dedi: 

– Ay Pənah kişi, bir maraqlı əhvalat danışıb kefimizi açsa-
na. Hər halda rəhmətlik baban Məşədi Qulamhüseynin hüzr ye-
rində deyilik.  

Pənah Cin Mirzəyə tərəf bir neçə addım atıb qarşısında tə-
zim etdi və üzünə ciddi görkəm verərək dedi: 

–Ya Cin, nə danışım, ürəyin nə istəyir? Bəlkə, qışın qarlı, 
çovğunlu bir günündə gecə işdən qayıdarkən evimə bircə tin 
qalmış yolumu kəsən, üç “buxanka” çörəyimi yesələr də məni 
səhərə qədər küçədə saxlayıb donduran, uşaqlarımı isə evdə ac 
qoyan bir sürü səllimi itin nadürüstlüyündən danışım. Yoxsa, 
Teyfur kişinin ceyran kimi xallı atına araq içirib dəli eləmə-
yimdən söhbət açım? 

Kecəl Pənahın Cin Mirzənin qarşısında əda ilə təzim etmə-
si və dediyi sözlər hamını güldürdü. Mirzə də öz növbəsində 
gülümsəyərək Pənahın qarşısında təzim etdi və dedi: 

– Ya Keçəl, onları yox! Onları ən azı əlli dəfə danışmısan. 
Təzə, maraqlı bir əhvalat danış.  

Pənah dazının sağ tərəfini sol əlinin baş barmağı ilə gülmə-
li şəkildə qaşıya-qaşıya gözünün birini qıydı. Sonra sifətini ko-
mik hala saldı və bir an düşünüb dedi:  

– Canın üçün, Mirzə, iki gün əvvəl gecə bir qəribə yuxu 
görmüşəm, eşitsəniz, uğunub gedəcəksiniz. Danışımmı?  

Mirzə də, restorandakı digər müştərilər də yuxusunu danış-
masını Pənahdan xahiş etdilər. Pənah restoranın ortasında üzü 
Mirzəyə tərəf dayanıb gülüş doğuran bir görkəm aldı və danış-
mağa başladı: 

– İki gün əvvəl axşam yatmağa hazırlaşanda arvad dedi: 
– Ay kişi, gəlsənə bu gecə ayrı-ayrı yataq. 
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– Niyə, ay arvad, olmaya evliliyimizin iyirmi ilindən sonra 
keçəlimin sənə də yoluxacağından qorxmağa başlamısan?  

– Ay kişi, nə keçəl, nə yoluxma? Hava çox istidir, ona görə 
dedim.  

– Arvad, nə danışırsan, bu iyirmi ildə mənim səndən ayrı 
yatdığım bircə gecə olmayıb, odur ki, sənin bu ayrı yatmaq ide-
yanı heç bəyənmədim. Ayrı yatmaq ideyası hardan çıxdı?! Ar-
vadın qaşqabağı sallansa da, əlavə bir söz demədi. Onun könlü-
nü almaq məqsədi ilə tez dedim, gözəlim, gəl çarpayımızda 
ayaqbaş yataq. Ayaqbaş yatmağa arvad da razı oldu. Yerimizi 
hazırlayıb yatdıq. Gecənin bir aləmi yuxu görməyə başlamı-
şam. Görürəm ki, elə bu restoranda xörəkpaylayan işləyirəm. 
Nahar zamanıdır. Müştəri də xeyli çoxdur. Mirzə, and olsun 
başına...  

 Söhbətin bu yerində Cin Mirzə restoranda oturanları daha 
da şənləndirmək məqsədi ilə Pənahın sözünü ağzında qoydu: 

– Ya Keçəl, öz qızıldan qiymətli başına and içsənə. Mənim 
qıllı başımla sənin nə işin var? 

–Ya Cin, mən belə xırda məsələlərdən ötrü öz başıma – qı-
zıldan qiymətli bir başa necə and içim? Məsləhət bildiyim üçün 
sənin başına and içdim də. Sevinməkdənsə, hələ mənə qaş-qa-
baq da göstərirsən. Yəqin ki, rəhmətlik doğma atan sənin başı-
na bircə dəfə də olsun and içməyib.  

Restorandakı müştərilər Cin Mirzənin replikasına və Keçəl 
Pənahın hazırcavablığına xeyli güldülər. Sonra Pənah sözünə 
davam etdi: 

– Hə, harda qaldım... Hə, indi Mirzənin oturduğu yerdə ta-
nımadığım bir cavan oğlan əyləşdi. Geyimindən, davranışından 
ciddiyyət, zəhm yağırdı. Onu görən kimi keçəlimə qaşınma 
düşdü. Tez yanına gedib adam balası kimi salamlaşdım və sifa-
rişini qəbul etdim. Özümü savadlıyammış kimi göstərərək onun 
dediyi yeməyin və içkinin adını əlimdəki dəftərçəyə “yazdım”. 
Əslində bilirsiniz də, yazıb-pozmağı əsla bacarmıram. Bu günə 
qədər də maaş cədvəlinə barmaq izimi qoyuram. Karandaşla 
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dəftərə bir bozbaş boşqabı, çörək, göy-göyərti və badamlı şüşə-
sinin şəklini çəkmişdim. Mətbəxdəkilərə ciddi tapşırmama əsa-
sən cavan oğlanın sifarişini diqqətlə hazırlayıb məni çağırdılar. 
Sifarişini aparıb onun stolunun üstünə düzdüm. Nuş olsun! – 
deyib aralandım. Ancaq bir gözüm elə onda idi. Cavan oğlan 
vaxt itirmədən yeməyə başladı, bir qədər yedikdən sonra çən-
gəli ctolun üstünə atıb acıqlı şəkildə məni çağırdı: 

– Ay kişi, bir bura gəl! 
– Buyurun, sizi eşidirəm. 
– Bu xörəkdən tük çıxdı, sənin başının tüküdü, – dedi və 

başıma diqqətlə baxıb noxudu keçəl olduğumun fərqinə vardı 
və ani fikrə getdi. Onun duruxmasından istifadə edərək dilimi 
dinc qoymadım: 

–Yoldaş, mənim yox sizin başınızın tükünə oxşayır, görür-
sünüz, maşallah qapqaradır, həm qaradır, həm də düz, – deyib 
qımışdım. Mənim qımışdığımı görüb cavan oğlan daha da hirs-
ləndi. 

– Hardan bilirsən ki, bu mənim başımın tüküdür. Yəqin ki, 
mətbəxinizdə çalışan kişilərin hamısının başı sənin başının gü-
nündə deyil, – dedi və istehza ilə gülümsəyib qalib görkəm al-
dı. Bu söz atışmasında onun vaxtından əvvəl özünü qalib san-
ması heç xoşuma gəlmədi. Hamının eşidə biləcəyi bir səslə: 

– Bizim restoranın mətbəxində yalnız qadınlar çalışır, ha-
mısının da saçı uzundur, – dedim.  

Cavan oğlan hiss etdi ki, mənimlə mübahisə edə bilməyə-
cək, amiranə səslə ucadan dedi: 

– Kimdi buranın müdiri? Çağırın bura! Tez çağırın! 
Tərslikdən müdir həmin anda kabinetində oturub televizor-

da futbola baxırmış. Müdir gələn kimi çavan oğlan dedi: 
– Mən sizin rayonun təzə prokuroru Vasif Qasımovam.  
Müdir qulağını kəsmiş adamı görən küçüklər kimi əl-ayağa 

düşdü: 
– Buyurun, yoldaş Vasif müəllim-prokuror, sizə canım da 

qurbandır. 
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Prokuror mənə baxdı və bir qədər ara verdikdən sonra dedi: 
– Bu xörəkpaylayan kişi, saqqalından utanmadan, mənə sü-

but etmək istəyir ki, xörəkdən çıxan tük mənim öz başımın tü-
küdür. Bunu bir də buralarda görməyim. 

– Baş üstə, – deyib müdir üzünü mənə döndərərək: – Sə-
ninlə qurtardıq, itil, bir daha buralarda görünmə, – dedi. 

O anda ürəyim köhnə maşınların motoru kimi “stuk” elə-
mək istəsə də, “kişi” kimi dözdu. Təzəcə asılmış süzmə kimi, 
suyum süzülə-süzülə evə qayıtdım. Arvad-uşaq qanımın it qa-
nından da qara olduğunu görüb nə baş verdiyi ilə maraqlandı-
lar. Lakin kiməsə, nəsə izah edə biləcək halmı qalmışdı mən-
də? Titrətmə, qızdırma ilə yatağıma girdim. Fikirləşməkdən 
beynim çatlayırdı. “İndi mən nə edəcəyəm? Məni daha resto-
ranlarda işə götürməzlər, uşaqlarımı nə ilə dolandıracağam?” 
Belə dolaşıq fikirlər məngənəsində çabalayarkən qəflətən ağlı-
ma gözəl bir fikir gəldi: “Sürücü işləmək pis olmaz”. Səhərisi 
gün sürücülük kursuna yazıldım. Üç aydan sonra şablondan da, 
“yezda”dan da imtahanları verib vəsiqə aldım. Vaxt itirmədən 
avtobazanın müdirinin yanına getdim. Avtobazanın müdiri 
Ələsgəri tanıyırsınız də, yeyib-içən, canlara dəyən oğlandır. Al-
lah onun canına sağlıq versin! Məni görən kimi ayağa qalxdı, 
əl tutub əhvallaşdı və sonda:  

– Buyurun, Pənah kişi, mənə dair qulluğunuz? 
– Qul sahibi olasınız, Ələsgər müəllim. Bilirsiniz də, məni 

şərləyərək restorandakı işimdən qovublar. 
– Bilirəm. 
– Həəə... Allah canınıza sağlıq versin! Mən də uşaqları do-

landırmaq üçün oxuyub sürücülük vəsiqəsi almışam. Gəlmişəm 
ki, bir abtomobil verəsiniz, gedib balalarıma çörək qazanım.  

– Mənim gözüm üstə, ay Pənah kişi. Dünən yağın içində 
bir "QAZ-51” almışıq. Gəlin onu verim sizə. Özünüzü də gön-
dərim Platforma Həsiqulunun sərəncamına. Şamaxıdan çaxır 
daşıyacaqsınız. Yaxşı qazanclı işdir. Həm balalarınızı dolandı-
rar, həm də mənə ayda, iki ayda bir qonaqlıq verərsiniz. 
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– Ay sizə də, balalarınıza da qurban olum, – deyib, Ələsgə-
rin boynuna sarıldım. Səhərisi gün maşınla Şamaxıya çaxır da-
şımağa getdim. Hər şey yaxşı kecdi, sağ-salamat Şamaxının 
Mədrəsə kəndinə yetişdim. Zavodda iri çaxır çəlləklərini maşı-
nıma yükləyib məni yola saldılar. Maşını böyük səriştə ilə idarə 
edirdim. Baxan deməzdi ki, sükan arxasındakı Keçəl Pənahdır. 
Ağsu dolaylarında xüsusilə diqqətli idim. Bir neçə dolayı usta 
sürücülər kimi düşdüm, artıq Ağsu görünəndə diqqətimin bir 
anlıq yoldan yayınması ilə qarşıdan gələn “Tatra” maşınıyla 
kəllə-kəlləyə gəldiyimizi görüb var gücümlə əyləci basdım, 
maşın at kimi şaxə qalxdı, dumanlı şəkildə xatırlayıram, hələ 
deyəsən kişnədi də. Elə bu anda bizim arvadın “Ay dədə, öl-
düm” bağırtısına yuxudan dik atıldım. Oyanıb nə görsəm yax-
şıdır? Görürəm ki, maşının əyləci əvəzinə ayağımın ikisini də 
qıçını dizdən büküb böyrü üstə yatmış arvadın yumşaq yerinə 
dirəyib necə basmışamsa, yazığın başı keçib çarpayının baş tə-
rəfinin dəmir barmaqlıqları arasına. Arvadın bağırtısına uşaqlar 
da qaçıb gəldilər. İki saata qədər əlləşdik, lakin arvadın başını 
çıxara bilmədik. Hava işıqlaşanda qonşumuz Çilingək Salehi 
çağırdıq. Barmaqlığın birini dəmirkəsən mişarla kəsib əydik-
dən sonra arvadın başı xilaş oldu.  

Keçəl Pənah yuxusunu söyləyib qurtaran kimi ətrafa baxdı. 
Müştərilərdən əlavə, bayaqdan onu dinləyən restoran işçilərinin 
də gülməkdən gözləri yaşarmışdı. Cin Mirzə isə gülməkdən ağ-
rıyan qarnını tutub divarın dibində çökmüşdü. 

 
Noyabr, 1977-cı il, 

Moskva. 
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KAMANÇA SERYOJA 
 
 
Yaxşı gülüş qədər heç nə insan-

ları bir-birinə yaxınlaşdırmır. 
L.N.Tolstoy 

 
ayonda Seryoja adlı bir qonşumuz vardı. Milliyyətcə 
erməni idi. Erməni olsa da Azərbaycan türkcəsində 

xeyli sərbəst danışırdı. Seryoja ortaboylu, dolu bədənli, astagəl, 
bir sözlə, tipik torbabədən erməni idi. Saçı alın tərəfdən anormal 
şəkildə tökülmüşdü. Yarızarafat, yarıciddi deyirdi ki, saçımı bu 
günə bizim arvad qoyub, zalım qızı kefi qalxdımı məni qaz kimi 
çığırda-çığırda yolur. Arvadı Sveta milli mənsubiyyətinə görə 
rus idi. Boyca Seryojadan xeyli uca, həm də iri gövdəliydi. Ada-
ma elə gəlirdi ki, bölsən bir Svetadan dörd Seryoja çıxar. Boy-
buxunları arasındakı belə qeyri-mütənasibliyə görə bu ər-arvadı 
birlikdə görənlər özlərini gülməkdən saxlaya bilmirdilər. 

Sveta Moskvada uşaq evində böyümüşdü. Özündən altı yaş 
kiçik bir qardaşı da vardı. Qardaşının adı Vladimir idi. Valideyn-
lərini Alman-Sovet müharibəsində (1941-1945-ci illər) itirmişdi-
lər. Müharibə başlayanda Kursk vilayətində yaşayırlarmış.  

Orta məktəbi bitirdikdə artıq xeyli tanınmış basketbolçu 
olan Sveta uzun müddət Moskvanın “Dinamo” klubunda və 
SSRİ-nin yığma komandasında aparıcı oyunçulardan imiş. Bu 
səbəbdən də uşaq evini tərk etməli yaşı çatan kimi onu mənzil-
lə təmin etmişdilər. Sveta ikiotaqlı mənzil almış və Vladimiri 
də yanına gətirmişdi. O gündən bacı-qardaş birlikdə rahat yaşa-
mağa başlamışdılar.  

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Vladimir peşə məktəbinə 
daxil olaraq avtomobil çilingəri peşəsinə yiyələnmiş və Mosk-

R 
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vada yerləşən nəhəng maşınqayırma zavodlarından birində işlə 
təmin olunmuşdu.  

Svetanın Seryoja ilə tanışlığı da elə o illərə təsadüf edir. 
Seryoja yığma komandanın masajçısı imiş. Onlar məşqlərlə 
əlaqədar vaxtlarını bəzən aylarla bir yerdə keçirirlərmiş. Ca-
vanlığında xeyli gözəl olan Sveta Seryojanın diqqətini çəkmiş, 
lakin ürəyini sevdiyi qıza aça bilməmişdi. Boy-buxunları ara-
sındakı ciddi fərq daim onu fikrindən çəkindirirmiş. Svetanın 
yığma komandanın baş məşqçisi ilə gözünün qarşısında min 
oyundan çıxmasına baxmayaraq, Seryoja onu illər boyu sev-
məkdə davam etmişdi. Sveta dizindən ağır zədə aldıqdan və 
basketboldan uzaqlaşdıqdan sonra Seryoja ona evlənmək təklif 
etmişdi. Yığma komandanın baş məşqçisinin evli olduğunu və 
onunla sadəcə vaxt keçirdiyini yaxşı anlayan Sveta da Seryoja-
nın təklifini dərhal qəbul etmişdi.  

Evləndikdən sonra da yığma komandanın baş məşqçisinin 
Svetadan əl çəkmədiyini görən Seryoja arvadını da götürüb ata-
anasının yaşadığı Şamaxının Mədrəsə kəndinə köçmüşdü. 
Mədrəsədə işlərinin düz gətirməməsi üzündən oradan da köçə-
rək bizim Güllücə rayonunda yerləşmişdilər. 

Sveta restoranda xörəkpaylayan işləyirdi. Bir az aksentlə da-
nışsa da, dilimizdə gedən danışıqları yaxşı anlayır, həm də fikri-
ni asan çatdırırdı. Bir uşaq doğduqdan sonra Sveta idmançılara 
məxsus gözəl bədən quruluşunu itirərək əcaib görkəm almışdı.  

Gözlərinin ağı-qarası bircə öğullarının adı Satur idi. Satur 
boy-buxunda anasına çəkmişdi. Bir az ağıl qıtlığı vardı və buna 
görə də Saturu əsgər aparmadılar. Sənədlərini bir neçə dəfə təq-
dim etsə də, o, ali məktəbə daxil ola bilmədi. Moskvada yaşayan 
dayısıgilə qonaq gedən Satur bir daha rayona qayıtmadı. Deyi-
lənlərə görə, Moskvanın peyk şəhərciyi – Zeleneqradda yaşayır.  

Seryoja yaxşı kamança çalırdı. Özünün dediyinə görə, 
gəncliyi Azərbaycanda, Şamaxıda keçən Seryoja kamança çal-
mağı şamaxılı Qəzənfərdən öyrənmişdi. Çox da tanınmamış bu 
sənətçinin beş-altı şagirdindən biri də Seryoja olmuşdu.  
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El şənliklərində və rayonda keçirilən hökumət tədbirlərində 
kamança caldığından Seryojanı Güllücədə tanımayan yox idi. 
İnsafən, Azərbaycan müsiqisini kamançada gözəl ifa edirdi. 
Bəzən belini bir qədər bükərək kamançanın üzərinə əyiləndə bu 
dünya ilə əlaqəsinin kəsildiyini zənn edirdik. Rayonda hamı 
ona Kamança Seryoja deyirdi. 

Kamança Seryoja Svetadan, necə deyərlər, it selbədən qor-
xan kimi qorxurdu. Bir neçə dəfə Svetanın Seryojanı necə aman-
sızlıqla döydüyünün şahidi olmuşdum. Sveta qəzəblənəndə qız-
mış dəvəni xatırladırdı. Maraqlıdır ki, arvadının qəzəbləndiyini 
görən Seryoja qaçıb canını qurtarmaq əvəzinə, stulda oturub aci-
zanə şəkildə başını aşağı sallayır və əlləri ilə bədəninin yalnız 
baş nahiyəsini müdafiə edirdi. Sveta da iri, ağır əlləri ilə onu 
möhkəm şillələdikdən sonra ayağındakı başmaqları çıxarıb bir 
xeyli də onlarla döyürdü. Qonşular tökülüşüb Seryojanı Svetanın 
əlindən almasaydılar, yəqin ki, o, ərini ölənə qədər döyərdi. On-
ların dava-dalaşı həmişə pul üstündə olurdı. Sveta dədəsi Mak-
sim Maksimoviçin ruhuna and içirdi ki, Seryoja qazandığı pulla-
rın hamısını içkiyə xərcləyir, evə bir qəpik də gətirmir.  

Həqiqətən də Kamança Seryoja qırmızı şirin şərab xəstəsi 
idi. Bütün günü içsəydi, yenə də doymazdı. Bir-iki butulka şərab 
boşaltdıqdan sonra ovqatı əməllicə yüksəlir, başına gəlmiş hadi-
sələrdən gülməli tərzdə danışır və dinləyicilərini əyləndirirdi.  

Bir dəfə dostlarımla çayxanaya girərkən Kamança Seryoja-
nı orada oturmuş gördük. Stolun üstündə dibində bir az şərab 
qalmış yeddi yüz əlli millilitrlik butulka vardı. Qarşısındakı 
stəkan şərabla dolu idi. Yanında üç nəfər orta yaşlı kişi otur-
muşdu. Şübhəsiz, şərabı Seryojanın söhbətlərinin həvəskarı 
olan bu kişilərdən biri almışdı. Görünür, onu danışdırıb ovqat-
larını qaldırmaq istəmişdilər.  

Dostlarımla keçib Seryoja oturan stolun yaxınlığındakı boş 
yerlərdə əyləşdik. On altı-on yeddi yaşlarında yeniyetmələr 
idik. Dərslərimizdən əlavə xeyli kitab oxuyur, oxuduqlarımızı 
birlikdə müzakirə edirdik. Ətrafımızda baş verən hadisələrlə 
ciddi şəkildə maraqlanır, həyatı olduğu kimi qavramağa çalışır-
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dıq. Seryojanın məzəli söhbətlərini dinləmək istədiyimizdən 
ona yaxın oturduq. Elə bu zaman yanında əyləşmiş kişilərdən 
biri üzünü Seryojaya tutaraq dedi: 

– Ay Seryoja, bilirsən də, biz sənin söhbətlərinin vurğunuyuq. 
Olub-ötənlərdən yadında qalanı varsa, danış, bir az şənlənək. 

– Canımcün, Nəbi kişi, o qədər xatirələr var ki, danışmaqla 
qurtaran deyil. Allah sizin də övladlarınıza qismət eləsin! Bir 
dəfə kənddə toydayıq. Toya gələn qonaqların sayı-hesabı yox 
idi. Ara elə qarışmışdı ki, nəinki it yiyəsini, hətta yiyəsi də öz 
itini tanımırdı. Sifariş verən o qədər idi ki, bilmək olmurdu 
kim-kimdir. Sifarişləri də mən qəbul edirdim. Başım şişib qa-
zana döndüyündən sifariş verənlərin növbəsini qarışdırmışdım. 
İki saat əvvəl sifarış etdiyi oyun havasını gözləməkdən təngə 
gəlmiş bir qədər yaşlı xanım mənə yaxınlaşıb: 

– Ay Kamança Seryoja, “Qaytağı” sifariş etmişdim, harda 
qaldı, – dedi. 

– Xanım, başım elə şişib ki, lap unutmuşam. Sən Allah ba-
ğışlayın! Sən demə xanım çox zarafatcıl imiş, gülümsəyərək 
başıma baxdı və dedi:  

– Adi günlərdə başının olçüsü neçə olur ki? 
– Vallah nə bilim, həmişə belə olur, toydan əvvəl əlli sək-

kiz, toy zamanı şişib altmış altıya çatır. Xanım ürəkdən qəhqə-
hə çəkib mağardakı yerinə döndü. 

Seryojanın danışdığı əhvalat çayxanadakıları xeyli güldür-
dü. O, bir qədər ara verib stəkandakı şərabın yarısını içdi və 
söhbətinə davam etdi: 

– Bir dəfə yenə də kənddə toydayıq. Kolxoz sədri oğluna 
böyük toy edirdi. Günortadan bir az keçmiş başlanan toy gecə 
saat birdə qurtardı. Oynayanların əlindən başımızı qaşımağa 
macalımız yox idi. Toyqabağı yediyimiz çörəyin üstündə idik. 
Fikirləşirdim ki, toy qurtardıqdan sonra adət üzrə bizə stol aça-
caq, yedirib, içirib yola salacaqlar. Bu kəndin şərab zavodunun 
məhsulu dünyada məşhur idi. Bilirsiniz də, mənim də yaxşı şə-
rabdan ötrü ürəyim gedir. Deyilənə görə, zavodda iyirmi-iyirmi 
beş, hətta əlli-altmışillik şərablar var. Bu şərabları iri palıd çəl-
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ləklərə doldurub zirzəmilərdə, xüsusi temperaturda saxlayırlar. 
İllər keçdikcə özlülüyü artan şərab sanki doşaba çevrilir. Bir 
stəkan içən kimi aromatından, dadından elə oradaca məst olur-
san. Bu məhsullar, adətən, Bakıda və Moskvada təşkil olunan 
hökumət ziyafətlərində yüksək səviyyəli xarici qonaqlara təklif 
olunur. Bu şərabların böyük şəfaverici gücü də var. Qanazlığın-
dan əziyyət çəkən xəstələrə həkimlər səhərlər acqarına ondan 
yüz qram içməyi məsləhət görürlər. Nə isə... Toy qurtaran kimi 
yoldaşlarım dedilər ki, biz yeməyə qalmırıq, Topal Hüsünün tə-
ləkə “QAZ-21”nə doluşub toy yerindən uzaqlaşdılar. Mən on-
larla getməkdən imtina etdim. Yoldaşları yola saldıqdan sonra 
kamançamı köynəyinə yerləşdirdim. Bir azdan sonra çalğıçılar 
üçün hazırlanmış stolun ətrafında əyləşdik. Toybəyi gedən yol-
daşlarımın arxasınca gülə-gülə: 

– Allah evinizi özünüz istədiyiniz proyekt üzrə tiksin! Adə, 
adam da belə bir süfrəni qoyub gedərdi, bunlarda heç ağıl yox 
imiş ki, – dedi. 

Gülümsəməklə bu məsələdə toybəyi ilə həmrəy olduğumu 
bildirdim. Bir azdan stolun ətrafında boş yer qalmadı. Sağlıq 
sağlığa calandı. Məclis yenidən qızışdı. Yedik, içdik, kef elə-
dik. Hamı xeyli şənlənmişdi. Bu zaman stol arxasında əyləşmiş 
qalstuklu oğlan mənim kamança çalmamı xahiş etdi. Digər 
məclis iştirakçıları da çalmağımı arzuladılar. Məcbur qalıb ka-
mançamı köynəyindən çıxardım, kökləyib bir qədim Azərbay-
can xalq mahnısı – “Sarı Gəlin” ifa etdim. Mahnı bitənə yaxın 
qalstuklu oğlanın hönkürtü ilə ağladığını gördüm və ara vermə-
dən başqa bir şən mahnı ifa etməyə başladım. Bu mahnı da bi-
təndən sonra qalstuklu oğlan mənə bir göy iyirmibeşlik uzatdı, 
minnətdarlıq etdim, lakin pulu almadım. Bu zaman yerbəyer-
dən mənə səsləndilər ki, sənətkar, Nadir müəllimin xətrinə dəy-
mə, verdiyi pulu al. Tanınmış alimdir, vətəndən uzaqlarda ya-
şayır, Azərbaycan müsiqisi üçün çox qəribsəyib. Sən də ən kə-
dərli xalq mahnılarımızdan birini ifa etməklə onu son dərəcə 
kövrəltdin. Sağ tərəfimdə əyləşmiş pəhləvan cüssəli, iri bığlı kişi 
pulu Nadir müəllimdən alıb bir iyirmibeşlik də öz cibindən çıxa-
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rıb üstünə qoydu və dörd qatlayıb əynimdəki qısaqol köynəyin 
döş cibinə soxdu. Təşəkkür etməkdən başqa çarəm qalmadı. 
Bundan sonra daha bir qədim Azərbaycan xalq mahnısı – “Apar-
dı sellər Saranı” mahnısını ifa etdim. Bu ifamı da cox bəyəndi-
lər. Nadir müəllim bu mahnının yaranması ilə əlaqədar olduqca 
qəmli bir əhvalat danışdı. Əhvalatda nişanlısını dünyalar qədər 
sevən bir çobanın, el qəhrəmanının nakam məhəbbətindən, fa-
ciəli həyatından bəhs edilirdi. Doğrusu, ilk dəfə idi ki, Xan çoba-
nın böyük faciəsi haqqında belə əhatəli məlumat dinləyirdim. 
Nadir müəllimdən sonra mən də oz fikrimi bildirərək dedim: 

– Həqiqətən də, Azərbaycan xalq mahnılarının, o cümlədən 
“Sarı gəlin”in, “Apardı sellər Saranı”nın böyük yaranma tarixi 
var, olduqca dərin təsir effektinə malık bu şedevr əsərlər yalnız 
Azərbaycan türklərinə məxsus ola bilər. Bu mahnılarda xalqın 
ruhu çırpınır, qəhrəmanlıq tarıxı, adət-ənənələri, sevinci, ağrı-
acıları əks olunub. Bu mahnılar bu xalqın – Azərbaycan türklə-
rinin həyatını, qəlbini güzgü kimi əks etdirir desək, yanılmarıq. 
Hamı mənim dediklərimlə razılaşdı. Daha iki oyun havası ifa 
etdim, dörd cavan oğlan durub rəqs elədi. Saat dördə yaxın 
məclis başa çatdı. Hər kəs ünvanıma təşəkkür söylədi. Onlar 
məni avtomobillə rayon mərkəzinə qədər aparmaq istəsələr də, 
imtina edib aylı gecədə asta-asta piyada yeriməyin xeyli faydalı 
olduğunu bildirdim. Sağollaşıb ayrıldıq. Kamançamı çiynimə 
qoyub rayon mərkəzinə doğru yol aldım. 

Söhbətin bu yerində Seryoja yenidən ara verib stəkanda qa-
lan şərabı sona qədər içdi və əhvalatın davamını danışmağa 
başladı. 

– Hə... Kefim o qədər yüksək idi ki, olmayan kimi. İçdiyim 
iyirmi beşillik, gözəl ətirli şərabın təsirindən başım bir qədər du-
manlansa da, özümü çox şən hiss edirdim. Nə gizlədim, keyfimin 
yüksəlməsində əlavə qazandığım əlli manatın da rolu az deyildi.  

Yaxşı bələd olduğum kəndarası yollarla rayon mərkəzinə 
doğru irəliləyirdim. Kənd camaatı çoxdan yuxuya getmişdi. Ət-
rafda dərin sükut hökm sürürdü. Kəndin kənarındakı hündür 
qaratikan çəpərli həyətin yanından keçəndə içəri tərəfdə bir it 
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hürməyə başladı. Hürməsindən hiss olunurdu ki, olduqca iri və 
acıqlı itdi. Lakin çəpər hündür olduğundan itin yola çıxa bilmə-
yəcəyinə çox inanırdım. Mən irəlilədikcə it də çəpərin o biri tə-
rəfində irəliləyir, daha bərkdən hürərək məni az da olsa qorxu-
ya salırdı. Nəhayət, çəpər sona yetdi, mən artıq kənddən uzaq-
laşmaqda idim. Əlli metrə qədər getmişdim ki, bayaqkı it hürə-
hürə arxadan mənə yaxınlaşmağa başladı. Dönüb baxanda ay 
işığında itin artıq on-on beş metrliyimdə mənə doğru qaçdığını 
gördüm. Dədəm vay, bu necə də iri, bədheybət bir it idi! Hir-
sindən elə bil bir anda dağılacaqdı. Əməlli başlı qorxuya düş-
səm də, özümü itirmədim. Şübhəsiz, içdiyim şərab mənə cəsa-
rət vermişdi. Əyilərək bir əlimi yerə qoydum, digər əlimlə də 
çiynimdəki kamançanı tutdum və hürməyə başladım. Mənim 
də hürdüyümü görən it tez dayandı və hürməsini kəsdi. Hürə-hü-
rə ona tərəf getdiyimi görüb geriyə doğru addımlamağa başladı. 
O gerilədikcə mən irəlilədim. Mən irəlilədikcə o gerilədi. Gedib 
çəpərə çatdıq. İt çəpərin dibindəki xəndəyə düşdü, mənə baxa-
baxa belini xəndəyin qarşı tərəfdəki divarına söykədi. Mən xən-
dəyin kənarında dayanıb daha acıqlı hürdükdə it qabaq ayaqları-
nı havaya qaldıraraq sanki danışıqsız təslim olduğunu bildirdi. 
Qəzəbdən hədəqəsindən indicə çıxacaqmış kimi görünən gözlə-
rimi onun sanki tutduğu işdən dərin peşmanlıq çəkən gözlərinə 
zilləmişdim. Bir neçə dəqiqə bu vəziyyətdə qaldıq, sonra mən 
ayağa qalxıb kamança da çiynimdə itdən uzaqlaşmağa başladım.  

On-on beş metr getdikdən sonra dönüb arxaya baxdım, it hə-
min yerdə, həmin vəziyyətdə arxamca baxa-baxa qalmışdı. Öz-
özümə düşündüm, indi it arxamca baxır və “fikirləşir” ki, sən 
öləsən bu da bizlərdəndi, amma bunun kamança çalmağı da var. 

Seryojanın danışdığı hekayənin sona yetməsi ilə məclisdə 
iştirak edənlər uğunub getdilər. Seryoja butulkada qalan şəra-
bın hamısını stəkanə süzüb asta-asta içməyə başladı...  

 
Yanvar, 1981-ci il, 

Moskva.  
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CƏFƏR MÜƏLLİMİN YUXUSU 
 
 

Erməni yer üzünün ilanı, in-
sanlığın düşmənidir! 

Sədi Şirazi 
 

ənc olmasına baxmayaraq, Cəfər müəllim tanınmış riya-
ziyyatçıdır. Əsərləri bir sıra əcnəbi dilə tərcümə olunub. 

Dünən universitetin akt zalında ədəbiyyat fakültəsinin profes-
soru, həm də yazar kimi xeyli tanınmış Əhməd Qasımlı ilə ya-
naşı oturmuşdular. İclasın başlanmasına hələ bir qədər qalırdı. 
Hal-əhval tutduqdan sonra Əhməd müəllim Cəfər müəllimin 
qayğılı görünməsinin səbəbi ilə maraqlanaraq dedı: 

– Cəfər müəllim, əziz dostum, nədənsə gözümə xeyli dal-
ğın dəyirsən. Sanki bir xoşagəlməz hadisə ilə qarşılaşmısan.  

Elə himə bənd imiş kimi, Cəfər müəllim danışmağa başladı: 
– Ay Əhməd müəllim, deyirəm ey, bu yuxugörmə də çox 

qəribə fizioloji prosesdir. Min illərdir, alimlər yuxugörmə feno-
menini araşdırırlar, lakin bu günə qədər onun mahiyyəti və 
neyrofizioloji mexanizmi barədə sanballı fikir söyləyə bilmə-
mişlər.  

– Doğru deyirsən, əziz dostum, Ziqmund Freyd kimi nə-
həngin və onun şagirdlərinin tədqiqatları da bu problemin həl-
lində ciddi irəliləyişə səbəb olmamışdır. 

– Doğrudur! Bəzən heç ağlına gəlməyən hadisələr yuxuna 
girir. Özü də qəribədir, hadisə və predmetlər o qədər aydın, o 
qədər əhatəli olur ki, lap məəttəl qalırsan. Elə götürək mənim 
ötən gecə gordüyüm yuxunu...  

Yuxuda Kərəmi görürəm. Yanıq Kərəmi deyirəm ey. Hə, 
görürəm ki, sütülcə oğlandır. Geyimi, xarici görünüşü də eynən 

G 
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bizim tarixi hadisələrdən bəhs edən bəzi filmlərimizdə olduğu 
kimi – qədimi. Çox səmimi, lap köhnə dostlar kimi görüşdük. 
Hal-əhval tutduq. Birdən akademik Mirzə Mirzəbəylinin son il-
lər apardığı fundamental elmi araşdırmalar əsasında nəşr etdir-
diyi “Ütük Əsli və kötücələri” monoqrafiyasını xatırladım və 
özümü saxlaya bilməyib zarafatyana dedim:  

– Ay Kərəm qağa, səni təbrik edirəm, bu yaxınlarda akade-
mik Mirzə Mirzəbəylinin geniş araşdırmaları sayəsində məlum 
olub ki, sənin xeyli kötücən bizim müasirlərimizdırlər.  

Elə bunu demişdim ki, Kərəmin rəngi qaçdı, gözlərinə də-
rin bir kədər çökdü və son dərəcə üzgün halda dilləndi:  

– Ay Cəfər müəllim, məgər sən eşitməmisən ki, mən dün-
yadan nakam köçmüşəm? Mənim heç övladım qalmayıb axı. 
Necə ola bilər, bunca illərdən sonra kötücələrim tapılsın?  

Kərəmin halının son dərəcə fənalaşdığını görüb anladım ki, 
Əslinin kələklərindən onun xəbəri yoxdur. Odur ki, zarafatyana 
dediyim sözlərin təsir effekti son dərəcə ağır olmuşdu. Yaran-
mış gərginliyi bir qədər yumşaltmaq məqsədilə dedim: 

– Kərəm qağa, doğrusu, mən də öz gözlərimlə oxumuşam 
ki, sən “Xan Əsli”nin heç vüsalına çatmamısan. Elə düymələri-
ni açmaq istəyərkən donu alışıb, səni də od alıb, ikiniz də yanıb 
kül olmusunuz. Bütün bunlara baxmayaraq, akademik Mirzə 
Mirzəbəyli bir yığın tarixi faktlarla sübut edib ki, bu məsələyə 
dair mövcud mənbələrdəki məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. 
Yəni, “Xan Əsli” sənə əməlli başlı kələk gəlib. Belə ki, o, alı-
şan donun altından odadavamlı parçadan paltar geyinmiş oldu-
ğundan yanmayıb, elə bir balaca boyun-boğazı, qulaqları və 
əsasən də burnu ütülüb. Sən yanıb kül olan kimi aradan çıxıb. 
Camaat da elə bilib ki, siz ikiniz də yanıb kül olmusunuz. Sə-
nin hələ yeddin çıxmamış Ütük Əsli dığalardan birinə ərə ge-
dib. Sonralar növbə ilə daha altı dığa ilə evlənib və dalbadal 
iki-iki, üç-üç balalayaraq törəyib-artıb. Beləliklə, Əsli yeddi dı-
ğadan iyirmi yeddi bala alıb. Akademik Mirzə Mirzəbəylinin 
araşdırmalarına görə, uşaqların dığalardan əmələ gəlməsinə 
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baxmayaraq, Ütük Əsli onların hamısının atasının adını Kərəm 
yazdırıb: filankəs Kərəm oğlu, filankəs Kərəm qızı... Eyni za-
manda uşaqlara sırf Azərbaycan türklərinə məxsus adlar seçib. 
Odur ki, bu gün aramızda adı və ata adı Azərbaycan türklərinə 
məxsus, lakin damarlarında xalis erməni qanı axan şəxslər var 
və onlar, sözün həqiqi mənasında, meydan sulayır, xalqın qanı-
nı sorurlar. Onları bircə tipik xüsusiyyətləri ilə tanımaq olur ki, 
o da genotiplərini güclü səkildə qorumalarıdır, yəni arvadları-
nın, yaxud da ərlərinin leqal erməni olmasıdır. Bunlardan törə-
yənlərin çıxardığı hoqqaları görəndə adamın əli üzündə qalır. 
Ay Kərəm qağa, sənin adın üstlərindədir deyə, xalqımız onlara 
güzəştə gedir, etimad göstərir, yüksək vəzifələrə irəli çəkir. 
Ancaq, şübhəsiz, böyük, olduqca böyük səhv edirik. Görünür, 
onların hansı iblisin qarnından çıxdıqlarını hələ də doğru-dü-
rüst anlamamışıq...  

Mən danışdıqca Kərəm dərin xəyallara dalır, sanki həyatı-
nın qəmli dastanını kino lenti kimi göz önündən keçirirdı. Bir 
qədər ara verdikdən sonra söhbətimi davam etdirdim.  

– Hə, Kərəm qağa, sənin bu “kötücələrin” və onların qo-
hum-əqrəbaları son vaxtlar lap qudurublar, rus, fransız, fars və 
digər havadarlarının köməkliyi ilə bizi əcdadlarımızın məskən 
saldıqları tarixi torpaqlardan sıxışdırıb qovublar. Dünyanın gö-
zü qarşısında bizim qədim məskənlərimizdə – İrəvanda, Şuşa-
da, Xankəndidə... at oynadırlar. Özləri də abır, həya etmədən, 
utanıb-qızarmadan deyirlər ki, “bu torpaqlar bizə ulu babamız-
dan qalıb”. Vallah, baş açmaq olmur, ay Kərəm qağa, onlar 
hansı ulu babalarından bəhs edirlər? Bu torpaqlar onlara hansı 
ulu babalarından qalıb? Kərəm qağa, indi başa düşdünmü, Ütük 
Əsli işləri nə qədər qarışdırıb?  

Nəhayət, Kərəm dilləndi, onun səsi elə bil əsrlərin o tayın-
dan gəlirdi: 

– Ay Cəfər müəllim, erməni qızı Əslini sevməyim mənim 
həyatda yeganə, həm də bağışlanmaz səhvim olub. Mən bir çox 
soydaşlarımız kimi, erməninin necə nankor, riyakar, yaltaq, iki-
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üzlü, satqın, qaniçən, oğru, türk xalqının tarixi düşməni oldu-
ğunu unutmuşdum. Ümumiyyətlə, unutqanlığımız üzündən ba-
şımıza çox müsibətlər gəlib. Bu səhvimin, yox, yox, bu böyük 
günahımın müqabilində cavan canımdan oldum. O vaxt ağsaq-
qal, ağbirçək öyüdünü dinləyib uğursuz sevdamdan əl çəksəy-
dim, özüm də, valideynlərim də, xalqımız da bu qədər əzab-
əziyyət çəkməzdi, günahımı anlayanda isə artıq gec idi, – dedi 
və yaşarmış gözlərini yerə dikdi.  

Kərəmin ürəkdən gələn, son dərəcə səmimi etirafının qarşı-
sında deməyə söz tapmadım. Elə bu zaman Kərəm bərkdən as-
qırdı və mən əməlli-başlı diksindim. Bu tək səbrin gurultusu 
mənə olub-keçmiş bəzi mətləbləri xatırlatdı və qeyri-ixtiyari 
olaraq dedim: 

– Ay Kərəm qağa, yenə də tək səbir? Allah xeyir eləsin! 
Yadındamı, elə o zaman – sən Əslinin dalınca qaçarkən Lələ də 
tez-tez tək səbir gətirirdi. Sən də deyirdin ki, “Lələ, qadan alım, 
birini də vur, Xan Əsliyə çatmışıq”. Çatdınız, ancaq axırı xeyir-
lərə calanmadı.  

Dediklərimlə tam razılaşdığını başını tərpətməklə bildirən 
Kərəm dərindən köks otürdü. Tam bunun ardınca da dalbadal 
iki səbir gətirdi. Səbirlər elə ucadan səsləndi ki, yuxudan ayıl-
dım.  

Cəfər müəllim yuxusunu danışıb tamamlayan kimi iclas 
başlandı. İclasa sədrlik edən akademik Kərəm Kərəmzadə uni-
versitetin pedaqoji şurasının iclasını açıq elan etdi. 

 
Sentyabr, 1996-cı il, 

Bakı. 
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ONUN BÖYÜK ÜRƏYİ 
 
 

Hər kəs ölür, amma hər kəs 
yaşamır.  

Viktor Hüqo 
 

za müəllim ikinci dərsə girməyə hazırlaşırdı ki, cib te-
lefonuna zəng gəldi. Zəng edən bacısı Sənubər idi. Sə-

nubər olduqca qəmli bir səslə dedi: 
– Qardaşım, təcili bizə gəl, anamızın halı xarabdır, səni 

görmək istəyir. 
Rza müəllim:  
– Oldu, – deyib telefonu qapadı.  
Rza müəllim 214-cü qrupdakı dərsini boş qoymamağı ka-

fedranın dosenti İbrahim müəllimdən xahiş etdi və universitetin 
həyətində saxladığı şəxsi avtomobilinə əyləşib bacısıgilə tələsdi.  

On dəqiqədən sonra Rza müəllim bacısıgildə idi. Həqiqə-
tən də analarının – Sona müəllimənin halı pisləşmişdi. O özün-
də deyildi, çətinliklə nəfəs ala-ala gözünü qapıya zilləmişdi. 
Rza müəllim cəld Sona müəlliməyə yaxın gəldi, əllərindən ya-
pışaraq onunla danışmağa çalışdı. Lakin Sona müəllimə onu 
dinləmədən qırıq-qırıq deyirdi: 

– Oğlum, vaxtım çox azdı... mən gedirəm. Hər ikinizin... 
üzü ağ olsun!.. Mən sizdən... dünyalar qədər ... razıyam. Sizə 
sərf etdiyim ... bütün əməyim... halal xoşunuz... olsun!.. Siz də 
mənə... halallıq ... verin!.. Bir... birinizi... qoruyunnn!..  

Rza müəllim sakitləşdirmək məqsədi ilə Sona müəlliməni 
qucaqladı və dedi: 

– Anacan, sən nə danışırsan, İnşallah, hələ nəvələrinin to-
yunu görəcəksən, bu mənim də, qızının da ən böyük arzumuz-

R 
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dur. Elə bu anda Rza müəllim hiss etdi ki, Sona müəllimənin 
bədəni tamam süstləşdi. Sona müəllimə artıq nəfəs almırdı. O, 
Rza müəllimin qucağındaca haqqın dərgahına qovuşmuşdu. Sə-
nubər, onun qızı Güllü, Rza müəllimin həyat yoldaşı Dürdanə 
xanım və orada olan qonşu qadınlar eyni zamanda hönkürtü ilə 
ağlamağa başladılar. Bir neçə dəqiqədən sonra Rza müəllim 
göz yasları yanaqları ilə aşağı süzülə-süzülə həyətə endi. Blo-
kun çıxacağında göz yaşlarını qurulayaraq həyətdə toplaşmış 
cavanlara müəyyən göstərişlər verdi. Hər kəs öz vəzifəsini də-
qiq bildikdən sonra hərəkətə keçdi. İki saatın içərisində həyətdə 
çadır quruldu, cənazə məsciddə yuyulub gətirildi, qəbir qazıldı.  

Saat dörd tamamda mollanın işarəsi ilə cənazə qaldırıldı, mər-
humə şəhərin köhnə qəbiristanlığında dəfn ediləcəkdi. Cənazəni 
cənazə maşınına yerləşdirdilər. Cənazə maşını qabaqda, minik av-
tomobilləri isə onun arxasınca qəbiristanlığa doğru yol aldı.  

Dəfn mərasimindən sonra hamı bir nəfər kimi hüzr yerinə 
qayıtdı, molla bir yasin xətm etdikdən sonra süfrəyə göy-gö-
yərti, pendir, kərə yağı, çörək, çay və şirniyyat düzüldü. Molla 
bismillah deyərək məclisdəkiləri çörək kəsməyə dəvət etdi. 
Çay-çörəkdən sonra məclisdəkilər başsağlığı verərək yavaş-ya-
vaş dağılışmağa başladılar.  

Məclisdəki adamlar tam dağılışandan sonra Rza müəllim 
bacısıgilin mənzilinə qalxdı, stolun arxasında oturub bir stəkan 
çay istədi. Güllü bir göz qırpımında dayısının qarşısına çay, li-
mon və konfet qoydu. Rza müəllim nə limona, nə də konfetə əl 
vurmadı. Seyrək qurtumlarla çayını içə-içə anasının həyatını 
kino lenti kimi gözünün önündən keçirir, onun fədakarlığını, 
necə böyük ürəyə malik olduğunu səssizcə götür-qoy edir və 
ixtiyarsız olaraq axan göz yaşlarını durdura bilmirdi. Rza müəl-
lim dünən olubmuş kimi aydın xatırlayırdı: o, altıncı, bacısı Sə-
nubər isə birinci sinifdə oxuyurdular. Ədəbiyyat müəllimi 
uşaqlara ana haqqında yazmağı tapşırmışdı. Sinifdəki şagirdlə-
rin hamısı tapşırığı yerinə yetirmiş, uşaq təxəyyülünün imkan-
ları daxilində hərə öz anasının necə mehriban, gözəl, bacarıqlı 
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olması barədə xeyli yazmışdı. Rza isə heç nə yazmamışdı. Mü-
əllimə onu məzəmmət etdikdə Rza ədəblə ayağa qalxdı və gü-
nahkar görkəm alaraq:  

– Mənim anam yoxdu, müəllimə. Mən və bacım anamızı 
da, atamızı da üç ay əvvəl avtomobil qəzasında itirmişik, – dedi 
və yaşla ləbələb dolu gözlərini müəllimənin gözlərinə dikərək 
yalvarışabənzər bir səslə: 

– Müəllimə, nə olar, siz bizim anamız olun daaa, – dedi və 
boynu bir qədər sol çiyninə əyilmiş vəziyyətdə gözlərini Sona 
müəllimənin dodaqlarına dikdi.  

Sona müəlliməni qəhər boğdu, bir söz deyə bilmədi, yalnız 
Rzanın başını sinəsinə sıxaraq saçını sığalladı. Onlar bir neçə 
dəqiqə bu vəziyyətdə qaldılar. Sinifdəki şagirdlər nəfəs alma-
dan bu kədərli, ürək parçalayan mənzərəni seyr edir, Sona mü-
əllimənin nə qərar verəcəyini, nə deyəcəyini səbirsizliklə göz-
ləyirdilər. Ani şaşqınlıqdan sonra özünə gələn Sona müəllimə 
bir söz demədən stolunun arxasına keçdi, stulda əyləşib sinif 
jurnalını açdı və qələmi əlinə aldı. Özünü məşğul imiş kimi 
göstərsə də, fikri Rzanın son cümləsində ilişib qalmışdı: “Mü-
əllimə, nə olar, siz bizim anamız olun daaa”.  

Sona müəllimə də bu rayonda dünyaya gəlmişdi. Evləri ra-
yon mərkəzində idi. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbay-
can Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuş, ali təhsil aldıqdan 
sonra yenidən rayona qayıdaraq rayon mərkəzindəki bir saylı 
orta məktəbdə ədəbiyyat və Azərbaycan türkcəsindən dərs de-
məklə pedaqoji fəaliyyətə başlamışdı. İki aydan sonra həmin 
məktəbdə üç ildən bəri riaziyyatdan dərs deyən Cəfər müəllim-
lə ailə həyatı qurmuşdu. Lakin onların ailə həyatı cəmi beş il 
davam etmiş, boşanmağa məcbur qalmışdılar. Məlum olmuşdu 
ki, Sona müəllimənin heç zaman övladı olmayacaq. Təbiət onu 
dünyaya övlad gətirmək kimi müqəddəs vəzifədən məhrum et-
mişdir. Cəfər müəllimin valideynləri isə tək övladlarından nəvə 
gözləyirdilər. Elə Cəfər müəllimin özü də övlad həsrəti ilə qov-
rulur, tez-tez yuxusunu qatırdı. Sona müəllimə bütün bunları 
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görür, Cəfər müəllimə də, onun valideynlərinə də haqq qazan-
dırır, lakin əlindən heç nə gəlmirdi. Sona müəllimə çıxış yolu-
nu yalnız Cəfər müəllimdən boşanmaqda görmüşdü. Elə onun 
təkidi ilə də boşanmışdılar. Boşandıqdan üç gün sonra Sona 
müəllimə iş yerini Rzagilin kəndinə dəyişmişdi.  

...Bir aydan sonra Sona müəllimə Pzanı və onun bacısı Sə-
nubəri qanuni yolla övladlığa götürdü, onların tərbiyəsi və təh-
sili ilə ciddi şəkildə məşğul oldu. Doğma övladları kimi normal 
qidalanmalarını, təmiz, səliqəli geyinmələrini, sağlam və güm-
rah böyümələrini təmin etdi. Pza da, Sənubər də orta məktəbi 
qızıl medalla bitirdilər. Rza Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
biologiya, Sənubər isə Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə 
işi fakültələrinə daxil oldular. Hazırda Rza müəllim biologiya 
elmləri doktoru, professor, beynin öyrənilməsi sahəsində dünya 
şöhrətli alimdir. Özəl universitetlərin birinin biologiya fakültə-
sində “İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasının müdiri vəzi-
fəsində çalışır. Sənubər isə tibb elmləri namizədi, gözəl həkim-
dir və kliniki xəstəxanada hər gün neçə-neçə xəstəyə şəfa verir. 

Gecədən xeyli keçmiş Rza müəllim dərin ah çəkərək: 
– Allah sənə rəhmət eləsin, Sona ana! Ruhun şad, məkanın 

cənnət olsun, – dedi və göz yaşlarını silərək ayağa qalxdı... 
 

Noyabr, 1997-ci il,  
Bakı. 
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HƏSƏNAĞANIN PREPARAT ƏHVALATI 
 
 

İnsanın qazandığı puldan yox, pu-
lun qazandığı insandan qorx. 

Nəcip Fazil Kısakürək 
 

ecə qəflətən Həsənağanın halı pisləşdi. O, çətinliklə nəfəs 
alırdı. Qorxuya düşən Şəlalə təcili tibb yardımı çağırdı. 

Həsənağanın vəziyyəti xeyli ağır olduğundan həkimlər vaxt 
itirmədən onun klinikaya yerləşdirilməsini məsləhət gördülər. 
Şəlalə ərindən ayrılmadı və evdən çıxarkən hər ehtimala qarşı 
ərinin də telefonunu çantasına atdı.  

Həsənağa xəstəxanada ilkin tibbi yardım aldıqdan sonra 
özünə gəldi. Gözünü açanda başı üzərində Şəlalənin təlaş ke-
çirdiyini görüb olduqca məmnun qaldı. Özlüyündə gənc qadını-
nın etibarını, sədaqətini yüksək dəyərləndirdi. Şəlaləyə qarşı 
qəlbində bəslədiyi məhəbbət hissi daha da dərinlərə kök atdı.  

Həsənağanın ayıldığını görən Şəlalə olduqca sevindi. Əri-
nin əllərindən tutdu, əyilib onun dodaqlarından öpdü və dedi: 

– Cavan oğlan, məni yaman qorxutdun. Sən gözünü açana 
qədər o dünyaya gedib qayıtdım. Qurban olum, bir də belə 
eləmə! 

Şəlalənin “bir də belə eləmə” sözləri Həsənağanın beynin-
də bir necə dəfə əks-səda verdi və axşam baş verənləri xatırla-
yaraq bərk tutuldu. Ona elə gəldi ki, Şəlalənin preparat məsələ-
sindən xəbəri var. Gənc qadının əlini yüngülcə sıxaraq dedi: 

– Qorxma, başımın tacı, söz verirəm, bir daha belə eləmə-
rəm. Bir də onu biləsən ki, səni mənsiz qoyub heç yana gedən 
deyiləm. Həyəcan keçirmənə, qorxmana, üzülmənə səbəb oldu-
ğum üçün üzr istəyirəm, məni bağışla, gözümün işığı. 

G 
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Şəlalə onun əllərini sinəsinə sıxdı, sonra da barmaqlarını 
dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Gənc qadınının bu mehribanlığı, şəf-
qəti müqabilində Həsənağanın canındakı bütün ağrı-acı bir an-
daca yox oldu.  

Səhər açılanda Şəlalə Həsənağanın telefonunu ona uzada-
raq:  

– Əzizim, zəng elə, xəstəxanada olduğumuzu uşaqlara bil-
dir, – dedi. 

Həsənağa əvvəl etiraz etdi, istəmirdi ki, kimsə ötən gecə 
onun klinikaya düşməsindən xəbərdar olsun. Lakin Şəlalənin 
israrlı olduğunu görüncə müqavimət göstərmədi. Telefonu alıb 
böyük oğlunun telefon nömrəsini axtarıb tapdı və onunla danış-
masını Şəlalədən xahiş etdi. Şəlalə salamlaşdıqdan sonra Həsə-
nağanın xəstəxanada olduğunu bildirdi. Vaxt itirmədən onu da 
qeyd etdi ki, həyəcanlanmayın, vəziyyəti indi xeyli yaxşıdır. 

...Həsənağa həm varlı, həm də yaraşıqlı, əlli dörd-əlli beş 
yaşlarında iş adamıdır. Daima idmanla məşğul olması sayəsin-
də çox sağlam və gümrah görünür. Düz qamətini, şux yerişini 
görənlər ona qırxdan artıq yaş vermirlər. Həsənağa keçən ax-
şam qaydasınca toy edib Şəlalə ilə evləndi. Bu, Şəlalənin birin-
ci, Həsənağanın isə beşinci toyu idi.  

Birinci arvadını – Çiçəyi Həsənağa çox sevmişdi, bütün çə-
tinliklərə birlikdə sinə gərmişdilər. Çiçək xəstələndikdən az 
müddət sonra vəfat etmişdi. Həkimlərin qoyduğu diaqnoza gö-
rə, Çiçəyin ölümünə səbəb onda qəflətən yaranan və proqressiv 
şəkildə inkişaf edən böyrək çatışmazlığı olmuşdu.  

Çiçək ziyalı bir ailənin qızı idi. Özü də Müsiqi Akademiya-
sını bitirmişdi. Bir sıra yaddaqalan mahnılar onun yaradıcı tə-
xəyyülünün yadigarıdır.  

Həsənağanın Çiçəkdən üç oğlu doğulmuşdur; artıq hər üçü 
evlidir. Böyük oğlunun – Səmidin bir qızı, ortancıl oğlunun – 
Həmidin isə bir oğlu var. Sonbeşik oğlu Fərid təzə evlənib. Di-
gər üç arvadından Həsənağanın övladı olmayıb. Bu qadınlardan 
Həsənağanın ayrılmasının əsas səbəbi onların uşaq doğmamaları 
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olmuşdur. Həsənağa yarızarafat, yarıciddi deyirdi ki, kişinin hə-
yətindən çıxan uşaq işgüzar kəndlinin hinindən çıxan toyuq-cücə 
kimi çox olmadısa, ona kişi demək günahdır. Bu arzusunun hə-
yata keçmədiyini görən Həsənağa iki il əvvəl böyük bir xeyirxah 
addım atdı. Tam məxfi şəkildə şəhərdə yerləşən uşaq evlərindən 
birini himayəsinə aldı, orada böyüyən uşaqların yemək-içmək, 
pal-paltar, təhsil xərclərini öz üzərinə götürdü.  

Şəlalə olduqca yaraşıqlı, boy-buxunlu, gözəl qamətli qız-
dır. İyirmi doqquz yaşı təzəcə tamam olub. O, lal baxışları ilə 
dil açıb danışan, bircə dəfə nəzər yetirməklə yandırıb-yaxan, 
kişi qəlbini ovsunlayan, ağlını başından alan gözəllərdəndir. 
Eyni zamanda olduqca qeyrətli, namuş məsələsini hər şeydən 
üstün tutan qızlardandır. Ali təhsilli modelyer-dizaynerdir. İn-
diyə qədər subay qalmasının səbəbi onu istəyən necə-neçə oğ-
lanın heç birini bəyənməməsi olmuşdur. 

Həsənağa ilə Şəlalə ilk dəfə ortaq tanışları olan bir ailənin 
qızının toyunda rastlaşmış və aralarında ünsiyyət yaranmışdı. 
Sonra elə həmin ailənin vasitəsi ilə bir daha görüşmiş və bir-bi-
rini bəyənmişdilər. Bir müddət qonaqlığa, konsertə, tamaşaya 
birlikdə gedərək daha yaxından tanış olmuşdular. Bu müddət 
ərzində Şəlalə anlamışdı ki, Həsənağa mərd, səxavətli, yüksək 
mədəniyyətə malik, abır və həya sahibi, bir sözlə, kişi kimi ki-
şidir. Həsənağa da əmin olmuşdu ki, Şəlalə yalnız xaricən de-
yil, həm də daxilən gözəl və sədaqətli qızdır. Həsənağa onu da 
qət etmişdi ki, Şəlalə ilə ailə qurarsa, həyatına yeni xoş düzən 
və rahatlıq gələr. 

Həsənağa toylarını şəhərin ən bahalı restoranında keçirmə-
yi qərara aldı. Onun Şəlalə kimi bir gözəlin xatirinə həll edə 
bilməyəcəyi problem ola bilməzdi. Şəlalə etiraz etsə də, Həsə-
nağanın Bakıda ən bahalı restoranlardan birində təşkil etdirdiyi 
toy yüksək səviyyəsi ilə, şübhəsiz ki, məclisdə iştirak etmiş qo-
naqların yaddaşından uzun müddət silinməyəcək.  

Toya həm Həsənağanın, həm də Şəlalənin xeyli qohumu və 
dostları dəvət olunmuşdu. Gəlinin atası iki il əvvəl vəfat etdiyin-
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dən toyda anası, dayıları, əmiləri, xalaları, bibiləri, eləcə də onla-
rın cavan övladları iştirak etdilər. Toya Səlalənin rəfiqələri də 
gəlmişdilər. Şəlalənin cavan qohumları və rəfiqələri toyun xeyli 
şən keçməsi üçün əllərindən gələni etdilər. Bəyin oğulları, gəlin-
ləri, bacı uşaqları və dostları da onlardan geri qalmadılar.  

Həsənağanın dostlarının çoxu özü kimi iş adamıdır. Onlar 
dostlarının və bir növ ağsaqqallarının toyunda olduqca fəal idi-
lər. Toyda xərclənən pulun miqdarını təxmini də olsa təyin et-
mək mümkün deyil. Daha cavan dostları tez-tez yeyin havalar 
sifarış verərək gözəl rəqslər edir və məclisə yüksək əhval-ru-
hiyyə gətirirdilər. Həqiqətən, toy olduqca şən keçdi. Hamının 
ovqatı xeyli yüksək idi. Toyun müsiqi bəzəyini verən ansamb-
lın bədii rəhbəri, tanınmış nağara ustası Samir Şirvanlının gö-
zəl ifası gəncləri cuşa gətirmişdi. Dostlarının xahişi ilə Həsəna-
ğa və Şəlalə iki dəfə qalxıb rəqs etdilər. Həsənağa gözəl rəqs 
edən nisbətən cavan dostlarından geri qalmamağa çalışırdı. La-
kin unudurdu ki, nə qədər olmasa da, yaş öz sözünü deyir. To-
yun sonuna doğru Həsənağa əməlli-başlı yoruldu.  

Toy qurtardıqdan sonra bəy xanımını iki gün əvvəl aldığı 
son model “Mersedes”inə əyləşdirib şəhərin kənarında yerlə-
şən, kiçik oğlu evlənib yeni mənzilə daşındıqdan bəri təkcə ya-
şadığı evinə gətirdi. Evə gələndən sonra Həsənağanın yorğun-
luğu daha da artdı. Yorğun olduğu üçün təzə gəlinin yanında 
arzuolunmaz vəziyyətə düşməsin deyə əvvəlcədən tədbir gör-
məyi qərara aldı. Nə vaxtsa aldığı, lakin heç vaxt istifadə etmə-
diyi preparatdan bir kapsula qəbul etdi. On dəqiqədən sonra 
preparat yorğunluğunu tamam unutdurdu. Kefi xeyli yüksələn 
Həsənağa gəlin otağına inamla daxil oldu...  

Şəlalənin zəngindən sonra atasının vəziyyətini öyrənən Sə-
mid vaxt itirmədən qardaşlarına xəbər elədi. Demək olar ki, 
üçü də eyni zamanda klinikanın qarşısında oldular. Üçünün də 
qanı qara idi. Fərid xeyli qəmli halda dedi: 

– Atamızın kefi axşam çox yaxşı idi axı, onun halı gecə 
birdən-birə niyə xarablaşsın ki? 
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Səmid çiyinlərini çəkərək: 
– Mən də məəttəl qalmışam, – dedi.  
Həmid ixtisasca həkim idi və atasının düşdüyü vəziyyətin 

səbəbini anlayırdı, odur ki, bic-bic gülərək dedi: 
– Burada başa düşülməyəcək nə var ki? Kişi özünü möhkəm 

yorub. O yaşda ikən cavan qızla evlənməyi asan sanırsınız? 
Həmidin zarafatyana verdiyi izahatdan sonra qardaşlarının 

da dodaqlarına təbəssüm qondu. Zəng edib artıq klinikanın hə-
yətində olduqlarını bildirdilər. Şəlalə onlara kardiologiya kor-
pusunun üçüncü mərtəbəsindəki üç yüz on iki saylı otağa gəl-
mələrini söylədi. Oğulları palataya girəndə Həsənağa Şəlalə ilə 
şirin söhbət edirdi. Salamlaşdıqdan sonra atalarının əlindən 
öpüb şəfalar dilədilər. Elə bu zaman şöbə müdiri professor Hə-
sən Həsənov palataya daxil olub xəstənin vəziyyəti ilə maraq-
landı: 

– Xəstə İlyasbəyli, indi necəsiniz? 
– Təşəkkür edirəm, professor, babatam. 
– Xəstə İlyasbəyli, siz gecə xəstəxanaya gətirilərkən vəziy-

yətiniz olduqca ağır imiş. Siz bu vəziyyətə düşəndə saat neçə 
idi? 

Həsənağa saatı xatırlamadığını bildirdi və Şəlaləyə baxdı, o 
da susurdu. Sonra həkim bir sual da verdi: 

– Xəstə İlyasbəyli, hadisə baş verərkən yanınizda kim vardı? 
Həsənağanın cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini görən bö-

yük oğlu Səmid: 
– Həyat yoldaşı, – dedi. 
– Onda, zəhmət olmazsa, ananızı çağırın gəlsin, ondan bəzi 

məlumatları almalıyıq ki, xəstəyə düzgün diaqnoz qoyaq. 
Həsənağanın oğulları Şəlalənin üzünə baxdılar. Şəlalə iki-

üç addım irəli gəldi və qürurla dedi: 
– Doktor, xəstənin həyat yoldaşı mənəm. Ötən gecə evlən-

mişik. 
Bunu eşidən professorun gözləri bir an bərəli qaldı, üç-

dörd ölçü böyümüş gözlərini eynəyinin üstündən Şəlaləyə zil-
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lədi. Sən demə bayaqdan həkim Şəlaləni Həsənağanın qızı he-
sab edirmiş. Ancaq üstünü vürmadı. Professor Həsənağanın ke-
çirdiyi böhranın səbəbini təxmin etdi, lakin yenə də üzünü xəs-
təyə tərəf tutaraq: 

– Xəstə İlyasbəyli, siz axşam preparat qəbul etmisinizmi? – 
deyə soruşdu.  

Gənc həyat yoldaşının və boyu bərabəri üç oğlunun yanın-
da professorun belə sual verməsi təbii ki, Həsənağanın ürəyin-
cə olmadı. Professorun bu sualı, hətta haradasa onun kişilik qü-
ruruna da toxundu. Lakin nə etmək olardı? Həsənağa professo-
ra bir söz deyə bilmədi. Eyni zamanda, axşam preparat qəbul 
etdiyini də boynuna almadı: 

– Professor, nə preparat, mən elə şeylərdən istifadə etmi-
rəm, – dedi və özü də hiss etdi ki, professor Həsənovu inandıra 
bilmədi.  

Professor bir daha izah edərək dedi: 
– Hazırda sizin venanıza yeridilən sistemə daha bir dərman 

əlavə etməliyik. Əgər siz axşam preparat qəbul etmisinizsə, bu 
dərman sizin vəziyyətinizi olduqca ağırlaşdıracaq, hətta ölə bi-
lərsiniz. Odur ki, xəstə İlyasbəyli, düzünü deyin, bizdən heç nə 
gizlətməyin. 

Bu sözləri dedikdən sonra professor tibb bacısına bayaqdan 
əlində tutduğu şprisdəki dərmanın sistemə əlavə etməsinə işarə 
verdi.  

Həsənağa bərk qorxuya düşüb əlini sistemə uzatmaqda 
olan tibb bacısına: 

– Qızım, olmaz, əlavə etməyin, mən axşam preparat qəbul 
etmişəm, – dedi.  

Həsənağanın astadan dediyini zənn etdiyi sözləri otaqda 
olanların hamısı eşitdi, professor tibb bacısını dayandırdı. Hə-
sənağanın pərt olduğunu görən Şəlalə gülümsəyərək palatadan 
çıxdı. Oğulları üzlərini yana tutaraq gizlicə gülməyə başladılar. 
Həsənağa onların güldüyünü görüb sifətini bozartdı və dedi: 

– Nə hırıldaşırsınız, köpək uşağı. 
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Həmid yenə zarafatından qalmadı, qardaşlarına doğru dö-
nərək: 

– Kişi düz deyir də, nə hırıldaşırsınız? Hindən çıxan toyuq-
cücə qədər qapıdan uşaq çıxarmaq sizə asan gəlməsin ey, – de-
di və üzünü yana tutaraq gülməkdə davam etdi.  

Səmid də qardaşının zarafatına qüvvət verərək: 
– Bu iş böyük fədakarlıq tələb edir, – dedi və əyilib atası-

nın üzündən öpdü.  
Oğullarının yerinə düşən bu zarafatından özünü saxlaya 

bilməyən Həsənağa da gülməyə başladı və dedi: 
– Ay köpək üşağı, deyəsən mənimlə məzələnirsiniz. Pah 

atonnan, uşaq-müşağın əlində qalmadıq.  
İçəridə söhbətin normal məcraya düşdüyünü duyan Şəlalə 

də dodaqlarında təbəssüm palataya qayıtdı.  
Bayaqdan səmimi ata-oğul zarafatlarını seyr edən profes-

sor: 
– Xəstə İlyasbəyli, səhhətiniz normal vəziyyətinə qayıtmış-

dır, günortadan sonra evinizə gedə bilərsiniz, – dedi və palata-
nın qapısına doğru addımladı.  

Professorun arxasınca Həsənağanın ailə üzvlərinin təşək-
kürləri səsləndi.  

– Var olun, professor, ömrünüz uzun olsun!..  
 

Fevral, 2001-ci il,  
Bakı. 

 
 
 



Həyat labirintlərində 

53 

 
 
 

AZARKEŞ ƏRİN KƏLƏYİ 
 
 
Hər insan öz həyat kinosunun 

baş rolda oynayan aktyorudur. 
Deyl Korneqi 

 
asım futbol xəstəsidir. Sevimli komandası “Neftçi” oyna-
yanda dünyanı belə unudur. Məşhur bir xarici firmada baş 

mühasib işləyən Qasım aldığı əmək haqqı ilə yüksək səviyyədə 
dolanır. Hər ay oğlunun ailəsinə də beş yüz ABŞ dolları civarın-
da köməklik göstərir. Arvadı Nisə evdar qadındır, ilanın zəhləsi 
yarpızdan getdiyi kimi, onun da zəhləsi futboldan gedir. Əri iki 
saata qədər televizorun qarşısında oturub futbola tamaşa edən 
zaman ona elə gəlir ki, rəhmətlik atası Hacı Nadirin goruna sö-
yürlər. Bu səbəbdən də “Neftçi”nin oyunu olan günlər onların 
evində, sözün həqiqi mənasında, qırğın düşür. Ər-arvad bu mə-
sələdə bir-birinə güzəştə getmək barədə heç düşünmürlər də.  

Qasımın altmış bir, Nisənin isə əlli doqquz yası var. Tək 
oğulları Qədir dörd il əvvəl, sağ böyürlərindəki qonşularının 
qızı Nərminə ilə ailə qurub. Nərminənin də bacı və qardaşı 
yoxdur. Atası Sədrəddin və anası Leyla özəl klinikada həkim 
işləyirlər. Sədrəddin uroloq, Leyla isə kardioloqdur. Onların da 
aylıq qazancı dolanışıqlarını artıqlaması ilə təmin edir.  

Qədirlə Nərminə evləndikləri gündən Qasımın bir neçə il 
əvvəlcədən bilavasitə oğlu üçün tikdirdiyi evdə ayrıca yaşayır-
lar. Son vaxtlar hər həftənin şənbə günü Qədirgil üç yaşlı qızla-
rını – Nihanı da götürüb ata-analarına baş çəkir. Onların gəlişi 
ilə iki ailə bir yerə yığışır, ləziz yeməklər hazırlanır, geniş süfrə 
açılır, yeyib-içir, musuqi dinləyir, ordan-burdan söhbət edir, 
balaca Nihanı danışdırıb xeyli əylənir, saat on birdə isə evlərinə 

Q 
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dağılışırlar. Bəzən balaca Nihan baba və nənələrindən ayrılmaq 
istəməyəndə ata-anası onu dilə tutub özləri ilə aparırlar. 

Evdə tək olduqları zaman Qasımla Nisə bir-biri ilə danış-
mağa bəzən söz də tapmırlar. Şam yeməyindən sonra televizo-
run qarşısında oturub hansısa bir verilişə tamaşa edir, bəzən də 
bir filmə baxa-baxa elə oturduqları yerdəcə yuxuya gedirlər. 
Bir-iki saatdan sonra hansısa biri ayılır. Ayılan o birini də oya-
dır, qalxıb yataq otaqlarına gedir və yerlərində rahat yatırlar. 
Bu şəkildə yaşamağa artıq ər də, arvad da adət edib. Onların bu 
həyat tərzini dəyişdirmək mümkünsüz kimi görünür. 

İki ay əvvəl Qasım işdə xeyli yubanmışdi. Evə gələn kimi 
dəri çantasını elə qapının yanındaca döşəməyə atdı, ayaqqabısı-
nı dəyişdi və bəzi filmlərdəki odlu-alovlu aşiqlər kimi, cəld bir 
hərəkətlə arvadını qucaqlayıb böyük ehtirasla üzündən, gözün-
dən, boyun-boğazından opməyə başladı. Bir anlıq özünü itirən 
Nisə, ərinin niyə belə etdiyini, birdən-birə ehtirasının bu qədər 
coşmasının səbəbini anlaya bilmədi. Qasım isə onu dəlicəsinə 
öpməkdə davam edir və paltarlarını bir-bir soyunub hara gəldi 
atırdı. Kişi əvvəl paltosunu, sonra pencəyini soyunub tulladı. 
Qalstukunu çıxarıb kənara vızıldatdı. Köynəyinin düymələrini 
aça-aça arvadı yataq otağına tərəf çəkəndə Nisə kişinin məqsə-
dini anlayıbmiş kimi oldu, fikirləri dolaşıq düşən yumağa dön-
sə də, nazlana-nazlana dedi: 

– Ay Qasım, sənə nə olub, ay Allah evini tiksin, hara tələ-
sirsən? İşdən indicə gəlmisən. Özün də yorğun-arğınsan. Bir 
yuyunub rahatlan, mən yemişəm, sən də çörəyini ye, gecəni sə-
nin əlindən alan yoxdur ki, ay rəhmətliyin nəvəsi? 

Qasım: 
– Yox, Nisə, yox! Bu saat istəyirəm, – dedi və arvadını 

yüngülcə çarpayıya itələdi. Müvazinətini itirən Nisə çarpayıda 
oturdu. Ərinin qətiyyətini görüb o da xeyli fəallaşdı və tələsik 
soyunmağa başladı. Koftasını, ardınca da yubkasını soyundu, 
saçını toplamaq üçün vurduğu sancaqları çıxarıb onları çiyinlə-
rinə tökdü, imkan tapıb yataq otağındakı güzgüyə boylandı, sa-
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çını bir qədər də əli ilə düzəltdi. Bu anda köynəyini çıxaran Qa-
sım onu elə çarpayının yanındaca döşəməyə buraxdı. Nisənin 
daha nələrisə soyunmasına imkan verməyərək şalvarının cibin-
dən çıxardığı əl qandalının bir ucunu onun biləyinə, digər ucu-
nu isə çarpayının dəmir başlığına keçirdi. Nisə çarpayıda uzan-
mış vəziyyətdə ərinin yeni sevişmə üsulunun detallarını təsəv-
vüründə əvvəlcədən canlandırmağa çalışmaqda ikən, Qasım tə-
ləsik yataq otağından çıxıb qonaq otağına gəldi. Cəld televizo-
run düyməsini basıb qarşısındakı kresloda yerini rahatladı. Bir 
neçə saniyədən sonra televizorun ekranı işıqlandı. Futbolçular 
göründülər. Məlum oldu ki, “Neftci” Azərbaycan kubokunun 
final oyununda Ağdamın “Qarabağ” komandası ilə qarşılaşır. 
Oyun təzəcə başlamışdı, hesab hələ açılmamışdı.  

Qasımın bayaqdan min oyundan çıxmasının əsl səbəbi ta-
mamilə aydın oldu, sevimli komandasının oyununu rahat izləyə 
bilsin deyə arvadını yataq otağında “həbs” etməli olmuşdu.  

Məsələnin nə yerdə olduğunu hələ də anlamayan Nisənin 
yataq otağından nazlı-qəmzəli səsi eşidilirdi: 

– Harda qaldın, əzizim. Tez gəlsənə. Öldüm ki, səni gözlə-
məkdən...  

Qasım Nisənin çağırışlarına hərdən “indi gəlirəm, canım-
gözüm”, – deyə cavab versə də, rahatca əyləşib futbola tamaşa 
etməyə davam edirdi. Futbol qurtardıqdan sonra Qasım yataq 
otağına keçib Nisəni yuxuya getmiş gördü. Arvadının biləyin-
dəki qandalı açaraq onun yatağını rahatladı və üstünü örtərək 
mətbəxə keçdi. Xörəyi qızdırıb boşqaba çəkdi və elə oradaca, 
Nisənin qabaqcadan hazırladığı stolun arxasında oturub yedi. 
Sonra qayıdıb yatağına girdi. Keyfi heç olmadığı kimi kök idi, 
elə bil ona dünyanı bağışlamışdılar, sevimli komandası iki bir 
hesabı ilə qələbə qazanaraq bu il də Azərbaycan kubokunun sa-
hibi olmuşdu. Qasım yatağına uzanan kimi yuxuya getdi.  

Səhərisi gün yuxudan erkən oyanan Nisə axşam baş verən-
ləri dumanlı şəkildə xatırlamağa başladı. Yadına düşdü ki, Qa-
sım dünən axşam onu aldadıb çarpayıya bağlamışdı, sonra heç 
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yanına da gəlmədi. O dəqiqə Qasımın kələk işlətdiyini anladı. 
Gedib qəzetdə TV proqramına nəzər saldıqda dünən axşam saat 
səkkizdə Azərbaycan kuboku uğrunda “Neftçi” və “Qarabağ” 
komandaları arasında final görüşünün keçirildiyini gördü. San-
ki cin Nisənin təpəsinə ikiəlli qapaz çırpdı, yataq otağına girib 
Qasımın üstündən yorğanı necə çəkdisə, kişi yerindən dəli kimi 
atıldı, yanında cəllad görkəmi almış arvadını görəndə işin nə 
yerdə olduğunu anladı, lakin özünü o yerə qoymayıb: 

– Nə olub, a qadasın aldığım, qoysana bir az da yatım, işin 
vaxtına hələ iki saat var, – dedi. 

Qəzəbindən çatlamaq dərəcəsinə çatmış Nisə elə bağırdı ki, 
pəncərənin şüşələri cingildədi: 

– A gorbagorun nəvəsi, indi də bu fırıldağa əl atmısan? 
Məni çarpayıya bağla, yataq otağında dustaq elə, özün də arxa-
yınca futbola bax. Sən öləsən... Sən öləsən, ölmüşdü Nisə. Sə-
nin başına bir oyun açım, bir oyun açım ki, krujevalı gorbagor-
ların da mənə bərəkallah desinlər – dedi və yırğalana-yırğalana 
yataq otağından çıxdı.  

Nisənin çox qəzəbləndiyini görən Qasım bir az altdan aldı, 
səsini içinə saldı. Gedib yuyundu, qurulanıb paltarlarını geyin-
di, çantasını götürüb ac-susuz evdən çıxmaq istəyəndə qarşısını 
əzrayıl kimi kəsən Nisə:  

– Mən bu gün oğlunu da, gəlinini də, hələ nəvəni də çağırıb 
səndən boşanmaq qərarımı bəyan edəcəyəm, – dedi.  

Nisənin qəzəbləndiyi anlarda susmağın ən yaxşı çarə oldu-
ğunu dəqiq bilən Qasım başını aşağı saldı və bir söz demədən 
evdən çıxdı. Evlərindən bir tin o yanda yerləşən kafedə səhər 
yeməyi yeyib iş yerinə getdi. Qasım günortaya qədər konkret 
bir işlə məşğul ola bilmədi, yalnız Nisənin könlünü almaq barə-
də planlar cızdı. Lakin işə yaraya biləcək bir variant yox idi. 
Əvvəl istədi Nisə üçün bahalı bir hədiyyə alsın. Lakin bunun 
heç nəyə yaramayacağını həmin andaca anlayıb fikrindən vaz 
keçdi. Sonra fikirləşdi ki, bəlkə o da arvada xox eləsin, yəni, 
“mən də səni boşayıram”, – deyib onu qorxutsun. Lakin Nisə-
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nin tərsin biri olduğunu düşününcə, bu fikrini də özündən uzaq-
laşdırdı. Nəhayət, Qasım “Evrika” deyərək yerindən necə qalx-
dığını özü də bilmədi. Ağlına gəldi ki, Karlovi Variyə iki put-
yovka əldə edə bilərsə, Nisə muma dönər.  

Qasım düz tapmışdı, həqiqətən də Karlovi Varidə dincəl-
mək Nisənin bəlkə də indiyədək həyata keçməmiş yeganə arzu-
su idi. Nisə Karlovi Vari haqqında çox eşitmişdi, neçə illərdən 
bəri o, sanatoriyaya getmək arzusu ilə alışıb-yanırdı. Qasım 
özünün son ideyasını çox bəyəndi. Azərbaycan Həmkarlar İtti-
faqları Konfederasiyasında yüksək vəzifə tutan bir dostuna 
zəng edib putyovka istədi. Dostu “problem yoxdur” deyəndə 
Qasım elə bil ilanın ağzından qurtuldu. Dostuna böyük minnət-
darlıq edərək onun yanına tələsdi.  

Qasım çantasında iki putyovka axşam evə qayıdanda da 
ürəyi tam sakit deyildi. Nisənin səhərki halını göz önünə gətirə-
rək tam arxayınlaşa bilmirdi. Nəhayət, evə çatan Qasım öz aça-
rı ilə qapını açıb mənzilə daxil oldu. Araları dəyəndə Qasım 
həmişə belə eləyirdi, qapını özü açırdı.  

Qasım içəri girəndə Nisə qonaq otağında oturub televizora 
baxırdı. Salam verdi. Nisədən səs çıxmadı. Paltarını soyunub, 
yuyunub qurulandı və gəlib Nisənin yanında oturdu:  

– Mənim gözəl xanımımın kefi necədir? 
– ... 
– Mənim xanımlar xanımı gözəlim bilirmi ki, mən ona nə 

almışam? 
– ... 
Qasım çantasındakı putyovkaları çıxarıb Nisənin dizinin 

üstünə qoydu. Nisə gözünün ucu ilə baxmaqla anladı ki, bunlar 
iyirmi ildən bəri arzusunda olduğu Karlovi Vari sanatoriyasına 
putyovkadır. Lakin yenə də danışmadı. Qasım axşamkı hərəkə-
ti ilə onun qadınlıq heysiyyatını təhqir etmiş, qəlbini paralamış, 
ruhunu incitmişdi. Nisə hər halda tez təslim olmaq istəmədi. 
Qasımı bir neçə gün də incitmək qərarına gəldi. Lakin Qasım 
tələsirdi. Bir saatdan sonra oğlugil gələcəkdi. Məsələdən xəbər 
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tutsalar, ona nə deyərdilər? Deməzdilərmi ki, ay ata, bu nə hə-
rəkətdi tutmusan, sənin üçün ayıb deyilmi? Odur ki, Qasım oğ-
lugil gəlməmiş məsələni həll etmək istəyirdi. Putyovkaları Ni-
sənin dizi üstündən götürərək: 

– Bildin də, bunlar Karlovi Variyə putyovkadır. On gündən 
sonra yola çıxmalıyıq. İstəmirsənsə, birini Natella xanım istə-
yir, sabah aparıb ona verim, – dedi.  

Natellanın adını eşidən kimi elə bil Nisəni elektrik cərəyanı 
vurdu. Nisə ərinin şöbəsində işləyən subay, həm də olduqca ya-
raşıqlı, yeni açmış çiçək qədər təravətli bu qadını neçə illərdən 
bəri Qasıma qısqanırdı. Bir anda bütün küsüləri, inciklikləri 
unudan Nisə dedi: 

– Natellanın kəlləsi haqqı. Mən ölmüşəm ki, Karlovi Vari-
yə səninlə o gedir?  

Nisənin yumşaldığını görən Qasım ondan üzr istədi, boy-
nunu qucaqlayıb ürəyində “Qadınlar-qadınlar, qəlbinizi qıs-
qanclıq qədər yumşaltmağa və ya daşa döndərməyə qadir ikinci 
bir qüvvə mövcud deyil dünyada” dedi.  

Nisə çox sevinirdi. Zarafat deyil, bunca illər həsrətində ol-
duğu Karlovi Varidə dincəlmək arzusu həyata keçirdi. Ərinin 
yanağından öpüb ayağa qalxdı. Axşama yemək hazırlamağa tə-
ləsdi... 

Nisə yenə də ləzzətli yeməklər hazırladı. Stolun üstünü tə-
zəcə bəzəmişdi ki, qapının zəngi səsləndi. Nisə yaşına uyğun 
olmayan cəld bir tərpənişlə qapını açdı. Gələn oğlugil idi. On-
ların belə tələm-tələsik dəvətdən çox narahat olduqlarını görən 
Nisə elə qapının yanındaca on gündən sonra Karlovi Variyə ge-
dəcəklərini, onları da bu səbəbdən çağırdıqlarını söylədi. 

 
İyul, 2006-cı il,  

Bakı. 
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SƏADƏT HƏR KƏSİN ÖZ ƏLİNDƏDİR 
 

 

Əxlaqlı bir qadın kişinin başına 
tacdır. Bunun dəyərini bilməyən ki-
şi isə axmaqdır.  

Hz. Süleyman (ə.s.) 
 

afiq yorucu iş günündən sonra evə qayıdırdı. Yaxşı bir 
musiqi dinləmək arzusu ilə avtomobilinin radiosunu 

işə saldı. Müğənni məlahətli səslə oxuyurdu: 
 

Səadət hər kəsin öz əlindədir, 
İşində, gücündə, əməlindədir... 

 

Rafiq bu mahnını dəfələrlə dinləmişdi, lakin onun sözləri-
nin mənasına heç vaxt indiki qədər dərindən fikir verməmişdi. 
Mahnını dinləyə-dinləyə öz həyat lentini göz önündən keçirmə-
yə başladı.  

...Rafiq Neft Akademiyasında tələbə yoldaşı olmuş Günellə 
altı il əvvəl ailə qurub. Bu altı ildə onlar ümumən yaxşı yaşayıb-
lar. Bəzən həyatın tərs zərbəsi ilə rastlaşsalar da, xoşbəxt günləri 
qat-qat çox olub. Qarşılıqlı məhəbbət, səmimiyyət, dərin hörmət 
bu cavan ailəyə bütün çətinliklərin öhdəsindən bacarıqla gəl-
məkdə yardımçı olub. Tanrı da öz səxavətini əsirgəməyib, biri 
oğlan, digəri isə qız olmaqla onlara gül kimi iki övlad – Elçin və 
Cəmiləni bəxş edib. Elçinin dörd, Cəmilənin isə iki yaşı var...  

Elçinə hamilə olarkən Günelin xasiyyətinin qısa bir zaman-
da kəskin dəyişməsi Rafiqi olduqca narahat etmişdi. O işdə də, 
evdə də özünə yer tapa bilmir, bu gedişlə Günellə xasiyyətlərinin 
tutmayacağını, narazılıqların açıq dava-dalaş, hətta boşanma 
məcburiyyəti yarada biləcəyini düşünürdü. Lakin özünün sevib-
seçdiyi və canından artıq dəyərləndirdiyi Günellə boşanmağı ağ-
lına gətirdikdə belə dəli olmaq dərəcəsinə çatırdı. Saf düyğular 

R 
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əsasında ailə qurmuş olsalar da, onların ailə həyatı hələ kifayət 
qədər sınaqlardan keçməmiş, lazımı qədər möhkəmlənməmişdi. 
Xeyli kövrək olan ailə münasibətlərinin böhran keçirdiyi günlə-
rin birində Rafiqin öz ginekoloq dostu Rasimlə şəhərdə rastlaş-
ması lap yerinə düşdü. Rafiq Rasimin yaxşı mütəxəssis, sənəti-
nin fanatı olduğunu bilirdi. Rasimi gördükdə axır vaxtlar Güne-
lin xasiyyətinin son dərəcə dəyişməsinin səbəbləri barədə onun 
mütəxəssis fikrini öyrənməyin faydalı olacağını düşündü.  

Salamlaşdıqdan sonra onlar söhbət edə-edə yaxınlıqdakı 
ağacların kölgəliyində bu ildən fəaliyyət göstərməyə başlamış 
səliqə-sahmanlı çayxanaya daxil oldular. Üstündə hələ də gül-
lər olan qızılgül kollarının yaxınlığındakı boş stolun yanında 
qoyulmuş stullarda əyləşdilər. Çaypaylayan yeniyetmə oğlan 
cəld bir tərpənişlə onsuz da təmiz olan stolun üstünü əlindəki 
ağappaq parça ilə sildi və onların üzünə baxaraq sifariş gözlədi. 

Rafiq: 
– Cavan oğlan, zəhmət olmazsa, bizə bir çaynik çay dəm-

lət. Xoruzquyruğu olsun, yanında da limonu, – dedi. 
Oğlan “baş üstə", deyib uzaqlaşdı. On dəqiqə keçməmiş 

çaypaylayan oğlan podnosda sifariş olunanları gətirib stolun 
üstunə düzdü, stəkanlara çay süzüb limon dilimi saldı və: “Nuş 
olsun!” – deyib təzə gələn müştərilərin stoluna tərəf yanaşdı. 
Rafiqlə Rasim çay içə-içə xeyli söhbət etdilər. Vaxtilə eyni mə-
həllədə yaşamaları, necə dostlaşmaları, dostluqlarının həyat 
yoldaşlarının sayəsində indi də davam etməsi barədə gedən 
söhbətlərinin sonunda Rasim Günelin hamiləliyinin gedişatı ilə 
maraqlandı. Bayaqdan bu anı səbirlə gözləyən Rafiq ailəsində-
ki hazırkı durumu olduğu kimi dostuna anlatdı və sonda dedi:  

– Hə, əziz dostum, indi bilmirəm nə edim. Qalmışam odla 
su arasında. 

Rasim gülümsünərək dostunu sakitləşdirmək məqsədi ilə: 
– Heç narahat olma. Günel çox səmimi qızdır. Səmimidir, 

həm də olduqca ağıllı. Səni də sonsuz bir məhəbbətlə sevir, – dedi. 
– Günelin məni çox sevdiyindən əminəm, hətta barmağıma 

tikan batmasını belə istəməz. Lakin onun xasiyyətinin birdən-
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birə xeyli dözülməz olmasının səbəbini anlaya bilmirəm, bu da 
məni çox üzür. 

– Günelin davranışındakı dəyişikliklərin hamısı hamiləliklə 
əlaqədardır. Hamiləlik dövründə hormonal fonda baş verən tə-
latüm qadının sinir sisteminə təsir edərək onun bəzən özündən 
asılı olmayaraq yüksək həssaslıq göstərməsinə, danışığı və hə-
rəkətləri ilə konflikt yaratmağa meyilli görünməsinə səbəb 
olur. Hormonal fonda təlatümə müxtəlif səbəblərdən yaranan 
stress, yorğunluq, düzgün qidalanmama nəticəsində immun sis-
teminin zəifləməsi, nə vaxtsa keçirilmiş infeksion xəstəliklər, 
hətta uşaq vaxtı qarşılaşdığı angina da səbəb ola bilər. Bu və-
ziyyətdə əri qadına qarşı yüksək anlayış göstərməli, onu özün-
dən çıxaracaq heç bir söz söyləməməli, istənilən tələbini tama-
milə sakit qarşılamalı, hər bir məsələdə onun haqlı olduğunu 
bildirməlidir. Bir sözlə, bu dövrdə əri qadının nazı ilə daha çox 
oynamağa məcburdur. Yalnız bu yolla qadını öz sözlərinə, hə-
rəkətlərinə nəzər salmağa məcbur etmək olar. Nəticədə yaran-
mış konfliktlər aradan qalxar, münasibətlər normal məcrasına, 
həyat əvvəlki axarına qayıdar.  

Rasim birnəfəsə danışır, Rafiq isə onu diqqətlə dinləyirdi. 
Dostu Günelin davranışındakı anlaşılmazlıqları o qədər gözəl 
izah edirdi ki, Rafiqin sual verməsinə ehtiyac qalmırdı. Rasim 
söhbətinə davam edərək dedi: 

– Hə, dostum, insanın hormonları möcüzələr yaradır. Ayrı-
ayrı hormonlar hamilə qadının psixi və mənəvi durumuna əsas-
lı şəkildə təsir edir. Məsələn, progesteron adlanan hormon do-
ğuşa yaxın öz təsir effektini xeyli artırır və qadının psixikasını 
sakitləşdirir, prolaktin hormonu analıq instinktini oyadır və süd 
vəzilərinin böyüməsini (südün yaranmasını) stimulə edir, estro-
gen hormonu dünyaya gələcək körpəyə qarşı cavabdehlik və 
qayğı instinktlərinin, endorfin (buna xoşbəxtlik hormonu da de-
yirlər) müsbət emosionallığın üstünlük qazanmasını təmin edir. 

– Sağ ol, qardaşım, Allah səndən razı olsun! Bilirsən sa-
yəndə necə rahat oldum? Xeyli vaxtdır həyatım cəhənnəmə 
dönmüşdü. Günelin rəftarında baş verən dəyişiklikləri anlaya 
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bilmədiyimdən nə qədər əziyyət çəkdiyimi yəqin ki, səndən də-
qiq başa düşən olmaz. 

–Rafiq, qardaşım, sənin çəkdiyin iztirabları yaxşı başa düşü-
rəm, hamilə qadını anlamadan onunla bir evdə yaşamaq bəzən 
cəhənnəmə düşməkdən betər olur. Bundan belə ailəndə mehri-
banlıq, əmin-amanlıq yaratmaq, ailə səadətini möhkəmləndir-
mək sənin əlindədir. Bu məsələdə yalnız və yalnız özünə güvən. 

Onlar bir qədər də başqa məsələlərdən söhbət etdikdən 
sonra çaypaylayan oğlanla hesablaşıb çayxanadan çıxdılar. Əlli 
metrə qədər birlikdə irəlilədikdən sonra yolları müxtəlif istiqa-
mətlərə olduğundan sağollaşıb ayrıldılar. 

Rasimlə söhbətdən sonra Rafiq daxilən xeyli rahatlaşdı, 
beynini keyləşdirən, qəlbini sıxan, ruhunu incidən müdhiş fi-
kirlər artıq yox oldu, sanki çiyinlərindəki dözülməz ağırlığı alıb 
kənara atdılar. Böyük sevinc içərisində evlərinə tələsdi.  

Mənzilin qapısını Günel açdı. Rafiq Günellə əvvəllər oldu-
ğu kimi, mehribanlıqla salamlaşdı, şəfqət və qayğıkeşliklə ona 
yaxınlaşıb əllərini ovcuna aldı və barmaqlarından öpdü, sonra 
onu istənilən qadına xoşbəxtliyini hiss etdirməyə qadir bir hə-
rəkətlə köksünə sıxdı, bu gün əhvalının necə olduğu ilə maraq-
landı və sonda: 

– Canım-gözüm, gəlsənə şam yeməyini mən hazırlayım, 
şam yeməyindən sonra da dəniz kənarına gedərik, axşamın sə-
rinində dənizin havası hamımız üçün faydalı olar, – dedi və xü-
susi bir əda ilə başını sağa-sola döndərərək gülümsər gözləri ilə 
Günelin bətnindəki körpəyə işarə elədi. Bununla da Rafiq son 
vaxtlar Günellə aralarında yaranmış narazılıqlar dumanını ta-
mamilə dağıtmış oldu. Günel Rafiqdəki mehribanlığın, şəfqə-
tin, qayğıkeşliyin, səmimiyyətin fərqinə vardı və o da ərinə ey-
ni mehribanlıq və səmimiyyətlə cavab verdi: 

– Yaxşı, ürəyim! Yolüstü Köhnə univermağa da girərik, 
bir-iki əşya almalıyam. Şam yeməyinə gəlincə, artıq hazırlamı-
şam, gətirim yeyək, – deyə mətbəxə yönəldi.  

Rafiq də onun ardınca mətbəxə girdi və köməkli yeməkləri 
gətirib stola düzdülər. Ləzzətli şam yeməyindən sonra yığışıb  
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evdən çıxdılar. Günel Köhnə univermaqdan bir-iki xırda-para al-
dıqdan sonra yeraltı keçidlə “Kukla” teatrının qarşısına çıxıb də-
nizə doğru getdilər. Dənizə yaxınlaşdıqca havada duyulan xoş 
sərinlik insanın ruhuna ana bətnindəkinə bənzər bir rahatlıq gəti-
rirdi. Bir qədər dənizin lap kənarında dayanıb söhbət edə-edə sə-
rinləndikdən sonra bulvarla üzü “Azneft” meydanına tərəf get-
məyə başladılar, filarmoniyanın istiqamətinə çatanda sağa dönə-
rək keçidə yaxınlaşdılar. Filarmoniyanın bağına keçib bir qədər 
irəli getdilər. Təzəcə yenidən qurulmuş, axşamlar işıqlandırıldıq-
da xeyli gözəl görünən və insanın zövqünü oxşayan fəvvarənin 
yanında oturdular. Bir müddətdən sonra Rafiq telefonunu yan 
skamyada qızla əyləşmiş cavan oğlana verərək onların şəklini 
çəkməsini xahiş etdi. Oğlan məmnuniyyətlə bir neçə istiqamət-
dən şəkillərini şəkib telefonu Rafiqə qaytardı. Rafiqlə Günel ax-
şam gəzintisinin xoş təəssüratı altında evə qayıtdılar.  

O gündən etibarən Rafiq Günellə daha mülayım rəftar edir, 
onun bir sözünü iki etmədən bütün istək və arzularını həyata 
keçirirdi. Lazım olan şeyləri vaxtında alıb gətirir, mənzilin tə-
mizlənməsindən qabların və paltarların yuyulmasına, qurudul-
masına, ütülənməsinə qədər, bir sözlə, bütün işlərin yerinə yeti-
rilməsində Günelə kömək edir, bəzən onu kənarda oturub yal-
nız göstəriş verməyə razı salana qədər yalvarırdı.  

Günel tam xoşbəxt idi. Qarşısına Rafiq kimi bir insan çı-
xardığı üçün hər gün Tanrıya min dəfə şükür eləyirdi. Elçinin 
doğulması ilə onların həyatı tamam başqa məna kəsb etdi, kiçik 
ailə səadətləri xeyli böyüdü və möhkəmləndi. 

Bütün bunları bir-bir xatırlayan Rafiq mahnının sözlərini 
yazmış şairin müdrikliyinə heyran qaldı və özündən asılı olma-
yaraq uca səslə: 

– Bəli, şair, tamamilə haqlısınız, səadət hər kəsin öz əlində-
dir. Bir də, səadət qarşılıqlı məhəbbəti ömrü boyu qorumağa 
qadir kişi ilə qadının rastlaşdığı zaman davamlı olur, – dedi. 

 
İyul, 2007-ci il,  

Kazan. 
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ANA YALANI 
 
 

Tanri eyni zamanda her yerdə 
ola bilməyəcəyini nəzərə alaraq 
analari yaratdı. 

Yəhudi kəlamı 
 

ərmin müəllimə yumruğunu stola çırparaq ayağa qalx-
dı. Nəhayət ki, qəti qərara gəlmişdi. Son üç ildə üzünü 

görə bilmədiyi övladlarına, əsasən də nəvələrinə qovuşmanın 
yeganə yolunu yalan danışmaqda görmüşdü. 

Nərmin müəllimə qırx üç ildən artıq orta məktəbdə riyaziy-
yatdan dərs deyib və həmişə qabaqcıl maarif işçisi kimi bütün 
rayonda başqalarına nümunə göstərilib. O, iki il əvvəl təqaüdə 
çıxıb. Odur ki, bekarçılıqdan özünə yer tapa bilmir. Hərdən nə 
iləsə başını qatmağa çalışsa da, bir nəticəsi olmur. Bir ara son 
vaxtlar nəşr edilmiş bədii ədəbiyyat nümunələrinin mütaliəsi ilə 
vaxtını keçirməyə cəhd göstərdi, lakin bundan da bir şey çıxma-
dı. Fikirləri hərlənib, dolanıb yenidən oğullarının, qızının, onla-
rın həyat yoldaşlarının və nəvələrinin üzərində cəmlənirdi.  

Nənmin müəllimə dörd övlad böyüdüb. Üç oğlu və bir qızı 
var. Böyük oğlu Rəsul kimya üzrə elmlər doktoru, professor-
dur. Ortancıl oğlu Rəhim də professordur, tarixçidir. Kiçik oğlu 
– Ruslan texnika üzrə elmlər doktoru, Dövlət mükafatı laureatı, 
sonbeşiyi – Pərvanə isə tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Onların 
hamısı Rusiya Federasiyasında yerləşmişlər. Rəsulla Rəhim 
Moskva, Ruslan Sankt-Peterburq, Pərvanə isə Kazan şəhərlə-
rində yaşayırlar. Tale elə gətirmişdir ki, bu bacı-qardaşlar öz tə-
ləbə yoldaşları olan Azərbaycan türkləri ilə ailə qurmuşlar. Son 
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dərəcə mehriban və səmimi ailələri var. Bu isə, həyatda az-az 
adama müyəssər olan xoşbəxtlikdir. Təbii, hər birinin başı öz 
ailə qayğılarına, vəzifə borcuna, elmi yaradıcılığına, eləcə də 
yaşadıqları şəhərlərdə yaradılmış Azərbaycan diasporasının 
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə qarışıb.  

Rəsulun bir qızı və bir oğlu var, qızına anasının adını verib. 
Nərmin on iki yaşındadır. Qardaşının isə səkkiz yaşı təzəcə ta-
mam olub. Rəhimin doqquz və beş yaşlarında iki oğlu var. 
Ruslan dörd ildir ki, evlənib, lakin istəmədiklərinə görə hələ 
övladları yoxdur. Hələ ki, özü də, həyat yoldaşı da yalnız elmi 
karyeraları barədə düşünürlər. Pərvanənin oğlunun altı, qızının 
isə dörd yaşı var. Bu qədər övladı olan Nərmin müəllimə son 
üç ildə heç birinin üzünü görə bilməməsini böyük ədalətsizlik 
hesab edir və buna görə də yalana söykənən bir qərar verməkdə 
özünü tam haqlı sayır. 

Nənə nəvələri barədə düşünərkən az qalır ki, qəhərdən bo-
ğulsun. Bəzən gözləri çox-çox uzaqlarda yerləşən məchul bir 
nöqtəyə zillənir və öz-özünə “yəqin indi xeyli böyüyüb, daha da 
şirinləşiblər, yanımda olsaydılar, günüm onlarla necə də xoş ke-
çərdi, maraqlı və mənalı ötərdi” deyə qəmlənirdi.  

İki il əvvəl təqaüdə çıxmış olsa da, Nərmin müəllimə övlad-
larından hansısa birinin yanına yığışıb onunla yaşaya bilmir. 
Həm oğulları, həm də qızı bu təklifi ona dəfələrlə etmişlər. La-
kin ata-anasının, bacı-qardaşlarının və ən nahayət, qırx iki il bir 
yastığa baş qoyduğu ərinin qəbrini buraxıb getmək ona müm-
künsüz gəlir. Nərmin müəllimə güman edir ki, rəhmətliklərin ru-
hu hər gün onun başı üzərində dolaşır... Hər ay qəbiristanlığa baş 
çəkir, orada əbədi uyuyanların ruhuna Yasin oxuyur, sonra ya-
rım saata qədər yaxınları ilə söhbətləşir. Qəribədir, bu söhbətləş-
mədən sonra Nərmin müəllimə qəlbən xeyli yüngülləsir, rahatlıq 
tapır. Bu dünyanın fani və yalan olduğuna inamı daha da artır. 
Əslində onun bu halını mənən təmizlənmə də adlandırmaq olar. 
Bu anda insan bütün həyatını yalan üzərində quran, dünya ma-
lından ötrü mənliyini itirən şəxslərin halına ürəkdən acıyır...  
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Nərmin müəllimə paltarını dəyişdikdən sonra çantasını gö-
türüb evdən çıxdı. O, xəstəxanaya gəldi. Orta məktəbdə dərs 
dediyi Rafiq doktorun kabinetinin yerini qarşısına ilk çıxan ca-
van tibb bacısından xəbər aldı. Tibb bacısı Nərmin müəlliməni 
düz baş həkim Rafiq Ağalarovun kabinetinin qarşısına gətirdi. 
Nərmin müəllimə tibb bacısına təşəkkür etdi və kabinetin qapı-
sını yüngülcə döydü. İçəridən “Buyurun” dəvətini eşidincə da-
xil oldu. Rafiq doktor qarşısındakı sənədləri nəzərdən keçirirdi. 
Nərmin müəllimə:  

– Salam, doktor,– deyə onun diqqətini özünə cəlb etdi. 
Olduqca tanış səsə başını qaldıran Rafiq doktor Nərmin 

müəlliməni kabinetində görüncə cəld yerindən qalxdı. Stolunun 
arxasından çıxıb böyük ehtiramla keçmiş müəlliməsinin sala-
mını cavablandırdı: 

– Əleyküm salam, Nərmin müəllimə! Xoş gəlmisiniz! Sizi 
görməyimə dünyalar qədər şadam! Xahiş edirəm, əyləşin. 

Rafiq doktor böyük yazı masasının qarşısındakı yurnal sto-
lunun baş tərəfində qoyulmuş rahat kresloda Nərmin müəllimə-
yə yer göstərdi, müəllimə rahatlandıqdan sonra özü də keçib 
üzbəüzdəki kresloda əyləşdi və gülümsər gözlərini keçmiş mü-
əlliməsinin üzünə dikərək mehribanlıqla dedi: 

–Nərmin müəllimə, bir daha xoş gəlmisiniz... Mənə dair 
qulluğunuz? 

– Sağ ol, oğlum! Sənə bir işim düşüb. 
Rafiq doktor bir qədər qəmləndi, elə zənn etdi ki, Nərmin 

müəllimənin sağlamlığından şikayəti var. Odur ki, müəlliməsi-
nə qayğıkeşlik göstərməyə çalışaraq dedi: 

–Nə qulluğunuz varsa, mən hazır, əziz müəlliməm. Siz bü-
tün ömrünüzü bizim təhsilimizin yolunda şam kimi əritmisiniz. 
Sizin sağlamlığınızın qeydinə qalmaq da bizim həm həkimlik, 
həm də övladlıq borcumuzdur.  

– Oğlum, deyəsən sən məni düz başa düşmədin. Mən xəstə 
deyiləm. Allaha şükürlər olsun! Özümü praktik olaraq sağlam 
hiss edirəm. Mənim səndən başqa xahişim olacaq.  
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– Buyurun, Nərmin müəllimə! Xahiş deyil, əmriniz olsun. 
İstənilən əmrinizi yerinə yetirməyə hazıram. 

Nərmin müəllimə söhbəti uzatmadan gəlişinin əsas səbəbi-
nə keçdi: 

– Son üç ildə oğullarımı, qızımı, onların həyat yoldaşlarını 
və ən əsası nəvələrimi görmədiyimə görə çox darıxıram. Digər 
tərəfdən də, ay oğul, ömrə vəfa yoxdur. Bu gün varam, sabah 
yox. Allahın işini nə bilmək olar... Odur ki, övladlarıma teleq-
ram göndərib hamısını bir yerə yığmaq fikrindəyəm. Teleqram-
larda mənim Allahın rəhmətinə qovuşduğum barədə məlumat 
verilməli və dəfn mərasiminin üç gündən sonra həyata keçirilə-
cəyi göstərilməlidir. Bu teleqramları sənin göndərməni xahiş 
etmək istəyirəm. Bunu xəstəxananın baş həkimi olaraq sən et-
sən, daha inandırıcı görünər.  

– Nərmin müəllimə, ölüm xəbərinizi eşidib övladlarınız 
bərk sarsıla bilərlər. Bəlkə teleqramlarda sizin vəfat etdiyiniz 
deyil, ağır xəstə olduğunuz göstərilsin... 

– Hansınınsa, nəyisə bəhanə edərək gəlməməsini istəmi-
rəm. Hamısının mütləq gəlməsi üçün öldüyüm barədə xəbər al-
maları daha ciddi səbəbdir. 

Xəstəxananın baş həkiminin əsas olmadan bu məzmunda 
teleqram göndərməsi qanun pozuntusu, ən azı vəzifəsindən sui-
istifadə etmək demək idi. Hətta buna görə Rafiq doktor ciddi 
cəzalandırıla bilərdi. Ancaq müəlliməsinə bu barədə bir söz de-
mədi. O, müəlliməsinin öz övladlarına qovuşması üçün istəni-
lən cəzanı çəkməyə hazır idi və dedi: 

– Əziz müəlliməm, hər şey sizin istəyinizcə olacaq. Sabah, 
iş gününün əvvəlində teleqramları yola saldıracağam.  

Nərmin müəllimə oğullarının və qızının tam ünvanlarını 
Rafiq doktora verdi: 

– Təşəkkür edirəm, oğlum! Salamat qal, Allah səndən razı 
olsun, – deyib kabinetdən çıxdı.  

Nərmin müəllimə getdikdən bir qədər sonra Rafiq doktor 
katibəni çağırıb teleqramların mətnini də, unvanları da ona ver-
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di və səhər iş saatı başlayan kimi göndərilməsini tapşırdı.  
Nərmin müəllimə hər şeyi hesablamışdı. Üç gün ərzində 

övladları gəlib yetişəcəkdilər. Həqiqətən də teleqramlar göndə-
rilənin üçüncü günü günortaya yaxın oğulları, qızı, onların hə-
yat yoldaşları və nəvələri bir nəfər kimi rayondakı ata-baba 
mülkünün darvazası önündə idilər. Küçədəki və həyətdəki sa-
kitliyi görüb dəfn mərasiminə gecikdiklərini düşünürdülər. Ha-
mı böyük kədər içində idi. Nərmin müəllimənin oğulları da, qı-
zı da dərin düşüncələrə dalmışdılar, onları dünyaya gətirmiş, 
bütün həyatını sağlam və gümrah böyümələrinə, yaxşı təhsil al-
malarına sərf etmiş ananın son nəfəsində belə yanında olmadıq-
ları üçün olduqca peşman idilər.  

Yarım saata qədər idi ki, həyət qapısının qarşısında qalmış-
dılar. Qapını açmağa kimsə cürət etmirdi. Nəhayət, Rəsul qaba-
ğa düşüb qapını açdı və həyətə girdi. Rəsulun ardınca digərləri 
də həyətə keçdilər. Nəzərlər evə dikilmişdi. Lakin eyvanda heç 
kim gözə dəymirdi. Elə bu zaman evin qapısı asta-asta açılma-
ğa başladı. Qapıya dikilmiş on dörd cüt göz onun nə vaxt tam 
açılacağını böyük intizarla, kirpik qırpmadan izləyirdi. Nəha-
yət, qapı tamam açıldı və Nərmin müəllimə göründü. Nərmin 
müəllimə məktəbdə işlədiyi zaman hamının ona çox yaraşdığı-
nı söylədiyi yasəmən rəngli kostyumunu geyinmiş, saçını səli-
qəyə saldırmışdı. Ana eyvanın kənarına gələrək övladlarının 
hamısını həyətdə cəm şəkildə gördükdə ürəyi dağa döndü, se-
vincdən axan göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Bir müddət danışa 
bilməyən ana yalnız başının hərəkəti ilə övladlarını salamladı. 
Həyətdəkilər donmuş vəziyyətdə bu mənzərəni seyr edirdilər. 
Dillənib sükutu pozmağa heç kimin cəsarəti çatmırdı. Bir dəqi-
qədən sonra ana pillələrlə həyətə endi:  

– Evinizə xoş gəlmisiniz, övladlarım, – dedi və qollarını 
geniş açaraq onlara tərəf yeridi. 

Hamı şokda idi. Ananı sağ-salamat görmələri hər birini ol-
duqca sevindirmişdi. Eyni zamanda, onlarla görüşmək üçün 
ananın bu variantı seçməsinin, yalan danışmasının səbəbkarı 
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kimi özlərini bərk qınayır, xəcalət təri tökürdülər. Onların xə-
calət çəkmələrinin bir səbəbi də bütün bu olanların öz övladla-
rının gözləri qarşısında baş verməsi idi.  

Hamıdan əvvəl Nərmin nənəsinin boynuna sarılaraq ağla-
mağa başladı. Nərminin göz yaşları sel kimi axırdı. Nərmin 
müəllimə də özünü saxlaya bilmədi. Elə bil ki, nənə-nəvə bahar 
suları kimi çağlayan göz yaşları ilə illərdən bəri ürəklərdə yığı-
lıb qalmış bütün həsrət acılarını bir andaca yerli-dibli yuyub at-
mağa çalışırdılar... 

May, 2016-cı il,  
Bakı. 
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CİMMİ KİRVƏ 
 
 

Allah sadəcə qəlbi verir, içini 
sən doldurursan. 

Şəms Təbrizi 
 

ostum oğlunun kiçik toy məclisinə məni də dəvət et-
mişdi. Məclis rayonda keçiriləcəkdi. Məzunuyyətdə ol-

duğumuzdan toy yerinə bir neçə gün əvvəldən getdik. Düz yed-
di saatdan sonra dostumgilin kəndinə çatdıq.  

İyulun axırları idi. Bu zaman dağ rayonları həm sərin, həm 
də yaşıllığa bürünmüş olur. Təbiət ecazkar gözəlliyi ilə insanın 
ruhuna sığal çəkir, onu yeni-yeni müqəddəs arzu və diləklərlə 
həyata bağlayır, yaşamaq həvəsini, yaratmaq eşqini daha da 
qüvvətləndirir.  

Dostumgilin evi kəndin orta hissəsində yerləşdiyindən kən-
darası yolla gedərkən xeyli kəndçiləri ilə rastlaşdıq. Rastlaşdığı-
mız kəndçiləri dostumla salamlaşır, hal-əhval tutur, tanımamaq-
larına baxmayaraq, bizə də “xoş gəlmişsiniz” – deyərək mehri-
banlıq göstərirdilər. Nəhayət, gəlib dostumgilin evinə çatdıq.  

Həyətdə bizi dostumun bibisi qarşıladı. Bütün kənd adam-
ları kimi böyük səmimiyyət və mehribanlıq göstərən bibi tez 
samovara od saldı, təxminən on-on beş dəqiqədən sonra bulaq 
suyunun kəklikotulu çayından doyunca içib yol susuzluğumuzu 
söndürdük.  

Təxminən yarım saatdan sonra qohum-qonşular qonaqların 
görüşünə gəldilər. Əhvallaşdıqdan sonra oturub çay içə-içə 
söhbət etməyə başladıq. Söhbətin şirin yerində məclisə yeni gə-
lən bir nəfəri dostum hamıya təqdim edərək dedi: 

– Kirvə ilə tanış olun. Cimmi ilə əmiuşağıyıq. Oğlumun 
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kirvəsi də o olacaq. 
Cimmini tanıyanlar gülməkdən özlərini saxlaya bilmədilər 

və bir-birinə göz vurub qımışdılar. Mənim və Cimmini tanıma-
yan digər qonaqların diqqətini ilk öncə kirvənin adı cəkdi. Fik-
rimizi oxuyubmuş kimi, dostum izah elədi: 

– Kirvənin əsl adı Tofiqdir, lakin hamı onu Cimmi deyə ça-
ğırır. 

Cimmi nisbətən qısa boylu, dolu bədənli, gözlərindən cin 
yağan, otuz beş-qırx yaşlarında kişidir. Çox zarafatcıl, eyni za-
manda intriqan, beş dəqiqənin içində aləmi bir-birinə qatmağa 
qadir birisidir. Bu keyfiyyətini əsas tutaraq kəndçiləri “Cimmi-
nin saçı benzin, əlləri kibritdir”, deyirlər. Həmkəndliləri oğlan və 
ya qız olmasından asılı olmayaraq, dəcəllik eləyən uşaqlarını da 
“Cimmi” çağırırlar. Lakin uşaqların çoxu üz-gözünü turşutmaqla 
adının “Cimmi” çağırılmasına nümayişkəranə etiraz edirlər.  

Bir azdan gül-çiçəkli çəmənlərdə bəslənmiş quzuların ətin-
dən bişirilən kababın iştahaaçıcı gözəl qoxusu ətrafa yayıldı. 
Yaxın-uzaq qonşular və qohum-qardaş ləzzətli yeməklərlə gö-
zəl bəzədilmiş süfrə ətrafına dəvət olundular. Bu ara mal-qaranı 
rahatlamaq bəhanəsi ilə məclisi yarım saatlıq tərk etmiş Cimmi 
də gəldi. Onun rəftarındakı dəyişiklik diqqətimdən qaçmadı. 
Bayaqkı ədəb-ərkan çərçivəsində davranışı tamam yox olmuş-
du. Məlum oldu ki, o xeyli spirtli içki qəbul edib. Elə oturan ki-
mi kəndin hörmətli ağsaqqallarından biri – hazırda təqaüddə 
olan Bəkir müəllimlə sözləri çəpləşdi. Lakin Bəkir müəllimin 
ona əhəmiyyət verməməsi sayəsində söz-söhbətə tezliklə son 
qoyuldu. Bununla belə, Bəkir müəllimin bərk incidiyini hamı 
aydınca gördü.  

Süfrə yığışdırıldıqdan və məclis iştirakcılarının əksəriyyəti, 
o cümlədən Bəkir müəllim evlərinə getdikdən sonra ağsaqqala 
qarşı hörmətsizlik etdiyinə görə dostum Cimmiyə təpindi və 
toy gününə qədər bu həyətdə görünməsini qəti qadağan elədi. 
Cimmi təqsirkar olduğundan üzə durub bir söz deyə bilməsə 
də, öz-özünə danışa-danışa qonşuluqda yerləşən evlərinə getdi.  
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Səhəri gün xeyli erkən oyansaq da, Cimminin daha əvvəl 
qalxaraq mal-qaranı yerbəyer etdiyini, axşam heyvanların qar-
şısına atmaq üçün iki şələ yaşıl ot çaldığını, dirliyindəki bitkilə-
ri suvardığını eşitdik. Kənardan bizi gözaltı müşayiət edən 
Cimmi yaxınlaşmadı, elə başını tərpətməklə uzaqdan salamlaş-
dı. Görünür, əmioğlusunun axşamkı təpinməsi ona bərk toxun-
muşdu. Axşam içkili halda ağsaqqal müəllimə qarşı etdiyi ko-
budluğa görə utandığını da düşünmək olardı. 

Toy günü yaxınlaşdıqca Bakıdan, Rusiyanın müxtəlif şə-
hərlərindən toya gələn həmkəndli dostların, qohumların sayı ar-
tırdı. Uzaq şəhərlərdən gələn bu kəndin yetirmələrindən olan 
dostların əksəriyyəti salamlaşıb, hal-əhval tutduqdan sonra ilk 
növbədə Cimmini xəbər alır, onun bu məclisdə olmamasına tə-
əccüb edirdilər. Dostum hər dəfə araya başqa söz salaraq Cim-
minin məclisdə olmamasından onların fikrini yayındırırdı.  

Nəhayət, toy günü yetişdi. Cimmi isə hələ də görünmürdü. 
Dəli-dolu olmasına baxmayaraq, Cimminin xətrini istəyən 
həmkəndlilərindən bir neçəsi minnətə getsələr də, o, toya gəl-
məyəcəyini bildirərək onları ümidsiz qaytardı. Artıq hamı Cim-
minin tərs damarının tutduğunu, toya gəlməyəcəyini düşündü-
yü halda, dostum gedib kirvəni məclisə gətirəndə onu alqışlarla 
qarşıladılar.  

Günortaya yaxın mağar tam hazır idi, dəvət olunmuş an-
sambl və aşıqlar təşrif gətirdilər. Axşamdan hazırlıq görən aş-
pazların bişirdiyi xörəklərin ətri iştaha açırdı. Camaat stol arxa-
sında əyləşdi, aşıqlar açılış etdilər, süfrəyə isti yeməklər veril-
di. Yüksək səviyyədə keçən məclisdə hamı yeyib-içib, deyib-
gülüb, oynayıb şənləndi.  

Dostumun qonaqlardan bəxşiş qəbul etməməsi kənd ağsaq-
qallarının müdaxiləsinə səbəb oldu. Ağsaqqallardan İbrahim 
kişi dedi: 

– Oğlum, bilirik, Allaha şükürlər olsun ki, bu məclisdə yı-
ğılacaq vəsaitə ehtiyacın yoxdur. Ancaq xalqımızın, el-obamı-
zın adətidir, toy edənə, hüzrü düşənə camaat yardım edər, xər-
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cinin bir hissəsini öz üzərinə götürməklə onun sevincinə, kədə-
rinə şərik olar, işini yüngülləşdirər. 

İbrahim kişini diqqətlə dinləyən dostum dedi: 
– İbrahim dayı, hər birinizə böyük hörmətim var, gözəl 

sözlər danışırsınız. Lakin mən əhd eləmişdim ki, oğlum olsun, 
bütün dostlarımı, qohum-qonşumu ata yurduma toplayıb şənlik 
məclisi qurum, qonaqlıq verim. Bu gün mən həmin əhdimi ye-
rinə yetirirəm. İnşallah oğlumun böyük toy məclisində qeyd et-
diyiniz adət-ənənələrimiz lazımı şəkildə yerinə yetiriləcək. İndi 
isə hər biriniz oğlumun şərəfinə qurulmuş bu ziyafətin əziz qo-
naqlarısınız. Ürəyiniz istəyən kimi yeyin-için, deyin-gülün, 
şənlənin. 

– Allah o bir oğlunu min budaq eləsin, oğlum. Xəbərim 
var, ata-baba yurdunuzu abadlaşdırmaq üçün xeyli vəsait xərc-
ləmisiniz. Allah üzünüzü ağ eləsin! Bu gün o kişilərin yurdun-
da belə bir şənlik məclisi qurmaqla onların ruhunu çox sevin-
dirdiniz. Allah atanıza da, babanıza da qəni-qəni rəhmət eləsin! 
Atanız insan kimi hörmətli insan, gözəl ziyalı, el ağsaqqalı idi.  

Axşama doğru məclis başa çatdı. Qonaqlar, bir qədərdən 
sonra da çalğıçılar gülərüzlə, “bəy”ə, onun valideynlərinə, ağ-
saqqallarına, ağbirçəklərinə cansağlığı diləyərək məclisi tərk 
etdilər. 

Uzaqdan gələn qonaqlar üçün axşam açılan süfrə arxasında 
xeyli adam vardı. Məclisdə Cimmi də, Bəkir müəllim də iştirak 
edirdilər. Diqqəti çəkən anlardan biri Cimminin Bəkir müəllim-
dən ogünkü hərəkətinə görə üzr istəməsi, qucaqlaşıb, öpüşüb 
barışması oldu. Cimmi əlindəki badəni qaldıraraq: 

– Dostlar, təklif edirəm ki, bu badələri hamımızın üzərində 
əməyi olmuş, kəndimizin hörmətli ağsaqqallarından biri olan 
Bəkir müəllimin sağlığına qaldıraq. Allah ona, eləcə də kəndi-
mizin digər ağsaqqallarına sağlam uzun ömür versin, – dedi və 
badəsini qaldıraraq Bəkir müəllimə doğru uzatdı... 

Məclisin ortasında dostum hamının ona diqqətlə qulaq as-
masını xahiş edərək dedi: 
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– Kəndimizin hörmətli ağsaqqalları, biz Vətəndən uzaqlarda 
yaşayırıq, lakin daima bu yerləri, bu torpaqları düşünür, burala-
rın bəzəyi, qüruru olan sizləri xatırlayırıq. İmkanımız daxilində 
kəndimizin xeyir-şərində iştirak edir, öz yardımımızı göstəririk. 

Bəkir müəllim: 
– Tamamilə düz deyirsən, oğlum! Biz daima sizlərin sayğı-

nızı və qayğınızı hiss edirik. Var olasınız. Sayənizdə kəndimizə 
su çəkildi. Köhnə, uçub-dağılmaq ərəfəsində olan kənd məktə-
bimiz yeni tikilən binaya köçdü. Kəndimizdə ilk dəfə məscid 
inşa edildi. Kimsəsiz Firudin, Yaşar və Qulam kişilər üçün yeni 
evlər tikildi. Daha nələr, daha nələr. Allah imkanlarınızı bun-
dan da geniş eləsin. Canınız sağ, qazancınız bol olsun! 

Dostum Bəkir müəllimi qucaqlayaraq dedi: 
– Allah siz ağsaqqalları da bizlərə çox görməsin! Sizlərin 

müdrik məsləhətlərinizə daima ehtiyacımız var. Bizlər bu yer-
ləri məcburən tərk etmiş olsaq da, sizin təəssübkeşliyiniz sayə-
sində bu torpaqlar bu gün də Vətəndir. Vətənimizi, camaatımızı 
yaddan çıxara, unuda bilərikmi? Əsla!  

İbrahim kişi, Bəkir müəllim və digər ağsaqqallar eyni za-
manda dilləndilər: 

– Allah üzünüzü ağ eləsin! 
– İşiniz avand olsun! 
– Sizlər kimi oğulları olan Vətən daim yaşayacaqdır! 
Dostum kəndin ağsaqqallarına dil-ağız elədikdən sonra dedi: 
– Hörmətli ağsaqqallarımız, biz dünən kəndimizi başdan-

başa gəzərək yollarımızın bərbad vəziyyətə düşdüyünün şahidi 
olduq. Odur ki, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində yaşayan kənd-
çilərimiz vəsait topladıq. Bu vəsaiti siz ağsaqqallara təqdim 
edirik. Kəndimizin yollarını abadlaşdırın. Ehtiyac yaranarsa, 
yenə də vəsait toplamağa hazırıq. 

Yerbəyerdən ağsaqqalların alqışları, duaları səsləndi. Məc-
lis yenidən qızışdı. Xeyli sağlıq deyildi. Söhbət fırlanıb yeni-
dən Cimminin üzərinə gəldi. Bir neçə dostu Cimmi ilə bağlı 
gülməli əhvalat danışdı. 
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Sankt-Peterburqda yaşayan Səlim əlini Cimminin çiyninə 
qoyub danışmağa başladı: 

– Bir gün qardaşımız Cimmi rayon mərkəzində harayasa 
möhkəm tələsən dostuna rast gəlir. Salamlaşıb tez ayrılmaq is-
təyən dostundan Cimmi soruşur: 

– Hara tələsirsən belə, ay İdris?  
– Ay Cimmi, aptekə tələsirəm. 
– Nə olub ki?  
– Oğlum xəstələnib, onun üçün dərman alacağam. 
– Dərmanı neynirsən, sənin oğlunun dərmanını mən deyim. 

Yaxşı sulu xəngəl bişirtdir. Qaynar-qaynar sarımsağlı qatıq, bir 
az da sirkə əlavə edib qarışdır. Ver oğluna. Yeyən kimi tərləyə-
cək. Lələmin goru haqqı, tərləməsi ilə sağalması bir olacaq. 

– Ay Cimmi, oğlum cəmi iki gün əvvəl anadan olub, o sulu 
xəngəl yeyə bilməz axı. 

Cimmi yenə əl çəkmir: 
– Onda, lələmin goru haqqı, onun dərmanı moruqlu qaynar 

çaydır. 
Bayaqdan Cimmidən düz-əməlli məsləhət gözləyən İdris 

başını bulaya-bulaya: 
–Allah sənə lənət eləsin, kor şeytan, – deyir və yoluna da-

vam edir. 
İdrisin arxasınca baxa-baxa qalan Cimmi ondan incimiş 

halda mızıldanır: 
– Vallah düz deyirlər, bizim millətə yaxşılıq yoxdur. De-

nən, ay Cimmi, ay danaları qırılmış, ay cücələri leş-leşə qalmış, 
sənə lazımdır, nə işinə, hamıya ağıllı məsləhət vermək elə sə-
nəmi qalıb?  

Səlimin danışdığı əhvalata məclisdəkilərin hamısı gülüşdü, 
Cimmi isə daha çox güldü və uşaqlıq dostuna irad tutaraq dedi:  

– “Danaları qırılmış”ı, “cücələri leş-leşə qalmış”ı da sən 
əlavə elədin ha, mən elə söz deməmişəm.  

Cimminin bu etirazı daha sürəkli gülüşməyə səbəb oldu. 
Gülməkdən kimiləri uğunub getdi, kimiləri də yaşarmış gözlə-
rini sildi. 
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Səlimdən sonra başqa bir kəndçisi Cimminin əhvalatların-
dan birini danışdı: 

– Günlərin birində Cimmi qonşusuna deyir ki, bağındakı 
armudu bir yerdən mənə sat. Qonşu razılaşır. Qiymətləşmə za-
manı qonşu görür ki, Cimmi hesabı düz aparmır, onu aldatma-
ğa çalışır. Hirslənən qonşu armudu Cimmiyə satmaqdan vaz 
keçdiyini bildirir. Qonşu bir az qoldan qüvvətli olduğundan 
Cimmi həmin an ona bir söz deyə bilmir. Gedib bir butulka 
yeddi yüz əlli millilitrlik araq böşaldıb qonşugilə qayıdır. Yenə 
də ehtiyatı əldən verməyən Cimmi qonşunun həyətinə girmir. 
Yol tərəfdən çəpərin kənarında dayanıb qonşunu səsləyir. Qon-
şu həyətə çıxır və Cimmini görüb çəpərə yaxınlaşır. Cimmi onu 
hədələməyə, söyməyə başlayır. İçkili olduğunu görən qonşu 
Cimmiyə baş qoşmaq istəmir: 

– Ay Cimmi, get işinin dalınca, məni özümdən çıxarma, –
deyirsə də təsiri olmur. Cimmi daha da qızışır. Qonşu hirslənir, 
əyilib yerdən daş götürüb Cimmini qovmaq istəyəndə əlinə bir 
parça təzək keçir. Təzəyi Cimmiyə tərəf atır. Təzəyi daş hesab 
edən Cimmi ondan yayınmaq istərkən ayağı sürüşür və dərəyə 
yuvarlanır. Bir müddətdən sonra üzü-gözü, başı qan içində olan 
Cimmi dərədən çıxır. Səndemə dərədə olan zibillərin arasında-
kı şüşə parçalarından biri Cimminin sol qulağını paralayıbmış. 
Cimmi al qanın icində qonşunun qapısına gəlir, onu polislə hə-
dələyərək armudu istədiyi qiymətə almağa müvəffəq olur.  

Yenidən hamı gülməyə başladı. Cimmi isə bir qədər pərt 
halda oturmuşdu. Bu arada Cimminin qulağına fikir verdim, 
doğrudan da onun sol qulaq seyvanının orta hissəsi yox idi... 

 
İyul, 2016-cı il,  

Bakı. 
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ETİNASIZLIQ  
 

 
Dürüstlük bir bahalı mülkdür, 

ucuz insanlarda tapılmaz.  
Hz. Ömər (ə.s) 

 
onşu toyundan qayıdarkən Əhməd müəllimin halı özün-
də deyildi. Qanı bərk qaralmışdı...  

Əhməd müəllim son vaxtlar insanların bu qədər laqeyd, cı-
lız, etinasız olması ilə barışa bilmirdi. Azərbaycan türkləri tari-
xən elmə, təhsilə, ziyalı təbəqəyə böyük dəyər vermiş, ağsaq-
qala, ağbirçəyə həssaslıqla yanaşmışdır. İndi isə bunların heç 
birinə məhəl qoyulmur, pul, var-dövlət hər şeydən üstün tutu-
lur. Ziyalıya, ağsaqqala, ağbirçəyə deyil, bir “JEK” müdirinə, 
polis əməkdaşına, irili-xırdalı dövlət məmurlarına – rüşvətxor-
lar ordusunun nümayəndələrinə üstünlük verir, onları görəndə 
dəridən-qabıqdan çıxır, qarşılarında başları dizləri səviyyəsinə 
çatana qədər əyilirlər...  

Ərinin qonşu qızının toyundan qanı qara, pərt halda qayıt-
dığını dərhal anlayan Gülzar xanım qayğıkeşliklə: 

– Nə olub, əzizim, gözümə birtəhər dəyirsən? – deyə sual 
etdi. 

– ... 
Əhməd müəllimin susmasından Gülzar xanım anladı ki, 

nəsə xoşagəlməz bir hadisə baş verib. Odur ki, təkrar soruşdu: 
– Həqiqətən də sənin qanın qaradır. Desənə nə... 
Gülzar xanımın xasiyyətinə yaxşı bələd olan Əhməd müəl-

lim ona fikrini tamamlamağa imkan vermədi:  
– Xanım, maşallah sənin də gözündən heç nə yayınmır ha-

aa. Bilirəm, pərtliyimin, əsəbiliyimin səbəbini öyrənmədən mə-

Q 



Həyat labirintlərində 

79 

ni rahat buraxmayacaqsan...  
– Bəs necə, əzizim? Sənin xasiyyətini bütün incəliklərinə 

qədər əzbər bilirəm, halındakı ən xırda dəyişiklik mənim diq-
qətimdən qaça bilməz. Ovqatını korlayan heç bir şey nə gö-
zümdən yayınar, nə də mənə rahatlıq verər. Bunu özün də yaxşı 
bilirsən. Hə, indi danış, görüm nə baş verib? 

Əhməd müəllim aramla danışmağa başladı: 
– Əzizim, son zamanlar bir məsələ məni çox narahat edir. 

Dəvəti əsasında məclisinə təşrif gətirmiş ziyalıya – öz vətənin-
də olmasa da, xarici ölkələrdə yüksək dəyərləndirilən, elm alə-
mində böyük nüfuz sahibi olan alimə, ali məktəblərdə dərs de-
diyi otuz-qırx il ərzində tələbələrinə düzlük, haqq, ədalət nü-
munəsi olmağa çalışan pedaqoqa əhəmiyyət vermir, onunla bə-
rabər və ya ardınca məclisə daxil olan sıradan bir polis işçisini 
yuxarı başa çəkirlər, “JEK” müdirinə müraciətlə: “Müəllim, 
orada yox, burada əyləşin”, – deyir, qarşılarında ilan kimi qa-
bıqdan çıxırlar... 

– Anlaşıldı! Əzizim, tamamilə haqlısan! Son zamanlar cə-
miyyətimizdə baş verən dəyişikliklər həqiqətən də xoş deyil. 
Yenidən qayıtdığımız kapitalizm, əgər buna kapitalizm demək 
olarsa, hər zaman vətənini, xalqını sevən abırlı insanlara, həqi-
qi ziyalılara qarşı cəmiyyətdə dərin etinasızlığın kök salması, 
imkan düşən kimi onların sıxışdırılması hallarının müşahidə 
olunması ilə fərqlənir.  

– Hələ Sovetlər dönəmində ictimai əmlakı talan etmək, rüş-
vət almaq yolu ilə xeyli sərvətə sahiblənmiş bu ünsürlər, eləcə 
də onların övladları və ətrafları müxtəlif əyri yollarla, halala, 
harama məhəl qoymadan daha da varlanmağa calışırlar. Pul on-
ların həyatının mənası, ağılı olmasa da, pulu olan insanlar isə 
səcdəgahlarıdır.  

– Var-dövlət hərisi olan, könlündən bəylik, xanlıq keçən bu 
ünsürlər, quruluş dəyişən kimi dərəni xəlvət görüb qəti hərəkə-
tə keçdilər. Bu tip insanlara indi həyatımızın bütün sahələrində 
rast gəlmək mümkündür. Adını ziyalı qoymuş nə qədər insan 
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rüşvət, korrupsiya bataqlığında sürünür, yaxud da rüşvətxorla-
rın və korrupsionerlərin məddahlarına çevrilmişlər, prinsipsiz-
likləri və yaltaqlıqları ilə ürək bulandırırlar.  

– Tamamilə haqlısan, Gülzar xanım. Belələri xalqın əlbir 
səyi ilə qazanılmış AZADLIĞI gözdən salmağa, insanları peş-
man etməyə çalışırlar. Bu yolla xalqın həmrəylik hisslərini 
boğmaq, onları ətrafda baş verənlərə laqeydləşdirmək, mənən 
sındırmaq, milli dəyərlər uğrunda mübarizədən uzaqlaşdırmaq, 
arzu və istəklərini puça çıxarmaq istəyirlər.  

– Belə ünsürlər müxtəlif yollarla xalqla onun ziyalılarının 
arasında dərin uçurum yaratmağa, onların əlaqələrini pozaraq 
bir-birindən uzaq salmağa çalışırlar. Çünki belə bir şərait bu 
ünsürlərin məqsədləri üçün sərfəlidir. Nə yaxşı ki, xalqın bö-
yük çoxluğu belə araqarışdıranlara layiq olduqları şəkildə ca-
vab verir, yeri gəldikcə onları rüsvay edirlər. Böyük əksəriyyət 
yaxşı bilir ki, həqiqi ziyalılar – rüşvətdən, korrupsiyadan, məd-
dahlıqdan uzaq olan bu insanlar xalqın say-seçmə övladları, 
dünyanın bir sıra zövqlərindən könüllü şəkildə əl çəkərək bütün 
həyatlarını soydaşlarının AZADLIĞI, firavan həyatı və işıqlı 
gələcəyi yolunda təmənnasız qurban verən fədakarlardır.  

–Yüksək vəzifə tutmuş, lakin insanlıqdan tamam kənar 
olan şəxslərin milli sərvəti talan etməsi, ruşvətxorluğun və kor-
rupsiyanın cəmiyyətin bütün sferalarını əhatə etməsinə şərait 
yaratması, onların harın və qudurğan övladlarının özbaşınalığı 
yetişməkdə olan gənc nəslin həyat eşqini söndürür, onların 
ümidlərini yarı yolda qırır, cəmiyyətin çürüməsi prosesinə güc-
lü təkan verirlər.  

– Düşüncəli gənclərimizin çoxu bu ayrı-seçkiliyə, total 
ədalətsizliyə davam gətirməyərək ölkəni tərk edirlər. Bu gün 
Azərbaycanın əmək qabiliyyətli əhalisi, əsasən gənclərimiz 
başqa ölkələrə getməyə, orada yaşamağa və iş qurmağa məcbur 
olunmuşlar. Minlərlə bacarıqlı, işgüzar gənc xarici ölkələrdə 
çörəkpulu qazanır. Onların hər biri həm ozünü, həm də Azər-
baycanda yaşayan yaxınlarını təmin edir. Mən əslində belə bu 
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şəraiti yaradanları qınayır, onlara nifrət edirəm.  
– Respublikamızda elmi, kənd təsərrüfatını, sənayeni xeyli 

inkişaf etdirə biləsi qabiliyyətli insanlar Rusiyanın və digər öl-
kələrin şəhər və rayonlarına səpələnmişlər. Belə insanların 
Azərbaycanda iş qurmalarına, yeni iş yerləri açmalarına, eks-
port olunan məhsulların və bunun sayəsində dövlət büdcəsinə 
girən valyutanın həcminin artırılmasını təmin etmələrinə mane 
olanların sayı-hesabı yoxdur. Azərbaycanda iribuynuzlu feo-
dallar sənayenin və kənd təsərrüfatının istənilən sahəsinə nəza-
rət edirlər. Dövlətin büdcəsinə girməli olan vəsaitin böyük his-
səsi öz xalqına, vətəninə düşmən kəsilmiş bu cılız əqidəli ün-
sürlərin “işgüzarlığı” nəticəsində ünvanına çatmır, ayrı-ayrı 
ciblərə gedir. Bunun da nəticəsində ölkənin xəzinəsi ciddi zi-
yan görür, respublikamızın iqtisadi gücü, müdafiə qüdrəti 
mümkün templə yüksələ bilmir, verilən əməkhaqqı və pensiya-
lar insanların yarım aylıq xərclərinə belə yetmir. Bütün bu mə-
sələlər barəsində gələn ilin dekabr ayında Almaniyada keçiril-
məsi nəzərdə tutulan beynəlxalq elmi konfransda geniş məruzə 
ilə çıxış etməyi planlaşdırıram.  

– Əzizim Əhməd müəllim, bu ölkənin problemləri saymaq-
la qurtaran deyil. Səhər işə yollanan hansı məmur gün ərzində 
xalqına vicdanla xidmət etmək barədə düşünür? Hansı məmur 
düşünür ki, bu gün bir nəfər haqlını haqqına qovuşduracaq, 
onun körpələrinin üzünü güldürəcək. Varmı belə məmur? Var-
sa da, o qədər azdır ki, onların varlığını belə hiss etmək müm-
kün deyil. Əksəriyyət yalnız “qazanmaq” (yəni soymaq, oğur-
lamaq, talamaq), axşam evə cibi, çantası dolu qayıtmaq üçün 
hansısa haqlının haqqını bir dələduza, şərəfsizə satmaq barədə 
düşünür. Mülklərinin, obyektlərinin, avtomobillərinin sayı art-
dıqca, xarici banklardakı hesabları şişdikcə belə dələduz tüfey-
lilər daha da vicdansızlaşır, əxlaqsızlaşır, həyasız, amansız, 
qəddar vampirlərə çevrilirlər. Axşam evinə, körpə uşaqlarına 
bir tikə çörək apara bilməmələri üzündən xəcalət çəkən, özləri-
ni yaşadıqları binaların hündür mərtəbələrindən atmaqla, həyət-
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lərindəki çoxillik uca ağaclardan asmaqla, benzin töküb yandır-
maqla onları dayandırmağa calışanları anlamağa qadır məmur 
olduqca azdır, o qədər azdır ki, varlığı hiss olunmur.  

Son onillər boyu alimlər ətraf mühitin (suyun, havanın, tor-
pağın, hətta kosmosun) çirklənməsi barədə səylərini birləşdirə-
rək səslərini ucaltmış, bəşəriyyətin diqqətini bu problemin həlli 
yollarının aranmasına yönəltmişlər. Mənə elə gəlir ki, tarixçi-
lər, iqtisadçılar, politoloqlar, ictimai və humanitar elmlərin di-
gər sahələri ilə məşğul olan mütəxəssislərin də uca tribunalar-
dan istifadə edərək “cəmiyyətin cirklənməsi problemi”nə diq-
qəti cəlb etmələrinin və bu çirklənmənin qarşısının alınma yol-
larını işləyib hazırlamalarının vaxtı çatmışdır. Bu gün nə üçün 
rüşvətxorlara, korrupsionerlərə, yaltaqlara, məddahlara qarşı 
mübarizənin yolları araşdırılmasın? Bu problem insanları şikəst 
edib yatağa salan, onları fəaliyyətdən qoyan hansı xəstəlikdən 
az ziyanlıdır? Get-gedə epidemiyaya çevrilən rüşvətxorluq, 
korrupsiya, yaltaqlıq və məddahlıq istənilən xəstəlikdən təhlü-
kəli deyilmi? 

– Rüşvəti və korrupsiyanı yayan, yaltaqlara və məddahlara 
şərait yaradan əlbəttə sadə vətəndaşlar deyil, yüksək vəzifə sa-
hibləridir.  

– Rüşvət, korrupsiya, talan yolu ilə toplanan sərvət gec-tez 
həmin insanların, onların övladlarının baş bəlası olur. Bu insan-
lar niyə tarixin dərslərindən nəticə çıxarmırlar? Onlar bu qədər-
mi küt və anlamazdırlar?..  

Gülzar xanım danışdıqca Əhməd müəllim böyük qürur his-
si keçirməklə bərabər, ürəyində Allaha şükürlər edirdi. Nə gö-
zəl ki, Allah onu Gülzar xanım kimi bir həyat yoldaşı ilə, məs-
ləkdaşla qarşılaşdırıb.  

...Onlar universitetdə oxuyarkən tanış olmuşdular. Ayrı-ay-
rı bölgələrdən olsalar da, rayonları Bakıdan o qədər də uzaq de-
yildi. İki il fərqlə hər ikisi tərəddüd etmədən sənədlərini Azər-
baycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə vermiş və mak-
simum bal toplayaraq tələbə statusu qazanmışdılar.  
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Universitetin ictimai həyatında xeyli fəal olan Əhmədi hələ 
ikiinci kürsda oxuyarkən fakültə həmkarlar təşkilatının üzvü 
seçmişdilər. Sonralar bu istiqamətdə səmərəli fəaliyyətinə, tələ-
bə inşaat dəstəsi xətti ilə göstərdiyi yüksək nəticələrə, fədakar-
lığa görə onu universistet tələbə həmkarlar təşkilatının sədri və-
zifəsinə layiq görmüşdülər. Əhməd eyni zamanda universitetin 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin ən fəal üzvlərindən idi. Onun cəsa-
rətli elmi təklifləri Cəmiyyətə rəhbərlik edən professor-müəl-
limlərin diqqətindən yayınmamışdı. Professorlar Əhmədin irəli 
sürdüyü ideyaları inamla müdafiə edir, mövzu ətrafında sanbal-
lı elmi əsərlar yazması üçün öz irad, təklif və məsləhətlərini 
ondan əsirgəmirdilər. Professorlar aydın şəkildə görürdülər ki, 
Əhməd bir sıra tarixi hadisələri fərqli şəkildə izah edir və haqlı 
olaraq mövcud zəif, birtərəfli və ya səhv konsepsiyalarla razı-
laşmır. Dövrünü qabaqlayan yeni nəfəsli, təptəzə fikirli gənc 
alim kimi yetişməkdə olan Əhməd xeyirxah, konservatizmdən 
uzaq pedaqoqların, vətənpərvər, humanist alimlərin – əsl ziyalı 
insanların köməkliyi sayəsində durmadan irəliləyirdi.  

O zaman Dağlıq Qarabağ hadisələri təzə-təzə qızışırdı. 
Odur ki, Əhmədin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti statusunun 
tezliklə ləğv olunması barədə fikirləri olduqca orijinal idi. La-
kin bu konsepsiya o zaman vəzifədə olan bir çox mənsəbpə-
rəstləri lərzəyə salmışdı. Əhməd iddia edirdi ki, Dağlıq Qaraba-
ğa Muxtar Vilayət statusunun verilməsi lap başdan səhv və zə-
rərli, Azərbaycan xalqının mənafeyinə tamamilə zidd addım ol-
muşdur. Dağlıq Qarabağa belə bir status nə üçün verilməli idi? 
Verilirdisə, Ermənistanda Azərbaycan türklərinin kompakt ya-
şadıqları ərazilərə də vilayət statusunun verilməsi tam ədalətli 
olmazdımı? Əlbəttə son dərəcə ədalətli olardı. Ona görə ki, bi-
rincisi, Ermənistan Rüspublikası bütövlükdə tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında yaradılıb, Ermənistanda yaşayan Azərbaycan 
türkləri yaşadıqları torpaqların əzəli-əbədi sahibləridirlər. Er-
mənilər isə Qarabağa gəlmədirlər. Onlar Qarabağa gəldikləri-
nin 150-illiyini cəmi on beş il əvvəl qeyd etmiş və Xankəndidə, 
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Ağdərədə, Marquşavanda bununla əlaqədar neçə-neçə abidə, 
xatirə qülləsi də ucaltmışlar. İkincisi, Ermənistanda yaşayan 
Azərbaycan türklərinin sayı Qarabağda yaşayan ermənilərin sa-
yından ən azı iki dəfə çoxdur. Əhmədin bu konsepsiyası tanın-
mış tarixçi alimlər tərəfindən həm Azərbaycanda, həm də onun 
sərhədlərindən kənarda qəbul olunurdu. Lakin hakimiyyət tərə-
findən lazımı addımların atılmaması üzündən bu qədər əhəmiy-
yətli problem qaldırılmadı və yaranmış belə bir tarixi şans iti-
rilmiş oldu.  

...Əhmədlə Gülzar tanış olanda Əhməd dördüncü, Gülzar 
isə ikinci kürsda oxuyurdular. Onlar Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
növbəti toplantısında təsadüfən yan-yana əyləşmişdilər. Əhməd 
Dağlıq Qarabağın statusu barədə konsepsiyasına açıqlama gəti-
rərkən Gülzar ona dəstək verən birincilər sırasında idi. Hətta 
Gülzar bu fikrin lehinə çıxış edərək demişdi: 

–Fikrimizcə, Əhməd Cəfərzadənin konsepsiyası tamamilə 
ədalətli və qərəzsizdir, obyektivliyi və prisipiallığı ilə olduqca 
dəyərlidir, elmi cəhətdən mükəmməldir. Vəzifədə qalmaq na-
minə Azərbaycan torpaqlarını paylamağa hazır olan prinsipsiz, 
satqın təbiətli məmurlara tərs sillədir. Xalqımızın “Dilənçinin 
torbasından yapışmasan, çomağını əlindən buraxmaz” deyimi 
son dərəcə sərrastdır. Demək istədiyimiz budur ki, Azərbaycan 
hökuməti cəsarətli olmalı, gecikmədən Moskva qarşısında mə-
sələ qaldıraraq Dağlıq Qarabağın Muxtar Vilayət statusunun 
ləğv edilməsinə nail olmalıdır. Əgər Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermənilərə belə bir status zəruridirsə, onda indiki Ermənistanda 
əcdadlarının torpaqlarında yaşayan Azərbaycan türklərinə də 
belə bir status verilməlidir. Bu yolla ermənilərin Dağlıq Qara-
bağ torpaqlarına zaman-zaman davam edən iddialarının qarşısı 
alınmış olar.  

Hiss olunur ki, irəlidə bizi ağır sınaqlar gözləyir. Son za-
manlar Azərbaycan hökuməti tərəfindən Qarabağda yaşayan 
Azərbaycan türklərinin əlindən ov tüfənglərinin belə alınması 
böyük səhvdir. Hərdən qəzetlərdə yer alan “Dağlıq Qarabağda 
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yaşayan ermənilərin ixtiyarında külli miqdarda müasir odlu si-
lah vardır” fikirləri yəqin ki, əsassız deyil. Bu məsələ barədə də 
Azərbaycan hökuməti təxirəsalmadan ciddi tədbirlər görməli-
dir, əks təqdirdə Qarabağda Azərbaycan türkləri fəlakətlə üz-
üzə qala bilərlər. 

Gülzarın belə aydın, cəsarətli çıxışı məclisdəkilərin çoxunu 
yuxudan oyatdı. Gülzarın söylədikləri Əhmədə də dərin təsir 
göstərdi. Onların fikirləri necə də üst-üstə düşürdü. Əhmədə elə 
gəldi ki, Gülzarı çoxdan, lap çoxdan tanıyır. Toplantı başa çat-
dıqdan sonra Gülzarın əlini sıxdı və səmimi şəkildə dedi: 

– Təşəkkür edirəm, Gülzar xanım!  
– Nəyə görə mənə təşəkkür edirsiniz? 
Əhməd söhbətin belə davam edəcəyini, yəni Gülzarın ona 

belə bir sual verəcəyini heç düşünməmişdi, odur ki, bir qədər 
ləngiyərək cavab verdi: 

– Konsepsiyamı müdafiə etdiyinizə və özünüzün də cəsa-
rətli, əsaslandırılmış fikirlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm! 

– Bir şey deyil, Əhməd müəllim. 
– Mənə niyə “müəllim” deyirsiz, mən hələ tələbəyəm, bun-

dan sonra mənə sadəcə Əhməd – deyə müraciət etməyinizi xa-
hiş edirəm. 

– Onda bundan sonra siz də mənə “xanım”sız müraciət 
edəcəksiniz. 

– Mən razı. Bir təklifim də var, bundan sonra “siz”, “biz” 
də aradan qaldırılır. 

Onlar bir-birinə qoşularaq ürəkdən güldülər. Elə həmin 
toplantıdan sonra bu yeni fikirli, həmrəy gənclərin səmimi 
dostluğu başladı.  

İkisi də universitetin yataqxanasında yaşayırdı. Qonşu kor-
puslarda yaşasalar da, otaqları üz-üzə idi.  

Yataqxanaya qayıdıb dərslərini hazırladıqdan və axşam ye-
məyi yedikdən sonra otaq yoldaşı və onunla eyni qrupda oxu-
yan Xanım Gülzara müraciətlə: 

– Qız, xəbərin olsun haaa, sən bu oğlanı qapdın, – dedi.  
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– Hansı oğlanı deyirsiniz, Xanım xanım? – deyərək Gülzar 
söhbətin kimdən getdiyini güya anlamadı. 

– Bax daaa, bax daaa! Ağlına görə, Gülzar xanım indi məni 
azdıracaq. İclasdan sonrakı əl tutmanız hər şeyi aydın şəkildə 
ortaya qoymadı? Amma əhsən sənə! Fakültənin ən nəğməkar 
bülbülünü qapdın haaa. 

– Sən nədən danışırsan? 
– Gülzar xanım, mən nədən yox, kimdən, birbaşa deyim ki, 

Əhməd bəydən danışıram. 
– Əhməd bəyə nə olub ki? 
– Nə olacaq, sənin toruna düşmüş qızıl balıq kimi çabala-

yır, – dedi və Gülzarın susduğunu görüb davam etdi, – belə gö-
rürəm ki, təxirə salmadan vəsiyyətnaməmi yazıb hazır qoysam 
xeyli yaxşı olar. 

– Vəsiyyətnamə yazmağın hələ tez deyilmi? 
– Bundan sonra hələ üç ildən artıq otaq yoldaşı olacağımızı 

nəzərə alsaq, sən məni çərlədib oldürəcəksən, ay çoxbilmiş. 
Bir-birini qucaqlayıb xeyli gülüşdülər. Gülzar: 
– Səni istəməyənlər ölsünlər, – dedi və sözünə davam etdi, 

– Xanım xanım, biləsiniz ki, Əhməd bəylə biz ilk dəfə yalnız 
bu gün ünsiyyətdə olduq. Sadəcə, onun irəli sürdüyü konsepsi-
yanı bəyəndim və dəstəklədim. Sonra da bir-birimizi təbrik elə-
dik. Bunda nə var ki? 

– Özünü tülkülüyə vurma, Gülzar xanım, millətin gözünün 
qabağında iki eşq quyusu eyni zamanda fontan vurur, sənsə de-
yirsən, “Bunda nə var ki?” Siz söhbət edərkən gözləriniz qaran-
lıq gecələrdə sayrışan ulduzlara bənzəyirdi.  

Gülzar söhbətin uzanmasını istəmədiyi üçün dedi: 
– Az danış, yatmaq vaxtıdır, yataqxananın qaydalarını poz-

ma, mən yatıram, işığı söndür. 
– Baş üstə, Gülzar xanım, – deyib Xanım işığı söndürdü. 
İşıq söndürülsə də, qarşı korpusdan düşən işıq otağa qaran-

lıq çokməsinə mane olurdu. Onlar yerlərinə uzandılar. Bir neçə 
dəqiqə heç biri dinmədi. Xanım yenə də əl çəkmədi: 
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– İndi sən məni inandırmağa çalışırsan ki, güya Əhməd 
bəydən xoşun gəlmir? 

Gülzar adətən yatağına uzanan kimi mürgüləyirdi. Odur ki, 
Xanımın dediklərini eşitdi, lakin mənasını tam aydınlığı ilə 
dərk etmədən yarıyuxulu-yarıoyaq şəkildə dedi: 

– Niyə gəlmir ki... 
– Ay sağ ol! Bax belə! Ağıllı qızsan... 
İki-üç dəqiqədən sonra hər ikisi yuxuya getdilər.  
Aradan bir neçə ay keçmişdi. Səhərlər Əhməd də, Gülzar 

da eyni zamanda balkona çıxır, əllərini qaldırmaqla aralıdan 
bir-birini salamlayır, idman edir, sonra yuyunaraq özlərinə sə-
hər yeməyi hazırlayırdılar. Eyni zamanda yataqxanadan çıxır, 
həyətdə bir daha salamlaşır və universitetə qoşa addımlayırdı-
lar. Yolustü hal-əhval tutur, bəzi məsələlərdən söhbət açırdılar. 
Aylar ötdükcə tənəffüslərdə belə bir-birini görməyə can atırdı-
lar. Bu qısa görüşlər, söhbətlər onların arasında hələ özlərinə 
də tam aydınlığı ilə bəlli olmayan hisslərin zərif cücərtilərini 
qidalandırırdı. İlk tanışlıqlarından bir il keçdikdən sonra hər 
ikisi anladı ki, bir-birini görmədikdə daxilən narahatlıq, çatış-
mazlıq hissi keçirirlər. Onu da anladılar ki, bu yaxınlaşmaya, 
ünsiyyətə, dostluğa meyil daxili ehtiyacdan irəli gəlir.  

Gülzarla Əhmədin səmimiyyəti, yaxınlıq etmələri tələbə 
yoldaşlarının diqqətindən yayına bilməzdi. Münasibətləri tədri-
cən müzakirə mövzusuna çevrilməkdə idi. Lakin heç kim onla-
rın dostluğuna, yaxınlığına pis baxmır, əksinə, bu iki gəncin ol-
duqca səmimi əlaqələrinə yaxşı mənada həsəd aparırdılar.  

Qısa bir zamanda Əhmədlə Gülzarı sağlam əqidəli gənclərə 
məxsus saf məhəbbət duyğuları öz qanadlarına aldı. Qəlbləri 
müqəddəs duyğularla dolu bu iki gənc eşqin səmalarında qoşa 
uçurdular. Bir gün Əhməd Gülzara onu sevdiyini söylədi, qız 
da cavabını ləngitmədi.  

Əhməd universiteti bitirdikdən sonra aspiranturaya daxıl 
oldu. İki ildən sonra Gülzar da universiteti bitirib aspirant sta-
tusu qazandı. Artıq Azərbaycan müstəqillik əldə etmiş suveren, 
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hüquqi dövlət olmuşdu. Gülzar da aspiranturaya daxil olan ki-
mi valideynlərinin xeyir-duası və yardımı ilə ailə qurdular. Sö-
zün həqiqi mənasında nümunəvi ailələri vardı.  

Səmimiyyət, hörmət, etibar, günü-gündən alovlanan qarşı-
lıqlı məhəbbət sayəsində gənc ailənin önündə heç bir maneə 
davam gətirə bilmədi. Hər iki gənc tezliklə müdafiə edərək el-
mi dərəcə aldı. Onu da qeyd edək ki, Əhməd müəllim öz kon-
sepsiyasını elmi cəhətdən fundamental şəkildə əsaslandıraraq 
birbaşa elmlər doktoru alimlik dəcəsi aldı. Düz beş ildən sonra 
Gülzar xanım da elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaga mü-
vəffəq oldu.  

Bu gün hər ikisi professordur və universitetdə ayrı-ayrı ka-
fedralara rəhbərlik edirlər. İki övladları var. Oğulları Rəcəb Ba-
kı Dövlət Universitetində magistraturanın son kursunda oxu-
yur, qızları Xəyalə isə Azərbaycan Tibb Universitetində birinci 
kurs tələbəsidir. 

 
 Noyabr, 2016-cı il, 

Bakı.  
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ZATIQIRIQ 
 
 
Dahiliyin mütləq bir sərhəddi 

vardır, axmaqlığın isə əsla. 
Albert Eynşteyn 

 
əkir müəllim qapını çırparaq direktorun kabinetini tərk 
etdi. İnana bilmirdi ki, yaxın keçmişdə böyük çətinlik-

dən xilas etdiyi, indi tutduğu vəzifəyə çatmasında həlledici rol 
oynadığı insan qısa zamanda bu qədər dəyişsin, bütün müsbət 
insani keyfiyyətlərini itirmiş olsun. Bir vaxtlar Moskvada tə-
mənnasız köməyinə yetdiyi bu insan indi ondan rüşvət umurdu. 
Yox, yox ummurdu, tələb edirdi. Özü də nə az, nə çox, iki min 
ABŞ dolları həcmində. Belə çıxırdı ki, Bəkir müəllim iki il ər-
zində alacağı əmək haqqını bəri başdan direktor Telmin Ağala-
rova verməlidir. Nə var ki, o, Bəkir müəllimin işlədiyi institu-
tun direktorudur. Savadına və qabiliyyətinə görə deyil, vəzifə-
də adamı olduğuna görə direktor təyin edilmişdir. 

Vəzifəyə keçəndən bəri Telmin Ağalarov institutda hər şe-
yə qiymət qoyub. Nəsillikcə ac-yalavac olmuş bu zatıqırıq var-
dövlət toplamaq üçün hər şeyə – vicdanına da, insanlığına da, 
bu ölkənin qanunlarına da tüpürüb. Guya var-dövlət toplamaqla 
adam olub, adamlar cərgəsinə qoşulacaqmış.  

Telmin Ağalarov yaxşı bilirdi ki, Bəkir müəllim bu dissertasi-
ya işini başa gətirmək üçün ömrünün on altı ilini sərf edib. Gecəli-
gündüzlü işləyib. Rusiyanın və digər xarici ölkələrin müxtəlif şə-
hərlərində məruzələri həmişə diqqət mərkəzində olub. Eyni za-
manda, ailəsi Bakıda, özü isə Moskvada əzablı illər yaşayıblar.  

Bəkir müəllim institutun birinci mərtəbəsindəki balaca otağı-
na gəldi və köhnə kresloya əyləşərək dərin fikirlərə qərq oldu. 

B 
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Telmin Ağalarovun son cümləsi ara vermədən beynində təkrar-
landı: 

– Bilirsiniz də, Bəkir müəllim, başqalarından dörd min alı-
ram, siz iki min verərsiniz. Həyat yoldaşınız təzə rəhmətə ge-
dib, dörd körpə övladınız var. Ailə vəziyyətinizin ağırlığını nə-
zərə alaraq sizdən iki min ABŞ dolları alacağam. 

Direktor Telmir Ağalarovun utanıb yerə girmədən öz rüş-
vətxorluğunu etiraf etməsindən əsəbləşən Bəkir müəllim qə-
zəblə dedi: 

– Mənim heç kimə, o cümlədən sizə də veriləsi pulum yox-
dur. Sonrası da, bildiyiniz kimi, mənim dissertasiya işim yük-
sək səviyyədə yerinə yetirilib. Akademik Nikolay Nikolayevi-
çin məsləhətçiliyi altında Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının 
aparıcı institutlarından birində yerinə yetirilib. Həyat yoldaşım 
vəfat etməsəydi, namizədlik dissertasiyam kimi, doktorluq dis-
sertasiyamı da Moskva şəhərində müdafiə edəcəkdim. 

Telmin Ağalarov istehza ilə gülərək:  
– Aç qulaqlarını məni yaxşı-yaxşı eşit, dissertasiyan qızıl-

dan olsa belə, mən səni müdafiəyə buraxan deyiləm, – dedi. 
Direktorun son cümləsindəki hədə Bəkir müəllimin bu in-

sanın yaxşılıq itirən olmaqla bərabər, həm də ölkənin qanunla-
rına etinasızlığı, kürək söykədiyi adama nə qədər güvənməsi 
barədə düşünməyə məcbur etdi.  

Telmin Ağalarov ölkədə çox yüksək vəzifə tutan uzaq qo-
humlarına arxayın idi və sözarası köhnə dostlarından birinə 
“Harada qırılar, qırılar, məni bu institutun direktoru qoyublar, 
nə var satıb yeyəcəyəm. Onsuz da bu ölkədə hamı dövlətin, 
xalqın cibinə girməklə yaşayır” – demişdi. 

Həqiqətən də Telmin Ağalarov instituta ayrılan cüzi büdcə-
nin xeyli hissəsini asanlıqla oğurlayırdı. İnstitutda işləyən pro-
fessorlara hər ay iki yüz əlli min manat mükafat yazıldığı hal-
da, institutun vivariumunda fəhlə kimi qeyd olunmuş kürəkəni-
nə bir milyon manata qədər mükafat yazdırırdı, instituta qaro-
vulçu, mühəndis kimi işə qəbul etdiyi qohumlarına da mükafat, 
yardım və s. şəklində yazdırdığı külli miqdarda pulu əllərindən 
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alırdı. Bütün bunlar az imiş kimi, institut respublikada elmlər 
namizədi diplomu satan dükan kimi tanınmışdı. Diplom həsrə-
tində olan azsavadlı universitet və kollec müəllimlərindən aldı-
ğı külli miqdarda pulun az bir qismini institutdakı yaxın adam-
larına verərək dissertasiya yazdırır, qalanını da özü mənimsə-
yirdi. Bu isə institutdan çıxan dissertasiyaların çoxunun keyfiy-
yətsiz, bəzən də plagiat olması ilə nəticələnirdi. 

Bütün bunlar barədə Bəkir müəllimin yuxarı instansiyalara – 
Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinə, Prezident Administra-
siyasına, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə (MTN-ə) yazılı mü-
raciətləri, demək olar ki, nəticəsiz qalmışdı. Qəribədir ki, MTN-ə, 
nazirin adına yazdığı şikayət məktubunu yerindəcə öz əli ilə qey-
diyyatdan keçirməsinə baxmayaraq, bir həftədən sonra həmin 
məktub direktor Telmin Ağalarovun stolunun üstündə idi və insti-
tutun Həmkarlar Təskilatının sədrinin və digər məzmunsuz, ma-
hiyyətsiz, potensial satqın şəxslərin iştirakı ilə komissiya yarada-
raq Bakir müəlimin verdiyi məlumatın yalan, qərəzli olduğunu sə-
nədləşdirərək onu institutdan xaric etməyə, mümkün olarsa, mə-
suliyyətə cəlb etdirməyə çalışmışdılar. Telmin Ağalarov Bəkir 
müəllimə “qulaqburması” vermək istəyirdi. Bu, Telmin Ağalaro-
vun düşüncəsinə görə, institutun digər “çoxdanışan” əməkdaşları-
na da dərs olmalı idi. Lakin sözü də, əməli də haqqa, ədalətə söy-
kəndiyindən Bakir müəllim heç kimdən çəkinmədən Milli Təhlü-
kəsizlik nazirinə teleqram göndərməklə bu kompaniyanı dayan-
dırmağa nail olmuşdu. Teleqram aşağıdakı məzmunda idi: “Mə-
nim 2005-ci ilin aprel ayının 12-də AMEA-nın ... institutunun di-
rektoru Telmin Ağalarovun müxtəlif yollarla institutun budcəsini 
talaması, vəzifəsindən sui-istifadə edərək ruşvət toplaması və nəti-
cədə institutda hazırlanan kadrlarların keyfiyyətinin ciddi şəkildə 
aşağı səviyyədə olması barədə Sizə göndərdiyim şikayət məktu-
bum bir həftədən sonra direktorun stolunun üstündə idi. İnstitutun 
qeyri-prinsipial, alim kimi səviyyəsiz, ondan asılı satqın təbiətli 
əməkdaşlarından təşkil etdiyi komissiya həqiqəti danışdığım üçün 
mənə quyu qazmaqla məşğuldur. Həmişə elə zənn edirdim ki, 
MTN ciddi bir təşkilatdır. İndi anladım ki, orada da öz mənafeyini 
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dövlətin, millətin mənafeyindən üstün tutan tərbiyəsiz, satqın in-
sanlar var və onlara nəinki bu dövləti, milləti, hətta bir keçini də 
etibar etmək olmaz”. 

Haqlı olaraq MTN-ə etibarını itirdiyindən Bəkir müəllim 
onunla söhbət etmək istəyən komissya üzvlərinin yanına gedər-
kən cibinə qoyduğu diktafonla söhbətlərin hamısını qeyd edə-
rək böyük bir kolleksiya yaratdı. Həmkarlar təşkilatının sədri 
Raul müəllimlə olan söhbət tam şəkildə belə idi. 

Raul müəllim: – Bəkir müəllim, siz MTN-ə şikayət məktu-
bu yazmısınız? 

Bəkir müəllim: – Bəli, yazmışam. Məgər bilmirsiniz ki, 
MTN-ə məktub yazmışam? 

Raul müəllim: – Bilirəm.  
Bəkir müəllim: – Bilirsinizsə, nə üçün yersiz sual verirsiniz?  
Raul müəllim: – ... 
Bəkir müəllim: – Buyurun suallarınızı verin. 
Raul müəllim: – Məktubda yazmısınız ki, direktor Telmin 

Ağalarov institutumuzu bazara çevirib, qol çəkdiyi hər sənədə 
qimət qoyub. 

Bəkir müəllim: – Məgər belə deyil? İnstitutda laborant və-
zifəsini tutmaq istəyənlərdən 100, aspiranturaya daxil olmaq is-
təyənlərdən 1000, ixtisasdan namizədlik minimumu verənlər-
dən 500, dissertasiyası hazır olan aspirantları müdafiəyə burax-
maq üçün 1500-2000, doktorluq dissertasiyası hazır olanlardan 
– 3000-4000 ABŞ dolları almırmı? Həm də bu məbləğ institu-
tun əməkdaşlarından alınır, kənardan gəlib müdafiə etmək istə-
yənlərdən iki-üç dəfə çox məbləğ tələb olunur. İndi deyəcəksi-
niz ki, institutda belə şeylər yoxdur? 

Raul müəllim: – Varsa da, mənim bunlardan xəbərim yoxdur. 
Bəkir müəllim: – Səmimi deyilsiniz, Raul müəllim. Bu pulları 

direktor çox zaman siz laboratoriya müdirlərinin əli ilə almırmı? 
Raul müəllim: – ... 
Bəkir müəllim: –Dinmirsiniz!? Çünki vicdanınız sizi əzir, 

daha çox yalan danışmağa qoymur. Hər ay institutun əməkdaş-
larına mükafat verilir. Laboratoriya müdirlərinin hər birinə 250 
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min manat yazılır, qol çəkirsiniz, direktor sizə 100 min manat 
verir, 150 min manatı özü götürür. İnstitutda on bir laboratori-
ya var, biri özünün laboratoriyası, qalan on laboratoriya müdi-
rindən birlikdə 1,5 milyon manat alır, guya instituta “it-qurd 
gələndə ağzına atmaq üçün” fond yaradıb. Bu da yalandır?  

Raul müəllim: –Yox, bu yalan deyil. Siz bunu məndən söhbə-
timizin lap əvvəlində də soruşsaydınız, deyərdim ki, doğrudur. 

Bəkir müəllim: – Görürsünüzmü? Vicdanınızın səsini dinlə-
yəndə həqiqəti etiraf edə bilirsiniz. Başa düşürəm, 20 ildən artıq-
dır ki, laboratoriya müdirisiniz. Elmlər namizədisiniz, doktorluq 
dissertasiyanızın iyi də gəlmir. Əslində əgər doktorluq dissertasi-
yanızı təqdim etmirsinizsə, elmlər namizədi olduğunuz üçün 10 il-
dən artıq laboratoriya müdiri işləyə bilməzsiniz. Siz isə müdir ol-
maq, beş-on min manat artıq əmək haqqı almaq üçün qorxaq, rəzil 
insana çevrilmisiniz. Ayıbdır! Vallah ayıbdır! 

Raul müəllim: – Bəkir müəllim, siz tamamilə haqlısınız, 
mən qorxaq, rəzil adamam, xəstəyəm, gicd...gam. Hələ sizin 
dedikləriniz nədir ki, Telmin müəllim təkcə vivariumun müdi-
rindən ayda 2000 ABŞ dolları həcmində “dolya” alır. Bircə 
sent əskik olsa ona p...z çalar. Vivariumun müdiri də heyvanla-
rın yemini və başqa təşkilatlarda işləyən, lakin ehtiyacı olanlara 
heyvan satmaqla, vivariumun otaqlarını yaxınlıqdakı marketlərin 
anbarına, həyətini isə avtomobillərin pullu gecə dayanacağına çe-
virməklə o məbləği zülmlə toplayır. Hər ay məni məcbur etməklə 
institutumuzun əməkdaşı olan on-on beş adamın adına maddi yar-
dım verdirir. Pullar təcrübə heyvanlarının yemlənməsinə sərf olu-
nur. Təcrübə heyvanlarının yemlənməsinə dövlətdən alınan pullar 
isə, artıq qeyd etdiyim kimi, direktorun cibinə axır. 

Bütün bunlar Bəkir müəllim tərəfindən yazılan və “Xural” 
qəzetində “Doktorluq dissertasiyamı müdafiəyə buraxmaq 
üçün direktor Telmin Ağalarov məndən 2000 ABŞ dolları həc-
mində rüşvət tələb edir” manşeti altında dərc olunan geniş mə-
qalədə öz əksini tapdı. Gözəl bir yaradıcı kollektivin gərgin 
əməyi sayəsində o zaman “Xural” qəzeti bütün rüspublikada ən 
oxunaqlı iki qəzetdən biri idi. Lakin buna baxmayaraq, yazıya 
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dövlət məmurları, AMEA-nın rəhbərliyi tərəfindən reaksiya ol-
madı. Rəsmi şəkildə ipini çəkən tapılmadığından Telmin Ağa-
larov meydan sulamaqda davam etdi. 

Bəkir müəllimi müdafiə edən professorlar arxalı direktor tərə-
findən sıxışdırılsalar da, haqq, ədalət zəfər çaldı. Bütün respubli-
kada tanınmış bacarıqlı həkim, tibb elmləri doktoru, professor 
Məlik Cəfərov institutdakı işindən qovuldu. İnstitutun bütün key-
fiyyətsiz ünsürləri ona qarşı qoyuldu. Bir il iki ay davam edən 
məhkəmə çəkişmələrindən sonra Məlik müəllim vəzifəsinə bərpa 
olundu. Ona dəymiş maddi ziyan son qəpiyinə qədər ödənildi. Tə-
əssüflər olsun ki, Məlik müəllimə dəymiş maddi ziyan yuxarı təş-
kilatların qeyri-prinsipiallığı üzündən Telmin Ağalarovun öz ci-
bindən deyil, institutun büdcəsindən ödənildi.  

Xeyli vaxtdan sonra AMEA rəhbərliyində baş verən dəyi-
şiklik sayəsində Telmin Ağalarov institutun direktoru vəzifə-
sindən uzaqlaşdırılsa da, onun bütün qanunazidd fəaliyyəti ört-
başdır edildi. Guya AMEA-nın nüfuzunun qorunması bunu tə-
ləb edirmiş. Onsuz da AMEA öz nüfuzunu çoxdan itirib. Saxta 
dissertasiyalar, saxta diplomlar, saxta və fırıldaqçı alimlər sa-
yəsində AMEA respublikada ən nüfuzsuz təşkilatlardan birinə 
çevrilib. Etiraf etmək istəməsək də, bu bir həqiqətdir. 

Aradan illər keçib. Bəkir müəllim xeyli geciksə də doktor-
luq dissertasiyasını uğurla medafiə edib. Öz dəyərli elmi fəaliy-
yəti sayəsində Amerika Elmlər Akademiyasının (Amerika Elm 
və Texnologiya Assosiasiyasının) üzvü seçilib. Beyin üzrə yük-
sək dərəcəli mütəxəssis olaraq Rusiya Federasiyasının məşhur 
tibb universitetlərinin birində professor kimi fəaliyyət göstər-
mək – dərs demək üçün dəvət olunub.  

İstər-istəməz düşünürsən, kiçik bir respublikada qayda-qanun 
yaratmaq doğrudanmı bu qədər çətindir? Yalan, şər, yaltaqlıq, 
məddahlıq, rüşvət, korrupsiya və s. bu kimi neqativ hallar – mur-
darlıqlar hələ çoxmu davam edəcək? Vəzifəli şəxslər nə vaxt anla-
yacaqlar ki, onlar bu xalqın ağaları deyil, xidmətçiləridirlər?  

 

Dekabr, 2016-cı il,  
Bakı. 
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ERMƏNİ HƏRBİ EKSPERTİNİN  
ETİRAFLARI 

 
 

Oğrusan, köləsən, ermənisən! 
A.S.Puşkin 

 
u yaxınlarda Rusiya internet saytlarının birində erməni 
mənşəli hərbi eskpert X.A.Abramyanın müsahibəsini 

oxudum və öz xalqımla bir daha qürur duydum. Rusiyanın ta-
nınmış jurnalisti V.V.Mixaylovun suallarına erməni ekspertinin 
verdiyi cavablar öz obyektivliyi ilə xeyli fərqlənir. Həmin mü-
sahibəni olduğu kimi diqqətinizə çatdırıram: 

– Xoren Aşotoviç, siz bir hərbi ekspert olaraq 2016-cı 
ilin aprelində Qarabağda gedən döyüşləri necə dəyərləndi-
rirsiniz?  

– Obyektiv olmağa çalışacağam. Aprel döyüşləri ermənilə-
rin təhriki ilə başlandı. Atəşkəs əldə olunandan, yəni 1994-cü 
ildən bəri ermənilər hər gün atəşkəsi dəfələrlə, sutka ərzində 
yüz-yüz əlli dəfə, bəzən daha çox pozmuş, heç bir günahı ol-
mayan yüzlərlə mülkü insanın – kişi, qadın, qoca, cavan, hətta 
körpə uşaqların qanını axıtmışlar. Təbii ki, Azərbaycan türkləri 
də cavab atəşləri ilə əks tərəfi susdurmalı olmuşlar.  

Apreldə yenidən döyüşməyə məcbur edilən Azərbaycan öz 
ordusunun Ermənistan ordusu ilə müqayisədə qat-qat üstünlü-
yə, böyük dağıdıcı imkanlara malik olduğunu sübut etdi. Bu 
döyüşləri yaxından-uzaqdan izləyən hərbi ekspertlərin qeyd et-
dikləri kimi, nəinki Ermənistanın Qarabağda yerləşdirilmiş or-
du hissələri, hətta Ermənistan ordusu bütövlükdə Azərbaycan 
ordusu qarşısında bir aydan artıq davam gətirə bilməz.  

Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan döyüşçülərinin hücu-
muna tab gətirməyib pərən-pərən düşən ermənilərin durumu 

B 
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heç də qənaətbəxş deyil. Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan 
türkləri böyük ərazilərə nəzarət etməyə imkan verən bir necə 
strateji əhəmiyyətli yüksəkliyi ələ keçirməklə bizim döyüşçülə-
rin vəziyyətini daha da çətinləşdirmişlər. Eyni zamanda, keçə-
nilki aprel hadisələri Azərbaycan döyüşçülərinin qələbəyə ina-
mını artırmış və ictimaiyyətdə ruh yüksəkliyini təmin etmişdir.  

– Siz ermənilər azərbaycanlıları həmişə türk adlandı-
rırsınız. Niyə? Axı onların milliyyəti sənədlərdə “azərbay-
canlı” kimi qeyd olunub.  

– Azərbaycan məkandır və bu məkanda yaşayanların hamı-
sı azərbaycanlıdır. Azərbaycanda yüz illərdən bəri ləzgi, ermə-
ni, rus, gürcü və s. xalqların nümayəndələri türklərlə bərabər 
yaşayırlar. Türklər min illərlə bu ərazilərdə yaşamış və bu tor-
paqların şəriksiz sahibləridirlər. Azərbaycan türklərini yalnız 
keçən əsrin ortalarına yaxın azərbaycanlılar adlardırmağa baş-
lamışlar. O zamanki SSRİ (Sovet Sosialist Respublikalar İttifa-
qı) rəhbərlərinin əsas məqsədi Azərbaycan türklərini Türkiyə-
dən uzaq salmaq, öz soykökündən ayırmaq olmuşdur. Keçən 
əsrin 40-cı illərinin sonlarına qədər Azərbaycan türklərinin pas-
portlarında, hərbi biletlərində və digər sənədlərində onların 
milliyyətinin türk kimi göstərilməsi indi çox az adama məlum-
dur, ancaq bu, bir həqiqətdir.  

– Dediyinizdən belə çıxır ki, indiki Ermənistan da er-
mənilərin tarixi torpaqları deyil? 

– Bu gün Ermənistan adlandırılan torpaqlar son qarışına 
qədər qədim türk torpaqlarıdır. Ermənilər bu torpaqlara cəmi 
bir neçə yüz il əvvəl gəlmişlər. Ümumiyyətlə, yaxın zamanlara 
qədər ermənilərin lüğətində “vətən” anlayışı olmayıb. Onlar ta-
rix boyu dünyanın müxtəlif ölkələrində səpələnmiş halda yaşa-
mışlar. Ermənilərin Zaqafqaziyaya qətiyyən aidiyyatı yoxdur. 
Azərbaycana ilk gələn ermənilər müxtəlif təsərrüfat işlərində 
yardımçı işçilər olaraq türklərə kömək etmiş, türklərin mərhə-
məti və qonaqpərvərliyi sayəsində tədricən bu torpaqlarda məs-
kunlaşmışlar. Odur ki, ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı 
torpaq iddiaları tamamilə əsassızdır. Bu həqiqətlər dünyanın 
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əksər ölkələrinin tarixçi alimləri tərəfindən dönə-dönə araşdırı-
laraq sübuta yetirilmiş və bununla əlaqədar qalaq-qalaq kitablar 
yazılmışdır. Lakin bəzi erməni siyasətçiləri və onların əllərində 
oyuncaq olan bir çox ziyalılar toplanmış faktların üstündən sü-
kutla keçir, həqiqəti daima gizlədərək öz uydurma və böhtanla-
ri ilə erməniləri, eləcə də digər xalqları çaş-baş salmağa çalışır-
lar. Lakin bu saxtakarlıqların sonu yoxdur. Bir gün türk xalqı 
ermənilərin boğazından tutub hər şeyi yerbəyer edəcək.  

– Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun hü-
cumları yetmiş iki saatdan sonra dayandırıldı. Siz nəyə əsa-
sən azərbaycanlıların gücünü bu qədər yüksək dəyərləndi-
rirsiniz? 

– Gəlin ədalətli olaq. Əgər ruslar işə qarışmasaydılar, Azər-
baycan döyüşçüləri uzağı beş-altı sutka ərzində işğal altında olan 
torpaqların hamısını azad edəcəkdilər... Ermənilər artıq Qara-
bağdan kütləvi şəkildə qaçmağa başlamışdılar. Etibarlı mənbə-
dən aldığım məlumata görə, qısa bir müddət ərzində iki mindən 
artıq erməni qaçmışdı. Bu döyüşlər zamanı Ermənistanın verdiyi 
itkilər etiraf ediləndən dəfələrlə çox olmuşdur. Erməni hərbi hə-
kimlərinin aprel döyüşlərini dəhşətlə xatırlamaları da dedikləri-
mizə sübutdur. Bütün bunlar sübut edir ki, ermənilər heç kimin 
qızışdırıcı təhriklərinə uymamalıdırlar. “Gəmidə oturub gəmiçi 
ilə dava etmək olmaz”, – demişlər. Türklərin əhatəsində, onların 
əcdadlarının qanı ilə suvarılmış bu torpaqlarda yaşadığımızı 
unutmamalıyıq. Bir gün, bizləri indi öz məqsədlərinə alət edən-
lərin işinə yaramayanda, meydanda tək buraxacaqlarını, bizi mü-
dafiə etməyəcəklərini anlamalıyıq. Həmin qüvvələrin bizi birdə-
fəlik əşyalar kimi istifadə etmələrinə imkan verməməliyik. 

– Sizcə Birinci Qarabağ müharibəsini azərbaycanlılar 
nə üçün uduzdular? 

– O zaman Azərbaycanın müharibəni uduzmasının bir sıra 
səbəbləri olmuşdur. Bu səbəblərdən birincisi və ən əsası Azərbay-
canda hakimiyyət uğrunda amansız mübarizənin getməsi idi. Ha-
kimiyyət uğrunda gedən mübarizə dövlətin başlıca funksiyalarını 
durdurmuşdu. Bundan əlavə, eyni mərkəzdən idarə olunan Azər-
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baycan ordusunun olmaması da məğlubiyyətin əsas səbəblərin-
dəndir. Azərbaycan tərəfdən vuruşanların əksəriyyəti könüllülər 
idi. Onların da ümumilikdə döyüş təcrübələri yox dərəcəsində idi. 
Eyni zamanda bu döyüşçülərin əksəriyyətində vətənpərvərlik, tor-
pağa, xalqa bağlılıq son dərəcə güclü olsa da, bir çoxunda mə-
nəm-mənəmlik, kimlərinsə mənafeyinə xidmət etmək hallarına 
tez-tez rast gəlinirdi. İkinci qrupa aid olanlar bəzən öz döyüşçü 
yoldaşlarına xəyanət etməkdən də çəkinmirdilər. Döyüşçülərin 
böyük bir qrupu qısa zamanda ruhdan düşdü, bəziləri fərarilik et-
di. Düzdür, belə hallara erməni döyüşçüləri arasında da rast gəli-
nirdi. Lakin ümumilikdə ermənilərdə nizam-intizam olduqca yük-
sək səviyyədə idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan tə-
rəfdən Qarabağda xeyli xarici vətəndaş – ermənilərin xarici ölkə-
lərdəki diasporalarının (“Daşnaksütyun” partiyasının şöbələrinin) 
maliyyələşdirdikləri muzdlu başkəsənlər də vuruşurdular. Eyni 
zamanda bir necə rus hərbi hissələrinin ermənilərə xeyli kömək 
etdiklərini də etiraf etməyə məcburuq. Məsələn, Xocalı şəhərinin 
yer üzündən silinməsində Rusiyanın 366-cı moto-atıcı tankçılar 
alayı həlledici rol oynamışdır. Xocalı soyqırımı ermənilərin vicda-
nında əbədi ləkədir. Bu soyqırımı tanıyan xalqların, dövlətlərin 
sayı haqlı olaraq günbəgün artmaqdadır.  

– Atəşkəs illərində Azərbaycan ordusu tamamilə yeni-
dən qurulmuş, bu gün də intensiv şəkildə inkişaf etdirilir. 
Bununla belə, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını sülh 
yolu ilə boşaltmaq istəmir. Bu siyasət nəticəsində baş verə 
biləcək fəsadları ermənilər arasında qabaqcadan anlamağa 
qadir sağlam qüvvələr yoxdurmu? 

– Açığı sadə ermənilər və ziyalıların əksəriyyəti Azərbay-
can türkləri ilə dinc-qonşuluq münasibətlərini pozan siyasətçi-
ləri durmadan söyür, onları bu yola yönəldənlərə lənətlər yağ-
dırırlar. Lakin müəyyən xarici və daxili qüvvələr xalqın iradə-
sini zorlamaqda bu gün də davam edirlər. Bu qüvvələr erməni 
xalqını elə sındırıblar ki, heç kim iradəsini ortaya qoya bilmir. 
Təqib olunmaqdan, cəzalandırılmaqdan qorxurlar. Türklərə ta-
rixən həsəd aparan və onların yenidən dirçəlməsini istəməyən 



Həyat labirintlərində 

99 

bir sıra Avropa dövlətləri də ermənilərə havadarlıq edir və 
müxtəlif yollarla onları türklərə qarşı qızışdırırlar. Lakin ermə-
ni xalqı gələcəyini düşünməli, əhatəsində yaşadığı millətlə, özü 
də qədimdən-qədim, əzəmətli bir millətlə düşmən münasibətlə-
rini kənara qoyub nəyin hesabına olursa olsun, əvvəlki isti əla-
qələrini bərpa etməlidir. Hazırda Ermənistanı idarə edənlər ha-
kimiyyəti zorla ələ keçirmiş şəxslərdir və onlar bu həqiqətləri 
anlamaqdan uzaqdırlar. Onlar sabahı düşünmək iqtidarında ol-
mayan azsavadlı, dayazdüşüncəli şəxslərdir.  

– Siz bir hərbi ekspert olaraq daima döyüşçülərlə görü-
şür, onların döyüşgənlik ruhunun yüksəldilməsi istiqamə-
tində öz məsləhətlərinizi verirsiniz. Fikrinizcə, bu gün ruh 
yüksəkliyi baxımından Ermənistan, yoxsa Azərbaycan dö-
yüşçüləri daha üstündürlər? 

– Döyüşçünün ruhunu yüksəldən faktorlardan ən vacibi onun 
apardığı müharibənin nə dərəcədə ədalətli olması məsələsi ilə 
bağlıdır. Hər bir erməni döyüşçüsü dəqiq bilir ki, bu torpaqlar 
onun əcdadlarına məxsus deyil. Bu gün kiminsə qəyyumluğu ilə 
özgə torpaqlarına təcavüz etmək həmin torpaqların uzun müddət 
əlda saxlanılmasının mümkünlüyü demək deyil. Bir də ki, insanın 
ruhunda cəsarət olmazsa, o, döyüşdə qalib gələcəyinə dərin ümid 
bəsləyə bilməz. Bu baxımdan türklər bütün millətlərdən üstün ol-
duqlarını tarix boyu min dəfə sübut etmişlər.  

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı şahidi olduğum bir ne-
çə hadisə heç vaxt gözlərimin önündən getmir. Bu hadisələrdən 
biri isə indiyə qədər bir neçə dəfə yuxuma da girərək məni yer 
ilə yeksan edib. Bizim döyüşçülər altı nəfər Azərbaycan türkü-
nü əsir götürmüşdülər. Üçü yaşlı qadın, ikisi qoca kişi, biri isə 
on doqquz-iyirmi yaşlarında yaralı əsgər idi. Bizimkilər onları 
günlərlə ac-susuz saxlamış, işgəncə vermişdilər. Ermənilərin 
türklər tərəfindən uydurma genosid günü onları bir otağa topla-
yıb stolun üstunə Ermənistan və Azərbaycan bayraqlarını sərdi-
lər və dedilər ki, kim Ermənistan bayrağını öpüb, sonra da Azər-
baycan bayrağına tüpürsə, o, sağ qalacaq, ərzaqla təmin oluna-
caq. Qadınlar, eləcə də kişilərdən biri bizim döyüşçülərin dedik-
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lərinə əməl etdilər. Qoca kişilərdən digərinin növbəsi idi. O ye-
rindən tərpənmirdi. Divara söykənib durmuşdu. Bizim döyüşçü-
lərdən biri onu ehmalca bayraqlara tərəf itələdi. Qoca kökündən 
qoparılmış nəhəng palıd kimi döşəməyə sərildi. O, nəfəs almırdı. 
Növbə əsgərə yetişdi. O, bir söz demədən hərbi addımlarla bay-
raqlara yaxınlaşdı, Azərbaycan bayrağını öpüb başı üzərinə qal-
dırdı, Ermənistan bayrağına isə üç dəfə tüpürüb, onu döşəməyə 
atdı və tapdalamağa başladı. Əsgərin bu hərəkəti bizim hamımızı 
dondurmuşdu, heç birimiz yerimizdən tərpənə bilmirdik. Bir 
müddətdən sonra özümüzə gəldik və döyüşçülər Azərbaycan əs-
gərini ayaqları altına salıb ölənə qədər təpiklə, avtomatlarının 
qundağı ilə döydülər. Azərbaycan əsgərinin bu hərəkəti əsl qəh-
rəmanlıq idi. Belə oğulları olan xalq məğlub edilə bilməz. Bu 
hərəkəti yalnız türk əsgəri edə bilər. Dünyada türklərin qəhrə-
manlıqlarını təkrar edə biləcək ikinci xalq yoxdur. 

– Doğrudan da unudulmayacaq bir hərəkət olub. Siz 
söylədiyiniz hekayə mənə digər Azərbaycan döyüşçülərinin 
qəhrəmanlıqlarını xatırlatdı. Mübariz İbrahimovun təkba-
şına verdiyi qərar, düşmən üzərinə bir ordu kimi getməsi, 
düşmənin onlarla canlı qüvvəsini və xeyli hərbi sürsatını 
məhv etməsi, bütün bunlar mükəmməl qəhrəmanlıq deyil-
mi? Göstərdiyi şücaətlə tanış olduqdan sonra Rusiya Fede-
rasiyasının prezidenti V.V.Putin Mübariz İbrahimova bir 
döyüşçü kimi yüksək dəyər vermiş və onu müasir dövrün 
Rembosu adlandırmışdır.  

– Özünüz deyin, bizim ermənilərdə belə bir möhtəşəm ad-
dım ata biləcək oğul varmı? Əlbəttə olmayıb, yoxdur və güman 
ki, heç bir zaman da olmayacaq. 

– Doğru deyirsiniz! Xoren Aşotoviç, obyektiv və geniş 
cavablarınıza görə sizə təşəkkür edirəm. 

– Mən də sizə təşəkkür edirəm, hörmətli Vladimir Vladimi-
roviç! Həqiqətlər qarşısında susmamaq hər kəsin borcu olduğu 
kimi, həqiqətləri bilmək də hər kəsin haqqıdır.  

 
Yanvar, 2017-ci il,  

Kazan. 
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POLİS QƏDDARLIĞI 
 
 

Gücə arxalanan insanların ol-
duğu yerdə  xoşbəxtlik ola bilməz.  

Platon 
 

ariz işdən təzəcə qayıtmışdı. O, həyət qapısında görü-
nən kimi oğlu ilə qızı “Ana, atamız gəldi, atamız gəldi”, 

– deyə səs-səsə verdilər. Uşaqların hay-küyünə mətbəxdə şam 
yeməyi hazırlayan Qələm pəncərədən boylandı. Ərini həyətdə 
görən kimi əvvəlcədən təmizləyib hazır qoyduğu çaynikə dai-
ma qaynar saxladığı çaydandan bir qədər su süzüb yaxaladı. 
Çaynikə qonşunun “Market”indən dünən özünün bəyənib aldı-
ğı Azərbaycan çayından atdı. Sonra çaynikə bir stəkana qədər 
qaynar su süzüb qazın ən zəif gözünün üstündəki dəmir parça-
sının üzərinə qoydu və qazı alışdırdı. Təxminən beş dəqiqədən 
sonra çayniki qaynar su ilə tam doldurdu və qazı söndürdü. Də-
mirin istisinə çay dəm almağa başladı.  

Həyətdə dayanıb qarşısına qaçan övladları ilə bir qədər 
söhbət etdiyindən aynabəndə yalnız indicə daxil olan Fariz Qə-
ləmlə salamlaşdı: 

– Salam, əzizim, yaman yorulmuşam, – dedi və vanna ota-
ğına keçdi.  

Bir azdan vanna otağından Farizin səsi eşidildi: 
– Nə var, nə yox? Uşaqlar səni bu gün də incidiblərmi? 
– Yox, ay Fariz. Maşallah, böyüdükcə ağıllanırlar. 
– Əlbəttə ağıllanacaqlar! İnşallah, uşaqlarımıza yaxşı təhsil 

verərik.  
– Ay Fariz, sən uşaqlarımızı hansı sənətin sahibi görmək 

istərdin? 

F 
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– Hər dəfə xəstəxanaya yolum düşəndə ağ xalat geyinmiş 
gənc xanımları görür və onları göylərdən enmiş mələklərə bən-
zədirəm. Elə həmin anda xəyalımdan bir arzu keçir: “Kaş mə-
nim Günel qızım da həkim olub bu ağ xalatlı mələklərə qoşu-
laydı”. İnşallah, Musanı da mühəndis görmək istəyirəm. 

– İnşallah, ay Fariz, gözəl sənətlər seçmisən. Qızımızı hə-
kim, oğlumuzu mühəndis görmək elə mənim də arzumdur. 

Fariz vanna otağından cıxıb Qələmin yanına – mətbəxə 
gəldi. Sevimli həyat yoldaşına yaxınlaşıb əllərindən tutdu, son-
ra böyük nəvazişlə qollarını onun belinə doladı və bir müddət 
dumduru qara gözlərinə baxdı. Qələm ərinin davamlı baxışları-
na dozməyib başını onun sinəsinə qoydu. Fariz mehribanlıqla 
xanımının saçından öpdü və keçib stolun arxasında oturdu.  

Qələm ərinin qarşısına armudu stəkanda xoruzquyruğu çay 
qoydu. Fariz vaxt itirmədən konfet qabından bir karamel götü-
rüb çayını qaynar-qaynar içməyə başladı. Onun dili, dodağı ya-
na-yana qaynar çayı icdiyini görən Qələm: 

– Nə olub, ay Fariz, ağzını niyə yandırırsan? Qoysana çay 
bir qədər soyusun, – deyə ərini ərkyana məzəmmət elədi. 

– Mənim çayı qaynar içdiyimi sanki birinci dəfədir görür-
sən. Çayı qaynar-qaynar icməyəndə susuzluğumu söndürmür. 

– Vallah nə bilim, dünən televizorda həkimlər isti çay iç-
məyin xeyli zərərli olduğunu deyirdilər. Dişlər tez çürüyür, do-
daqların və ağız boşluğunun, hətta udlağın və qida borusunun 
selikli qişası zədələnir, yemək yeyən zaman əziyyət verir və s.  

– Həkimlərin dediyi ilə durub-otursaq, gərək bütün işləri-
mizi kənara atıb evdən çölə çıxmayaq.  

– Hansı həkim deyir ki, evdən çölə çıxma? Həkimlərə böh-
tan atma, əzizim. 

Fariz xanımının zarafatyana dediyi sözlərə gülümsəməklə 
cavab verdi.  

Əri çayını içib qurtardıqdan sonra Qələm uşaqları da evə 
səslədi. Əllərini yudurub stolun arxasında oturtdu. Boşqablara 
xörək çəkib əvvəl Farizin, sonra da uşaqların qarşısına qoydu. 
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Kələm dolmasının ətri evi başına götürdü. Fariz özünü saxlaya 
bilməyib xanımının aşpazlıq məharətini bir daha təriflədi: 

– Sənin xörəklərini yesə, ölü də dirilər, ay Qələm. Günorta-
lar yemək vaxtı gələndə düşünə-düşünə qalıram. Düşünürəm, 
nə yeyim ki, Allaha da xoş getsin? 

Ərinin tərifləməsindən xeyli xoşhal olan Qələm bir az naz-
lanaraq: 

– Mən nə edim? Təqsir özündədir də. Deyirəm evdə bişən 
yeməklərdən apar, günorta iş yerində qızdırıb ləzzətlə ye, apar-
mırsan, – dedi və ərinə baxıb gülümsədi. 

Deyə-gülə, iştaha ilə yedikləri zaman həyət qapısı bərkdən 
döyülməyə başladı. Fariz yeməyini yarımçıq qoyub həyətə en-
di. Qapını açdıqda qarşısında iki polis işçisi gördü. Biri onların 
sahə müvəkkili Sədi idi, digərini tanımadı. Heç nədən xəbəri 
olmayan Fariz: 

– Xoş gəlmişsiniz, buyurun qonağım olun, – dedi və polis-
ləri həyətə dəvət etdi. 

Sədinin yanındakı polis: 
– Bu, düşündüyümüzdən də tülküdür ki, – dedi və Farizə 

baxaraq: – belə tülkülüklə bizi azdıra bilməzsən, hazırlaş, bi-
zimlə polis idarəsinə getməlisən. 

Fariz üzünü Sədiyə tutaraq: 
– Mən nə eləmişəm, məni polis idarəsinə niyə aparırsınız? 

– deyə soruşdu. 
Sədi çiyinlərini çəkməklə bilmədiyini söyləsə də, yanında-

kı polis: 
– İdarədə hər şeyi sənə başa salacağıq, tələsmə, – dedi. 
Fariz aynabəndə daxil olub Qələmə xitabən: 
– Məni polis idarəsinə aparırlar, narahat olmayın, yarım 

saata qayıdacağam, – dedi. 
Qələm polislərin gözlənilmədən gəlmələrindən və Farizi 

polis idarəsinə aparmalarından bir şey anlamadı. Eyni zamanda 
ərinin qanunazidd nəsə edə biləcəyinə də inanmadı. Odur ki, 
baş verənləri soyuqqanlılıqla qarşıladı. 
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Evdən şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb polislərin yanına qayı-
dan kimi Sədinin yanındakı polis kəmərindən açdığı qandalı 
Farizin biləklərinə keçirdi və əmr etdi: 

– Otur maşına! 
Fariz maşına oturdu. Polislər onu araya aldılar. Sədinin ya-

nında gələn polis maşının sürücüsü olan üçüncü polisə: 
– Getdik, – dedi. 
Təxminən beş-altı dəqiqədən sonra polis idarəsinə çatdılar. 

Polislərin olduqca kobud davranmasından Fariz anladı ki, onu 
nəsə ağır bir cinayətdə günahkar bilirlər.  

Polis idarəsində Farizi bir otağa saldılar, beş dəqiqə keç-
dikdən sonra otağa mülkü geyimdə bir nəfər daxil oldu və sa-
lamlaşaraq dedi:  

– Vətəndaş İbrahimli Fariz, sənin işinin ilkin istintaqı mənə 
tapşırılıb, mən polis kapitanı müstəntiq İbrahim Quliyevəm. İn-
di sən hadisəni, yəni Cəfəri nə səbəbdən, necə öldürdüyünü 
nəql elə. 

Fariz nə danışa bilirdi, nə də tərpənə. Elə bil onu ildırım 
vurdu. Alnında, gicgahlarında soyuq tər damcıları göründü. 
Müstəntiqin ondan cavab gözlədiyini görüb dedi: 

– Cənab müstəntiq, siz nə danışırsınız? Mən heç kimi öl-
dürməmişəm. Dediyiniz adamı isə heç tanımıram. 

– Məzələnmə, əgər öldürməmisənsə, mənim qarşımda niyə 
oturmusan? Vaxtımı alma, hadisə necə olubsa danış, – deyə 
müstəntiq əmr etdi. 

– Cənab müstəntiq, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Heç 
kimi öldürməmişəm, hec nə deyə bilmərəm. Məni assanız da, 
kəssəniz də, sizə bu sözlərdən savayı nəsə deyə bilməyəcəyəm. 

Müstəntiq İbrahim Quliyev bir qədər əsəbiləşərək qarşısına 
düzdüyü kağızları dəri qovluğuna yığa-yığa: 

– Xoşluqla demədin, zorla boynuna qoyarlar, – dedi və ota-
ğı tərk erdi.  

Müstəntiq çıxdıqdan iki dəqiqə sonra otağa mülkü geyimdə 
iki nəfər daxil oldu. Hər biri divarı xatırladan bu adamları gö-
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rən Farizin canından üşütmə keçdi. Divar adamlardan biri iri 
əlini Farizin qoltuğunun altına salaraq onu körpə uşaq kimi ha-
vaya qaldırdı. Bir göz qırpımında Fariz özünü zirzəmidəki 
otaqlardan birində gördü.  

Otağa girən kimi divar adamlardan biri Farizin gözünün 
üstünə var gücü ilə bir şillə vürdü. Onun gözlərindən ətrafa qı-
ğılcımlar səpələndi. Bunun ardınca kürəyinə vurulan təpik Fari-
zi yerə sərdi. Fariz bu adamların kimliyini anlaya bilmədi. Bir 
an özünü ermənilərin əlindəymiş kimi hiss etdi. Yox, o, səhv 
eləmir, müsəlman müsəlmanı belə döyməz, müsəlman müsəl-
mana qarşı bu qədər qəddar ola bilməz. Xeyli vaxt yumruqla, 
təpiklə, rezin dəyənəklə döydülər. Üz-gözü qan içində idi. Be-
lində, qarın nahiyəsində dözülməz ağrılar vardı. Qolu-qıçı sız-
layırdı. Fariz bayıldıqdan sonra əl saxladılar.  

Fariz beton döşəmə üzərində xeyli huşsuz qaldı. Başına bir 
vedrə soyuq su tökməklə onu özünə gətirdilər. Divar adamlar-
dan biri ana söyüşü elədikdən sonra dedi: 

– Hə, indi danışacaqsanmı, kişinin oğlunu necə öldürmüsən? 
Fariz iniltili səslə: 
– Ay müsəlmanlar, sizə ana dilimizdə dedim axı, mən heç 

kimi öldürməmişəm, heç nədən xəbərim yoxdur. 
Bundan sonra Farizi daha ağır işgəncəyə məruz qoydular. 

Ona elektroşok verdilər. Elektroşokun təsirindən bir neçə dəfə 
göyə atılıb yerə çırpıldı. Yenidən huşunu itirdi. Tamam halsız 
vəziyyətdə beton döşəmə üzərində qaldığını görüb Farizi döyən 
divar adamlardan biri iki barmağını onun boğazına toxundurub 
nəbzini yoxladı. Nəbzi, demək olar ki, yox idi. Bədəni buz kimi 
olmuşdu. Əl-ayağa düşdülər. Divar adamlardan biri qaçıb Sədi 
ilə Farizi evindən alan polislə – İsrafillə qayıtdı.  

İsrafil də Farizin pulsunu yoxladıqdan sonra dedi: 
– Qorxmayın, hələ ölməyib. Ancaq təcili-yardım çağırmaq 

lazımdır, deyəsən it oğlunun təqsiri yoxdur.  
Polis idarəsinin rəisini də çağırdılar. Farizin vəziyyətini gö-

rən rəis:  
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– İt oğlunu leş eləmisiniz ki, – dedi və heç nə olmamış ki-
mi güldü. 

On dəqiqədən sonra təcili tibb yardımı gəldi.  
Həkim Farizi görən kimi yerində donub qaldı. O, Farizin 

əmisi oğlu Qasım doktor idi. Qaşım doktor Farizin vəziyyətinin 
çox ağır olduğunu, onun polislər tərəfindən nəfəsi kəsilənə qə-
dər döyüldüyünü, ağır işgəncəyə məruz qoyulduğunu görsə də 
səsini çıxarmadı. Anladı ki, indi burada hay-küy qaldırmağın 
mənası yoxdur. Əvvəlcə Farizin pulsunu yoxladı və yanındakı 
tibb bacısına inyeksiya edəcəyi dərman preparatının adını və 
dozasını dedi. Deyilən preparat inyeksiya olunsa da, Fariz özü-
nə gəlmədi. Sonra naşatır spirti iylədərək onu özünə gətirdilər. 
Lakin onun halı ətrafdakı insanları tanımayacaq qədər ağır idi. 

Həkim xəstənin vəziyyətinin son dərəcə ağır olduğunu 
qeyd edib: 

– Xəstəxanaya aparılmalıdır, – dedi. 
Rəis: 
– Siz işinizi görün, qalanı bizlikdir, – dedi və otaqdan çıxdı. 
Farizin üzündə və başında olan yaraları təmizləyib dərman 

sürtdükdən sonra həkim də getdi. Lakin Qasım doktor Farizi ta-
nıyan andan telefon vasitəsilə video çəkiliş aparmışdı. 

Daha sonra Farizi növbətçi hissəsinin yanındakı balaca ota-
ğa gətirdilər. Orada adi taxt belə yox idi. Döşəmə beton idi. Fa-
riz səhərə qədər həmin otaqda ac-susuz qaldı.  

Səhəri gün Qasım doktor axşam apardığı video çəkilişi də 
götürüb prokurorluğa şikayətə getdi. İş elə gətirdi ki, onu baş 
prokurorun özü qəbul etdi.  

Rayona təzəcə təyinat almış baş prokuror Həmid Səfərli 
Qasım doktoru diqqətlə dinlədikdən sonra onun təqdim etdiyi 
video çəkilişi də izlədi. Təcili zəng etdi. Polis idarəsinin rəisi 
ilə danışaraq Fariz İbrahimlinin nədə suçlandığı ilə maraqlandı 
və polis idarəsində kimlərin və hansı haqla ona elə ağır işgəncə 
verdiyi barədə yazılı izahat tələb elədi. Sonra Həmid Səfərli 
üzünü Qasım doktora tutaraq: 
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– Təyinatımı bu rayona verəndə demişdilər ki, camaat polis 
özbaşınalığından çox narazıdır. Hər addımda haqq-ədalət tap-
danır. İnsanlar tez-tez müxtəlif instansiyalara, hətta Respubli-
kanın Prezidentinə şikayət məktubları ilə müraciət edməli olur-
lar. Hər kəsə aydındır ki, insanlar incidilməsələr, şikayət et-
məzlər. Şikayət varsa, deməli qanun pozulur. Şikayətlərin ara-
dan qaldırılması üçün, qanunu pozanlar cəzalandırılmalıdırlar. 
Ədalətin bərpa edilməsi, haqqın haqlıya verilməsi dövlətin, 
onun qurumlarının ümdə vəzifələrindəndir. 

Qasım doktor Həmid Səfərliyə yeni vəzifəsində uğurlar di-
lədi və xudahafizləşərək kabinetdən çıxdı. 

Təzə prokurorun zəngindən, onun sərt danışmasından Polis 
İdarəsinin rəisi Həşim Həşimzadə əl-ayağa düşdü. Sədini də, 
İsrafili də təcili olaraq kabinetinə çağırtdırdı və dedi:  

– Axşam həbs etdiyiniz Fariz İbrahimli cinayətini boynuna 
aldımı? 

– Yox, Həşim müəllim, heç nəyi boynuna almadı, axşam-
dan ölü kimi qalıb. 

– A binamuslar, günahı olmayan adamı qatil adı ilə tutub 
gətirmisiniz, səhərə qədər “Adın nədir Dadaş, nə yemisən, tur-
şulu aş” – deyə döyüb ölüsünü atmısınız. İndi cavab verəcəksi-
niz, təzə prokuror onunla maraqlandı. Həm də yazılı məlumat 
tələb etdi. 

Bir anın içərisində rəngi ağappaq olan Sədi: 
– Təzə prokuror məlumatı haradan alıb ki? – deyə təəccüb-

ləndi. 
– Mən nə bilim haradan alıb, gözünüzə girən yerdən! 
Sədi bütün günahı İsrafilin üstünə atmaq məqsədi ilə dedi: 
– Mən dedim, İsrafil baxmadı. Dedim ki, onun bütün nəsli-

ni tanıyıram, imam övladı kimi insanlardı. O, oğlan adam öldü-
rə bilməz. Halal zəhməti ilə yaşayır, normal ailəsi var. Baxma-
dı, özünü də, məni də bəlaya saldı. 

İsrafil kəkələyə-kəkələyə: 
– Mən neyləyim. Zəng edən adam dedi ki, Mübariz müəlli-
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min oğlu Cəfəri Fariz öldürüb. Ünvanını da verdi, – deyə və-
ziyyətdən çıxmağa çalışdı. 

– A sənin ananı ..., yəqin zəng eliyənin elə özü imiş də qa-
til. Yoxlamadan, dəqiqləşdirmədən zəhmətkeş, günahsız bir və-
təndaşı şikəst eləmisiniz. Vaxt itirmədən həkim çağırın, onun 
yaralarını təmizlətdirin, özünü də yaxşıca yedizdirin, rəngi-rufu 
üstünə gəlsin. Tezliklə də evinə buraxın. Yalvarıb, yaxarıb 
əlindən, ayağından öpüb şikayət etməsinə mane olun. Əks təq-
dirdə, hamımızı ağır cəza gözləyir. 

Sədi ilə İsrafil əl-ayağa düşdülər, qeyri-rəsmi olaraq həkim 
gətirdilər. Həkim Farizin yaralarını tərtəmiz təmizlədikdən son-
ra dərman çəkdi, bacardıqca izi itirməyə çalışdı.  

Yubanmadan Farizin qarşısına bir qabda borş, digər qabda 
kabab, üçüncü qabda cızbız, bir ədəd doğranmış xiyar, üç-dörd 
xırda pomidor, iki qıça çörək və bir butulka “Badamlı” qoydu-
lar. Fariz bu yeməklərdən heç birinə əl vurmadı. Onun nəyisə 
çeynəyəsi halı yox idi. Yalnız butulkadakı suyu son damlasına 
qədər içdi. 

Saat on birdən sonra Farizi azad etdilər. Sədi şəxsi jiquli-
sində onu evinə qədər apardı. Yolda ilan dili çıxararaq şikayət 
etməməsi üçün Farizə yalvardı. Lakin Fariz bütün yolboyu 
susdu.  

Farizi həyət qapısından içəri girən görən Qələm ayaqyalın 
qarşısına qaçdı. Ərinin halını gördükdə Qələmin bağrı qana 
döndü. Ehtiyatla ərinin boynunu qucaqlayıb zülüm-zülüm ağla-
dı və dedi: 

– Səni nə günə qoyublar, ay Fariz? Allah onların bəlasını 
versin! 

Elə bu anda həyətə daxil olan Qaşım doktor axşam polis 
idarəsində gördüklərini, video çəkilişi apardığını və səhər apa-
rıb prokurora təqdim etdiyini söylədi. Fariz əmisi oğluna min-
nətdarlıq edərək dedi:  

– Axşam sənin oraya gəlməyindən, mənə yardım etməyin-
dən qətiyyən xəbərim olmayıb.  
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– Sənin xəbərin haradan olacaqdı ki, ölü kimi yerdə qal-
mışdın. 

– Allah köməyin olsun, qardaşım, nə yaxşı ki, növbədə ol-
musan. Bizim əmioğlu olduğumuzu bilsəydilər, yəqin məni sə-
nə göstərməzdilər. 

– Elədir, göstərməzdilər.  
– Çəkiliş apardığını bilsəydilər, şübhəsiz, səni də birtəhər 

edərdilər. 
– O qədər də risk eləməzdilər, lakin şübhəsiz ki, çəkdikləri-

mi əlimdən alıb məhv edərdilər. İndi hazırlaş gedirik. 
Fariz: 
– Haraya gedirik, əmioğlu? 
– Həkimə. Sənin bu halını sənədləşdirmək lazımdır. 
Səhərisi gün Farizi prokurorluğa çağırdılar. O, yazılı izahat 

verdi və polis idarəsinin rəisi Həşim Həşimlidən, cinayət-axta-
rış şöbəsinin rəisi İsrafil Qulamhüseynlidən, sahə müvəkkili 
Sədi Həsənquliyevdən və döyərək ona ciddi bədən xəsarəti ye-
tirən “divar adamlar”dan şikayətçi olduğunu bildirdi. İzahata 
ötən gecə ağır işgəncəyə məruz qalması barədə həkim arayışını 
da əlavə etdi. 

On gün ərzində günahsız vətəndaşı həbs edən, heç bir dəlil-
sübut olmadan amansızlıqla döyərək ciddi bədən xəsarəti yetir-
dikləri üçün qeyd edilən polis əməkdaşları polis orqanlarından 
xaric edildilər və onlar haqqında cinayət işi qaldırıldı. 

  
Mart, 2017-ci il,  

Kazan. 
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OXU, ADAM OL 
 
 

Nə qədər ki, biz onu ləkələmə-
mişik, vicdan çox qabil və səhv et-
məyən hakimdir. 

O. Balzak 
 

əhər evdən çıxanda Cəlilin əsəbləri çox gərilmişdi. Ar-
vadı Nanə xanımla möhkəm deyişmişdilər. Deyişmələri-

nin səbəbi yeni deyildi. On ildən artıq idi ki, ailə qurmuşdular, 
lakin övladları olmurdu. Həkimlər qüsurun Nanə xanımda ol-
duğunu dəqiqləşdirmişdilər. Müalicəsi də imkansız idi.  

Hər ikisini müayinə etdikdən sonra həkimlər Cəlilə aydın-
açıq demişdilər: 

–Ailənizi qorumaq istəyirsinizsə, övladlığa uşaq götürün. 
Öz uşağınız olmasını istəyirsinizsə, boşanaraq başqa qadınla 
ailə qurmalısınız.  

Lakin Cəlil Nanə xanımı boşamağı heç ağlına da gətirmir-
di. Nanə xanımdan boşanarsa, yenə əvvəlki həyatına qayıtmalı, 
ehtiyac və səfalət içərisində yaşamalı olacaqdı. Evləri, bağları, 
avtomobilləri, bankdakı hesabları, bir sözlə, nələri vardısa, Na-
nə xanımın atasının qızına qoyub getdiyi miras sayəsində var 
idi. Boşanardısa, bütün bunlardan məhrum olaraq aldığı quru 
məvaciblə ehtiyac içərisində boğulacaqdı. 

Nanə xanımın ana olmasının imkansızlığı səbəbindən Cəlil 
övladlığa uşaq götürməyi təklif edirdi, lakin xanımı bu fikrin 
əleyhinə idi və hər dəfə söz düşəndə deyirdi:  

– Mən niyə başqalarının uşağını götürüb qayğısını çəkməli, 
böyütməliyəm ki? Adam çox vaxt öz bətnində doqquz ay gəz-
dirdiyi övladından xeyir görə bilmir, onda qalmış əsli, nəcabəti 
bilinməyən, atılmış uşaq ola. Qətiyyən razı deyiləm! Allah la-

S 
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zım bilsəydi özümə uşaq doğmaq nəsib edərdi də. 
Cəlil isə arvadı ilə razılaşmayaraq: 
– Uşaqsız ev məzar kimi səssiz və soyuq olur, əzizim, na-

haq israr edirsən, – deyirdi. 
Ailədə olan narazılıq son günlər Cəlilin başını elə qatmışdı 

ki, bəzən nə edəcəyini belə unudurdu. Fikir-xəyal içində azıb 
qalmışdı.  

Bir həftə əvvəl işdən qayıdanda işlədiyi poliklinikanın qar-
şısında saxladığı avtomobilinin qabaq şüşəsini və pəncərələrini 
təmizləmək istəyən doqquz-on yaşlı oğlan uşağının üstünə 
möhkəm bağıraraq onun təklifini rədd etməklə bərabər acıqlı 
şəkildə dedi: 

– İndi sənin işləyən vaxtındır? Get dərslərini oxu, sabah 
müəllim dərs soruşanda gözlərini döyə-döyə qalacaqsan. Oxu, 
adam ol! 

Oğlan: 
–Niyə kobudluq edirsiniz? Adam olmaq üçün oxumaq heç 

də şərt deyil. Həm də ki, mən hal-hazırda işləməyə, pul qazan-
mağa məcburam. 

– Sənin boy-buxunun nədir ki, pul qazanmağa da məcbur 
olasan? Niyə yalan danışırsan? 

Oğlan qətiyyətlə dedi: 
– Mən heç vaxt yalan danışmıram, yalana da, yalan danışan 

insanlara da nifrət edirəm. Məni anam belə tərbiyə edib. 
– Yalan danışmırsansa, bəlkə izah edəsən, pul sənin nəyinə 

gərəkdir? 
Oğlan bir qədər tərəddüd etdikdən sonra dedi: 
– Anam xəstədir. O, altı aydan artıqdır ki, yataqdan qalxa 

bilmir. Anamı yaxşı bir klinikada müayinə etdirməli, dərmanla-
rını almalı, yeməyinə fikir verməliyəm. Bunların hamısı pulla 
başa gəlir. Odur ki, çox işləməli, çox pul qazanmalıyam. 

– Bəs atan nə işlə məşğuldur? 
Oğlan xeyli kədərli şəkildə: 
– Atam yoxdur! Hələ mən doğulmamışdan o bizi tərk edib, 

– dedi. 



  Babək  XALİSTÜRK 

112 

– Hara gedib? Bəlkə yanına gedib yardım istəyəsən. 
– Anamın dediyinə görə, atam başqa qadınla evlənib. Ana-

ma qarşı qeyri-insanı davranışı, anamı hamilə ikən tərk etməsi 
onun insanlıqdan çox uzaq olduğunu sübut edir. Mən acından 
ölsəm də onun yardımını qəbul etmərəm. 

Cəlil vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrəndikdən sonra oğ-
lanın taleyinə acıdı. Onun zərif çiyinlərində nə qədər böyük 
ağırlıq olduğunu anladı. Odur ki, qəlbsiz atanın ucbatından ol-
duqca acı tale yaşayan bu uşağa yazığı gəldi və səsinin tonunu 
xeyli aşağı salaraq dedi: 

– Vəziyyətinin bu qədər ağır olduğunu bilmirdim. Qəlbini 
qırdımsa, bağışla. Al, bu pullarla anan üçün nə lazımsa elə. 
Dərslərindən də qalma. 

Cəlil cibindən xeyli pul çıxarıb oğlana uzatdı. Lakin oğlan 
pulları qətiyyətlə rədd edərək dedi. 

– Siz nə danışırsınız? Mən dilənci deyiləm. Sizdən bu pul-
ları ala bilmərəm. 

Cəlil imkan daxilində mehribanlıqla: 
– Dostum, mən bu pulları sənə borc olaraq verirəm. Götür, 

ananın müalicəsinə sərf edərsən. İndi isə gedək sizə, ananı 
müayinə edim, mən həkiməm, həm də yaxşı həkiməm, – dedi. 

Oğlan qəti etiraz edərək: 
– Siz ki, məni tanımırsınız, bu qədər pulu mənə necə borc 

verə bilərsiniz? – dedi.  
– Borc istəmirsənsə, onda gəl belə danışaq, mən bu polikli-

nikada baş həkim işləyirəm, hər gün işə gələndə mənim avto-
mobilimi yuyarsan. Bir müddətdən sonra ödəşərik. Razısanmı? 

Oğlan bir qədər fikirləşdikdən sonra: 
– Razıyam, – dedi. 
Oğlan cəld Cəlilin avtomobilini tərtəmiz yuyub quruladı. 

Sonra birlikdə onların evinə gəldilər.  
Onların evi 1-ci Alatavada yerləşirdi. İki otaqdan və kiçik hə-

yətdən ibarət idi. Darısqal olsa da, hər tərəfdə səliqə-sahman vardı. 
Xəstə əllərini sinəsi üstünə qoyaraq arxası üstə uzanmışdı. Gözləri 
qapalı idi. Cəlil xəstə qadını görən kimi tanıdı. O, Sədəf idi.  
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...On üç il əvvəl Cəlil onunla bir qrupda oxuyan alagöz qızı 
görəndə az qaldı ağlını itirsin. Qızın nəcib sifət cizgiləri, mütə-
nasib bədən quruluşu, tam qaydasında olan davranışı Cəlili 
heyran etdi. 

Cəlil ATU-ya orta məktəbi bitirdikdən dörd il sonra qəbul 
olunmuşdu. Odur ki, qruplarında ən yaşlı tələbə idi. Orta mək-
təbi bitirdikdən sonra sənədlərini versə də ATU-ya qəbul olun-
mamışdı. Test imtahanında düzgün cavabları ağlamaya köçü-
rərkən yol verdiyi səhv onun bütün əziyyətinin üstündən mü-
vəqqəti də olsa xətt çəkmişdi. Növbəti il imtahanlar başlanma-
mışdan onu əsgər apardılar. Əsgərlikdə də Cəlil həkim olmaq 
arzusundan dönmədi.  

Əsgərliyi başa vuran kimi Bakıda yaşayan qardaşıgilə gəl-
di. Qardaşıgildə yaşayaraq yeddi ay gərgin hazırlaşdı. Onun ha-
zırlaşmasında ilk gündən yazıldığı abituriyent hazırlaşdıran 
kursun da böyük rolu oldu. Kurs qardaşıgilin evinin cəmi əlli-
altmış addımlığında yerləşirdi və orada respublikada tanınmış 
müəllimlər müxtəlif fənnlərdən dərs deyirdilər. Onlar abituri-
yentlərin istənilən suallarına ətraflı cavab verərək keçirilən ay-
rı-ayrı paraqrafların tam mənimsənilməsinə çalışırdılar. 

Universitetdə Cəlil bütün dərslərdə Sədəfin arxa tərəfində 
otururdu. Odur ki, o qızın hərəkətlərini asanlıqla izləyir və la-
zım gəldikdə onunla ünsiyyət qura bilirdi.  

Sədəf metronun “Nərimanov” stansiyasının yaxınlığında 
uzaq bir qohumlarının evində yaşayırdı. Atası rayonda halal 
zəhməti ilə dolanan işgüzar ailə başçısı idi. Orta məktəbdə mü-
əllim işləyirdi. Eyni zamanda, həyətyanı sahələrində balaca is-
tixanaları da vardı. Bütün il boyu xiyar, pomidor, bibər yetişdi-
rib elə həyətlərindəcə topdan satmaqla ailəsini dolandırır və qı-
zına xərclik göndərirdi. Qızı onlarda qaldığından qohumlarına 
da hər ay müəyyən miqdar pul verirdi. Cəlilin də qardaşı o tə-
rəflərdə yaşadığından onlar hər gün universitetə birlikdə gedir 
və bərabər qayıdırdılar. 

Cəlil qızla olduqca mehriban rəftar edir, onun arzu və is-
təklərini məmnuniyyətlə yerinə yetirirdi.  
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Günün xeyli hissəsini birlikdə keçirmələri, hər ikisinin 
qayğıkeşliyi, bir-birinə anında yardım etmələri aralarında dost-
luq bağlarının yaranmasına və tədricən möhkəmlənməsinə sə-
bəb olmuşdu. Cəlil anlayırdı ki, ondan dörd yaş kiçik olan Sə-
dəfi yalnız mehriban rəftarı, lazımı anlarda qətiyyəti və cəsarəti 
ilə özünə bağlaya bilər. Bu məsələdə tələsməyin də, gecikmə-
yin də işə yaramayacağını aydın şəkildə başa düşürdü. 

Sədəf elə yaşda idi ki, Cəlil kimi gəncin dostluğuna, yardı-
mına və qorumasına ehtiyac duyurdu. Qəlbində Cəlilə qarşı baş 
qaldıran incə hissləri hələlik boğur, aralarında yalnız dostluq 
münasibətləri olduğuna həm özünü, həm də qrup qızlarını inan-
dırmağa çalışırdı. Lakin Sədəf qəlbində Cəlilə qarşı dostluq 
hissindən tam fərqlənən bir hiss də duyurdu. Xeyli səmimi, 
qayğıkeş gənc olduğuna görə aylar ötdükcə oğlana sürətlə isini-
şir və etibar edirdi. Hətta bir dəfə yuxuda Cəlillə sevgili oldu-
ğunu görmüş, ayılanda oğlanla yuxuda da olsa bir qədər açıq-
saçıq rəftarını xatırlayaraq xeyli utanmışdı. 

Bu qeyri-müəyyən münasibət onlar üçüncü kursu bitirənə 
bir neçə həftə qalmışa qədər davam edərək tədricən qarşısıalın-
maz, alovlu məhəbbətə çevrilmişdi. Artıq bir-birinə elə bağlan-
mışdılar ki, axşamlar da ayrılmaq istəmirdilər. Hərdən dənizkə-
narı parka gəzməyə çıxır, kolların arasındakı, gözdən uzaq 
skamyada oturub eşqin, məhəbbətin ecazkar gücündən, insanı 
özünün belə tanıya bilməyəcəyi şəkildə dəyişdirmə imkanından 
danışırdılar. Belə söhbətlərin birində Cəlil qollarını Sədəfin zə-
rif belinə dolayaraq lalə kimi al qırmızı dodaqlarından öpdü. 
Cəlilin hərəkəti o qədər ani oldu ki, qız nə baş verdiyini yalnız 
Cəlil onu öpdükdən sonra anladı və xeyli utandı. Nə düşündüsə 
cəld yerindən qalxıb metroya tərəf addımladı. Cəlil də onun ar-
xasınca getdi. Metroda adam çox olduğundan hər ikisi “Nəri-
manov”a qədər ayaq üstə getdilər və heç biri danışmadı. Ayrı-
landa da Cəlil “hələlik” desə də qızdan səs çıxmadı. Sədəf iki 
gün “xəstəyəm” deyərək yataqdan qalxmadı. Bütün günü Cəli-
lin onu öpdüyünü düşünür və xəcalət çəkirdi. İki gündən sonra 
Sədəf öz-özünə “Vallah mən dəliyəm. Bir aydan sonra iyirmi 
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yaşım tamam olur. Sevdiyim oğlan məni öpüb deyə çıxardığım 
oyuna bax. Yəqin indi Cəlil də deyir ki, bu qız lap dəli imiş. 
Yox, belə olmaz”, - deyərək yataqdan qalxdı, hamamxanada 
yuyunduqdan, saçını quruladıqdan, diqqətlə ütülədiyi paltarla-
rını geyindikdən sonra universitetə getmək üçün çantasını götü-
rüb evdən çıxdı. Küçədə həmişə olduğu yerdə Cəlilin dayanıb 
onu gözlədiyini görəndə ürəyi sürətlə döyünsə də, özünü o yerə 
qoymadan oğlana yaxınlaşdı, heç nə olmamış kimi salamlaşdı. 
Qızın belə davranışından ürəklənən Cəlil qayğıkeşliklə dedi: 

– Eşitdim xəstələnmisən, keçmiş olsun! 
Sədəf sakitliyini maksimum qoruyaraq cavab verdi: 
– Təşəkkür edirəm! Eşitdin və kənara çəkilib gözlədin ki, 

nə vaxt öləcəyəm, eləmi? 
Cəlil tez dönərək Sədəfin əlindən yapışdı və dərin kədər 

içində dedi: 
– Bu nə sözdür danışırsan, Sədəf? Mən sənin barmağına ti-

kan batmasına da yol vermərəm. Bu qədər daşürəkli olma. Ara-
mızda tələbəliyin ilk günlərindən yaranmış dostluq hər ikimizi 
yandıracaq qədər alovlanmış məhəbbətə çevrilmişdir. Bunu sən 
də, mən də yaxşı bilirik. O gün mən özümü saxlaya bilməyib 
qəflətən səni öpdüm deyə məni nə qədər peşman elədiyini bilir-
sənmi? Məndə nə günah var ki? Sədəf, əzizim, sən o qədər gö-
zəlsən ki, mən özümü saxlaya bilmədim. 

Sədəf Cəlilin haqlı gileyi müqabilində özünü bağışlatmaq 
üçün oğlanın yanağından öpdü və dedi:  

– İndi hesablaşdıqmı? 
Cəlil: 
– Xeyr! Hesablaşmadıq! Mən səni belə öpməmişdim – dedi 

və hər ikisi ucadan gülüşdülər. 
Elə bu anda metroya düşürdülər. Vaqonlardan birinə daxıl 

olub, yan-yana əyləşdilər. Cəlilin pərtliyinin hələ də keçmədi-
yini yəqin edən Sədəf onun əlini əlinə alaraq dizinin üstünə 
qoydu və gözaltı baxaraq Cəlilin onun bu hərəkətindən məm-
nun qaldığını gördü.  

Elə həmin andan bu iki gənc arasında hər iki tərəfin açıq eti-
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raf elədiyi eşq macarası başlandı. Onların bütün görüşləri odlu 
baxışlarla müşayiət olunurdu. Artıq belə ayaqüstü, insanların 
gözlərinin qarşısında görüşləri onları yormuşdu. Gözlərdən uzaq, 
ehtiraslı öpüşlər, bir-birinə sarılmalar həsrətində idilər. 

Semestr imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək dördüncü 
kursa keçmişdilər. Gələcəkdə yaxşı həkim olmaq məqsədi ilə 
Cəlil klinikada feldşer və Sədəf isə tibb bacısı olaraq işə düzəl-
dilər. Şöbə müdirindən xahiş edərək eyni vaxtda növbətçi kimi 
fəaliyyət göstərməyə başladılar. 

Axşamdam xəstələrin dərmanlarını verir, iynələrini vurur, 
xəstələr yatdıqdan, palatalara tam sakitlik çökdükdən sonra iki-
likdə qalaraq bir-birinin qəlb çırpıntılarını dinləyirdilər. Sarıla-
raq alovlu öpüşləri ilə bir-birinin ağlını başlarından çıxarırdılar. 
Səhərə yaxın bir-birinə sarılaraq boş çarpayıların birində yuxu-
ya gedirdilər. Onların eşq macərası heç kimi narahat etmir, 
“gəncdirlər də” deyib üstündən keçirdilər. 

Klinikada işə başlamalarından iki həftə keçirdi. Səhər işdən 
çıxıb evə gedərkən Cəlil Sədəfin əlindən tutaraq: 

– Gəl bizə gedək, – dedi. 
Sədəf onun bu təklifinə təəccüb edərək: 
– Necə yəni, bizə gedək? Barəmizdə qardaşıngilə nəsə de-

misən? – deyə sual etdi. 
– Yox! Deməmişəm! 
– Bəs məni yanında görüb deməyəcəklər ki, bu qız kimdir? 
– Əzizim, sənə deməyi unutmuşam, qardaşım məzuniyyətə 

çıxan kimi, iki gün əvvəl bütün ailəsini yığıb rayona gedib. 
Mən indi mənzildə tək yaşayıram. 

Sədəf: 
– Aydın oldu! Ancaq yaxşı düşməz, – dedi. 
–Anlamadım! Nə yaxşı düşməz? Kimdən çəkinməliyik ki? 

Yoxsa sən mənə etibar etmirsən? 
Sədəf incimiş halda: 
– O nə sözdür danışırsan, əzizim? Məni yaşadan sənə olan 

etibarımdır. Sənə olan etibarımı itirdiyim gün mən ölərəm, – 
dedi. 
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– Mən sənin etibarını həmişə doğrultmağa çalışacağam, se-
vincim mənim. Gələcək həyatımı sənsiz təsəvvür etmək belə 
məni dəhşətə salır. Sən bunu dəqiq bilməlisən. 

Daha heç nə danışmadan metroya tərəf getdilər. “Nərima-
nov”da marketə girib nə lazımdırsa aldılar və evə gəldilər. Sə-
dəfin beynindən ilk keçirdiyi “Kaş bizim ikimizə məxsus bircə 
otağımız olaydı” fikrini oxuyubmuş kimi Cəlil dedi: 

– Bir gün gələcək ki, öz mənzilimizə belə bərabər daxıl 
olacağıq. Təsəvvür edirsənmi, sən və mən, əzizim! 

Sədəf Cəlilin əllərindən tutaraq onu bir qədər özünə tərəf 
çəkdi və dadaqlarından öpdükdən sonra dedi: 

– Bu, belə sözlər deyən dil-dodağın mükafatı. İnanırsan 
mən də eyni şey haqqında fikirləşirdim. 

– Fikirlərimizin ahəngdarlığı beyinlərimizin və qəblərimi-
zin ritmlərinin ahəngdarlığından irəli gəlir, əzizim,  

Sədəf başını Cəlilin köksünə qoyaraq: 
– Sən tamamilə haqlısan, mənim sevimli Cəlilim! 
Cəlil Sədəfin saçlarından öpdü və dedi: 
– Mən yaman acmışam. Gəl köməkləşib yemək hazırlayaq. 
Sədəf: 
– Yeməyi mən hazırlayacağam, sən isə otur və məni seyr 

elə. Səndən ilham alım, – dedi və dediyi son cümlədən olduqca 
xoşlandığı üçün bir qədər bərkdən güldü. 

Cəlil: 
– Nə bişirəcəksən? 
– Tez və ləzzətli – pomidor çığırtması.  
– Bəh-bəh, daha denən kef olacaq da! Ancaq soğanı mən 

soyacaq və doğrayacağam, oldumu? 
Sədəf Cəlilin bu qayğıkeşliyi müqabilində ürəyində ona 

dönə-dönə təşəkkür edərək dedi: 
– Oldu, əzizim! Sağ ol! Soğan soymaq və doğramaq mə-

nim üçün həmişə bu dünyanın ən böyük əzabı olub. Bir günlük 
də olsa, bu əzabdan azad olunmağım mənim üçün böyük səa-
dətdir. İnan, əzizim, doğru sözümdür.  

Onlar cəld işə başladılar. Təxminən otüz beş dəqiqədən 
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sonra yemək hazır oldu. İştaha ilə səhər yeməyi yedilər. Bir qə-
dərdən sonra çay da içdilər. Daha sonra istirahət etmək üçün 
qardaşıgilin Cəlil üçün ayırdıqları otağa keçdilər. Cəlilin ikinə-
fərlik taxtında yanaşı uzandılar. Hava çox isti idi. Üst paltarla-
rını soyunmuşdular, lakin yenə də isti idi. Əl-ələ yapışaraq xey-
li müddət yatmağa çalışdılar. Lakin istidən yuxuya getmək 
mümkün olmadı. Birdən hər ikisinin istəyi ilə bir-birini qucaq-
layaraq acgözlüklə öpüşməyə başladılar. Ehtirasdan hər ikisi 
ağlını itirmişdi. Bir də onda ayıldılar ki, ikisi də tam çılpaq və-
ziyyətdə bir-birinə ilan kimi sarılmışlar...  

Tutduqları işin səhv olduğunu Sədəf o dəqiqə anladı və 
xeyli peşman oldu, lakin iş-işdən keçmişdi. Bir də ki, Sədəf 
Cəlilin səmimiyyətinə, etibarına son dərəcə güvəndiyindən az 
bir zamanda peşmançılığı özündən kənar edə bildi. Qız hamilə 
qalmamaq üçün lazımı tədbirləri gördü. İki ay yayı yeni evlən-
mişlər kimi bir yerdə yaşadılar. Yayın axırlarında Cəlilin qar-
daşı ailəsi ilə rayondan qayıtdı. Universitetdə dərslərin başla-
masına on yeddi gün qalmışdı. Cəlillə Sədəf yalnız növbətçi ol-
duqları gecələri bir-birinə yaxın ola bilirdilər. Bununla belə, 
xəstəxana şəraitində ehtirasla yanan vucudlarının atəşini söndü-
rə bilmədiklərindən həyat onlar üçün yeknəsək, darıxdırıcı keç-
məyə başlamışdı. Odur ki, işlədikləri klinikaya yaxın beşmərtə-
bəli binada bir mənzil kirayələdilər. Cəlil mənzil sahibinə yeni 
evləndiklərini söyləmişdi. Bu mənzil onların eşq yuvası idi. 
Demək olar ki, hər gün burada görüşərək öz ehtiraslarını sön-
dürürdülər. Həyat su kimi axır, aylar, illər hiss olunmadan bir-
birini əvəz edirdi.  

...Artıq Cəlillə Sədəf internada idilər. Tezliklə interna da 
arxada qalacaqdı. Onlar müstəqil həkim kimi fəaliyyətə başla-
yacaqdılar.  

Son zamanlar Cəlilin Sədəfdən soyuması qızın diqqətindən 
yayına bilməzdi. Cəlil kasıbçılığı lənətləyərək insan kimi yaşa-
maq üçün imkanlı atanın və ya qaynatanın vacibliyindən söz 
açaraq nəyisə anlatmağa çalışırdı. Sədəf onu sakitləşdirmək, 
həyata inamını artırmaq üçün çox çalışsa da, nəticəsi olmurdu. 
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Sonda Sədəf Cəlili həyata və özünə bağlamaq məqsədi ilə bilə-
rəkdən hamilə qaldı. Bir gün qız Cəlilə: 

– Əzizim, mən hamiləyəm, – dedi. 
Xəbərdən Cəlil sevinmədi və dedi: 
– Bu basa-basda nə lazım idi? Təcili abort etdirməliyik.  
– Yox, olmaz, artıq dörd aylıqdır, özü də oğlandır. İki ay-

dan sonra məzun oluruq, hər ikimiz həkim kimi fəaliyyət göstə-
rəcəyik. Maddi imkanımız da yetərincə yaxşılaşacaq. Odur ki, 
təcili qanuni şəkildə evlənməliyik. Sonra oğlumuz üçün prob-
lem yaranmasın. 

Cəlil anladı ki, artıq gecdir. Ya Sədəflə kəbin kəsdirməli, 
ya da vaxt itirmədən ondan uzaqlaşmalıdır. Sədəflə onu kasıb 
bir həyat gözləyirdi. Professor Cəfərlinin qızı Nanə ilə evlən-
məlidir ki, qarşısında yaşıl işıq yansın. Bir necə ildən sonra po-
liklinikaların birində baş həkim vəzifəsinə keçər, istəsə profes-
sor Cəfərllinin və dostlarının köməkliyi ilə aspiranturaya daxil 
olub elmi dərəcə də ala bilər. Odur ki, Sədəfin ondan xəbərsiz 
hamilə qaldığını bəhanə edərək pal-paltarını yığışdırdı və ev-
dən getdi. Bu, onların son görüşü olmuşdu. Cəlil bir daha Sə-
dəflə, onun dünyaya gətirəcəyi körpə ilə maraqlanmamışdı. 
Beş aydan sonra valideynlərinin köməkliyi ilə bahalı restoran-
ların birində olduqca dəbdəbəli toy edərək professor Cəfərlinin 
qızı Nanə ilə ailə qurmuşdu... 

Cəlil xəstə qadının Sədəf, bayaqdan zəhmətkeşliyinə, ağlı-
na, qüruruna heyran qaldığı bu cılız oğlanın isə öz ciyərparəsi 
olduğunu anladı. Cəlil qadının çarpayısı yanında diz üstə çökə-
rək onun nəbzini tutdu və dəhşətə gəldi, Sədəf sağ deyildi.  

Anasının öldüyünü anlayan oğlan “Ana, anacan, sən də 
məni tərk etdin, atam var-dövlətə satıldı, bəs sən niyə məni tək 
qoydun? Məni bu amansız dünyada niyə kimsəsiz buraxdın?” - 
deyə nalə çəkdi. Oğlanın naləsinə qonşular tökülüb gəldilər.  

...Günəş batmağa yollanarkən qonşuların və Cəlilin kömək-
liyi ilə Sədəf torpağa tapşırıldı. Hər kəs məyus halda hüzr yeri-
nə qayıtdı. Məclisə halva və çay verildi. Qonşular rəhmətliyin 
gözəl insan olduğunu, bacarıqlı bir həkim kimi bütün qonşulara 
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təmənnasız yardım etdiyini söylədilər. Qonşu olduqları bu illər 
ərzində onun nədənsə şikayət etdiyini görən olmamışdı. Bütün 
qonşular Sədəfin mərhəmətli qəlbindən və gözəl əxlaqından 
xeyli danışdıqdan sonra ruhuna Allahdan rəhmətlər diləyərək 
dağılışdılar.  

Molla da getdikdən sonra məclisdə iki nəfər qalmışdı. Oğ-
lan Cəlilin yanına gələrək: 

– Əmi, siz də evinizə gedin. Yəqin ki, uşaqlarınız yolunuzu 
gözləyir, narahat olmasınlar, – dedi. 

Cəlil oğlana: 
– Oğlum, gəl yanımda otur, sənə sözüm var, – dedi. 
Cəlil “oğlum” kəlməsini o qədər ürəkdən, yanğılı dedi ki, 

oğlan diksinən kimi oldu və gəlib Cəlilin yanında oturdu: 
– Buyurun, eşidirəm sizi, – dedi və Cəlilin gözlərinə baxdı. 
Cəlil ilk dəfə oğlanın adını soruşdu: 
– Mənim balam, adın nədir? 
– Adım İlqardır, əmi. 
Cəlil bütün hadisələri İlqara danışaraq onun bioloji atası ol-

duğunu və ondan başqa övladı olmadığını söylədi. Sonda İlqar-
dan onun yanında yaşamasını xahiş etdi. Lakin İlqar Cəlilin 
təkliflərinin hamısını rədd edərək, uşaq evində yaşamaq istədi-
yini dedi.  

Cəlil: 
– Niyə mənimlə yaşamaq istəmirsən, oğlum? Mən sənin 

doğma atanam. Sənin üçün hər şey edəcəyəm. Səni heç nədən 
korluq çəkməyə qoymayacağam. Gözəl məktəblərdə, universi-
tetlərdə oxudacağam. Oxudub səni adam edəcəyəm, – dedi.  

İlqar acı-acı gülərək dedi:  
– İnciməyin, oxumaqla adam olmaq mümkün olsaydı, siz 

özünüz olardınız! 
Cəlil bu cılız, qürurlu uşağın gözlənilməz cavabından sarsı-

laraq başını ovucları arasına aldı və uzun müddət yerindən tər-
pənə bilmədi...  

İyul, 2017-ci il,  
Kazan. 
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HƏYAT LABİRİNTLƏRİNDƏ 
 

 
Bədbəxtlik özü gəlmir, onu mü-

hit və şərait hazırlayır.  
O.Balzak 

 
üldəstə metronun çıxacağında oturub dilənirdi. Qara çar-
şaba bürünmüş, qarşısına da bir metal cam qoymuşdu. 

Metroya girən və çıxan insanlardan bəziləri ayaq saxlayıb onun 
camına xırda pul salırdılar. Güldəstə hüznlü səslə dua oxumaq-
la onlara öz minnətdarlığını bildirirdi. Dərin qüssə, kədər doğu-
ran yanıqlı səsi insanların qəlbini kövrəldir, onlarda qərib bir 
əhvali-ruhiyyə yaradırdı.  

Beşcə dəqiqə keçməmiş əraziyə nəzarət edən polis serjantı 
Güldəstənin başının üstünü kəsdirdi və qəzəblə bağırdı: 

– Ay arvad, dur cəhənnəm ol burdan, get o yanda dilən. 
Neçə illərdən bəri şəhərin müxtəlif yerlərində dilənərək öz 

güzəranını təmin edən Güldəstə bu sahədə yazılmamış, lakin da-
nışıqsız hökm sürən qanunları əzbər bilirdi. Bilirdi ki, oturub di-
ləndiyin yerə görə əraziyə nəzarət edən polisə “görüm-baxım” 
etməli, haqq verməlidir. Əks təqdirdə onu rüsvay edər və oralar-
dan iti qovan kimi qovarlar. İndiyə qədər çox az polisə rast gəl-
mişdi ki, ona qarşı rəhmli olsun, yığdığı puldan pay ummasın.  

Güldəstə başının üstündə cəllad kimi dayanmış, sir-sifətin-
dən zəhrimar tökülən bu cöngəboyun, camışqarın polisə altdan 
yuxarı yazıq-yazıq baxdı və asta, titrək səslə: 

– Nəçənnik, axşam sənə “hörmət” edəcəm ey, – dedi. 
“Hörmət” söhbətini eşidən polis şerjantının sifətindəki zəh-

rimar yarıbayarı azaldı, qaranlıqda ov gəzən yırtıcılar kimi göz-
ləri parladı və dedi: 

G 



  Babək  XALİSTÜRK 

124 

– Otuz manat verəcəksən!  
Güldəstə əvvəllər də metro çıxacağında az dilənməmişdi, 

bilirdi ki, axşama qədər azı qırx-əlli manat yığılacaq. Odur ki, 
inamla dedi: 

– Verəcəm, nəçənnik, verəcəm. 
Dilənçi qadınla razılaşan polis serjantı ondan aralandı. Beş-

altı metr o yanda həsir zənbildə göy-göyərti satan yaşlı qadına 
yanaşdı və çatan kimi onun göyərti dolu zənbilinə möhkəm bir 
təpik vurdu. Təpiyin dəyməsi ilə zənbilin top kimi havada uç-
ması və beş-altı metr o yanda yerə düşüb dığırlanması, içərisin-
dəki göyərtinin dağılaraq toz-torpağa bulaşması bir oldu. Qadı-
nın naləsi ətrafdakı insanların diqqətini onlara yönəltdi: 

– Ay Allah! Ay aman! Ay oğul, sən neynədin? Bunları nis-
yə götürdüm ki, satıb bir-iki manat qazanım və ataları mühari-
bədə şəhid olmuş nəvələrimin yavanlığına sərf edim. Səndə heç 
insaf yoxdurmu, ay oğul?  

– Cəhənnəm ol, sənə dünəndən deyirəm ki, buralarda bazar 
açmaq olmaz, sən isə adam balası kimi söz qanmırsan. 

Şəhid anasına qarşı polis serjantının belə tərbiyəsiz davran-
ması, onu təhqir edərək alçaltması mənliyinə toxunduğundan 
qadın qəzəblə dedi: 

– Ağzını təmiz saxla, yəqin ki, anandan da yaşlıyam! Mə-
nim sağımda, solumda, önümdə hərə bir şey satır, onlara niyə 
toxunmursan, gözün elə məni görür? 

Polis serjantı sağ əlinin baş və orta barmaqlarını bir-birinə 
sürtərək:  

– Çünki onlar adam balası kimi dil bilirlər, – dedi.  
Serjantın barmaqlarını bir-birinə sürtməklə nə demək istə-

diyini gözəl anlayan qadın daha da qəzəbləndi və hamının eşi-
də biləcəyi şəkildə ucadan dedi: 

– Mən burada nə qazanıram ki, sənə də pay ayırım? Axşa-
ma qədər yığdıqların, haram xoşun olsun, bəs eləmir, çuval 
qarnını doydurmur? 

Qadın sözünü bitirər-bitirməz polis serjantı onun yerə tökü-
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lüb toz-torpağa bulaşmış göyərtisini tapdalamağa başladı. Poli-
sin bu zalımlığına, qeyri-insani hərəkətinə dözə bilməyən qadın 
ona doğru yeriyə-yeriyə var gücü ilə bağıraraq: 

– Səni görüm cavan canından xeyir görməyəsən! Səni al 
qanına bulaşasan. Balaların mənim nəvələrim kimi doyunca ye-
məyə çörək tapmasınlar, – dedi.  

Polis serjantı qadına illərlə əldə bəslənmiş buğalar kimi 
baxdı və üzərinə cumdu. Bu anda bayaqdan davaya seyrçi 
mövqe tutan cavan kişilər araya girib onları ayırmasaydılar, yə-
qin ki, polis qadını da yerə səpələnmiş göyərti dəstələri kimi 
ayaqlayacaqdı.  

Lap əvvəldən baş verənlərin şahidi olan nisbətən yaşlı kişi 
əsəbi halda polisə dedi: 

– Qadın düz deyir də, burada bu qədər alver edən var. Ha-
mısından da pul alırsan, bir qadını, şəhid anasını yola vermək 
bu qədərmi çətindir? 

Ətrafdakı insanlardan bir neçəsi də yaşlı kişinin dediklərini 
təkrarlayaraq polis serjantını qınadılar. Yaşlı kişinin göyərtisatan 
qadını müdafiəyə qalxması, həm də camaatın arasında onu rüş-
vətxorluqda günahlandırması polis serjantını əsəbləşdirdi. Odur 
ki, nə danışdığını özü də anlamadan yaşlı kişiyə çəmkirdi: 

– Gedin öz işinizlə məşğul olun. Məni buraya qoyan kişi 
axşam öz “dolya”sını tələb edəndə atamın cibindən verməli-
yəm, ya sənin? 

Yaşlı kişi polisin bu həyasızlığından daha da əsəbləşərək: 
– Əlbəttə, sənin kimilər bu boyda özbaşınalıq edə bilməz-

lər. “Arxalı köpək qurd basar,” demiş atalarımız. Günah sənin 
dilənçidən də pay uman, özünə, ailəsinə, vəzifəsinə hörmət et-
məyən, xidmət etdiyi dövləti gözdən salan rəisindədir. Allah si-
zin kimilərin hamısının bəlasını versin! 

Polis serjantı yaşlı kişinin əsəbiləşdiyini görüb daha nəsə de-
məkdən çəkindi, eyni zamanda orada durmayıb kənara çəkildi.  

Qadın salamat göyərti dəstələrini tozlu-torpaqlı şəkildə 
zənbilinə yığıb serjantın ünvanına tükürpədici qarğışlar yağdı-
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ra-yağdıra oradan uzaqlaşdı. 
Bu rüsvayçılıqdan sonra polis serjantı xeyli vaxt ortalıqda 

görünmədi. Yalnız günörtadan sonra üzə çıxdı və heç nə olma-
mış kimi, əlləri arxasında o başa, bu başa gəzinməyə başladı. 
O, saymazyana, yekəxana davranışı ilə ətrafdakı insanlara mey-
dan oxuyur və aydın-açıq “Bilin, buraların ağası mənəm”, – de-
yirdi. Lakin anlaya bilmirdi ki, kənardan onun bu hərəkəti nə 
qədər iyrənc və çılız görünür. 

Axşama doğru polis serjantı ətrafda alver edənlərdən bir-
bir pul yığa-yığa Güldəstəyə yaxınlaşdı. Güldəstə əvvəlcədən 
sayaraq qəzet parçasına büküb hazırladığı xırda pulları ona ya-
naşan serjantın övcuna basdı və astadan: 

– Nəçənnik, düz otuzdu, – dedi və ürkək səslə əlavə etdi, – 
sabah da gələ bilərəm? 

Polis serjantı ətrafdakıların eşidə biləcəyinə məhəl qoyma-
dan uca səslə dedi:  

– Özün bilərsən, istəyirsən, bir ay gəl, amma bəri başdan 
bilməlisən ki, hər gün səndən otuz manat alacağam.  

Güldəstə sevincək halda: 
– Oldu! Sağ olun, nəçənnik, – deyib səhərdən bəri otur-

maqdan uyuşmuş ayaqlarını sürüyə-sürüyə, yarıbükülü halda 
polis serjantından aralandı. 

 
* * * 

...Güldəstənin metronun yanında diləndiyinin üçüncü günü 
idi. İşlər pis getmirdi. Polis serjantının payını verəndən sonra 
ona da on-on iki manat qalırdı. On-on iki manat Güldəstə üçün 
böyük pul idi. Odur ki, Allahına durmadan şükürlər edirdi. 

Yayın təzəcə girməsinə baxmayaraq, havalar birdən-birə 
xeyli qızmışdı. Bu səbəbdən də camaat yüngül yay geyimlərinə 
keçmişdi. Güldəstə oturduğu yerdən istər-istəməz gəlib-gedən-
ləri, qarşısında ləngiyib ona qəpik-quruş verənləri, onların ge-
yimlərini, hətta əllərindəki əşyaları belə müşahidə edirdi. Bir-
dən özünə də məlum olmayan səbəbdən düşündü ki, insanlar 
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qışla müqayisədə yayda daha yaraşıqlı olurlar. Yay paltarları 
həm al-əlvanlığı, həm də yüngüllüyü ilə insanları xeyli gözəl-
ləşdirir. Yay geyimləri insanların ovqatına da müsbət təsir gös-
tərir, onları şən, mehriban və səxavətli edir. Gəldiyi bu nəticə 
Güldəstədə də müsbət ovqat yaratdı. Hətta bir anlıq harada, nə 
işlə məşğul olduğunu da unudaraq sevinc, fərəh hissi keçirdi. 
Lakin onun sevinci də, fərəhi də uzun sürmədi, bir anda hər şe-
yi olduğu kimi, bütün reallıqları ilə xatırlayaraq yenidən öz 
yorğun, küskün, çarəsiz, kimsəsiz halına qayıtdı. 

Güldəstənin müşahidələri əslində bir məqsəd daşımırdı, 
yalnız bekarçılıqdan yaranmış mənasız vərdiş idi. İlin dörd fəs-
lini dilənməklə keçirən qadının insanları müşahidə etməsində 
nə məqsəd ola bilərdi ki? 

Günortadan bir qədər ötmüşdü. Metroya girənlərin də, çı-
xanların da sayı xeyli azalmışdı. Güldəstənin qarşısında geyim-
kecimi çox da bahalı olmayan, lakin olduqca səliqəli və zövqlə 
geyinmiş bir gənc qadın ayaq saxladı. Müasir dəbdə olan dəri 
çantasını açaraq pul qabında xırda pul axtardı. Lakin xırda pul 
tapmadığından bir manatlığı əyilib cama qoydu. Bu müddət ər-
zində Güldəstə gənc qadının bütün hərəkətlərini gözaltı izləmə-
li oldu. Onun boy-buxununu, davranışını seyr etdi və ani olaraq 
öz gəncliyini xatırladı. Güldəstə bu gənc qadınla öz gəncliyi 
arasında bir yaxınlıq, hətta anlaşılmaz doğmalıq duydu. Gənc 
qadının üz-gözünü, boyun-boğazını nəzərdən keçirərək öz-özü-
nə “Ola bilməz”, dedi.  

Gənc qadın əlindəki pulu qaba qoymaq məqsədilə onun 
qarşısında əyildiyi zaman koftasının dairəvi yaxası sinəsindən 
bir qədər aralandı. Güldəstənin gözü qeyri-ixtiyari olaraq gənc 
qadının sinəsində, sol döşünün üstündəki iri, qara xala sataşdı 
və bir anda dünya başına fırlandı, “Aman Allahım, bu odur, 
mənim balamdır, Gülçinimdir” deyə bağırmaq istədi. Lakin tez 
də özünü ələ aldı. Səsini çıxarmadan gözlədı.  

Gənc qadın cama pul qoyduqdan sonra dikəlib yoluna da-
van edən kimi Güldəstə ilahı bir qüvvənin təsiri altında ayağa 
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qalxdı və onu izləməyə başladı. Gənc qadın metrodan solda, iki 
tin aralıda yerləşən ikinci beşmərtəbəli binanın ikinci blokuna 
daxil oldu. İkinci mərtəbədə sol tərəfdəki mənzilin zəngini səs-
ləndirdi. Zəngin səsi bitməmiş mənzilin qapısı açıldı və içəridə 
hədsiz sevinclə qışqıran uşağın ən gözəl müsiqi əsərini xatırla-
dan səsi zəngin bülbül səsinə qarışdı: 

– Anam işdən cəldi, anam işdən cəldi. Yaşasın ... Yaşasın... 
– Gözəl qızım, qoy icəri keçim, məni qapının arasında qu-

caqlama. Bunu sənə hər gün deməliyəmmi, əziz balam? 
İçəridən başqa bir qadının da səsi eşidildi: 
– Səmayə, anana imkan ver, icəri keçib paltarını dəyişsin. 

Yuyunduqdan sonra qucaqlayarsan.  
Güldəstə səsindən müəyyən etdi ki, ikinci qadın daha yaşlı-

dır. Gənc qadın mənzilə daxil oldu və qapı örtüldü.  
Güldəstə bütün bunları birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbə 

arasında, pilləkəndə dayanaraq seyr edirdi. Mənzilin qapısı ör-
tülüb arxadan bağlandıqdan sonra bir müddət yerindən tərpənə 
bilmədi. Bir an özünün oyaqmı, yuxudamı olduğunu ayırd et-
məkdə çətinlik çəkdi. Ona elə gəldi ki, bütün bunları yuxuda 
görür. Qeyri-iradi olaraq sağ əli ilə üzünə dalbadal bir neçə sil-
lə vurdu. sillələrin yaratdığı ağrı hissinin şiddətindən iki damla 
ilıq göz yaşı yanaqları ilə aşağı axdı. Güldəstə yalnız indi aydın 
şəkildə dərk etdi ki, yuxuda deyil, tam oyaqdır, bütün bu hadi-
sələr isə oyaqlıq zamanı baş verir.  

Bir neçə dəqiqə nə edəcəyini kəsdirə bilmədən tərəddüd 
keçirdi. Sonra pillələrlə qalxıb mənzilin qapısına baxdı. Qapı-
nın üstünə bərkidilmiş kiçik metal lövhədə “Cəfərov A.N.” ya-
zılmışdı. Öz-özünə “Deməli, bina 14, blok 2, mənzil 14” dedi 
və çətinliklə pillələri enib blokdan çıxdı.  

Qıçları keyimişdi, sanki hər biri yüz ildən qalma qupquru 
palıd kötüyü idi. Odur ki, özünü birtəhər blokun qarşısındakı 
skamyaya çatdırdı. Olub-ötənlər barədə düşünmək istədi, lakin 
onun düşünməyə də taqəti qalmamışdı. İndi nə etməli? Qalxıb 
evdəki qadınlarla söhbət eləsin? Nə desin axı? Haradan başla-



Həyat labirintlərində 

129 

yıb harada qurtarsın? Başına gəlmiş, özünün də, qızının da hə-
yatını alt-üst etmis bu boyda müsibəti onlara necə anlatsın?  

Güldəstə bir qərara gələ bilmədi. O, yalnız fiziki baxımdan 
deyil, həm də mənən tükənmək üzrə idi. Qəti qərar vermək 
üçün onun əvvəlcə yaxşı-yaxşı dincəlməyə, sonra isə yüz ölçüb 
bir biçməyə ehtiyacı vardı.  

Blokun qarşısında bir saata qədər vaxt itirdikdən sonra qal-
xıb taqətsiz ayaqlarını sürüyə-sürüyə yaxınlıqdakı avtobus da-
yanacağına getdi. Beş dəqiqədən sonra dayanacağa yan alan 
avtobusa minib 2-ci Alatava yaşayış massivində neçə illərdən 
bəri kirayələdiyi kiçik otağının yerləşdiyi həyətə gəldi.  

Güldəstənin gözləri heç nə görmür, total ləngimə beyin qa-
bığının bütün nahiyələrini əhatə etməkdə idi. Ona elə gəlirdi ki, 
dünya uçub, o da altında qalıb. Dünya boyda dərdin ağırlığı 
onun zəif vücudunu əzməkdə, sızlatmaqda idi.  

Həyət-baca durmadan başına fırlanır, onun onsuz da du-
manlı düşüncələrini çıxılması əsla mümkün olmayan dolanbac-
larda azdırırdı. Bu labirintlərdən xilas olmaq üçün düşünə bil-
mək belə bu anda Güldəstə üçün mümkünsüz idi. 

Otağının qapısı önündə dayanmışdı. Açarı böyük çətinliklə 
tapıb qıfılı açdı. Qapını itələdi, o açılmadı, bir də itələdi, qapı 
yenə də açılmadı, yalnız bu zaman fərqinə vardı ki, otağın qa-
pısı içəriyə deyil, çölə doğru açılır. Qapını özünə tərəf çəkib 
açdı və otağa keçdi. Ayaqqabılarını soyunub şap-şaplarını 
ayaqlarına keçirdi. Paltarını da soyunmağa cəhd göstərdi, lakin 
taqəti qalmamışdı. Odur ki, paltarqarışıq uzandı və elə həmin 
andaca dərin yuxuya getdi. Bir də gecə yarıdan ötəndə oyandı. 
Lakin yatağından qalxmadan əzabverici düşüncələrə qərq oldu. 
Onun xəyalı çox-çox uzaqlarda dolandı. Ailəsinin dağılmasına, 
onun əlil və zəlil hala düşməsinə, dilənməyə məcbur qalacaq 
qədər alçalmasına səbəb olmuş o dəhşətli hadisələri bir-bir xa-
tırlamağa başladı. 
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* * * 
Hadisələr düz iyirmi beş il əvvəl baş vermişdi. O zaman ra-

yonda yaşayırdılar. Rayonları Dağlıq Qarabağla bitişik idi. 
Dağlıq Qarabağa nəzarəti artıq əla keçirmiş ermənilər ətraf ra-
yonları da zəbt edəcəklərini gizlətmirdilər.  

Ermənilərin açıq hədələrindən bərk qorxuya düşən imkanlı 
sakinlər ailələrini və çəkidən yüngül, qiymətdən ağır nələri vardı-
sa, hamısını əlaltından Bakıya qaçırmışdılar. Kasıb insanların isə 
canı və malı, demək olar ki, heç kimi narahat etmirdi. Hökumət 
bu insanların təhlükəsizliyi qeydinə bir o qədər də qalmırdı. Hətta 
ov tüfənglərini də əllərindən almış, onları təpədən dırnağa qədər 
silahlandırılmış ermənilərin qarşısındə əliyalın buraxmışdılar.  

Bakıda isə olduqca qarışıqlıq idi. Tam özbaşınalıq, hərc-
mərclik hökm sürürdü. Yaranmış anarxiyadan istifadə etməyə 
çalışan qüvvələr vardı. Hərə başına beş-on gədə-güdə toplaya-
raq əlinə silah almış və istefa verməsi üçün hökumətə ultima-
tum göndərirdi.  

Bu günlərdə hökumət də kələfin ucunu itirmişdi. Yaranmış 
anormal vəziyyətdən çıxmaq üçün planlar cıza biləcək İsmət 
Qayıbov, Məhəmməd Əsədov, Tofiq İsmayılov və digər dövlət 
xadimləri müəmmalı şəkildə öldürülmüş, Xocavəndə uçarkən 
vertolyotqarışıq məhv edilmişdilər. Nə o zaman, nə də sonralar 
bu müəmmalı hadisənin səbəbkarlarının aşkarlanıb üzə çıxarıl-
ması və cəzalandırılması istiqamətində lazımı araşdırmaların 
aparılmaması da təəccüb doğurmaya bilməz.  

Məqsədyönlü şəkildə sıradan çıxarılmış təcrübəli və olduq-
ca vətənpərvər dövlət xadimlərinin əvəzinə vəzifəyə gətirilən-
lər isə əsasən səriştəsiz, korafəhm kadrlar idilər. Bəziləri, hətta 
xəyanətkar mövqe tutaraq digər qüvvələrin hakimiyyətə gəlmə-
si üçün saman altından su yeridirdilər.  

Rusiyanın ordu hissələri hələ Azərbaycanda qalmaqda idi. 
Milli Ordu isə tam formalaşmamışdı. Ermənilər çoxdan arzu-
sunda olduqları və nəhayət ki, əllərinə düşmüş belə, fürsətdən, 
imkandan maksimim faydalanmağa çalışırdılar. Onlar Azər-
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baycandan Qarabağı, Naxçıvanı qoparıb almaq üçün hər tərəf-
dən hücuma keçmişdilər. Ermənilərin bu planlarına Daşnaksüt-
yun partiyasının xarici ölkələrdə yaşayan rəhbərləri maddi cə-
hətdən böyük yardımlar edirdilər. Eyni zamanda, ermənilərə 
ruslar da hərtərəfli yardım göstərirdilər. Ermənistan ərazisində 
yerləşən rus ordu hissələri (onların tərkibində çoxlu sayda er-
məni zabitləri vardı) istənilən vaxt Qarabağa, erməni separatçı-
larına köməyə göndərilirdilər. 

Erməni separatçıları Azərbaycan türklərini Xankəndi şəhə-
rindən və Dağlıq Qarabağın rayonlarından çox sürətlə qovub 
çıxardılar. Erməni separatçılarının öz məqsədlərinə nail olma-
sında Azərbaycan hökumətinin Moskvaya hələ də ümidlər bəs-
ləməsi və maymaqlıq göstərərək gözləmə mövqeyi tutması da 
az rol oynamadı.  

Azərbaycanın rayonları yerli könüllü döyüşçülər, özünü-
müdafiə dəstələri tərəfindən müdafiə olunurdu. Lakin digər ra-
yonlardan, eləcə də Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və baş-
qa şəhərlərdən gəlib öz xahişi ilə onlara qoşulan mərd Azər-
baycan oğul və qızları da az deyildi. Hər rayonda yerli batal-
yonlar ermənilərin qarşısını saxlayır, onlara göz açmağa imkan 
vermirdilər.  

Onu da qeyd etməliyik ki, ermənilər və havadarları tutduqla-
rı ərazıləri əldə saxlamaq üçün dəridən-qabıqdan çıxır, öz mur-
dar niyyətlərini həyata keçirməkdə onlara yardım edə biləcək 
satqınları Azərbaycan əhalisi arasında da gəzirdilər. Təəssüflər 
olsun ki, onlar bəzən bu məqsədlərinə nail olurdular. Ermənilə-
rin və onların havadarlarının toruna çox zaman SSRİ dövründə 
Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində təhsil almış və rus ordusunda 
xidmət etmiş, ağalarına sadiq bəzi hərbçilər düşürdülər. Damar-
larında erməni və rus qanı axan, Azərbaycan xalqına xor baxan 
vəzifə sahibləri də ermənilərə az yardım etmirdilər.  

Bir sözlə, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda gedən qızğın 
mübarizə torpaqlarımızın hər gün, hər həftə kənd-kənd, oba-
oba itirilməsi ilə nəticələnirdi. 
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* * * 
Güldəstənin əri Bəbir son günlər evə gecə yarıdan keçən-

dən sonra gəlməyə başlamışdı. Ərinin bu məsuliyyətsizliyinə 
etiraz edə bilməsə də, gənc qadın çox narahat olurdu. Bir gün 
Güldəstə ərinə dedi: 

– İncimə, ay Bəbir, səndən bir söz soruşum... 
– Birini yox, beşini soruş, – deyə Bəbir saxtakarlıqla güldü.  
Bəbir arvadının ondan nə soruşacağını yaxşı bilirdi. Ərinin 

yersiz, saxtakarlıqla gülməsinə bərk hirslənsə də, Güldəstə hir-
sini boğdu, lakin tam ciddi tərzdə: 

– Son günlər sənin evə gec gəlmənin səbəbi nədir? Evin-
dən, ailəndən niyə soyumusan? – dedi və düz ərinin gözlərinin 
içinə baxdı. 

Bəbir bu sualların cavabını çoxdan hazırlamışdı. Odur ki, 
əzbərçi şagirdlərsayağı bülbül kimi ötməyə başladı:  

– Mən müharibənin alovlarından çıxmış təcrübəli döyüşçü-
yəm. Özüm də kəşfiyyatçı olmuşam. Odur ki, torpaqlarımızın 
müdafiəsi ilə əlaqədar fikirlərim rayonda hamını son dərəcə 
maraqlandırır. Ermənilər istənilən an bizim də rayonumuza hü-
cum edə bilərlər. Bu səbəbdən də hər zaman ştabda olmalıyıq. 
Səhərə qədər iclaslar keçirir, yollar arayır, ermənilərin baş verə 
biləcək hücumlarının dəf edilməsinin mükəmməl planlarını ha-
zırlayırıq. Bəzən başımız işə elə qarışır ki, bir stəkan çay da içə 
bilmirik. Bununla belə, heç kim şikayət etmir. Hər kəs mühari-
bənin bizim qələbəmizlə qurtarması üçün əlindən gələni əsirgə-
mir. Bilirik ki, bu çətinliklər uzun müddət davam etməyəcək. 
İnşallah, düşmənlərimizi məğlub edəcək, yenə də əvvəlki gözəl 
həyatımıza dönəcəyik.  

Sonralar Bəbir evə daha gec – sabah açılandan sonra gəl-
məyə başladı. Güldəstə əri üçün çox narahat idi. Heç nədən xə-
bəri olmayan gənc qadın körpə qızı Gülçini bağrına basaraq sa-
bahı dirigözlü açırdı.  

Artıq xeyli aydın danışmağa başlamış Gülçin bəzən şıltaq-
lıq edir və sualı suala calamaqla anasının əsəblərini daha da ta-
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rıma çəkirdi: 
– Ata niyə gəlmir? Mən yatmaq istəmirəm. Atanı gözləyə-

cəyəm, ata tez gələcək? 
Bu zaman Güldəstə qızını sakitləşdirmək üçün ağlına gə-

lənləri uydururdu: 
– Mənim balam, ata bizi qorumağa gedib. O, gedib ki, biz 

evimizdə rahat yata bilək. İndi yat, ata gələndə səni oyadaram.  
– Bizi qorumağa niyə hər gün ata gedir?  
Körpənin verdiyi bu sual Güldəstəni də dəfələrlə düşündür-

müşdü. Lakin qızını sakitləşdirmək xatirinə dedi: 
– Ona görə ki, sənin atan qəhrəmandır. Düşmənlərimiz on-

dan çox qorxurlar. 
– Onda sən mənə atanın qəhrəmanlıqlarından danış. 
Belə hallarda qızının sakitləşib yuxuya getməsi üçün Gül-

dəstə özündən əhvalatlar quraşdırmağa məcbur qalırdı: 
– Əziz balam, ata həqiqətən böyük qəhrəmandır. Düşmən-

lər üstümüzə gələndə heç kim onları dayandıra bilmir. Yalnız 
ata öz tankı ilə görünən kimi düşmənlər qaçmağa başlayırlar.  

– Atanın tankı nə rəngdədir? 
– Ata ağ rəngli tank sürür.  
– Bəs niyə ata tankını evimizə gətirmir? 
– Tankı evə gətirməyə icazə verməzlər.  
– Niyə? 
– Çünki tank həmişə döyüşə hazır və döyüş gedən ərazidə 

olmalıdır.  
– Tankı evə gətirməyə kim icazə verməz ki? 
– Atagilin komandiri.  
Bu səpkidə söhbətlər bəzən bir saatdan artıq davam edir və 

nəhayət, Gülçin yuxuya gedirdi. Lakin qızını yatırsa da, Gül-
dəstə özü yata bilmirdi. Səhərə qədər həyət qapısının nə vaxt 
döyüləcəyini böyük intizar və həyəcanla gözləyirdi. 

Səhərlər evə gələn Bəbirin qanı həmişə qara olurdu. Odur 
ki, Güldəstə ərini özündən çıxarmamaq üçün ona bir söz demə-
yə belə cəsarət etmirdi.  
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Bəbir gələn kimi Güldəstə yataqdan qalxır, çay qoyur, çay 
hazır olana qədər stolun üstünə Allahın verdiyi nemətlərdən 
düzürdi. Düşünürdü ki, səhərə qədər ac-susuz qalmış əri yeyib-
içib bir qədər dincəlsin. Duranda bəlkə iş-güc dalınca gedəsi 
oldu. Lakin Bəbir bütün günü yatır, yalnız axşam düşəndə ya-
taqdan qalxır və arvadının hazırladığı xörəklərlə qarnını doyu-
rub evdən çıxırdı.  

Güldəstə bir ara ərinin başqa bir qadınla münasibət qurdu-
ğunu zənn etdi, lakin olduqca həssas bir qadın olduğundan tez-
liklə anladı ki, bu, qadın məsələsi deyil.  

Bəbir, bir qayda olaraq, hava qaralandan sonra evdən çıxır 
və “ştab”a yollanırdı. 

 
* * * 

Evləndiklərindən bəri Bəbir bütün günü çalışaraq kifayət 
qədər çox pul qazanırdı. Avtomobil qaynaqçısı kimi ad çıxar-
mışdı. Rayonlarında qaynaq işini onun qədər bacaran ikinci bir 
usta yox idi. Qəzaya uğrayan abtomobillərin hamısını onun ya-
nına gətirirdilər. O da əlindən çıxardığı işlərə diqqətlə yanaşır, 
qəbul etdiyi avtomobillərin təmirinin yüksək səviyyədə başa 
çatması üçün səylə çalışırdı. Can yandıraraq təmiz işlədiyini 
nəzərə alan bəzi müştərilər Bəbirə öz dərin minnətdarlıqlarını 
bildirir, onun əməyini artıqlaması ilə dəyərləndirirdilər.  

Bəbir halal qazancı ilə həyətlərindəki əl-ayaq damının ye-
rində ikimərtəbəli ev tikdirmiş, bütün otaqlarına uyğun mebel 
və xalça almışdı. İki ay əvvəl yağın içində aldığı “Mersedes” 
markalı minik avtomobili Güldəstənin və balaca Gülçinin bö-
yük sevincinə səbəb olmuşdu. Bir sözlə, Bəbirin halal zəhmətlə 
qazanması sayəsində bu cavan ailə heç nədən korluq çəkmə-
miş, əksinə, özünə gözəl güzəran qurmuşdu.  

...Son bir ayda elə bil Yer kürəsi tərsinə dönməyə başladı. 
Bəbirin qazancının bərəkəti qaçdı. Qazanmaq o yana dursun, 
həyətdəki inəklərini, qoyunlarını, hətta maşınını da satdı. Gül-
dəstə soruşanda da deyirdi ki, xeyli borca düşmüşəm. Borcumu 
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ödəmək üçün satıram. İnşallah, qazanıb yenə alacağam. 
Əslində Bəbir yalan danışırdı. O, pulları qumara uduzurdu. 

Bəbir iki gün əvvəl, hətta yaşadıqları ikimərtəbəli evi, içərisin-
dəki mebelləri, xalçaları, həyət-bacanı da satmışdı. 

Bəbirin əməllərindən tam xəbərsiz olsa da, qəlbən son də-
rəcə narahat olan Güldəstə ərini izləmək qərarına gəldi. Onun 
evdən çıxıb rayon mədəniyyət evinə (rayonun müdafiəsi ilə 
əlaqədar qərargah orada yerləşirdi) deyil, rayonda hamının tül-
kü qumarbaz kimi tanıdığı Çəp Məminin evinə getməsindən 
anladı ki, əri qumara qurşanıb. Şübhəsiz, bütün pulları da qu-
marda uduzub.  

Çəp Məmi təkcə bu rayonda deyil, qonşu rayonlarda, hətta 
Bakıda da bəzi adamların çoxdan bəri yaxşı tanıdığı köhnə qu-
marbaz idi. Həm də ki, onun evinə çox zaman vəzifəli adamlar 
– öz rayonlarının, eləcə də ətraf rayonların katibləri (son za-
manlar icra başçıları), prokurorları, milis (sonralar polis) idarə-
sinin rəisləri, hətta bəzi nazirlər və digər haram pullarını xərc-
ləməyə yer tapmayanlar yığışırdılar. Bəzən ortada pulla dolu 
çamadanlar olurdu. Böyük “stavka”larla qızğın qumar gedirdi.  

Oğlunun vurub əzdiyi mersedesini təmir etdirərkən Çəp 
Məmi Bəbirin yaxşı qazandığını görüb onu da öz qumar məcli-
sinə dəvət etdi. İlan dilini işə salan Çəp Məmi oğlanı bir saatın 
içərisində yoldan çıxarıb axşam onlara gəlməyə razı saldı. 
Məclisdəki qumarbaz dostlarını xəbərdar edərək Bəbiri şirnik-
ləndirmək üçün bir həftə onun udmasını təmin etdilər. Bəbiri 
inandırdılar ki, onun qumar oynamaqda qeyri-adi istedadı var. 
Belə istedad hər adama nəsib olmur. Dünyanın ən tanınmış qu-
marbazları belə onun istedadına heyran qala bilərlər. Sonda da 
“Tanrına təpik atma, Allahın sənə verdiyi bu istedaddan lazı-
mınca yararlan”, – dedilər. 

Daima ağır zəhmətlə pul qazanmağa adət etmiş Bəbir bir 
həftəyə zülmlə qazandığı qədər bir gecədə udduğu pulları gö-
rüb şirnikdi və beləliklə, Çəp Məmi və onun özü kimi dələduz 
dostlarının qurduğu tələyə düşdü. Bir həftə “uğurlu” oyundan 
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sonra Bəbirin “uğursuz” günləri başladı. Ürkütməmək üçün 
hərdən udmasına şərait yaratsalar da, Bəbir bir ayın içində Çəp 
Məmi və onun qumarbaz dostları tərəfindən soğan kimi soyul-
du. Son iki gün ərzində yaşadıqları evi də sataraq əldə etdiyi 
xeyli miqdar pulla Güldəstənin onu izlədiyi gecə böyük “stav-
ka”larla oynayacaq adamlara qoşuldu. 

Bəbirin Çəp Məminin həyətinə girdiyini gözləri ilə görən 
Güldəstə bir an nə edəcəyini kəsdirə bilmədi. Düşündü ki, bəl-
kə həyətə girib ərini də, Çəp Məmini də biabır eləsin. Sonra 
Bəbiri də götürüb evlərinə aparsın. Lakin Güldəstə bu fikrindən 
vaz keçdi. Qərara gəldi ki, belə hay-küyə səbəb olması yaxşı 
nəticə verməz. Bəbir aləmi bir-birinə qatar. Güldəstə ərinin tərs 
damarına bələd idi. Yaxşısı budur ki, gözləsin, Bəbir sabah evə 
qayıdanda onunla sakit-sakit söhbət eləsin. Yalvarıb-yaxarsın 
ki, bu yoldan uzaqlaş. Anlatsın ki, tutduğu bu yolun sonu rüs-
vayçılıq və fəlakətdir.  

Güldəstə eşitmişdi ki, qumara qurşanan bəzi kişilər, o qə-
dər alüdə olurlar ki, hər şeylərini, hətta öz arvadlarını da qumar 
stoluna qoyurlar. Bu fikir ağlına gəlincə Güldəstə “Aman Alla-
hım, mən nələr düşünürəm? O günü mənə göstərmə, ondansa 
canımı al, Allahım”, - deyə öz-özünə pıçıldadı. 

Həmin gecə yaxın rayonlardan iki prokuror, üç polis idarəsi 
rəisi qumar oynamaq üçün Çəp Məminin qonağı idi. Səhərə qə-
dər qızğın qumar getdi. Bəbir, təbii ki, kimlərlə oynadığını bil-
mirdi. Ancaq əli yaman gətirirdi. Səhərə yaxın hamını son qəpi-
yinə qədər udan Bəbirin şəkər tozu kisəsi ağzına kimi pulla dol-
muşdu. Bu zaman uduzanların hər birinə on min ABŞ dolları 
paylayan Çəp Məmi məclisə yenidən icki paylatdı. Çəpin son 
hərəkətlərindən şübhələnən Bəbir içki bakalını əlinə alaraq dedi: 

– Dostlar, mən daha oynamaq istəmirəm. Bakalımda olan 
içkını içib gedirəm. Artıq sabahdır, İnşallah, axşam yenidən 
görüşərik. 

Yerbəyerdən ona etiraz edərək:  
– Elə şey yoxdur, axıra qədər oynayacağıq, – dedilər. 
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İçdiyi spirtli içkiyə qatılmış narkotik maddə oz təsirini gös-
tərməkdə olduğundan Bəbir ağzından söyüş çıxarmaqla bəra-
bər, əlini qoltuq cibinə atıb özünün hazırladığı balaca xəncəri 
sağ tərəfində oturmuş, ona daha qızğın etiraz edən şəxsin ürəyi-
nə soxmaq istərkən həmin adam cəld kənarə sıçradı. Qarşıda 
oturan digər şəxs bir göz qırpımında öz silahı ilə Bəbirin ürəyi-
ni nişan alıb iki dəfə atəş açdı.  

Bəbirin meyiti döşəməyə səriləndə məclisdəkilər elə bil yu-
xudan ayıldılar. Bəbirin əlindən salamat qurtarmış prokuror öz 
rayonlarının polis idarəsi rəisinə təşəkkür bildirməyi belə unut-
du. Qumar ctolu arxasında oturanlar öz aralarındakı qısa məş-
vərətdən sonra Bəbirin meyitini ortadan qaldırdılar...  

Səhəri gün Bəbirin evə qayıtmadığını görən Güldəstə onu 
axtarmadığı yer, soruşmadığı insan qoymadı. Lakin gördüm 
deyən olmadı. Yalnız on doqquz gündən sonra Bəbirin meyiti 
rayon qəbiristanlığında tapıldı. Bir köhnə, çökmüş qəbrə atıb 
üstünü yüngülcə torpaqlamışdılar.  

Yalnız meyit iyləndikdən sonra yaxınlarının məzarını ziya-
rətə gələn qoca qadın başdansovdu basdırılmış meyiti fərqlən-
dirmiş və qabiristanlığın mollasına xəbər vermişdi.  

Meyitin ürək nahiyəsində iki güllə yarası vardı. Polisə xə-
bər verdilər. Xeyli çək-çevirdən, get-gəldən sonra qatil tapılma-
dı və işi bağladılar. Bu elə bir zaman idi ki, Azərbaycanda nə-
inki it yiyəsini, heç yiyəsi də öz itini tanımırdı. 

 
* * * 

Güldəstənin o rayonda qabağa düşəcək, ərinin qanını tələb 
etməkdə ona yardım edəcək bir qohumu, yaxın adamı yox idi. 
Bibisi qızı Nigarın əri Fərid üç ay əvvəl ciddi bir tapşırığın da-
lınca getmişdi. O vaxtdan bəri ondan da bir xəbər alınmamışdı.  

Öz kəndləri ermənilər tərəfindən işğal olunduqdan sonra 
Güldəstənin qohum-əqrəbalarından sağ qalanlar başqa-başqa 
rayonlarda məskunlaşmalı olmuşdular.  

Güldəstənin ata-anasını, özündən dörd yaş kiçik qardaşını 
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və iyirmiyə qədər qoca-cavan, qadın-kişi, hətta azyaşlı kəndçi-
lərini ermənilər dörd il əvvəl onun gözlərinin qarşısında güllə-
ləmişdilər. O zaman Güldəstənin on yeddi yaşı təzəcə tamam 
olmuşdu. Bərk qorxuya düşən qız iki gün əvvəl zəncirini qırıb 
qaçmış itlərinin damında gizlənmiş və bu yolla namusunu da, 
canını da ermənilərdən xilas edə bilmişdi. İt damında gizlənə-
rək bütün hadisələri aydın şəkildə seyr etməli olan qızın qəlbin-
dən qara qanlar axsa da, havalanmaq dərəcəsinə gəlsə də, əziz-
lərinin xilaş edilməsi üçün heç nə edə bilməmişdi. 

Ermənilər insanları qanına qəltan eləyib gedəndən iki saat 
sonra bir neçə döyüşçü ilə həyətlərinə gələn Fəridi görən qız 
gizləndiyi yerdən hönkür-hönkür ağlayaraq çıxmış və canlı şa-
hidi olduğu müsibətləri Fəridə və kəşfiyyatçı döyüşçülərimizə 
nəql etmişdi. 

Döyüşçülər vaxt itirmədən öldürülənləri elə Güldəstəgilin 
həyətindəcə dəfn etdilər. Sonra Fərid və silahdaşlarının sayə-
sində bir neçə kəndçiləri, o cümlədən Nigar və uşaqları sağ-sa-
lamat başqa bir rayona aparılaraq yerləşdirildilər. Nigar dayısı 
qızı Güldəstəni öz yanında saxladı, onun qəminə-kədərinə şərik 
olaraq yaralarının tezliklə qaysaq bağlamasına köməklik etdi. 
Onlar yerləşdirilən evin sahibəsi yetmiş beş-səksən yaşlarında 
bir nənə idi. Tükəz adlı bu nənənin nəvəsi Bəbirdən başqa kim-
səsi yox idi. Bəbirin iyirmi iki yaşı vardı. Son əməliyyatların 
birində qıçından ağır yaralanaraq döyüşlərdən azad olunmuşdu. 
Güldəstəgil onların həyətlərindəki ikiotaqlı əl-ayaq damında 
yaşayırdılar.  

Bəbir ilk görüşdən Güldəstəyə aşiq olsa da, hisslərini qız-
dan gizləyirdi. Qızın uca boyu, uzun boyn-boğazı, tər buxağı, 
sivri çiyinləri, qabarıq sinəsi, bir cüt göyərçini xatıtladan nazik 
əlləri, incə beli, bir qədər dolu əndamı, düz, yaraşıqlı qıçları, 
zərif ayaqları oğlanın ağlını başından çıxarmışdı. Alma yanaq-
larını, iri, qara, həyat dolu, lakin xeyli kədərli gözlərini, düz ya-
raşıqlı burnunu, püstə dodaqlarını, balaca ağzını, şəlalətək kü-
rəyinə tökülən gur, qara saçını görəndə Bəbir and içmişdi ki, 
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öləcək, ancaq bu qızı əldən verməyəcək. Lakin hələlik qızın 
yaslı olması Bəbirin əl-qolunu bağlayırdı.  

Bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Bəbir hisslərini uzun müd-
dət gizlədə bilməmişdi. Bir gün nənəsi ilə yaşadığı evin eyva-
nında dayanıb həyəti süpürən Güldəstəni heyranlıqla izlədiyi 
zaman bağ tərəfdən gələn Nigar oğlanın qıza necə həsrətlə, qar-
şısıalınmaz məhəbbətlə baxdığını görmüş və o andaca anlamış-
dı ki, Bəbir bütün varlığı ilə bu qıza aşiqdir. Bir neçə gün ərzin-
də apardığı müşahidələrdən sonra Nigar qənaətinin doğruluğu-
na əmin olmuşdu. Tükəz nənə ilə ağız arayıcı söhbətlər aparmış 
və məlum olmuşdu ki, Bəbir Güldəstəni sevdiyini artıq nənəsi-
nə də anlatmışdır.  

Nigar Güldəstə ilə söhbət edərək Bəbirin ona biganə olma-
dığını bildirdikdə qız gülümsəyərək etiraf etmişdi ki, Bəbirin 
onu xoşladığını çoxdan duyub. Lakin oğlan ona bircə dəfə də 
olsa yaxınlaşmayıb. Əslində o da mənim xoşuma gəlir. İşgüzar, 
ağlı başında birisinə bənzəyir.  

Nənə ilə Nigar sayəsində qızla oğlan söhbət edərək sevgi 
dolu ürəklərinin ritmlərini dinləmiş və ömürlük sədaqət andı iç-
mişdilər. Güldəstənin valideynləri və qardaşının ili çıxan kimi 
toylarını etmişdilər. Onların toyundan beş ay sonra Tükəz nənə 
dünyasını dəyişmişdi.  

Aylar, illər bir-birini əvəz etmiş, lakin bu iki gəncin qarşı-
lıqlı məhəbbəti nəinki azalmamış, hətta daha da artaraq bütün 
varlıqlarına hakim kəsilmişdi. Artıq onların iki yaşlı dünya gö-
zəli bir qızları da vardı.  

...Ərinin qanının batırılmasına hər vəchlə çalışıldığını anla-
yan Güldəstə Bakıya – Daxili İşlər Nazirliyinə, Respublika 
Prokurorluğuna, Prezident Aparatına, Respublikanın Preziden-
tinə şikayət məktubları yazmış, ərinin qumarbaz Çəp Məminin 
evində qumar oynayan zaman öldürüldüyünü vurğulamışdı. 
Lakin yazdığı məktubların heç bir müsbət nəticəsi olmamışdı. 
Bu yazışmalar onunla bitmişdi ki, bir gün Güldəstəni ruhi xəstə 
kimi zorla evindən çıxarıb aparmışdılar. Özlərini dövlət məmu-
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ru kimi təqdim edən bir neçə kişi Gülçini də alıb aparmışdılar. 
Elə həmin gün Güldəstəni Bakıdakı ağır ruhi xəstələrin saxlan-
dıgı xəstəxanada – dəlixanada yerləşdirmişdilər. Gülçini isə 
Bakıətrafı qəsəbələrin birində yerləşən uşaq evinə vermişdilər.  

Bütün cəhdlərinə baxmayaraq, heç kim Güldəstəni dinlə-
məmiş, dediklərini xəstə ruhun sərsəmləmələri kimi dəyərlən-
dirərək üstündən keçmişdilər. Güldəstəyə ağır ruhi xəstələrlə 
eyni müalicə təyin olunmuş, venasına güclü dərman preparatla-
rı yeridilmişdi. Təbii ki, belə qəddar, son dərəcə amansız rəftar-
la qarşılaşması, bədəninə olduqca güclü preparatların inyeksi-
yası tezluklə Güldəstənin sinir sistemini müvəqqəti də olsa sı-
radan çıxarmışdı. Beynində analiz-sintez proseslərinin tam po-
zulması onun həyat reallıqlarını tamamilə unutması ilə nəticə-
lənmişdi.  

Yalnız illər ötdükdən, dəlixananın rəhbərliyi dəyişdirildik-
dən sonra Güldəstəni və onun kimi digərlərini dinləməyə başla-
mışdılar. 

 
* * * 

...Güldəstə dəlixanadan on dörd il dörd aydan sonra çıxdı. 
Dəlixanada olduğu ilk aylar bədəninə yeridilən ağır hormonal 
preparatlar onun sağlamlığına ciddi ziyan vurmuş – psixikasını 
pozmuş, qəlbinin sızıltılarına səbəb olmuş, sol qolunun və qıçı-
nın hərəkətini xeyli məhdudlaşdırmışdı.  

Güldəstə dəlixanadan çıxandan sonra bir həftə Bakının kü-
çə və prospektlərində dolaşıb iş axtardı. İşdən ötrü onlarla şir-
kətə, holdinqə, ofisə, marketə, restorana, kafeyə, sexə və başqa 
müəssisələrə baş çəksə də ona iş verən olmadı. Dəlixanadan 
buraxılanda təzə baş həkimin halına acıyaraq yolpulu etmək 
üçün verdiyi iki dənə on min manatlıq da qurtardi. Daha iki 
gün də şəhərin ucqar məhəllələrində, mikrorayonlarda ac-susuz 
dolaşaraq iş axtardı. Yenə də bütün cəhdləri səmərəsiz qaldı.  

İki gün idi ki, boğazından sudan başqa heç nə keçməmişdi. 
Mədə və bağırsaqlarında yaranan əcaib səslər eşidilməsin deyə 
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bacardıqca insanlardan aralı gəzirdi. Günün sonunda bir səkidə 
taqətsiz halda yerə çökdü. Təzəcə oturmuşdu ki, yanından ke-
çən bir ahıl kişi dilənci hesab edərək ona bir minmanatlıq uzat-
dı. Güldəstə yavaş-yavaş başını qaldırıb kişiyə böyük minnət-
darlıqla baxdı və dedi: 

– Qardaş, mən dilənçi deyiləm. Xəstəxanadan təzə çıxmı-
şam. İki gündür ki, heç nə yeməmişəm. Odur ki, daha yeriməyə 
də taqətim qalmayıb. 

Kişi bir söz demədən yaxınlıqdakı dönərxanadan ayran və 
dönər alaraq ona verdi və dərin düşüncələr içərisində uzaqlaşdı. 
Güldəstə ürəyində “Ey gözəl Allahım, sənə min şükürlər olsun, 
bu dünyada hələ də saf qəlbli, rəhmdil insanlar varmış”, - dedi.  

Dönəri ayranla yeyən Güldəstənin gözünə işıq, dizinə qüv-
vət gəldi. Lakin yerindən qalxmağa tələsmədi. Elə bu anda ya-
nından keçən iki qadından biri o birinə: 

– A Narınc bacı, sən Allah bir ayaq saxla, oğlum universi-
tetə qəbul olunsun deyə iki şirvan (iki on min manatlıq) nəzir 
götürmüşdüm. Qoy nəzirimi bu dilənçi qadına verim. Kimsə-
siz, zəlil birinə bənzəyir. Allaha da xoş gedər. 

Qadın pul qabından dörd qatlanmış iki on min manatlıq çı-
xarıb Güldəstənin qarşısındakı sallafan torbanın üstündəki plas-
mas ayran stəkanının içinə saldı və yollarına davam etdilər.  

Güldəstə qarşısındakı on min manatlıqları böyük kədərlə 
süzdü, yer, göy başına fırlandı, qəlbindən qara qanlar axdı, bo-
ğazında tıxanıb qalan qəhər onu boğmağa başladı. Qadının söy-
lədiyi “...Qoy nəzirimi bu dilənçi qadına verim. Kimsəsiz, zəlil 
birinə bənzəyir. Allaha da xoş gedər” sözləri onu yerlə yeksan 
etdi. Doğru demişlər, həqiqi söz zəhər kimi acı olurmuş. Bu za-
man başqa insanlar da on min manatlıqların üstünə yüzlük, iki 
yuz əllilik, beş yüzlük, minliklər atmağa başladılar. Bütün bun-
lardan sonra çarəsizlik burulğanında son damla ümidlərlə çaba-
layan qadın anladı ki, həyatını davam etdirə bilməsi üçün onun 
dilənməkdən başqa çıxış yolu yoxdur.  

Bir həftə dilənərək yığdığı pulla özünə axşamlar başını 
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soxmağa bir kiçik otaq kirayələdi. Bununla da Sovet küçəsin-
dəki uçurulmuş evlərin qaranlıq küncündə gecələməkdən canı-
nı qurtarmış oldu.  

Tutduğu evin aylıq haqqını qabaqcadan tələb etdilər. Əlin-
də olan pulların hamısını ev sahibinə verib yenə də dilənməyə 
yollandı.  

Üç həftə diləndikdən sonra artırdığı pulla rayonlarına getdi. 
Rayondakı evlərində başqa adamların yaşadıqlarını görüb xeyli 
qəzəbləndi. Hay-küyə qonşular yığıldılar. Güldəstəyə izah etdi-
lər ki, o zaman əri evlərini də satıb qumara qoyub.  

Qonşulardan qızını soruşdu. Gülçinin də onunla eyni za-
manda aparıldığını söylədilər. O vaxtdan bəri qızcığazın tale-
yindən heç kimin xəbəri yox idi. Qonşular onu da dedilər ki, 
Nigargil də başqa rayona köçüblər. Amma hansı rayona köç-
mələri barədə dəqiq bir söz deyən olmadı.  

Güldəstə beynini qurd kimi gəmirən bir neçə suala cavab 
almaq məqsədi ilə Çəp Məminin evinə getdi. Orada da onu ta-
nımadığı insanlar qarşıladılar. Məlum oldu ki, Çəp Məmi də, 
arvadı da beş-altı il əvvəl vəfat ediblər. Yeganə övladları olan 
İsa rayondakı ev-eşiyi dəyər-dəyməzinə sataraq Moskvada 
kommersiya ilə məşğul olan və əli yaxşı gətirən əmioğlusunun 
yanına gedib.  

Güldəstə ürəyində Çəp Məminin də, onun yeddi arxa dö-
nənlərinin də goruna söyə-söyə avtovağzala qayıtdı. Son qüv-
vəsini səfərbərliyə alaraq çiyinlərindəki dünya boyda dərdi çə-
kə-çəkə, əzabdan qıvrıla-qıvrıla, bütün vücudunu çulğamış ağ-
rı-acı, sızıltılarla bərabər həmin gün Bakıya qayıtdı...  

Rayondan qayıdarkən yolda möhkəm yorulmuş Güldəstə 
yatağa daş kimi düşdü. Az bir zamanda dərin yuxuya getdi və 
sabaha qədər ayılmadı.  

Səhərə yaxın yuxuda ərini və qızını gördu. Ayılandan sonra 
qırıq-qırıq yadına salsa da, yuxusunu tam xatırlaya bilmədi. 
Xatırlaya bildikləri isə onun kədərli qəlbini sıxmaqdan, ruhunu 
sızlatmaqdan başqa bir şeyə yaramadı: əri təcili işi olduğunu 
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deyərək ondan uzaqlaşmışdı; Gülçin isə, əksinə, anasını görən 
kimi ayaqlarını qucaqlamış və hönkürtülər içində yalvarmışdı 
ki, onu bir daha tərk etməsin...  

Güldəstənin gördüyü yuxu o qədər canlı idi ki, ayılandan 
sonra bir neçə dəqiqə gördüklərinin yuxu olduğuna özü də ina-
na bilmədi. Özünə gəldikdən sonra gördüyü yuxunu yozmağa 
çalışdı. Əslində hər şey o qədər aydın idi ki, dərin düşünməyə 
ehtiyac yox idi. Bəbirin yaxınlaşması mümkün deyildi. O, əbə-
diyyətə qovuşmuşdu. Gülçinlə əlaqədar gördüyü yuxu Güldəs-
təni daha çox sarsıtdı. Ayaqlarını qucaqlayan qızının gözlərin-
dəki ifadə necə də dəhşətli idi. O gözlərdə ana həsrəti ilə qov-
rulan, qovrulduqca inləyən bir körpənin ağrıları, əzabları ifadə 
olunmuşdu.  

Gördüyü yuxudan daha da pərişan olan Güldəstə bir müd-
dət başını əlləri arasına alaraq çarpayının kənarında oturdu. Də-
rin, əzabverici fikirlər onu yenidən caynaqlarına alaraq göylərə 
qaldırdı. Yenə o günləri, əri, qızı ilə keçirdiyi gözəl günləri xa-
tırladı.  

Bəbir necə də ailəcanlı idi. Bütün günü ağır zəhmətlə məş-
ğul olsa da, evə gələndə həmişə üzü gülür, qızına və Güldəstə-
yə mütləq nəsə bir şey alıb gətirir, onları sevinc, fərəh içərisin-
də gördükdə özü də uşaq kimi şadlanırdı.  

Bəbir təzə mersedesi həyətə sürəndə Güldəstə də, Gülçin 
də sevinclərindən nə edəcəklərini bilməmişdilər. Güldəstə özü-
nü saxlaya bilməyib demişdi: 

– Ay Bəbir, bu abtomobil doğrudanmı bizimkidir? 
– Əlbəttə bizimkidir, əzizim! Mən bu mersedesi Gülçinimi-

zin iki yaşına hədiyyə aldım.  
Atası ilə anasının söhbətini diqqətlə dinləyən Gülçin atası-

nın avtomobili onun üçün aldığını eşidəndə daha da sevindi və 
gəlib Bəbirin qıçlarını qucaqlayaraq: 

– Ata, doğrudanmı bu maşını mənə almısan? – dedi. 
Bəbir qızını qucağına alaraq: 
– Bəli, mənim qızım, bu maşın səninkidir, – dedi. 



  Babək  XALİSTÜRK 

144 

– Onda icazə ver onu mən sürüm. 
– Mənim ağıllı qızım, sən hələ balacasan. Böyüyəndə verə-

rəm sürərsən. 
– Bəs mən nə vaxt böyüyəcəm? 
– Tələsmə, mənim gözəl qızım, tezliklə böyüyəcəksən. 
Güldəstə qızı ilə ərinin bu söhbətini fərəhlə dinləyir, qızı-

nın bir zamanlar sükan arxasında oturub abtomobili idarə etmə-
sini xəyalına gətirərək qürur hissi keçirirdi. 

Güldəstə valideynlərini və qardaşını faciəli şəkildə itirsə 
də, onların itkisinin qəlbində buraxdığı yara hələ sağalmasa da, 
onu Bəbirlə rastlaşdıran Allaha daima minnətdarlıqla dua edir-
di. O, xoşbəxt idi. O qədər xoşbəxt idi ki, bəzən bu xoşbəxtliyi-
nin uzun sürməyəcəyini ağlına gətirərək qorxuya düşür, bədəni 
ürpənirdi. 

Doğru demişlər ki, bəzi insanlar başlarına gələcək hadisə-
ləri əvvəlcədən hiss edirlər. Görünür, qabaqcadan hissetmə in-
sanın qəlbinin təmizliyi ilə əlaqədardır. İnsanın qəlbinin təmiz-
liyi, ədalətliliyi, rəhmdilliliyi onu Allaha yaxınlaşdıran əsas 
şərtlərdən biridir.  

 
* * * 

Dünən qızının izinə düşdüyünü zənn etdikdən sonra otağı-
na qayıdan və ertədən pal-paltarlı yatağında uzanan Güldəstə 
gecənin bir aləmi yuxudan oyandı və ayılandan sonra əzabveri-
ci suallar əlində girinc qaldı. “Gülçin bu qədər vaxtı haralarda 
olub? Kimin himayəsində böyüyüb? Kiminlə ailə qurub? Mən 
indi qızımın qarşısına necə çıxacağam? Bütün bu olanları ona 
necə izah edəcəyəm? O, ana-atası haqqında nə bilir?” və digər 
suallar onu daxilən didib dağıdırdı. Güldəstə anlayırdı ki, bu 
sualların həqiqi cavabı onun qızındadır, bu suallara yalnız Gül-
çin cavab verə bilər. 

Gecə oyanandan sonra bir daha yuxuya gedə bilməyən 
Güldəstə özünə fəaliyyət planı hazırlamışdı. Belə ki, ilk növbə-
də dünən gördüyü gənc qadının Gülçin olduğuna əmin olmalı-
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dır. Sonra bütün olanları ona anlada bilər. Bu fikirlə yataqdan 
erkən qalxdı. Digər kirayənişinlər oyanmamış həyətdəki hamam-
xanada duş qəbul edərək xeyli gümrahlaşdı. Çay qoydu, iştahası 
yox idi, lakin məcburən şirinçay və pendirlə bir-iki tikə çörək ye-
di. Mümkün olduqca təmiz, səliqəli geyinərək evdən çıxdı. Yeni 
Yasamal tərəfə çıxıb avtobusa əyləşdi. Metronun yanında düşdü. 
Dünən gənc gəlinin girdiyi blokun qarşısındakı skamyada oturub 
gözlədi. Anasını qarşılayarkən balaca qızın “Anam işdən cəldi...“ 
deməsindən gəlinin haradasa işlədiyini müəyyən etmişdi. Deməli, 
səhər də işə getməlidir. Mənzildə yaşlı qadının da yaşadığını dü-
nənki söhbətdən müəyyənləşdirmişdi. Məqsədi gənc qadın işə 
getdikdən sonra mənzildəki yaşlı qadınla danışmaq, beynini didən 
suallara qismən də olsa cavab almaq idi.  

Həqiqətən də saat səkkiz otuz dəqiqədə gənc qadın blokdan 
çıxıb metroya tərəf getdi. O, gözdən itən kimi Güldəstə bloka 
girdi, ikinci mərtəbəyə qalxdı. On dörd saylı mənzilin zəngini 
səsləndirdi. Bülbülün cəh-cəhi ürəyini titrətdi. Qapının gözlü-
yündən kimsə baxdı, qapıdakı adamın üzü tanış gəlmədiyindən 
içəridən: 

– Kimsiniz? – deyə soruşan qadının səsi eşidildi. 
Güldəstə bacardıqca sakitliyini pozmadan dedi: 
– Bacı, sabahınız xeyir olsun, Gülçin xanım burada yaşayır? 
Bu anda mənzilin qapısı açıldı. Güldəstənin qarşısında alt-

mış iki-altmış beş yaşlarında bir qadın dayanmışdı. Qadın Gül-
dəstəni başdan-ayağa diqqətlə nəzərdən keçirib dedi: 

– Bacı, siz kimi xəbər aldınız? 
– Gülçin xanımı soruşdum. 
– Burada beləsi yaşamır. 
Sanki Güldəstənin ürək damarlarından ikisi birdən qırıldı, 

ikinci qolu da tərpənməz oldu. Son ümid qığılcımının da öləzi-
yərək sönməsi, ani ümidsizlik onu yerlə yeksan etdi. Fəryad 
qoparmaq, yerlərə, göylərə lənətlər yağdırmaq istədi, lakin səsi 
çıxmadı, susdu, yalvarıcı baxışlarını, imdad diləyən gözlərini 
ev sahibəsinin üzünə dikib qaldı.  
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Ev sahibəsi qarşısında dayanmış qadının halında qəflətən 
yaranan pərişanlığı, gözlərindəki ümidsizliyi, məyusluğu görüb 
onu içəri dəvət etdi və tez mətbəxdən bir stəkan su gətirib Gül-
dəstəyə verdi. Dərddən, ağrı və acıdan ciyəri pörşələnən Gül-
dəstə bir stəkan suyu iki qurtuma boşaltdı və hələ çox gənc 
ikən həyatının qəflətən zəhərlənməsi nəticəsində keçirdiyi mə-
şəqqətlərlə dolu əzablı illərin ətrafını qırışlarla naxışladığı göz-
lərini yenidən ev sahibəsinin gözlərinə dikdi. Ev sahibəsi də is-
tər-istəməz Güldəstənin gözlərinə diqqət kəsildi. Aman Allah, 
bu gözlərdə nələr vardı – ağrı-acı, iztirab, küskünlük, qəzəb, 
inamsızlıq, ümidsizlik, bir sözlə, bu gözlərdə hər şey, hər şey 
vardı. Ev sahibəsi ömrünün xeyli hissəsini əzab, əziyyət, zillət, 
zülmət, işgəncə içərisində keçirmiş bu qadının onunla söhbət 
etməyə ehtiyacı olduğunu anlayaraq dedi: 

– Bacı, Gülcin kimdir? Nəyinizdir?  
– Mənim adım Güldəstədir.  
– Həəə, çox gözəl, şad oldum. Mənim də adım Nilufərdir. 
– Gülçin mənim qızımın adıdır. Onu iyirmi beş il əvvəl, 

yaz fəslində, aprel ayının 26-da itirmişəm. O zaman Gülçinin 
iki yaşı təzəcə tamam olmuşdu. O, 1990-cı ilin mart ayının 15-
də anadan olub. Daha doğrusu, mən qızımı itirməmişəm. Ərimi 
qumar üstündə öldürən adamlar, məni dəlixanaya saldılar. Çün-
ki Bakıdakı müxtəlif idarələrə şikayət məktubları yazır, ərimin 
qatillərinin cavab verməsini tələb edirdim. Məni evimizdən 
zorla götürdülər. Bununla da qızımdan ayrı düşdüm. Qonşula-
rın dediyinə görə, qızımı da mənimlə eyni zamanda aparmışlar. 
Bundan sonra onun taleyindən xəbəri olan bir insan yoxdur. İn-
di o iyirmi səkkiz yaşının içindədir. 

– Bəs niyə qızınızı burada, bizim evimizdə axtarırsınız? 
– Dünən bu mənzilə girən gənc qadını metronun yanında 

görərkən nanə yarpağı kimi titrəməyə başladım, qəlbim narahat 
bir tərzdə çırpındı, ruhum sızladı, mənə elə gəldi ki, ciyərparə-
mi, Gülçinimi tapmışam. Onu mənzilinizə qədər izlədim.  

Nilufər xanım yalnız indi Güldəstənin gözlərinin gəlininin 
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gözlərinə nə qədər banzədiyinin fərqinə vardı. Onu da həyəcan 
bürüdü. Sanki onun da ürəyinə nəsə damdı. Daxilində titrətmə-
yə bənzər qəribə bir hal hiss etdi. Nilufər xanım sınayıcı nəzər-
lərlə uzun-uzadı müsafirini nəzərdən keçirərək dedi: 

– Əgər qızınızın xüsusi bir əlaməti, fərqli nişanəsi varsa, 
onu tapmanız nisbətən asan olar. 

– Mənim qızımin sinəsində, sol doşünün üstündə və sol bu-
dunun ön rətəfində, dizinin yaxınlığında iri qara xalları vardı.  

Güldəstə qızının xallarından bəhs edərkən Nilufər xanımın 
bədəni ürpəndi, xəyal onu qanadlarına alaraq iyirmi beş il əv-
vələ apardı. 1992-ci ilin aprel ayının iyirmi yeddisində iki nəfər 
dövlət məmuru onun müdir işlədiyi uşaq evinə iki yaşlı bir qız 
təhvil verdilər. Uşağın tamamilə yetim olduğunu söylədilər. 
Lakin Nilufər xanım hiss etmişdi ki, bu uşaq olduqca qayğıkeş, 
təmizkar bir anadan təzəcə ayrılıb. Onun səliqəli pal-paltarının, 
xurmayıya çalan saçının davamlı qulluq görməsi, saçındakı 
bant – bütün bunlar Nilufər xanımın diqqətindən yayınmamış-
dı. Güldəstənin təsvir etdiyi xalları Nilufər xanım o qızda pal-
tarları dəyişdirilərkən görmüşdü. Bir də qızın boynunda kiçik 
bir medalyon vardı. Medalyonun bir tərəfində qızın özünün, di-
gər tərəfində isə naməlum bir kişinin şəkli yerləşdirilmişdi. 
Medalyonun arxa tərəfində cəmi üç hərf yazılmışdı – G.B.Ə. 
Qızın sənədlərində adı Mələk, familiyası isə Əsədova kimi gös-
tərilirdi. Ata və ana adı yox idi. Uşaq atılmış kimi qələmə veril-
mişdi. Nilufər xanım Güldəstənin medalyondan bəhs etmədiyi-
ni nəzərə alaraq hələlik susmalı oldu...  

Güldəstə Nilufər xanımla sağollaşdı və üzgün, ümidsiz hal-
da 2-ci Alatavadakı otağına qayıtdı. 

 
* * * 

Güldəstə gedəndən sonra da Nilufər xanımım xəyalları onu 
rahat buraxmadı. O, ömrünün o illərini, baş verən hadisələri bir 
daha xatırlamaq məcburiyyətində qaldı... 

O zaman Nilufər xanımın həyat yoldaşı – Nadir orduda xid-
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mət edirdi. Ali hərbi təhsil almış kəşfiyyatçı-diversant idi. Ermə-
nilərə qan udduran çevik bir qrupa komandirlik edirdi. Dəfələrlə 
erməniləri Kəlbəcər, Ağdərə, Tərtər, Horadiz və s. istiqamətlər-
də ağır itkilərə düçar edən qrupun fəaliyyəti düşməni, eləcə də 
onların havadarlarnı təngə gətirmişdi. Düşmən nəyin bahasına 
olursa olsun, bu qrupun fəaliyyətinə son qoymağa çalışırdı.  

...Yalnız iki ildən sonra mayor Nadir Cəfərov öz qrupu ilə 
birlikdə düşmənin qurduğu tələyə düşdü. Mühasirəni yara bil-
məyən qrup son gülləsinə qədər düşmənlə döyüşdü. Qeyri-bə-
rabər döyüşdə qrup üzvləri düşməni böyük tələfata uğratdılar, 
lakin özləri də son anda şəhid oldular. Onların şücaəti barədə 
qəzetlər çox yazdı, televiziya verilişləri təşkil olundu. 

Qrupun bütün üzvlərini orden və medallarla təltif etdilər. 
Nadir Cəfərov isə Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəma-
nı adına layiq görüldü. 

Əri şəhid olandan sonra Nilufər xanım Bakıdakı mənzillə-
rində yaşaya bilmədi. Mənzildəki hər şey, hətta divarlar da Na-
diri xatırladır və Nilufər xanımı əzablı xatirələrə sürükləyirdi. 
Bu səbəbdən də Nilufər xanım altı yaşlı oğlu Adili də yanına 
alıb müdiri olduğu uşaq evinə köçdü. Ana və bala uşaq evinin 
bir otağında yerləşdilər. Otağın qapısı birbaşa uşaq evinin hə-
yətinə açılırdı, yəni qızlar yaşayan hissə ilə birbaşa əlaqəsi yox 
idi. Uşaq evi inşa edilərkən bu otaq uşağına baş çəkməyə gələn 
valideynlərin gecələməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lakin son 
beş il ərzində bu otağın qapısı yalnız təmizlik işlərinə baxan 
qadın tərəfindən açılmışdı. 

Uğaq evində yerləşməklə Nilufər müəllimə öz işinə daha 
çox vaxt sərf edir, hər şeyi ciddi nəzarətdə saxlaya bilirdi. Belə-
liklə də, hər gün səhər Bakıdan qəsəbəyə, axşam da qəsəbədən 
şəhərə gedib-gəlməyin səbəb olduğu vaxt itkisinə son qoyuldu.  

Nilufər müəllimə uşaq evində yaşayan bütün qızlardan öz 
qayğısını əsirgəmirdi. Hamısına doğma oğlu Adilə etdiyi qədər 
diqqət gostərir, heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermirdi. Əsasən də 
tam kimsəsiz qızlar daim onun diqqət mərkəzində idilər.  
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Həqiqətən də uşaqlar çox həssas olurlar, yaxşı insanı pis 
insandan böyüklərlə müqayisədə daha asan fərqləndirirlər. On-
larda müşahidə olunan bu qabiliyyət düşünməyə əsas verir ki, 
uşaqlarda mövcud olan duyğu orqanlarından biri böyüdükcə re-
duksiyaya uğrayır, nəticədə yetkin insanlar bu həssalıqdan xey-
li məhrum olurlar.  

Uşaq evindəki qızların hamısı Nilufər müəlliməni öz doğma, 
əziz adamları kimi sevir, onun qayğıkeşliyinə, diqqətliliyinə, ob-
yektivliyinə etibar edir, ağıllı məsləhətlərini, öyüdlərini məmnu-
niyyətlə dinləyir və həmişəlik yaddaşlarına həkk edirdilər. 

...İllər ötdü, uşaqlar boy atdı, özləri ilə bərabər arzu və is-
təkləri də artdı, çoxaldı, daha ciddi xarakter aldı.  

Adil on birinci sinifdə oxuyurdu. Anası onun çalışqanlığını 
görüb hansı sənətə yiyələnmək istədiyi ilə maraqlandı. Adil bil-
dirdi ki, atası kimi hərbçi olmaq istəyir.  

Orta məktəbi bitirən Adil sənədlərini Azərbaycan Tibb 
Universitetinə (ATU-ya) verdi. Universiteti bitirib hərbi həkim 
olmaq istəyirdi.  

...Adil dördüncü kürsda oxuyarkən Mələkdən xoşu gəldiyi-
ni anasına etiraf etdi. Nilufər xanımın da gözü bu qızı tutmuş-
du. Gözünün qarşısında böyüyən Mələyin həm olduqca tərbiyə-
li olması, həm də zəhmətkeşliyi – dərslərindən yalnız əla qiy-
mətlər alması Nilufər xanımı bu qıza möhkəm bağlamışdı. Ürə-
yində Mələyi oğlu Adilə çox yaraşdırmış, onun gəlini olmasını 
xəyalından keçirmişdi.  

Mələk də Adili çox bəyənirdi. Adilin ağıllı, çalışqan, mehri-
ban, səmimi, qayğıkeş, vicdanlı, dürüst olması onu Mələyin gö-
zündə göylərə qaldırmışdı. Mələk Adil kimi həyat yoldaşının, 
Nilufər müəllimə kimi qaynanasının olmasını çox arzulayırdı.  

Bir gün Nilufər müəllimə Mələyin gələcək planları ilə ma-
raqlandı. Qız gələcək barədə arzularını müəlliməsinə məmnu-
niyyətlə açıqlamağa başladı və dedi: 

– Nilufər müəllimə, mən də Adil kimi həkim olmaq arzu-
sundayam. İnsanlara şəfa bəxş etmək, onların sağlamlığının 
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bərpa olunmasına yardım göstərmək arzum illərdir ki, qəlbim-
də mənimlə bərabər böyüyür. Sizdən və digər müəllimələrdən 
burada gördüyüm, aldığım şəfqəti inşanlarla paylaşmaq istəyi-
rəm. Siz daima bizə dürüst və qayğıkeş olmağı, insanları, həya-
tı sevməyi öyrətdiniz. Adil də, mən də daima sizin başınızı 
ucaltmağa çalışacağıq. 

Nilufər müəllimə qızın necə müqəddəs arzularla yaşadığı-
nı, gələcəyə aydın və qətiyyətli baxışını çox bəyəndi. Nilufər 
müəllimə onu da anladı ki, qız Adilə biganə deyil. Söhbət za-
manı Adilin adını bir neçə dəfə dilinə gətirməsi, gələcəyə Adil-
lə yanaşı addımlamaq istəyi onun məsum qəlbində günbəgün 
boy atmaqdadır. Nilufət müəllimə qızın qəlbində kiçicik də ol-
sa ümid şamı yandırmaq, ruhuna sərinlik gətirmək, Adilin də 
ona biganə olmadığını incə tərzdə sezdirmək məqsədilə dedi: 

– Adil də sənin xətrini çox istəyir, ATU-ya qəbul olunmaq 
istədiyini də eşitsə, çox sevinəcək. 

Mələk anladı ki, ana-bala onun barəsində söhbət ediblər və 
hər ikisinin fikri üst-üstə düşür. Qız Adillə əlaqədar beynindən 
keçənləri Nilufər müəllimənin duyacağını ağlından keçirərək 
xeyli utandı. Elə bu səbəbdən də ev tapşırıqlarının çoxluğunu 
və ağırlığını bəhanə gətirərək Nilufər müəllimənin kabinetini 
şirin həyəcanla tərk etdi.  

 
* * * 

Mələk orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib ən yüksək balla 
ATU-ya qəbul olundu. Mələyin, eləcə də digər universitet və 
kolleclərə daxil olmuş başqa qızların şərəfinə Nilufər xanım 
hər il olduğu kimi, böyük şadlıq məclisi təşkil etdi. Bu məclis 
həm də uşaq evi ilə onların vida məclisi idi. Tezliklə uşaqlar 
qəbul olunduqları universitet və kolleclərin yataqxanalarında 
yerlə təmin olunaraq uşaq evindən köçəcəkdilər.  

Əvvəlcə Nilufər müəllimə, sonra isə digər müəllimələr 
uzun illərdən bəri öz övladları kimi sevdikləri, qayğı göstərdik-
ləri, əziyyətlərini çəkdikləri uşaqlara həyatın bütün sahələrində 
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uğurlar dilədilər. Harada olurlarsa olsunlar, hansı sənətə yiyə-
lənmələrindən asılı olmayaraq, həmişə insanlığın zirvəsində 
dayanmalarını tövsiyə etdilər. Doğma Azərbaycanımızın çiçək-
lənməsi, xalqımızın mənəvi baxımdan daha da zənginləşməsi 
naminə çalışmalarını, ölkəmizin müdafiə qüdrətinin artırılma-
sında, maddi nemətlər bolluğunun yaradılmasında ön sıralarda 
olmalarını tövsiyə etdilər. Nilufər xanım çıxışının sonunda bir-
başa tələbə qızlara müraciət edərək dedi: 

– Əziz uşaqlar, bir neçə gündən sonra sizi ərsəyə yetirmiş 
bu yuvanızı tərk edəcəksiniz. Lakin harada olmanızdan asılı ol-
mayaraq, birdəfəlik yadınızda saxlayın ki, sizin burada bir ailə-
niz, sirrinizi söyləyəsi, dərdinizi deyəsi, sizi hər zaman anlaya-
caq və kömək əlini uzadacaq doğmalarınız, əzizləriniz – müəl-
limləriniz var. Mən də, tərbiyəçi müəllimləriniz də daima sizin-
lə öyünmüşük, fəxr etmişik. İnanırıq ki, bundan sonra da xoş 
sədanızı eşidəcək, sizinlə qürur duyacağıq. Hər birinizi doğma 
ananız kimi bağrıma basıram. Var olun! Canınız sağ, yolunuz 
açıq, uğurlarınız bol olsun!  

Nilufər müəllimə nitqini bitirən kimi uşaqların alqış səsləri 
toplandıqları akt zalını silkələdi. Uşaqlar müəllimləri ilə həyat-
larının bu anını əbədiləşdirmək məqsədi ilə şəkillər çəkdirdilər. 
Sonra hər kəs ürəyi istəyən yeməklərdən götürüb stolların arxa-
sında əyləşdi.  

Şənliyin müsiqili hissəsi başlayan kimi Adil Mələyə yaxın-
laşdı və onu rəqsə dəvət etdi. Çoxdan belə bir dəvətin arzusun-
da olan Mələk gülümsər gözlərlə Adilin üzünə baxaraq asta-as-
ta ayağa qalxdı. Onlara qoşulan qızlar da iki-iki rəqs meydanı-
na çıxdılar. Mələklə Adil rəqs etdikcə diqqətlə bir-birinin göz-
lərinin içinə baxır və xəfif-xəfif gülümsəyirdilər. Bir kəlmə 
kəsməsələr də, böyük gələcəkdən, onları gözləyən uğurlardan, 
çətinliklərdən, qarşılıqlı hörmətdən, sevgidən uzun-uzadı da-
nışdılar və bir-birilərini gözəl anladılar. Danışan onların gözləri 
idi. Gənclik enerjisi, həyat eşqi ilə alışıb yanan gözləri. Beləcə 
bir-birini sıx tutan Mələklə Adil sanki üzbəüz sədaqət andi içir-
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dilər. Handan-hana Adil aradakı nisbi səssizliyi pozaraq dedi: 
– Nə gözəl rəqs edirsənmiş. 
– Sən də gözəl rəqs edirsən, – deyə qız cavab verdi.  
Yenidən susdular. Yenə baxışdılar. Yenə gözlər danışdı. Qı-

zın gözlərində “danış Adil, niyə susdun, danış, mən səni dinlə-
məyə hazıram, lap ömrümün sonuna qədər dinləməyə hazıram” 
ifadəsini aydınca oxuyan Adil bir daha sükutu pozaraq dedi: 

– Sabah dərslərdən sonra dənizkənarı parka gedəkmi?  
Adilin onunla tək qalmaq, birlikdə vaxt keçirmək istəyini 

anlasa da, Mələk özünü bilməməzliyə vurdu və bir qədər nazla-
naraq dedi: 

– Orada nə var ki? 
– Bir qədər gəzişərik, istirahət edərik. Mən payızda anadan 

olmuşam. Odur ki, payızı çox sevirəm. Xüsusən də yarpaqların 
saralaraq tökülməsi nəticəsində hər yanın qızılı rəngə boyan-
masını çox xoşlayıram. Bu mənzərə qəlbimi şadlandırır, sanki 
məni naməlum bir dünyaya aparır. Özümü nağıllar aləmində 
hiss edirəm. 

Mələk gülümsəyərək dedi: 
– Sən əməlli-başlı romantiksənmiş ki! 
Adil qızın gülümsəyərkən nə qədər gözəl olduğunun fərqi-

nə indiki qədər varmamışdı. Mələyin gözəl çöhrəsinə diqqət 
yetirərək xoş arzular qanadında göylərə yüksəldi, lakin qıza dü-
şündükləri barədə nəsə deməyə cəsarət etmədi. Xəyalından ke-
çənləri biruzə vermədən, sabahkı gəzintiyə qızın marağını artır-
maq məqsədi ilə dedi: 

– Bir ildən artıqdır ki, dənizkənarı parkda olmamışam. De-
yirlər, oralar indi daha da gözəlləşdirilib. Hər yan insanın üzü-
nə gülür. 

– Mən isə indiyədək dənizkənarı parkda cəmi iki dəfə olmu-
şam. İkisində də qızları Nilufər müəllimə gəzintiyə aparmışdı. 

– Nə deyirsən, sabah gedirikmi? – deyə Adil Mələyin üzü-
nə baxdı. 

– Gedirik, – deyə qız Adilin əlini yüngülcə sıxdı və fərəh-
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dən alışıb-yanan gözlərini oğlanın üz-gözündə gəzdirdi. Yeni-
dən səssizcə rəqs etdilər. 

Nəhayət müsiqi bitdi. Birlikdə Nilufər müəllimənin yanına 
qayıtdılar. Nilufər müəllimə bayaqdan sezdirmədən onları izlə-
yirdi. Olduqca mehriban, göz-gözə rəqs etmələrindən anladı ki, 
bu gənclər bir-birini həmişəlik tapmışlar. İndi onların qovuşma-
ları yolunda üzərinə düşənləri etmək onun valideynlik borcudur.  

Yarım saatdan sonra məclis sona yetdi. Hərə öz otağına 
çəkildi. Adil anasının qoluna girdi və öz otaqlarına gəldilər. 
Nilufər müəllimə hiss etdi ki, oğlu onunla vacib bir məsələ 
barəsində danışmaq istəyir. Otaqlarına girən kimi qapını kip 
örtən Adil dedi:  

– Anacan, mən Mələklə danışdım. Sabah dərslərimiz bit-
dikdən sonra birlikdə dənizkənarı parka gəzməyə gedəcəyik. 
Orada Mələyə ürəyimi açacaq, onu sevdiyimi deyəcəyəm. 

Nilufər xanın böyük fərəh və qürur hissi ilə oğluna baxdı 
və dedi: 

– Ağıllı oğlum, mənə elə gəlir ki, Mələk də sənə biganə de-
yil. Ancaq diqqətli ol. Mələk çox həssas qızdır. Nə qədər olma-
sa da, valideyn sevgisindən, ata-ana nəvazişindən çox erkən 
məhrum olunmuşdur. Məbada onun qəlbini qırasan. Mələk bir 
dəfə qırılmış qəlbinin sağalmasına yüz il də bəs eləməyəcək 
qədər həssas insanlardandır. 

– Arxayın ol, anacan! Heç Mələyi incidərəmmi? Bundan 
sonra Mələk mənim həyatımın mənası, yaşama səbəbim ola-
caq. 

Nilufər xanım gülümsünərək:  
– Allah sizi məsud etsin, oğlum! Hər ikinizin xoşbəxt ol-

mağa haqqınız var. Mən də ömrümün sonuna qədər sizin səa-
dətiniz uğrunda yorulmadan çalışacağam. Allahdan yeganə xa-
hişim sağlamlığımı əlimdən almamasıdır. 

Ana-bala yerlərinə uzandılar. Lakin yuxuya getmək o qə-
dər də asan olmadı. 
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* * * 
Mələk də, Adil də, əlbəttə Nilufər xanım da yataqlarına gir-

dikdən sonra xeyli düşündülər. Mələklə Adilin sabaha təyin 
edilmiş görüşü hər üçünü düşünməyə məcbur etmişdi.  

Adil qıza ürəyini necə açacağını, hansı sözlərdən, hansı 
cümlələrdən istifadə edərək onun qəlbini ələ alacağını xeyli gö-
tür-qoy etdi. Qərara gəldi ki, söhbəti çox uzatmadan Mələyə 
onu çoxdan bəri sevdiyini, hətta anası ilə də bu barədə söhbət 
etdiyini deyəcək. Adil güman etmirdi ki, Mələk onu rədd edər. 
Bu əminlik onun nisbətən asanlıqla şirin yuxuya getməsinə im-
kan verdi. 

Mələk sabah Adilin ona ürəyini açacağına inanırdı. Ancaq 
oğlana necə cavab verəcəyini, onunla ilk anlarda necə davrana-
cağını bilmirdi. Düzdür, o da Adili son iki il ərzində özlüyündə 
təhlil etmişdi. Anası üçün tərbiyəli, zəhmətkeş, fərasətli oğul 
olmasına əsasən Adilin həm də gözəl həyat yoldaşı olacağına 
inanırdı. Lakin bu həyatdır, sevmək, sevilmək, uğurlu ailə qur-
maq, xoşbəxt olmaq sadə iş deyil. İnsan həyatının ən ciddi anı, 
ən məsuliyyətli məsələsidir. Onun kimi kimsəsiz bir qızın mə-
suliyyəti daha böyükdür. Odur ki, çox diqqətli olmalı, yüz öl-
çüb bir biçməli, səhvə yol verməməlidir. Mələk Adil qədər ar-
xayın, rahat deyildi, odur ki, gecə yarıdan ötənə qədər yuxuya 
gedə bilmədi, yatağında uzun müddət sağa, sola çevrildi.  

Nilufər xanım daha sakit idi. Oğlunun düz seçim etdiyinə 
inanırdı. Mələk öz gözəl keyfiyyətləri ilə onun qəlbidə özünə 
yer eləmişdi. Adil kiminlə ailə qurmaq barədə onunla məslə-
hətləşsəydi Nülufər xanım tərəddüd etmədən ona Mələyi göstə-
rərdi. Lakin gənclərin görüşünün necə keçəcəyi üçün bir ana, 
valideyn olaraq narahat olmaya bilmirdi. Nilufər xanım çox ar-
zulayırdı ki, Mələklə Adil ümumi dil tapsınlar, bir-birini anla-
yaraq müsbət ortaq qərara gəlsinlər.  

Nilufər xanım yalnız oğlunun deyil, həm də Mələyin xoş-
bəxt olmasını arzulayırdı. Özü erkən həyat yoldaşını itirdiyin-
dən, ailə həyatı yarıda qırıldığından həyatdan lazımı qədər kam 
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ala bilməmişdi. Oğlunun, eləcə də Mələyin xoşbəxt olmasını, 
ailə səadətlərinin bir ömür davam etməsini çox, lap çox istəyirdi. 

Gecə yarıdan otəndə hər üçü dərin yuxuda idilər. 
Nilufər xanım yuxudan oyanan kimi oğluna səhər yeməyi 

hazırladı. Çaydanı su ilə doldurub qaynamağa qoydu. Stolun 
üstünə kərə yağı, pendir, əncir mürəbbəsi düzdü. Adil qızardıl-
mış çörəyi çox xoşladığı üçün bir neçə qıça çörək qızartdı. 
Sonra çayı dəmlədi və Adili səsləyərək:  

– Adil, oğlum, artıq saat səkkizə iyirmi beş dəqiqə işləyib, 
qalx yuyun, yemək stolun üstündədir, indi çayımız da dəm ala-
caq, – dedi. 

Yataq otağından Adilin səsi eşidildi: 
– Gözəl anam, qalxmışam, bu saat yuyunub gəlirəm. 
Yuyunub qurulandıqdan sonra Adil stolun kənarında yerini 

tutdu. Nilufər xanım stəkanda buğlanan çayı oğlunun qarşısına 
qoyaraq dedi: 

– Başla, oğlum, nuş olsun! 
– Bəs özünə niyə çay süzmədin? 
– Mən hələ yemək istəmirəm. Narahat olma, sən şirin-şirin 

ye. Mən sonra yeyəcəyəm. 
Beləcə ana-bala söhbət edə-edə Adil səhər yeməyini yedi. 

Paltarını geyinərək otaqdan çıxmamışdan anasının üzündən 
öpərək dedi: 

– Anacan, mənə uğur dilə. Mələklə söhbətimiz lazımı şə-
kildə keçsin.  

Nilufər xanım oğluna uğurlar diləyərək yola saldıqda dedi: 
– İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Dediyim kimi, nə olur 

olsun, Mələyin qəlbinə dəymə, təmkinli ol! 
Adil: 
– Oldu, əziz anam! Arxayın ol! Hər şey yaxşı olacaq. 
Adil getdikdən sonra Nilufər xanım özünə də çay süzdü. 

İştahası olmasa da, bir qıça çörəyi yağ və əncir mürəbbəsi ilə 
zorla yedi. Çayının da yalnız yarısını içə bildi. Süfrəni yığışdı-
rıb qızların yeməkxanasına baş çəkdi.  
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Uşaqlarla salamlaşıb, nuş olsun dedi. Hər şeyin qaydasında 
olduğunu görüb həyətə endi, birinci növbədə oxuyan uşaqları 
məktəbə yola salan tərbiyəçi müəllimlərlə salamlaşdıqdan son-
ra kabinetinə gəldi.  

Cümə gününə planlaşdırdığı məsələlərin siyahısına nəzər 
saldı. Bu gün rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşməli 
idi. Uşaq evinə yeni mebellər alınmasına dair sənədlərin təsdiqi 
ilə əlaqədar başçı Səməd müəllimin qəbuluna getmək üçün Ni-
lufər xanım çantasını götürüb kabinetdən çıxdı.  

 
* * * 

Adil anası ilə sağollaşıb otaqdan çıxdı və həyətdə Mələklə 
qarşılaşdı. Onlar çox mehriban salamlaşdılar. Avtobus dayana-
cağına çatana qədər ordan-burdan söhbət etdilər. Avtobusa mi-
nib yanaşı oturdular. Avtobus yola düşdü. Bir neçə dəqiqə sus-
dular. Sonra ikisi də bir anda danışmağa başladılar. Gülüşərək 
susdular. Bir qədərdən sonra Adil dedi: 

– Danış, Mələk, nə deyirdin? 
Mələk gülümsəyərək Adilə baxdı: 
– Yox, əvvəl sən danış, – dedi.  
Adil: 
– Bizim bu gün üç dərsimiz olacaq. Sizin neçə dərsiniz 

var? – dedi. 
– Bizim dörd dərsimiz var. Ancaq ola bilər ki, sonuncu – 

latın dili dərsimiz baş tutmasın, müəlliməmiz qəflətən xəstəxa-
naya düşüb. Deyilənə görə, toyda balıqdan zəhərlənib. Allah 
şəfa versin! Başqa müəllim onu əvəz edərsə, dörd dərsdən son-
ra görüşməli olacağıq. 

Adil: 
– Fərqi yoxdur, bir qoşa saat kitabxanada özümə məşğuliy-

yət taparam. Bəlkə gəlim səninlə dərsdə oturum, – dedi və gü-
lümsədi. 

– Yox, yaxşı düşməz. Artıq söz-söhbət olmasını istəmirəm. 
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– Zarafat elədim. Sənin narahat olmana heç vaxt yol ver-
mərəm. 

– Təşəkkür edirəm, Adil!  
– Rica edirəm! 
Onlar beləcə şirin söhbət edə-edə metronun “Azadlıq” 

stansiyasına nə vaxt çatdıqlarını bilmədilər. Metronun yanında 
abtobusdan düşdülər. Yolları burada ayrılırdı. Mələk başqa av-
tobusa əyləşərək ATU-nun “Anatomiya” korpusunun yanına 
getməli idi, Birinci dərsləri biologiya fənnindən olacaqdı. Adi-
linsə birinci dərsi akademik M.Mirqasımov adına Respublika 
Klinik Xəstəxanasında olacaqdı. Onlar sağollaşaraq ayrıldılar. 

Üçüncü dərs qurtaran kimi Adil zəng edərək Mələkdən 
dördüncü dərslərinin olub-olmayacağını soruşdu. Mələk dör-
düncü dərslərinin olmayacağını bildirdi. İyirmi beş dəqiqədən 
sonra onlar görüşüb dənizkənarı parka getmək üçün avtobuş 
dayanacağına gəldilər. Dayanacağa çatanda Mələk dedi:  

– Adil, gəlsənə piyada gedək. 
– Burdan oraya qədər ən azı üç kilometr məsafədir. Yorul-

mazsan ki? 
– Yox, yorulmaram! 
Onlar Səməd Vurğun küçəsi ilə yola düzəldilər. Söhbətləri o 

qədər şirin, o qədər həyəcanlı və maraqlı idi ki, metronun “Sahil” 
stansiyasına çatmalarından xəbərləri belə olmadı. Adil dedi: 

– Mələk, gəl bu kafedə nahar edək, yoxsa bir azdan yeri-
məyə taqətimiz olmayacaq. 

Razılaşaraq yaxınlıqdakı kafedə yüngülvarı nahar etdilər. 
Kafedən çıxıb düz parka gəldilər. Payızın gəldiyini söyləmək 
çətin idi. Ağaclarda təkəmseyrək saralmış yarpaqlar görünsə 
də, kollar tam yaşıl rəngdə idi. Yaşıl kolların əhatəsindəki boş 
skamyada əyləşdilər. 

Əvvəlcə Adil danışdı: 
– Elə bilirdim ki, artıq buralarda ağacların yarpaqlarının 

yarısı saralıb tökülüb. Belə də payız olar? Elə bil ki, heç payız 
deyil, – dedi. 
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– Payız hələ təzə girib. Yarpaqları saraldacaq qədər güc 
toplamayıb. Təxminən bir aydan sonra sənin dediyin mənzərəni 
müşahidə etmək olar. İnşallah! 

– Düz deyirsən, hələ tezdir. Hamısı bu il yayın Bakıda ol-
duqca sərin və yağmurlu keçməsi ilə əlaqədardır. Görünür, bu 
il qış da bir qədər gecikəcək. 

– Elədir, – deyə qız Adilin fikrini təsdiq etdi. 
Adil payız mövzusunun bitdiyini hiss edərək Mələklə ax-

şamdan planlaşdırdığı söhbətə keçdi: 
– Mələk, səni buraya dəvət etməkdə əsas məqsədim ikilik-

də gələcək, gələcəyimiz barədə söhbət etməkdən ibarətdir. Ar-
tıq elə yaşdayıq ki, həyatımızda dəyişiklik etməyin zamanı ye-
tişib. Biz demək olar ki, bir yerdə böyümüş, eyni adamdan tər-
biyə almışıq. Sənə həmişə böyük hörmətim, rəğbətim olub. Ça-
lışqanlığın, normal davranışın məni sənə bağlayıb. Bir sözlə, 
sən mənim çox xoşuma gəlirsən. Etiraz etmirsənsə, anam sə-
ninlə bizim şəxsi həyatımız, gələcəyimiz barədə söhbət eləsin. 

Adil danışır Mələk isə susurdu. Adilin səsi onun qulaqla-
rında ən gözəl müsiqi əsəri kimi səslənir, onun cisminə də, ru-
huna da bir qəribə dinclik, rahatlıq gətirirdi. Lakin Adilin söz-
lərinin həqiqi mənasını qavraya bilmirdi. Keçirdiyi dərin həyə-
can Adilin fikirlərini dərk etməsinə mane olurdu. Adil ona mü-
raciət etdikdən sonra susduqda qız əvvəlcə nə deyəcəyini bil-
mədi. Başını qaldırıb Adilin üzünə baxdı, onun cavab gözlədi-
yini anladı. Qeyri-iradi dedi: 

– Sən nə demək istəyirsən? 
Adil qızın sualından çaşdı. Onlar bir müddət baxışdılar. 

Qız sualını təkrar etdi: 
– Sən nə demək istəyirsən, Adil, mən səni həqiqətən anla-

madım. 
Adil ehmalca qızın əllərini ovuclarına alaraq dedi: 
– Mələk, mən səni sevirəm, çox sevirəm, dünyalar qədər 

sevirəm. İndi mənim nə demək istədiyim sənə aydın oldumu? 
Onun əllərini Adilin ovuclarına alması canına titrətmə sal-

dı. Lakin bu dəfə onun nə dediyini gözəl anladı. Odur ki, əlləri-
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ni Adilin əllərindən çəkərək onun gözlərinə baxdı və istəmədən 
bir qədər sərt şəkildə dedi: 

– Nilufər xanımla söhbət edərik, indi dur qəsəbəyə gedək. 
Adil Mələyin nə cavab verdiyini anlamadı. Bilmədi Mələk 

ona “hə”, yoxsa “yox” dedi. Ayağa qalxıb yenidən metronun 
“Sahil” stansiyasına gəldilər və metroya enib qatara mindilər. 
Bir dayanacaq getdikdən sonra qatardan düşüb “Dərnəgül” isti-
qamətində gedən qatara mindilər. Metrodan çıxana qədər heç 
biri danışmadı. Qəsəbəyə gedən avtobus hələ yox idi. Odur ki, 
gözləməli oldular. Sükutu Adil pozdu: 

– Lazım olan kitabların hamısını əldə edə bilmisənmi? 
Adil danışmağa başlayanda Mələk çox sevindi. Bayaqdan 

elə düşünürdü ki, Adilin xətrinə dəyib. Oğlanın susmasını onun 
küsməsi kimi anlamışdı. Adili küsdürdüyünə görə ürəyində 
özünü məzəmmət edirdi. Nə yaxşı ki, Adil danışmağa başladı. 
Qız sevincindən nə edəcəyini bilmədi. Adili qucaqlamaq, boy-
nuna sarılmaq, üzündən, gözündən öpmək istədi. Lakin özünü 
ələ alaraq Adilin sualına cavab verdi: 

– Bəli, etmişəm, – dedi, oğlanın yenidən danışmasını istə-
diyi üçün əlavə etdi, – birinci kursda ən ağır imtahanımız hansı 
fəndən olacaq? 

Mələyin də onunla danışmaq istəməsi Adili sevindirdi və 
dedi: 

– Birinci kürsda ən ağır imtahanınız biologiyadan olacaq. 
Lakin gündəlik dərsləri oxumaqla onun da öhdəsindən asanlıq-
la gələcəksən. Bir çətinliyin olarsa, hansısa paraqrafı lazım gə-
lərsə sənə izah edərəm. 

– Oldu, – deyə Mələk Adillə razılaşdı. 
Mələk Adilin kömək təklif etməsindən məmnun qaldı. 

Həm də tam arxayın oldu ki, Adil ondan küsməyib. Odur ki, 
yenidən söhbəti uzatmağı qərara alaraq dedi: 

– Keçən həftə müəlliməmiz deyirdi ki, latın dili ölü dildir, 
yəni indi bu dildə danışan xalq yoxdur. Bəc niyə bizə əziyyət 
verib bu fənni tədris edirlər? 

– Bu sualın cavabını müəlliməniz izah etməli idi. Tibb el-
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minin terminləri bu dildədir və indiyə qədər dünya alimləri bu 
terminlərdən istifadə edirlər. Odur ki, bu dildə danışan xalq ol-
masa da, bioloqlar, əsasən də həkimlər bu dili öyrənməyə, ter-
minlərdən istifadə etməyə məcburdurlar. 

– Həəə, bunu müəlliməmiz də demişdi, lakin bu şəkildə ay-
dın izah etməmişdi. Sağ ol, Adil! 

– Sən də sağ ol, Mələk. Nə lazım olsa mənə de, burada 
utanmalı bir şey yoxdur. 

– Oldu, Adil! 
Avtobus son dayanacaqda dayandı. Hamı abtobusdan düşdü. 

Hərə bir tərəfə üz tutdu. Adillə Mələk qəsəbənin kənarındakı 
uşaq evinə doğru yol aldılar. Onlar yenə də şirin söhbət edirdilər. 

 
* * * 

Adil anasını otaqlarında görməyəndə bildi ki, o, kabinetin-
dədir. Tez anasının yanına getdi. Nilufər xanım oğlunun bir qə-
dər pərtliyindən anladı ki, onun Mələklə söhbəti istədiyi qədər 
də rahat olmayıb. 

– Salam, anacan! 
– Salam, əziz balam! Kefin necədir? 
– Yaxşıdır, sağ ol! 
Adilin qızla görüşü barədə danışmağa tələsməməsi Nilufər 

xanımı narahat etdi. Odur ki, sözü özü açaraq dedi: 
– Mələklə görüşüb danışdınızmı? 
– Danışdıq. 
– Nə danışdınız? 
Adil Mələklə olan söhbətini olduğu kimi anasına anlatdı və 

sonda dedi: 
– Bu danışıqdan mənim gözüm su içmədi. Sən nə deyirsən?  
– Oğlum, sən nə bilmişdin? Elə bilirdin ki, səni sevirəm 

deyən kimi qız boynuna sarılacaq? Hər şey qaydasındadır. Mə-
lək də səni sevir. Ancaq o başqa cür hərəkət edə bilməzdi. Atan 
mənə ürəyini açanda bir həftə onunla danışmadım. Narahat ol-
ma, bundan sonra Mələklə özüm danışacağam. 

– Yox! Mənə elə gəlir ki, Mələk məni istəmir. Kursumuz-
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dakı qızların hansına desəydim ki, səni sevirəm, o dəqiqə mənə 
aydınca cavab verərdi. 

– Oğlum, nəzərə al ki, Mələk o qızlardan ən azı dörd yaş 
kiçikdir. Onlar artıq beşinci kurs tələbəsidirlər, belə məsələlər-
də xeyli inkişaf etmişlər. Sən anana inan! Mələk səni sən onu 
sevdiyindən də çox sevir. 

Anası ilə söhbət etdikdən sonra Adil bir qədər toxtaqlıq 
tapdı. 

Nilufər xanım iki saata qədər gözlədi, lakin Mələk görün-
mədi. Anladı ki, Mələk utandığından ondan da qaçır. Odur ki, 
özü Mələyin yaşadığı otağa gəldi, hamı ilə salamlaşdıqdan son-
ra dedi: 

– Mələk, qızım, mənə lazımsan. Münasib olanda kabineti-
mə gələrsən. 

Mələk göz qırpımında Nilufər xanıma yaxınlaşıb: 
– Elə indi münasibəm, müəllimə, – dedi. 
Onlar Nilufər xanımın kabinetinə qayıtdılar. Nilufər xanım 

divanda əyləşdi və bir ana nəvazişi ilə yanında Mələyə də yer 
göstərdi. Mələk əyləşdikdən sonra Nilufər xanım aramla danış-
mağa başladı: 

– Qızım, Adillə söhbət etdinizmi? 
– Bəli, müəllimə, Adillə söhbət etdik. Ancaq o qədər utan-

dım ki, ona nə dediyimi, nə cavab verdiyimi bilmədim. Deyə-
sən məndən incidi də. 

– Yox, hər şey qaydasındadır. Narahat olma, mənim ba-
lam! İndi sən nə deyirsən, Adilin səni sevməsinə necə baxırsan, 
sən də onu bəyənirsən, ya yox? 

–Nilufər xanım, mən gözümü açıb sizi, digər müəllimlərimi 
görmüşəm. Tale məni anasızlığa məhkum edib. Sizi həmişə özü-
mə ana bilmişəm. Siz necə məsləhət bilirsinizsə, elə də olacaq. 

– Sağ ol, mənim balam! Mən də səni həmişə doğma balam 
qədər sevmişəm. Tərbiyənlə, çalışqanlığınla daima məni sevin-
dirmisən. Bu gündən mənim doğma balamsan, inşallah gələn 
ilin mart ayında on səkkiz yaşın tamam olur. Yay tətili zamanı 
toyunuzu edərik. Ancaq bu günlərdə sizi nişanlamaq istəyirəm, 
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etirazın yoxdur ki? 
Mələk həyəcandan bir söz deyə bilmədi. Cəld bir hərəkətlə 

Nülufər xanımın boynunu qucaqlayıb üzündən öpdu və dedi: 
– Nə etirazım olacaq, anacan! Allah sizi üstümüzdən əskik 

eləməsin. Söz siz deyəndir.  
Bir həftədən sonra Nilufər xanım elə qəsəbədəki kafedə 

xudmani bir məclis təşkil edərək Adillə Mələyi nişanladı. Məc-
lisdə Nilufər xanımın bir neçə qohumu, Adilin əmisi və bibisi 
ailələri ilə, uşaq evinin müəllimələri, Mələyin on nəfərə qədər 
sinif və universitet yoldaşları iştirak edirdilər. Məclis olduqca 
şən keçdi. 

Yay imtahan sessiyasından sonra Nilufər xanım gənclərin 
toyunu edərək onları bir-birinə qovuşdurdu. Toy məclisi də 
yaddaqalan oldu. Toyun kasetini arabir seyr edən Nilufər xa-
nım övladlarının şad günlərini dönə-dönə yaşayır. Hətta son 
vaxtlar kasetləri nəvəsi Səmayə ilə düz üç dəfə seyr edərək öm-
rünün ən sevincli anlarını təkrarlayaraq fərəhlənmişdi. 

 
* * * 

Adillə Mələk evləndikdən sonra şəhərdəki evlərinə yığışdı-
lar. Nilufər xanım gənclərə sərbəstlik vermək məqsədi ilə uşaq 
evindəki otağında yaşamaqda davam etdi. 

Qabaqcadan evi yüngülvarı təmir də etdirmişdilər. Nilüfər 
xanım bəzi mebelləri və əşyaları gənclərin zövqünə uyğun ola-
raq yeniləmişdi. Köhrə televizor, paltaryuyan maşın yenisi, da-
ha müasiri ilə əvəz olunmuşdu. Bir sözlə, evdə gənc ailənin 
xoşbəxt yaşaması üçün gözəl şərait vardı. 

Əlbəttə, gəncləri tam nəzarətsiz də buraxmaq olmazdı. Ni-
lufər xanım hər bazar günü şəhərə gəlib onlara baş çəkir, ehti-
yacları ilə maraqlanır, lazım olan qida məhsullarını və digər 
şeyləri alıb uyğun yerlərə yığırdı. Gedəndə də servantın qarşısı-
na gənclər üçün həftəlik xərclik qoymağı unutmurdu. 

Ayrıca yaşamaları gənclərin tam ürəyindən idi. Onlar bir-
biri ilə olduqca mehriban rəftar edir, aralarındakı gözəl hisslər 
günbəgün artır, daha da möhkəmlənirdi. Səmimiyyət, etibar, 
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qarşılıqlı anlaşma gənclərin hər ikisinin qəlbində məhəbbət his-
sini daha da alovlandırır, onların bir-birinə sıx bağlanmalarına 
səbəb olurdu. 

Ailə həyatının gözəlliyi, maraqlı olması onların təhsilinə 
mənfi təsir göstərmirdi, əksinə, hər ikisi öz dərsləri ilə daha 
ciddi, son dərəcə məsuliyyətlə məşğul olurdular. 

Mələk professorların mühazirələrini diqqətlə dinləyir, 
praktiki dərslərdə fəal iştirak edirdi. Əvvəllər çətinlikləri olsa 
da, tədricən bütün işlər normal axarını tapdı. Mələk Adilin töv-
siyələri ilə öz vaxtını düzgün bölüşdürməyi, hər zaman kəsiyin-
dən daha səmərəli istifadə etməyi öyrəndi.  

Qaynar ATU həyatı Mələyi qoynuna almışdı. Qısa bir za-
manda onun zehnində böyük dəyişikliklər baş vermişdi. Bakı, 
insanlar haqqında təsəvvürləri azı yüz dəfə dəyişmişdi, artmış-
dı, rəngarəng olmuşdu. Tələbə yoldaşlarının əksəriyyətinin tam 
başqa həyat yaşamaları, hərtərəfli təminatlı həyat sürmələri, bə-
zən yanlış addımlar atmaları onun gözündən yayınmırdı.  

Mələk öz həyatından narazı deyildi. Lap gənc yaşında ailə 
qurmasına peşman deyildi, əksinə, öz həyatının digərlərinin hə-
yatındən daha maraqlı, daha etibarlı olduğunu dərk edirdi. On-
lar Adillə birlikdə bir-birilərini dərin, alovlu məhəbbətlə sevir-
dilər. Ətrafındakı tələbə qızların, demək olar ki, hamısı belə bir 
həyatın, məhəbbətin həsrətində idilər. 

Ev işləri bölüşdürülməmişdi. Xörək hazırlanmasında, pal-
tarların yuyulması və qurudulub ütülənməsində belə hər ikisi 
köməkləşirdilər. İşlərin otraqlı görülməsi həm maraqlı olur, 
həm də daha tez başa çatırdı. Onlar hər gün bir-birinin yeni gö-
zəl xüsusiyyətlərini üzə çıxarır və bir-birinə daha yüksək dəyər 
verməyə başlayırdılar.  

Mələk Allahından çox razı idi. O, Allahına hər gün dualar 
edirdi. Adil kimi ömür-gün yoldaşı, Nilufər xanım kimi qayna-
nası olduğu üçün çox xoşbəxt idi. 

Nilufər xanım da hər şeydən razı idi. Gəncləri belə mehri-
ban görəndə ürəyi dağa dönürdü. İstər-istəməz Adillə Nadiri 
müqayisə edirdi.  
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Nadir də Nilufəri çox sevir, qayğısına qalırdı. Heç unuda 
bilmir, bir dəfə yaxın qohumlarının bir axşam onların şərəfinə 
verdiyi qonaqlıqdan qayıdarkən Nilufərin dikdaban ayaqqabısı-
nın sol tayının dabanı qəflətən qırıldı. Artıq gec idi, küçədə heç 
kim görünmürdü. Bu vaxt taksi axtarmaq da mənasız idi.  

Gözəl hava vardı, ulduzlar sayrışaraq gecənin romantikliyi-
ni daha da artırırdı. Nadir xanımının qoluna girib ona yardım 
etsə də, Nilufər yeriyə bilmirdi. Bir anda Nadir Nilufəri qucaq-
layıb havaya qaldırdı. Nilufərin etirazına baxmayaraq, beş-altı 
yüz metrlik məsafəni onu qolları üstündə daşıdı. Evə çatanda 
Nilufər nazlanaraq elə ərinin qucağında ikən dedi: 

– Sən neylədin, əzizim? Özünü əməlli-başlı yordun. Bu qə-
dər məsafəni bizi qolların üstündə daşıdın. 

Nadir Nilufərin “bizi” deməklə nəyə eyham etdiyini dəqiq-
ləşdirmək məqsədilə: 

– Mən biləni, qollarım üstündə yalnız öz xanımımı daşıyır-
dım, – dedi və gülümsədi. 

Nilufər xanım günorta ginekoloqunun yanında olmuşdu. 
Günortadan bəri qəlbində gəzdirdiyi və ərinə söyləmək üçün 
münasib zamanını gözlədiyi şad xəbəri açıqladı: 

– Xeyr, əzizim, sən bu gecə təkcə xanımını deyil, qolların 
üstündə həm də oğlunu daşıyırdın. 

Nadir əvvəl elə zənn etdi ki, Nilufər onunla zarafat edir. 
Lakin onun baxışlarından anladı ki, xanımı tam ciddidir. Elə bil 
Nadirə dünyanı bəxş etdilər. O sevincindən nə edəcəyini bilmə-
di. Balkona çıxıb var gücü ilə bağırmaq, oğlu olacağı xəbərini 
bütün şəhər əhlinə özü söyləmək istədi. Nilufər xanım ərinin nə 
etmək istədiyini anlamış kimi: 

– Atası, oğlun səninlə söhbət eləmək istəyir, bayaqdan qar-
nımı təpikləməklə öz istəyini bildirir, – dedi. 

Nilufərin bu sözlərindən sonra Nadir bağırmaq fikrindən əl 
çəkərək xanımına yaxınlaşdı, qulağını onun böyüdüyü artıq 
hiss edilən qarnına söykədi və dedi: 

– Buyur, mənim əziz oğlum, səni eşidirəm. 
Ana bətnindəki uşaq sanki atasının səsini eşitdi və hərəkətə 
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gəldi. Onun hərəkətlərini Nadir də hiss etdi və ucadan: 
– Əziz oğlum, salam! Xoş gördük! Səni verən Allahıma 

min şükürlər olsun! – dedi və Nilufər xanımı qucaqlayaraq 
öpüşlərə qərq etdi.  

O zaman hələ sakitlik idi, ermənilər öz çirkin arzularını bi-
ruzə verməmişdilər.  

Beş aydan sonra Adil dünyaya gəldi. Atanın da, ananın da, 
elə bütün qohum-əqrəbanın da sevincinin həddi-hüdudu yox 
idi. Hələ doğum evində ikən neçə-neçə qohum, dost-tanış bu 
gənc ailənin sevincinə şərik olmuş, onları təbrik edərək balaca 
balaya hədiyyələr bağışlamışdılar... 

Nilufər xanım Adilin də Nadir kimi xanımı ilə səmimi, 
qayğıkeş olmasından xeyli razı idi. O inanırdı ki, Adil Mələyi 
xoşbəxt edəcək. Qısa da olsa, öz ailə həyatından əmin idi ki, 
ailədə övladın görünməsi həm atanın, həm də ananın məsuliy-
yətini artırır, onları daha da səmimi və qayğıkeş edir. Odur ki, 
gənclərə tezliklə nənə olmaq arzusunu çatdırdı. Lakin gənclər 
hələ tez olduğunu söylədilər. Onlar təhsilləri ilə məşğul olduq-
larını, eyni zamanda uşağa baxacaq adamın olmamasını söylə-
yərək Nilufər xanıma haradasa haqlı olduqlarını qəbul etdirdi-
lər. Lakin Nilufər xanım gənclərə tam təslim olmadı və dedi: 

– Mən sizə üç il vaxt verirəm. Pensiyaya çıxıb nəvəmə 
özüm baxacam. 

İki ildən sonra Adil ATU-nu bitirdi. İnternanı da düşmənlə 
təmas xəttindəki rayonların birində yerləşən hospitalda keçmək 
istədiyini bildirdi. Müdafiə Nazirliyindən alınan cavab müsbət 
oldu. 

...Mələk dördüncü kursda oxuyarkən dünyaya gələn körpə 
onların ailəsini daha da şənləndirdi. Körpə qızcığazın adını Sə-
mayə qoydular. Səmayəni bir gəlincik kimi əldən yerə qoymur-
dular. Anası, nənəsi və atası daim onun qayğısına qalırdılar. 

Həftədə bir dəfə ailəsinə baş çəkmək üçün Bakıya gələn 
Adil vaxtının çoxunu artıq üç yaşına keçmiş Səmayə ilə keçirir, 
onu şəhərə gəzməyə çıxarırdı. Səmayə şəhərdəki gözəl binaları, 
bağları, xüsusən də dənizkənarı parkı çox bəyənirdi. Hər gəzin-
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tidən sonra bütün gördüklərini saatlarla anasına və nənəsinə da-
nışmaqdan yorulmurdu. 

Adilin rayonda işləməsi Mələyin məsuliyyətini bir qədər 
artırmışdı. Düzdür, uşaqla əsasən Nilufər xanım məşğul olurdu, 
ancaq evin digər qayğıları və dərsləri onu əməlli-başlı yorurdu. 

...Mələk internanı 5 saylı Şəhər Klinik Xəstaxanasında ba-
şa vurdu. Keçmiş müəllimi professor Cəmil Cəmillinin qayğısı 
sayəsində həmin xəstəxanada yerləşən kafedrada işlə təmin 
olundu...  

 
* * * 

Güldəstə Nilufər xanımla söhbətdən sonra ümidini tam itir-
mişdi. Otağına çatanda saat on birə işləyirdi. Güldəstə özünü 
pis hiss edirdi. Ona elə gəldi ki, bütün vücudu od tutub yanır. 
Ev sahibəsindən xahiş edərək termometr istədi. Ev sahibəsi 
onun sifətinin qızarmasından bədən hərarətinin yüksək olduğu-
nu anladı və bir söz demədən termometri evdən gətirib Güldəs-
təyə verdi. Termometri qoltuğunda on dəqiqə saxladıqdan son-
ra baxdı və hərarətinin otuz doqquz dərəcədən yuxarı olduğunu 
gördü. Vaxt itirmədən çay qoydu. Bir “parasitomol”həbi at-
dıqdan sonra zoğal mürəbbəsi ilə iki stəkan qaynar çay içdi və 
yerini açıb yatağa girdi. Yarım saatdan sonra möhkəm tərlədi, 
əynindəki paltarlar da, mitili də tamam su içində idi. Cəld ye-
rindən qalxıb paltarlarını soyundu, bədənini dəsmalla quruladı. 
Əyninə quru paltarlar geyindi, yorğanının və yastığının üzünü, 
eləcə də döşəkağını dəyişdi. Yenidən yatağına uzandı. Az bir 
zamandan sonra möhkəm yuxuya getdi. Bir müddətdən sonra 
yuxu görməyə başladı. 

Ayılanda yuxusunun əvvəlini yaxşı xatırlaya bilmədi. Ya-
dında qalan təkcə Bəbirin meyitinin tapılması ilə əlaqədar ra-
yondakı həyətlərində insanların toplanması, meyitin pis vəziy-
yətdə olması, qonşuluqda yaşayan mollanın meyiti tezliklə 
məscidə aparıb yuyulmasının vacibliyini deməsi və s. idi. Son-
ra yuxusu tamam ayrı istiqamət almışdı. Gülçinin iki yaşının 
tamam olması ilə əlaqədar evlərində qurulan şadlıq məclisində 
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iştirak edən insanların deyib-gülməsi, Güldəstənin bişirdiyi xö-
rəklərin və şirniyyatın hamı tərəfindən bəyənilməsi. Daha sonra 
Bəbirin və Güldəstənin öz qızlarını təbrik elədikləri anı gör-
müşdü. Bəbir qızını təbrik edərək təzə aldığı mersedesin açarı-
nı ona verdi. Güldəstə isə Zərgər Həsənə Gülçin üçün düzəlt-
dirdiyi, içərisində bir tərəfdə qızının, digər tərəfdə isə Bəbirin 
şəkli yerləşdirilmiş, üstündə isə G.B.Ə. yazılmış qızıl medalyo-
nu Gülçinin boynuna taxdı. Yuxusunun bu hissəsini xatırlayan-
da Güldəstə öz-özünə “Mən niyə Nilufər xanıma medalyon 
haqqında heç danışmadım?” dedi. “Bəlkə də kimsə o medalyo-
nu görüb, ya da o medalyonla əlaqədar Gülcin balam haqqında 
da bir məlumatı var”. Bu fikirlərlə Güldəstə sabahın açılmasını 
böyük intizar içərisində gözləməyə başladı. 

Səhər yenidən Nilufər xanımı görməyə getdi. Nilufər xa-
nım onu gülərüzlə qarşıladı. Çay təklif elədi. Lakin Güldəstə-
nin boğazından çay keçərdimi? O vaxt itirmədən sözə başlaya-
raq dedi: 

– Ay Nilufər xanım, siz Allahınız məni qınamayın, mən 
dünən qızımın əlamətləri haqqında sizə danışdım. Lakin siz 
susdunuz. Daha bir dəlil barədə sizinlə danışmaq üçün gəlmi-
şəm. Dünən o barədə sizə deməyi tamam unutmuşam. Hə, o za-
man mənim Gülcinimin boynunda bir medalyon da vardı. İcəri-
sində onun və atasının şəkli yerləşdirilmişdi. Özüm düzəltdir-
mişdim deyə aydın xatırlayıram, üzərində G.B.Ə. hərfləri ya-
zılmışdı, yəni Gülçin Bəbir qızı Əhmədova. Mən bütün müsi-
bətlərimi sizə danışmışam, məqsədim sizi yormaq deyil, deyi-
rəm bəlkə mənə bir köməkliyiniz dəyə.  

Güldəstə sözünü qurtarıb Nilufər xanımın üzünə baxdıqda 
onun geniş açılmış gözlərindən iri yaş damlalarının qəribə şə-
kildə aramsız yuvarlanaraq töküldüyünü gördü. Elə zənn etdi 
ki, Nilufər xanım onun müsibətlərindən kövrələrək ağlayır. 
Ona təskinlik verməyə çalışaraq dedi: 

– Nilufər xanım, Allah qəlbinizə görə versin. Bu, sizin bö-
yüklüyünüzdür ki, tanımadığınız insanların müsibətinə ağlayır-
sınız.  



  Babək  XALİSTÜRK 

168 

Nilufər xanım nitqini itirmiş insanlar kimi, bir söz demə-
dən Güldəstənin boynuna sarılıb daha da bərkdən, yana-yana, 
sızlaya-sızlaya ağlamağa başladı. Güldəstə bir şey anlamadı-
ğından onu sakitləşdirmək üçün dil-ağız elədi. Nilufər xanım 
xeyli ağladıqdan sonra gözünün yaşını sildi və gülümsər göz-
lərlə bir müddət, gözlərini qırpmadan Güldəstəyə baxdı. Sonra 
bir daha Güldəstənin boynuna sarılaraq: 

– Mənim qarabəxt, əzabkeş qudam, xoş görmüşük! – de-
di... 

Güldəstə qulaqlarına inanmadı, Nilufər xanıma dəli kimi 
baxaraq: 

– Siz nə dediniz? – dedi və bayıldı. 
Nilufər xanım Güldəstəni özünə gətirmək üçün xeyli çalış-

dı. Güldəstə ayılanda havalı adamlar kimi bağırararaq dedi: 
– Nilufər xanın, siz nə dediniz? Gəlininiz mənim qızımdır, 

Gülçin balamdır? 
Nilufər xanım olduqca şad halda ayağa qalxdı və bir dəqi-

qədən də az bir müddətdə əlində tutduğu medalyonla qayıtdı və 
gülə-gülə dedi: 

– Bəli, əziz bacım, Mələk elə Gülçindir, mənim gəlinim sə-
nin iyirmi beş il əvvəl itirdiyin doğma qızındır. 

Güldəstə medalyonu əlinə aldı və üzərindəki hərfləri görən 
kimi: 

– Aman Allahım, bu, həmin medalyondur, Gülçinimin me-
dalyonudur, – dedi və yenidən Nilufər xanımı qucaqladı. 

Güldəstə yenidən, həm də ucadan ağlamağa başladı. Nilu-
fər xanım da ona qoşulub ağlayırdı. Lakin bu dəfə onların gö-
zündən axan yaş sevinc yaşları idi. 

 
Mart-may, 2015-ci il,  

Kazan.  
 

 



Həyat labirintlərində 

169 

 
 
 

ONA ATA DEYƏMMƏDİM 
 
 

Həyatın qaralama dəftəri yoxdur, 
çox təəssüf ki, bu, belədir, yoxsa nə 
qədər səhvləri düzəltmək olardı. 

Sergey Bezrukov 
 
liş Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu (indiki Azərbay-
can Tibb Universitetini) bitirib öz rayonlarına təyinat 

alanda atası İbrahim kişi sevincindən yerə-göyə sığmırdı. Zara-
fat deyil ey, onun oğlu Əliş bu boyda rayonda ali təhsil almış 
üç həkimdən biri idi.  

İbrahim kişi də, xanımı Sürmə xala da tam savadsız idilər. 
Sürmə xala evdar qadın olduğundan savadsızlığın ağrı-acısını 
bir o qədər də yaşamamışdı. İbrahim kişi isə savadı olmaması 
üzündən çox çətinliklərlə qarşılaşmış, vaxtında azacıq da olsa, 
təhsil almadığı üçün daima heyifsilənmiş, özünü qınamışdı. La-
kin nə faydası, olan olmuşdu. 

Əliş uşaqlarının böyüyü idi. Onunla böyük qızları – Dilbər 
arasında yaş fərqi on bir idi. Arada üç uşaqları doğulmuş, lakin 
hansısa bir xəstəlik üzündən tələf olmuşdular. Digər uşaqlar isə 
daha kiçik idilər. 

Orta məktəbdə oxuyarkən müəllimləri hər dəfə Əlişdən ra-
zılıq edəndə İbrahim kişi oğlunun fərasətini gəlib evdə danışa-
raq həm xanımının sevincinə səbəb olur, həm də digər övladla-
rının məktəbə, təhsilə həvəsini artırırdı. Axırda da vaxtında 
oxumadığını və bunun üçün çox peşman olduğunu söyləyirdi. 
Oxuyub müəllim, həkim, mühəndis, aqronom olan tay-tuşları-
nın olduqca rahat yaşadıqlarını qeyd edirdi.  

Əliş institutda da yaxşı oxumuş, sayılıb-seçilən tələbələr-

Ə 
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dən olmuşdu. O tibb elminə olan böyük marağı sayəsində dai-
ma gərgin çalışmış, ixtisasını dərindən mənimsəyərək bacarıqlı 
həkim kimi yetişmişdi. Odur ki, qısa bir müddət ərzində yalnız 
öz rayonlarında deyil, hətta qonşu rayonlarda da bacarıqlı hə-
kim kimi ad çıxarmışdı. Xəstələr də, onların sahibləri də – ha-
mı onun xətrini çox istəyir, dərin hörmət bəsləyirdilər.  

İbrahim kişi, eləcə də Sürmə xala tezliklə oğullarının toyu-
nu görmək istəyirdilər, “dünyaya etibar yoxdur” – deyirdilər. 
Bu məqsədlə də bir gün nahar yeməyindən sonra İbrahim kişi 
Əlişi içəri otağa çəkərək dedi: 

– Oğlum, illər keçir, artıq nəinki bütün rayonumuzda, hətta 
qonşu rayonlarda da tanınmış həkimsən, hamı sənə hörmətlə 
yanaşır, xətrini dünyalar qədər istəyir. Allaha şükürlər olsun! 
Yaşın da az deyil, iyirmi altı yaşına keçmisən. Nə düşünürsən, 
ailə qurmaq, oğul-qız sahibi olmaq fikrin yoxdurmu?  

Atasının qəflətən bu istiqamətdə onunla açıq söhbətə başla-
masından Əliş xeyli utandı, bir anın içərisində alnında tər dam-
cıları yarandı. Lakin atası ondan cavab gözləyirdi. Başını qal-
dırmadan alçaq səslə:  

– Ata, hələ bir-iki il də işləyim, pul-para toplayım, evlən-
mək haqqında sonra fikirləşərik, – dedi. 

Oğlunun sözləri İbrahim kişinin ürəyincə olmadığından o, 
Əlişin evlənməsi ilə əlaqədar fikirlərini belə açıqladı: 

– Oğlum, Allaha şükür, hər şeyimiz var, sənin pul qazan-
maq üçün vaxt itirməyinə lüzum yoxdur. Mən də, anan da tez-
liklə nəvə görmək istəyirik. Sən bizim ilkimizsən. Bacıların da, 
qardaşların da hələ çox kiçikdirlər. Sənin yaşıdların çoxdan ailə 
qurublar. Anana söylə, kimin qızını istəyirsənsə, elçi gedək. 

Əlişin dirənmədən başını aşağı salmasından İbrahim kişi 
anladı ki, o, evlənmək istəyir. Sürmə xalanı da bu söhbətlərin-
dən xəbərdar edib, oğlunun könlünü aramasını, kimin qızını is-
tədiyini öyrənməsini tapşırdı.  

Günortadan sonra İbrahim kişi bir işlə əlaqədar qonşu 
kənddə yerləşən sovetliyə getdi. Rastına çıxan hər kəs onunla 
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mehribancasına salamlaşır və ayaq saxlayaraq əhvalını xəbər 
alırdı. İbrahim kişi bu rayonda tanınmış, sayılan kişilərdən olsa 
da, hiss edirdi ki, oğlu Əlişin sayəsində hörməti birə-iki artıb. 
Bu isə, onun ata qəlbini fərəhlə doldururdu. O, oğlu ilə qürur 
duyurdu. 

İbrahim kişi evə bir qədər gec qayıtdı. O qayıdanda ailənin 
bütün üzvləri evdə idi. Əri gələn kimi Sürmə xala süfrə açıb 
hamını şam yeməyinə səslədi. İbrahim kişi xanımının qıvraq-
laşmasından hiss etdi ki, o, bu gün xoş əhvali-ruhiyyədədir. Ba-
şa düşdü ki, Sürmə Əlişlə danışmış və işlər tam qaydasındadır. 
Ərini də məsələdən hali eləmək üçün yəqin ki, şam yeməyinin 
bitməsini gözləyir.  

Şam yeməyi başa çatdı. Süfrə yığışdırıldı. Çay da içildik-
dən sonra hərə öz işi ilə məşğul olmaq üçün ayağa qalxdı. Ay-
nabənddəki böyük yemək stolunun ətrafında yalnız ikisi – əri 
ilə o qalanda İbrahim kişi sual dolu gözlərini xanımının üzünə 
dikdi. Sürmə xala gülümsər gözlərlə ərinə baxdı və ona daha 
yaxın oturaraq dedi:  

– Ay kişi, gözümüz aydın, oğlumuz qonşumuz Əhməd ki-
şinin qızı Məleykəni istəyir. Lap ürəyimdən oldu, gözəl-göyçək 
qızdır, ağlı da başında. Ali təhsilli müəllimədir, dərs dediyi 
uşaqların valideynləri də ondan çox razılıq edirlər. 

İbrahim kişi də oğlunun seçimindən razı qalmışdı və aram-
la danışaraq:  

– Doğrudur, ay xanım, o gün Dilbərin valideynlər iclasına 
getmişdim. Onların sinif rəhbəridir. Hamı deyirdi ki, Məleykə 
müəllimə gələndən məktəbdə riyaziyyat fənninin tədrisi çox 
irəliləyib. Maşallah, həm işinə can yandırandır, həm də tələb-
kar, – dedi. 

– Əliş bildirdi ki, Məleykə çoxdan onun ürəyindədir. Özü 
ilə də danışıb, qız da onu sevirmiş. Allah xeyir versin, ay kişi!  

– Allah xeyir versin, Sürmə xanım! İnşallah tezliklə evimi-
zə gəlin gələcək. Sən nənə olacaqsan, mən də baba. Allah canı-
mızı sağ, işimizi də avand eləsin! 
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– Amin, ay kişi! Amin! 
Ər-arvad o gecə yataqlarında da xeyli söhbət edib qarşıdakı 

xeyir işlərindən danışdılar. Sonra da bir-birinə “gecən xeyirə 
qasın!” – deyib yuxuya getdilər...  

 
* * * 

Səhəri gün İbrahim kişi kolxoz idarəsində Əhməd kişi ilə qar-
şılaşdı. Görüşüb, hal-əhval tutduqdan sonra İbrahim kişi dedi: 

– Əhməd kişi, iki gündən sonra – bazar günü axşam xanım-
la sizə gələcəyik. 

Əhməd kişi: 
– Xoş gəlib, səfa gətirəcəksiniz! Xeyirdirmi, ay qonşu? – 

dedi. 
– Lənət şərə, ay Əhməd kişi! İnşallah xeyirdir, – dedi və 

göz vurub gülümsədi. 
Əhməd kişi daha dərinə getməyib İbrahim kişi ilə sağollaş-

dı. Evə qayıdandan sonra İbrahim kişigilin bazar günü axşam 
onlara gələcəklərini bildirdikdə xanımı Zərifə xala dedi: 

– Xoş gəlir, səfa gətirirlər, yəqin Məleykəni istəməyə gələ-
cəklər. 

Əhməd kişi özündən asılı olmayaraq: 
– Kimə istəyəcəklər? – dedi və o anda da özlüyündə yəqin-

ləşdirdi ki, doktor oğullarına istəyəcəklər. 
Zərifə xala fəxrlə:  
– Əliş doktora, – dedi, ərinin susduğunu görüb əlavə elədi, 

– Məleykə ilə Əliş doktor söhbət ediblər, bir-birlərini istəyirlər. 
Əhməd kişi:  
– Əliş doktor yaxşı oğuldur. O yaşda rayonda bu qədər hör-

mət qazanmaq asan iş deyil. İnşallah hər şey yaxşı olar. 
– İnşallah, ay kişi, İnşallah! Qonaqları gərək adımıza layiq 

qarşılayaq, bircəcik qızımızın başını ucadan da uca etməliyik. 
– Qızımız niyə bir olur ki? Allaha şükür ki, düz yeddi qızı-

mız var, ay Zərifə xanım! Gəlinlərimiz də bizim qızlarımız de-
yillərmi? 
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Zərifə xanım gülümsünərək:  
– Düz deyirsən, ay kişi! Olmasına yeddi qızımız var, ancaq 

onlardan yalnız birini yola salacağıq, İnşallah! 
– Doğru deyirsən, xanım! Sən hazırlığını gör. Əlavə nəyə eh-

tiyac olarsa, sabah rayona getməliyəm, bazardan alıb gətirərəm. 
Üzə vurmasalar da, hər ikisi indidən kövrəlmişdi. Doğru-

dan da oğul evləndirməyə, gəlin gətirməyə nə var ki, çətin olan 
qız yola salmaqdır, ağır olan neçə illərdən bəri böyütdüyün, 
oxutduğun, nazını çəkdiyin qızından ayrılmaqdır . 

Bazar günü axşam naxırdan qayıdan mal-qaranı rahatladıq-
dan, əl-ayaq yığışandan sonra İbrahim kişi ilə Sürmə xala Əh-
məd kişigilə gəldilər. Əhməd kişi, Zərifə xanım, onların böyük 
və ortancıl oğulları da evdə idilər. Qonaqlar böyük hörmətlə 
qarşılandılar. Əvvəl süfrəyə çay gətirildi. Lakin çaylarını iç-
məzdən qabaq İbrahim kişi üzünü Əhməd kişiyə tutaraq dedi: 

– Əhməd kişi, biz sizinlə ata-babadan qonşuyuq, həmişə də 
yaxşı qonşu olmuşuq. Bir-birimizin xeyir-şərinə yaramışıq. Bu 
dəfə də qapınızı xeyir iş üçün açmışıq. Bizim oğlumuz Əliş 
doktor sizin qızınız Məyeykə müəlliməni bəyənib, ürəyinin 
hökmünü anasına bildirib. İndi qız sizdən, oğlan bizdən. Nə de-
yirsiniz? Çayımızı şirin edəkmi? 

Əhməd kişi bir qədər ara verdikdən sonra dedi:  
– İbrahim kişi, indiki oxumuş gənclər bizdən çox ağıllıdır-

lar. Biz etiraf etməsək də, bu, bir həqiqətdir. Odur ki, onların 
ürəyinin hökmünə, ağlının seçiminə hörmət etməliyik. Anası-
nın dediyinə görə, Məleykə də bu xeyir işə razıdır. Nə deyirəm, 
mənim və ailəmin üzvlərinin etirazı yoxdur. Allah mübarək 
eləsin! Allah bizi bir-birimizin qarşısında başıaşağı eləməsin! 

Hamı bir ağızdan: 
– Amin, – dedi.  
Çaylara qənd salıb qarışdırdılar. Çaylar içilib qurtaran kimi 

İbrahim kişi dedi: 
– Etiraz etmirsinizsə, indi də qızımızı bura çağıraq və bar-

mağına üzük taxaq. Sürmə xalası ehtiyatlı gəlib. 
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Məleykəni yanlarına çağırıb el adətincə barmağına üzük 
taxdılar. Böyüklər xeyir-dualarını verdilər. Dağlardakı lalələr 
kimi qızarmış Məleykə böyüklərdən icazə alaraq öz otağına 
keçdi. İbrahim kişi: 

– İnşallah toylarını məktəblər yay tətilinə bağlananda edə-
rik. Əvvəlcə siz Məleykə müəllimənin toyunu edərsiniz, bir, ya 
iki həftədən sonra da biz Əliş doktorun toyunu edib gəlinimizi 
apararıq. Siz nə deyirsiniz? – dedi və Əhməd kişiyə baxdı. 

– Düşünürük ki, münasibdir, – deyə Əhməd kişi bütün ailə 
üzvlərinin əvəzindən razılığını bildirdi. 

Bundan sonra qonaqlar evlərinə getməyə hazırlaşanda Əh-
məd kişi onların yerlərindən durmamalarını xahiş edərək dedi: 

– İbrahim kişi, hara tələsirsiniz? Elə bil ki, od almağa gəl-
misiniz. Xahiş edirəm, rahat əyləşin, Zərifə xanımın bişirdiyi 
xörəklərdən yeyək, ağzımız dada gəlsin. Bir az da söhbət edə-
rik. İnşallah bundan sonra söhbət etməli o qədər ortaq mövzu-
larımız olacaq ki.  

Aynabəndin ortasındakı iri masanın üstünə sərilmiş tərtəmiz 
yuyularaq səliqə ilə ütülənmiş süfrəyə boşqablar, qaşıq, çəngəl, 
duz, istiot qabları və salfer qoyuldu. Sonra ortaya ləzzətli ye-
məklər, salatlar və çörək düzüldü. Ev sahibinin “Bismillah, de-
yin, çörək kəsin”, – deməsi ilə əllər süfrəyə uzandı. Hamı doyub, 
“Əlhəmdüllah! Yedik azaltdıq, Allah əvəzini yetirsin!” – deyib 
çəkildikdən sonra süfrənin üzərindəkilər yığışdırıldı. Sufrə yeni-
si ilə əvəz olundu. Süfrəyə iri vazalarda meyvə düzüldü. Yeni-
dən stolda hər kəsin qarşısına kiçik boşqab, bıçaq, çəngəl və sal-
fet qoyuldu. Qısa bir fasilədər sonra süfrəyə büllür konfetqabı-
larda o zaman rayon yerlərində tapılmayan bahalı konfetlər dü-
züldü, daha sonra ətirli çay verildi. Çaylar da içildikdən sonra 
qonaqlar ev sahibindən icazə alaraq getdilər. Məleykə öz otağın-
da sabahkı dərslərə hazırlaşırdı. Oğulları öz evlərinə getdilər. 
Stolun ətrafında yalnız ikisi qaldıqda Zərifə xala dedi: 

– Allah bütün arzularımın belə asanlıqla çin olmasına daim 
yardımçı olsun! Həmişə ürəyimdən keçirirdim ki, kaş Məley-
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kəm uzağa düşməyəydi. Qızın yaxında yaşamasının valideyn-
lər, xüsusən də ana üçün əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Başın, 
gözün ağrıyanda qızın yanında hazır olmadısa, nəyə lazımdır 
bu həyat?  

Əhməd kişi: 
– Təki övladlarımız xoşbəxt olsunlar, uzaqda, yaxud da ya-

xında yaşamalarının elə də fərqi yoxdur, sən toya hazırlaş, – 
dedi 

Zərifə xala:  
– Biz, demək olar ki, hazırıq. Vaxtında cehizimizi hazırla-

mışıq. Qalan xırda-paranı düzüb-qoşmaq isə çox vaxt almaya-
caq, – dedi. 

Əhməd kişi:  
– “Gecənin xeyirindən, sabahın şəri yaxşıdır”, – deyiblər. 

Yaman yorulmuşam, yataqlari hazırla yataq, – dedi və ayağa 
qalxdı. 

 
* * * 

Elçilikdən böyük sevinc içərisində qayıdan ata-anasını gö-
rən kimi Əliş anladı ki, elçiləri yaxşı qarşılayıblar. Abır-həya 
gözləyərək valideynlərindən heç nə soruşmadı.  

Sürmə xala dözmədi, balacaların diqqətini çəkmədən Əlişi 
içəri otağa apardı və oğlunun alnından öpərək onu təbrik elədi: 

– Canım oğlum, səni ürəkdən təbrik edirəm, qızın “hə”sini 
aldıq. Allaha şükürlər olsun! Hər şey tam qaydasındadır.  

Əlişin sevindiyini görən Sürmə xala oğlunu daha da sevin-
dirmək məqsədi ilə yavaş səslə dedi:  

– Ay Əliş, gedəndə sənə bildirmədim, özümlə qaynanamın 
mənə bağışladığı üzüyü də aparmışdım. Həmin üzüyü Məleykə 
qızımın barmağına taxdıq. Bilirsən də, o üzük neçə yüz ilin 
üzüyü olsa da çox gözəldir. Deyilənə görə, onu on yeddinci 
əsrdə Şuşada ən məşhur zərgər sayılan Mirzəquluağaxan oğlu 
Hacı Ələmdar düzəldib. O, zərgərin yaratdığı gözəl sənət əsər-
ləri müxtəlif məşhur adamlara hədiyyə edilib. Deyilənə görə, 
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onun düzəltdiyi bir boyunbağı-sırğa-üzük dəsti də Leninqradda 
Ermitujdu nədi... 

Əliş gülərək mehribanlıqla anasını qucaqladı: 
– Ermituj yox, ay ana, Ermitaj. Sovet hakimiyyətindən əv-

vəl o tikili Rusiya padşahının “Qış sarayı” imiş, indi dünyadakı 
ən böyük muzeylərdən biridir, – dedi.  

–Ay saqqalı ağarmış... hə, o muzeydə nümayiş etdirilir. Bu 
üzük də onun ən dəyərli əl işlərindən sayılır. İnşallah, yay təti-
linin əvvəllərində birinci Məleykə müəllimənin, sonra da sənin 
toyun olacaq. Sənin toyun olan günü gəlinimizi də gətirəcəyik. 

Əliş anasının üzündən öpərək dedi: 
– Çox sağ olun, ay ana! Allah sizi başımızın üstündən əs-

kik eləməsin! 
Sürmə xala da oğlunun alnından öpərək: 
– Allah hər ikinizi xoşbəxt eləsin! İnşallah hər şey yaxşı 

olacaq, – dedi. 
Sonra Sürmə xala süfrə açdı, ailənin bütün üzvləri axşam 

yeməyinə oturdu. İbrahim kişi:  
– Mən yalnız ayran içəcəyəm, – dedi. 
Uşaqlar Sürmə xalanın ertədən bişirib hazır qoyduğu və 

əlüstü qızdıraraq boşqablara çəkdiyi çolpa çığırtmasını ləzzətlə 
yeyib üstündən də ayran içdilər. Nehrədən təzəcə çıxmış ayran 
çolpa çığırtmasından sonra lap ləzzət verdi. Hər kəs “Əlhəm-
düllah! Yedik azaltdıq, Allah əvəzini yetirsin!” – deyib kənara 
çəkilsə də, ortancıl oğulları Məlik yerindən tərpənmədi. Sürmə 
xala onun çolpa çığırtmasını çox xoşladığını bilirdi, odur ki, 
oğluna üz tutaraq: 

– Ay Məlik, doymadınsa, çığırtmadan qazanda qalıb, ve-
rim, bir az da ye, – dedi və oğlundan cavab gözləmədən onun 
boşqabına bir daha xörək çəkdi. 

Məlik anasının əlavə etdiyi çığırtmanı yedikdən sonra üstün-
dən ayran içdi və “Əlhəmdüllah! Yedik azaltdıq, Allah əvəzini 
yetirsin!” – deyərək dərslərini hazırlamağa getmək üçün ayağa 
qalxdı. Bu zaman İbrahim kişi oğlunu yanına çağırdı və dedi: 
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–Mənim ağıllı oğlum, dərslərin necə gedir? 
– Sağ olun atacan, yaxşı gedir. 
– O gün sinif rəhbərin Qulu müəllimlə rastlaşdım. Dedi ki, 

“Məlik dərslərini çox yaxşı oxuyur. Onun böyük gələcəyi var. 
Dərs ləvazimatlarını vaxtlı-vaxtında alın, dərslərini hər zaman 
yüksək səviyyədə hazırlaya bilsin”. Oğlum, nəyə ehtiyacın olarsa, 
vaxtında ya özün al, ya da qardaşına de, rayondan alıb gətirsin. 

Məlik: 
Baş üstə, atacan, – dedi və dərslərini hazırlamağa getdi.  
Elə bu zaman o biri otaqda bir-birini dartışdıran Dilbərlə 

Xalidənin səsi eşidildi. Sürmə xala özünü yetirərək: 
– Nə olub, yenə nəyin üstündə çəkişirsiniz? Bir az astadan 

olmazmı? – deyə qızları sakitləşdirməyə çalışdı. 
Xalidə: 
– Ay ana, de də ona, sabah rəsm dərsimiz var, müəllim evdə 

“Qarabağ” xalçasının şəklini çəkməyi tapşırıb. Dilbər rəngli ka-
randaşları mənə vermir ki, mən də şəkli çəkim. Bəs mən sabah 
Əfruz müəlliməyə nə cavab verəcəyəm? – deyə ağlamsındı. 

Sürmə xala təmkinini pozmadan Dilbərə dedi: 
– Dilbər, qızım, karandaşları ver, bacın ev tapşırığını yeri-

nə yetirsin.  
Dilbər mızıldanaraq: 
– Mənim də dərsim var, – dedi və acıqlı baxışlarını Xalidə-

yə yönəltdi. 
Sürmə xala yenə təmkinini pozmadan dedi: 
– Sənin dərsin üç gündən sonra olmayacaq?  
Dilbər: 
– Elədir, üç gündən sonra olacaq. Amma Xalidə karandaş-

ların ucunu sındırarsa, mən nə edərəm? – deyə bəhanə gətirdi. 
Sürmə xala: 
– Sən karandaşları ver, bacın dərsini hazırlasın. Sabah da 

məktəbə aparsın. Məktəbdən qayıdandan sonra karandaşları 
özüm yoxlayacağam. Hansının ucu qırılmış olsa, mən yonub 
sənə qaytaracağam. Sən böyüksən, gərək həmişə kiçik bacına 
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kömək edəsən, bir də ki, o karandaşlar sizin ikiniz üçün alın-
mayıbmı? – dedi və otaqdan çıxdı. 

Anası gedəndən sonra Dilbər rəngli karandaşları qutu ilə 
birlikdə bacısına verdi və dedi: 

– Bax, diqqətli ol, sındırsan, anam səni danlayacaq. 
Xalidə: 
– Qorxma, sındırmaram, – dedi və karandaşları alan kimi 

işə başladı.  
 

* * * 
Mart ayının axırları idi. Hər yerdə ilk baharın nəfəsi duyu-

lurdu. Havalar isinməyə başlamışdı. Qışın şaxtalı-qarlı günləri 
arxada qalmışdı. Yol-cığır kənarında, örüş yerlərində yaşıl ot 
baş qaldırmışdı.  

Bağlardan topladıqları bənövşəni aşağı sinif şagirdləri mü-
əllimələrinə, yuxarı siniflərdə oxuyanlar isə xoşladıqları qızlara 
bağışlayırdılar.  

İnsanların canına isti keçdikcə qalın paltarlarını soyunaraq 
yüngülləşirdilər...  

Bir gün axşam yeməyi zamanı Dilbər dedi: 
– Sabah sinfimizdə valideynlər iclası olacaq. Məleykə mü-

əllimə tapşırdı ki, hamınızın valideyninin gəlməsi vacibdir. 
Dilbərin dediklərini eşidən Əliş doktor bacısına üz tutaraq: 
– Sənin sabahkı valideynlər iclasında özüm iştirak edəcə-

yəm. Onsuz da sabah saat üçdən sonra xəstəxanada bir işim 
yoxdur, – dedi və heç kimdə şübhə yaranmaması üçün əlavə et-
di: – Görüm sən necə oxuyursan.  

Bu zaman İbrahim kişi ilə Sürmə xalanın nəzərləri qarşılaş-
dı. Sürmə xala gülümsəyərək gözlərini yumub açdı. Güya ərinə 
göz vurdu.  

Nişanlandıqlarından bəri Əlişlə Məleykə cəmi iki dəfə gö-
rüşmüşdülər. Birinci dəfə nişanlarının səhəri günü Sürmə xala 
gələcək gəlinini Əlişin xahişi ilə evlərinə dəvət etmişdi. Onlar 
on dəqiqəyə qədər söhbət etmişdilər. Əlişi maraqlandıran toya 
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qədər necə davranacaqları idi. Əliş Məleykənin əlindən tutaraq 
onu çox sevdiyini və dörd-beş ay onun ayrılığına dözə bilmə-
yəcəyini söylədi. Məleykə: 

– Nə etmək olar. Bura kənd yeridir. Nişanlı olsaq da, bizi 
bir yerdə görsələr yaxşı düşməz, – dedi. 

Əliş adət-ənənələrlə razı olmadığını bildirərək dedi:: 
– Bu nə geridəqalmışlıqdır ey? Bakıda nişanlı qızla oğlan 

birlikdə kinoya gedir, qonaqlıqlara dəvət olunurlar. Hətta bul-
varda birlikdə vaxt da keçirirlər.  

Məleykə:  
– Görürəm, doktor, maşallah iştahan pis deyil. Mən Gəncə-

də oxumuşam. Daim də qardaşlarımın nəzarətində olmuşam. 
Bakıda vəziyyət necədir, bilmirəm. Amma bura kənd yeridir. 
Buranı Bakıya tay tutma. Əslində mənim bu saat sizdə olma-
ğım da düzgün deyil. Görən “Dünən nişanlanıblar, bu gün bir 
yerdədirlər” – deməzmi? Toyumuza qədər döz. Nə qalıb ki, 
dörd aydan bir az artıq, – dedi və halına acıyırmış kimi nəzər-
lərlə Əlişi süzdü. 

Əliş qızın baxışının mənasını anladı və yarızarafat, yarıger-
çək:  

– Mən elə bilirdim ki, sən məni başa düsəcəksən. Görürəm, 
sən də köhnə fikirlisən, – dedi. 

Məleykə bir qədər ciddiləşərək: 
– Məni belə ittiham edə bilməzsən. Bu adətləri mən yarat-

mamışam, hörmətli doktor. El-oba adama nə deyər? Hələ qar-
daşlarımı demirəm. Başımı kəsərlər, – dedi.  

– Nəinki başının kəsilməsinə, hətta barmağına tikan batma-
sına belə dözəmmərəm. Nə etmək olar, həsrətin yaxsa da məni, 
ey mələk, mərd durub dayanam, mən dözəm gərək.  

Məleykə gülərək: 
– Amma yaman poetik dedin haa. Belə getsə, İnşallah to-

yumuza qədər şair olar, bəlkə bir şeirlər kitabı da buraxarsan, – 
dedi. 

– Sən gülməyində ol, hələ Məcnun oluban çollərə düşsəm 
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yeri var, – dedi və ucadan güldü. 
Bu zaman qapının arxasında iki dəfə yüngül öskürən Sür-

mə xala əlində tutduğu podnosda iki stəkan çay və mürəbbə do-
lu qabla içəri daxil oldu və dedi: 

– Sizə çay gətirmişəm. Sağlıqla nuş edin, balalarım! 
Məleykə də, Əliş də Sürmə xalaya minnətdarlıq edərək 

çaylarını qarşılarına çəkdilər. Çaylar içildikdən sonra Məleykə 
Sürmə xala ilə də, Əlişlə də sağollaşıb getdi. Çıxarkən onu yola 
salan Əliş doktora: 

– Dörd ay da dözəsən gərək, əzizim, – dedi və gülərək ev-
lərinə tərəf yollandı.  

Nişanlısı tini burulana qədər Əliş onu gülər gözlərlə müşa-
yiət etdi. 

Onlar ikinci dəfə bir aydan sonra təsadüfən kücədə rastlaş-
dılar. Salamlasaraq, hal-əhval tutdular. Məleykə elə-belə söh-
bət olsun deyə dedi: 

– Doktor, aya-günə dönmüsən, görünmürsən? 
Əliş Məleykənin gülümsər gözlərinə baxaraq: 
– Əzizim, sənə demişəm, məni görmək istəyəndə Dilbərə 

denən ki, Əliş doktorun işləri necədir? O dəqiqə mənimlə ma-
raqlandığını çatdıracaq. Mən də anlayacağam ki, məni görmək 
istəyirsən, – dedi. 

Məleykə Əlişə nazla baxaraq: 
– Əminsən ki, Dilbər mənim səninlə maraqlandığımı sənə 

çatdıracaq? 
– Bəli, əminəm! 
Onlar söhbətə təzəcə başlamışdılar ki, uzaqdan kəndin söz-

baz qarısı – Cəhrəbanu göründü. Əslində qadının adı Şəhrəba-
nu idi. Lakin sözbaz, hər sözü uzatdıqca uzatmağı xoşlayan ol-
duğundan kəndin bütün sakinləri – uşaqdan tutmuş böyüyə qə-
dər, hamı öz aralarında ona Cəhrəbanu deyirdilər.  

Bir gün hamilə kəndçiləri Sənubər birinci sinifdə oxuyan 
qızı İntizara deyir ki, get Şəhrəbanu nənəndən bir banka şor al 
gətir. Onun razyanalı şorundan ötrü ürəyim gedir. O gün özü 
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demişdi ki, ürəyin şor istəyəndə uşaqlardan birini göndər gəlib 
aparsın. Qız anasına bic-bic baxaraq: 

– Ay ana, Şəhrəbanu nənə kimdir ki? – dedi və qımışdı. 
Qızının Şəhrəbanu nənəni doğrudan da tanımadığını zənn 

edən qadın dedi: 
– Ay səni ölməyəsən, Cəhrəbanu nənəni tanımırsan? 
Qız gülərək yola düşəndə Sənubər anlamışdı ki, uşaq söh-

bətin kimdən getdiyini başa düşsə də, anasına qadının ikinci 
adını dedirtmək üçün onunla əylənirmiş...  

Cəhrəbanu qarını uzaqdan görən Məleykə ilə Əliş sağolla-
şıb ayrılmışdılar. 

Axşam valideynlər iclasına getməli olan Əliş doktor səhər 
xəstəxanaya gələn kimi tibb bacısı Nisəyə dedi: 

– Ay Nisə xanım, mənə on bir ədəd qızılgül lazımdır, ki-
min həyətində olar? 

Nisə gülümsəyərək: 
– Ay doktor, qızılgül bizdə. Nə qədər istəyirsinizsə, bu saat 

gedim gətirim, – dedi. 
– Hələ tezdir, saat üçdə gedəcəyəm, yarım saat əvvəl gətirə 

bilərsənmi? 
– Bəli! Saat ikidə gedərəm, üçün yarısına kimi qayıdaram. 
Nisə dediyi kimi də elədi. Saat üçün yarısında on bir ədəd 

qızılgül Əliş doktorun kabinetinə gətirildi. Əliş doktor Nisəyə 
minnətdarlıq etdikdən sonra gülləri ayaq-baş qoyaraq qəzetə 
bükdü və bükülünün orta hissəsindən tutub kabinetindən çıxdı.  

Əliş doktor xəstəxananın qarşısında bir kəndçisinə rast gəl-
di. Kəndçisi yaxınlıqda saxladığı “Pobeda” markalı avtomobili-
ni göstərərək: 

– Ay doktor, kəndə gedirəm, evə gedirsinizsə, əyləşin, – 
dedi.. 

– Var ol, ay Səməd, kəndə gedirəm, məni də apar, məktəb-
də bizim uşaqların valideynlər iclası olacaq.  

Onlar avtomobilə əyləşdilər. Yolda ordan-burdan söhbət 
etdilər. On beş-iyirmi dəqiqəlik yolu sanki iki dəqiqəyə gəldi-
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lər. Doktoru məktəbin yanında düşürdükdən sonra Səməd yolu-
na davam etdi. 

Valideynlər iclasında görünəndə kəndçiləri Əliş doktorla 
mehriban görüşüb, hal-əhval tutdular. Məleykə xeyli həyəcan-
lansa da, özünü ələ ala bildi. Hər kəs Əliş doktorun əlindəki 
bükülüyə baxır, lakin onun nə olduğunu anlaya bilmirdi. İclas 
başa çatdıqdan sonra Əliş bir qədər ləngidi. Valideynlər Əlişlə 
Məleykəyə dualar edərək getdilər. Hamı getdikdən sonra Əliş 
gülləri qəzetin arasından çıxardı və səliqə ilə buket düzəldərək 
Məleykəyə uzatdı və dedi: 

– Əzizim, iki gündən sonra ad günündür. Səni indidən təb-
rik edirəm. Nəsibin bir ömür səadət olsun! Əlbəttə mənimlə 
birlikdə. 

Məleykə: 
– Amin! Amin! Əzizim! – dedi və hər ikisi ucadan gülüş-

dülər.  
Məleykə gülləri alaraq nişanlısına ürəkdən təşəkkür etdi. 

Buketin məhəbbət, sevgi dolu qoxusunu ciyərinə çəkdi. Sonra 
gülləri əvvəlki kimi düzməsini Əliş doktordan xahiş etdi. Onlar 
sinifdə çox ləngimədən çıxıb evlərinə doğru irəlilədilər. Söh-
bətləri yolda da çox uzanmadı. Məktəbin həyətindən çıxanda 
Məleykə gözucu Əlişə baxaraq: 

– Əzizim, işlər necə gedir? – dedi. 
– Hansı işlər? 
– Dözmə işlərini deyirəm dəə. 
– O işləri deyirsən? Sağ ol, çətin də olsa, birtəhər günü-gü-

nə calayıram. İki ay yarımdan da az qalıb. Bunu da başa vura-
cağam, İnşallah! Pislik pis adamlara qalacaq. 

Yenidən hər ikisi ürəkdən güldülər. Elə bu zaman yolları 
ayrılırdı. Ləngimədən hərə öz evinə doğru döndü. Ayrılarkən 
ilk dəfə Məleykə də qəlbində boşluq hiss elədi. Nişanlısının ad 
gününü öyrənərək onun üçün gül gətirməsi qəlbini dağa dön-
dərmiş, onu göylərə qaldırmışdı. Bu, indiyə qədər sevdiyi in-
sanlardan aldığı ilk gül idi. Əlişin bu qədər diqqətli olduğunu 
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güman etməzdi. Sevdiyi oğlanın bugünkü hərəkəti onu Məley-
kənin gözündə göylərə qaldırmışdı. Odur ki, ayrılarkən o da ilk 
dəfə darıxdı, Əlişin əlindən tutaraq çay boyunca uzanan çə-
mənliklərdə gəzməyə çıxmaq, onu nə qədər sevdiyini sübut et-
mək istədi. Lakin mümkün idimi?..  

 
* * * 

Artıq iyun ayının əvvəlləri idi. Hər yanda yaşıllıq, hər yan-
da gül-çiçək. Bir sözlə, təbiət üzə gülür, insanların qəlbini fərəh 
hissi ilə döyündürürdü.  

Artıq Məleykənin toyu olmuşdu. Əlişin uçmağa yalnız qa-
nadı çatmırdı. İki gündən sonra onun da toyu olacaq, Məleykə 
ilə qovuşacaqdı. Üç gün əvvəl qızın yolunun üstündə durub göz-
ləmişdi ki, onunla bir az söhbət eləsin. Elə təzəcə bir-birinə ya-
xınlaşırdılar ki, Əliş Məleykənin arxasınca gələn Əhməd kişini 
gördü və qızla salamlaşıb, hal-əhval tutan kimi yoluna davam et-
di. Məleykə Əliş doktorun ondan belə tələsik uzaqlaşmasının sə-
bəbini yalnız dönüb arxaya baxanda anladı. Arxadan atasının 
gəldiyini görən Məleykə gülərək ayaq saxladı və atasının ona 
çatmasını gözlədi. Əhməd kişi qızına çatar-çatmaz dedi: 

– Ay qızım, Əliş doktor bu tərəfə haraya gedir? Yəqin ki, 
məktəbdə də indi heç kim olmaz. 

Məleykə hər şeyi gözəl bildiyi halda:  
– Nə bilim, ay ata... Yəqin bu tərəfdə xəstəsi var, baş çək-

məyə gedir, – dedi və üzünü yana tutaraq güldü. 
Əliş doktor bir qədər getdikdən sonra dönüb arxaya baxdı, 

qaynatası ilə nişanlısı tini burulmuşdular. O da geri qayıdıb ev-
lərinə gəldi. Dilxor idi. Anası onun kefsiz olduğunu görüb: 

– Mənim doktor balamın kefinə kim dəyib? – dedi və oğlu-
nu qucaqlayıb alnından öpdü. Anasının bu mehribanlığından 
daha da kövrələn Əliş dedi:  

– Kim olacaq gəlininlə atası. Məleykə ilə söhbət etmək üçün 
qarşılamağa çıxmışdım. Bir də görürəm ki, Əhməd əmi qızın ar-
xasınca gəlir. Salamlaşıb ötdük. Bir kəlmə də danışa bilmədik. 
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İşin nə yerdə olduğunu indi anlayan Sürmə xala gülümsə-
yərək ortalığı yumşaltmaq məqsədilə dedi: 

– Ay oğlum, İnşallah iki gündən sonra toyundur. Ondan 
sonra gecə də, gündüz də bir-birinizdən ayrılmazsınız. İstəsəniz 
lap Bakıya gedərsiniz. Güləndam xalan onsuz da sizi qonaq ça-
ğıracaq. 

Nəhayət, iki gün də gəlib keçdi. Əlişin günortadan başla-
nan toyu gecə yarı olanda qurtardı. Bütün kənd sakinləri dokto-
run toyunda iştirak edirdilər. Rayon mərkəzindən, eləcə də 
qonşu rayonlardan da gələn qonaqlar az deyildi.  

Axşama yaxın qarmon, klarnet və nağaradan ibarət üçlük 
gəlini gətirməyə getdilər. Əhməd kişinin də qonşuları Məleykə 
müəllimənin yola salınmasında iştirak edirdilər. Buradan da 
Əliş doktorun toyuna gedəcəkdilər.  

Çalğıçılar əməlli-başlı tər içində idilər. Hərə bir hava sifa-
riş edirdi. Hamısı da öz kəndçiləri idi və heç kimin xətrinə dəy-
mək olmazdı. Sifariş, sifarış dalınca gəlirdi. Bir saata qədər qız 
evində çalğıçıların sıxıb suyunu çıxardılar.  

Gəlin maşını yola düşəndə yazıq müsiqiçilər elə bildilər ki, 
“on beş sutkalıq həbs”dən azadlığa buraxıldılar. Tərlərini silib 
avtomobillərinə oturdular və gəlin maşınının dalınca hərəkətə 
başladılar.  

Bəy evi ilə gəlin evinin arası onca dəqiqəlik yol idi. Çatan 
kimi çalğıçı üçlük yenə çalmağa başladı. Oynayanlar həyətin 
tozunu çıxarmışdilar. Cavanlar ortadan çıxmaq bilmirdilər.  

Çalıb-oynanılan yerin yemək yerindən ayrı olması yaxşı 
düşünülmüşdü. Toya gələnləri dərhal qəbul edib yemək verilən 
yerə aparırdılar.  

İbrahim kişi tapşırmışdı ki, bu məclisdən bir nəfər də olsa 
narazı getməməlidir. “Kim nə istəyirsə, nə qədər istəyirsə, ve-
rin, heç kimin xətrinə dəyməyin”. 

Aran Qarabağda nə qədər tanınmış xanəndə, müğənni var-
dısa, hamısı məclisdə iştirak edirdilər. Xanəndələr təmənnasız 
gəlmişdilər. Öz aralarında yaratdıqları növbəyə əsasən, biri 
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oxuyub qurtaran kimi keçib yerində oturur, sonra o biri gəlib 
oxuyurdu. Sifariş verənlər də az deyildi.  

Toy mərasimi gecədən xeyli keçməsinə baxmayaraq, hələ 
də davam edirdi. Heç kim evinə getməyə hazırlaşmırdı. Bu za-
man kəndin toybəyisi İman dedi: 

Cammat, toy sahibi İbrahim dayının, bəyimiz Əliş dokto-
run adından hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Gəlmisi-
niz, məclisimizi zinətləndirmisiniz. O gün olsun ki, sizin də hə-
yətinizdə belə, hətta bundan da gözəl məclislər olsun, bizlər də 
iştirak edib borcumuzdan çıxaq. Əziz qonaqlar, hörmətli qon-
şular və dostlər, kimin nə sifarişi, nə xahişi varsa, bir qədər tə-
ləssin. Yarım saartdan sonra toy şənliyi sona yetəcək.  

Gənclər yenidən ortaya girib gözəl rəqslər etdilər. Onların 
hər biri sevdiyi qızın iştirak etdiyi bu məclisdə özlərini göstər-
mək, qızların qəlbini ovlamaq üçün bundan gözəl fürsət ola bil-
məyəcəyini yaxşı anlayırdılar. 

Nəhayət, toy mərasimi başa çatdı. Qonum-qonşu evlərinə 
dağılışdı. Bütün günü qonaqlarla məşğul olan toy sahibləri də 
əməlli-başlı yorulmüşdular. 

Qalan əsas məsələ bəylə gəlinin rahatlanması idi. Sürmə 
xala nə qədər yorulsa da, hərəkətdən qalmırdı. O yengənin son 
istəklərini təmin etdikdən sonra tiyanlarda, qazanlarda qalan 
xörəklərin qonşular, qohum-əqrəba arasında bölüşdürülməsini 
tapşırdı. Balaca uşaqlarını yatacaqlarında rahatladıqdan sonra 
ərinin yanına gəlib dedi: 

– Allaha şükürlər olsun, ay İbrahim, biz də övlad toyu gör-
dük. Allah səni bu ailənin üstündən əskik eləməsin! Bütün bun-
lar sənin zoruna mümkün oldu. İnşallah, o biri uşaqlarımızı da 
yerbəyer etsəydik dərdim olmazdı.  

– Allah sənə də ömür versin! Mən sənsiz heç nə edə bilmə-
rəm. İnşallah, digər uşaqlarımızın da ev-eşik olduğu günü görə-
cəyik. 

Elə bu zaman yengə qarı: 
– Muştuluğumu verin! Babası, nənəsi, müştuluğumu verin! 
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İnşallah, tezliklə nəvə oynadacaqsınız, muştuluğumu verin! – 
dedi və İbrahim kişi ilə Sürmə xalaya yaxınlaşdı. İbrahim kişi 
qarıya bir göy iyirmibeşlik uzadaraq dedi: 

– Buyur, ay Səbriyyə bacı. 
Səbriyyə qarı iyirmibeşliyi alıb: 
– Allah balalarınızı xoşbəxt eləsin! Allah onları min budaq 

eləsin! –dedi. 
Elə bu zaman qonşu cavanların tüfənglərindən açılan yeddi 

atəş toyu olan gənclərin xoşbəxtliyə qovuşduqlarını bütün kən-
də bildirdi... 

 
* * * 

Səhər açılmasına baxmayaraq, toy evində tam sakitlik idi. 
Məleykə ilə Əlişdən başqa hamı təzəcə yuxuya getmişdi. Yeni 
evlənənlər arada bir-iki saat yatsalar da, tez oyanmış, yata bil-
məmişdilər. Onların hər ikisi xoşbəxt idi. Bir-birini qucaqla-
maqdan, sığallamaqdan, öpməkdən doymurdular. Ailə həyatı-
nın şirinliyini bütün duyğu üzvləri ilə yaşayırdılar. Danışmasa-
lar da, bir-birini gözəl anlayırdılar.  

Sükutu Əliş doktor pozaraq dedi: 
– Əzizim, mən yaman acmışam. Deyəsən evdə bizdən baş-

qa oyaq adam yoxdur. Stolun üstündə şirniyyat və meyvə olsa 
da, çaysız heç nə edə bilmərik. Sən qalxma, mən gedim görüm 
çay hazırlaya bilirəmmi. 

Məleykə çox da ac olmadığını bildirdi. Əliş otaqdan çıxdı 
və aynabənddə yenicə qalxmış anası ilə qarşılaşdı. 

Sürmə xala: 
– Sabahın xeyir olsun, ay oğlum, səhərin gözü açılmamış 

burada nə gəzirsən? Məleykə də oyanıbmı? – deyə sual etdi. 
Əliş doktor: 
– Sabahın xeyir, ay ana, yaman acmışıq, istədim çay qo-

yam, bizim üçün səhər yeməyi hazırlaya bilərsənmi? – dedi. 
– Bu saat, əziz oğlum! Sizə gözəl səhər yeməyi verəcəyəm. 
Sonra Sürmə xala həyətə enərək samovara od saldı. Çayni-
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ki yaxalayıb hazır qoydu. Təxminən on dəqiqədən sonra samo-
var qaynadı. Sürmə xala çayı dəmlədi. Podnosa bal, nehrədən 
təzəcə çıxmış kərə yağı, qaymaq, soyutma yumurta, çörək, çay, 
duz, bıçaq, çay qaşığı və salfet qoyub gənclərin otağına gətirdi 
və dedi: 

– Sabahınız xeyir olsun, mənim əziz balalarım! Allah sizi 
bir yastıqda qocaltsın! Siz məni dünyanın xoşbəxti etdiniz. Al-
lah da sizi daima xoşbəxt eləsin! Amin! 

Məleykə ilə Əliş eyni zamanda danışmağa başlayaraq: 
– Sağ olun, anacan! Allah sizi üstümüzdən əskik eləməsin! 

– dedilər.  
Gənclər yeyib doyduqdan sonra Sürmə xalaya təşəkkür etdi-

lər. Sürmə xala onlara dil-ağız edərək podnosu götürüb apardı. 
Üc gündən sonra Məleykənin üzəçıxarılma günü keçirildi. 

Gəlin artıq evdə heç kimdən gizlənməyərək gəzməyə, qaynana-
sının etirazına baxmayaraq, tez-tez ona ev işlərində köməklik 
göstərməyə başladı.  

Aradan bir həftə kemişdi. Əliş doktor da məzunuyyətdə ol-
duğundan, onlar bütün günü evdə bekar dolaşırdılar. Əliş dok-
tor Məleykəyə dedi: 

– Əzizim, darıxmırsan ki?. 
– O nə sözdür, əzizim, niyə darıxmalıyam ki? Evdə bu qə-

dər adam, sən yanımda, niyə darıxım ki? 
– Sən heç Bakıda olmusan? 
Məleykə: 
– Yox, olmamışam. Amma olmaq istəyərdim. Qız qalası-

nın damına çıxmağı, Filarmoniyada konsertə baxmağı, axşam-
lar dənizkənarı parkda gəzməyi, gəmi ilə Neft daşlarına getmə-
yi həmişə arzulamışam.  

– Dediklərinin hamısı mümkündür, ancaq bilmirəm, Neft 
daşlarına getmək olarmı? – dedi və tez də əlavə etdi: – O da 
mümkündür, xalamın əri İdris əmi Neft daşlarında işləyir, özü 
də böyük vəzifə tutur. Mən xalama xəbər edim ki, gəlirik. Toya 
gələndə də xalam bizi Bakıya dəvət etdi. İndi onlar ailəliklə 
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Novxanıdakı bağlarındadırlar. Bakıdakı evlərində də biz yaşa-
yarıq. Mən tələbə olduğum zaman yeddi il onların evində yaşa-
mışam.  

Əlişlə Məleykə iki gündən sonra Yevlaxdan qatarla Bakıya 
yola düşdülər. Əlişin xalasıgil Azərbaycan Akademik Dram 
Teatrının (indiki Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının) 
arxa tərəfində yaşayırdılar. Əliş Bakıya yaxşı bələd olduğundan 
onlar faytona əyləşib Güləndam xalagilin evinin qarşısında 
düşdülər.  

Mənzilin qapısını Güləndam xala özü açdı. O, gəncləri bağ-
rına basdı, bir daha xeyir-dua verib alınlarından öpdü və dedi: 

– Buyurun! Həmişə siz gələsiniz! Əliş məktub yazıb de-
yəndə ki, xala, Bakıya gedirik, o qədər sevindim ki... İndi biz 
hamımız bağdayıq. Burada ikiniz olacaqsınız. Sərbəst hərəkət 
edin. Məleykə, mənim qızım, sən nabələd olsan da, Əliş bu ev-
də yaşayıb, nəyin harada olduğunu gözəl bilir. Soyuducuda və 
mətbəx şkaflarında bir həftəlik ərzaq var. Bişirib yeyərsiniz. 
Hazır xörəklər də var. Bir çətinliyiniz olarsa, mənə xəbər edər-
siniz. İstədiyiniz vaxt bağa da gələ bilərsiniz. Sizi bağda gör-
məkdən hamımız məmnun olarıq.  

Əliş:  
– Narahat olma, ay xala, uşaq deyilik ki. Məleykə elə dadlı 

xörəklər bişirir ki, gəl görəsən. Maşallah, Zərifə xalam Məley-
kəyə hər şeyi öyrədib, – dedi. 

Güləndam yanında dayanmış Məleykəni qucaqlayıb alnın-
dan öpdü və dedi: 

– Əlbəttə, elə də olmalıdır. Sağ olsun Zərifə bacımı. Elə 
özü də həmişə bacarıqlı xanım olub. Biz gənc olarkən Zərifə 
bacımın bişirdiyi şirniyyatın dadı hələ də damağımdan getmə-
yib. Biz bir sinifdə oxuyurduq. Onu ərə çox tez verdilər. O qə-
dər gözəl idi ki, kəndin bütün cavanları arxasınca həsrətlə ba-
xırdılar. Qardaşları bir neçə cavanı bacılarının arxasınca bax-
mağın üstündə döyərək neçə dəfə davadalaşa düşmüşdülər. O, 
rayonumuzun, bəlkə də bütün Qarabağın, ən gözəl qızı idi. Lalə 
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yanaqlarını, püstə dodaqlarını, balaca və yaraşıqlı burnunu, in-
cə belini, şümşad boyunu görənlər gözlərini ondan çəkə bilmir-
dilər. Elə Məleykə qızım da gözəllikdə Zərifə bacıma çəkib.  

Bu yerdə Məleykə dedi: 
– Güləndam xala, bəs cavanlığında atam necə oğlan idi?  
– Əhməd qardaş da çox qoçaq və yaraşıqlı oğlan idi. O, 

boz xal-xal atının üstünə qalxıb kənd arasında görünəndə qızlar 
onu görmək üçün min oyundan çıxırdılar. Biri bulaqdan su gə-
tirmək bəhanəsi ilə səhəngi götürür, digəri darvazanın qarşısını 
süpürmək bəhanəsi ilə süpürgəni əlinə alır, üçüncüsü qonşudan 
nəsə almaq bəhanəsi ilə özünü yola atırdı... Nə bilim, qızlar hə-
mişə yeni-yeni bəhanələr tapırdılar. Çox elçi gəlsə də, atası 
Müxtar dayı Zərifəni Əhməd qardaşa verdi. Elə Zərifə də Əh-
məd qardaşı çox sevirdi.  

Güləndam xala qəflətən danışığına fasilə verdi. Sanki indi-
cə anladı ki, bayaqdan elə hey danışır, gənclər də qulaq asmaq 
məcburiyyətindədirlər. Odur ki, sözünə yekun vuraraq dedi: 

– Söhbətimiz yaman uzandı. İndi də mən sizi baş-başa bu-
raxıram. Bağda qonaqlarımız var, mən gedim. Salamat qalın!  

Güləndam xala gedəndən sonra gənclər hamamlanıb yol 
yorğunluqlarından azad oldular. Sonra Güləndam xalanın bişi-
rib qoyduğu, hələ də ilıq olan bozbaşı qızdırıb iştaha ilə nahar 
etdilər. Mətbəxi səliqəyə salıb mənzilin gündoğanındakı otağa 
keçdilər. Əliş tələbə vaxtı bu otaqda qalırdı. Otaqda o qədər də 
dəyişiklik edilməmişdi. İri yazı masası yenə də pəncərənin qar-
şısında, şifoner otağın sağ, ikinəfərlik yataq taxtı isə sol tərəfin-
də idi. Yataq taxtının hər iki tərəfində balaca şkaflar dururdu. 
Kitab şkafı hələ də pəncərənin solunda idi.  

Gənclər iki saata qədər yatıb dincəldikdən sonra qalxaraq 
yuyundular, paltarlarını geyinib gəzməyə getdilər. Geniş, yara-
şıqlı küçə ilə irəliləyirdilər. Məleykə şəhərin gözəlliyinə, Şərq 
və Qərb memarlıq üslubunun uğurla çulğaşdığı bu şəhərdə ti-
kilmiş yaraşıqlı binaların möhtəşəmliyinə heyran qalmışdı. Kü-
çələrin təmizliyi də diqqətindən yayınmadı.  
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Onlar İçərişəhərdə xeyli gəzdilər. Gəzə-gəzə Qız qalasının 
yanına gəldilər. Əliş bilet aldı. Onlar qalada təzəcə təşkil olun-
muş muzey eksponatlarına maraqla baxdılar. Sonra qalanın da-
mına qalxdılar. Şəhərin xeyli hissəsi buradan aydın görünürdü. 
Əliş Məleykəyə Qız qalasının neçənci əsrdə, hansı məqsədlə ti-
kilməsindən, həm də qala haqqında uydurulmuş rəvayətlərdən 
danışdı. Məleykənin sönməyən marağından doğan neçə-neçə 
suala cavab verdi. Məleykə Əlişin Qız qalasının tarixi haqqında 
söhbətlərini olduqca maraqla dinlədikdən sonra ərinə bu qala 
haqqında verdiyi məlumata görə təşəkkür etdi.  

Axşam düşdükcə şəhərin işıqları yandırılırdı və Qız qalası-
nın damında dayanan insanlar özlərini rəngbərəng işıqlar dəni-
zində üzən gəmidə imiş kimi hiss edirdilər. Bu gözəllik göy 
qübbəsində sayrışan saysız-hesabsız ulduzların get-gedə daha 
da artan ziyası ilə tamamlanırdı. Məleykə özünü nağıllar alə-
mindəki kimi hiss edirdi. Bir anda insanları, rəngbərəng işıqla-
rı, ulduzları unudaraq Əlişin qoluna girdi, başını onun köksünə 
qoyaraq: 

– Var ol, əzizim! Arzularımdan birini yerinə yetirdin. Sənə 
ömrüm boyu minnətdar olacağam. 

Əliş: 
– Bu hələ başlanğıcdır. Səni nə qədər gözəllik gözlədiyin-

dən xəbərin yoxdur, Arzuladığın yerlərin hamısında olacağıq, – 
dedi.  

Məleykə minnətdarlıqla Əlişə baxdı və ona qısıldı. Əliş xa-
nımının bu mehribanlığını mehribanlıqla qarşıladı, onu qucaq-
layıb qüvvətli qolları ilə özünə sıxdı. Əliş hiss etdi ki, Məleykə 
bir qədər üşüyür. Odur ki, dedi: 

– Əzizim sən üşüyürsən, yavaş-yavaş evə gedək. Yorulmu-
sansa faytonla gedək.  

Məleykə: 
– Hə, bir az üşüdüm, amma yorulmamışam, – dedi. 
İki-üç dəqiqədən sonra onlar qalanın damından endilər. 

Aşağıdakı hava qalanın damındakı havadan xeyli isti idi. Bürkü 
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insanı nəfəs almağa qoymurdu.  
Əlişlə Məleykə dənizin lap yaxınına gəldilər. Dənizə ya-

xınlaşdıqca onun sərin nəfəsi insanın ruhunu oxşayırdı. Burada 
da çox dayanmayıb Filarmoniyaya doğru yol aldılar. Keçiddən 
keçdilər. Filarmoniyanın bağında xeyli insan vardı. Onların de-
yib-gülən səsləri altında bağdan keçib Bakı sovetinin binasına 
doğru getdilər. On beş dəqiqədən sonra onlar artıq mənzildə 
idilər.  

Yüngülvarı axşam yeməyi yeyib, yataqlarına girdilər...  
 

* * * 
Səhər yuxudan oyananda hər ikisinin ovqatı gözəl idi. Hələ 

yataqda ikən Əliş mehribanlıqla: 
– Mənim dünya gözəli Məleykəmin kefi necədir? – dedi və 

xanımının üzünə dağılmış zil qara tellərini əlinin arxası ilə eh-
malca kənarlaşdırdı. 

Məleykə də Əlişin əlindən yapışaraq dodaqlarına yaxınlaş-
dırdı və öpərək dedi: 

– Var ol, əzizim, sayəndə lap yaxsıyam. Allah bu mehri-
banlığı, bu səadəti bizə çox görməsin! 

Əliş Məleykəni sinəsinə sıxaraq: 
– Amin, əzizim, amin! – dedi və Məleykənin saçlarından, 

sonra da üz-gözündən öpdü. 
Bu anda dünyanın ən xoşbəxt cütlüyü olan Məleykə ilə 

Əliş yataqlarında bir qədər də xumarlandıqdan sonra qalxıb yu-
yundular. Əliş adəti üzrə saqqalını təraş elədi. Mətbəxə gələndə 
Məleykənin səhər yeməyini stolun üstünə düzdüyünü və çay 
süzməklə məşğul olduğunu gördü. Onlar iştaha ilə yedilər. 
Sonra Məleykə gülümsəyərək Əlişə baxdı və dedi: 

– Hörmətli doktor, bilmək olarmı, bu günə planlarımız ne-
cədir?  

– Olar, müəllimə, olar! Bu gün səninlə Fəxri Xiyabana gedə-
cəyik. Orada xalqımızın ən ləyaqətli övladları dəfn olunub. İstə-
sən, sonra da Nizami kinoteatrında bir filmə baxarıq. Şəhərdə tə-
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zə hind filmi nümayış etdirirlər. Deyilənə görə, iki gəncin nakam 
məhəbbətindən bəhs olunur. Baxanlar yaman tərifləyirlər. 

Məleykə: 
–Gözəl düşünmüsən, əzizim! Bakıda keçirəcəyimiz vaxtın 

hər saatının qədrini bilməliyik, – dedi və bir neçə saniyə ara 
verdikdən sonra əlavə etdi: – Bir də, kim bilir, buralara yolu-
muz düşəcəkmi? 

Əliş xanımının boynunu qucaqlayaraq: 
– Əzizim, o nə sözdür danışırsan? Mən səni hələ Moskva-

ya, Leninqrada, Kiyevə, Minskə, eləcə də böyük ölkəmizin di-
gər gözəl şəhərlərinə aparacağam. Hər il məzuniyyətimizi götü-
rüb gəzməyə çıxarıq. İnsana gəzmək, görmək, insandan isə 
qurmaq-yaratmaq, bir də gözəl əməllər qalır, – dedi. 

Məleykə zarafatla: 
– Hörmətli doktor, deyəsən şairliyi buraxıb indi də fəlsəfə 

ilə məşğul olursunuz? – dedi. 
Əliş doktor: 
– Mən sairliyi buraxmamışam. Bu sözlər də beynimə bir-

dən-birə gəldi, – dedi və gülərək əlavə elədi: – Deməli, məndən 
filosof da olarmış. 

– Anlaşıldı! Deməli, şeir də yazırsan, bəs niyə onları mənə 
göstərmirsən? 

– Rayona qayıdarıq göstərərəm İnşallah. 
– Bəs öz halalca xanımına nə vaxt bir şeir yazacaqsan, əzi-

zim? 
–Şeir gəlməsə, mən yaza bilmirəm. Sənə şeir yazmağımı 

istəyirsənsə, mənim ilham pərimi oyatmalısan. 
– Onda sənin ilham pərin qulaqlarını açıb məni diqqətlə 

dinləsin. Bu gecə mən onu yatmağa qoysam, mənə də Məleykə 
deməsinlər. 

Əlişin ilham pərisinə Məleykənin bu formada “ultimatum” 
göndərməsi hər ikisinin ucadan gülməsinə səbəb oldu. Sonra 
paltarlarını dəyişib mənzildən çıxdılar. 

Onlar faytonla şəhərin yuxarı hissəsinə qalxdılar. Fayton-
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dan enib Fəxri Xiyabana daxil oldular. Fəxri Xiyabanda iki 
saata qədər gəzdilər. Burada kimlər yox idi, İlahi? Azərbayca-
nın tanınmış şəxsiyyətləri, bir çox görkəmli ziyalıları, elm, ədə-
biyyat, incəsənət adamları, dövlət xadimləri, iqtisadiyyatın bü-
tün sahələrində ad-san qazanmış insanlar burada uyuyurdular. 
Məleykə qayıdan baş da Azərbaycanın böyük şairi Səməd Vur-
ğunun qəbrinin yanında ayaq saxladı və dərin fikrə getdi. Sonra 
dahi şairin “Azərbaycan” şeirini əzbər söyləməyə başladı. Mə-
leykənin şeir söyləməkdə xüsisi qabiliyyəti olduğunu Əliş bil-
mirdi. Məleykə şeiri söyləyib qurtardıqdan sonda Əliş dedi: 

– Nə gözəl şeir söyləyirsənmiş, müəllimə! 
– Təşəkkürlər, hörmətli doktor. Mənim də əlimdən gələn 

budur də... 
Astadan gülüşdülər. Artıq hər ikisi yorulmuşdu. Fəxri Xi-

yabandan çıxıb küçədə dayanmış faytona mindilər. Fayton on-
ları Nizami kinoteatrının yanına gətirdi. 

Yaxınlıqdakı yeməkxanada nahar etdilər. Sonra bilet alaraq 
kino-teatra daxil oldular. Binanın içərisi də xüsusi memarlıq 
üslubunda qurulmuşdu. Bütün bunlar Məleykənin xoşuna gəlir-
di.  

Zala daxıl olub biletləri üzrə yerlərini tutdular. Beş-altı də-
qiqədən sonra film başlandı. Elə ilk kadrlardan məlum oldu ki, 
film olduqca kədərlidir. Bir azdan zalda oturanların çoxu filmin 
qəhrəmanlarının acı həyatının, nakam məhəbbətinin təsiri altın-
da ağlayırdılar. Əliş Məleykənin də ağladığını gördü və onu sa-
kitləşdirmək üçün dedi: 

–Niyə ağlayırsan? Filmdir də. İstəyirsənsə, duraq gedək. 
Məleykə:  
–Mənə fikir vermə, maraqlı filmdir, axıra qədər baxaq, – 

dedi.  
Film qurtaranda hamının üzündə böyük kədər vardı. Tama-

şaçılar yavaş-yavaş zalı tərk etdilər. Əliş xanımının qoluna gi-
rib dənizkənarı parka doğru yönəldikdə Məleykə: 

– İndi haraya gedirik, əzizim? –dedi. 
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Əliş mehribanlıqla Məleykəyə baxdı və dedi: 
– İndi də mənim günahlarımı yumağa. 
– O nə günahdır elə? 
– Gözəllər-gözəli Məleykəmi ağlatmışam, məgər bundan 

böyük günah olarmı? 
Məleykə gülümsəyərək Əlişə qıyqacı baxdı və bədənini 

nazla oynadaraq dedi: 
– Yox, olmaz! Bu çox böyük günahdır! Mütləq yumalısan! 
Yenə də gülüşdülər. Belə söhbət edə-edə bir də baxdılar ki, 

bulvardadırlar. Əliş dedi: 
– Əzizim, bir çay içəkmi? Yaman susuzlamışam. Sən də is-

təyirsənmi?  
– Əlbəttə istəyirəm, əzizim! Həm də mənim ehtiyacım da-

ha böyükdür! 
Əliş Məleykənin nə demək istədiyini anlasa da, onun dü-

şündüyünu həyata keçirərək daha da şənlənməsinə şərait yarat-
maq məqsədilə dedi: 

– O niyə elə olur? 
Məleykə:  
– O ona görə elə olur ki, hörmətli doktor, mən həm də ki-

noteatrda ağlayaraq artıq su itkisinə yol vermişəm, – dedi və 
ürəkdən güldü.  

Məleykənin gülüşünu Əliş çox xoşlayırdı. O güləndə sanki 
dünya gülürdü. Məleykəyə qoşulub gülmək ona ləzzət eləyirdi. 
Əliş də Məleykəyə qoşulub güləndə həyatdakı bütün çətinliklə-
ri, pislikləri unudurdu.  

Beləcə gülə-gülə, danışa-danışa çayxanaya daxil oldular. 
Çayxanada onlardan başqa da gənc cütlüklər əyləşmişdi. Bir 
qədər yaşlı, lakin qıvraq və səliqəli ağ xalat geyinmiş, üzünü 
təzəcə təraş etdirmiş çaypaylayan kişi onlara yaxınlaşdı və Əli-
şə xitabən dedi:  

– Buyurun, bacıoğlu. Sizi eşirirəm. 
Əliş sifarişini dedikdən sonra kişi getdi, təxminən beş dəqi-

qədən sonra çayla dolu təzədəm cayniki, stəkan-nəlbəkiləri, 
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qənddanı və balaca nəlbəkidəki limon dilimlərini stolun üstünə 
düzüb: 

–Buyurun! Nuş olsun! – dedi və getdi. 
Əlişlə Məleykə cay içə-içə xeyli söhbət etdilər. Onların 

söhbətlərinin əsas mövzusu gələcək həyatları haqqında idi. Mə-
leykə dedi: 

– Əzizim, Bakıya gəlməkdə çox yaxşı elədik. Gələcəkdə 
Bakıdakı bu gəzintimiz barədə uşaqlarımıza söylədikdə onlar 
üçün nə qədər maraqlı olacağını təsəvvür edirsənmi? 

– Əlbəttə təsəvvür edirəm, mənim Məleykəm!  
Artıq hava qaralmaq üzrə idi, həm də çox yorulmuşdular. 

Evə qayıdıb dincəlməyi qərara aldılar. Güləndam xalanın bişi-
rib soyuducuya qoyduğu çolpa çığırtmasının yarısını qızdırıb 
iştaha ilə yedilər. Əliş dedi: 

– İndi bunun üstündən anamın təzə nehrə ayranından içsəy-
dik, nə ləzzət verərdi. 

Məleykə “bu dəqiqə”, deyib ayağa qalxdı və stolun üstün-
dəki artıq şeyləri podnosa yığıb kənara qoydu. Bir neçə dəqiqə-
dən sonra qatıqdan düzəltdiyi, içərisinə olduqca xırda döğran-
mış şüyüd atılmış sərin ayranı stolun üstünə qoydu. Stəkanları 
ayranla doldurub birini ərinin qarşısına qoydu, digərini özü iç-
məyə başladı. Əliş də ayranı içib xanımına təşəkkür etdi. 

Bir qədərdən sonra Məleykə dedi: 
– Hörmətli doktor, ilham pərinizin vəziyyəti necədir? Sizi 

mənə şeir yazmağa ilhamlandıracaq haldadırmı?  
– Belə də, müəllimə, hələ yarıyuxulu vəziyyətdədir, tam 

ayılmayıb. 
Məleykə qalxıb yataq otağına keçdi. Çəhrayı rəngli gecə 

lampasını yandırdı. Otağın əsas işıqlarını söndürdükdən bir ne-
çə dəqiqə sonra Əlis doktoru da yanına çağırdı. Əliş doktor ota-
ğa daxil olanda gözlərinə inana bilmədi. Məleykə gur, zil qara, 
əndamına qədər uzanan saçlarını açıb kürəyinə tökmüş, bir qıs-
mini də üzünə dağıtmışdı. Əyninə geyindiyi nazik qırmızı par-
çadan tikilmiş gecə paltarında onun mütənasib bədəninin cizgi-
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ləri aydın seçilir və möhtəşəm bir şairanə mənzərə yaradırdı. 
Gecə işığının fonunda onun əynindəki paltar sanki alovdan bi-
çilmişdi. İstifadə etdiyi Fransa istehsalı olan ətir insanı bihuş 
edirdi. Məleykənin bu halı o qədər gözəl, o qədər valehedici, o 
qədər poetik idi ki, Əliş doktor gözlərini ondan çəkə biməyərək 
bədahətən aşağıdakı qəzəli söyləməyə başladı:  

 
Nə olar, üzmə məni, zülfü pərişan gözəlim! 
Olmuşam zülfünə mən, gör, necə heyran, gözəlim! 
 
Müşki-əmbər qoxulu zülfünə çoxdan əsirəm, 
Qıyma hicran eləsin bağrımı al qan, gözəlim! 
 
Bircə gün görməyəndə zülfünü halım qarışır, 
Başlayır ürəyimdə sərsəri tufan, gözəlim! 
 
Dəli-divanə olub çöllərə düşsəm, yeri var, 
Görməyəndə zülfünü göz üstündə yan, gözəlim! 
 
Tökülür ay üzünə, möhnətimdən qalmır əsər, 
Dərdimə çarə deyib zülfünü loğman, gözəlim! 
 
İstərəm sığal çəkəm, oxşayam hər gün gecələr, 
Zülfünün hər halına mən olam qurban, gözəlim! 
 
Əlişəm, ömrüm boyu zülfünü tərif edəcəm, 
Yazacam hər telinə möhtəşəm dastan, gözəlim! 

 
Əliş qəzəli bitirən kimi Məleykə ərinin boynuna sarıldı. 

Onu alovlu öpüşlərə qərq etdi. Məleykə Əlişi öpdükcə öpür, 
üz-gözünü çılpaq sinəsinə sıxaraq onun ağlını başından çıxarır-
dı. Hər ikisinin ehtirasları son həddə qədər coşmuşdu. Əliş in-
diyə qədər Məleykəni belə ehtiraslı, çılğın görməmişdi. Özü-
nün bu halından olduqca razı idi. Həyat yoldaşı sevgi dolu, hə-
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yat dolu qadın olduğuna görə ozünü çox xoşbəxt sayırdı. Mə-
leykə hələ də ərinin onun üçün bədahətən dediyi qəzəlin seh-
rindən çıxa bilməmişdi. Əliş doktoru yenidən öz ovsunlayıcı 
opüşlərilə mükafatlandıran Məleykə dedi: 

– Yaşa, var ol, ömrüm günüm! Sən məni göylərə qaldırdın. 
Mənim sənsiz bir dəqiqəm də olmasın! Artıq gecdir, yatağımızı 
açım yataq. 

Beləcə, hər gün yeni gəzintilər, yeni sevinclərlə Bakıdakı 
sevgi dolu iki həftə başa çatdı. Onların Neft daşlarına səyahət-
ləri indiyə qədər heç bir nağılda təsvir olunmamış bir həqiqət 
idi. Hər ikisi o möcüzəni yaradan insanlara minnətdarlıqlarını 
bildirdilər.  

Rayon üçün, rayondakı əzizləri üçün darıxmışdılar. Rayona 
getməli olduqları gün Güləndam xala onları yola salmağa gəldi.  

 
* * * 

Onlar axşam saat onda qatarla yola düşdülər. Səhər saat 
yeddidə Yevlaxda idilər. Iki saatdan sonra öz rayonlarına çatdı-
lar. Onları qarşılamağa İbrahim kişi kiçik oğlu Məliklə gəlmiş-
di. Qonşunun “Pobeda”sına əyləşib kəndə qayıtdılar. Səhəri 
gün bütün kənd sakinləri Əlişlə Məleykənin görüşünə gəldilər, 
hər kəş “Xoş gəldiniz!”, “Allah sizi qorusun və daha da ucalt-
sın!” – dedilər.  

Sürmə xalanın yeriyəndə sanki ayaqları yerə dəymirdi. Gə-
lini ilə oğlunun yuyunmasına, yaxşı yeməsinə, istirahət etməsi-
nə xüsusi diqqət yetirirdi. Onların qeydinə qalmaqdan ləzzət 
alır, dincəlmələri üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. 

Bakıdan qayıtdıqlarından üç həftə sonra – avqust ayının 
axırlarında məlum oldu ki, Məleykə hamilədir. Ailədə sevinc 
sevincə qarışdı. Həkim uşağın artıq iki aylıq olduğunu müəy-
yən etdi. Yenə də eşidən-bilən gözaydınlığı verdi. Əliş dokto-
run, Məleykə müəllimənin canına sağlıq, dünyaya gələcək kör-
pəyə xoşbəxtlik dilədilər. 

Altı gündən sonra məktəblər açıldı. Sentyabrın ortaları idi. 
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Artıq pambıq toplantısına başlamışdılar. Yuxarı siniflərdə oxu-
yan şagirdləri, xəstəxana və polklinikanın, ticarət şəbəkəsinin 
və digər müəssisələrin işçilərini pambıq yığımına cəlb etmişdi-
lər. Xəstəxanada və poliklinikada bir həkim, bir iki tibb bacı-
sından başqa hamını pambıq yığmağa aparırdılar. Mağazalar, 
restoranlar, çayxanalar yalnız axşamlar fəaliyyət göstərirdilər. 

Pambıq yığımı qurtardıqdan sonra məktəblərin, xəstəxana-
nın, poliklinikanın, ticarət-iağə obyektlərinin fəaliyyəti yenidən 
normal vəziyyətə qayıtdı. 

Payızın axırları idi. Günaşırı yağış yağırdı. İnsanların qay-
ğıları artmışdı. Qışın gəlməsi ilə qarın yağması bir oldu. Mal-
qaranı həyətdə saxlamağa məcbur olan kənd camaatı onlara ot-
alaf, yem daşımaqdan əldən düşmüşdülər. 

Məleykənin ayağı xeyli ağırlaşmışdı. Uşağın doğulma vax-
tı yaxınlaşdığı üçün onu rayon mərkəzindəki doğum evinə 
apardılar. Əliş doktor gündə dörd-beş dəfə xanımına baş çəkir-
di. Məleykənin çarpayısının yanından təzə-tər qızılgüllər əskik 
olmurdu. Üç gündən sonra Əlişlə Məleykənin göyçək bir qızla-
rı doğuldu. Hamı uşağı atasına bənzədirdi. Deyirdilər ki, atası-
na bənzəyən qız xoşbəxt olur.  

Evə gətirildikdən sonra uşağa Gülər adı verdilər. Gülər ha-
mı tərəfindən əzizlənir, qucaqdan yerə qoyulmurdu. Sürmə xa-
la bütün günü Məleykənin də, körpə Gülərin də qeydinə qalır, 
qayğılarını çəkirdi. Məleykənin ürəyi istəyən xörəkləri bişirir, 
onu ev işlərinə, hətta uşağın bələyinin təmizlənməsinə belə ya-
xın buraxmırdı.  

Məleykə Əliş doktordan da, Sürmə xaladan da, İbrahim ki-
şidən də, balacalardan da yerdən göyə qədər razı idi. Hər birini 
ağız dolusu tərifləyir, öz minnətdarlığını bildirirdi. 

Günlər, həftələr, aylar ötdükcə Gülər böyüyür, ailənin se-
vinci də artırdı. 

Qışdan sonra yenidən yaz gəldi. İlk baharda ağacların çi-
çəkləməsi, güllərin ətir saçması, arıların, kəpənəklərin, qaran-
quşların uçuşu, qaranquşların evlərin divarlarının tavana yaxın 
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hissələrində yuva qurması insanları fərəhləndirir, onları bir-bi-
rinə yaxınlaşdırır, mehriban edirdi. İlk bahar da, son bahar da 
keçdi. Yenidən yay gəldi. Məktəblər yay tətilinə görə bağlandı. 
Əliş doktor da məzunuyyət götürdü, lakin Gülər balaca olduğu 
üçün gəzməyə getmək planlarını təxirə saldılar. Bu yay elə öz 
kəndlərində dinçəlməyi qərara aldılar.  

Son günlər havaların çox isti keçməsi nəticəsində hətta ra-
dioda istidən qorunmağın vacibliyi haqqında əhaliyə xəbərdar-
lıq olunmuşdu. 

İnsanlar yayı da başa vurdular, yenidən payız gəldi. Yeni-
dən pambıq yığımı başlandı. Yenidən şagird və müəllimləri, 
həkimləri, mədəniyyət, ticarət işçilərini və digər sahələrdə fə-
liyyət göstərən insanları pambıq yığımına cəlb etdilər. 

Əliş doktor tibb bacısı ilə xəstələrin palatalarını gəzdikdən, 
hər kəsə lazım olan müalicəni təyin etdikdən sonra öz kabineti-
nə qayıtdı. Stolunun üstündə bir neçə zərf vardı. Poçt təzəcə 
gətirilmişdi. Zərflərdən biri həmin an diqqətini cəlb etdi. Mək-
tub Bakıdan, professor Əlisa Əhmədovdan gəlmişdi. Professor 
onu Bakıya dəvət edirdi. Bir aydan sonra aspiranturaya qəbul 
imtahanlarında iştirak etməsini vacib bilirdi. Professor Əlisa 
Əhmədovun da kafedrasına bir yer ayrılmışdı. Professor o yerə 
Əliş doktoru qəbul etmək istəyirdi. Əliş doktor hələ tələbəlik il-
lərindən onun diqqətini cəlb etmişdi. Professor Əliş doktorda 
öz gəncliyini görürdü. 

Aspiranturada oxumaq, alim olmaq, elmi araşdırmaları ilə 
dünyada tanınmaq, xalqını, Vətənini tanıtmaq Əliş doktorun 
çoxdankı arzusu idi. Onun sevinci hədsiz-hüdudsuzdu. Sevinci-
ni bölmək, onu istəyən insanları da, ailə üzvlərini, ən başlıcası 
Məleykəsini sevindirmək üçün tələsirdi. Odur ki, işdən çıxan 
kimi evlərinə gəldi. Şad xəbəri əvvəl Məleykəyə, sonra da ata-
anasına çatdırdı. Hər kəs onun o boyda professor tərəfindən sa-
yılaraq, aspiranturaya qəbul imtahanlarında iştirak etmək üçün 
Bakıya dəvət olunmasına çox sevindi. Əliş doktor təcili Bakıya 
getdi, professorla görüşdü, ondan bəzi məsləhətlər aldı. Sənəd-
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lərini institutun elmi katibinə təqdim etdi. Onu da öyrəndi ki, 
üç yerə qarşı sənəd verən hələlik yalnız odur. Əliş doktor elə 
həmin gecə qatarla rayona qayıtdı. 

Xəstəxananın işçilərinin pambıq yığımına cəlb olunması ilə 
əlaqədar xəstəxanada qalan tibb işçilərinin işi olduqca çoxal-
mışdı. Buna baxmayaraq, Əliş doktor bütün boş vaxtlarından 
səmərəli istifadə edir, ixtisasına aid dərslikləri, vaxtilə yazdığı 
mühazirələri, monoqrafiya və məqalələri vərəqləyərək yaddaşı-
nı təzələyirdi.  

İmtahanlara iki gün qalmışdı. Məleykə ilə Sürmə xala Əli-
şin çamadanını hazırladılar. Əsas yükü kitablar idi, bir də xala-
sıgilə mer-meyvə aparırdı. 

Günortadan sonra Bakıya çatan Əliş doktor vaxt itirmədən 
fayton tutub xalasıgilə gəldi. Xalası da, onun əri İdris kişi də, 
xalasının uşaqları da Əliş doktoru mehribanlıqla qarşıladılar, 
ona bol uğurlar dilədilər. 

Xalasının əri İdris kişi öz kəndçiləri idi. Neft daşlarında iş-
lər təzə-təzə başlayanda o, Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (in-
diki Neft Akademiyasının) geologiya fakültəsini bitirmiş və 
könüllü olaraq Neft daşlarına gedən ilk mütəxəssislərdən biri 
olmuşdu. Neft daşlarında böyük uğurlara imza atan, Vətənin 
adını ucaldan geoloqlardan biri idi. O, Əlişin xətrini çox istəyir, 
çalışqan, abır-həyalı çənc olduğu üçün hörmətini saxlayırdı. 

İmtahan vaxtı məlum oldu ki, üç yerə qarşı səkkiz ərizə ve-
rilib. Birinci imtahandan iki nəfər orta, dörd nəfər yaxşı, iki nə-
fər isə əla qiymət aldı. Birinci imtahandan əla alanların biri 
Əliş doktor idi. İkinci imtahandan üç nəfər orta, iki nəfər yaxşı, 
üç nəfər isə əla qiymət aldı. Əliş doktor yenə də əla almışdı. 
Nəhayət, sonuncu imtahandan – xarici dildən Əliş və keçən im-
tahandan əla alan rəqibləri yaxşı, qalanların hamısı orta qiymət 
aldılar. Yekunda Əliş doktor on dörd balla aspiranturaya qəbul 
olundu.  

O gün Güləndam bacısı oğlunun şərafinə böyük qonaqlıq 
təşkil etdi. Qonaqlığa professor Əlisa Əhmədov da dəvət olun-
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muşdu, lakin bəzi söz-söhbətlər yaranmasın deyə, professor 
Əliş doktordan üzr istəyərək dəvəti qəbul etməmişdi.  

Əlişin aspiranturaya daxil olması xəbəri qısa müddətdə bü-
tün kəndə, rayona yayıldı. Sevinənlər çox oldu, lakin sevinmə-
yənlər də tapıldı. 

Səhəri gün Əhməd kişi xanımı Zərifə xalanı da götürüb qu-
dasıgilə gəldi. Kürəkənlərini təbrik etdilər. İbrahim kişiyə, Sür-
mə xalaya, qızları Məleykə müəlliməyə gözaydınlığı verdilər. 
Əliş doktorun uğurları ilə ürəkdən sevindiklərini bildirdilər. 

Bütün ailə üzvləri sevinirdi. İbrahim kişi ilə Sürmə xala 
oğullarının bu uğuru ilə özlərini dünyanın ən xoşbəxt valideyn-
lərindən biri hesab edirdilər. Onlara gözaydınlığına gələn in-
sanlara dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. 

Hər şeyin çox gözəl olduğu bir zamanda baş verən qanlı 
hadisə hamını şok vəziyyətinə saldı. Bu hadisə kənddə hamının 
dərin kədərinə səbəb oldu. İbrahim kişini, Sürmə xalanı, Mə-
leykəni, Dilbəri, Məliyi, Xavəri yer ilə yeksan elədi. Əliş dok-
toru gündüzün günorta vaxtı iş yerində bıçaqlamış, ona on sək-
kiz yerdən zərbə vurmuşdular. Vəziyyəti olduqca ağır idi. Hətta 
xalasıgilin və professor Əlisa Əhmədovun sayəsində Bakıdan 
gətirilən professor da onun vəziyyətinin çox ağır olduğunu söy-
ləmişdi. 

Əliş doktoru bıçaqlayan adamın Məleykənin kiçik qardaşı 
olduğu məlum olduqda isə hamı ağlını itirəcək qədər sarsıldı.  

Bu hadisənin törədilmə şəraiti, səbəbi məlum olduqda Əh-
məd kişi də, Zərifə xala da, onların digər oğlanları da xəcalətlə-
rindən ilk növbədə Məleykənin, sonra da İbrahim kişinin, Sür-
mə xalanın üzünə necə baxacaqlarını müəyyən edə bilmədilər. 

Milis işçiləri dərhal cinayətkarı yaxaladılar. Sərxoş olması 
onun cinayətini yüngülləşdirmirdi. Deyirdilər ki, Əliş doktora 
bir şey olsa onu mütləq güllələyəcəklər. 

Bütün sovetlik sakinləri nə edəcəklərini bilmirdilər. Yerli 
radio ilə “Əliş doktorun həyatı təhlükədədir, ona təcili çoxlu 
qan lazımdır” xəbəri yayılanda kənd sakinlərinin hamısı rayon 
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xəstəxanasına axışmışdılar. Hər kəs deyirdi: “Əliş doktora nə 
qədər qan lazımdırsa, məndən götürün”. 

Lakin aydındır ki, onların hamısının qanı yaramırdı. On nə-
fərə qədər adamdan qan götürüldü.  

Səhərə yaxın Əliş doktorun vəziyyəti stabilləşdi. Bakıdan 
gətirilən professor dərindən nəfəs alaraq dedi: 

Vəziyyəti tam nəzarət altına almışıq. Lakin xəstənin ayılması 
bir neçə gün çəkəcək. Vəziyyətinin sürətlə stabilləşməsi göstərir 
ki, xəstənin orqanizmi olduqca möhkəmdir və bunun sayəsində o, 
təxminən qırx səkkiz-altmış saatdan sonra ayılacaqdır.  

Elə də oldu, Əliş doktor əlli iki saatdan sonra ayıldı. Özünə 
gələn kimi onun başının üstünü alan Məleykəyə nə dedisə, gənc 
qadın varından yox oldu, uçub-dağılan dünyasının toz-dumanı 
içində itib-batdı, hönkürə-hönkürə ağlayaraq palatadan çıxdı.  

Məleykə düz İbrahim kişinin evinə gəldi. Bir-iki dəst paltarını 
və daha vacib əşyalarını balaca əl çantasına yığaraq çıxıb getdi.  

Böyüklərdən evdə heç kim yox idi. Odur ki, ona mane 
olan, hara getdiyini xəbər alan belə olmadı. Həyət qapısına ça-
tarkən dönüb arxaya baxdı. Balkonun kənarında əli qoynunda 
dayanaraq onu kədərli gözləri ilə yola salan balaca Məliyi gör-
dü. Nə düşündüsə geri qayıdaraq onun sarışın saçlarından öpdü 
və: “Salamat qal, Məlik!” –deyərək yoluna davam etdi.  

Ailə axşam evə yığılanda məlum oldu ki, Məleykə evdən 
gedib. Bütün kəndi gəzdilər. Məleykə yox idi. Onun canından 
artıq sevdiyi Güləri qoyub getməsi heç kimin ağlına batmırdı. 
Bir ara onun özünə qəsd etdiyini də düşünənlər oldu. Lakin or-
taya çıxan “Özünü öldürmək istəyən bir şəxs yaşamaq üçün zə-
ruri əşyalarını niyə özü ilə götürsün ki?” sualı hamını bu fikir-
dən daşınmağa vadar edirdi.  

 
* * * 

Əliş doktor iyirmi yeddi gündən sonra evə buraxıldı. Yara-
larının çoxu sağalmışdı. Qalan üç-dörd yarası da sürətlə sağal-
maqda idi. Lakin Əliş doktorun davranışlarında bir qəribəlik  
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yaranmışdı. Yaraları sağalsa da, ağrıları, acıları azalmırdı, hətta 
günbəgün artırdı. Yüksək ixtisaslı həkim olsaydı, asanlıqla anla-
yardı ki, onu narahat edən cismi deyil, ağrıyan onun ruhudur. İn-
sanın ruhuna dəyən zərbə daha ağrıdıcı, sarsıdıcı və əzabverici 
olur.  

Əliş doktor ruhən sarsılmışdı. Dünyalar qədər sevdiyi qadı-
nın doğmaca qardaşı onun bədəninə on səkkiz bıçaq yarası vur-
muşdu. Özü də təqsiri olmadan. İş masasının arxasında oturduğu 
yerdə. Nə var ki, bir qədər araq içdikdən sonra araq dostu demiş-
di ki, “Əliş doktor aspiranturaya girib, bir aydan sonra yığışıb 
Bakıya gedir. Sənin bacın burada qalacaq, o da orada erməni 
“akçi”ləri ilə kef çəkəcək”.  

Əliş doktorun ruhunda baş verən təlatüm onu düşünməyə 
vadar edirdi ki, əgər Məleykənin qardaşı günahı olmaya-olmaya 
onu bıçaqlayıbsa, deməli bunu Məleykə də, onun atası da, anası 
da, digər qardaşları da, hətta onun doqquz ay bətnində öz qanı 
ilə bəslədiyi Gülər də edə bilər. Odur ki, yaşamaq istəyirsənsə, 
bu nəsildən uzaq dur, onların heç birini özünə yaxın buraxma!..  

Əliş doktor öz fikrində qəti idi. Onu bu fikrindən heç kim 
döndərə bilməzdi. Əslində, onun fikrinə təsir etmək istəyən də 
yox idi. Atası da, anası da sanki yuxuda idilər, onları yuxudan 
oyatmaq isə hər kişinin işi deyildi.  

Aradan bir ay keçmişdi. Məleykədən xəbər yox idi. Əliş 
doktor Güləri öz əli ilə aparıb Əhməd kişinin həyətinə atmışdı. 
“Sizin qanınızdan olan övlad mənə lazım deyil” – demişdi. Əh-
məd kişi də Zərifə xala da bir söz deyə bilməmişdilər. Nə deyəy-
dilər axı? Üzdə sakitliklərini qoruyub saxlasalar da, daxildə də-
rindən dərin yaraları göynəyir, sızlayırdı.  

O gündən Güləri nənəsi Zərifə saxladı. Qızcığazın hələ bir 
yaşı da tamam olmamışdı. Təbii ki, o, baş verənləri anlamırdı. 
Bir müddət evə gəlib-gedən hər bir qadına diqqətlə baxır, anası 
olmadığını anlayınca bütün vicudunu bürüyən acı kədərlə kənara 
çəkilirdi. Onun bu hərəkəti diqqətindən yayınmayan nənəsi Zəri-
fə hər dəfə o dünyaya gedib gəlirdi. Hərdən hər şeyi unudaraq əl 
boyda, günahsız körpənin başına belə bir müsibətin gəlməsinə 
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yol vermiş Allahı qınayır, onun ədalətinə inanmadığını söyləyir-
di. Tez də “Allahım, bağışla məni, keç bu başıboş qarının günah-
larından” – deyirdi.  

Əliş doktorun Bakıya getmək vaxtı çatmışdı. O kitablarını, 
iki dəst gostyumunu, bir neçə köynəyini, qalstuklarını, alt paltar-
larını, corablarını çamadana yığıb hazır qoymuşdu. Səhər tezdən 
rayon mərkəzində olacaq, oradan da Yevlaxa gedəcək, axşam da 
qatarla Bakıya gedəcəkdi.  

Səhəri gün Əliş doktor çamadanını götürüb yola düşəndə 
qonşular yenə də onu ötürməyə gəlmişdilər. O sədaqətli qonşula-
rına gülümsər gözlərlə baxaraq dedi: 

– Əziz qonşular, mənə qarşı qəlbinizdəki təmənnasız hörmə-
tə, məhəbbətə görə hər birinizə minnətdaram. Bilin ki, mən daim 
sizin səmimiyyətinizdən, insanlığınızdan güc almışam, bundan 
sonra da belə olacaq. Sizlər daim mənim qəlbimdə olacaqsınız. 
Yolunuz Bakıya düşən zaman məni axtarın. 

Qonşu Nəriman kişi oraya toplaşanların hamısının adından 
danışaraq dedi: 

– Çox hörmətli Əliş doktor, sən bizim kəndin, rayonumuzun 
fəxrisən. Gözəl doktorsan. İndi də gedib savadını artıracaq, bö-
yük alim olacaqsan. Biz həmişə səninlə fəxr edəcəyik, sən hər 
cür hörmətə layiq insansan. Sənin atan İbrahim, baban Qasıməli 
kişilər də həmişə el ağsaqqalı olublar. Sən də onların yolunu ge-
dirsən. Yolun açıq, işlərin avand olsun!  

Əliş döktor: 
– Nəriman əmi, Cəfər dayı, siz də bu kəndin ağsaqqalların-

dansınız. Sizin hər birinizin arxasında bu kəndin sayseçmə oğul-
ları durur. Hər ikinizə sağlam uzun ömür, bir də uğurlar diləyi-
rəm. Allah qarşınıza mərdimazar çıxarmasın! Salamat qalın!  

Əliş doktor qonşulara təşəkkür edərək həyətdən çıxarkən ar-
xasınca su atan anasına: 

– Unutmayın, o qıza yanaşanın, onu nəvəsi bilib başını tu-
marlayanın ölüsünün belə üstünə gəlməyəcəyəm, – dedi və dar-
vazadan çıxdı. 

Sürmə xalanın qəlbi parçalandı, nə deyəcəyini, nə edəcəyini 
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bilmədi. Yalnız göz yaşlarını sel kimi axıtmağa gücü çatdı. Göz 
yaşlarında boğula-boğula bu sözləri deyə bildi: 

– Niyə ay oğul, o körpənin günahı nədir? 
Əliş doktor artıq uzaqlaşmışdı, anasının dediklərini eşitmədi... 
 

* * * 
Əliş doktor Bakıya gedəndən sonra həyət-baca sanki bom-

boş qaldı. İbrahim kişi də, Sürmə xala da beli sınmış adamlar ki-
mi gəzirdilər. Nəvələrinin xəyalı daim gözlərinin qarşısında idi. 
Qızcığazın məsum baxışları, şipşirin gülüşü gecələr də yuxuları-
na girirdi. Lakin Əlişin son sözünü unuda bilmirdilər. Ciyərləri 
pörşələnsə də, cızdaqları çıxsa da, oğullarını ayaqlayıb üstündən 
keçə bilmirdilər. Onlar Əlişin tərsliyinə yaxşı bələd idilər. Bilir-
dilər ki, dediyini eləyən, tutduğunu uf da demədən kəsəndir. 
Həm də şeytan ölməyib, onların körpəyə yanaşdıqlarını görən 
kimi Əlişə çatdıracaqdılar. Bununla da onlar Əlişi birdəfəlik itir-
miş olardılar. 

Ər-arvad bir araya gələndə danışmağa söz tapmırdılar. Əs-
lində hər ikisinin qəlbində deyiləsi, danışılası çox söz vardı. An-
caq danışa bilmirdilər. Sadəcə olaraq, oturub saatlarla bir-birinə 
baxır, baxırdılar. 

Əlişin ailəsinin dağılması, sonra da özünün çıxıb getməsi ki-
çik olmalarına baxmayaraq, bacı və qardaşlarına da olduqca pis 
təsir etmişdi. Onlar, xüsusən də Məlik daim qayğılı gəzib-dola-
nırdı. Məleykə müəllimənin gedərkən yoldan qayıdaraq onun 
saçlarından öpməsi, “Salamat qal, Məlik!”, deməsi nə idi? “Ol-
maya Məleykə müəllimə bu hərəkəti ilə mənə nəsə demək istədi-
? Bəlkə mənə nəsə tapşırıq verdi. Bəlkə Gülərdən müğayət ol-
mamı istədi”. Məlik belə sahilsiz düşüncələr dəryasında əl-qol 
ata-ata qalmışdı. 

...Aradan üç il keçmişdi. Bir gün Məlik meşədən odun gəti-
rərkən Əhməd kişinin darvazasının qarşısında bir qız uşağının 
ağladığını gördü. O qeyri-ixtiyari odun şələsini yerə qoyub qıza 
yaxınlaşdı və dedi: 

– Niyə ağlayırsan? 
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Qızcığaz Məliyin üzünə baxdı və dodaqlarını büzərək: 
– Mən qapının arasından yola çıxdım, qapı bağlandı, yolda 

qaldım. İndi qapını aça bilmirəm, – dedi və daha da bərkdən ağ-
lamağa başladı. 

Qızın qardaşı Əlişlə tən bölünmüş alma olduğunu görən Mə-
lik qəhərləndi, lakin tez də özünü ələ alaraq dedi: 

– Sən ağlama, qapını mən açacağam. Sənin adın nədir? 
– Adım Gülərdir. Bəs sənin adın nədir? 
Məliyin gözləri yaşla doldu, qızın üzündən öpüb onu qapı-

dan içəri ötürdü. Qız qapıdan keçib həyətdə dayandı və Məliyə 
tərəf dönərək: 

– Ey dostum, sən adını demədin, axı, – dedi. 
Məlik özünü saxlaya bilməyib ağladı və göz yaşları içərisin-

də boğula-boğula dedi: 
– Mənim adım Məlik əmidir, mən sənin əminəm. Atanın 

qardaşıyam. 
Qız əminin nə demək olduğunu anlamasa da, ona yardım et-

miş insana üz tutaraq minnətdarlıqla dedi: 
– Sağ ol, Məlik əmi! 
Göz yaşları Məliyə danışmağa imkan vermədi, qıza cavab 

olaraq əlini yellədi və qapını örtərək odun sələsinə yaxınlaşdı. 
Şələsini götürüb evlərinə gətirdi. 

Məlik darvazadan girəndə Sürmə xala təndirə odun qalayır-
dı. Dönüb Məliyi gördü və dedi:  

– Harada qaldın, ay oğlum? Xəmir ötür, axı. 
Məlik bir söz demədən şələsini təndirə yaxın gətirdi və ana-

sının daha nə kömək istəyəcəyini gözlədi. Sürmə xala təndirdəki 
odunları alışdırdı və Məliyə dedi: 

– Tam alışandan sonra sən təndirə arabir çəngə-çəngə odun 
at, mən gedim kündələri gətirim.  

Məlik: 
– Oldu, anacan, – dedi və anasının tapşırığını yerinə yetir-

məyə hazırlaşdı.  
Sürmə xala kündələri gətirib köhnə stolun üstünə qoydu və 

onları bir-bir yayaraq təndirə yapmağa başladı. Xəmiri yapıb 
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qurtardıqdan sonra, teşti təndirin ağzına qoyub içinə su tökdü. 
Təndirin istisinə qızmış su ilə teştin xəmirini yuyub təmizlədi. 
Bir neçə dəqiqədən sonra teştin suyunu kənara boşaltdı və yeni-
dən təndirin ağzına qoydu. Teşt quruyan kimi onu stolun üstünə 
qoydu.  

Çörəklər qıpqırmızı qızarmışdı. Sürmə xala çörəkləri bir-bir 
qopararaq teştin içinə yığmağa başladı. Bəzən yaxşı qızarmamış 
çorək olanda onları koğaya taxaraq yenidən təndirə salır və odun 
üstünə tutmaqla axıra qədər qızardırdı. Bütün çörəklər teştə yı-
ğıldıqdan sonra Məlik onları götürüb evə apardı.  

Anasına kömək etdikdən sonra Məlik dərslərini hazırlamaq 
üçün otağına getdi. O, doqquzuncu sinifdə oxuyurdu. Dərsləri-
nin hamısından əla qiymətlər alırdı. Direktor İbrahim kişini gor-
dükdə Məliyin həm çalışqan, həm də çox tərbiyəli olduğunu de-
mişdi. Onu da əlavə etmişdi ki, belə oxusa Məlik qızıl medal ala 
bilər. 

Əlişin hadisəsindən sonra əli-ayağı işdən-gücdən tamam so-
yuyan İbrahim kişi “Ya qismət” deməklə kifayətlənmişdi. 

Sürmə xala axşama xörək bişirmək məqsədilə mətbəxə keç-
di. Lakin nə bişirəcəyini kəsdirə bilmədi. Son vaxtlar heç kimin 
ağzının dadı qalmamışdı. Birdən nə düşündüsə Məliyi səslədi, 
onun həyətə düşüb iki ətli-canlı çolpa tutmasını və kəsib gətir-
məsini tapşırdı. 

Məlik sevincək halda dedi: 
– Ay ana, yoxsa çolpa çığırtması bişirəcəksən? 
Sürmə xala: 
– Bəli oğlum, düz tapmısan. Əliş qardaşın gedəndən bəri 

çolpa çığırtması bişirməmişəm, elə birdən ağlıma gəldi. Həm də 
sən çox xoşladığın üçün bişirəcəyəm. 

Məlik anasına təşəkkür edərək həyətə endi. On-on iki dəqi-
qədən sonra əlində tutduğu başı kəsilmiş iki çolpa ilə aynabən-
də daxil oldu. Sürmə xala çolpaları mətbəxdə hazırladığı isti su 
ilə pöştədikdək sonra içalatını təmizləyərək doğradı və qazana 
yığdı.  

Axşam evə qayıdan İbrahim kişi yuyunduqdan sonra dedi: 
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– Yaman acmışam, yeməyə nəyin var, gətir. 
Sürmə xala tez süfrə açdı, hamıya xörək çəkdi. Ailə Əliş ge-

dəndən sonra belə şirin yemək yeməmişdi. Süfrə yığışdırılandan 
sonra İbrahim kişi üzünü Məliyə tutaraq dedi: 

– Direktorunuz səni yaman tərifləyirdi. Deyir ki, Məlik belə 
çalışsa məktəbi qızıl medalla qurtara bilər. Dərslərinə fikir ver, 
oğlum! Bu ailənin ağsaqqalı sən olacaqsan. Bacılarına da, kiçik 
qardaşın Yasinə də daim yardımçı olacaqsan. Mən sənin gələcə-
yinə də, qeyrətinə də inanıram. 

Məlik ilk dəfə idi ki, atasından öz ünvanına belə təsirli, qü-
rurlandırıcı söz eşidirdi. Odur ki, ayağa qalxaraq atasının qarşı-
sında baş əydi və dedi: 

– Atacan, heç narahat olma, mən sənin arzu və istəklərinin 
hamısını həyata keçirəcəyəm. 

İbrahim kişi yanılmamışdı, həqiqətən də Məlik sonralar bu 
ailənin bütün üzvlərinin güman yeri, dayağı oldu. Qardaş və ba-
cılarının, eləcə də onların övladlarının təhsil almasına, işə düzəl-
məsində, ev-eşik sahibi olmasında heç bir ailə başçısının edə bil-
məyəcəklərini həyata keçirdi... 

 
* * * 

Əliş doktor Bakıya gələndən sonra Əlisa Əhmədovun kafed-
rasında aspirant kimi fəaliyyətə başladı. Ona dərs saatı da ayır-
mışdılar. Bir müddət Güləndam xalasıgildə yaşadı. Xalası onun 
başına gələnlərə görə üzə vurmasa da, icin-icin yanırdı, göynə-
yirdi. Odur ki, daim onun qeydinə qalır, yemək-içməyinə fikir 
verirdi. Pal-paltarını vaxtında yuyur və ütüləyib otağındakı şifo-
nerdən asırdı. 

Əliş kafedrada çox məşğul olduğuna görə başı qarışır, hər 
şeyi müvəqqəti də olsa unudurdu. Lakin evə qayıdandan sonra 
yenə də başına gələn müsibətləri xatırlayaraq dərin kədərə qərq 
olurdu.  

Yatağına girən kimi Məleykə gəlib gözünün qarşısında du-
rurdu. Onun iki il əvvəl, o gecə saçını pərişan hala salaraq, gözəl 
bədəninin cizgilərinin bəlli olmasına imkan verən nazik qırmızı 
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gecə paltarı geyinərək çəhrayı işıq fonunda qarşısında durması 
gözünün önündən silinmirdi. Məleykə bəzən həmin görkəmdə 
yuxusuna da girərək onun yuxusunu da, gecəsini də, gündüzünü 
də alt-üst eləyirdi.  

Üç aydan sonra Əliş doktor xalasıgilə qabaqcadan bir söz 
demədən özünə otaq kirayələdi. Otaq elə institutun yaxınlığında-
kı gecəqondu evlərdən birində idi. Evin sahibəsi ərindən boşan-
mış bir erməni qızı idi. Üç yaşında qızı da vardı. Semaşko adına 
xəstəxanada (indiki 1 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanasında) baş 
tibb bacısı işləyirdi. Mütənasib bədənli, xeyli gözəgəlimli gənc 
qadını Əliş doktor elə Semaşko xəstəxanasında görmüşdü. Söh-
bətləri tez alınmışdı. Qadın yaxınlıqdakı gecəqondulardan birin-
də yaşadığını söyləyən kimi Əliş doktor kirayələməyə otaq ax-
tardığını bildirmişdi. Həmin andaca qadın demişdi: 

– Əslində mənim bir boş otağım var. Ərimdən boşandıqdan 
sonra üç yaşlı qızımla iki otaq bizə bəs eləyir, üçüncü otaqdan 
heç istifadə etmirik. İşdən sonra bir yerdə görüşək, gedib baxın, 
xoşunuza gələrsə, sizə kirayəyə verərəm. Çox da baha verməyə-
cəyəm. Hər ay sizdən cəmi on manat alacağam.  

Qadının ədalı, qılıqlı danışığından Əliş doktor anladı ki, o 
əslində kirayənişin deyil, onunla bir evdə yaşamaq, bir qadın ki-
mi onun qeydinə qalmaq istəyən, vaxtlı-vaxtında onun təbii tələ-
batını ödəməyə hazır olan dost, kişi lazımdır. 

Vədələşdikləri yerdə görüşdülər. Qadın Əlişi evinə apardı. 
Əliş evi də, qadının səliqə-sahmanını da bəyəndi. Ona vəd olu-
nan otaq olduqca işıqlı və hündür tavanlı olduğundan Əlişin çox 
xoşuna gəldi. Yatağı da rahat və geniş idi.  

Əliş elə həmin gün xalasıgildən köçdü. Gedərkən hər kəslə 
sağollaşdı. Tutduğu evin kafedraya çox yaxın, həm də bir dostu-
nun evi olduğunu söyləyib, az da olsa, xalasının və İdris kişinin 
könlünü aldı. 

Elə ilk gecə uşaq yatandan sonra Lena (erməni qadının adı 
Lena idi) ilə Əliş uzun-uzadı həyat haqqında, bu həyatda çox in-
sanın bəxtinin gətirməməsi, amma hər kəsin yaxşı yaşamağa, se-
vərək, sevilərək yaşamağa, xoşbəxt olmağa haqqı olduğu barədə 
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söhbət etdilər. Qadının qonaq etdiyi Kürdəmirin çox dadlı, tamlı 
və ətirli “Kaqor” şərabından qurtum-qurtum içərək daha da meh-
ribanlaşdılar.  

Gecədən xeyli keçənə qədər davam edən söhbət nəticəsində 
bir-birini bezdirənə qədər birlikdə yaşayacaqlarına söz verdilər. 
Söhbətin axırında artıq xeyli sərxoş olmuş Əliş doktor dedi: 

– Lena Vartanovna, mən tam açıq danışıram, mən səninlə 
heç bir zaman rəsmi şəkildə evlənməyəcəyəm. Ancaq danışdığı-
mız kimi, bir-birimizi bezdirənə qədər bir yerdə yaşayacağıq. Bir 
yerdə kino-teatrlara, bazarlara, toylara və digər məclislərə belə 
gedəcəyik. Hətta çox adam elə biləcək ki, biz səninlə rəsmi ər-
arvadıq. Razısansa, buyur. 

Lena oturduğu stuldan qalxdı, bir qədər ləngər vura-vura 
Əlişin yanına gəldi və dedi: 

– Əliş doktor, mən buyurdum, indi harada oturum? 
Əliş: 
– Harada istəyirsən otur, – dedi. 
Söz Əliş doktorun ağzından çıxan kimi Lena onun dizinin 

üctündə oturaraq boynuna sarıldı və ehtirasla onun dodaqların-
dan öpməyə başladı. Əliş doktor da ona eyni şəkildə cavab verdi 
və qadını qüvvətli qolları üstündə öz yataq otağına apardı 

Lena səhər ayılıb özünü Əliş doktorun qolları arasında tam 
çılpaq vəziyyətdə gördükdə bu halından olduqca məmnun qaldı. 
Əliş doktor onu bərk-bərk qucaqlayaraq bağrına başdığı vəziy-
yətdə yatırdı. Lena bir çətinliklə Əliş doktorun qolları arasından 
çıxıb qızına baş çəkdi. Qızı da yatırdı. O, vaxt itirmədən çaydanı 
su ilə doldurub qaz plitəsinin üstünə qoydu. Yaxınlıqdakı mağa-
zadan çörək, xama, kərə yağı, pendir, bal, şəkər tozu və s. alaraq 
evə qayıtdı. Qızı da, Əliş doktor da hələ yatırdılar. Elə bu anda 
çaydan qaynadı. Qazı söndürüb səhər yeməyi üçün nə lazımdır-
sa, stolun üstünə düzdü. Sonra çayı dəmləyib əvvəl Əliş doktoru, 
sonra da qızını oyatdı. Onlar bir ailə kimi səhər yeməyini birlik-
də yedilər.  

Lena evdən bir qədər tez çıxdı. O, qızı Veranı bağçaya ver-
dikdən sonra işə getməli idi. Baş tibb bacısı olduğundan şöbədə 
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hamıdan tez olmalı idi. 
Lena ilə Vera getdikdən sonra Əliş doktor paltarını geyindi, 

təzə aldığı xoş ətirli odekolondan istifarə edərək Lenanın onun 
üçün stolun üstünə qoyduğu açarla evin qapısını bağlayıb işə 
getdi. 

Bu gün onun kefi daha yaxşı idi. Kafedradakı müəllimlərlə 
salamlaşıb cədvələ baxdı. Onun dərsi olacaq qrupun və auditori-
yanın nömrəsini öyrəndikdən sonra müəllimlər otağını tərk etdi.  

O, auditoriyaya daxil olan kimi qızlar arasında yenə pıçha-
pıç başladı. Qızlar Əliş doktordan ötrü sino gedirdilər. Biri ona 
uca boyuna, digəri cox ciddi oğlan olmasına, üçüncüsü xeyli sa-
vadlı olmasına... görə vurulmuşdu. Lakin Əliş doktor qızların 
heç birinə məhəl qoymadan mühazirəsini oxuyur, verilən sualla-
rı cavablandırıb auditoriyadan çıxırdı. Əliş doktorun universitet-
dəki bir qrup müəllimdən fərqli olaraq, belə soyuqluğu bəzi qız-
ların ona qarşı marağını daha da alovlandırırdı.  

Bir gün mühazirə oxuduğu qruplardan birinin tələbəsi yaxın 
rəfiqəsinin toyunda iştirak edərkən orada Əliş doktorla qarşılaşır. 
Qız müəlliminin yanında gözəl bir qadın və bir uşaq görəndə an-
layır ki, Əliş doktor evlidir. Səhəri gün həmin qızın yaydığı mə-
lumatdan hərə öz payını götürdü və beləliklə də, Əliş doktor bir-
dəfəlik onların müzakirələrindən kənarda qalır.  

 
* * * 

Məleykə İbrahim kişinin həyətini tərk etdikdən sonra rayona 
gəldi. Maarif şöbəsinin müdiri, atasının köhnə dostu Seyfi müəl-
limdən ona başqa, lap ucqar bir kənddəki məktəbə təyinat ver-
məsini xahiş etdi. Seyfi müəllim dedi: 

– Qızım, qardaşımın sənin bu qərarından xəbəri varmı? 
Məleykə: 
– Var, Seyfi əmi, var, – dedi.  
Seyfi müəllim qaşlarını çataraq: 
– Qızım, bir həftədən sonra mənə dəyərsən, çalışacam o 

vaxta qədər sənin məsələni həll edim. 
Məleykə Seyfi müəllimə minnətdarlığını bildirib oradan av-
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tovağzala gəldi. Skamyada oturub dərin fikirlərə daldı. Nə etmə-
li? İndi hara getməli? Onu atası, qardaşları axtaracaqdılar. Artıq 
Əliş onu bir daha qəbul eləməz. Onların yenidən birləşməsi əsla 
mümkün deyildi. Əliş doktorun dediyi bir cümlədə hər şey var-
dı: aradan qaldırılması mümkün olmayan etimadsızlıq, bağışla-
mağın ölənə qədər mümkünsüzlüyü, sonsuz nifrət... Məleykə 
Əlişin birdən-birə bu qədər dəyişməsini anlaya bilmirdi. Düzdür, 
Məleykənin qardaşı təqsiri olmadan Əlişi bıçaqlayıb. Hətta ay-
dın-açıq öldürməyə çalışıb. Bəs Məleykənin günahı nə idi. Mə-
leykə əvvəlcədən qardaşının məqsədindən xəbərdar olsaydı, 
onun bıçaq zərbələrinin hamısını öz üzərinə götürər, birinin də 
Əlişi yaralamasına imkan verməzdi. Bax, Məleykəni yandıran, 
diri-diri məhv edən də Əlişin onun məhəbbətinə sona qədər 
inanmaması, qardaşı üzündən onu da potensial cinayətkar, qatil 
hesab eləməsi idi. Elə buna görə də o, bir daha Əlişin yanına 
dönməyəcəkdi. Maleykə təhqir olunmuş qürurunun ayaqlar altı-
na düşməsinə, tapdalanmasına yol verməyəcəyinə and içmişdi.  

Məleykə qızının bundan sonrakı həyatının elə də acınacaqlı 
olacağına inanmırdı. Ona ata nənəsi sahib duracaq, onlar Güləri 
çox istəyirlər. İbrahim əmi də, Sürmə xala da gözəl, ipək qəlbli 
insanlardır. Əgər Əliş doğma qızını da potensial qatil kimi görər-
sə, anasına, atasına uşağı saxlamağı, onunla görüşməyi qadağan 
edərsə, mənim anam, atam onu küçədə qoymazlar. Onların qəl-
binə qurban olum! Onlar mələk kimi insanlardır! 

Bütün düşüncələrinə yekun vuraraq Məleykə rayonlarından 
tez uzaqlaşmaq istədi. Elə bu istəklə də Gəncəyə gedən avtobusa 
bilet aldı. 

Məleykə axşam düşəndə Gəncədə idi. İlk ağlına gələn insti-
tutda qrup yoldaşı olmuş Gövhər oldu. Onların evləri avtovağza-
lın yaxınlığında idi. Məleykə avtobusdan düşəndən sonra ətrafa 
boylandı. Gövhərgilin küçəsinin istiqamətini müəyyənləşdirib 
yola düzəldi. On dəqiqədən sonra Məleykə Gövhərgilin həyət 
qapısının qarşısında idi. Qapını yüngülcə taqqıldatdı. Saniyələr 
otdü. Qapı açıldı. Qapını açan Gövhərin özü idi. Gövhər əvvəl 
gözlərinə inanmadı. Qarşısında dayananın Məleykə olduğuna 
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əmin olduqdan sonra özünü onun üstünə atdı, boynuna sarıldı. 
Üz-gözündən öpdü. “Xöş gəlmisən, həmişə sən gələsən!” – dedi. 
Gövhər Məleykənin əlindən tutub evlərinə apardı. 

Uzun-uzadı söhbətdən sonra Gövhər dedi: 
– Mən Əliş doktordan bunları gözləməzdim. Toyunuzda 

onun sənə böyük dəyər verdiyini, səndən ötrü ölümə belə hazır 
olduğunu gözlərimlə görmüşəm. İndi fikrin nədir? 

– Bir həftə sizdə qalacağam. Maarif müdiri söz verib, təyi-
natımı başqa kəndə verəcək. 

– İstəyirsən bir il qal. Ancaq başqa kəndə təyinat istəməyin, 
qızından imtina etməyin nə qədər doğrudur? Bax, sənin bu qə-
rarlarını anlamıram, bacıcan. Əliş doktordan boşan, qızına sahib 
çıx, öz kəndinizdə qal. Mənim məsləhətim budur. 

– Sağ ol, Gövhər, mənim əziz bacım. Mən verdiyim qərarla-
rın arxasındayam. Bu şəraitdə ən yaxşı qərarlar bunlardır. 

Bir həftədən sonta Məleykə Gövhərlə sağollaşıb öz rayonla-
rına qayıtdı. Avtobusdan düşən kimi rayon maarif şöbəsinə get-
di. Seyfi müəllim onu gülər üzlə qarşıladı və dedi: 

– Qızım, qərarının üstündə durmusanmı? 
– Bəli, Seyfi əmi! 
Seyfi müəllim stolunun siyirməsindən Məleykənin yeni təyi-

natını çıxarıb ona uzatdı: 
– Allah xeyir versin! Sərinbulaq rayonumuzun ən ucqar kən-

didir.  
Məleykə təyinatı aldıqdan sonra Seyfi müəllimə təşəkkür et-

di və kabinetdən çıxdı. 
Axşama az qalırdı. Məleykə yola səhər tezdən çıxmalı idi. 

Odur ki, mehmanxanaya gəldi. Bir otaq tutdu. Səhər tezdən du-
rub yola düzəldi. Avtovağzalda Sərinbulağa gedən avtobusu so-
ruşdu. Dedilər ki, günortadan sonra yola düşəcək. Ancaq qonşu 
rayona gedən avtobus da o kənddən kecir. Həmin avtobus isə on 
dəqiqədən sonra tərpənir. Məleykə deyilən avtobusa bilet aldı. 
Avtobusda yerini rahatlayıb oturdu. Yanında bir cavan gəlin 
oturmuşdu. Gəlinin qucağındakı uşağı görəndə Məleykənin ciyə-
ri dağ-dağ oldu. Lakin qərarı qəti idi. 
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Sərinbulaq kəndinin təbiəti daha gözəl idi. Havası da bal 
kimi.  

Məleykə vaxt itirmədən məktəbə gəldi. Məktəbin direktoru 
Cavanşir müəllimlə görüşdü. Cavanşir müəllim stolunun arxa-
sından qalxıb onunla əl tutdu. Sizi mənə Seyfi müəllim tapsı-
rıb. “Qızımdan müğayət ol!” – deyib. Odur ki, sizə bu kənddə 
cavabdehəm. Nə probleminiz olarsa, mənə demənizi xahiş edi-
rəm. Danışdıqmı, Məleykə müəllimə? 

Məleykə otuz dörd-otuz beş yaşlı bu adamın mehribanlı-
ğından bir qədər kövrəlsə də, özünü ələ alaraq: 

– Danışdıq, Cavanşir müəllim, – dedi və gülümsədi.  
– Sizin üçün Bəsti xalanın evini kirayələmişik. Əlli səkkiz-

altmış yaşlarında qadındır. Üç otağı var. Tək yaşayır. Uşaqları 
Bakıda yaşayırlar. Hələ canı suludur, sizə yük olmayacaq, əksinə, 
rahatlığınız üçün çox iş görə bilər, yəni sizə köməyi dəyəcək. 

Cavanşir müəllim məktəbin təsərrüfat müdirini çağıraraq 
dedi: 

– Cəbi dayı, müəlliməni Bəsti xalanın evinə aparın, təzə ri-
yaziyyat müəlliməmizdir. 

–Baş üstə! 
Bəsti xalanın evi məktəbdən üç dəqiqəlik məsafədə yerlə-

şirdi. Cəbi kişi onları tanış etdi. Qadın Məleykəni çoxdan tanı-
yırmış kimi qarşıladı. Otağını göstərdi və dedi: 

– Məleykə qızım, yoldan gəlmisən, otağında yerbəyer ol, 
sonra yuyun. Çay-çörək hazırdır, mən də nahar eləməmişəm, 
gəl bir yerdə yeyək. 

Səhəri gün Cavansir müəllim Məleykəni digər müəllimlər-
lə tanış etdi. Məleykə elə birinci dərsdə sinfə daxil oldu. Qısa 
bir zaman kəsiyində onun güclü riyaziyyat müəllimi olması xə-
bəri bütün kəndə yayıldı. 

Məleykənin bu kəndə gəlməsindən üç ay keçmişdi. Səhər 
kəndə xəbər yayıldı ki, ötən gecə Cavanşir müəllimin həyat 
yoldaşı uzun sürən xəstəlikdən sonra rəhmətə gedib. Hamı Ca-
vanşir müıllimə başsağlığı verirdi. Dərsini qurtarandan sonra 
Bəsti xala ilə Məleykə də hüzr yerinə gələrək Cavansir müəlli-
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mə başsağlığı verdilər.  
Qayıdanbaş yolda Bəsti xala dedi ki, Cavanşir müəllim bu 

kəndin ən savadlı, ən etibarlı sakinidir. O yaşında hər müəllimə 
məktəb direktorluğu tapşırmırlar. Yoldaşı öz dayısı qızı idi. Altı 
il əvvəl onları zorla evləndirdilər. Nə oğlan qızı, nə də qız oğlanı 
istəmirdi. Uşaqları da olmadı. Bəzən böyüklərin səhvi üzündən 
övladlar bədbəxt olurlar. 

Bəsti xalanın söhbətini diqqətlə dinləyən Məleykənin bu iki 
cavan insanın taleyinə ürəyi yandı. Sonra öz taleyinin də onların 
taleyindən geri qalmadığını düşündükdə gözlərindən süzülən yaş 
damcılarını əlinin dalı ilə sildi. 

Bir ildən sonra Cavanşir müəllim Məleykəyə evlənmək tək-
lif etdi. Bir həftə fikirləşdikdən sonra Məleykə razılığını verdi. 
Razılıq verməzdən əvvəl öz həyatını Cavanşir müəllimə danış-
maq istədi. Lakin Cavanşir müəllimin hər şeydən xəbəri varmış. 
Bir ay ərzində Məleykə Əlişdən boşandı, kəbinləri kəsildikdən 
sonra Cavanşir müəllimin evinə köçdü. Bir ildən sonra bir oğul-
ları, ondan da iki il sonra bir qızları doğuldu. Cavanşir müəlli-
min razılığı ilə Məleykə qızı Gülərlə əlaqə qurdu. Hərdən Gülər 
də onlara gedib-gəlirdi. 

 
* * * 

Orta məktəbi yüksək qiymətlərlə başa vuran Gülər sənədlə-
rini Azəbaycan Tibb İnstitutuna verdi və imtahanlardan müvəf-
fəqiyyətlə keçərək tələbə statusu qazandı. Gülər bilirdi ki, onun 
atası bu institutda işləyir. Özü də kafedranın dosentidir.  

Gülər Bakıya gələrkən qərara almışdı ki, instituta qəbul olu-
narsa, atası ilə barışacaq. Bir gün qarşısını kəsib deyəcək ki, ata. 
bu mənəm, Gülərəm, sənin qızınam. Lakin sonralar Gülər bu qə-
rarından daşındı. Onu buna məcbur edən elə atası oldu. 

Bir gün dərsdən çıxıb dayısıgilə tərəf gedən avtobusun daya-
nacağına gəldi. Onun Qulu dayısı – böyükdən kiçiyi, birinci 
mikrorayonda yaşayırdı. Avtobus hələ görünmürdü. Bu zaman 
Gülər uzaqdan atasının da dayanacağa tərəf gəldiyini gördü. Ya-
nında da bir qadın və bir qız vardı. Onlar söhbət edə-edə gəlib 
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düz Gülərin yanında dayandılar. Əliş doktor dedi: 
– Lena, sən bu qızı lap qudurtmusan. Hər gün ona yeni pal-

tar almağın düz deyil.  
Lena bir qədər acıqlı şəkildə: 
– Vera sənin doğma qızın olsaydı belə eləməzdin. O, artıq 

üçüncü kurs tələbəsidir. Gəzdiyi oğlanın xoşuna gəlmək üçün 
şıq geyinməlidir. 

Əliş doktor bir qədər səsinin tonunu qaldıraraq dedi: 
– Düzdür, Vera mənim doğma qızım deyil, amma on altı il-

dir ki, onu mən böyüdürəm.  
Onlar susdular. Gülər anladı ki, atası Bakıya gələndən bu 

uşaqlı qadınla yaşayır. Bu on altı ildə öz doğma qızını bircə dəfə 
də olsun axtarmadığı halda, özgənin qızının nazını çəkib, onunla 
deyib-gülüb, yedirib-geyindirib, pal-paltarına, təhsilinə xeyli pul 
xərcləyib. Gülər atasının yaxasından yapışaraq bütün bunları 
onun üzünə demək istədi, lakin atasının biabır olmasını, hörmət-
dən düşməsini istəmirdi. Odur ki, susdu. Dili susdu, lakin qəlbi 
nalə çəkdi: “Ay ata, sən niyə yanında dürmuş qızını görmür, da-
nışdırmır, hətta tanımırsan, mən sənə neyləmişəm, axı? Mənim 
nə günahım var ki, öz doğma atama bu qədər yaxın olduğum 
halda, ondan dünyalar qədər uzağam? Əllərini əlimə alıb, ata, 
atacan, qızının sənə böyük mənəvi ehtiyacı var! Onu gör, onu ta-
nı, onu əzizlə!” Lakin bunların heç birini edə bilmədi. Əksinə, 
atasından daha da incidi. Doğma atası ona bir az da yadlaşdı. 
Onun dönüklüyü, doğma balasına qarşı etinasızlığı sinəsinə dağ 
üstündən dağ çəkib cızdağını çıxardı. 

...Gülər artıq dördüncü kursda oxuyurdu. Bir gün dərsdən çı-
xıb evə gedərkən institutun anatomiya korpusunun qarşısında 
Məliklə qarşılaşdı. Məlik onu görməyə gəlmişdi. Gülər düşündü 
ki, o qədər iş-gücün arasında, ailə qayğılarının başından aşması-
na baxmayaraq, əmisi onu görməyə gəlib. Atam iki gündən bir 
mənimlə qarşılaşsa da, bu günə qədər üzünə belə baxmayıb. Gü-
lər bu, iki doğma qardaş arasındakı bu boyda fərqin səbəbini ağ-
lına yerləşdirə bilmədi.  

Atasının qohumlarından onunla Məlik əmisindən başqa əla-
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qə saxlayan yox idi. Gülər birinci sinfə gedəndə onu məktəbə 
ötürənlər arasında anası da, Məlik əmisi də var idilər. Gülər Əh-
məd babasının darvazası qarşısında qalıb ağlayarkən Məliyin: 
“Mən sənin əminəm, atanın qardaşıyam!” – deməsini uzun müd-
dət tez-tez xatırlasa da, mənasını başa düşmürdü. Birinci sinfə 
qədəm qoyan Gülər artıq bu sözlərin mənasını anlayırdı. Anası 
ilə görüşməyə başlayandan sonra Məleykə Məliyi qızına sevdir-
mişdi. Məliyin yaxşı əmi olduğuna onu inandırmışdı.  

Məlik bir də Gülər instituta imtahan verərkən onunla görüş-
dü. Hal-əhval tutduqdan sonra dedi: 

– Gülər, qızım, nəyəsə ehtiyacın olarsa, məni ara. 
Məlik ev və iş telefonlarını verdikdən sonra Gülərlə sağolla-

şıb getmişdi. Düzdür, Gülər əmisini aramadı, lakin atasının qo-
humları arasında belə bir insanın – doğma əmisinin olması ilə 
xeyli təskinlik tapdı, hətta onunla fəxr elədi. 

İndi Gülər Məlik əmisini qarşısında görəndə xeyli sevindi. 
Əmisi ilə əl tutdu, kefini xəbər aldı. Məlik təşəkkür etdi. Gülərin 
vəziyyəti və dərslərinin gedişatı ilə maraqlandı. Sonra Məlik sı-
nayıcı nəzərlərlə Gülərə baxaraq dedi: 

– Gülər, qızım, özün də bilirsən ki, mən sənin xətrini dünya-
lar qədər istəyirəm. Atanla küsülü qalmanız, səbəbsiz olaraq bir-
birinizi inkar etməniz mənə rahatlıq vermir, ürəyimi parçalayır. 
Mən sizi barışdırmaq istəyirəm. Hə, Gülər, qızım, nə deyirsən? 

Gülərin susduğunu görən Məlik davam elədi: 
– İndi mən atanın yanına gedib onunla danışacağam. Onu 

yola gətirəcəyəm. Hələlik salamat qal. Bir nəticə əldə edə bilsəm, 
sabah yenidən səni görməyə gələcəyəm. Ayrılarkən Gülər dedi: 

– Sağ ol, Məlik əmi! Nə yaxşı ki, sən varsan. Nə yaxşı ki, 
sənin kimi əmim var! Sən adi insan deyilsən, mələksən!  

Məlik Əliş doktorun işlədiyi kafedraya gəldi. Onu orada gö-
rənlər hörmətlə salamladılar. Kefi ilə maraqlandılar. Məlik artıq 
tibb elmləri doktoru, professor idi. Elm aləmində onunla hesab-
laşır, irad və tövsiyələrini nəzərə alırdılar. 

Məlik doktor qardaşı ilə salamlaşdıqdan, hal-əhval tutduq-
dan sonra gəlişinin əsas səbəbini ona söylədi. Əliş doktor əsəbi 
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halda dedi: 
– Nə qədər ki, qəlbini qırmamışam, dur get. Mənim qızım-

zadım yoxdur. Bir daha belə xam xəyallarla mənim yanıma gəl-
mə. Dur get! 

Məlik doktor bir söz demədən çıxıb getdi. O qardaşının bu 
qədər daşürəkli olmasını anlaya bilmirdi. Anlaya bilmirdi ki, 
normal insan öz yeganə ciyərparəsindən necə imtina edə bilər? 
Həm də ki, onun bir günahı yox ikən. 

...Gülər institutu bitirdi. Onun təyinatını Respublika Kliniki 
Xəstəxanasına verdilər. Hazırda da həmin müəssisədə çalışır. 
Yüzlərlə insanın gözünün işığını özünə qaytarıb. İşlədiyi kollek-
tivdə böyük hörmət sahibidir. Gözəl ailəsi var, onu sevən, daim 
hörmətini uca tutan həyat yoldaşı və övladları ilə fəxr edir. 

* * * 
Son vaxtlar Əliş doktorla Lena arasında mübahisələr dərin-

ləşərək dava-dalaşa çevrilirdi. Lena artıq onu eşitmək belə istə-
mirdi. Əxlaqsız yola düşmüş qızının işlərinə Əliş doktorun qarış-
maq haqqı olmadığını dəfələrlə onun üzünə demişdi. Odur ki, 
Əliş doktor qüruruna sığışdırmayıb Lenadan ayrıldı.  

Lenadan ayrılandan sonra Əliş doktor qısa müddət tək yaşa-
dı. Sonra başqa bir qadınla tanış oldu. Rəhimə adlı bu qadın on-
dan on beş-on altı yaş kiçik idi. Onun da yeddi-səkkiz yaşlarında 
bir qızı vardı. Rəhimə Əliş doktorun işlədiyi kafedranın yerləşdi-
yi xəstəxanada qeydiyyat şöbəsinə rəhbərlik edirdi.  

Rəhimə yalnız öz qızını fikirləşirdi. Odur ki, onu böyütmək, 
gələcəyini təmin etmək üçün Əliş doktorun bütün imkanlarından 
maksimum istifadə etməyə qərar vermişdi. Belə ki, Əliş dokto-
run dərs dediyi tələbələrlə yaxınlıq edir, imtahanda çətinliyi 
olanlara onun əli ilə qiymət yazdırmaqla xeylu pul əldə edirdi. 
Tələbələr Rəhimənin adını “Əliş müəllimin dəllalı” qoymuşdu-
lar. Əslində yığılan puldan Əliş doktora bir manat da çatmırdı. 

Rəhimə ilə də Əliş doktorun münasibətləri uzun müddət da-
vam etmədi. Üç-dörd il ərzində birlikdə yaşadıqdan sonra, Rəhi-
mə semestr imtahanları başa çatan kimi Əliş doktoru evinə bu-
raxmadı.  
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Bir neçə il kirayədə qaldıqdan sonra Əliş doktor özünə təko-
taqlı mənzil aldı. Artıq özünün ayrıca mənzili vardı. Müxtəlif 
qadınlarla tanış olub mənzilinə gətirsə də, heç biri ilə uzunmüd-
dətli münasibət qura bilmirdi. 

İllər ötdükcə Əliş doktor təkliyə məhkum olurdu. Gəncliyi 
də, cazibədarlığı da çoxdan keçib getmişdi. İndi ona maraq gös-
tərən qadınların sayı çox az idi. Son vaxtlar xeyli əsəbi olduğun-
dan həmsöhbətlərini tez bezdirirdi. 

Artıq qocalıq dövrünə qədəm qoymuş Əliş doktorun mənzil-
də təkcə yaşaması, nəzarətsiz qalması yolverilməz olmuşdu. Mə-
lik doktordan, Xalidədən və Yasindən başqa onu itirib-axtaran 
yox idi. Kafedrada da onu qardaşı Məlik doktora hörmət edərək 
uzun müddət yola vermişdilər. Artıq orada da işləmirdi, təqaüdə 
göndərmişdilər. 

Hərdən yaxınlıqda yaşayan bacısı Xalidəgilə gedir, keçən-
lərdən söhbət edir. Lakin heç zaman Məleykənin, Gülərin, ümu-
miyyətlə, o nəsildən olan kimsənin adını dilinə gətirmirdi.  

Tez-tez ata-anasını xatırlayırdı. Öz həyatlarını övladlarının 
yolunda şam kimi əritmiş o insanların Qarabağda qalmış qəbirlə-
rinin ziyarətinin belə mümkünsüz olmasına heyifsilənir, qəhərlə-
nirdi.  

Son bir neçə gün ərzində görünməməsi, zəng etməməsi Mə-
lik doktoru narahat etdi. Xalidəyə zəng edərək qardaşının vəziy-
yətini soruşdu. Məlum oldu ki, son günlər onunla da əlaqə saxla-
mayıb. Narahat olan Məlik doktor qardaşının mənzilinə getdi. 
Səndemə, Əliş doktor mənzildədir, lakin bir qıçının baldır sü-
mükləri tam qırıldığına görə yerindən tərpənə bilmir. 

Məlik doktor mütəxəssis dəvət edərək mənzilin seyf qapısını 
açdırdı və təcili tibb yardımı maşını çağıraraq qardaşını Travma-
tologiya İnstitutuna apardı. Orada ona lazım olan tibbi yardım 
göstərildi, qıçına gips qoydular. Bir neçə gün institutda qaldıq-
dan sonra öz mənzilinə gətirildi. Təxminən on gündən sonra Əliş 
doktor dünyasını dəyişdi. Öldüyü günə qədər Məlik doktor, Xa-
lidə müəllimə və Yasin onun yanında növbə çəkdilər, bütün arzu 
və istəklərini yerinə yetirdilər. 



Həyat labirintlərində 

221 

Əliş doktor dəfn edildikdən sonra Məlik doktor Gülərin ya-
nına gələrək ona atasının rəhmətə getdiyini bildirdi. Gülər xeyli 
susduqdan sonra dedi:  

– Əmi, nə deyim, Allah rəhmət eləsin! Ancaq mən atamı da, 
səndən başqa onun bütün qohumlarını da çoxdan dəfn etmişəm. 
Məni bu həyatda atamla heç nə bağlamır. Mənim genlərim sənin 
genlərindəndir. 

Məlik doktor qəhərləndi. Onun həssas qəlbi yaşı artıq atmışı 
keçmiş Gülər doktora haqq qazandırırdı. Bir-iki dəqiqə hər ikisi 
susdular, sonra Məlik doktor dedi: 

– Gülər, qızım, atan dünyasını dəyişib, lakin onun evi qalıb, 
evində əşyaları, bankda hesabları var. Onun yeganə varisi sən-
sən. Gəl onlara sahib çıx.  

Gülər başını qaldırmadan dedi: 
– Əmi, heç kim bilməsə də, sən yaxşı bilirsən ki, bir vaxtlar 

mənim ona böyük mənəvi ehtiyacım vardı. Mən ondan heç nə 
ummurdum, yalnız boynuna sarılmaq, “ata, atacan mən sənin qı-
zınam, mən cənin Gülərinəm” – demək istəyirdim. Lakin o, mə-
nə bu imkanı vermədi. Mən ona ata deyəmmədim. İndi belə bir 
insafsız, daşqəlbli insanın mənə heç nəyi lazım deyil. Ondan qa-
lan nə varsa, ehtiyacı olanlara paylayın. 

Məlik doktor Gülərə bir söz deyə bilmədi. Çünki o ürəyinin 
dərinliyində onun tam haqlı olduğunu etiraf edirdi. Sağollaşıb 
ayrılarkən Gülər əmisinin boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü və 
dedi:  

– Sağ ol, Məlik əmi, mən səninlə fəxr edirəm, sənin böyük 
ürəyinin qarşısında baş əyirəm! Allah səni ağsaqqallıqdan əskik 
eləməsin! 

Məlik doktor: 
– Var ol, qızım! Səni və sevdiklərini Allaha əmanət edirəm, 

– dedi və dönüb getdi. 
 

Fevral-aprel, 2017-ci il, 
Kazan.  
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“CİNİ RƏDD ETMƏ” ƏMƏLİYYATI 
 
 

Biliyin olmadığı yerdə nadanlıq 
özünü elm adlandırır.  

Bernard Şou 
 

ovetlər dönəmi idi. Mirzağa kənddə yaşasa da, rayon 
kolxoz bazarında yerləşən parça dükanında müdir-satıcı 

işləyirdi. İşləri əla gedirdi. Necə deyərlər, qaz vurub qazan dol-
dururdu. Lakin bir gün mağazaya gələn müfəttiş onun parçaları 
artıq qimyətə satmaqla vətəndaşları aldatması faktını aşkar etdi. 
Nə qədər yalvarıb-yaxardısa da, külli miqdarda rüşvət təklif 
elədisə də, mümkün olmadı, müfəttiş qərarını dəyişmədi. Mir-
zağanın haqqında cinayət işi qaldırıldı. Məhkəmə əmlakı müsa-
dirə olunmaqla, onun iki il altı ay müddətinə azadlıqdan məh-
rum edilməsi barədə qərardad çıxardı. Lakin Mirzağa işini yax-
şı bilənlərdən idi. Belə ki, öz adına heç nəyi olmadığından mü-
sadirə ediləsi bir şey tapılmadı.  

Məhkəmənin qərarından sonra Mirzağa ticarət sistemindən 
həmişəlik uzaqlaşdırıldı.  

Həmin “tərs oğlu tərs” müfəttişin rayonumuzda işlədiyi il-
lər ərzində eyni cəzanı rayon ticarət sistemində neçə illərdən 
bəri dərin kök salmış on nəfərdən artıq digər əliəyri ticarət işçi-
si də aldı.  

Əri həbsxanaya düşərkən Minayə dörd yaşlı oğlu – Balamir-
zə ilə baş-başa verib yaşadı. Heç nədən korluqları olmasa da, 
evin kişisiz qalması Minayəni çox sıxırdı. Hərdən Balamirzə ata-
sının nə vaxt evlərinə qayıdacağını soruşanda isə Minayənin lap 
cızdağı çıxırdı. Oğluna cavab verməyə söz tapmırdı. Gecələr oğ-
lunu sinəsinə sıxaraq sakitcə xeyli ağlayır və yalnız bir qədər 

S 
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toxtadıqdan sonra yuxuya gedirdi. Odur ki, Mirzağa ilə ayda bir 
dəfə verilən görüşləri hər ikisi səbirsizliklə gözləyirdilər.  

Nəhayət, iki il yarım başa çatdı. Mirzağanı azadlığa burax-
dılar. Dərindən nəfəs alaraq yenidən azad həyatına qovuşması-
nı böyük xoşbəxtlik sandı. Oğlu da xeyli böyümüşdü, artıq bi-
rinci sinfə gedirdi. Dərslərini yaxşı oxuyurdu. Qiymətlərinin 
hamısı əla idi. Atasından ayrı yaşamalı olduğu illər onun vax-
tından əvvəl böyüməsinə səbəb olmuşdu. Bəzən lap böyük kişi-
lər kimi danışırdı. Öz məntiqli sualları ilə böyükləri belə təəc-
cübləndirirdi.  

Mirzağanın həbsxanada başına açılan oyunlar hər dəfə ya-
dına düşəndə tüstüsü təpəsindən çıxırdı. Bu səbəbdən də, otu-
rub-durub təkrar etdiyi bir cümlə vardı: “Allahım, yazığam, bir 
də o cəhənnəmi mənə qismət eləmə!”  

Əlindən başqa iş gəlməyən Mirzağa həbsxanadan çıxdıq-
dan sonra gününü evdə oturmaqla keçirirdi. Bekarçılıqdan az 
qalırdı bağrı çatlasın. Günün çox hissəsini yatır, oyaq olanda da 
dərin fikirlərə dalır, düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu arayırdı.  

Son vaxtlar ərinin halından narahat olmağa başlamış Mina-
yə bir gün ona dedi: 

– Ay kişi, bu qədər də yatmaq, evdə oturmaq olar?  
– Bəs nə edim, ay Minayə? Əlimdən nə gəlir ki? 
– Hərdən camaat arasına çıx, havanı dəyiş, çayxanaya get, 

dost-tanışla bir-iki stəkan çay iç, ünsiyyətdə ol. İşdən qovulan, 
həbsxanada yatıb çıxan təkcə sən deyilsən ki, bu rayonda. Bax, 
hamı öz kefindədir. Allah göstərməsin, xəstələnib eləyərsən, 
başıma təzədən daş düşər.  

Arvadının giley-güzarına baxmayaraq, Mirzağa həbsxana-
dan çıxandan sonra öz həyətindən kənara bircə addım da olsa 
qoymurdu. O, gülüş, məzəmmət, söyüş obyekti olmaqdan ehti-
yat edirdi. Düzdür, Mirzağa təbiətən utanan, həya edən insan-
lardan deyildi, ancaq yenə də kəndlərindəki bəzi qırmızı, sözü 
insanın gözünün içinə deyib atasını odlayanlarla üz-üzə gəl-
məkdən çəkinirdi.  
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Həbsxanadan çıxmasının əlli yeddinci günü idi. Günəş ar-
tıq bir boy qalxmış, aləmi nura boyamışdı. Elə bu zaman Mir-
zağa gördüyü yuxunun təsiri altında yerindən dik atıldı. Dərin 
həyəcan içində idi. O dərəcədə həyəcanlanmışdı ki, sanki ürəyi 
indicə yerindən qopacaqdı. Qan-tər içində dikəlib yatağının 
içindəcə oturdu. Bir neçə dəqiqə əvvəl gördüyü yuxunu xeyli 
müddət götür-qoy elədikdən, ölçüb-biçdikdən sonra olduqca 
nikbin ovqatla çarpayısından endi. O zamanlar rəhmətlik Aşıq 
Şakir Hacıyevin camaat tərəfindən çox bəyənilən “Dür gəl naz-
lana-nazlana” mahnısını zümzümə edə-edə yuyunmağa getdi. 
Yuyunduqdan sonra səhər yeməyini yedi. Səhər yeməyi başa 
çatan kimi Minayəni yanına çağırdı və öz evində olmasına bax-
mayaraq, o yana, bu yana baxdıqdan sonra astadan dedi:  

– Arvad, bu gündən etibarən rəfiqələrinin yanında mənə 
yuxuda vergi verildiyi barədə söhbət aç. Amma diqqətli ol ha-
aa, heç kim nədənsə şübhələnməsin. Danışanda elə danış, elə 
davran ki, guya sən özün də mənə vergi verilməsinə inana bil-
mirsən.  

Ərinin nə demək istədiyini anlamayan Minayə: 
– Bütün bunlar nəyə lazımdır ki, ay kişi, fikrin nədir? Mən 

səni anlamıram? – dedi və çaşqın halda ərinin üzünə baxdı. 
– Arvad, sən mənə diqqətlə qulaq as. Bir qədər əvvəl yuxu 

gördüm. Gördüm ki, mən kəndimizin, hətta rayonumuzun ən 
hörmətli mollasıyam. Hamı dərdini mənə deyir, məndən məslə-
hət alır, yardım istəyir. Mən də onları verdiyim ağıllı məsləhət-
lərimlə, göstərdiyim düz yolla olduqca razı şəkildə yola salır, 
hamını mat qoyuram. Ən əsası, camaat pulu başıma xəzəl kimi 
tökür. Oyananda çox fikirləşdim, götür-qoy elədim və belə qə-
rara gəldim ki, bu gündən mollalıq eləməyə başlayım. Kitaba 
baxaraq qonşu qadınların itiklərinin tapılmasına yardım eləyim.  

Minayə ərinin üzünə baxa-baxa xeyli düşündükdən sonra 
dedi:  

– Ay kişi, o itiklərin yerini sən necə müəyyən edəcəksən 
axı? 
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– Bu işin ən incə yeri elə burasıdır da, ay arvad. Sən rəfiqə-
lərinin, yaxın qohumlarımızın evində zinət əşyalarının yerini 
dəyişəcək və mənə onların harada olduğunu bütün dəqiqliyi ilə 
söyləyəcəksən. Mən də güya kitaba baxmaqla “itən” əşyaların 
yerini tapacaq və sahibinə deyəcəm. Sahibi öz əşyasını tapdıq-
dan sonra sevincindən nə edəcəyini bilməyəcək. Məmnuniyyət-
lə mənə şirinlik gətirəcək. Bilirsən də, bu camaat şirinlik ver-
mək, hörmət eləmək üçün əldən gedir. Məsələ bununla bitmə-
yəcək, mənim məharətim barədə dürlü-dürlü hekayətlər, rəva-
yətlər dildən-dilə düşəcək, kənddən kəndə, rayondan rayona 
yayılacaq. Uzaq-yaxın kəndlərdən, rayon mərkəzindən, hətta 
qonşu rayonlardan da yanıma gələnlər olacaq. Nə bilirsən, bəl-
kə lap elə Bakıdan da gələnlər oldu. Sorağım yayıldıqca gəliri-
miz də artacaq. Pula pul deməyəcəyik, ay arvad! 

– İnşallah, ay kişi, İnşallah! Allah ağzından eşitsin! 
Mirzağanın dedikləri Minayənin ağlına batmışdı. O, ərinin 

istədiyi kimi elədi. Əvvəl lap yaxın rəfiqəsi Cavahirgilə getdi. 
Rəfiqəsinin mətbəxdə məşğul olmasından istifadə edərək ser-
vantın qarşısındakı büllur konfetqabının içinə qoyulmuş qızıl 
üzüyü servantın altında gizlətdi. Əlində iki stəkan çayla yanına 
qayıdan Cavahirə guya xəcalət çəkirmiş kimi, utana-qısıla, əzi-
lə-büzülə dedi: 

– Ay Cavahir bacı, bu Mirzağa qardaşın düz üç gündür ki, 
başımı xarab eləyib. 

– Nə olub, ay Minayə bacı? 
– Nə olacaq, ay qız?! Bu qədər də yatmaq olar? Həbsxana-

dan buraxılandan bəri bütün günü evdə yatır. Məncə, kişi yat-
maqdan olan-olmaz ağlını da itirib. Durub-oturub deyir ki, mə-
nə yuxuda vergi verilib. Kimin inəyi, qoyunu, keçisi, nə bilim, 
hər hansı bir əşyası itirsə, kitaba baxan kimi mənə agah olur. 

Minayə tam mənasız bir şeydən söhbət edirmiş kimi əlləri-
ni havada oynatdı, eyni zamanda sifətinə təəccüblə şübhənin 
qarışığı olan bir ifadə verdi və sağ çiynini əda ilə boynuna doğ-
ru yuxarı qaldırdı. Cavahir nə deyəcəyini bilmədi. Minayə ça-
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yını icən kimi Cavahirlə sağollaşıb Bikəgilə getdi. Bikənin başı 
ağlayan oğlu ilə qarışıq idi. Bundan məharətlə istifadə edərək 
onun çox bahalı, antikvar qızıl boyunbağısını güzgünün qarşı-
sında qalmış mücrüsündən götürüb əri Təvəkkülün şifonerdə 
asılmış, ildə cəmi iki-üç dəfə geyindiyi pencəyinin sol qoltuq 
cibinə qoydu. Bir neçə dəqiqədən sonra uşağı yatırıb onun ya-
nına gələn Bikəyə də Mirzağaya yuxuda verilmiş vergi barədə 
qısaca danışdı. Bikənin təzədəm çayından ikicə qurtum alıb 
ayağa qalxdı. Əri barədə dediyi sözlərin effektini daha da artır-
maq məqsədilə: 

– Sizdən əvvəl Cavahirgildə idim, onlarda da xeyli oturmu-
şam. Mirzağa oyanıb məni evdə görməzsə, yerimi öyrənmək 
üçün kitaba baxmalı olacaq, mən gedim, – dedi və sağollaşıb 
evlərinə yollandı.  

Evə gələn kimi Cavahirin üzüyünün və Bikənin boyunbağı-
sının yerini tam dəqiqliyi ilə Mirzağaya söylədi. Mirzağa da 
hər ehtimala qarşı qeydlər apardı ki, sonra nəyisə qarışıq sal-
masın.  

 
* * * 

Mirzağa ilə Minayə apardıqları eksperimentin nəticəsini 
çox da gözləməli olmadılar. İki gündən sonra Cavahir başılovlu 
Minayənin yanına gəldi və yalvarmağa başladı: 

– Qurban olum, ay Minayə, ölmüşəm, məni yerdən götür... 
– Nə xəbərdir, ay qız, bir oturub nəfəsini dər, durum çay 

qoyum, bir stəkan cay içək, nə olduğunu sakitcə başa sal, sonra 
məndən kömək istə də. 

Cavahir həyəcandan boğulurmuş kimi bir qədər ara verdik-
dən sonra:  

– Ay Minayə, qurbanın olum, çay-zad içəcək halım yox-
dur, səhərdən bəri üzüyümü tapa bilmirəm, – dedi. 

– O nə üzükdür elə? 
– Ay Minayə, necə yəni nə üzükdür, mənim neçə üzüyüm 

var ki? 
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– Oyunun olsun, ay Cavahir, qız, mən nə bilim sənin neçə 
üzüyün var? Mən nə edə bilərəm ki? Məndən nə kömək istəyir-
sən? 

– O gün bizdə olarkən deyirdin ki, Mirzağa qardaşa yuxuda 
vergi verilib, kitaba baxmaqla itən qoyunun, keçinin, əşyaların 
yerini dəqiqliklə söyləyir. 

– Həəə, sən məndən elə kömək istəyirsənnn? Allah uzaq 
eləsin, mən də dedim yəqin üzüyünün itməsində məni günah-
landırırsan.  

– Yox, ay qız, Allah eləməsin, o nə sözdür, xətrimə dəyir-
sən vallah. 

– Narahat olma, Mirzağa yatıb, indi oyadaram, kitaba ba-
xıb üzüyün yerini söyləyər. 

– Ay Minayə bacı, Mirzağa qardaşa şirin yuxunu haram 
eləməyək, kitaba oyanandan sonra baxar daaa. 

– Nə danışırsan, ay Cavahir, məgər sən özgəsən? Vallah 
Mirzağa qardaşın sənin xətrini doğma bacısının xətri qədər is-
təyir. Sən dayan, beş dəqiqəyə oyadım onu. 

Əslində Mirzağa yatmamışdı. Cavahirin onlara gəldiyini 
görən kimi yataq otağına keçib qapının arxasında dayanmış və 
aynabənddə söhbət edən qadınları dinləməyə başlamışdı. Mina-
yənin Cavahiri qarşılaması, onunla apardığı dialoq çox xoşuna 
gəlmişdi, ürəyində arvadına “afərin!” də demişdi. ”Köpəyin qı-
zı elə bil diplomatlar akademiyasını anasının qarnında bitirib 
ey”, – deyə düşünmüşdü. Bir neçə dəqiqədən sonra Minayə 
Mirzağanın yanına gəldi, onun əlini əlinə alıb yüngülcə sıxdı 
və astadan dedi:  

– Təbrik edirəm, ay kişi, işlər qaydasına düşməyə başlayır. 
Arvadından eşitdiyi tərif Mirzağanın canına sarı yağ kimi 

yayıldı və dedi: 
– Sən hələ bir az səbir elə, gör sənin bu ərin nələr edəcək 

ey, ay arvad!  
Minayə yüksək əhvali-ruhiyyə ilə Cavahirin yanına qayıtdı. 

Onun gözlərinin ici də gülürdü: 
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– Oyatdım, indi gələcək, dərdini özünə danışarsan, – dedi. 
Beş dəqiqədən sonra Mirzağa yataq otağından çıxıb vanna 

otağına keçdi, əl-üzünə su vurub “yuxusunu dağıtdı”, qurulanıb 
aynabəndə – qadınların yanına gəldi və salamlaşdı: 

– Salamun əleyküm, xoş gəlmisən, ay Cavahir bacı. Mənə 
dair qulluğun?  

Cavahir üzüyünün itdiyini bildirdi, sonra cəld bir hərəkətlə 
Mirzağaya yaxınlaşıb əlindən öpdü, sonra da yalvarış və ümid 
dolu gözlərini onun gözlərinə dikərək dedi:  

– Qurbanın olum, ay Mirzağa qardaş, mənə kömək etsən 
sən edəcəksən. 

Arvadının gənc, təravətli rəfiqəsinin əlindən tutması, qızıl-
gül qönçəsini xatırladan dodaqlarını əlinə toxundurması – öp-
məsi qəlbini nanə yarpağı kimi titrətsə də, Mirzağa özünü tez 
ələ aldı və dedi: 

– Narahat olma, özünə toxtaqlıq ver, indi kitaba baxıb üzü-
yün yerini deyəcəyəm. Bu tamamilə asan bir işdir. 

Gənc və son dərəcə qəşəng qadınla təmas zamanı keçirdiyi 
həyəcandan hələ də tam azad ola bilməmiş Mirzağa durub ya-
taq otağına keçdi. Əvvəlcə dayanıb üç dəfə dərindən nəfəs alıb 
verdi. Özünü cəmləşdirdikdən sonra Cavahirin üzüyü barədə 
götürdüyü qeydləri nəzərdən keçirdi və üç-dörd dəqiqədən son-
ra əlində tutduğu bir kitabla qadınların yanına qayıtdı. Kitabın 
dəri cildi vardı. Əski əlifba ilə yazılmış bu kitab “Azərbaycan 
türklərinin milli xörəkləri” adlanırdı və Mirzağaya ömrü boyu 
aşpazlıq etmiş rəhmətlik atası Ağamirzədən qalmışdı. Kitabın 
məzmunu barədə Mirzağanın heç bir təsəvvürü yox idi. O, əski 
əlifbanı oxuya bilmirdi. Sadəcə onu atasından qalma bir yadi-
gar kimi neçə illərdən bəri saxlamışdı.  

Mirzağa kitabı açan kimi dedi: 
– Boy! Səni təbrik edirəm, ay Cavahir bacı, üzüyün öz evi-

nizdədi, qonaq otağındakı servantın altına düşüb. 
Cavahir təəccüb və inamsızlıq qarışıq bir həyəcanla özü də 

istəmədən ucadan dedi: 
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– Ola bilməz, servantın altına azından iyirmi dəfə baxmı-
şam. 

Mirzağa yenidən kitaba diqqətlə baxıb tam ciddi görkəm 
aldı və qətiyyətlə dedi:  

– Servantın qabaq sağ ayağının arxa tərəfində olduğundan 
elə-belə baxışla üzüyü orada görmək mümkün deyil. Ay Cava-
hir bacı, kitabın göstərməsinə şübhə ilə yanaşma! Get, üzüyünü 
kitabın dediyi yerdən götür! Yadında qaldımı? Üzüyün servan-
tın qabaq sağ ayağının arxa tərəfindədir. 

Cavahir Mirzağanın dediklərinə tam inanmasa da, daha bir 
söz demədi, dilucu onlarla sağollaşıb öz evlərinə tələsdi. Üzüyü 
Mirzağanın dediyi yerdə tapanda az qaldı ağlını itirsin. Bir də-
nə qırmızı onluq götürüb yenidən Minayəgilə qayıtdı. Otağa 
daxil olan kimi, Mirzağanın ayaqlarını qucaqladı: 

– Ay Mirzağa qardaş, bayaq dediklərinə bir balaca inamsız 
yanaşdığım üçün qurban olduğum o kitabdan da, səndən də 
məni bağışlamanızı dönə-dönə xahiş edirəm. Ay amannn! Mü-
qəddəs kitab necə göstərmişdisə, üzüyümü nöqtəsinə, vergülü-
nə qədər elə həmin yerdə tapdım. Qurban olum, ay Mirzağa 
qardaş, bu balaca bəxşişi də qəbul et, yalvarıram, bəxşişimi 
qaytarma. 

Mirzağa qarşısında dizləri üstündə dayanmış bu mütənasib 
bədənli cazibədar qadına üstdən aşağı diqqətlə baxdı, qeyri-ix-
tiyari olaraq baxışları onun geydiyi sarafanın bir qədər aralı qa-
lan yaxasından xeyli aydın görünən son dərəcə yaraşıqlı döşlə-
rinə dikildi. Az qaldı ağlı başından çıxsın. Tez də gözlərini Ca-
vahirin döşlərindən ayırıb onun gözlərinə baxdı. Qadının gözlə-
rinin məftunedici cazibəsini bütün aydınlığı ilə görüncə ürəyin-
də “İlahi, bunun necə də qərq olmalı gözləri varmış” - deyə dü-
şündü. Sonra da qeyri-ixtiyari olaraq ürəyi titrəyə-titrəyə Cava-
hirin çılpaq isti ciyinlərindən yüngülcə tutub qadını asta-asta 
ayağa qaldırdı. Ərinin onun rəfiqəsinin təbii gözəlliyi qarşısın-
da necə həyəcanlandığını aydın görən Minayə həmin anda bir 
söz deyə bilməsə də, tez qaşqabağını tökdü. Mirzağa arvadının 
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qaşqabaq tökməsini görüncə hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq 
üçün vaxt itirmədən dedi:  

– Sən nə edirsən, mən sadəcə vasitəçiyəm, bunları edən 
qurban olduğumuz kitabdır. O onluğu da götürmərəm, biz bir 
ailəyik, ay Cavahir bacı, ayıbdır. 

Mollanın beynindən keçən fikirlərdən xəbərsiz olan qonşu 
qadın bir qədər kövrəlmiş halda dedi: 

– Allah canına sağlıq versin, ay Mirzağa qardaş, dünəndən 
üzüyü axtarmaqdan əldən düşmüşəm. Bu onluğu da kiçik şirin-
lik kimi qəbul etməni xahiş edirəm, yalvarıram, götür. 

– Madam ki, şirinlikdir, onda qoy qənddanın altına, şirinlik 
şirin yerdə olsa yaxşıdır. 

Cavahir Mirzağanın dediyi kimi elədi, onluğu stolun üstün-
dəki qənddanın altına qoydu və yenidən alqış yağışı yağdıra-
yağdıra onların evindən çıxdı.  

 
* * * 

Cavahir küçədə ilk qarşılaşdığı adamı – qonşu Sayalını sa-
lamlaşdıqdan sonra saldı çənəsinin altına, nə saldı:  

– Ay Sayalı xala, Minayənin əri Mirzağaya yuxuda vergi 
verildiyini, kişinin qeyri-adi qabiliyyətə, əcaib məharətə sahib 
olduğunu bilirsən? 

– Yox, eşitməmişəm. 
Cavahir Mirzağanın baxıcılıq qabiliyyətini elə alovlu şəkil-

də təsvir etdi ki, onu diqqətlə dinləyən arvadın ağzı açıla qaldı. 
Cavahir Mirzağanı Sayalının gözündə göylərə qaldırdı. O danı-
şır, Sayalı isə susurdu. Sayalı sussa da, fikri çox uzaqlarda do-
lanırdı. Xeyli düşünüb-daşındıqdan sonra ağır-ağır dilləndi: 

– Ay Cavahir, bəlkə yadında ola, səkkiz il əvvəl mənim də 
bir üzüyüm itmişdi, kitaba baxsa, Mirzağa qardaş onun da ha-
rada olduğunu öyrənə bilər? 

– Bilər, bilər. Gəl elə indicə gedək yanına, dərdini de, Mir-
zağa qardaş sənin də dərdinə əlac eləsin. 

Onlar birlikdə Mirzağagilə gəldilər. Salamlaşdıqdan sonra 
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Sayalı dərdini söylədi.  
Minayə Sayalını yaxşı tanıyırdı, elə Mirzağa da. Onun üzü-

yünün itməsindən az-çox xəbərləri də vardı. Mirzağa kitab aç-
dı. Xeyli baxdıqdan sonra başını buladı və özündən qondardığı 
bu sözləri dedi: 

– Sayalı bacı, sənin üzüyün itməyib, oğurlanıb. Oğurlayan 
adam da dünyasını dəyişib, elə öz qohumunuz olub. Məni ba-
ğışlayın, onun adını səsləndirmək, günaha batmaq istəmirəm. 
Rəhmətlik yaxın qohumunuz olub.  

Mirzağanın dedikləri bir uydurma olsa da, yerinə düşmüş-
dü. Sayalı məəttəl qaldı. Onsuz da üzüyünün kim tərəfindən 
oğurlandığını, təxmini də olsa bilirdi. İndi lap əmin oldu. Mir-
zağanın məharəti onu da heyran qoydu. Kişinin əlini opdü, 
“sağ ol” deyə-deyə aynabəndin qapısına doğru yeridi. Cavahir 
də sağollaşıb Sayalının ardınca evdən çıxdı.  

Qonşular gedəndən sonra Minayə stulda oturmuş ərini ar-
xadan qucaqlayıb başını sinəsinə, döşlərinin arasına sıxdı. Ar-
vadının iri döşlərinin yumşaq və isti təmasından Mirzağanın 
qanı coşdu. Özünü saxlaya bilməyib dedi: 

– Ay Arvad, qoy məni oturum oturduğum yerdə, ayağa 
qalxsam bilirsən də nə olacaq. 

Ərinin nə dediyini yaxşı anlayan Minayə tez-tələsik: 
– Yox, yox, sən atanın goru, mənim işim-gücüm var. Axşa-

ma qədər döz, – dedi. 
– Yaxşı, sən deyən olsun, – deyə Mirzağa arvadı ilə razı-

laşdı. 
Minayə ərinin üzündən öpərək dedi: 
– Ay kişi, sən dahisənmiş, o parça dükanında canını çürü-

dür, qabiliyyətini, istedadını məhv edirsənmiş. Səni ticarətdən 
qovduran müfəttişin balalarını Allah saxlasın! Bizə nə qədər 
böyük yaxşılıq etdiyini bilirmi görəsən? Onu harada görsən 
mütləq təşəkkür elə. Qoy bilsin ki, sənə pislik eləməyib, əksinə 
böyük yaxşılıq eləyib. 

Mirzağa gülərək: 
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– Baş üstə, görəndə təşəkkür edərəm, – dedi. 
Minayə birdən nə düşündüsə, tez qərarını dəyişdi: 
– Yox, yox, təşəkkür eləmə, o kimdır ki, sənin kimi bir da-

hi molla ona təşəkkür eləsin? 
Arvadının onun barəsində işlətdiyi “dahi molla” sözləri 

Mirzağanı xoşbəxtlərin xoşbəxti elədi. Gülərək arvadının boy-
nuna sarılmış qollarını öpdükcə öpdü. 

Aradan iki gün də keçdi. Bu iki gün ərzində Cavahir və Sa-
yalı Mirzağanın yanına beş nəfər gətirmişdilər. Hərə bir istəklə, 
qayğı ilə, dərdlə gəlmişdi. Biri inəyi bol süd versin diləyi ilə, 
digəri həyətyanı sahələrindən topladıqları məhsulu Bakıya sat-
mağa aparmış ərinin işləri uğurlu, üçüncüsü ali məktəbə daxil ol-
maq istəyən oğlunun zehni qüvvətli olsun deyə, dördüncüsü əri 
kənarda saxladığı arvaddan soyusun deyə dua yazdırmışdı. Mir-
zağa “dua”ların hərəsinə kitabdan qısa bir cümlə köçürürdü, da-
ha doğrusu, hərflərin şəklini çəkirdi. Məsələn, bir “dua”da əyri-
üyrü xətlə yazılırdı: “Əvvəlcə əllərinizi sabunla tərtəmiz yuyun”, 
digərində: “Mütləq kərə yağından istifadə edilməlidir”, başqa bi-
rində: “Sonra bir xörək qaşığı xörək düzü əlavə etməli”, daha 
başqa birində: “Dolma türklərin qədim xörəklərindəndir”. Dua-
lar nəqd pula yazılırdı, biri üç manata. Müştərilərin verəcəyi pu-
lun miqdarını Minayə Cavahirlə Sayalının qulağına pıçıldamaqla 
müəyyən etmişdi. Müştərilərdən biri də beş il əvvəl itmiş inəyi-
nin aqibətini öyrənmək məqsədilə gəlmişdi. Mirzağa ona da “Ay 
bacı, sənin inəyin itməyib, onu kolxozun üzüm bağlarının aya-
ğında canavar yeyib” – deyə yola salmışdı.  

Bazar günü ərinin iş yoldaşının qızının toyuna getməyə ha-
zırlaşan Bikə boyunbağısını tapmadıqda az qala dəli olacaqdı. 
Boyunbağısını şənbə günü gecə yarıya qədər axtarmaqdan başı 
gicəllənən Bikənin yadına Minayənin, xüsusən də Cavahirin 
Mirzağanın “məharəti” barədə söylədikləri sözlər düşdü. Saba-
hı dirigözlü açan qadın səhər özünü Minayənin yanına çatdırdı:  

–Ay Minayə, bacıcan, ölmüşəm, məni yerdən götürün. Bo-
yünbağımı oğurlatmışam. Çox bahalı idi. Mənə onu qaynanam 
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bağışlamışdı, qaynanama da öz qaynanası, qaynanamın qayna-
nasına da onun qaynanası hədiyyə edibmiş. Bir sözlə, bu bo-
yunbağı haradasa Əmir Teymur zamanından qalma ailə yadiga-
rıdır. Boyunbağının itdiyini bilsə, Təvəkkül məni tikə-tikə doğ-
rayacaq. Sən Allah, Mirzağa qardaşa de, qoy kitaba baxsın, 
mənim boyunbağımın kim tərəfindən oğurlandığını desin.  

– Vallah dəlisən, qız, heç bunun söhbəti olarmı? Molla 
Mirzağa o biri otaqda namaz qılır, namazını qurtaran kimi de-
yərəm. 

Molla Mirzağa arvadların danışığını eşidib oyanmışdı. 
Cəld paltarını geyindi, kitabını da götürüb qadınların yanına 
gəldi. O, kitaba baxaraq: 

– Ay Bikə bacı, sən boyunbağını öz əlinlə ərin Təvəkkülün 
şifonerdaki pencəyinin sol qoltuq cibinə qoymusan, – dedi. 

Bikə boyunbağısını ərinin pencəyinin cibinə qoymasına tə-
əccüblənsə də, bir cöz demədi. Boyunbağının yerini öyrənməsi 
ona hər şeyi unutdurdu. Bikəyə elə gəldi ki, anadan indicə do-
ğuldu, axşamdan bəri onu xeyli qocaltmış stress bir anda yox ol-
du. Pul qabından iki dənə qırmızı onluq götürüb stolun üstündə-
ki qənddanın altına qoydu. Dua oxuya-oxuya evlərinə qayıtdı.  

Bikə boyunbağısını ərinin şifonerdəki pencəyinin sol qol-
tuq cibində tapanda yenidən Molla Mirzağanın canına dualar 
oxudu. Eyni zamanda, ürəyində ən yaxın rəfiqəsi Minayənin 
bundan sonrakı halına acıdı. Düşündü ki, indən belə Minayənin 
həyatı çox çətin keçəcək. Mirzağa kitab vasitəsilə arvadının bü-
tün addımlarını izləyəcək. Qadın birdən böyük təşviş içərisində 
öz-özünə düşündü: “Allah eləməmiş, birdən belə bir vergi mə-
nim Təvəkkülümə də verilərsə, nə edərəm?” 

 
* * * 

Molla Mirzağa üç-dörd il ərzində əməlli-başlı məşhurlaşdı. 
İndi onun yanına yalnız həmkəndliləri deyil, qonşu kəndlərdən, 
hətta rayon mərkəzindən də gələnlər vardı. Yanında olanlara 
yazdığı dualar, itiklərinin tapılması bir qayda olaraq uğurla so-
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na çatırdı. Düzdür, bu uğurlarda Minayənin xüsusi rolu vardı. 
Eyni zamanda Molla Mirzağa görüşdüyü insanlarla asanlıqla, 
həm də tez ünsiyyətə girə bilirdi, söhbəti elə qururdu ki, lazım 
olan informasiyanı onlardan maneəsiz alırdı. Müştərilərin bü-
tün hərəkətlərini diqqətlə izləyir, sorğu-sual zamanı dedikləri 
ən xırda məlumatları belə, necə deyərlər, göydə tuturdu. Bir 
sözlə, bu illər ərzində Molla Mirzağa bir insan sərrafı kimi for-
malaşmışdı. İnsanlar ağzını açan kimi onları anlayır və çox 
məntiqli fikirlər söyləyirdi. Nə vaxtsa ona qarşı çevrilə biləcək 
söhbətlər eləmir, özünə istənilən vəziyyətdən ustalıqla çıxmaq 
imkanları saxlayırdı.  

Bir dəfə qonşu rayondan gələn İldırım adlı nisbətən cavan 
bir kişi üç gün əvvəl minik avtomobilinin – “QAZ-24”-nün hə-
yətindən oğurlandığını söylədi. Molla Mirzağa fikrə getdi, bir 
qədər düşündükdən sonra kitabı açdı və tez də bağlayıb ayağa 
qalxdı. Mollanın bu hərəkətindən heç nə anlamayan müştəri 
dedi: 

– Nə oldu, a molla dayı?  
– Heç nə, xahiş edirəm, çıxın gedin! Bir də bu avtomobillə 

əlaqədar mənim yanıma gəlməyin.  
Molla Mirzağa hər ehtimala qarşı son cümləsini bir qədər 

yumşaq tərzdə söylədi. Bu o demək idi ki, get sabah da, birigün 
də gəl, sonra gəlsən, sənə məlumat verdim bəlkə. Ciddi daxili 
gərginlik keçirən İldırım mollanın nə demək istədiyini anlaya-
caq halda deyildi. Odur ki, narahat halda soruşdu: 

– Niyə gəlməyim, səbəb nədir, a molla dayı, söyləsəniz, a 
qadanızı alım? 

Molla Mirzağa daha heç nə demədi, qətiyyətlə aynabəndin 
qapısına doğru yeridi. İldırım mollanın bu hərəkətini “indi mə-
nim evimi tərk et” kimi dəyərləndirdi. Özünü itirmiş vəziyyət-
də evdən çıxmağa məcbur qaldı. İldırım mollanın həyətindən 
kor-peşman çıxdı. O, aranı dağa, dağı arana çəkə-çəkə avtovağ-
zala çatdı, avtobusa bilet alıb öz rayonlarına qayıtdı. Bütün yol-
boyu düşündü, yenə də mollanın hərəkətlərinə bir aydınlıq gəti-
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rə bilmədi. 
İldırım gedəndən sonra Molla Mirzağa öz manevrini bir 

daha nəzərdən keçirdi və tamamilə düzgün hərəkət etdiyinə 
əmin oldu. Müştəri söyləmişdi ki, avtomobilini həyətindən 
oğurlayıblar. Molla Mirzağa beynində ildırım sürəti ilə analiz 
etdi və nəticə çıxardı. Çıxardığı nəticə belə oldu: “Avtomobil 
toyuq, toğlu, velosiped deyil ki, oğurlanması bu qədər asanlıqla 
mümkün olsun. Kişinin həyətindən avtomobil aparmağa gələn 
oğru və ya oğrular tam arxayın, beli bağlı olmazsa, belə bir işə 
qalxmaz. Qaladan kişinin həyətinə keçib, darvazasındaki iri qı-
fılı sındıraraq “QAZ-24”-nü aparmağa arxasız adamın və ya 
adamların cürəti çatmaz. Deməli, bu işdə mütləq milisin əli var. 
Həm də hadisə üç gün əvvəl baş verib. Milis lazım olanda belə, 
bundan da ciddi oğurluqların üstünü iyirmi dörd saat ərzində 
açır”. İldırımın yanında ani düşünməklə bu nəticəyə gələn Mol-
la Mirzağa müştərini evindən “qovmaqla” onu dərin düşüncələ-
rə qərq etməyə, nigaran qoymağa nail olmaqla bərabər, həm də 
özünün tələm-tələsik gəldiyi bu qərarı sonradan arxayınca ana-
liz etmək, müştəriyə daha ölçülüb-biçilmiş, məntiqli məsləhət 
vermək, yol göstərmək üçün vaxt qazandı. Bunlardan əlavə, 
Molla Mirzağanın düşüncəsinə görə, belə bir qəliz məsələni 
müştəriyə çatan kimi demək olmazdı. Bu, olduqca xatalı işdir. 
Odur ki, müştərini gərək psixoloji baxımdan hazırlayasan. 
Molla Mirzağa inanırdı ki, İldırım ondan əl çəkməyəcək, sabah 
yenə də yanına gələcək.  

İldırıma elə gəldi ki, molla oğrunun kim olduğunu bildi. 
Düşündü ki, molla nədənsə ehtiyat edir, bəlkə də kimdənsə 
qorxur. Saatlarla yata bilmədi, elə hey düşündü. Lakin ağlına 
başqa fikir gəlmədi. Səhərə yaxın öz-özünə təkrar elədi, bəli, 
heç şübhəsiz, molla bilir, ehtiyat edir, bəlkə də kimdənsə, kim-
lərdənsə qorxur. İldırım yalnız hava işıqlaşanda yuxuya getdi. 
Bir müddətdən sonra yuxuda Molla Mirzağanı gördü. Molla 
ara vermədən gülürdü. Bir gözü də İldırımda idi. Həm də deyə-
sən harasa tələsirdi. İti addımlarla uzaqlaşırdı. İldırım mollanın 
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dalınca qaçdı, lakin ona çatmaq mümkün olmadı. Qışqırıb mol-
lanı dayandırmaq istədi, ancaq molla birdən-birə görünməz ol-
du. İldırım bərk qəzəbləndi, beşmərtəbə söyüşlər söydü. Elə bu 
zaman arvadı Qızbəsin səsini eşitdi: 

– İldırım, ay İldırım! İldırım!..  
Yuxudan hövlnak oyanan İldırım başını yastıqdan qaldır-

dıqda üzərinə əyilmiş və onu səsləyən arvadını gördü: 
–Nədi? Nə olub? – deyə təlaşla sordu. 
–Yuxuda əsəbiləşmişdin, deyəsən söyüş söyürdün... 
Gözünü açıb Qızbəsi başının üstündə görəndə İldırım anla-

dı ki, mollanı yuxuda görürmüş. Yuxusunun yozumunu yeni-
dən mollanın yanına getməklə, yalvarıb-yaxarıb oğrunun kimli-
yini öyrənməklə əlaqələndirdi. Yataqdan qalxıb vanna otağına 
keçdi. İlıq su ilə duş qəbul etdikdən sonra üzünü də taraş etdi. 
Qurulanıb Qızbəsin verdiyi təmiz alt paltarını geyindi. İdman 
kostyumunun şalvarını da geyib vanna otağından çıxdı. Uşaqla-
rın üçü də dərsə getmişdi. Qızbəsin hazırladığı süfrənin qıra-
ğında oturdu. Arvadının süzdüyü çaya şəkər tozu əlavə edib qa-
rışdırdı. Təzə təndir çörəyi, motal pendiri və yarım saat əvvəl 
nehrədən çıxmış camış yağı ilə qarnını doydurdu. Ayağa dur-
maq istəyəndə Qızbəs dilləndi: 

– Ay İldırım, soyutma yumurta yemədin, heç olmazsa biri-
ni yeyəydin də... 

– Doydum, sağ ol. Yenidən Molla Mirzağanın yanına gedi-
rəm. 

– Ciyəri yanmış sənə zülm edir, oğrunun kim olduğunu ni-
yə dünən söyləmədi ki? 

İldırım arvadına tərs-tərs baxaraq: 
– O boyda molla haqqında elə danışma, günahdır, – dedi.  
İldırım yan otağa keçib paltarını dəyişdi, evdən çıxanda ar-

vadına doğru dönərək dedi: 
– Salamat qal! Tez gedim, birinci avtobusa çatım. 
Qızbəs: 
– Uğuruna xeyir, ay kişi, sağ get, salamat qayıt. Allah mol-
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lanın könlünə insaf salsın, səni əliboş qaytarmasın, – dedi və 
ərinin dalında su da atdı.  

 
* * * 

Düz bir saatdan sonra İldırım Molla Mirzağanın həyət qa-
pısının zəngini səsləndirdi. Qapını Minayə açdı və İldırımı gö-
rən kimi ürəyində ərinin dahi olduğunu bir daha təsdiqlədi. 
Molla Mirzağa dünən məsələni arvadına olduğu kimi anlatmış-
dı. İldırımın sabah mütləq yenidən gələcəyini xüsusilə vurğula-
mışdı. İldırım yazıq-yazıq dilləndi: 

– Salam, bacı, molla dayı evdədi? 
– Salam, qardaş! Bəli, evdədi. Həyətə buyurun. 
İldırım təşəkkür edib həyətə keçdi. Minayə mollanı xəbər-

dar etmək üçün pilləkənlərlə qalxıb aynabəndə girdi. Mollanın 
hazır olduğunu görüncə müştərini dəvət etdi. Molla Mirzağa İl-
dırımı aynabəndin pərdəsinın qırağından həyətdə görüncə tez 
kitabını götürüb stolun arxasında oturmuşdu. İldırım sakitcə 
aynabəndə keçərkən molla kitabı “oxumağa” başladı. “Dəli 
Kür” filmindən yadında qalan ərəb əlifbasının ilk hərflərini 
ucadan səsləndirdi: 

– Ə zəvər ə, bə zəvər bə, tə zəvər... 
Birdən susdu, artıq aynəbəndə daxil olub, qapının yanında ye-

tim quzu kimi boynunu bükmüş İldırımı indicə görürmüş kimi: 
– Ay kişi, sən yenə gəldin? – dedi və çox narazı imiş kimi 

başını buladı.  
İldırım qorxa-qorxa: 
–Salam, molla dayı! Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun, – 

dedi. 
Molla Mirzağa qaşqabağını tökdu, lakin yavaş səslə dedi:  
– Əleyküm salam. Ay müsəlman, dünən demədimmi ki, o 

avtomobillə əlaqədar bir də mənim yanıma gəlmə, məni nara-
hat eləmə? Demədimmi, ay müsəlman? 

İldırım Molla Mirzağanın ayaqlarına qapanaraq yalvarma-
ğa başladı: 
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– Molla dayı, məni öldürün, amma evinizdən qovmayın, əl 
mənim, ətək sizin. Ya mənim əlimi, ya da ətəyinizi kəsin. Bircə 
məni əliboş qaytarmayın. Qurbanınız olum, məni əliboş qaytar-
mayın! Məni bu gün də əliboş qaytarsanız, ürəyim partlayacaq. 
Yazığınız gəlsin, bir çətən külfərim var. Dəqiq bilirəm ki, siz 
avtomobolimi oğurlayan şərəfsizi tanıyırsız. Qurban olduğum o 
müqəddəs kitaba baxan kimi oğrunu tanıdınız. Amma demək 
istəmirsiniz. Mən sizi anlayıram. Bilirəm ki, nədənsə ehtiyat 
edirsiniz. Ancaq əmin olun ki, sizin adınız olmayacaq. Məni 
assalar da, kəssələr də sizin adınızı vermərəm. 

Molla bir qədər yumşaqlıqla dedi: 
– Mən sənə necə inanım? 
– İnanın! İnanın! Sizə kişi kimi söz verirəm! 
– Bilirsən, bu çox cəncəlli məsələdir, risqlidir, dua yazmaq 

deyil, ucuz itiyin yerini söyləmək deyil. Bunun həm də böyük 
günahı var. Günah böyükdürsə, deməli, məsuliyyəti də böyük 
olmalıdır, mənim balam.  

– Mən sizi anladım. 
İldırım cibindən beş dənə yüzlük çıxarıb qənddanın altına 

qoydu və dedi: 
– Qurban olum, molla dayı, bir belə də avtomobilimi tapan 

kimi gətirəcəm. Tez deyin, ürəyim partlayır. Məsələ bir “QAZ-
24”-də deyil ey, mənə xəyanət etmiş nadürüstü tanıyım, loqqa-
sıynan üzünə tüpürüm. 

– Ay bala, adın nə oldu? 
– İldırımdır, molla dayı, İldırım. 
– Bilirsən, İldırım, bala, nədənsə sənə etibar edə bilmirəm 

ey. Birdən ağzından qaçırıb məni dilə-dişə salarsan.  
– İnanın mənə, and olsun o müqəddəs kitaba! Ölərəm, am-

ma sizin adınızı heç kimə vermərəm. 
Molla Mirzağa bir neçə dəqiqə susdu. Dərin fikrə getdiyinə 

İldırımı inandırdıqdan sonra son dərəcə ciddi görkəm alaraq dedi: 
– Bir halda ki, bu müqəddəs kitaba and içirsən, sənə inan-

maya bilmərəm. Mənə diqqətlə qulaq as! Avtomobilinin oğur-
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lanmasında bir neçə vəzifəli adamın əli var. Onlar barədə sənə 
məlumat verməyəcəyəm. Avtomobilin bu saat bir təmirxanada-
dır. Ya rəngini dəyişib tanınmaz hala salacaq və bir avama sa-
tacaqlar, ya da ehtiyat hissə eləyib yavaş-yavaş əridəcəklər. Bu 
dəqiqə oğrular bu iki variantın hansını seçmək barədə düşünür-
lər. Anladınmı?!  

İldırım tələsik cavab verdi: 
– Anladım! 
– Tələs, səssiz-səmirsiz təmirxanaları gəz, avtomobilini 

tap. Rayonunuzda cəmi neçə təmirxana var?  
İldırım bir qədər düşündükdən sonra dedi: 
– Beş olmalıdır.  
– Sənin evinə ən uzaq olan təmirxanadan başla. Avtomobi-

linin səndə olan sənədlərində onun motorunun və başqa hissə-
lərinin nömrəsi var. Tək getmə. Şahidin, sübutun olarsa, dəbbə-
ləyə bilməzlər. Milisə şikayət etməyəcəyinə söz ver. 

– Kişi kimi söz verirəm, molla dayı. Mənə inanın! 
İldırım yenidən Molla Mirzağanın ayaqlarını qucaqladı. 

Üzünü onun ev ayaqqabılarına sürtdü. Sonra ayağa qalxıb sa-
ğollaşdı və getdi.  

 
* * * 

Aradan iki gün keçmişdi. Molla Mirzağa İldırımı da, onun 
problemini də tamam unutmuşdu. Bu arada gəlib-gedən o qə-
dər çox olmuşdu ki, mollanın İldırım barədə düşünməyə heç 
vaxtı da olmamışdı. 

Səhər tezdən həyəti süpürən Minayə bir minik avtomobili-
nin onların həyət qapısının qarşısında dayandığını hiss etdi. Az 
sonra da qapının zənginin qəflətən səslənməsindən diksinən qa-
dın öz-özünə: 

– Xeyir ola, səhər tezdən kimdi bu belə, – dedi və qapını 
açdı. 

Minayə qapının qarşısında maşını oğurlanmış kişini gördü. 
Kişinin “QAZ-24”-lə gəlməsindən, gülümsəyərək minnətdar-
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lıqla salam verməsindən, böyük səmimiyyət və ehtiramla Molla 
Mirzağanı soruşmasından anladı ki, o, maşınını tapıb. İndi də 
təşəkkür etmək üçün belə səhər tezdən onlara gəlib. Minayə İl-
dırımı həyətə dəvət etdi, ərini xəbərdar etmək üçün tez ayna-
bəndə qalxdı. Minayə qapının zəngi səslənən kimi oyanıb, yeri-
nin içində tənbəl-tənbəl gərnəşən Molla Mirzağaya maşını 
oğurlanmış kişinin gəldiyini, həm də sevincindən az qala uça-
cağını söylədi.  

Molla Mirzağa sevincək halda: 
– Bəs hanı? – dedi. 
– Həyətdədir. Sənin dəvətini gözləyir, – deyə Minayə ərinə 

cavab verdi. 
Molla Mirzağa cəld yerindən qalxıb yuyundu, paltarını ge-

yindi və kitabını qarşısına qoyub stolun arxasında oturdu. Əri-
nin hazır olduğunu görən Minayə İldırıma: 

– Buyurun, qardaş, Axund Mirzağa sizi gözləyir, – dedi.  
İlk dəfə adının yanında “Axund” kəlməsini eşitmək Molla 

Mirzağaya ləzzət elədi. Arvadının anadangəlmə diplomat oldu-
ğuna şübhəsi qalmadı. İldırım çəkinə-çəkinə aynəbəndə daxıl 
oldu, ehtiramla təzim edərək Molla Mirzağaya salam verdi, 
sonra da yaxınlaşıb ayaqlarını qucaqladı, ayaqqabısından öpdü 
və dedi: 

– Axund dayı, nə gözəl ki, varsınız. Allah Sizin kimi bir 
dahini bu millətə çox görməsin. Maşınımı elə bil əlinizlə qoy-
muşdunuz. Elə birinci təmirxanada tapdım. Qardaşlarım da mə-
nimlə idi deyə artıq söz-söhbət edə bilmədilər. Oğurlayanı da 
milis tutub qoduqluğa saldı. Məndən başqa düz altı nəfərin av-
tomobilini oğurladığını boynuna aldı. 

– Sənə tapşırmadımmı ki, milisə xəbər eləmə, niyə işə mili-
si qatmısan? 

– Yox! Biz təmirxanaya girəndə milis işçiləri orada idi. 
Hansısa bir vəzifəli adamın yaxın qohumunun da maşını oğur-
lanmışdı. Biləkləri qandallı bir dələduz etiraf edirdi ki, maşın-
ların hamısını mən oğurlamışam. Məni görən kimi dedi ki, bu 
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təmirxananın küncündəki boz rəngli “QAZ-24” də bu kişinin-
dir. Həyətindən oğurlamışam. Amma, qəribədir, bu qədər oğur-
luğu bir adam təkbaşına necə həyata keçirə bilərdi? Bu barədə 
soruşmaq nədənsə heç bir milis işçisinin ağlına gəlmədi.  

Molla Mirzağa İldırımın üzünə xeyli baxsa da, bir söz de-
mədi. Lakin beynindən keçirdi ki, “ay bədbəxt insan, sənin və 
sənin kimilərin avtomobilini oğurladan elə milisin özüdür də. 
Sən haradan anlayasan ki, bu ölkədə milisin xəbəri olmadan 
edilən oğurluqların doxsan doqquz faizi iyirmi dörd saat ərzin-
də tapılır”.  

Mollanın susaraq ona baxmasını İldırım vəd olunan şirinli-
yin verilməsini gözləmək kimi anlayıb əlini cibinə saldı və əv-
vəlcədən ayırdığı beş dənə yüzlüyü çıxarıb qənddanın altına 
qoydu və ayağa qalxaraq mollanın canına dualar oxuya-oxuya 
aynabənddən həyətə endi və ayaqqabılarını geyərək həyət qapı-
sından çıxdı. 

İldırım gedəndən sonra Molla Mirzağa öz zənninə bir neçə 
dəfə afərin söylədi. Həyatda belə şeylərlə az qarşılaşmamışdı. 
Rayonda birdən xəbər çıxırdı ki, bu gecə filankəsin mağazasını 
yarıblar. Milisə xəbər verilən kimi aləm dəyirdi bir-birinə axşa-
ma qədər oğrular tapılır, oğurlanan mallar qaytarılıb qoyulurdu 
mağazaya. Başqa bir mağaza yarılanda oğruları tapmaq aylarla 
mümkün olmurdu. Axtarış cəhdləri tamamilə səmərəsiz qalırdı. 
Cinayət işini bəzən sadəcə bağlayır, bəzən də zorla mağaza 
müdirinin və ya işçilərin boynuna yıxaraq onlardan xeyli pul 
qoparırdılar. 

Molla Mirzağa yaxşı xatırlayırdı, on yeddi il əvvəl qonşu-
ları Məhəmməd müəllimin səkkiz baş ana qoyununu kənddəki 
qohumlarının həyətindən oğurlamışdılar. Əlbəttə, həmin gecə 
təkcə Məhəmməd müəllimin deyil, onun qohumunun da, kən-
din digər sakinlərinin də heyvanlarını oğurlayıb aparmışdılar. 
Kənd camaatı belə şeylərə bir növ öyrəncəli olduğundan, milis-
lə üz-göz olmaq istəmədiklərindən səslərini çıxarmadılar, lakin 
Məhəmməd müəllim kifayət qədər haqq-ədalət tərəfdarı və 



  Babək  XALİSTÜRK 

242 

inadcıl adam olduğundan əl çəkməmiş, işin içində milis işçilə-
rinin olduğunu anlamış və oğurlanan bir yük maşını heyvandan 
səs soraq çıxmayanda milis idarəsinin rəisinə birbaşa baş oğru-
nun onun özü olduğunu söyləmiş və Bakıya, hətta Moskvaya 
ondan şikayət məktubları göndərmişdi. Müəllimin məktubları-
na qısa bir zamanda cavab gəlmişdi. Milis idarəsinin rəisinə 
Məhəmməd müəllimin qoyunlarının iyirmi dörd saat ərzində 
tapılması əmr olunmuşdu. 1941-1945-ci illər müharibəsinin 
alovlarından keçmiş müəllimin inadı qarşısında tab gətirməyən 
rəis üç saat ərzində onun qoyunlarını tapdırmışdı. Oğurlanan 
heyvanların digər sahibləri susduqlarına görə heç nə əldə etmə-
mişdilər.  

Sonralar rayondakı bu heyvan oğruları tutuldular. Məlum 
oldu ki, Məhəmməd müəllim tam haqlı imiş. Oğruların başında 
milis idarəsinin rəisinin doğmaca qardaşı dururmuş. Sən demə, 
bu rayonun kəndlərindən tez-tez oğurlanan heyvanları yük av-
tomobillərinə doldurub qonşu rayona aparır, erkəkləri elə hə-
min gün restoranlara verir, ana qoyunları isə satmaq üçün müş-
təri tapılana qədər saxlayırlarmış.  

Molla Mirzağa həyatda belə oğurluq hadisələrinin dəfələrlə 
canlı şahidi olduğundan İldırımı çətinlik çəkmədən düzgün isti-
qamətləndirə bilmiş, ona öz avtomobilini tapmaqda uğurla bə-
lədçilik etmişdi.  

Birdən Molla Mirzağa özü ilə əliəyri, oğru milislər arasın-
da müqayisə apardı. Özü ilə oğru milislər arasında böyük bən-
zərlik olduğunu anladı. Ozünü də, oğru milisləri də insanların 
şah damarına yapışaraq qanını soran zəlilərə bənzətdi. 

...Aylar, illər bir-birini əvəz etdikcə Molla Mirzağanın so-
rağı daha uzaqlara yayılır, ona müraciət edənlərin, ondan kö-
mək umanların, imdad diləyənlərin sayı çoxalırdı. Mollalıq fəa-
liyyətinə başlamasından on iki il ötmüşdü. Artıq mollanın baş 
qoşduğu işlərin aspekti də dəyişmişdi. İndi onun üstünə daha 
mürəkkəb problemlərlə əlaqədar gəlirdilər.  
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* * * 
Günlərin birində qonşular arasında söz-söhbət gəzməyə 

başladı ki, bəs deməzsən, Molla Mirzağanı kimsə möhkəm 
əzişdirməklə bərabər, həm də ona ciddi bədən xəsarəti yetirib. 
Həqiqətən də molla uzun müddət yataqdan qalxa bilməmiş, 
“xəstəyəm” deyərək heç kimi qəbul etməmiş, evindəcə müalicə 
olunmuşdu. Bu hadisənin səbəbi aylarla gizli qalsa da, nəhayət 
bir gün məlum oldu ki, qonşu rayonlardan birinin sakini molla-
nı nəfəsi kəsilənə qədər döymüş, hətta cinsiyyət orqanını da 
kəsmişdir. 

Bir müddət də keçəndən sonra məlum oldu ki, son bir neçə 
il ərzinddə Molla Mirzağa qadın sonsuzluğunun “müalicəsi” ilə 
də məşğul olurmuş. Bir necə ildən bəri evlənmiş və uşaqları ol-
mayan gənc ailələrin böyükləri (adətən gəlinin anası ilə qayna-
nası) ona müraciət edirmiş. Molla da onları inandırırmış ki, gə-
linin bədəninə bəd əməllər törədən cin girib. Cin gəlinin bədə-
nindən çıxarılana qədər o uşaq sahibi ola bilməyəcək. Cini 
onun bədənindən çıxarmaq ən azı bir həftə çəkər.  

Yeddi gün ərzində gəlin mollanın evində, onun nəzarəti al-
tında yaşamalı imiş. “Suda batan xilas olmaq üçün saman çö-
pünə də əl atar” – deyiblər. Övladlarının xoşbəxtliyi naminə 
hər şeyə hazır olan valideynlər də mollanın toruna düşür, onun 
bütün tələblərinə əməl edirlərmiş.  

Valideynlərin razılığını alandan sonra molla gəlinin özü ilə 
də təkbətək söhbət edirmiş. Gəlinlə söhbət alınırmışsa, molla 
onun bədənindən “cini rədd etmə” əməliyyatını öz boynuna gö-
türürmiş. Özünün şərtləri ilə razılaşmayan gəlinləri molla qəbul 
eləmir, müxtəlif bəhanələrlə dərhal geri qaytarırmış. Molla gə-
linlərlə söhbət zamanı deyirmiş ki, “Ailənin möhkəmlənməsi 
üçün uşaq sahibi olmaq istəyirsənsə, gərək dözümlü olasan, heç 
bir tərəddüdə yol vermədən müqəddəs kitabın göstərişlərinə 
tam inanmalısan. Bədənindəki cini oradan rədd eləmək ücün 
mən hər gecə loğman mələklərdən xahiş edəcəyəm ki, səninlə 
məşğul olsunlar. Əsas məsələ, təkrar edirəm, əsas məsələ on-
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dan ibarətdir ki, sən gördüklərini gördüyün kimi anlamamalı-
san, yoxsa hər şeyi korlayarsan. Olanların hamısı Allahın iradə-
si ilə baş verəcək. İcraçılar isə mələklər olacaq. Səndən səbirli 
olmaq, inanmaq, heç nəyə şəkk eləməmək tələb olunur. Burada 
gördüklərin, duyduqların barədə heç vaxt, heç kimə bir kəlmə 
danışmamalısan. Əks təqdirdə bütün zəhmət, vaxt, vəsait hədər 
gedər. Ən dəhşətlisi, ömrünün sonuna qədər uşaq sahibi ola bil-
məzsən, ailən də dağılar”.  

Bu minvalla molla on həfərdən artıq gəlinin bədənindən 
“cini rədd etmə” əməliyyatını həyata keçirmiş, onların hamilə 
qalmasına, ailələrinin möhkəmlənməsinə yardımçı olmuşdu. 
Əvəzində gəlinlərin böyükləri mollaya pul şəklində olduqca 
dəyərli şirinlik vermişdilər. Hətta “cini rədd etmə” əməliyyatı 
bu gəlinlərdən bəzilərinin o qədər xoşuna gəlirmiş ki, təkrar-
təkrar mollanın yanına gətirilməsinə nail olurmuş.  

Mollanın bu “möcüzə”lərinə Minayə də etiraz etmirmiş. 
Xəstəliklə əlaqədar məruz qaldığı ciddi cərrahi əməliyyat nəti-
cəsində qadınlıq qabiliyyətini tam itirməsi ərinin yanında onun 
dilini qısaltmış, ağzını yummuşdu. Həm də bu “möcüzə”lər sa-
yəsində külli miqdarda pul qazanmaları Minayəni birdəfəlik 
susmağa məcbur etmişdi.  

Balamirzənin Bakıda institutda oxuması da Minayənin tam 
köməksiz qalmasına səbəb olmuşdu. Arada oğlu kəndə gələndə 
də Minayə səsini çıxarmır, oğlu ilə ərinin arasını açmamaq, on-
ları üz-üzə qoymamaq üçün susurmuş. 

Son dəfə bədənindən “cini rədd etmə” əməliyyatının keçi-
rilməsi xahişi ilə qonşu rayondan yanına gətirilən gəlinin anası 
ilə qaynanasından qızın onun evində qalması barədə razılıq al-
dıqdan sonra molla gəlinin özü ilə də söhbət etmiş və onu cin-
dən xilas edəcəyinə söz vermişdi. Adı Təranə olan bu gəlinin 
boy-buxunu, zülmət gecəni xatırladan qara, iri gözləri, yaraşıq-
lı, zərif üz cizgiləri, əndamını yalayan zil qara saçları, yaşın-
dan, saçından-saqqalından asılı olmayaraq çox kişinin ağlını 
başından almağa qadir mütənasib bədən quruluşu mollanın diq-
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qətindən yayınmamış, elə ilk baxışdan bu gəlinə vurulmuş, ax-
şamın bir andaca düşməsini arzulamışdı. Təranə mollanın söh-
bətindəki bəzi nüansları anlamasa da, onun evində qalmağa ra-
zılıq vermişdi. Beş ayın gəlini idi, lakin hamılə qala bilmirdi. 
Qaynanası da bir yandan gününü qara eləmişdi ki, sən niyə ha-
milə qalmırsan? Qonşumuz Zaftanın qızı Gülər səndən ay ya-
rım sonra gəlin köçüb. O gün anası deyirdi ki, qızı artıq hami-
lədir, özü də iki uşağı birdən olacaq. Bizə tezliklə nəvə vermə-
lisən, yoxsa oğlum səni boşayacaq. Bütün bu söhbətlərdən bo-
ğaza yığılmış Təranə mollanın dediklərini tam aydınlığı ilə an-
lamasa da, onlarda qalmağa razı olmuşdu. Gəlinin bir arzusu 
var idi, təki müalicə olunsun, tezliklə hamilə qalsın, qaynanası-
nın acı dilindən, tikanlı sözlərindən, canına üşütmə salan ilan 
baxışlarından da betər bumbuz soyuq baxışlarından birdəfəlik 
canı qurtarsın. 

Anası Sona xanım ilə qaynanası Sara xanım Təranəni mol-
lanın evində qoyub gedərkən Minayənin ovcuna bir topa yüz-
lük basaraq ondan dönə-dönə xahiş etmişdilər ki, “Ay Minayə 
bacı, gəlindən göz-qulaq ol, onu göydə o kişiyə, yerdə isə 
Axund Mirzağa ilə sənə etibar edirik. Bir şeydən korluq çək-
məsinə imkan vermə, sənin şirinliyin ayrıca olacaq”.  

Minayə də əlindən gələni əsirgəməmiş, Təranəyə qonaq 
otağında rahat yataq açmış, stolun üstünə şərbət, cürbəcür şir-
niyyat, müxtəlif meyvələr, bir sözlə, quş südündən belə düz-
müş, gəlinin məmnun qalması üçün ideal şərait yaratmışdı. 

Minayə yatmazdan qabaq əvvəlki gəlinlərlə olduğu kimi, 
Təranəyə də bəzi məsələləri aydınlaşdırmışdı. Otağına gələrək 
onu bu müalicənin bir sıra incəlikləri və gecə mələklə davran-
ma qaydalarının ayrı-ayrı bəndləri ilə tanış edərək getmişdi. 

Təranə yatağa girən kimi yuxuya getsə də, gecə yatdığı 
otağın qapısı açılarkən oyanmışdı. Qaranlıqda yaxınlaşan düm 
ağ libaslı, ağ çalmalı adamabənzər nəhəng bir məxluqatı gör-
müş, lakin onunla söhbət zamanı Molla Mirzağanın dediyi 
“Əsas məsələ, təkrar edirəm, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 



  Babək  XALİSTÜRK 

246 

sən gördüklərini gördüyün kimi anlamamalısan, yoxsa hər şeyi 
korlayarsan. Olanların hamısı Allahın iradəsi ilə baş verəcək. İc-
raçılar isə mələklər olacaq. Səndən səbirli olmaq, inanmaq, heç 
nəyə şəkk eləməmək tələb olunur. Burada gördüklərin, duyduq-
ların barədə heç vaxt, heç kimə bir kəlmə danışmamalısan. Əks 
təqdirdə bütün zəhmət, vaxt, vəsait hədər gedər. Ən dəhşətlisi, 
ömrünün sonuna qədər uşaq sahibi ola bilməzsən, ailən də dağı-
lar” – kimi sözləri xatırlayaraq gələnin həqiqətən mələk olduğu-
nu düşünmüş və səsini çıxarmamışdı. Əvvəlki gəlinlər kimi, bu 
gəlinin də susması sayəsində tam arxayınlaşan molla vaxt itirmə-
dən “cini rədd etmə” əməliyyatına başlamışdı. Molla Təranənin 
yatağına girmiş, Minayənin ciddi tapşırığı ilə yataqda tam çılpaq 
vəziyyətdə olan gəlinin boyun-boğazını, sinəsini, döşlərini, eləcə 
də bədəninin daha həssas digər nahiyələrini sığallamağa, öpmə-
yə başladıqda gənc qadın son dərəcə xoşhal olmuş və cismini də, 
ruhunu da mələk zənn etdiyi Molla Mirzağaya təslim etmişdi.  

Gənc qadınlarla yataqda davranmaq məsələsində böyük 
təcrübə qazanmış mollanın bihuşedici sığalı, şəfqəti və xoş rəf-
tarı Təranəyə indiyədək görmədiyi, duymadığı, eşitmədiyi an-
lar yaşatmış, saatlar keçdikcə ona elə gəlmişdi ki, bütün bunlar 
insanın röyada belə yaşamayacağı, yalnız mələklər dünyasına 
məxsus yaşantılardır. Gənc qəlbini bürüyən son dərəcə xoş 
duyğular sayəsində özünü dünyanın ən bəxtəvər qadını sanmış-
dı. Dünyadakı heç bir təamla müqayisə edilməyəcək qədər dad-
lı, ləzzətli hisslərin, duyğuların təsiri altında Təranə elə ilk ge-
cəgən “cini rədd etmə” əməliyyatının möhtəşəmliyinə, ecazkar 
təsir gücünə inanmışdı. Səhərlər bədəninin müxtəlif nahiyələ-
rində hiss etdiyi ağrılı-acılı min çalarlı son dərəcə xoş duyğular 
onu olduqca məmnun etmiş, gənc qəlbində bu hissləri dönə-dö-
nə yaşamaq arzusu baş qaldırmışdı.  

Gecədən xeyli keçdikdən sonra Təranə yaşadığı intəhasız 
həzzdən yorulub yuxuya gedən kimi molla onu tərk etmişdi. 
Səhər oyanıb yatağında tək olduğunu görüncə gəlin illüziyaya 
qapılaraq ona bu əsrarəngiz gecəni, dünyanın ən tamlı, dadlı 
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şərbətlərindən də ləzzətli duyğuları yaşadanın mələk olduğuna 
bir daha inanmış və Minayənin hazırladığı vannaya girərək bə-
dənindəki bütün ağrı-acıları yaddan çıxarmışdı. 

Təranə elə ilk gecə bütün varlığı ilə hiss etmişdi ki, mələk 
də onunla xoşbəxtdir. Ürəyinin sürətlə döyünməsindən, onu ac-
gözlüklə öpüşlərə qərq etməsindən və bütün bunların sonunda 
yaşanan intim əlaqənin son dərəcə coşqulu, həmahəng olmasın-
dan anlamışdı ki, mələk də onun qədər bu yaşantıdan zövq alır. 

Təranəyə səhər yeməyi verərkən ona gizlicə göz qoyan Mi-
nayə gəlinin gənc, həm də olduqca yaraşıqlı çöhrəsini bürüyən 
və onu daha da təravətli göstərən sonsuz xoşbəxtliyi, gözlərin-
dən süzülən səadəti, qəlbində son həddə çatan həyat eşqini ay-
dın şəkildə görmüş və qısqanclıq alovunda qovrulmuşdu. Bu-
nunla belə, Minayə bütün ağrı-acısını udmağa məcbur qalaraq 
susmuşdu. 

Bu minvalla “cini rədd etmə” əməliyyatı hər gecə uğurla 
təkrar olunmuş, molla da, Təranə də onları son dərəcə həyəcan-
landıran gecə görüşlərinin əsirinə çevrilmişdilər. Artıq hər ikisi 
axşamın tez düşməsini böyük səbirsizliklə, həsrətlə, intizarla 
gözləməyə başlamışdılar. Bu günlər ərzində Təranənin xeyli 
dəyişməsi, pardaqlanmış qızılgül kimi şəfəq saçması, daha şən, 
cazibədar və ehtiraslı görünməsi onun son dərəcə xoşbəxt oldu-
ğuna, intim həyatından sonsuz zövq aldığına dəlalət edirdi.  

 
* * * 

Həftənin sonunda Təranəni aparmağa gələn Sona xanımla 
Sara xanım onda baş verən müsbət dəyişiklikləri aydın şəkildə 
görmüş, bütün bunların Molla Mirzağanın yaratdığı inanılmaz, 
möhtəşəm “möcüzə”lər sayəsində baş verdiyinə əmin olmuşdu-
lar. Böyük bir konvertə qoyub gətirdikləri xeyli pulu stolun üs-
tündəki qənddanın altına qoyub Mirzağaya da, Minayəyə də öz 
ailələri adından minnətdarlıqlarını bildirmişdilər. Vəd etdikləri 
kimi, Minayənin də hədiyyəsini ayrıca gətirmiş, onu tam razı 
salmışdılar. 
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Əsrarəngiz gecə görüşləri artıq Molla Mirzağanın da, Təra-
nənin də daxili tələbatına çevrildiyi üçün yeddi günün yeddi 
dəqiqə qədər tez keçməsi onların hər ikisini xeyli məyus etmiş-
di. Doyulması qeyri-mümkün olan by gecə görüşləri sayəsində 
onların təbii fizioloji tələbatı olduqca yüksək səviyyədə təmin 
olunduğundan, ayrılıq zamanının bu qədər tez yetişməsi heç bi-
rinin ürəyindən deyildi. Lakin onlar tam çarəsiz idilər, odur ki, 
hər ikisi susurdu, susmağa məcbur idilər. 

Təranə paltarlarını çantasına yığıb getməyə hazır olduğunu 
bildirən zaman Sara xanım üzünü Molla Mirzağaya tutaraq dedi: 

– Ay Axund qardaş, əvvəla zəhmətinizi halal eləyin. İkin-
cisi, nə düşünürsünüz, fikrinizcə bizim gəlin tam müalicə aldı-
mı? Yəni, üzüm ayağınızın altına, siz də mənim axirət dünya 
qardaşım, bu gəlinin uşağı olacaqmı? 

Molla anladı ki, artıq susmaq zamanı deyil. Gəlinin qayna-
nasının belə bir sual verməklə yaratdığı şansdan maksimum ya-
rarlanmaq lazımdır. Təranəni daha bir həftə yanında saxlamaq 
məqsədilə, lakin ehtiyatı əldən verməmək şərti ilə dedi: 

– Bilirsiniz, xanım, bu suala gəlininiz daha dürüst cavab 
verə bilər. Çünki can sahibi odur, canındakı dəyişiklikləri on-
dan yaxşı heç kim anlaya bilməz. Hesab edirsə ki, cin bədənin-
dən rədd olub, daha onu narahat eləmir və sonralar da narahat 
etməyəcək, buyursun getsin. Yox, əgər nədənsə narahatlığı var-
sa, bədəninin tam təmizləndiyinə şübhə edirsə, daha bir həftə 
də qalıb müalicəsini davam etdirsin. Onsuz da bir həftə sürən 
belə müalicə çox zaman lazım olan effekti vermir.  

Sona xanım da söhbətə qoşuldu: 
– Yox da, Allah sizdən razı olsun, qızımın halındakı müs-

bət dəyişiklik göz qabağındadır. Bir az əvvəl Sara xanımla bu 
barədə danışırdıq. Lakin cinin qızımın bədəninin rədd edilməsi 
başa çatıbmı, çatmayıbmı? Bunu biz müəyyən edə bilmirik. Bu 
sahənin bilicisi, alimi kimi sizin qənaətinizi öyrənmək istəyirik. 
Axund qardaş, bilin eyyy, sizin fikriniz bizim üçün çox dəyərli-
dir, hətta qanundur. 
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Molla Mirzağa tam aydınlığı ilə anladı ki, hər şey indi 
onun söyləyəcəyi sözlərdən asılıdır, qəsdən bir qədər susduq-
dan sonra dedi: 

– Belədirsə, yəni mənim qərarıma bu qədər etibar edirsiniz-
sə, qoyun gəlin bir həftə də qalsın. Ehtiyat edirdim ki, birdən sö-
züm başqa cür anlaşılar. Kitab da göstərir ki, bu gəlinin müalicə-
si tam başa çatmayıb. İndi getsə də bir neçə gündən sonra qayı-
dıb gəlməyə məcbur qalacaq. Lakin yenə də gəlinin özü bilər. 

Ərinin qadınlarla söhbətini susaraq dinləyən Minayə anladı 
ki, gəlin Mirzağanın olduqca xoşuna gəlib, ondan belə tez ay-
rılmaq qətiyyən ürəyincə deyil. Kişi bütün varlığı ilə bu gənc 
qadına vurulub. Təranə Mirzağanın yataq tələbatını ödəmək iq-
tidarındadır, özü də yüksək səviyyədə. Əvvəllər əri ilə yaşadığı 
intim həyata əsasən Minayə bilirdi ki, Mirzağa bir kişi kimi 
çox ehtiraslıdır, onun yataq tələbatını hər qadın ödəyə bilməz. 
Ancaq xeyli gənc olmasına baxmayaraq, Təranə Mirzağanın in-
tim həyatını, qeyri iradi olsa da, tam yeni məcraya yönəldə bil-
mişdir. Bu düşüncələrin sonunda bir anlıq Minayənin beyni qı-
zışdı, istədi bağırıb dünyanı ayağa qaldırsın, hər kəsi ərinin fı-
rıldaqlarından agah eləsin, lakin elə həmin andaca özünü ələ al-
dı və susdu.  

Molla deyəndə ki, “Lakin yenə də gəlinin özü bilər”, hamı 
dönüb Təranəyə baxdı. Bayaqdan söhbəti diqqətlə dinləyən gə-
lin aramla sözə başladı: 

– Mən deməyə utanırdım, ancaq molla əmi tamamilə düz 
söylədi. Bədənimin cindən tam azad olunduğuna hələ özüm də 
inana bilməmişəm. Düzdür, dəyişiklik var, özü də kifayət qədər 
böyükdür. Hər gün səhərlər özümdə əsaslı ruh yüksəkliyi hiss 
edirəm, sanıram ki, pəmbə buludların üstündəyəm, sonsuz sə-
malarda üzürəm, lakin axşama yaxın halım yenidən qarışır. Bu 
zaman anlaya bilmədiyim səbəblərdən ürəyim sıxılır, başım fır-
lanır, gözlərimə qaranlıq çökür, darıxmağa başlayıram. Mənə 
elə gəlir ki, bütün bunlar gecələr ölümcül hala düşmüş cinin 
günortadan sonra yavaş-yavaş dirçəlməsi deməkdir. Hələ də 
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bədənimdə olan cin qəlbimi sıxaraq özünün varlığını biruzə ve-
rir. Odur ki, tam sağaldığımı, cinin bədənimdən rədd olduğunu 
iddia etmək məncə, hələ tezdir. İcazə versəniz, bir həftə də qal-
maq istəyirəm. Eşitdiniz, molla əmi də dedi ki, belə xəstəliklər 
zamanı bir həftə davam edən müalicə çox hallarda lazım olan 
effekti vermir. 

Gəlinin bir həftə də onun evində qalmaq arzusu Molla Mir-
zağanı bəxtiyar etdi. Sevincindən özünə yer tapa bilmirdi. La-
kin həddən artıq sevinsə də, hisslərini gizlətməyin vacibliyini 
anlayırdı.  

Sona xanım da, Sara xanım da Təranənin daha bir həftə 
mollanın evində qalmasına etiraz etmədilər. İstədikləri bu idi 
ki, gəlin şəfa tapsın, evinə, ailəsinə tam sağalmış vəziyyətdə 
qayıtsın. Uşaq sahibi olub onları da, istəyən qohum-əqrəbanı da 
sevindirsin. 

Təranənin anası ilə qaynanası gedərkən yenidən Minayəyə 
xeyli pul verdilər, bu həftə də gəlindən yaxşı-yaxşı muğayət ol-
masını dönə-dönə xahiş etdilər. Minayə də onları arxayın edə-
rək həyət qapısına qədər ötürdü.  

 
* * * 

Hələ günortaya xeyli vardı. Təranə həmişəki kimi, öz ota-
ğında idi. Molla Mirzağa bir yana getməyəndə, gəlin evdə na-
məhrəm var, deyə otağından çıxmırdı. Hər saatdan bir Minayə 
yanına girib onun istəyi, ehtiyacı ilə maraqlanırdı. Təcili bir 
şey lazım olanda da otaq qapısının arasından Minayəni səslə-
yirdi. Lakin Təranənin tualetə, hamama getmək zərurəti yara-
nanda Minayənin işarəsi ilə Molla Mirzağa düşüb bir müddət 
həyətdəki kiçik bağçada gəzişir, Minayənin zövqünə uyğun be-
cərdiyi al-əlvan çiçəklərə tamaşa edirdi.  

Minayə günortaya səbziqovurma hazırlamaq üçün mətbəx-
də tədarük görürdü. Mirzağa aynəbənddə idi. Kitabını qarşısına 
qoyub açmış, guya mütaliə ilə məşğul idi. Elə bu zaman həyət 
qapısının zəngi səsləndi. Minayə həyətə enib qapını açdıqda 
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qarşısında iki qadınla bir kişi, onların da yanında on dörd-on 
beş yaşlarında bir yeniyetmə qız gördü. Gələnlərin arasındakı 
kişi dedi: 

– Salam, bacı! Bura Axund Mirzağanın evidir? 
– Bəli. 
– Bacı, Axund evdədir? 
– Bəli, buyurun. 
Minayə qapının arasından kənara çəkilib gələnlərin həyətə 

keçməsi üçün yol verdi və dedi: 
– Bir dəqiqə gözləyin, gəldiyinizi Axunda xəbər verim. 
– Buyurun, bacı, xəbər verin. 
Minayə pillələrlə yuxarı qalxıb aynabəndə daxıl oldu. Sto-

lun arxasında oturub “kitab oxuyan” Mirzağaya: 
– Yanına gələn var, ay Axunddd, – dedi.  
Arvadının “Axund” kəlməsinin sonluğunu istehzalı şəkildə 

uzadaraq “Axunddd” kimi səsləndirməsi Molla Mirzağanın 
diqqətindən yayınmasa da üstünü vurmadı. Yalnız bir balaca 
qaş-qabaq eləməklə kifayətləndi və dedi: 

– Buyursunlar. 
Minayə pilləkənin baş tərəfində dayanaraq həyətdəkiləri 

evə dəvət edərək: 
–Buyurun, qalxın yuxarı. Axund Mirzağa sizi gözləyir, – 

dedi. 
Həyətdəkilər pillələrlə qalxıb aynabəndə daxil olduqda 

Molla Mirzağa oturduğu yerdəcə onları salamlayaraq dedi: 
– Salamun əleyküm! Xoş gəlmişsiniz! 
Yenə kişi danışdı: 
– Əleyküm salam, Axund Ağa! Həmişə xoş gününüzə gələk! 
Molla Mirzağa stolun ətrafındakı boş stullarda gələnlərə 

yer göstərərək: 
– Buyurun əyləşin, – dedi. 
– Sağ olun! 
Gələnlər yerbəyer olduqdan sonra Molla Mirzağa üzünü ki-

şiyə tutaraq: 
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– Buyurun, sizi dinləyirəm, – dedi. 
Kişi boğazını arıtlayıb danışmağa başladı: 
– Axund Ağa, biz Bakının Bülbülə kəndindən sizi deyib 

gəlmişik. Bu qız mənim bacımın tək övladıdır. Bir aydır xəstə-
lənib, Bakıda qəbuluna aparmadığımız dosent, professor qal-
mayıb. Dərdinə əlac eləyə bilən yoxdur. Sizin barənizdə iki 
gün əvvəl eşitmişik. Vaxt itirmədən gətirmişik yanınıza, qur-
ban olduğumuz kitaba baxaraq bu qızın dərdinin nə olduğunu 
bizə desəniz çox sevinərik. Dünyanı bizə vermiş olarsınız. Biz 
də özümüzə görə insanıq, lazımı şəkildə hörmətinizi edəcəyik.  

Molla Mirzağa qıza diqqətlə baxdı. Onun qabarıq sinəsi, iri 
doşləri, yaşına uyğun olmayan gözəl əndamı, qızılgül ləçəyini 
xatırladan dodaqları, odlu baxışları vardı. Deyilənə görə, qız 
hələ səkkizinci sinfə keçmişdi. Molla belə nəticəyə gəldi ki, bu 
qız yaşıdları ilə müqayisədə cinsi yetkinliyə xeyli əvvəl çatmış, 
sevmək-sevilmək, sığal görmək, ana olmaq arzusu ilə alışıb ya-
nır. Apardığı müşahidələr və əldə etdiyi vacib məlumatları bey-
nində sürətlə fırlatdıqdan, götür-qoy etdikdən sonra kitabı açıb 
xeyli baxdı və inamla dedi: 

– Aydındır, indi xahiş edirəm, qız bizim xanımla həyətdəki 
bağçaya çıxsın. Mən lazım gələn tədbirləri sizə onun iştirakı ol-
madan deməliyəm. Etirazınız yoxdur ki? 

Qonaqların arasındakı kişi: 
– Axund Ağa, heç bir etirazımız ola bilməz. Siz necə məs-

ləhət bilirsinizsə, elə olsun. 
Minayə ilə qız otaqdan çıxandan sonra Molla Mirzağa dedi: 
– Qızınızda vaxtından əvvəl cinsi yetişmə baş verib. Belə 

hallara həyatda tez-tez olmasa da, rast gəlinir. Qızın bədənində-
ki təlatüm onun özünü idarə edə bilməməsi, qeyri-normal dav-
ranışlara yol verməsi şəklində təzahür edir. Onu tezliklə ərə 
vermək lazımdır. Mən bir dua yazacağam. Duanı hiss etdirmə-
dən qızın donunun iç tərəfdən kürəyinə tikərsiz. Dua yavaş-ya-
vaş təsirini göstərəcək. Eyni zamanda anası qızla tez-tez ailə 
qurmaqla, qadınlıqla, analıqla bağlı söhbətlər eləsin. Onu ərə 
vermək istədiklərini desin. Bu qız bəlkə də artıq kiməsə bərk 
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vurulub. Lakin yaşının azlığı ilə əlaqədar utanır, dərdini birisi 
ilə bölüşə bilmir. Odur ki, ona qəlbini açmaq üçün şərait yara-
dılsın. Bu qızın əsas dərmanı ərə getməkdir. Ərə gedən kimi, 
hər şey qaydasına düşəcək. 

Molla Mirzağa əvvəlcədən “yazıb” hazır qoyduğu, lakin 
içərisində nə yazıldığını özü də oxuya bilmədiyi “Düşbərə ba-
kılıların çox sevdiyi xörəklərdəndir” yazılmış “dua”nı qızın 
anasına uzatdı. Kişi cibinə əl atıb üç dənə yüzlük çıxardı və 
stolun üstündəki qənddanın altına qoydu. Ayağa qalxa-qalxa 
dedi: 

– İnşallah hər şey qaydasına düşən kimi yanınıza gəlib la-
yiqli şirinliyinizi özüm verəcəm. İndi isə salamat qalın. 

– İnşallah! Yolunuz açıq olsun! 
Molla Mirzağa pillələrin başında dayanaraq müştəriləri hə-

yətə enənə qədər müşayiət elədi. Minayə isə onları yola saldıq-
dan sonra həyət qapısıni arxadan bağlayıb evə qayıtdı. Mətbəxə 
keçib səbziqovurmasını bişirməyə başladı.  

Müştərilər gedəndən sonra bekarçılıqdan nə edəcəyini bil-
məyən Molla Mirzağa televizoru işə saldı. Milyonların sevimli 
müğənnisi olan Şövkət Ələkbərova “Dərələr” mahnısını ifa 
edirdi. Müğənninin gözəl səsi və indicə “qazandığı” üç dənə 
yüzlük ovqatını xeyli qaldırdı. Lakin mahnı bitəndən sonra 
“Xəbərlər” başlayanda molla darıxdı, nə edəcəyini kəsdirə bil-
mədi. Nəhayət, yerindən qalxıb Minayəni səslədi: 

– Arvadağa, mən yorğunam, bir az istirahət eləmək istəyi-
rəm. Yemək hazır olanda məni səsləyərsən! 

– Yat dincəl, axşam... 
Minayə fikrini tamamlamasa da, Mirzağa dərhal pıçıltı ilə 

arvadının cümləsini tamamladı “işin çox olacaq”.  
Təxminən bir saatdan sonra Minayə ərini yeməyə səslədi. 

Mirzağa əl-üzünə su vurub qurulandı və stolun ətrafında öz ye-
rini tutdu. Bu zaman kəsiyində Təranənin yeməyini verib qayı-
dan Minayə: 

– Səbziqovurma çox dadlı çıxıb. Hamısı ətin dadlı olması 
ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, qəssab Nərbalanın satdığı ət hə-
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mişə dadlı olur, – dedi və ərinin üzünə baxdı. 
Molla Mirzağa arvadının ona baxdığını görüb dedi: 
– Ona görə ki, Nərbala kişi kəsdiyi erkəkləri Şamaxının 

kəndlərindən gətirdir. Yayda Şamaxının güllü-çiçəkli dağların-
da otlayan, qışda isə Kürdəmirin şoran torpaqlarında bitən yov-
şanın, qarağanın, yulğunun qalıqları ilə qidalanan qoyunların 
əti dadlı olacaq daaa. 

– Doğru deyirsən, ay kişi... Təzə pomidor-xiyar da doğra-
yımmı? 

– Ürəyin necə istəyirsə, elə də et. 
Ər-arvad üz-üzə oturub iştaha ilə nahar etdilər. Sonra Mir-

zağa Minayənin dəmlədiyi qərənfilli çaydan bir stəkan içib: 
– Yaşa, əlin-qolun var olsun. Nə yaxşı ki, sən varsan, ay ar-

vadağa. Sən olmasaydın mən nə edərdim? – dedi. 
– Neynəyərdin? Cavan bir qız alıb basardın bağrına, kef 

çəkərdin, axşam-sabah da mənim goruma söyərdin. 
Minayə bu sözləri deyərkən başı ilə qonaq otağına işarə 

elədi. Mirzağa həmin an qəti etirazını bildirdi: 
– Yox! Düz danışmırsan! Sənin yerin başqadır. Bədənin tə-

ləbatını ödəmək ayrı şeydir, ər-arvadlıq bir başqa. Ər-arvadlıq 
həyatı ağrısı-acısı, kəm-kəsiri, bir sözlə, bütün gerçəklikləri ilə 
bölüşməkdir, həqiqi, səmimi sirdaş olmaqdır, bir ömür bir-biri-
nə etibar etməkdir, bir-birini qorumaq, dərdinə-çoruna şərik ol-
maqdır, can bir qəlbdə yaşamaqdır. 

– Doğru deyirsən, ay kişi, mən səndən həmişə razı olmu-
şam. Yalnız xəstələnməyim səni məndən uzaqlaşdırıb. Ancaq 
qadın kimi bu gün də sənin sığalına, oxşamağına ehtiyacım var. 
Sən isə məni diqqətindən kənar qoymusan. Bu gəlin gələndən 
isə məni tamam unutmusan. İstəyirəm ki, əvvəllər olduğu kimi, 
məni qucaqlayıb bağrına basasan, sümüklərim şaqqıldayana 
qədər sıxasan, sığalladıqca sığallayasan, öpdükcə öpəsən. Sa-
baha qədər qolların arasında yatmaqdan ötrü ölürəm desəm, 
mənə gülmə. 

Mirzağa əlindən tutaraq Minayəni yataq otağına apardı. 
Arxalarınca otağın qapısını örtərək arvadını bağrına basdı, do-
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daqlarından, boyun-boğazından, sinəsindən, döşlərindən dönə-
dönə öpdü. Ayaq üstə çox qalmadan yatağa uzandılar. Mirzağa 
arvadını öpməkdə davam edirdi. Əlini Minayənin dolu budları-
nın zərif dərisində gəzdirdi. Minayə təndir kimi isti idi. Mirza-
ğa qəmli-qəmli dedi:  

– Elə bilirsən mən səndən doymuşam. Ancaq belə qucaq-
laşmalardan sonra əziyyət çəkirəm. Bu gəlin nə qədər bizdədir 
səbirli ol, qoy odumu, alovumu söndürsün.  

– Öz aramızdır nə eləmisənsə, gəlin bir həftədən sonra da 
evinə getmədi. Sənin nəvazişinə, şəfqətinə alışması narkoman-
ların narkotik maddəyə aludəliyi kimi, elə-belə keçənə oxşamır 
deyəsən. 

– Bu axmaq qız əldən düşənə qədər mənimlə əlləşir, lakin 
elə bilir ki, mələklərlə sevişir.  

Bu zaman Təranənin səsi eşidildi: 
– Minayə xala, haradasınız? Zəhmət olmazsa, mənə bir stə-

kan çay verin. 
Minayə tez yataqdan qalxıb üst-başını və saçını sahmana 

salaraq aynabəndə çıxdı: 
– Bu saat, qızım, – dedi və mətbəxə keçib çaydanı qazın 

üstünə qoydu. 
Mətbəxdə ayaq saxlayan Minayə fikrə getdi: “İtin qarnın-

dan çıxan, neçə vaxtdan bəri ərimlə quru-quru da olsa belə ma-
zaqlaşmamışdım, onu da mənə çox gördü. Ancaq özü gecə 
ərimlə cənnətin ən gözəl guşələrində min oyundan çıxacaq. Al-
lahım, bu nə dərd, bu nə azar idi məni düçar elədin?”  

 
* * * 

Təranə yeni həftənin hər gecəsindən maksimum yararlan-
mağa çalışırdı. Butün qadınlıq məharətini səfərbərliyə alaraq 
mələyin ondan razı qalmasını, canındakı cini birdəfəlik rədd et-
məsi üçün onun istənilən qədər cuşa gəlməsini təmin etməyə 
çalışırdı. Yalnız gecədən xeyli keçmiş hər ikisi yorulub taqət-
dən düşdükdən sonra bir-birindən əl çəkirdilər. Lakin bu ehti-
ras dolu uzun gecələr sonrakı gün axşama doğru Təranənin da-
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rıxmalarını, kədərini, qəlb ağrılarını nəinki azaldır, əksinə daha 
da artırırdı. Yenə axşamın tez düşməsi, mələklə olan macəranın 
davam etdirilməsi istəyi qarşısıalınmaz şəkildə özünü biruzə 
verirdi.  

İkinci həftə də başa çatmaqda idi. Son gecə molla Təranə-
nin yatağına girəndə onun bu gecəyə daha diqqətlə, böyük cid-
diyyətlə hazırlaşdığını hiss etdi. Qızılgül ləçəkləri səpilmiş 
vanna qəbul etmiş, qızılgül yağı ilə bədəninin müxtəlif nahiyə-
lərini silmişdi. Bütün bunları edərkən gəlin mələyin özünü cən-
nətdə hiss edəcəyini və onunla daha böyük ehtirasla sevişəcəyi-
ni zənn etmişdi.  

Molla Mirzağa Təranəni qucaqlayan zaman ona elə gəldi 
ki, gəlin bir dəstə qızılgülə çevrilib. Onu bağrına basıb ətrini ci-
yərlərinə çəkdi və aramsız öpüşlərə qərq etdi. Öz odlu öpüşləri 
və nəşələndirici sığalları ilə gənc qadının ehtirasını yenidən son 
həddə qədər alovlandırmağa müvəffəq oldu.  

Təranə də mollanın öpüşləri, sığalları və digər xoş cəhdləri 
qarşısında cavabsız qalmırdı. Mollanın tüklü sinəsinə qısılaraq 
öz öpücükləri, sığalları, bütün cismi ilə ona toxunaraq qəlbini 
titrədirdi. Təranə güman edirdi ki, mələyin daha güclü cuşa 
gəlməsi onun cin üzərində qələbəsi ilə nəticələnər və bədəni 
tezliklə cindən azad olar.  

Təranə də, Molla Mirzağa da son qüvvələrini sərf etdiklə-
rindən gecənin sonunda tamamilə təqətsiz hala düşmüşdülər. 
Molla gəlinin yuxuya getməsi üçün yataqda ləngiyərkən özünü 
də yuxu aparmışdı. Hər ikisi daş kimi yatmışdılar. Hava işıqla-
şarkən mollanın otağın pəncərə şüşələrini titrədən xorultusuna 
Təranə yuxudan oyandı. Hələ yarıyuxulu ikən mollanın xorul-
tusunu təyyarə gurultusu sanmışdı. Lakin yuxusu tamam dağı-
landan sonra xoruldayanın molla olduğunu, ən dəhşətlisi isə 
mollanın onunla eyni yataqda yatdığını görməsi idi. Təranə tam 
aydınlığı ilə anladı ki, bu evə gəldiyi ilk gündən onunla yataqda 
olan Molla Mirzağanın özü imiş. Heç bir mələkdən söhbət gedə 
bilməzdi. Onu dəhşət bürüdü. Nə edəcəyini kəsdirə bilmədi. 

Təranə epileptik tutması başlayan epilepsiyalı xəstələr kimi 
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yataqda qıvrıldı. Nə etməli? Əvvəl istədi ki, qalxıb paltarlarını 
geyinsin və mollanın evini tərk etsin. Ancaq necə? Hara gedə-
cək, necə gedəcək? Bu kənddə heç kimi tanımır, lap tanısa da, 
bu boyda rüsvayçılıqdan, namucu ləkələndikdən sonra kimə sı-
ğınmaq, kimə sirr vermək olardı ki?  

Çox düşünüb-daşındıqdan sonra gəlin belə qərara gəldi ki, 
yatağına girib özünü yatmışlığa vursun. Bir fəndlə mollanın 
oyanmasına, otağı tərk etməsinə səbəb olsun. Düşündüyü kimi 
də elədi, adyalı mollanın üstündən çəkib bütün bədənini bürü-
dü. Bundan sonra da mollanın oyanmadığını görüncə onun qar-
nına möhkəm bir təpik vurdu və cəld çevrilib özünü yatmış ki-
mi göstərdi. 

Molla Mirzağa qarnına dəyən təpiyin ağrısından oyandı. 
Yuxuya gedib gəlinin yatağında qaldığını görüncə sürətlə qal-
xıb öz yataq otağına tələsdi. Mollanı fikir götürmüşdü: “Mən 
nə axmaq iş tutdum, yatıb yuxuya qaldım. Birdən gəlin oyanıb 
məni yatağında görsəydi nələr baş verərdi? Aləm bir-birinə 
dəyməzdimi, rüsvay olmazdımmı? Bu iş ölümlə də nəticələnə 
bilərdi. Allaha şükürlər olsun ki, gəlin bərk yorulduğu üçün 
oyanmayıb”. 

Düz yarım saatdan sonra günəş boylandı. Əvvəlcə Minayə 
qalxdı. Səhər yeməyini hazırlayıb Təranəni, sonra da ərini səs-
lədi: 

– Təranə, qızım, qalx, səhər yeməyinin vaxtıdır. Bir saat-
dan sonra səni aparmağa gələcəklər, – dedi. 

Təranə bu ər-arvada – böyük fırıldaqçı, cinayətkar cütlüyü-
nə hədsiz nifrət edirdi, lakin özünü hər şeydən xəbərsiz kimi 
göstərməyə, onların iyrəncliklərini, rəzilliklərini bildiyini ba-
cardıqca gizlətməyə çalışdı. Bu biabırçılıgın, rüsvayçılığın so-
nunun necə olacağını düşünəndə belə onu dəhşət bürüyürdü. 
Odur ki, yatağından cavab verərək: 

– Sağ olun, iştaham heç yoxdur, mən yeməyəcəyəm, – dedi.  
Minayə dodağının altında: ”Mələklə ayrılacağını hiss etdi-

yindən iştahadan da kəsilib” - deyə mızıldandı. Təranə Minayə-
nin dediklərini eşitmədi. O öz aləmində idi. Namusuna vurul-
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muş bu ləkəni necə yuyacaq, ümumiyyətlə, bu söhbəti necə 
açacaq, kimə açacaq? Bu rüsvayçılığı yalnız ölməklə təmizlə-
mək olar. Onun beynindən özünü elə buradaca, mollanın evin-
dəcə öldürmək keçdi. Lakin bu ər-arvadı rüsvay etmədən, onla-
rın iç üzünü açmadan, onların yeni qurbanlar aramasına mane 
olmadan ölməyi mənasız sandı. Odur ki, anası ilə qaynanasının 
gəlməsini, onu bu cəhənnəmdən aparmasını gözlədi. 

 
* * * 

Bir saatdan sonra Təranəni aparmağa gəldilər. Minayə Sara 
xanımla Sona xanımı çox mehriban qarşıladı. Təranədən çox 
razılıq elədi, onun ağlına, tərbiyəsinə, dözümünə heyran qaldı-
ğını söylədi.  

Quda qadınlar mollanın da, Minayənin də haqqını ödədilər, 
sonra xudahafizləşdilər və Təranəni də yanlarına alıb getdilər. 

Təranə kədərli olduğunu gizlətməyə çalışsa da, anası elə 
mollanın evində qarşılaşan kimi qızının halını anlamışdı. Lakin 
Təranənin ürəyindəkiləri, onu didərgin edənləri asanlıqla danış-
mayacağını görüncə qızı ilə söhbətini sonraya saxladı.  

Onlar öz kəndlərinə yetişdilər. Birlikdə Sara xanımgilə get-
dilər. Evdə kişilərdən heç kim yox idi. Təranə başı ağrıdığını 
bəhanə gətirərək öz otağına getdi. Lakin otaqda da qərar tuta 
bilməyib anasıgilin yanına qayıtdı. Sonra hamamı hazırlayıb 
yuyunmağa hazırlaşdı. 

Təranə suyu bütün gücü ilə açaraq altında dayandı. Hirsin-
dən ürəyi ağrıyırdı. Boğazına tıxanmış ağrı-acı onu nəfəs alma-
ğa qoymurdu. Birdən suyun altında döşəməyə çökdü və var gü-
cü ilə ağlamağa, özünü döyməyə başladı. Bununla da ürəyi so-
yumadı, qaynanasına, mollaya, Minayəyə, özünə, anasına qar-
ğışlar yağdırdı, ölüm dilədi. 

Bütün fikri qızının yanında olan Sona xanım Təranənin ha-
mamda ləngidiyini görüb narahat oldu. Hamamın qapısını yün-
gülcə taqqıldadıb qızını səslədi. İçəridən Təranənin səsi gəlincə 
bir qədər rahatlandı: 

– Qızım bir şeyə ehtiyacın yoxdur ki? – dedi. 
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– Yox! – deyə Təranə anasına acıqlı cavab verdi. 
On-on iki dəqiqərən sonra Təranə hamamdan çıxdı və bir-

başa əri ilə ona məxsus yataq otağına getdi. Təmiz qurulandıq-
dan, saçını sahmana saldıqdan sonra donunun kürək zəncirbən-
dini çəkdirmək bəhanəsi ilə anasını yanına çağırdı. Sona qızı-
nın yanına gələn kimi Təranə hönkürtü ilə ağlamağa başladı. 
Narahat olan Sona xanım: 

– Sənə nə olub, qızım, niyə ağlayırsan, – deyə soruşduqda 
Təranə daha da bərkdən ağlayaraq dedi: 

– Ay ana, mən məhv oldum, siz məni məhv elədiniz. 
Anası nigarançılıq içərisində: 
– Nə olub, ay qızım, dərdini danışsana?! 
Təranə başına gələnləri anasına nəql elədi və ana-bala bir-

birinə sarılaraq ağlamağa başladılar. Yalnız Sara xanım gəlinin 
qapısını taqqıldadanda tez özlərinə gəlib gözlərinin yaşını silə-
rək otaqdan çıxdılar. Sara xanım dedi: 

– Çay hazırdır, gəlin içək, yol yorğunluğumuz çıxsın. 
Ana-bala bir söz demədən Sara xanımın açdığı çay süfrəsi-

nin kənarında əyləşdilər. Sona xanım da, Təranə də çaylarını 
qaynar-qaynar, dilləri, dodaqları yana-yana içdilər. Çayın qay-
nar olması nə idi ki, onların içinə od ələnmişdi, od!  

Sona xanım xudahafizləşib qudasıgildən çıxanda Təranə 
onu yola saldı. Anası qızına bərk-bək tapşırdı ki, heç kimə bir 
söz deməsin. Onsuz da, bu açılıb ağardılası dərd deyildi. Lakin 
mollanı da cəzasız qoymaq olmazdı. Allah bilir, hələ bundan 
belə nə qədər gəlinin namusunu ləkələyəcək. Nə qədər günah-
sız gəlinin bətnini mürdarlayacaq! Bu Allahsız mütləq dayandı-
rılmalı, layiqli cəzasını almalıdır. 

Təranə anasını yola saldıqdan sonra yataq otağına çəkilib 
düşünməyə başladı. Onun belə bir ləkə ilə yaşamağa, ərinin, 
qaynanasının və digərlərinin gözünə baxa-baxa yaşamağa haq-
qı varmı? Molla şərəfsizdən hamilə qalsa, necə olacaq? O alça-
ğın uşağını doğaraq ərimdəndir deyəcəkmi. Bunu heç kim bil-
məsə də, Allah bilir, anam bilir. Yox mən yalanlarla yaşaya bil-
mərəm, mən bu ləkəli namusla yaşamaq istəmirəm!!! 
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Təranə qətiyyətlə qalxıb otaqları gəzdi, qaynanası öz ota-
ğında yatmışdı. Evdə heç kimin olmadığını dəqiqləşdirib mət-
bəxdən bıçağı götürüb həyətə düşdü. Yəyətdəki paltarasılan zi-
vənin ipindən beş metrə qədər kəsib öz yataq otağına qayıtdı. 
Stolun ustünə stul qoydu. Onların üzərinə qalxaraq və əlindəki 
ipin bir ucunu tavandakı uşaq yüyürüyü üçün bərkidilmiş metal 
halqaya möhkəm bağladı, sonra aşağı düşüb stolu kənara çəkdi. 
Təzədən stulu ayağının altına qoyub üzərinə qalxdı. İpin digər 
ucunu boyu səviyyəsində ilgək düzəldib boğazına keçirdi. Stu-
lu ayağı ilə kənara itələyib yıxdı.  

Sara xanım artıq qalxmışdı. Aşan stulun taqqıltısını eşidib 
Təranəgilin yataq otağına yaxınlaşdı. Təranəni səslədi. Ondan 
səs çıxmayınca, narahat olub otağa daxil oldu. Otağa daxıl olan 
Sara xanım Təranəni tavandan asılı görüb var gücü ilə qışqırdı. 
Elə bu zaman işdən qayıdan Nanə anası Sara xanımın səsini hə-
yətdəcə eşidərək tələsik onun yanına gəldi. Nanə Təranəni asıl-
mış vəziyyətdə görüb anasını otaqdan çıxardı. 

 
* * * 

Təranənin canına qıyması Sona xanıma təəccüblü gəlmədi. 
Lakin qızının ölümünün səbəbini ondan başqa bilən yox idi. 
Ana qızının olümünə səbəb olmuş murdar mollanın ölümünə 
qəti qərar verdi. Odur ki, Təranənin qırxı çıxandan sonra onun 
ölümünün səbəbini oğlu Əmirxana açdı. 

Sona düşündü ki, bacının namusuna toxunanın qanı qarda-
şa halaldır. Odur ki, baş verənləri ordan-burdan da olsa oğluna 
anlatdı.  

Mollanın şərəfsizliyindən xəbər tutan Əmirxan əsəbindən 
yumruğunu divara necə çırpdısa əlini qan apardı. Sona xanım 
oğlunun əlini hidrogen-peroksidlə yuyub qanını dayandırdı, bir 
müddətdən sonra da maz çəkdi. 

Əmirxan həmin gecə yuxuya gedə bilmədi. Mollanı cəzalan-
dırmaq üçün yollar aradı. Qərara gəldi ki, evinin yanında gecəli-
gündüzlü keşik çəkməli, çölə çıxan kimi avtomobilə oturdub ra-
yonun kənarına aparmaq və cəzasını vermək lazımdır. 
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Əmirxan üc gün gözlədi, lakin molla görünmədi. Dördüncü 
gün axşam tərəfi molla həyət qapısından çıxan kimi, Əmirxan 
“Pobeda”sını onun yanında saxlayaraq: 

– Axşamınız xeyir olsun, Axund əmi, – dedi.  
Molla dönüb sükan arxasındakı cavan oğlana baxdı və sa-

lamını aldı: 
–Aqibətin xeyir! A bala, sən qonşu Qasım müəllimin oğlu 

deyilsən? 
– Bəli! Qasım müəllimin oğluyam. Əyləşin, istədiyiniz ye-

rə aparım. 
– Sağ ol, a bala! Poçt idarəsinə gedəcəyəm, gəzə-gəzə ge-

dərəm. 
Əmirxan tez avtomobildən enib maşının arxa qapışını açdı 

və dedi: 
– Axund əmi, elə şey olar? Avtomobil ola-ola piyada gedə-

cəksiniz? 
Molla daha bir söz demədən avtomobilə əyləşdi. Əmirxan 

onun başını söhbətə elə qatmışdı ki, molla heç ətrafa baxmırdı. 
Əmirxan onu rayon mərkəzindən uzaqlaşdırdı. Yaxındakı kən-
din pambıq tarlasının arası ilə gedən yoluna döndü. Əsas asfalt 
yoldan xeyli aralanıb avtomobili saxladı. Molla bir də onda 
ayıldı ki, Əmirxan avtomobili saxlayıb onu yerə düşürür. Molla 
dedi: 

– A bala, sən məni hara gətirmisən, bizim burada nə işimiz 
var? 

Əmirxan avtomobilin qapısını açıb mollanın üstünə qış-
qırdı: 

– Düş yerə, dəyyus! Camaat səni adam bilir, sənə arvadını, 
qızını etibar edir, bəs sən nə edirsən? Camaatın namusuna sata-
şırsan? 

– Sən nə danışırsan, a bala? Mən kimə neynəmişəm? Sən 
kimsən? 

– Mən sənin namusuna toxunduğun gəlinlərin qardaşıyam! 
– Konkret danış sən kimin qardaşısan? 
– Ay oğraş, deməli namusuna toxunduğun gəlinlərin sayı 
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bu qədər çoxdur? Namusuna toxunduğun bütün gəlinlər mənim 
bacımdır. 

Əmirxan Mollanın qolundan tutub özünə tərəf dartdı. Mol-
la müvazinətini saxlaya bilməyib yerə yıxıldı. Əmirxan molla-
nın qarnına, belinə, qıclarına, başına təpiklə vurmağa başladı. 
Molla ölü kimi yerdə qalmışdı, hətta nəfəs alıb-verdiyi də mə-
lum deyildi. 

Axşam düşmək üzrə idi. Ətrafda heç kim görünmürdü. 
Adil avtomobildən ov bıçağını götürdü, əvvəl mollanın başını 
kəsmək istədi, lakin bu fikrindən daşınıb onun cinsiyyət üzvü-
nü kəsib ağzına qoydu və avtomobilini sürüb oradan uzaqlaşdı. 
Əmirxan düşündü ki, molla qanaxmadan ölüb cəhənnəmə vasil 
olacaq. Amma elə olmadı. 

Molla on beş dəqiqəyə qədər zarıya-zarıya yerdə qaldı. On 
beş dəqiqədən sonra tək atlı arabada yeniyetmə oğlu ilə bərabər 
rayon mərkəzinə tələsən bir kəndli yerdə qan içində olan mol-
lanı görüb arabanı saxladı. Oğlu ilə köməkləşib yaralını araba-
ya qaldırdılar. Ona ilk yardım göstərdikdən sonra rayon xəstə-
xanasına tələsdilər. Xəstəxanada mollaya peşəkar yardım gös-
tərildı, onun qanaxması dayandırılaraq həyatı xilas edildi.  

Milis mollaya bu xəsərəti yetirəni axtarsa da tapa bilmədi. 
Çünki molla həqiqətin üzə çıxmaması üçün milisi səhv istiqa-
mətləndirdi. O, milisin bütün sorğularına bilmirəm, görməmi-
şəm, tanımıram cavabını verməklə cinayəti ört-basdır etdi.  

Bu hadisədən sonra Molla Mirzağa uzun müddət yataqdan 
qalxa bilmədi və altı aydan sonra onun olüm xəbəri rayona ya-
yıldı. Başdırılmasında cəmi beş nəfər iştirak edirdi. Onlar da 
qaynı ilə bacısı və qardaşı uşaqları idi. Oğlu Balamirzə belə 
onun dəfnində iştirak etmədi.  

 
Aprel-may, 2017-cı il,  

Kazan.  
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