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 DOSTUM  
İBRAHİM NİZAMİ OĞLU ÖMƏROVUN  

XATİRƏSİNƏ

 



MÜƏLLİFDƏN

 Hörmətli oxucu! Bu mənim sizinlə dör-
düncü görüşümdür. “Atam Qabilin qəribə 
əhvalatları”, “Ərmən – Şuşanikin sevgisi”, 
“Cəncəhim“ kitablarımdan sonra, daha bir 
kitabımın çapına qərar verdim.

 Nəşrdə 2013-2015-ci illərdə qələmə aldı-
ğım on səkkiz povest və hekayə toplanıb. 
Əminəm ki, bu yazılarımla azca da olsa ru-
hunuzu oxşaya biləcəyəm.
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PETUX  HACILEYLƏK

Pedaqoji İnstitutu bitirən kimi təyinatımı sər-
hədyanı rayonlardan birinə verdilər. Gözəl 

təbiəti olan, Araz çayının yaxınlığındakı Hacı-
leylək adlı kənddə ədəbiyyat müəllimi işləməyə 
başladım. İyirmi iki yaşım vardı. Sovet qanun-
larına görə, istəsəm də, istəməsəm də burada 
üç il müəllimlik etməliydim. Kənd camaatı çox 
mehriban idi. Güldəstə adlı bir qadının ikimərtə-
bəli evinin birinci qatında otaq kirayələmişdim. 
Girişi-çıxışı ayrıca idi. Balaca mətbəxi, otaqda 
da cəmi-cümlətanı bir dəmir çarpayı, qapısı sı-
nıq paltar dolabı, bir stol, bir stul vardı. Divara 
kitab-dəftər rəfi vurulmuşdu. Ayaqyolu həyətin 
o başında idi. Yanında da dayan doldurum əlüz-
yuyanı. Bütün həyətlərdə olduğu kimi, burda da 
böyük təndir vardı. Güldəstə xala çörək yapanda 
xaş-xaşın ətri aləmi götürərdü. 

Çimməyə isə qonşunun hamamına gedirdim. Başqa-
ları 50 qəpik versələr də, məndən pul götürmürdülər. Bu 
kənddə müəllimə hörmət böyük idi. Küçədə yanlarından 
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keçəndə yaşından asılı olmayaraq adamlar ayağa qalxar, 
hörmətlə “Salam, Niyazi müəllim” deyib görüşər, hal-əh-
val tutardılar. Evin yiyəsi Güldəstə xala da öz oğlu kimi 
baxırdı mənə. Əri namus-qeyrət üstündə kimisə bıçaqla 
vurmuşdu. Həbs etmişdilər. Elə türmədə də ölmüşdü. Dul 
qalmışdı. Evdə dərzilik eləməklə başını saxlayırdı. Qızılgül 
adında qəşəng bir qızı vardı. Orta məktəbi təzə bitirmişdi. 
Otağımız üst-üstə idi. Gecə saat birəcən televizora baxırdı. 
Ən çox sevdiyi də hind filmləriydi. 

Hər şənbə-bazar kəndə kino maşını gələrdi. Əsasən hind 
və yapon filmləri olurdu. Oğlanlar üçün karateçilər, qızlar 
üçünsə sevgi-məhəbbət qəhrəmanları. Elə ki, hind filminin 
afişası asılırdı, kəndin cavanları axşamdan yolun o tərəf-bu 
tərəfində sıraya düzülürdülər. Ki... qızlar ən gözəl paltar-
larını geyinib analarınınn müşaiyətilə kino göstərilən yerə 
gələndə tamaşa etsinlər. Bəziləri burda gözaltı da edirdilər. 
Başqa ölkələrin filmləri gələndə ata-analar qızlarını kinoya 
buraxmazdılar. Çünki bu filmlərdə açıq-saçıq səhnələr ola 
bilərdi. Yəni ki, öpüşmək səhnələri. Hind filmlərində isə 
belə şeylər yox idi. Ancaq saf məhəbbət tərənnüm olunur-
du. Dodaq dodağa yapışmaq istəyəndə kadr kəsilirdi. Ki-
noya gələndə qız-gəlinin əlində iki dənə cib dəsmalı olardı. 
Qəhrəmanın sevgi romanına dözməyib için-için ağlayardı-
lar. Dəsmallardan birini ilk seriyada, ikincisini isə son seri-
yada göz yaşlarıyla isladardılar. 

 Evə qayıdandan sonra iki-üç gün kinonun təsirindən 
çıxa bilmirdilər. Ürək sözlərini xatirə dəftərlərinə həkk 
edər, orda “kimi sevirsiniz?” sualına “varımdır, amma 
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 demirəm”, “onun bundan xəbəri varmı?” sualına isə “yox” 
sözlərini yazardılar. Sonra da ürək, ortasında ox şəkli çəkər-
dilər. Yaşlı müəllimlərdən də hansı biri bu xatirə dəftərini 
kimin əlində tutsa, valideynini direktorun yanına çağırardı. 
Yazdıqlarını, çəkdikləri ürək şəkillərini atasına göstərərdi. 
Bütün kəndə yayılardı ki, bəs filankəsin qızı tərbiyəsizdir - 
ürək, ortasında da ox şəkli çəkib. Deməli, istədiyi var. Qoca 
qarılar bir az da irəli gedib “köpəyin qızı qızıb da...tez ərə 
vermək lazımdır” deyərdilər.

Əgər qızlardan kimsə bulağın qabağından keçəndə oğ-
lanlardan biri ona tərəf ovcunda su atardısa, bu, hadisə sa-
yılardı. O saat kəndə xəbər yayılırdı ki, bəs filankəsin oğlu 
filankəsin qızını “po-indiyski” sevir. Kəndimiz belə kənd 
idi. Abır-həya, tərbiyə hər şeydən üstün idi.

Mən isə kinoya getmirdim. Dərsimi deyib geri qayıdar, 
boş vaxtlarımda isə kitab oxuyardım. Günlərimi sayırdım 
ki, üç ilim nə vaxt başa çatacaq. Güldəstə xala da mənə doğ-
ma övladı kimi baxırdı. Yeməyimi bişirir, paltarımı yuyur-
du. Qızılgül isə televizora baxmaqdan başqa bir şey bilmir-
di. Günortalar da kənd kitabxanasında kitabxanaçı işləyər-
di. Adı işdə gedirdi desəm, düzgün çıxar.

Kəndimiz sərhədyanı bölgədə yerləşirdi. Ev də düz zas-
tavanın qapı qonşuluğundaydı. Bəzən səhərəcən yata bil-
mirdim. “Trevoqa”, “srabotka” sədaları, həyəcan siqnalla-
rı, itlərin ulaşması, yük avtomobillərinin uğultusu aləmi 
başına götürərdü. İlk günlər qorxu içində yuxudan oya-
nardım. Müharibə filmlərini xatırladırdı mənə bu səslər. 
Həyətə çıxıb, hasardan bu mənzərəni seyr edərdim. Sonra 

Mahir Qabiloğlu

10

isə öyrəşdim. “Srabotka” olmayanda özümü narahat hiss 
edirdim. Məşədi İbad demişkən, “bir növ adətkərdə olmuş-
dum”. Əsgərlərlə dostluq da edirdim. Rus dilini yaxşı bil-
diyimdən ünsiyyət qura bilmişdim. Siqaretləri olmayanda 
hərdən qapımı da döyürdülər.

 Kəndin ortasında köhnə elektrik dirəyi vardı. Yeni xətt 
çəkilsə də, bunu sökə bilmirdilər. Başında hacıleylək ailə-
si yuva qurmuşdu. Maşın yolunun düz ortasında oldu-
ğundan dairə rolunu oynayırdı. Lap Bakıdakı “Sabunçu 
kruqu” kimi. Hacıleyləyin zəhmətkeşliyinə, balaları üçün 
yuvalarına yem daşımasına baxanda xüsusi zövq alırdım. 
Amma anlamırdım ki, bu quşların adının əvvəlinə niyə 
“hacı” titulu əlavə ediblər. Bir-iki dəfə kəndin mollasından 
da soruşmuşdum. “Yəqin o müqəddəs ziyarətgahdan uçub 
gəlib buralara. Ona görə” cavabı mənim üçün çox bəsit gö-
rünmüşdü. Kəndin adının niyə Hacıleylək olmasını isə heç 
kim bilmirdi. 

 Mən əsasən yuxarı siniflərə dərs deyirdim. Bir qızın 
da gözünün içinə baxmırdım. Yalnız “Gülüstan” kolxozu-
nun sədrinin qızı, rus dili müəllimi Fatmayla sıx ünsiyyət 
qurmuşdum. Daha doğrusu, o, mənimlə danışmağa, han-
sısa mövzunun müzakirəsini aparmağa həvəs göstərirdi. 
Mən də etiraz etmirdim. Kəndimizin digər qızlarından çox 
fərqlənirdi.

 Moskvada təhsil almışdı. Geyimi də müasir idi. Düzdür, 
daş-kəsəkli, palçıqlı yollarla məktəbə gələndə qaloş ge-
yinərdi. Amma məktəbə girən kimi ayaqqabılarını dəyişər, 
özünə xüsusi sığal verərdi. Subay idi. Eşitdiyimə görə, 
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kənddən istəyəni çox idi. Amma heç birinə razılıq vermə-
mişdi. Yuxarıdan aşağı baxırdı kənd uşaqlarına. Deyirdi ki, 
“siz kim, mən kim. Anqırın, tayınızı tapın. Mən ali təhsilli, 
siz isə heç texnikum da bitirməmisiniz”. Amma məni görən 
kimi yanımı kəsdirərdi. Tənəffüslərdə yaxınlaşıb söhbət 
edərdi. Ancaq rusca danışardı. Məni də məcbur edirdi ki, 
onunla rusca danışım. Beş il əziyyət çəkib öyrəndiyi rus di-
lini unutmaqdan qorxurdu. Kənd camaatı da ona bir təhər 
baxırdı. Küçədə forsla gəzər, heç kimə qarışmaz, hal-əhval 
da tutmazdı. Anası rəhmətə getdiyinə görə atasını tək qoy-
mamaq üçün kəndə qayıtmışdı. Evin tək uşağıydı. Lakin 
yenidən şəhərə qayıtmaq arzusundaydı. Kənd camaatının 
ondan xoşu gəlmirdi. Adını Rus Fatma çağırırdılar. Amma 
kolxoz sədrinin qorxusundan ağızlarını açıb bir söz deyə 
bilmirdilər ona.

 Mən isə “Dəli Kür”dəki Rus Əhmədin həyatını yaşasam 
da, nə pencərəmi tıqqıldadanım, nə də gül qoyub qaçanım 
vardı. Kolxoz sədrimiz də yaxşı adam idi. Məni ədəbiy-
yat müəllimi olduğum üçün “şair” deyə çağırırdı. Hərdən 
evinə dəvət edərdi. Fatma da yaxşı süfrə açardı. Kolxoz 
sədri ermənilərin çəkdiyi tut arağından qoyurdu ortaya. 
İçkiyə meylim olmasa da, hörmət əlaməti olaraq özümü 
içməyə məcbur edirdim. Sonra da səhərəcən burnumdan, 
qulaqlarımdan paravoz kimi “tüstü” çıxardı. Qarnım, ayaq-
larım od tutub yanardı. Bütün gecəni soyuq su içərdim ki, 
bəlkə yanğım sönə. Amma beynim dincələrdi. Bütün dün-
yanı unudardım. Güldəstə xalaya klassiklərimizdən sevgi 
şeirləri də oxuyardım.

Mahir Qabiloğlu

12

Səba, məndən söylə o gülüzarə, 
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin? 
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi 
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin? 
 
Mən qurbanı olum ənbər tellərin, 
Qönçə dodaqların, püstə dillərin, 
O lalə rüxsarın, mişkin xalların 
Oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin? 
 
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə, 
Günəş camalına, şəkər sözünə, 
Utanıram, necə deyim üzünə, 
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin? 
 
Dolaşdır boynuma şümşad qolunu, 
Qucaqlayıb qucum incə belini, 
Ləli-ləbin əmim, sorum dilini, 
Istər ölü canə gəlsin, gəlməsin? 
 
Nəbati istəməz sənsiz dünyanı, 
İzzəti, hörməti, şövkəti, şanı, 
Bir zada qalmayıb daha gümanı, 
Bu baş o meydanə gəlsin, gəlməsin?
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 Güldəstə xala da Əbülqasim Nəbatinin bu qoşmasını lap 
çox sevərdi. Məni içkili görən kimi gəlib otururdu  yanımda. 
Yalvarırdı ki, ay Niyazi, sən Allah, o “gəlsin, gəlməsin”i oxu 
mənimçün. Mən də böyük şövq və əl-qol hərəkətləriylə, 
hətta qarşısında diz çökərək deyirdim bu qoşmanı. Sanki 
eşq elan edirəm kimi. Güldəstə xalaya da ləzzət edirdi. Çox 
da yaşlı deyildi – 45 yaşı vardı. Əri öləndən sonra qara ge-
yinmişdi. Altmış yaşında arvada oxşayırdı. Kolxoz sədri də 
hər dəfə araqdan vurub dəm olandan sonra sataşırdı mənə. 

- Şair, Güldəstə arvadla aran necədir e? Hərdən “şeir-zad 
oxuyursan ona”?

- Hə. 
- Hansı şeiri? Bir de görüm.
Mən də mülayim avazla qoşmanı söyləyərdim.
- Bərəkallah. Üzünə baxsan deməzsən ki, belə fərasət-

lisən. Deməli, artıq Güldəstə arvadı o söz? Hə?
- Yox, siz nə danışırsınız? Mən mədəni, intelligent ada-

mam. Kimsəyə pis gözlə baxmaram. O, mənə anam kimi 
baxır. Yeməyimi bişirir, paltarımı yuyur. Siz nə danışırsınız?

- Yaxşı... zarafat elədim də. Amma anekdotu eşitməmiş 
olmazsan.

- Hansı?
- “İntelligent əhvalatı”nı deyirəm də...
- Yox, eşitməmişəm. 
- Danışım?
- Siz Allah, tərbiyəsiz şeydirsə danışmayın.
- Yox, elə sənin yaşına uyğundur. Günlərin bir günü bir 

intelligent dağ kəndinə piyada gedərkən qaranlıq düşür. 
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Yolüstü bir kənddə gecələməli olur. Bir qapını döyür. Qara 
paltar geyinmiş qadın səsə çıxır. 

- Kimsən?
- Allah qonağı.
- Allaha da qurban olum, qonağına da. Nə istəyirsən?
- Filan kəndə gedirəm. Şər qarışdı. Gecələməyə yer 

 istəyirəm.
- Ay qardaş, mənim iki otağım var. Özüm də tənha dul 

qadınam. Üç aydır ki, ərim ölüb. Bağışla. Səni evə buraxa 
bilmərəm.

 Oğlan da nə desə yaxşıdır? Sənin kimi cavab verir ki, bəs 
“ay bacı, mən mədəni, intelligent adamam. Bu nə sözdür? 
Ayıb deyilmi?”. Qadın bu sözləri eşidib, qonağı buraxır 
evə. Səhər oğlan oyanır. Həyətə çıxır. Görür ki, bu dul qa-
dın toyuq-cücəyə dən atır. Həyətdə də beş xoruz, altı toyuq 
var. Soruşur ki, “ay bacı, beş dənə xoruzu niyə saxlayırsan? 
Birini saxlasan bəs etməz?” O da nə cavab versə yaxşıdır? 
“Ay qardaş, xoruz olmağına fikir vermə, dördü sənin kimi 
intelligentdir”. 

 Kolxoz sədri bu sözləri deyib qəşş eləyirdi. Mən isə utan-
dığımdan qızarırdım. Amma dəxli yox idi. Güldəstə xalaya 
başqa gözlə baxa bilmirdim. Sadəcə şeir oxuyurdum. Özü 
də ancaq Nəbatidən. Özü də ancaq kefli olandan- olana.

Səba, məndən söylə o gülüzarə, 
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin? 
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi 
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin?..
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Qızılgül isə mən şeir oxuyan kimi ikinci mərtəbədəki 
pencərəsini örtürdü. Örtmürdü... çırpırdı. Az qalırdı ki, 
şüşəsi sınıb başımıza tökülsün. Güldəstə xala da “ ay bala, 
fikir vermə, uşaqdır. O, nə bilir e bülbül nədir, gülüstan 
nə?” deyib gülümsəyir, sonra da dərindən ah çəkirdi.

 Hərdən Qızılgül Güldəstə xalaya “ana, bu nədir e... evə 
kənar adam salmısan. Başa düşmürsən ki, dul, ərsiz qadın-
san? Evdə qız uşağı var? Piyan gəlir. Sənə eşqnamə oxuyur. 
Ayıb deyil? Arada heç nə yox... Kəndə xəbər yayılsa, biabır 
olarıq. Ara yerdə mən evdə qarıyıb qalacağam. Alan da ol-
mayacaq” deyəndə, o da “ay bala, ədəbiyyat müəllimidir 
də. Şeir oxumasın, bəs nə eləsin. Riyaziyyatçı olsaydı, pl-
yus-minusdan danışacaqdı, bioloq olsaydı, erkəklə dişinin 
fərqini başa salacaqdı. Elə ədəbiyyatçı yaxşıdır. Şeir oxuyur 
da... başqa heç nə eləmir a...tərbiyəli, qanacaqlı şəhər uşağı-
dır” cavabı verirdi. 

Gecələr hərdən tıqqıltı səsi eşidirdim. Tez oyanıb həyətə 
çıxırdım. Pencərəmə baxırdım. “Dəli Kür” filmində Rus 
Əhməd yadıma düşürdü. Qaranlıqda qaçıb gizlənən kölgə 
sezsəm də, pencərəmdə nə gül olurdu, nə də sevgi məktu-
bu. Beləcə, günlərim keçirdi. 

 Tez-tez evin yanından “Qaz-66” markalı hərbi maşın ke-
çirdi. Vahiməli siqnalı vardı. Sürücü də sarı ruslardan idi. 
Siqnal gələn kimi Qızılgül də eyvana çıxardı. Amma məni 
həyətdə görüb, tərs-tərs süzərək yenidən evə girərdi.

Bir-iki dəfə başqa kirayə otaq soraqlamışdım. Güldəstə 
xala xəbər tutub, getməyimə imkan verməmişdi. 
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 Mən hər gün Füzulidən, Nizamidən, Nəsimidən uca səs-
lə şeirlər oxuyub, səhərki dərsə hazırlaşardım. Qızılgül isə 
son günlər qəribə, bilmədiyim dildə mahnılar oxuyardu. 
Rus dilini bildiyimdən yalnız bir-iki kəlməsini anlayırdım. 
Amma hansı dildə oxumasından baş açmırdım. 

 
Ti kazala: V ponedilok
Pidem razom po barvinok“
Ya priyşov, tebe nema,
Pidmanula – pidvela.

Ti j mene pidmanula,
Ti j mene pidvela,
Ti j mene molodoqo
Z uma-rozuma zvela.

 Harda öyrənmişdi bu mahnını, bilmirəm. Amma ma-
raqdan ölürdüm. Günlərin bir günü soruşdum. Təki 
 soruşmayaydım.

- Sənə nə var? Atamsan? Qardaşımsan? Nişanlımsan? 
Oxuyuram, əcəb eləyirəm. Öz evimdəyəm. İstəyərəm oxu-
yaram, istəyərəm banlayaram. Buna bax bir. Şəhərli gəlib 
bizə burda ağalıq etmək istəyir. Sən get rus Fatmovun dər-
dini çək. Kənddə haqqınızda dastanlar gəzir.

Ağzımı yumub sakit dayanmışdım. Nədi, nədi, Fatma 
ancaq mənimlə danışırdı, hərdən də atası evlərinə çağırır-
dı... kənd camaatı o saat söz çıxarmışdı. Vecimə də deyil-
di. Günlərimi sayırdım ki, üç ilim tamam olsun. Qayıdım 
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şəhərə. Amma Qızılgülün mənə qarşı aqressiyası günü-gün-
dən artırdı. Hardan qaynaqlandığını isə anlamırdım. Qız 
şıltaqlığı sanırdım. Bəlkə də anasını qısqanırdı. Çünki hər 
gün onunla dava edirdi. Boşqabları yerə çırpıb sındırırdı. 
Güldəstə xala isə dinmirdi. Başını aşağı salıb susurdu. Bu 
qovğada özümü günahkar sanırdım. Getmək istəyəndə isə 
Güldəstə xala - sənlik deyil, ay bala - deyib buraxmırdı. 

 Kolxoz sədri də zarafatından qalmırdı. Yanımdan keçən-
də uca səslə “şair, bülbül gülüstana gəldi, gəlmədi?” deyə sa-
taşar, dalıyca da bərkdən gülərdü. Amma başa düşmürdüm 
ki, axı Nəbatinin bu qoşmasında gülməli nə var. Sadə dildə 
yazılmış, asan əzbərlənən klassik şeir nümunəsidir də.

 Günlərin bir günü yenə dərsdəydim. İkinci növbənin 
başlanmasını gözləyirdim. Birdən sinfin qapısı açıldı. Gül-
dəstə xala təlaş içində otağa girdi.

- Güldəstə xala, xeyirdir?
- Xeyirdir, ay bala. Təcili işimiz çıxdı. Qızılgüllə şəhərə 

getməliyik. Xeyirdir, narahat olma. Ola bilsin ki, gec gələk. 
Ev sənə amanat.

- Yaxşı yol. Narahat olmayın. Ötürüm sizi?
- Yox, ay bala. Çox sağ ol.
Ana-bala getdilər. Mən də şəhər uşağı – qaldım ev işlə-

riylə üz-üzə. Nə qədər qayğanaq yeyərlər. Paltar yumaq, 
ütüləmək də əlimdən gəlmirdi. Dərdimi Rus Fatmaya de-
dim. Bir çarəsini tapdı. Kolxozun inzibati binasında işləyən 
xadiməni həftədə üç dəfə göndərirdi bizə. O da nə lazım-
dırsa edirdi. Amma hiss edirdim ki, belə davam edə bilməz. 
Şəhərə - anama məktub göndərmək istəyirdim ki, kəndə ça-
ğırım. Amma xəstə olduğundan qıymırdım. 
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Beləcə, günlərim keçirdi. Güldəstə xalagil qayıtmırdı ki, 
qayıtmırdı. Səs-soraq da yox idi. Ay-aya calanırdı. Kolxoz 
sədri nə qədər “ay Niyazi, nə görmüsən Güldəstə arvadın 
daxmasında. Bu boyda evim-eşiyim. Gəl hansı otağı istə-
yirsən verim sənə. Hər cür şəraitimiz var. Mən də tək da-
rıxıram. Hər axşam yüz-yüz vurarıq səninlə” desə də razı-
laşmırdım. Axı Güldəstə xala evini mənə əmanət eləmişdi. 

Axır ki, dörd aydan sonra qayıtdılar. Həyətə girəndə mən 
dərsə getməyə hazırlaşırdım. Ayaqüstü hal-əhval tutdum. 
Qızılgül də anası kimi qara geyinmişdi. Bir az kökəlmişdi 
də... Başını yuxarı qaldırmırdı. Qorxumdan da dindirib heç 
nə soruşmadım. Ev yiyələrinə xoş gəldin eləyib dərsə get-
dim. Günorta fasiləsinə çıxanda gördüm ki, müəllimlər ota-
ğında pıçapıçdır.

- Qızı da Güldəstə kimi bədbəxt oldu. Yazıq Donetskə 
xalasıoğluna ərə gedibmiş. Oğlanın da vəziyyəti yaxşıymış. 
Bazarda alver edirmiş. Güldəstə də ilk günlər gedib qalıb 
yanlarında. Üç aydan sonra oğlan öz maşınında avariyaya 
düşüb, ölüb. Yazıq qız bu yaşında dul qaldı.

- Allah heç kimə göstərməsin. Ağır dərddir. Bəs nə əcəb 
orda qalmayıb, geri qayıdıb?

- Kirayədə yaşayıblarmış. Həm də ki, nə Güldəstənin sa-
vadı var, nə də qızının. Nə ukraynaca bilirlər, nə də urusca. 
Ona görə də naəlac qalıb dönüblər kəndə. Özü də dörd ay-
lıq hamilədir.

- Tanıyırdın rəhmətliyi?
- Yox. 
- Bəs nə əcəb toya-zada çağırmayıblar.
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- Güldəstə deyir ki, toyu gedib Donetskdə ediblər. Ona 
görə...

 Dərsimi bitirib evə qayıtdım. Güldəstə xalaya, Qızılgülə 
başsağlığı verdim. Otağıma girib səhərki dərslərə hazırlaş-
mağa başladım. Yuxarıdan, Qızılgülün otağından televizo-
run səsi gəlmirdi. Hərdən zümzümə edirdi.

Ti j mene pidmanula,
Ti j mene pidvela,
Ti j mene molodoqo
Z uma-rozuma zvela.

Güldəstə xalanın üzü gülmürdü. Yanımda oturub qoşma 
deməyimi də istəmirdi. Zastavanın maşını yenə də həyəti-
mizin yanından keçəndə siqnal verirdi. Sürücü əvvəlki rus 
deyildi. Qara millətə oxşayırdı. Hərdən maşını saxlayıb gö-
rüşürdü də. Özü Dağıstan azərbaycanlılarından, adı isə Bəx-
tiyar idi. Qızılgül əvvəlki kimi siqnal səsi gələndə balkona 
çıxmırdı. Mənə əyri-əyri baxmırdı. Anasıyla da dava-dalaş 
salmırdı. Ərinə yas saxlayırdı. Bu yandan da uşaq. Halına 
acıyırdım. Ana tək, bu tək. Güldəstə xala dərziliklə, bir də 
məndən aldığı 25 rubl kirayə puluyla başını bir təhər saxla-
yırdı. Bəs uşaq olandan sonra neyləyəcəkdilər, bilmirdim.

* * *

 Artıq ilk tədris ilim başa çatmışdı. Yay tətilində iki ay-
lıq şəhərə getmişdim. Kənd həyatına öyrəşdiyimdən şəhə-
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rin səs-küyünə alışa bilmirdim. Ona görə də bir ay qalıb 
yenidən kəndə qayıtdım. Qızılgülün bir oğlu olmuşdu. 
Qonşuların dediyinə görə, su dolu vedrəni götürəndə san-
cısı vaxtından əvvəl tutub. Anası güclə qonşu rayonun 
xəstəxanasına çatdırıb. Uşaq yeddi aylıq doğulmasına 
baxmayaraq həkimlər saxlaya biliblər. Şükür ki, hər şey 
yaxşı qurtarıb. 

 İlk növbədə gözaydınlığı verdim. Uşağın başının altına 
qırmızı onluq qoydum. Güldəstə xalayla Qızılgül qarabə-
niz, qarasaç idilər. Amma uşaq ağ idi. Qızılı saçları, ala göz-
ləri vardı. Heç yeddi aylığa oxşamırdı, toppuş idi. Adını da 
babasının şərəfinə Hacı qoymuşdular. 

 Mən isə əvvəlki həyatımı yaşayırdım. Dərsə gedirdim. 
Qayıdırdım. Kitab oxuyurdum. Hər bazar da kolxoz sədri-
nin qonağı olurdum. Axır vaxtlar gecələr də rahat yata bil-
mirdim. Hacı gecəylə-gündüzü səhv saldığından yuxumu 
haram etmişdi. Beşik yırğalanarkən tavandan gələn çıq-çıq 
səsləri də bu yandan beynimi qazırdı. Amma dözürdüm. 
Hərdən Fatmaya gileylənirdim. O da “taqsır özündədir. Nə 
vacibdir ki, orda qalırsan. Atam neçə dəfə sənə təklif edib 
ki, gəl bizə” deyərdi. Hələ üstəlik “Nə görmüsən e Gül-
dəstənin cındır daxmasında. Bəlkə vurulmusan ona?” deyə 
sataşardı da. 

Günlərin bir günü yenə də kolxoz sədriylə yeyib-içirdik. 
Televizorda SSRİ Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın Tür-
kiyədə verdiyi konsertin videosunu verirdilər. “Bülbülüm” 
mahnısını oxuyurdu.
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Könlümün sirdaşısan, bülbülüm
Necə unudum səni, bülbülüm,
Gözlərimin yaşısan, bülbülüm
Necə unudum səni, bülbülüm.
Bülbülüm, bülbülüm, bülbülüm,
Bülbülüm, bülbülüm, bülbülüm.

 Zeynəb xanım oxuduqca kişi tamaşaçıların gülüş-fit 
səsləri aləmi götürmüşdü. Nəqəratı bir yerdə oxuyurdular. 
Dəfələrlə bu mahnını yenidən xahiş edirdilər. 

- Türklər çox sevirlər bizim Zeynəb xanımı,- deyə dilləndim.
- Nə sevirlər, ay uşaq. Nə vacibdir ki, bu mahnını oxu-

yur? Yüz dənə başqası var. Əri, görəsən, başa salmır bunu? 
 Xudayar dayı əsəbiləşərək ayağa durub televizoru sön-

dürdü. Mən də məəttəl qaldım onun bu hərəkətinə. Zeynəb 
Xanlarovadan başqa kimsəyə qulaq asmazdı. Qonşu rayon-
lara konsertə gələndə belə gedib birinci bilet alardı. Amma 
bu, nə hərəkət idi... anlamadım. Elə zənn etdim ki, tut ara-
ğının təsirindəndir. Ən sevdiyi kitab isə İlyas Əfəndiyevin 
“Geriyə baxma, qoca” əsəriydi.

- Niyazi, götür oxu. Yaxşı kitabdır.
- Yox, Xudayar dayı, mən daha çox klassiklərin vurğunu-

yam. Dərsliyə salsaydılar, bəlkə də məcbur olub oxuyardım.
- Mən deyirəmsə, deməli, oxumalısan. İlyas Əfəndiyev 

böyük yazıçımızdır. Amma kitabın adı xoşuma gəlmir... 
Necə yəni “Geriyə baxma, qoca”. Belə çıxır ki, qoca ömrü 
boyu yaşayıb-yaşayıb, amma yaddaqalan bir iş görməyib 
ki, qocalanda dönüb geriyə baxsın, cavanlığını xatırlasın.

Mahir Qabiloğlu

22

- Belə ad qoyubsa, deməli, nəsə bilir də böyük yazıçımız. 
İnşallah qocalanda siz də başa düşərsiniz.

- Qocalanda nədir? Ay rəhmətliyin oğlu, qocalmışam da. 
Amma, deyəsən İlyas Əfəndiyev, düz deyir. Bu yaşa çatmı-
şam, qocalmışam, amma heç vaxt geriyə boylanıb baxma-
mışam. Qurduğum kolxoz, kəndimiz göz önündə. Baxıb 
fərəhlənirəm. Mən nikbin adamam, həmişə irəli baxıram.

 Həmin gün mən də çox içmişdim. Demə, sərxoş olmu-
şam. Evə qayıtmağa taqətim olmadığından Xudayar dayı-
nın köməkliyi ilə aparıb uzadıblar məni çarpayıya. Səhəri 
də orda açdım. Lap xəcalət çəkirdim.

- Hə, oğul, necə yatdın gecəni? Narahatçılığın olmadı ki?
- Sağ olun. Lap xəcalət çəkirəm. Çox içmişdim yəqin, hə? 

Artıq-əskik danışmamışam ki? Siz Allah bağışlayın. Axır 
vaxtlar bu Allah saxlamış Hacı qoymur gecələr yatmağa. 
Yuxusuz qaldığımdan tut arağı da tez tutdu məni. Ağzım-
dan artıq-əskik söz çıxmadı ki?

- Yox, ay bala, ancaq şeir oxuyurdun. Nəbatidən. Fatma 
da o qədər gülüb ki? Çaşıb ona Güldəstə xala deyirdin.

- Vay, vay. Biabır oldum ki? İndi gedib məktəbdə  danışacaq.
- Narahat olma. Mənim qızım rus təhsili görüb. Müasir 

adamdır. Bizim kəndin Çəhrə nənələrindən deyil a, qiybət 
eləsin, söz gəzdirsin. Sən də gəl mən deyənə qulaq as. Bir 
il Güldəstəgildə qalmısan, bir az da bizim qonağımız ol. Bu 
kənddə də ən imkanlı adam biz sayılırıq. Səncə, mənə gül-
məzlər ki, şairə dost deyirsən, bir yerdə vurursuz, amma 
yoluq daxmada yaşamağına razılıq verirsən? 25 manatın da 
cibində qalar. Hə... nə deyirsən?
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- Sağ ol, dayı, minnətdaram.
- Sağ olunu saxla özünə. Bir sualıma cavab ver. Sabah 

mən şəhərə gəlsəm, sən heç qoyarsanmı ki, Xudayar dayın 
mehmanxanada, kirayələrdə sülənsin?

- Yox.
- Bəs onda mən niyə razı olmalıyam? Bu gün çamadanını 

yığışdırıb gəlirsən. Gecə yatdığın otaq xoşuna gəldimi? Bax, 
onu da ayıraram səninçün. Televizor da qoyduraram ora.

- Siz Allah, narahat olmayın...
- Dedim, qurtardı! 
 Xudayar dayı əlini amiranə şəkildə stola vurub evdən 

çıxdı. Mən də Fatmayla məktəbə doğru addımlamağa baş-
ladıq. Düzünü desəm, təklif ürəyimdən idi. Kolxoz sədri-
nin gözəl evi vardı. Hər şərait qurmuşdu. Geniş hamamı, 
evin içində tualeti, isti suyu. Rumıniya mebeli. Qulluqçu da 
saxlayırdı. Fatma da təkid edirdi. Görünür, o da atası kimi 
axşamlar darıxırdı. Danışmağa, dərdləşməyə adamı yox 
idi. Anası sağ olsaydı bəlkə də...

- Gecə o qədər güldürmüsən ki, məni. Bu Nəbati kimdir 
e? Axı məktəbdə onu keçməmişik.

- Əbülqasim Nəbati 19-cu əsrdə yaşayıb-yaradıb. Amma 
nədənsə dərsliklərə salmayıblar. Universitetdə keçmişik 
 yaradıcılığını.

- Kitabı var səndə?
- Hə.
- Verərsən oxuyaram.
Həmin gün dərsdən çıxıb yenidən Güldəstə xalagilə 

qayıtdım. Kolxoz sədrigilə getmədim. Nə olsun ki, deyir. 
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 İnsanlığını, qonaqpərvərliyini göstərir. Bəs mənim abrıma, 
həyama nə gəlib? Şam eləyib eşiyə çıxdım. Darvazanın ya-
nındakı skamyada oturdum. Bir siqaret yandırıb damağıma 
qoydum. QAZ-66 markalı maşın yanımdan keçəndə dayan-
dı. Siqaret istədi. Birdən:

-  Qızılgül necədir? Özünə gəlib?
- Sən onu hardan tanıyırsan ki? Hardan bilirsən ki, əri 

rəhmətə gedib.
- Necə yəni hardan bilirsən. Bütün zastava danışır ondan. 

Məndən əvvəlki şofer var idi e... Revko. Onunla gəzirmiş.
- Xalxın qızına niyə böhtan atırsan. Bu nə vaxt gəzdi ki, 

heç kim görmədi. Özü də rusla.
- Rus yox, ukrain. Özü də Donetskdən idi. Bir də ki, har-

dan görəcəydiniz axı?! Zastavanın qarşısındakı blindaj-sən-
gərləri görmüsən? Orda hər cür şərait var. Müharibə vəziy-
yətinə hesablanıb. Gecələr elə orda görüşüblərmiş. Qızılgü-
lü keçirirmiş tikanlı məftillərin altından. Heç kimin xəbəri 
olmurmuş.

- Sən Allah, bəsdir. Əri ölüb, bir uşaqla qalıb. Burda da-
nışdın, day heç kimin yanında demə. Mən də kənd adamı 
deyiləm. İki ilim qalıb, çıxıb gedəcəyəm.

- Nə ər? Hansı ər? Bu ukrainin xidmət vaxtının qurtarma-
sına iki ay qalmış Qızılgül uşağa qalıb. Başlayır buna ki, bəs 
evlənək, qayıtma Donetskə. O da qulaq asmır. Əmri gələn 
kimi çıxır aradan. Qızılgül də eləmə tənbəllik, anasını gö-
türüb gedirlər Donetskə. Revko da şikayət eləmələrindən 
qorxub evlənməyə razılıq verir. Kirayə ev tutur. Amma rəs-
mi nigaha girmir. İki-üç ay orda qalandan sonra  əvvəlcədən 
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bir dostuyla razılığa gedir. Dostu da Qızılgülə içki verib 
sərxoş edir. Onunla bir yatağa girir. Revko da guya ki, tə-
sadüfən gəlib onları bir yerdə tutur. Milis çağırıb hadisəni 
aktlaşdırır. Adını “qəhbə” qoyub, dalından bir təpik vurub 
qaytarır dala. Qızlgül də xəcalətindən nə şikayət edə, nə də 
orda qala bilib. Revko uşaqlara məktub göndərərək bütün 
olanları yazıb. Zastavada Qızılgülü tanımayan yoxdur. İstə-
yirəm mən də girişim. Hələ bir il yarımım var evə getmə-
yimə. Vaxtımı səmərəli keçirərəm də... Nə deyirsən?

 Heç nə deyə bilmirdim. Gecələr gələn tıqqıltı, Qızılgü-
lün oxuduğu qəribə mahnılar, üstümə çımxırması. Demə, 
mən onun görüşə getməyindən duyuq düşə bilərmişəm. 
Sonra da birinə bu barədə desəydim, bütün kənd biləcək-
di. Hətta kənddən qova da bilərdilər. Bəxtiyar danışdıqca 
hamısını anlamağa başlamışdım. Güldəstə xala da ona görə 
məni getməyə qoymurmuş ki, qızının bu sevgi macərasın-
dan xəbərdarmış. 

 Artıq Qızılgüldən qorxmağa başlamışdım. Fikirləşir-
dim ki, məni də toruna salar. İtiriləsi bir şeyi qalmamışdı 
axı. Bəxtiyar da artıq evə ayaq açmışdı. Zastava rəisinin 
balaca bir oğlu vardı. Onu bəhanə edib Güldəstə xalanın 
yanına gətirmişdi ki, bəs bunun əyninə hərbi kostyum tik. 
Orda da elə Qızılgüllə tapışmışdılar. Baballarını yuya bil-
mərəm. Görməmişdim. Amma Bəxtiyarın hərəkətlərindən 
başa düşürdüm ki, aralarında sevgi-məhəbbət macərası 
artıq baş verib. İkincisi də ki, ərsiz arvad idi. Kim qəbahət 
görə bilərdi ki, bunda. Əksinə, savab sayılmalıydı. Amma 
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kənddə heç kim bilmirdi. Bircə məndən başqa. Mən isə 
özgə idim. Həm də ki, kişi sözgəzdirən olmaz. Mənə belə 
tərbiyə vermişdilər. Day onda mənim Çəhrə arvaddan nə 
fərqim olardı ki... Özüylə isə namus-qeyrət söhbəti edə 
bilməzdim. Qızılgül demişkən “nə atası idim, nə qardaşı, 
nə də nişanlısı”.

 Beləcə, aylar keçirdi. Hacı da yavaş-yavaş böyüyürdü. 
Dil açmışdı. Sapsarı olduğundan adını Sarı Hacı qoymuş-
dular. Günlərin bir günü Bəxtiyar da yoxa çıxdı. Maşınını 
başqa bir rus əsgəri sürürdü. Qapımızdan keçəndə saxlat-
dırdım. Bəxtiyarı soruşdum. Dedi ki, Bəxtiyar nizamnamə-
ni pozub, bu kənddən hansı qadınlasa yaxın əlaqədə olub. 
Demblə getməyinə iki ay qalmış qız da gedib ondan otrya-
da şikayət edib ki, bəs mənimlə gəzib, söz verib, amma indi 
almır. Yuxarıdan da gecəylə əmr gəlib. Gecəni yatdıq səhər 
oyandıq ki, bəs Bəxtiyar yoxdur. Deyəsən, Maqadana - otr-
yada göndəriblər onu. Ünvanını da bilmirik. Biz sərhədçilə-
rin bundan çox qorxduğu cəza yoxdur. Dizbata bassaydılar 
bundan yaxşı idi. Təsəvvür elə də 40-50 dərəcə şaxtada necə 
xidmət etmək olar? Özü də Qafqaz milləti üçün. Eybi yox. 
İki ayı qalıb. Bir təhər dözər. Bəs nə bilmisən? Buna “KQB-
nin voyskası” deyərlər.

 Bu söhbətdən sonra Qızılgüldən daha da qorxmağa 
başladım. Növbəti dəfə kolxoz sədrigildə olanda təklifinə 
razılıq verdim. Gəlib yır-yığış edib sağollaşanda Güldəstə 
xala hələ bir ağladı da... Balaca Hacı da isinişmişdi mənə. 
Amma Qızılgüldən yaman qorxurdum. Beləsindən hər şey 
gözləmək olardı.
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Xudayar dayı mənimçün gözəl bir otaq ayırdı. Yeməyə 
bir yerdə otururduq. İçki ortalığa yalnız şənbə, bazar gün-
ləri gəlirdi. Qorxurdu ki, öyrəşərəm. Cavanam axı. Balaca 
yaşlarımdan atamı itirdiyimdən yalnız ana nəvazişi gör-
müşdüm. Buna görə də Xudayar dayının qayğıma qalması 
ləzzət edirdi mənə. Fatma da sevinirdi. Məktəbə bir gedib, 
bir gəlirdik. Pıçapıçlar da artırdı. Mənim kimi Fatma da Nə-
batinin sevgi dolu yaradıcılığına vurulmuşdu. Axı ikimiz 
də gənc idik.

Sarı Hacı da evdə dinc durmurdu. Bir də gördün ana-
sının, nənəsinin gözündən oğurlanıb gəlib məktəbə. Ota-
ğa girib boş partaların birində otururdu. Qarşısına kağız, 
rəngli karandaşlar qoyurdum ki, başını qarışdırsın. Ya da 
ki, məktəbin yanındakı işıq dirəyinin yanında durub hacı-
leyləklərə tamaşa edirdi. Ha hoppanırdı ki, dirəyə dırmaş-
sın, alınmırdı. Yanı üstə yerə dəyib, ağlayırdı. Mən də sinfin 
pəncərəsindən bu mənzərəni seyr edib gülürdüm. 

Üç illik müddətim başa çatmaq üzrəydi. Sevinirdim. 
Amma bilirdim ki, darıxacağam. Xudayar dayı, Fatma, 
Güldəstə xala üçün, mənə doğma olmayan kəndimiz üçün. 
Amma dəxli yox idi . Qayıtmalıydım. Arzularım böyük idi. 
Elmi iş götürməliydim, müdafiə etməliydim, özümə yeni 
həyat qurmalıydım. Anamın təkbaşına mənim üçün etdik-
lərini az da olsa qaytarmalıydım. Ya da mənimlə yalnız fəxr 
etsəydi, bəsim idi.

Günlərin bir günü Xudayar dayı dedi ki, bəs səhər iki 
günlük Bakıya – nazirliyə – gedir. Qarşıdan da Novruz bay-
ramı gəlir. Məsləhət bildi ki, qayıdanda anamı da gətirsin. 
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Bayramı birgə keçirək. Həm də görsün ki, oğlu bu üç ili har-
da itib-batıb, səs-səmiri gəlmir. Razılıq verdim. Səhərisi Xu-
dayar dayı “Fatma sənə əmanət”, deyib Bakıya yola düşdü.

 Axşam Fatmayla şam edib otağıma getdim. Kitab oxu-
mağa başladım. Birdən qapını tıqqıldatdılar.

- Niyazi, yatmamısan?
- Yox.
- Bu Nəbatini oxuyuram. Amma başa düşmürəm. İzah 

edərsənmi?
- Nəyi başa düşmürsən ki, gəl əyləş.
Fatma gəlib çarpayıda yanımda oturdu. 
- Bu qoşmanı. Məsələn:

Səba, məndən söylə o gülüzarə, 
Bülbül gülüstanə gəlsin, gəlməsin? 
Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi 
Qapına dərmanə gəlsin, gəlməsin? 

 Burda bülbül kimdir, gülüstan kim?
- Burda başa düşülməyən nə var ki, ay kənd uşağı. Bül-

bül quşdur, gülüstan isə güllük, çiçəklik. Bax, kolxozunu-
zun da adı Gülüstandır.

- Bəs 

Mən qurbanı olum ənbər tellərin, 
Qönçə dodaqların, püstə dillərin, 
O lalə rüxsarın, mişkin xalların 
Oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin? -
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bəndindəki od kimdir, pərvanə kim?
- Kim yox, nə. Mən səni başa düşmürəm, yəni sən pər-

vanə, od nə olduğunu bilmirsən?
- Yaxşı... sonuncu bənd.

Nəbati istəməz sənsiz dünyanı, 
İzzəti, hörməti, şövkəti, şanı, 
Bir zada qalmayıb daha gümanı, 
Bu baş o meydanə gəlsin, gəlməsin?

Axırıncı misradakı baş və meydan nə deməkdir?
Yaman yerdə axşamlamışdım. Nə cavab verəcəyimi bil-

mirdim. Fatma “baş” və “meydan” deyəndə şeirin məna-
sına varmağa başladım. Demə, mən bugünədək Nəbatini, 
onun sətiraltı sözlərini anlamamışam. Bu ki, tərbiyəsiz şe-
irmiş. Xudayar dayı, həmişə buna gülübmüş, demə? Mən 
də deyirəm ki, bu boyda şairi niyə orta məktəb dərslik-
lərinə salmırlar. Hər şeyi indi anlamışdım. Kitabı götü-
rüb cırıq-cırıq etmək istəyirdim. Amma qoşma, deyəsən, 
Rus Fatmada hansısa hissləri oyatmışdı. Elə özümdə də. 
Növbəti bəndi deməyə hazır idi. Gözlərindən məhəbbət, 
sevgi yağırdı. Bəlkə də bu günə qədər demək istəmişdi, 
amma utanmışdı. Bəlkə də aramızda hansısa sevgi telləri 
var, amma hiss eləmirdik. Onları bağlamaq üçün Nəbati 
baba köməyimizə tələsirdi. Artıq mən də növbəti bəndi   
gözləyirdim.

- Niyazi, bəs Nəbati
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Dolaşdır boynuma şümşad qolunu, 
Qucaqlayıb qucum incə belini, 
Ləli-ləbin əmim, sorum dilini, 
İstər ölü canə gəlsin, gəlməsin? - 

bəndində nə demək istə... 
Sual başa çatmamış Rus Fatmanın incə belini qucaqla-

dım. O da həmən qolunu boynuma saldı. Dodaqlarımı do-
dağına yapışdırdım. Fatma uçunduğundan özünü saxlaya 
bilmədi, çarpayıya sərələndi. Balaca dilini ağzımda hiss elə-
dim. Rus Fatmanın köynəyinin düymələrini açaraq ağ sinə-
sini öpməyə başladım. Od tutub yanırdı. Neçə illər, demə, 
yaşamırmışam. Ölü canım dirçəlməyə başlayırdı. Fatmanın 
da bədəni, göbəyi atırdı. Gözlərindən yaş gəlirdi. Sanki ba-
yılıb yenidən ayılırdı. Ayaqlarını ayaqlarıma sürtürdü. Nə-
bati babam demişkən “meydan” hazır idi, bircə...

Səhər yataqdan bir yerdə durduq. Elə bil ki, dünyaya 
yenidən gəlmişdim. Nəbati demişkən “ölü canə gəlmişdi”. 
Fatma da uçurdu. Amma mən xəcalət çəkirdim. Məni evinə 
buraxan, qabağıma duz-çörək qoyan, “Fatma sənə əmanət” 
deyərək Bakıya gedən Xudayar dayının qabağında gü-
nahkardım. Əmanətə xəyanət etmişdim. Özümü heyvani 
hisslərimə qurban verdiyimə görə xəcalət çəkirdim. Bəlkə 
bunlar heyvani hisslər deyildi. Belə olsaydı Nəbati babam 
və digər klassiklərimiz bunu vəsf edərdilərmi? Şagirdlə-
rimə yazığım gəldi. Nə qədər onlara qəzəl əzbərlətmişdim. 
Demə, heç birini başa düşməyə-düşməyə öyrənirlərmiş. 
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Axı 8-ci sinifdə oxuyan hardan başa düşsün ki, bülbül nə-
dir, gülüstan nə? Bir də ki, müəllimləri axmaq bunu quş və 
çiçək kimi izah edirsə, heyf klassiklərimizin zəhmətindən...

 Amma Rus Fatma heç də pəjmürdə deyildi. Onu bu qə-
dər xoşbəxt, sevincli görməmişdim. Yatağından qalxmaq, 
məktəbə getmək istəmirdi, məni də buraxmırdı. Xeyli tə-
kiddən sonra yerimizdən durduq, naharımızı yedik. Yola 
çıxdıq. Fatmanın qaraqabaqlığından əlamət də qalmamışdı. 
Qarşısına kim çıxırdısa mehribanlıqla salamlaşır, hal-əhval 
tuturdu. Hətta yol kənarında oturan, gəlib-gedənə ayama 
qoşan qoca arvadların qabağından keçəndə onları qucaq-
layıb öpdü də. Cəhrə arvada cibindən çıxarıb moskovski 
“Mişka” şokolad konfeti bağışladı. 

 Axşama yaxın Xudayar dayı anamla gəlib çıxdılar. 
Anam məndən əvvəl “səni xoşbəxt olasan, bala” deyərək 
Rus Fatmanı qucaqlayıb öpdü. Gətirdiyi hədiyyə örpəyi 
çiyninə saldı. Sonra isə mənimlə görüşdü. Qulağıma sa-
kitcə “qəşəng qızdır a...” dedi. Anamın bu sözündən sonra 
Fatmaya bir də baxdım. Gözləri alışıb yanırdı. Deyəsən, ya-
vaş-yavaş məni də yandırmağa başlayırdı.

Xudayar dayı ilə Fatma anama xüsusi diqqət ayırırdı-
lar. Hətta mən dərsə gedəndə Fatma “mən ananla qalıram, 
zavuça deyərsən ki, xəstəyəm. Əvəz eləyərsən məni” deyə 
məktəbə də getmirdi. Anam da hər axşam yatmazdan qa-
baq “ay oğul, mən adam tanıyanam. Fatma yaxşı qızdır. Xu-
dayar da yaxşı kişidir. Bütün yol boyu adın dilindən düş-
məyib. Sənə də yaxşı qayınata çıxar ondan. Yetim oğlansan, 
atan yox, mən də qoca, xəstə. Sabah da öləndə rahat ölərəm 
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ki, arxan var. Şəhərdə nə var e? Evlən qal kənddə. Fatma-
dan yaxşısını tapacaqsan? İndi özün fikirləş, səndən xoşu 
gəlməsəydi, evinə buraxardımı? Qızın da ağzını aramışam. 
Düzdür utandığından, bir şey demədi. Amma hiss etdim 
ki, meyli var sənə” deyə başımı doldururdu. Mən isə susur-
dum. Heyvani hisslərimə yiyə durmadığıma görə xəcalət 
çəkirdim. Mənə belə bir tərbiyə vermişdilər ki, kişi bu işi 
yalnız toy gecəsi etməlidir. Bundan sonra oğlan dönüb kişi 
çağırılmalıdır. Amma toy gecəsi boynuma düşən vəzifəni 
Nəbati əvvəlcədən “yerinə yetirmişdi”. İki daşın arasında 
qalmışdım. Xudayar dayı xəbər tutsaydı, nə edəcəkdim? 
Bilmirdim.

Düzdür Fatmadan xoşum gəlirdi. Amma evlənmək, aya-
ğımı zəncirləmək də istəmirdim. Bilirdim ki, evlənsəm, 
kənddə qalsam, bir çox arzularımın üstündən xətt çəkə-
cəyəm. Bəs Fatma ilə aramızda olan necə? Buna nə haqq 
qazandırım? Sualların yağmurunda ilişib qalmışdım. Təki 
o gecə özümə sahib ola biləydim. Rus Fatma isə heç nə ol-
mamış kimi özünü aparırdı. O məsələdən sonra heç yaxın 
da gəlmirdi. Bir də ki, o yazığın taqsırı yox idi axı. Sual ver-
mişdi, cavab gözləyirdi. Mən yıxdım onu çarpayıya. Mən 
öpüşə qərq etdim. O da zəif məxluq ağuşumdan qurtula 
bilmədi. Fatma isə susurdu. İlk qətiyyətli addımı kişi kimi 
məndən gözləyirdi yəqin. Məhəbbət dolu baxışlarla gözlə-
rimə baxırdı. “Mənimlə evlənməsən, özümü öldürəcəyəm”, 
yaxud da “bu işi görmüsən, vəssalam. Məni almalısan” de-
mirdi. Özüm də məəttəl qalmışdım ki, arada heç bir sev-
gi-məhəbbət söhbətləri olmaya-olmaya bu nə iş idi mən 
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düşmüşdüm. Anam da bu yandan “evlən, evlən” deyirdi. 
Nəbati iş açdı da başıma. Gərək tarixçi olaydım.

 Axşam həyətdə tonqal qaladıq. Üstündən hoppanaraq 
“ağırlığım-uğurluğum ötən ildə qalsın” dedik. Şam yandır-
dıq. Yumurta toqquşdurduq. Süfrə arxasına keçdik. Anam 
da qoluma vurub, elə “hə...hə...” deyirdi. Başa düşürdüm 
nə demək istəyir. Amma dillənə bilmirdim. Birdən “ana, 
böyüyümsən. Mən utanıram, sən dillən” dedim. Anam da 
elə bil ki, bunu gözləyirdi:

- Xudayar qardaş, sənin də mənim də gözümüzün ağı-qa-
rası bir övladımız var. Onları böyütmüşük, ali təhsil ver-
mişik. İndi də bir yerdə işləyirlər. Neçə gündür burdayam. 
Ailəniz də, sən də, Fatma da çox xoşuma gəldiniz. Deyirəm 
bəlkə bu əziz gündə gənclərin izddivacına qol qoyaq. Alla-
hın izni ilə qızın Fatmanı oğlum Niyazi üçün istəyirəm.

 Xudayar dayının sifəti dəyişdi. Deyəsən, gözləmirdi 
belə sonluğu. Əlini stola zərblə vurub ayağa duranda Fat-
ma yerindən qalxıb:

- Ata, mən razıyam,- dedi.
 Elə bil kişini ildırım vurdu. Gözləri hədəqəsindən çıxdı. 

Çırtma vursaydın qanı çıxardı. Qızını hiddətlə süzüb ota-
ğına keçdi. Day süfrəyə qayıtmadı. Səhər də erkən durub, 
nahar eləməmiş evdən çıxmışdı. Anam da pərt olmuşdu, 
mən də. Fatmanın isə vecinə deyildi. Həminki mehriban-
lıqla qulluğumuzda dururdu. Anam artıq Bakıya qayıt-
malıydı. Fatma kənd sovqatlarından bir böyük zənbil pay 
düzəltmişdi. Stansiyaya birlikdə gedib onu yola saldıq. Son-
ra isə məktəbə gəldik. Fatma məsləhət gördü ki,  atasının 
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hirsi soyuyanacan hələlik Güldəstəgildə qalım. Elə də et-
dim. Çamadanımla həyətə girmişdim ki, Qızılgül mənimlə 
məzələnməyə başladı:

- Niyazi, nə oldu? “Qız” çıxmadın? Geri qaytardılar?
 Güldəstə xala bunu görcək onun üstünə çımxırdı. Sonra 

mənə tərəf dönüb “Ay oğul, xoş gəlmisən. Öz evindir. Sən bu 
ləçərə fikir vermə. Əri öləndən sonra lap başını itirib” dedi. 

Güldəstə xala mənim hər şeydən agah olduğumu bil-
mirdi. Hər vəchlə təmiz adını qoruyub saxlamağa çalışırdı. 
Kənd yeriydi axı. Keçmişdəki kimi, daş-qalaq eləməsələr 
də, evlərini yandıra bilərdilər. Sonra gərək Bakıya köçəy-
dilər. Orda da qohumları, bir kimsələri yox idi. Lap yazığım 
gəlirdi arvada. Ən çox sevinən isə Sarı Hacı oldu. Səməni-
dən yapdığı topu gətirdi ki, dayı, gəl futbol oynayaq. 

 Üç-dörd ay qalmışdı vaxtımın qurtarmağına. Amma 
Rus Fatmayla zifaf gecəm kəsirdi qabağımı yavaş-yavaş. 
Lap evlənsəydik də, atasını tək qoyub şəhərə qayıda bil-
məyəcəkdi. O boyda Moskva Dövlət Universitetini bitirib 
atasına görə geri qayıtmışdı. 

 Mənim təzədən Güldəstə xalagilə qayıtmağımdan sonra 
kənddə pıçapıç artdı. Amma kolxoz sədrinin qorxusundan 
heç kim açıq danışa bilmirdi. Qulağıma çatırdı ki, bəs müəl-
lim özünü yaxşı aparmayıb, Fatmaya sataşıb, buna görə də 
Xudayar şairi evdən qovub. Xudayar dayı da harda görsə, 
üzünü yana çevirərdi. Əvvəlki tək “şair, bülbül gülüstanə 
gəldi, gəlmədi?” demirdi. 

İstirahət günü kolxoz sədrinin maşını qapıda dayandı. 
Sürücü dedi ki, kişi səni çağırır. Getdim. Həmişəki kimi 
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süfrə açmamışdı. Siqareti siqaretə calayırdı. Fatmanı da ça-
ğırıb yanında oturtdu.

- Mən, ay Niyazi, təkcə kolxoz sədri deyiləm. Bu kən-
din ağsaqqalıyam. Kim kiminlə dalaşsa, boğuşsa məni ça-
ğırırlar. Qan düşsə, qanı suyla yuyuram. Sözü dedimsə, 
kimsə qabağına söz qoya bilməz. Adət-ənənlərimizi göz 
bəbəyi kimi qoruyuram. Sən də bizim bu kəndin üç illik 
qonağıydın. Səndən əvvəl də bura müəllimlər gəlib gedib. 
Hamısına da eyni hörmətlə yanaşmışam. İndi də şəhərə 
gedəndə axtarıb tapıram. Görüşürəm. Amma sən düzgün 
iş görmədin. Mənim hörmətimdən, qonaqpərvərliyim-
dən, sadəliyimdən istifadə etdin. Mən sənə evimi verdim, 
ocağıma buraxdım. Sən isə qızıma eşqnamə oxudun. Kişi 
belə hərəkət etməz. Sevirdinsə, bu evə girməməliydin. 
Elin adətiylə elçi göndərib, “həri”sini almalıydın, nişan 
qoymalıydın, başlıq verməliydin. Bu cür qız istəməzlər. 
Mənim qızım yetimdir, amma qapıda qalan yetimçə de-
yil. Bildin?

- Başlıq nədir?
- Elimizin adətidir. Əgər mənim qapıma başlıq gətirəcək-

sənsə, bu, mənim adıma layiq olmalıdır. İndi qırx qoyunum 
var, sən də iyirmisini gətirərsən, olar altmış. İndi on baş 
mal-qaram var, dördünü də sən gətirərsən, olar on dörd, 
bir də qızın təhsilinə xərclədiyim – 20 min rubl. Anası sağ 
olsaydı süd pulunu da o tələb edəcəkdi. Vəssalam. 

- Xudayar dayı, mən yetim oğlanam. Anamdır, bir də 
mən. Aldığım da quru maaş. Mən sizin qızınızı istəyirəm. 
Amma bütün bunlara imkanım çatmaz.
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- Çatmaz? Onda get işlə, çalış, nə vaxt çatsa gələrsən. Bu 
həyatdır. Sənin ağlın Nəbatinin şeirlərinə getməsin. Qıraq-
dan el baxır, oba baxır. Onlar nə deyər? Deməz ki, Xudaya-
rın gözünün ağı-qarası bircə qızı çöldə qalmışdı ki, başlıq-
sız-zadsız ərə verdi? 

 Rus Fatma bu dəfə də dilini dinc qoymadı, ayağa duraraq:
- Ata, mən Niyazini sevirəm, o da məni. Nə başlıq, nə elçi? 

İstəmirsənsə, qoşulub ona gedəcəyəm şəhərə. Vəssalam.
- Ay qızım, bəs atan? Məni tək qoyursan?
- Niyə ki, bütün adət-ənənələrimizi sənə miras qoyuram. 

Yaşa onlarla nə qədər istəyirsən. Qoy onlar qızlıq eləsinlər 
sənə.

 Doğurdan da, Fatmaya yaxşı ad qoşmuşdular – Rus 
Fatma. Moskva həyatı bütün psixologiyasına təsir etmişdi. 
Müsəlmançılıqdan bir şey qalmamışdı. Deyirdim ki, indi 
Xudayar dayı bir-iki şillə qoyacaq Fatmaya. Amma kişi 
sanki yumağa dönmüşdü. Qətiyyətindən, amiranəliyindən 
bir şey qalmamışdı. Qızının bu sözlərinin qarşısında güclə 
tab gətirirdi, dözürdü. Yavaş-yavaş mənəviyyatı aşınmağa 
başlayırdı, deyəsən. Bu sözləri deməsinə baxmayaraq, Rus 
Fatma atasını çox istəyirdi. Bilirdim ki, heç vaxt onu atıb 
getməz. Bütün karyerasından imtina etmişdi atasına görə. 
Amma, deyəsən, məni də həqiqətən sevirdi. 

 Evə gəldim. Otağıma girib yatmağa çalışdım. Dilemma 
qarşısında qalmışdım. Ya hər şeyi unudub şəhərə qayıtma-
lıydım, ya da ki, Xudayar dayının yumşalmağını gözləmə-
liydim. Gözlərimi yumdum. Yuxarı qatdan, Qızılgülün 
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 otağından çarpayının çığ-çığ səsləri gəlirdi. Hacı ağlamırdı, 
layla da çalmırdılar. Bəs bu nə idi? On-on beş dəqqiqədən 
sonra səs kəsildi. İndi də musiqi sədaları aləmi götürdü. Qı-
zılgül tək oxumurdu, otaqdan kişi səsi də gəlirdi.

Ti kazala u çetver
Pidem razom na konsert
Ya priyşov, tebe nema,
Pidmanula, pidvela

Ti j mene pidmanula,
Ti j mene pidvela,
Ti j mene molodoqo
Z uma-rozuma zvela.

Mahnını oxuyub gülüşürdülər. Qızılgül rus dilinin qolu-
nu-qabırğasını sındıra-sındıra danışırdı. Rus isə eşqnamə 
oxuyurdu. Deyirdi ki, Qızılgülü aparacaq Rostova. Orda ev-
lənəcəklər. Yeni həyat quracaqlar. Hacı əvvəl bağçaya, sonra 
isə məktəbə gedəcək. Axşam da Don sahilinə çıxıb gəzəcək-
lər. Düz səhərəcən. Qızılgül də bu nağılların sədası altında 
uyuyur, rahatlıq tapırdı. Bu, onun səhv etmirəmsə, üçüncü 
“yuxu”su idi. Birincidən Hacı adlı oğlu da olmuşdu. Amma 
bütün bu yuxular ona dərs olmamışdı. Kənddə isə heç kim 
bu barədə nə danışır, nə də dinirdi. Çünki bilmirdilər.

 Mənimlə Rus Fatma arasında olanlardan da heç kimin 
xəbəri yox idi. Qızılgüllə yatanlar rus, mənimlə yatağa girən 
isə ruslaşmış idi. Yəqin ona görə. Mən isə  azərbaycanlıydım. 
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Təmiz Azərbaycan kişisi. Hadisələrin sonunu gözləyirdim. 
Rus Fatma inad göstərir, Xudayar kişi isə sınmırdı ki, sın-
mırdı. Artıq perestroyka da başlamışdı. Köhnə sovet qa-
nunları da yavaş-yavaş zəifləyirdi. Mənim isə təyinatım 
– “sürgün” vaxtım başa çatmışdı. Bir dəfə dərsdən sonra 
Fatma sinif otağına gəldi.

- Qayıdırsan şəhərə?
- Hə.
- Bəs mən?
- Sən də gedək mənimlə.
- Gedə bilmərəm. Atamı tək qoyub getsəm, sənə qoşulub 

qaçsam, dözməz bu dərdə. Ürəyi partlayar. Sonra ömrüm 
boyu bağışlamaram bunu özümə.

- Onda nə edək?
- Bir az da gözlə. Bəlkə başlığı yığa bildik. Anamdan qa-

lan qızılları satıb təzəsini alarıq. Elə bilərlər sən nişana gə-
tirmisən. Düzüb qoşarıq bir təhər.

- Yox, mən buna razı ola bilmərəm. Evlənək, işləyək, özü-
müz də yavaş-yavaş alaq. Yoxsa.

- Nə yoxsa?
- Yoxsa, mən gedirəm. Məsuliyyətdən qaçmıram. Ge-

dirəm. Gözləyəcəyəm. Sən də qaç gəl.
Rus Fatma qarşımda diz çöküb yalvarmağa başladı:
- Getmə, Niyazi, getmə. Sənsiz qala bilmərəm. Səhərəcən 

yata bilmirəm. O gecədən sonra yerimin içində qovruluram, 
yanıram, səni istəyirəm. O günü gözləyirəm ki, yenidən bir 
yerdə olaq. Partlayıram. Başa düşürsən bunu? Yanmaqdan 
partlayıram. Amma ki, dözürəm.
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 Rus Fatma birdən ayağa durub boynumu qucaqladı. 
Dodaqlarımı dodaqlarına sıxıb dəlicəsinə öpməyə başladı. 
Dilimi sorub, ağzına salıb əmdikcə mənim də ruhum bə-
dənimdən çıxırdı. Məktəb olmasaydı, o gecəni elə burdaca 
təkrar edəcəydik. Amma bu dəfə günah Rus Fatmada ola-
caqdı. Bir təhər onu sakitləşdirdim. Daha bir il kənddə qa-
lacağıma söz verdim. O da atasını yola gətirəcəyini dedi. 
Sevinirdi. Sanki dünyanı vermişdim ona. 

 Yenə evə gəldim. Uyumağa çalışdım. Bu dəfə başqa səs 
gəlirdi. Deyəsən, Qızılgülün “dördüncü yuxusu”ydu. Le-
ninqraddan danışırdı ona. Bəyaz gecələrdən, Neva sahillə-
rindən, “Tsarskoe selo” dan, Ermitajdan bəhs edirdi. Qızıl-
gülün isə səsi çıxmırdı. Bu “yuxu”larda yuxu aparmışdı onu.

 Ertəsi gün rayon maarif şöbəsinə getdim. Daha bir il iş-
ləmək arzumu bildirdim. Müdir yaman sevindi.

- Ay oğul, lap başımı itirmişəm. Bu perestroyka, yeni-
dənqurma başlayalı, qanunlar da zəifləyib. Məzunu göndə-
rirlər ki, get filan kəndə müəllim, deyir ki, getmirəm. Yazılır 
kooperativlərdən birinə, başlayır pulunu qazanmağa. Mən 
də qalmışam müəllimsiz. Sənin də yerinə heç kimi göndərə 
bilməyiblər. Üstəlik coğrafiya müəllimim də yoxdur. Bəlkə 
onun da dərsini sənə verim, deyəsən.

- Yox, bacarmaram.
- Orda nə var ki, dərsliyi oxu, sonra da get danış. Maaşın 

da yüksək olar.
 Maaş deyəndə razılaşdım. Anamla tez-tez əlaqə saxla-

yırdım. Deyirdi ki, ay bala, şəhərdə də vəziyyət qarışıb. Mi-
tinq bürüyüb hər yanı. Ermənistandan qaçqınlar tökülüşüb 
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gəlib. Çörəyi də növbəylə alırıq. Kənddə isə Allaha şükür 
hər şey yaxşı idi. Güldəstə xala dəyirman unundan təndirə 
bir çörək yapırdı ki, ətri aləmə yayılırdı. Qoyun pendiri, 
nehrə yağı, göy soğanı, turpu, keşnişi, vəzərisi də arasında 
çəkirdim dişimə. Ih-ıh-ıh...ləzzət e... Maaşım da artmışdı. 
Düzdür, gecikdirmələr olurdu. Amma əvvəl-axır alırdıq. 
Sarı Hacı da yavaş-yavaş böyüyürdü. 

 Bir dəfə məktəbdə inşa yazdırırdım. Pəncərə də açıq idi. 
Rus Hacı da gəlib işıq dirəyinin yanında dayanıb hacıley-
ləklərə tamaşa edirdi. Allah saxlamış dinc dayanmayıb yu-
vaya doğru daş atırdı. Bir dəfə acıqlandım ki, adam belə 
eləməz, balası var, günahdır. Kimə deyirsən? Qulaq asmır-
dı. Öz işindəydi. Birdən ana hacıleylək yuvasından uçub 
üzüaşağı Rus Hacıya doğru şığıdı. Dedim vəssalam. Dim-
diyi ilə deşəcək uşağı. Rus Hacının yanına qonub onu başı 
ilə kənara itələyib yıxdı. Sonra da havaya qalxdı. Tez uşağın 
yanına qaçdım, su verdim. Yaman qorxmuşdu, ağlayırdı. 

- Demişdim axı sənə, ay Hacı, daş atma quşa. Müqəd-
dəs quşdur, adının da əvvəlində sənin kimi Hacı var. Adam 
belə eləməz. Gördün, hirsləndirdin onu.

- Görərsən, Niyazi əmi, onun başına nə oyun açacam.
- Yaxşı, dur get evə. Paltarını dəyiş. Özün də ağlama.
 Qırağa çəkiləndə kənd uşaqlarından biri mənə yaxınlaşdı:
- Müəllim, bayaq demədim ki, Rus Hacı qorxar. Bəs ilan 

sürünürdü ona tərəf. Hacıleylək özünü çatdırıb uşağı itələ-
di, sonra da ilanı dimdiyinə alıb havaya qalxdı.

Bu hadisədən sonra hacıleyləklərə hörmətim bir az da 
artdı. Amma Rus Hacını sakitləşdirə bilmirdim. Elə gəlib 
dayanırdı dirəyin yanında. Daş atırdı yuvaya tərəf.
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Beləcə, dərsimi deyib, günümü başa vururdum. Rus Fat-
ma da atasını yola gətirə bilmirdi ki, bilmirdi. Evdə isə rahat 
yata bilmirdim. Çarpayının cırıltısı, mahnı səsləri bir yan-
dan. Hətta Qızılgül də mənimlə məzələnməyə başlamışdı. 
Bir də görürdün ki, ruslardan biri qapımı tıqqıldadır. Açır-
dım ki, nə lazımdır. O da azərbaycanca qolunu-qabırğasını 
sındıra-sındıra “sız de şam var?”. Mən də cavab verirdim 
ki, yox. Bu dəm ikinci mərtəbədən Qızılgülün qaqqıltısı gö-
türürdü aləmi.

- Ə, necə yəni yoxdur. Bütün gecəni şam tutursan, amma 
deyirsən ki, şamım yoxdur?

Cavab vermirdim ona. Qorxurdum. Şərləməyindən 
qorxurdum. Rus Fatmadan isə xəbər gəlmirdi. Soluxa-so-
luxa gedirdi. Özünə qapanırdı. Atası hərdən evə çağırırdı, 
getmirdim. Könlümü qırmışdı. Öz qızını beş-on qoyuna, 
pula satmaq istəməsi mən şəhər uşağına çatmırdı. Əsas 
bu idi, yoxsa doğma qızının xoşbəxtliyi? Amma inadından 
dönmürdü ki, dönmürdü. Mən isə gözləyirdim. Rus Fatma 
kimi yanmasam da, solmasam da kişi qeyrətim buraxmırdı 
məni şəhərə. 

 * * *

Ay-aya, il-ilə calanaraq gedirdi. Artıq kəndə əməlli-başlı 
öyrəşmişdim. Şəhər yadıma düşmürdü. Sarı Hacı da böyü-
müşdü. Anası şəhərdəki “dayısı oğlu”na ərə getmişdi. O isə 
nənəsiylə qalmışdı. Güldəstə xalanın dediyinə görə, balaca 
bir qızı da doğulmuşdu. Adını da Ruslana qoymuşdular. 
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Məəttəl qalmışdım ki, bu kənd qızı, azərbaycanlı nə görüb 
axı bu ukraynalılarda. 

 Yenə sinifdə dərs keçirdim. Birdən hacıleyləyin yuvasın-
dan xoruz banladı. Hamımız həyətə çıxdıq. Bir də yaxın-
dan baxdıq. Doğurdan da, hacıleyləyin yuvasından xo-
ruz banlayırdı. Ata-ana hacıleylək də buna tamaşa edirdi. 
Uşaqlar da gülüşürdülər. Hamıdan bərk Sarı Hacı gülürdü. 
Bilirdim ki, bu, onun işidir. Amma necə? Bu boyda xoru-
zu yuvaya necə qaldırıb qoyub? Ya qaldırıbsa, hacıleylək 
ailəsi kənar quşu necə qəbul eləyib? Bütün günü hacıleylək 
ailəsini müşahidə edirdim. Ata quş dimdiyində qurd-quş 
gətirər, öz balalarını da, xoruzu da yedizdirərdi. Heç ögey 
kimi davranmırdı. Bəzən isə ata hacıleylək ana hacıleyləklə 
dimdik-dimdiyə dayanar, bir-birinə baxaraq donub qalar-
dılar. Xoruzun banlamağı ayırırdı onları öz dünyalarından. 
Kənd camaatı xoruza ad da qoymuşdu – Petux Hacıleylək. 
Hətta zamanı da onunla ölçürdülər:

- Petux Hacıleylək banladı, günorta yeməyinin vaxtıdır.
Və ya,
- Petux Hacıleylək banladı. Heyvanlar örüşdən qayıdır.
Bütün kənd onun banlamağıyla iş görürdü, saata bax-

mazdılar. Xoruz isə yuvasında yatar, aşağı heç düşməzdi 
də. Camaat bir-iki dəfə qaldırıcı kran gətirib xoruzu düşürt-
məyə cəhd eləsə də, ata-ana hacıleylək imkan verməmişdi. 
Beləcə, Petux Hacıleylək banlamağında, Sarı Hacı böyümə-
yində, mən isə gözləməyimdə idik. Sarı Hacı günlərin bir 
günü gəldi ki, bəs Niyazi dayı, gördün? Hayfımı aldım ha-
cıleyləkdən. Yuvasında olmayanda dirəyə qalxıb toyuq yu-
murtasını qoydum yumurtalarının içinə.
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Soyuq tər məni basdı. Bu nə qisasçılıq idi. Onu zəhərli 
ilanın əlindən qurtaran bir quşa – hacıleyləyə qarşı bu nə 
hərəkət idi. Daş atsaydı, qanadını qırsaydı, başa düşərdim. 
Bu fənd balaca uşağın ağlına hardan gəlmişdi? Anasımı 
öyrətmişdi? Bəlkə hələ anasının qarnında öyrətmişdilər 
bunu? Axı doğma atası da Qızılgülü rədd eləmək üçün ya-
nına başqa kişi saldırmışdı. Adını “qəhbə” qoyub qovdur-
muşdu. Yox, şəhərə qaçmaq lazımdır. Mən burda qaldıqca 
ağlımı itirərəm yavaş-yavaş. Heç kimə də danışa bilmədi-
yimdən dəli olacağam axırda. 

 İstirahət günü idi. Həyətdəydim. Güldəstə xala təndir 
qalamışdı. Yaman gur yanırdı. Sarı Hacı da oynayırdı. Bir-
dən nəsə qəribə səs gəldi. Göyə baxdıq. Gördük ki, ana ha-
cıleylək yuxarıdan aşağı şığıyır. Tez Sarı Hacını bağrıma 
basıb divara qısıldım. Düşündüm ki, hacıleylək yumurta-
nı yuvaya qoyarkən uşağı görüb. İndi də qisas almaq istə-
yir. Hacıleylək sanki yerdə ovunu tutmağa gəlirmiş kimi 
şığıdı, amma bizə tərəf yox, özünü düz alovlanan təndi-
rin içinə atdı. Yanmağa başladı. Əcayib səsi ətrafa yayıldı. 
Ata hacıleylək isə həyətin üstündən üç dəfə dövrə vuraraq 
uçub getdi. 

Əslində Sarı Hacı idi bütün bu işlərin baiskarı. Toyuq yu-
murtasını o, yuvaya qoymuşdu. Ana da yumurtaya özünün-
kü kimi baxmışdı. Bala çıxanda yedirdib bəsləmişdi. Amma 
balaca hacıleylək banlayandan sonra ata hacıleyləyin tənəli 
baxışları həmişə üstündə olmuşdu. Buna “xəyanət” deyər-
lər. Əgər ana hacıleylək toyuq yumurtası qoyursa, deməli, 
əri başqası olub, ata hacıleyləyə xəyanət edib. 
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 Bu hadisənin təsirindən ayıla bilmirdim. Bu quşun 
müqəddəsliyinə bir daha inandım. Hər hansı bir mollanın, 
ya alimin izahı olmadan. Çünki gözümlə şahidi olmuşdum.

 Bu hadisədən sonra Rus Fatmaya xəbər verərək şəhərə 
geri döndüm. Yalvarışlarına fikir də vermədim. İnstitutların 
birində işə düzəldim. Ünvanım Fatmada vardı. Hər dəqiqə 
gözləyirdim onu. Amma qapı döyülmürdü. Müstəqillik də 
qazanmışdıq. Qarabağ müharibəsi də gah alovlanır, gah sö-
nürdü. Günlərin bir günü eşitdim ki, ermənilər rus əsgərlə-
rinin köməkliyi ilə müəllim işlədiyim kəndə giriblər. Ordu 
qüvvələrimiz haya çatanacan kəndi talan edib, yandırıb 
aradan çıxıblar. Ürəyim dözmədi, yol maşınına minib ora 
getdim. Kəndimizi tanımadım. Xarabazara dönmüşdü. Tez 
kolxoz sədrinin evinə tərəf getdim. Xudayar dayı yanmış 
evinin ətrafında var-gəl edirdi. Sarı Hacı da yanındaydı. 
Qoyun-quzusu, toyuq-beçəsi də gözə dəymirdi. Fatmanı 
soruşdum. Dedi ki, paltarı cırıq-cırıqdır, utandığından girib 
tövlədə gizlənib. Ermənilər aparırdılar. Güclə əllərindən al-
dım. Üstündə 40 qoyun, 10 baş mal-qara, 20 min rubl pul da 
verdim. İnsaflı ermənilər idi. Həmişə onların kəndindən tut 
arağı alırdım. Ona görə yaxşı tanıyırdılar məni. Dəymədilər 
bizə. Öldürdüklərini öldürdülər, sağ qalanımızı isə əsir gö-
türdülər. Bu Hacı da zastavadakı səngərə girib gizlənibmiş. 
Güldəstə də başılovlu onu axtaranda gülləylə vurdular. 
Belə, ay bala, qoruya bilmədik elimizi-obamızı. 

Bu dəm banlamaq səsi gəldi. Dirəyə tərəf boylandım. Pe-
tux Hacıleylək ata hacıleyləyin ölüsünün üstünə qalxaraq 
banlayırdı. Bala hacıleyləklərin leşi isə dirəyin dibində yerə 
səpələnmişdi.
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- Baba, Petux Hacıleyləkdir e... Sağdır. 
- Lap yaxşı, ay Hacı, dırmaş dirəyə. Petux Hacıleləyləyə 

dən ver. O da sənin kimi yetimdir. Ailəsi ölüb. Yəqin ki, acdır.
- Baba, bəlkə tutum kəsək? Yaman acmışam.
- Yox, ay bala, əl dəymə. Hacıleylək kəndi ölüb. Qoy, heç 

olmasa o banlasın. Axı necə olsa o da hacıleylək sayılır. Ha-
cıleyləksə bizim kəndimizin rəmzidir. Simvola toxunmazlar.

 Bakıya doğru yola çıxmışdıq. Pencəyimi Rus Fatmanın 
çiyninə salmışdım. Qoluma girib çiynimə qısılmışdı. O biri 
əlimdən isə Sarı Hacı tutmuşdu. Xudayar dayı arxamızca 
gəlirdi. Hərdən dayanır, arxaya dönərək tüstülənən kənd-
lərinə baxır, yenidən yavaş-yavaş addımlayırdı. Beli bü-
külmüş, qətiyyətindən əsər-əlamət də qalmamışdı. Petux 
Hacıleylək isə öz işindəydi. Elə hey banlayar, sanki yeni 
zəmanənin başlandığını xatırladırdı. Xudayar dayı isə hər 
addımbaşı dayanır, geriyə kəndlərinə baxırdı. Qeyri-iradi 
dilləndim:

- Geriyə baxma, qoca!
Bir anlıq fikrə getdi. Deyəsən, oxuduğu kitabın adını ya-

dına salmışdım.
- Düz deyirsən, ay bala. Nəyə baxım ki? Bu qoca yaşım-

da baxmalı bir şeyim də qalmadı. Bircə PETUX HACILEY-
LƏKdən başqa.

 2014
    

Mahir Qabiloğlu

46

 İTİN  QIZ  SEVGİLİSİ

Uşaqlıqdan nəyisə yığmaq həvəsində olmu-
şam. Yox, qız olmağımı görüb “yığımcıl” 

mənada başa düşməyin. Kolleksioner olmaq idi 
arzum. Çünki oxuduğum sinifdə, demək olar 
ki, hamının bir yığmaq qabiliyyəti vardı. Sovet 
dövrü olmasına baxmayaraq Azadın atası tez-tez 
xaricə gedərdi. Vəzifəli adam idi. Qayıdanda isə 
cibindəki xarici qəpik-quruşlar Azada qalardı. O 
da bunları əmək dərsində hazırladığı taxta lövhə 
üzərinə pərçim edərdi. Altından da ölkənin adı-
nı, tarixini yazardı. Ara-sıra da dərsə gətirib həm-
yaşıdlarına göstərib qürrələnirdi. Arif isə marka 
həvəskarıydı. Atasının ona kojik almaq üçün ver-
diyi 20 qəpiyi də xərcləməyib markaya verərdi. 
Qalın bir albomu da vardı. Səliqəylə ora yapışdı-
rardı. Dünyagörüşü də geniş idi. Çünki markalar 
müxtəlif sahələr üzrə buraxıldığına görə ölkələri, 
heyvanları, maşınları, bitkiləri, tarixi şəxsiyyətlə-
ri yaxşı tanıyırdı. Gözü elə hey zərf axtarırdı ki, 
üstündəki markaları da qoparıb çıxarsın. Amma 
yaxşı bilirdi ki, “Poçta SSSR” möhürü vurulan 
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zərf markaları çox da qiymətli sayılmır. Əgər 
qədim deyilsə. İlham isə siqaret qutuları yığırdı. 
Atası sexovşik olduğundan müxtəlif xarici siqa-
retlər çəkirdi. O da boş qutuları atmayıb, top-
layardı. Fəxrinin kolleksiyası isə daha baxımlı 
idi. Dünya maşın markalarının balaca fiqurları. 
Gözümüz o qədər “Jiquli”, “Moskviç” görmüş-
dü ki, bu maşınlara baxanda özünü xaricdə hiss 
edirdin. Qızlarımız isə kolleksiya məsələsində 
məhdud idilər. Yalnız xarici sabunlar və kukla 
yığardılar. Bu isə çox evdə vardı. Kimi heyrətlən-
dirəcəkdilər ki?

Mən Firəngiz isə heç nə yığmırdım. Kuklam da yox idi. 
Üç yaşım olanda atamı öldürmüşdülər. Taksi sürücüsüydü. 
Xuliqanlar qarət edib, sonra da trosla boğmuşdular. Qal-
mışdıq ikimiz – anam və mən. Heç bir sənəti, savadı olma-
yan anam da günortalar zavodun yeməkxanasında boşqab 
yuyar, axşam isə əlidolu evə gələrdi. Yox, əlindəkilər içi ər-
zaqla dolu bazar sumkaları deyildi. Ordan-burdan soraq-
laşıb imkanlı ailələrdən yığdığı çirkli camaşırları gətirərdi. 
İri bir dəmir çənimiz vardı. Həyətdəki krandan soyuq su 
doldurub gətirib qoyardı qazın üstünə. Pıqqapıqla qayna-
yanda “Ayna” yuyucu tozunu əndərərdi içinə. Sonra da 
“Persol” ağardıcısı əlavə edərdi. Tor setkalardan ağ mələfə, 
yorğan-balışüzülərini çıxarıb, bir-bir basardı pıqqapıqla 
qaynayan suyun içinə. Üstündən də taxta çubuqla basar-
dı. Mənə də deyərdi ki, dayan çənin yanında. Görsən ki, 
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suyu daşır, qazın xodunu azalt, ya bacarmasan məni səslə. 
Özü isə dünən yuyub-kraxmalladığı , artıq quruyan ağları 
stolun üstünə yığardı. Bəzən məni çağırıb “ay Firəngiz, sən 
prostınanın o tərəfindən tut, mən də bu tərəfindən, dartaq” 
deyirdi. Kraxmaldan, yuyulmaqdan formasını itirmiş ağla-
rın enini-uzununu ana-bala dartışdıraraq əvvəlki vəziyyə-
tinə gətirərdik. Sonra da anam diş fırçasını götürüb ağardı-
cı toza batıraraq dişlərini yaxşıca fırçalayar, ağzını dəfələrlə 
yaxalayardı. Ki, ağzına su alıb ağların üzərinə püskürdən-
də təmiz olsun. Beləcə ütüləmək prosesinə hazırlaşardı. 
Qazın üstünə qoyduğu ütünü gətirər, suyu içib püskürərdi. 
Ağlar qaynayanacan ütüləməyini başa çatdırardı. Buğdan 
evin divarlarından su axardı, göyərərdi. Amma neyləsin ki, 
məni saxlamalı, böyütməliydi.

 Sonra böyük ləyəni gətirib bişirdiyi kraxmalı suya tökər, 
sinka əlavə edərdi. Suya çəkdiyi ağları bir-bir ora salaraq 
isladıb, sıxıb asardı. Beləcə saat on iki olardı. Bir stəkan çay 
içib yerinə girərdi. Bütün günü ayaqüstə olduğundan rahat 
yata bilmirdi. Göynərtidən səhərəcən ayaqlarını, əllərini 
bir-birinə sürtər, zarıyardı. Sübh tezdən isə məni dərsə yola 
salar, özü isə yenə zavoda yollanardı.

Gündə min dəfə sovet hökumətinə alqış oxuyardı. 
Deyərdi ki, nə yaxşı qaz pulu qəpik-quruşdur, su isə ümu-
mi həyət olduğuna görə havayı. Yoxsa, ay Firəngiz, mən 
dul, savadsız, kimsəsiz bir qadın səni necə saxlayacaqdım?! 
Qaz da işıq kimi sayğacla olsaydı, pulunu çatdırmaq olar-
dı? Qohum-tanış isə qapımızı açmırdı. Atam öləndən sonra 
yaddan çıxarmışdılar bizi.
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 Mən isə məktəbdə anamın nə işlədiyini yox, sadəcə za-
vodda fəhlə olduğunu deyirdim. Heç bunun fərqinə də 
varan yox idi. Formamız eyni, ayaqqablarımız eyni, önlü-
yümüz qar kimi bəyaz, saçımızda hörük və ağ bant. Bir-bi-
rimizdən heç fərqlənmirdik. Dərslərimi də yaxşı oxuyur-
dum. Anam zavodda işlədiyi üçün günorta kojiklə bir stə-
kan çayı havayı verirdilər. Dərsdən sonra vaxtı uzadılmış 
günorta kurslarına da gedirdim. Günorta yeməyini də orda 
havayı yeyirdim. Məcbur idim. Axı anamın işi saat beşdə 
qurtarırdı.

 Düzdür, sinif yoldaşlarımın evdən gətirdikləri kolba-
sa, kotlet buterbrodlarının iyi burnumu tutsa da, bir təhər 
dözürdüm. Evdə anamın yanında demirdim. Qorxurdum 
ki, pis olar. Çünki bilirdim ki, yeməyimiz hardan gəlir. Bu-
laşıq qabları ona gətirib verəndə içində artıq qalanlardan 
sellofan kulyoka - torbaya töküb alt paltarının içində giz-
lətdiyini bilirdim. Bunu mənə demirdi. Evə gələndə birinci 
yataq otağına girib soyunar, kulyoku çıxarıb təzədən çan-
tasına basardı. Sonra da setkanı girişdəki mətbəxə gətirər, 
yenidən çıxarıb ortaya düzürdü. Elə bilirdi ki, məni aldadır. 
“Firəngiz balam, anasının gözəli, həyatı, gör səninçün nə al-
mışam? Çörək, vermişel, alma...” Mən isə başa düşürdüm. 
Bilirdim ki, almayıb. Zavoddakı fəhlələrin artıq-urtuğudur. 
Ona görə də heç nə tələb etmirdim. Dərsliklərimizi havayı 
verirdilər, yalnız qələm-dəftəri anam alardı. Əyin-başım da 
ki, hamı necə, mən də elə. Hərdən bir anama həmkarların 
xəttiylə yardım da ayırırdılar. Ev növbəsinə də yazmışdılar. 
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Anamın pulu isə evin kirayəsinə, əyin-başa güclə çatırdı. 
Evimizdən də camaşır iyi gəlirdi, yeməyimizdən də.

 Günlərin bir günü işdən qanıqara gəldi. Evə girən kimi 
kefsiz halda üzüqoylu çarpayıya uzandı. Heç nə danışma-
dı. Elə bildim ki, yorğundur. Ona görə də ayağını ovuş-
durdum, çay gətirdim. Amma kefi açılmırdı ki, açılmırdı. 
Gətirdiyi çirkli mələfələr, teldə bayraq kimi dalğalanan, 
ütülənməsini gözləyən ağlar da yadından çıxmışdı. Birdən 
məni qucaqlayıb bərk-bərk hönkürməyə başladı. Ürəyini 
boşaldıb, sakitləşdi. Demə, yeməklərdən sellofan kulyokla-
ra dolduranda yeməkxananın müdiri görüb. Pis-pis söyüb:

- Qancığın biri qancıq. Mən də deyirəm ki, bu qabaqdan 
qalan ətlər hara yoxa çıxır. Zavodun direktoru da o yandan 
söyür məni ki, bəs itim kökəlməkdənsə arıqlayır. Arıqlayar 
da... vermişillə, ovsyankayla, kaşayla it kökələr? Deməli ət-
ləri sən oğurlayırmışsan? Sənə görə mən direktordan söz 
götürə bilmərəm. Bir də görsəm vay halına. İti qovan kimi 
qovacağam.

 Hə... deməli, mən bugünədək fəhlələrin artıq-urtuğunu 
yox, zavod direktorunun itinin payını yeyirmişəm. Yazıq 
it. Anam ürəyini boşaldıb sakitləşdi. Mən də dərslərimi 
hazırlamağa başladım. Ədəbiyyatdan Seyid Əzim Şirva-
ninin yaradıcılığını vermişdilər. “Köpəyə ehsan” şeirini də 
 əzbərləməliydim. 

Dedi: - Əhsən bu halə, nami-xuda! 
İt demə, ol dəxi bizim birimiz, 
Belə ölmüşlərə fəda dirimiz. 
Rəhməti-həqqə ol düçar olsun, 
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Səgi-Əshabi-kəhfə yar olsun. 
Oxuyub sidq ilə ona yasin, 
Özü də saxladı onun yasin.

Hə, deməli, əvvəllər yemək yeyəndə deyirdim ki, Allah 
fəhlələrin canını sağ eləsin, indi nə deməliyəm ki, Allah di-
rektorun itinin canına dəyməsin ki, öz qismətini bizimlə 
yarı bölür? Nəsə şeiri əzbərləyə bilmirdim. Anam da şeirin

İt demə, ol dəxi birimiz,
Belə ölmüşlərə fəda dirimiz 

yerinə çatanda hönkürürdü. Səhəri gün dərsə getdim. 
Yaxşı ki, şeiri əzbərləmişdim. Müəllim lövhəyə çağırdı. 
Şeiri bir nəfəsə, xüsusi intonasiyayla dedim. Sonuna - “it 
demə, ol dəxi birimiz” yerinə çatanda kövrəldim. Müəllim 
isə ayağa durub məni öpdü:

- “5”, “əla”. Uşaqlar gördünüzmü Firəngiz nə gözəl dedi 
şeiri? Hətta şeiri o qədər dərindən hiss eləmişdi ki, sonunda 
kövrəldi də. Bu idi rus imperializmi, bu idi köhnə quruluş. 
İnsanları it yerinə də qoymurdular. Bu şeirdə mollaların iç 
üzü də ustalıqla açılıb. Bir diqqət yetirin. Cəmiyyətimizin 
bu aşağı təbəqəsi varlının “it sən mollaya 50 qoyun vəsiy-
yət edib” sözünü eşidəndən sonra nəinki ölü köpəyə yasin 
oxuyub, hətta 40 gün yas da tutub. Yaxşı ki, sovet hökuməti 
belələrini devirdi, ifşa etdi və bizimçün, sizinçün gözəl bir 
həyat yaratdı. Siz də gərək bütün bunları qiymətləndirməli, 
döşünüzdə əksini gəzdirdiyiniz Lenin babanın ideyalarına 
daim sadiq qalasınız. 
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 “Beş”imi alıb yerimə oturdum. Mən indi Seyid Əzimin 
köpəyinə yox, zavod direktorunun itinə nifrət edirdim, öl-
məsini arzulayırdım. Yox, ona görə yox ki, mənə əlli qoyun 
vəsiyyət eləməmişdi. Sadəcə ac qala bilərdim. Qismətimi 
nəinki ona vermək, bölmək belə istəmirdim. 

 Dərs qurtardı. Yol boyu sevinirdim. Axı, bu gün dördün-
cü gün idi. Bütün sovet yeməkxanalarında, kafelərində dör-
düncü gün “Balıq günü” adlanırdı. Yəni ki, menyuda yal-
nız balıq yeməkləri olmalıydı. Balığın xırda tıxları, qılçıqla-
rı da direktorun itinin boğazında qalar deyə yeməkxananın 
müdiri anam nəsə götürəndə dinmirdi. Anam bu dəfə də 
evə yorğun gəldi. Yenə acıqlı idi. İndi də avtobusda dava 
eləmişdi. Evə girəndə əlində həmişəki kimi çirkli çamaşır 
bağlamasıydı. Burnuma qəribə iyrənc qoxu gəldi. Ürəyim 
bulanmağa başladı. Anam da:

- Bu camaat da qəribədir e... Avtobusa girmişəm hamı-
sı burnunu tutub. Axırda bir kişi xoruzlandı üstümə ki, bu 
nədir e, səndən iy gəlir. Dedim ki, ay qardaş, məndən yox  
– sumkamdan gəlir. Çirkli əskilərdir, yuyub əlavə çörəkpu-
lu qazanıram. Yəqin çağanın da əskiləri var içində, ona görə 
iy götürüb aləmi. Kişi nə desə yaxşıdır? “Deməli sən zəh-
mətsiz gəlirlə məşğulsan? Sizin milis uçastkovınıza xəbər 
vermək lazımdır.” Yandırıb tökdü məni. Bunun harası zəh-
mətsiz gəlirdir axı? Hə... Firəngiz, qızım, sən də artıq böyük 
qızsan. Özün gözlərinlə görürsən də... İşdən yorğun-arğın 
çıxıram, gedib camaşırları götürürəm, avtobusla gətirirəm, 
qaynadıram, yuyuram, kraxmallayıram, ütüləyirəm, sonra 
da təzədən aparıb yiyəsinə verirəm. Aldığım pulu da yığıb 
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kirayəmizi ödəyirəm. Bu zəhmətlə pul qazanmaq demək-
dir, yoxsa “zəhmətsiz gəlir”? Bax, bu da mənim əllərim. 
Suyla oynamaqdan dərim açılıb. Zavodda da ev növbəm 
çatsaydı, tüpürərdim bu işə.

 Anam əsəbindən partlayırdı. Ağlamırdı, hönkürmürdü. 
Az qalırdı ki, ürəyi yerindən çıxsın. Bağlamanı açıb ağla-
rı çıxarıb yumaq da istəmirdi. Sanki iyrənmişdi. Çirkli əs-
kilərdən yox... həyatdan, mühitdən. Mən isə onu sakitləş-
dirməyə çalışırdım. Axı, o mənim bircəciyim idi. Anam idi, 
arxam idi. Çörək ağacım idi. Hər şeyim idi. Mən isə “Mama, 
dur paltarını dəyiş. Ağları setkadan çıxarım. Yuyaq” - 
deyərək onu avtobusda baş verənlərdən uzaqlaşdırmaq 
istəyirdim. Bağlamanı açdım. İçindəkiləri bayıra tökəndə 
anam da gəlib çıxdı. Qanlı, selikli balaca əskiləri bir-bir ayı-
rıb baka basdıqda:

- Bıy.... yazıq gəlin. Ərini maşın vurub. Bütün günü ona 
qulluq edir. Açıq yaradır. Həkimlər də deyib ki, dörd ay ya-
taqda qalmalıdır.

 Anam yalan danışırdı. Çirkli paltarlarını, döşək ağlarını 
yudurdan, qəpik-quruş verən bu meşşanlar indi də ayaq-
larının arasından çıxanları anama yudurtmaq istəyirdilər. 
Onun isə başqa əlacı yox idi. Anam dəmir çənə basdığım 
əskiləri təzədən çıxarıb boş təknəyə tökdü. Həyətə çıxıb 
kranın altına qoydu. Suyu açdı. Qanı, seliyi soyuq suda, 
əlində yuyandan sonra gətirib yenidən dəmir çənə atdı. 
Rütubət, buğ öz yerində, qan iyi də evi götürdü. Deməli, 
hər aybaşı və ya ayın başı biz bu iyi də udmağa məhkum 
imişik.
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 * * *

 Həyatımız beləcə davam edirdi. Günü-günə calayıb irəli 
– kommunizmə gedirdik. Artıq orta məktəbi bitirmişdim. 
İnstituta isə daxil ola bilməmişdim. Nə tapşırtdırmağa ada-
mımız, nə rüşvət verməyə pulumuz vardı. Ümidim zavod-
da fəhlə kimi işə düzəlmək, partiyaya qəbul olunmaq, son-
ra rabfak, yəni fəhlə fakültəsi yolu ilə ali məktəbə daxil ol-
maq idi. Bu fakültənin ixtisarla adı çox qəribə idi. “Rabfak”, 
yəni ki, tərcümədə qullar fakültəsi. Mən isə filoloq olmaq 
istəyirdim. Ədəbiyyatı çox sevirdim. Çox dedilər ki, şəfqət 
bacısı ol. Qohum-qonşunun da dadına yetişərsən. Amma 
razılıq vermədim. Qana, qan iyinə xüsusi bir allergiyam 
vardı. Müalicəsi, əlacı olmayan, qanlı əskilərdən yaranan 
bir xəstəlik. 

Anama da zavoddan birotaqlı mənzil vermişdilər. İçini 
də birtəhər düzəldib, ora köçmüşdük. Naşükür deyildik. 
Kirayə mənzilimizdən qat-qat yaxşıydı. Anam yenə də za-
vodda işləyirdi. Qabyuyan yox, artıq yeməkpaylayan idi. 
Evə day artıq-urtuq yox, ərzaq gətirirdi. Fəhlələrin yemə-
yindən kəsirdi. Məsələn, bir qaba üç çömçə şorba tökməliy-
disə, sonuncu çömçədə yarısını kəsirdi. Bununla da ərzağa 
qənaət edirdi. Yeməyi evimizdə bişirirdik. Bizim də qazanı-
mız qaynayırdı. 80-ci illərin axırıydı. Qıtlıq təzə-təzə başla-
mışdı. Camaatın pulu çox, amma mağazalar boş idi. Anam 
onların da dadına çatırdı. Artıq qalan ərzağı baha qiymətə 
sırıyırdı. Əvvəl biz başqalarının artığını yeyirdik, indi isə 
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onlar bizim “artığ”ımıza möhtac idilər. Nə olsun ki, pul-
ları, qızılları çox idi. Bunu ki, yemək olmur. Qonşularımız 
imkanlı idilər. Arvadları da forslarından cırılırdı. Fasonçun 
evdə it də saxlayırdılar. Demə, bu, kübarlıq əlamətiymiş. 

 İnstituta girə bilməsəm də arzuma çatmaq istəyirdim. 
Hər dəfə sənəd verəndə iş yerindən arayış tələb olundu-
ğuna görə, anam məni zavoda kuryer düzəltmişdi. Yəni 
ki, sənəd-sünəd daşıyan. Maaşım az olsa da, işimdən ra-
zıydım. Açıq havada çox olurdum. Zavodla nazirliyin ara-
sında qalmışdım. Bir sözlə, poçtalyon idim. Növbəti il də 
sənədlərimi universitetə verdim. Yazılı imtahandan “dörd” 
aldım. Ədəbiyyat şifahidə isə ilişdim. Daha doğrusu, Sabi-
rin əzbərdən bildiyim şeirini axıracan deyə bilmədim. Çün-
ki nifrət edirəm o şeirə.

- Qızım, biletdə birinci sualın Sabirin “Fəhlə” şeiridir. 
Bəxtin gətirib. Bunu kim bilmir ki? De, qızım.

- Fələ, özünü sən də bir insanmı sanırsan?!  
Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan?!

Həqiqətən də, şeiri əzbər bilirdim. Amma hər bəndin 
sonunda “Axmaq kişi, insanlığı asanmı sanırsan?” misrası 
təkrar olunanda anam, həyatımız gəlib dayanırdı gözüm 
önündə. Sonuncu bəndə çatanda duruxub durdum. Artıq 
son bəndi deməyə gücüm, daha doğrusu mənəvi taqətim 
çatmadı. Müəllim də insafən gözlədi. Davam etmədiyimi 
görüb əsəbi şəkildə ayağa qalxdı. Yüksək pafos, əl hərəkət-
ləri və intonasiyayla mənə xitabən:

Mahir Qabiloğlu

56

- Asudə dolanmaqda ikən dövlətimizdən,  
Azğınlıq edirsiz də hələ nemətimizdən,  
Boylə çıxacaqsızmı bizim minnətimizdən? 
Ehsanımızın küfrünü şükranmı sanırsan?! 
Axmaq kişi, insanlığı asanmı sanırsan?! 
Heç bir utanırsan?! 
Ya bir usanırsan?! 
Əlminnəti-lillah, 
Odlara yanırsan?!

 Ay qızım, adam da bu cür gözəl şeiri yaddan çıxarar? 
Bunu balaca məktəbli də əzbər bilir. Sən isə ədəbiyyatçı ol-
maq istəyirsən. Çıx bayıra. “İki”.

 İkinci cəhdim də beləcə uğursuzluqla başa çatdı. 

 * * * 

 1990-cı ilin qanlı yanvarından sonra bütün Azərbaycan 
tətil elan elədi. O günəcən pis-yaxşı zavod fəaliyyət göstə-
rirdi. İndi isə tamam dayanmışdıq. Şəhidlərin 40-ı çıxandan 
sonra isə zavod fəaliyyətini bərpa edə bilmədi. Hazır məh-
sul anbarlarda yığılıb qalmışdı. Hərdən bir zavoda gedir-
dim. İş yoldaşlarımla görüşürdüm. Onlar da “Firəngiz bala, 
sənlik bir iş yoxdur. Get evə, anana bax. Keçən ildən maaş-
larımız da gecikir. Olanda zəng edib deyərik”. 

 Anamın isə ayaqları ağrıyırdı. Gecələr zoqqultusundan 
yata bilmirdi. Qara günümüz üçün ayırdığımız pulla do-
lanırdıq. Adım rəsmi olaraq ştat cədvəlində getsə də, işə 
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 çıxmırdım. Zavod qismən işlədiyindən yeməkxananı ta-
mamilə bağlamışdılar. Anamı da ixtisara salmışdılar. Gün-
lərin bir günü zəng elədilər ki, bəs bizə kuryer də lazım 
deyil. Anam təzyiq, ürək xəstəliyi də tapmışdı. Fəhlələrin 
boğazından kəsərək yığdığı pular isə dava-dərmana xərc-
lənə-xərclənə gedirdi. Günlərin bir günü anamın beyninə 
qan sızdı. İki gündən sonra isə rəhmətə getdi. Qohum-qon-
şunun köməyilə basdırdıq. Mən 20 yaşlı qız tək qaldım. 
Atam öləndə anamın heç olmasa mən qızı vardı. Mənim isə 
heç kimim yox idi. 

 * * *

Bayırda 1992-ci il idi. İş axtarırdım, tapmırdım. Hara 
gedirdim deyirdilər ki, bizdə ixtisarlar gedir, səni hara gö-
türək? Beləcə, günlər keçirdi. Pulum da qurtarırdı. Qapı-qa-
pı düşüb iş axtarmağa başladım.

- Ay qız, nə istəyirsən?
- İş axtarıram.
- Nə bacarırsan?
- Paltar yumağı.
- Paltar yumağı? Paltaryuyan maşınımıza nə gəlib ki? 

Atırsan içinə, bir saata yuyur da, qurudur da, verir sənə.
- Bilirsinizmi mənə iş çox lazımdır. Pul lazımdır. Lap 

qanlı əskilərinizi də yuyaram. Təki iş olsun.
- Nə qanlı əski? Sən hansı dövrdə yaşayırsan. Xüsusi, ha-

zır, odnorazovı gigiyenik paketlərə nə gəlib ki... Xaricdən 
gətizdiririk.
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 Bu cavablardan mənən ölürdüm. Fikirləşirdim yaxşı ki, 
o vaxt paltaryuyan, gigiyenik paketlər yox idi. Yoxsa, anam 
məni necə böyüdərdi? Amma ümidimi üzmürdüm. Qapıla-
rı döyə-döyə gedirdim:

- Ay qız, nə istəyirsən?
- İş axtarıram.
- Nə bacarırsan?
- Ev yığışdırmağı.
-  Tozsoranımıza nə gəlib. Özüm eləyirəm də... Day sənə 

niyə pul verim ki...
 Ümid sonda ölür. Nəhayət ki, bir imkanlı adamın evində 

iş tapdım. Bəxtim deyəsən onda gətirmişdi ki, qapını evin 
xanımı yox, kişisi açmışdı.

- Ay qız, nə istəyirsən?
- İş axtarıram.
- Nə bacarırsan?
- Hər şey.
- Hər şey?
- Bəli. Hər şey.
- Onda gəl içəri.
 Evə girən kimi balaca bir it hürə-hürə gəlib yapışdı ətə-

yimdən. Ayağımla itələyəndə zingildədi. Səsə kişinin arva-
dı gəldi.

- Aaz, iti niyə vurusan? Qıçlarıvu qıraram a. Bu itdir e... 
adam deyil. Ay kişi, bu kimdir?

- İş axtarır.
- Bunun kimi kobud adam üçün bizim evdə iş yoxdur.
- Yaxşı da, həyatım. Gəl Tuziki ona tapşıraq, baxsın. 
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Vaxtlı-vaxtında gəzməyə çıxarsın. Həkimə aparsın, yemə-
yini versin, çimdirsin. Cütləşməyə aparsın. İyi götürüb evi. 
Almayanda öldürürdünüz məni. Alandan sonra isə nə sən 
baxırsan, nə də uşaqlar. Bu itdir e... Bizim kimi canlıdır, 
başa düşürsən? 

- Yox! Olmaz! Görmürsən ki, vəhşinin biridir. Az qalmış-
dı ki, öldürsün mənim Tuzzikimi, quzzikimi, muzzikimi.

 Deməli, məni işə Tuzikə baxmaq üçün götürürlərmiş. 
Nə biləydim bunu. Bilsəydim təpik vurardım ona. Ona yox 
e, çörək ağacıma. Tez dizi üstə çömbəlib, Tuziki qucağıma 
aldım, sinəmə sıxıb qucaqladım. “Ay mənim Tuzzikim, 
muzzikim, quzzikim, lastoçka moya, kostıçka moya” deyə-
deyə başladım əzizləməyə. İtin də, deyəsən, məndən xoşu 
gəldi. Başladı üzümü yalamağa. Bu səhnə evin xanımının 
da ürəyinə rəhm saldı.

- Yaxşı, qoy işləsin. Amma cütləşdirməyə özüm aparaca-
ğam. Bunu qıza etibar etmək olmaz.

 Beləliklə, məni işə qəbul elədilər. Yaxşı da maaş kəsdilər. 
Hər gün səhər gəlirdim. İti havaya çıxarırdım. İki saat gəzən-
dən sonra qayıdırdıq. İtin ayaqlarını yuyub qurulayırdım. 
Tükünü darıyırdım. Mətbəxə keçib kənd beçəsini ütürdüm. 
Qazana atıb qaynadırdım. Üstünə kartof, düyü, kök əlavə 
edirdim. Soğandağını kərə yağında qızardırdım. Sahibəm 
dəfələrlə tapşırmışdı ki, “Tuzikin yeməyini nəbadə semiç-
ka yağında bişirəsən a... moment qarnı gedər. Bizim it kərə 
yağına öyrəşib”. Əslində yağımız kərə yox, nehrə yağıydı. 
Çünki yağ tapılmadığından xozeyin rayondan xüsusi ola-
raq camışın nehrə yağını gətizdirmişdi. Qudurasan Tuzik, 
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camaat günəbaxan yağı tapmır, bu isə nehrə yağına öyrə-
şib. Yeməyi bişirəndən sonra əti sümüyündən ayırırdım, 
suyundan da bir qaba çəkib içinə Dağlı çörəyi doğrayırdım. 
Çəngəllə əzib horra halına salırdım. Dadına baxıb duzunu, 
istiotunu əlavə edirdim. Tuzikimin qabağına qoyurdum. 
Sahibə də Tuzikin yeməsinə diqqətlə tamaşa edirdi. Sonda 
“yaxşı yedi, halal olsun. Dadlı bişirmisən. İndi özün də bir 
boşqab çək, ye. Sonra da çıxın gəzməyə” deyirdi.

Mən də Tuzikdən artıq qalan kənd beçəsinin boyun, qa-
bırğa, qanad hissələrini boşqaba çəkib ləzzətlə yeyirdim. 
Uşaqlığım yadıma düşürdü. O vaxt zavod direktorunun iti-
nin artıq-urtuğuna qalmışdım, indi isə Tuzikə möhtac idim. 
Amma ovaxtkının ləzzətini vermirdi. Anamın əlindən ye-
diyim artıqlar mənə xoş idi, Tuzikin əlindən çörək yemə-
yimsə ağır gəlirdi. Amma neyləyim? Mənə çörəyi o verirdi. 
Tuzikin günorta yeməyi isə kolbasa idi. Doktorski, lyubitel-
ski, servelat, moloçnıy kolbasalar, sosiska. Tuziklə bir yerdə 
bu nemətlərdən o qədər dadmışdım ki, məktəbdə sinif yol-
daşlarımın gətirdikləri buterbrodlara baxan ac, həsəd dolu 
gözlərim də doymağa başlamışdı.

Hər gün gəzməyə çıxırdıq. Açıq havada gəzməkdən 
yanaqlarım da çöhrələnmişdi. Hərdən Tuziklə bulvara da 
gedirdik. Kaçelidə fırlanırdıq, dondurma yeyirdik, şəkil 
çəkdirirdik, gəmi gəzintisinə çıxırdıq. Mütəmadi həkimə 
aparırdım onu. Analizlərini verirdim. Nəcisində qurd ta-
pılmayanda həkim sahibəmə zəng edib məndən razılıq da 
edirdi. Deyirdi ki, halal olsun, Fira Tuzikə yaxşı baxır. Tu-
ziklə bir-birimizə elə bağlanmışdıq ki, gecə evə gedəndə 
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zingildəyirdi, özünü ayağıma sürtürdü. Buraxmırdı məni. 
İş o yerə çatmışdı ki, sahibəm də məni Tuzikə qısqanma-
ğa başlamışdı. Bir-iki dəfə rəfiqəsinin itiylə cütləşdirməyə 
aparmışdı Tuziki. Amma heç nə alınmamışdı. Tuzik özünü 
mənim ayaqlarıma sürtüb-sürtüb yatırdı, bununla da rahat-
lıq tapırdı. Mən də dinmirdim. Nə olsun e... balaca itdir də. 
Nə olsun ki, erkəkdir. Kişi deyil ki... Dili-ağzı da yoxdur ki, 
sabah mən ərə gedəndə gəlib şantaj eləsin. Yaxud da nişan-
lıma desin ki, mən sənin gələcək arvadının ayağını hələ o 
vaxt... Yaxud da, “ay filankəs, sən mənim artığıma qalmış-
dın?” desin. 

 Nəsə... günlərim, illərim beləcə keçirdi. Müstəqillik illə-
rini yaşayırdıq. Bir az pul da yığmışdım. İrana, Türkiyəyə 
yol açılmışdı. Həvəsə düşmüşdüm ki, yayda İstanbula 
gedim, gəzim. Özümə xarici vətəndaşlıq pasportu almaq 
istəyirdim. Amma alınmırdı. Çünki gecədən pasport ve-
rilən idarənin qabağına getməliydin. Əlinə nömrə yazdırıb 
növbəyə dayanmalıydın. Gündüz saat ikiyəcən gözləmə-
liydin. Sonra xoşbəxtlik nəsib olsa içəri keçib sənədlərini 
verməliydin. Bir aydan sonra isə yenidən pasport almaq 
üçün bu cəhənnəm əzabından bir də keçməliydin. Mənim 
isə buna vaxtım yox idi. İşim-gücüm vardı. Mən Tuzikə 
baxırdım. Hətta onun məşuqəsi də sayıla bilərdim. Yaxşı 
ki, heç kim bilmirdi. Yoxsa biabır olardım. Yarım saat ge-
ciksəydim, evdə aləmi qatırdı bir-birinə. Səsinə qonşular 
tökülüşüb gəlirdi. Mən gələn kimi sakitləşərdi, ləhləyər-
di, ağzının suyu axardı. Özünü, üzünü ayaqlarıma sürtüb 
 sakitləşərdi.
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Günlərin bir günü evin sahibi dedi ki, “bəs məni teatra 
direktor qoyublar. Gəl səni qarderoba düzəldim, işlə. Həm 
rəsmi işin olsun, həm də axşamlar neyləyirsən ki, get otur 
orda. Əlavə maaşdır da... cibini deşmir ki?! Özü də bu iş 
bütün teatrlarda ən vacib sahə sayılır. Çünki teatr qarderob-
dan başlayır”.

 Düzünü desəm, sevindim. Onsuz da evə gedəndən son-
ra darıxırdım. Təklikdən divarlar üstümə gəlirdi. Mətbəx-
də kranı açırdım ki, suyun şırıltısı həmdəmim olsun. Gün 
boyu Tuzikə baxmaqdan nəinki yorulmurdum, əksinə din-
cəlirdim, həzz alırdım. Ona görə də razılaşdım. Beləcə 23 
yaşında teatrın qapılarından içəri girdim. Zala daxil ola 
bilməsəm də, başlanğıc üçün yaxşıydı. Qarderob çox mə-
suliyyətli yer idi. Mən ömrümdə bu qədər bahalı qadın şu-
bası, dublyonka görməmişdim. Biri itsəydi, ya səhv versəy-
dim dərimə saman təpərdilər. Amma məəttəl qalırdım ki, 
necə olur camaatın yüz minlik malını adama etibar edirlər, 
amma cəmi üç şirvan maaş ödəyirlər.

 Qış vaxtı idi. Sahibim mənə əvvəlcədən bir aylıq maaşı-
mı verib dedi:

- Fira, get bir ay dincəl. Biz sabah Dubaya, ordan da Mi-
sirə gedirik. Dincəlməyə. Nəsə dənizdə çimməyim gəlir.

- Bəs Tuzik?- deyə həyəcanla soruşdum.
-  Tuziki də aparırıq. Bax pasportu da var, sağlamlıq kağı-

zı da. Hələ familiyası da. Mənim familiyamı götürüb – Tu-
zik Məmmədov.

 Bir anlıq özümü təhqir olunmuş kimi hiss etdim. Mən 
- adı, familiyası, atasının adı, milliyyəti olan azərbaycanlı 
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- vətəndaşlıq pasportu ala bilmirəm, Tuzik bəs necə aldı? 
Yaxşı, görəsən pasportda atasının adı, milliyyəti nə yazıl-
mışdı? Heyf ki, utandım alıb baxmağa.

- Yaxşı yol sizə. İstəyirsinizsə, Tuzik mənimlə də qala 
bilər. 

- Bizimlə getsə yaxşıdır, istəyirəm o da qışın bu günündə 
günəş vannası qəbul etsin, dənizdə çimsin. 

 Bir anlıq Tuzikə paxıllıq etdim. İnsan olmağımdan xə-
calət çəkdim. Bilirsinizmi, necə də onun yerində olmaq 
istərdim?! Təyyarəyə minərdim, dənizdə çimərdim, xarici 
ölkələri gəzərdim. İt həyatı necə də gözəlmiş, ilahi. Tuziklə 
sağollaşıb evdən çıxdım. Düz dayanacağacan səsi kəsilmə-
di. Sanki “Fira, Fira, məni tək qoyub hara gedirsən?” deyir-
di. Evə gəldim. Qanım qara idi. Tuzikçünmü darıxırdım? 
Yox, deyəsən, buna bədii ədəbiyyatda xiffət deyirlər. İtə çox 
bağlanmışdım. 

 Səhəri gün tezdən telefonum zəng çaldı. Sahibəmgilin 
qonşusu idi. Xahiş elədi ki, nə qədər qonşular yoxdur, onun 
itini gəzməyə çıxarım. Razılaşdım. Onsuz da boş idim. Da-
rıxırdım. Beləcə, hər səhər gedib qonşunun Reksini gəz-
məyə çıxarırdım. Tuzikin yerini verməsə də, Reks də özünü 
yaxşı aparırdı. Ona baxmağa görə pulu da çox verirdilər. 
Amma Tuzikin mehribanlığına çatmazdı. Beləcə bir ay keç-
di. Səhər Reksi gəzintiyə çıxaranda qapıda maşın dayandı. 
Sahib və sahibəm avtomobildən düşdü. Tuzik məni görüb 
sahibəmin qucağından özünü yerə atdı. Mənə tərəf bir-iki 
addım irəliləyib dayandı. Gözlərini yanımda dayanan Rek-
sə zillədi. Bir dəfə hürdü. Reks də iki dəfə hürməklə cavab 
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verdi. Tuzik də geri qayıdıb yenidən sahibənin qucağına 
hoppandı. Mənim çağırışlarıma əhəmiyyət də vermədi. 

 Səhəri gün köhnə iş yerimə gəldim. Qapını döydüm. 
Həmişə birinci Tuzikin səsin eşidirdim, amma. Sahibəm qa-
pını açdı və acıqlı surətdə:

- Çıx get. Day sən bizə lazım deyilsən. Tuzik yoxdur. 
Apardıq basdırdıq. Ay qancıq, sənə demişdim axı, bu itdir, 
insan deyil. Pulunu da əvvəlcədən vermişdik ki, ac qalma-
yasan. Nə olmuşdu ki, gərək Reksi gəzdirəydin? Biz insan-
lar xəyanətə birtəhər dözürük, amma itlər bizim kimi deyil. 
Çox sədaqətlidirlər. Lazım olsa çörəklərini də yarı bölürlər, 
son tikələrini də. Get.

Gözlərimdə yaş gilələndi. Tuzikin basdırıldığı yerə gəl-
dim. Onunla çəkdirdiyim şəkli məzarının üstünə qoydum. 
Üstünə bu sözləri yazmışdım:

İt demə, ol dəxi birimiz,
Belə Tuziklərə qurban minimiz. 

O gündən on il keçib. İndi də bir vaxtlar Tuzikin sayə-
sində işə düzəldiyim teatrda - qarderobda işləyirəm. Ərə 
də getməmişəm. İstəyənim olub. Amma “hə” deməmişəm. 
Tuzikin mənə olan məhəbbəti, vəfası yadımdan çıxmır ki, 
çıxmır. Hər axşam teatr nümayişindən sonra qarderobda 
qırılıb yerə düşən düymələri bir qaba yığıram. Hər düy-
mənin hansı gün, hansı tamaşadan sonra yığdığımı əzbər 
bilirdim. Çoxaldıqca yadda saxlamağım da çətinləşdi. Bir 
taxta lövhə düzəltdim. İynəylə hər birini taxtaya taxdım. 
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 Altından tarixini, tamaşanın adını yazdım, bu gün də ya-
zıram. Fikirləşirəm ki, ola bilsin yiyələri itən düymələrinin 
dalınca nə vaxtsa qayıdacaqlar. Amma hələ ki, gələn yox-
dur. Düymələrim isə artmaqda davam edir.

Uşaqlıqda kolleksiya yığan həmyaşıdlarıma həsədlə 
baxırdım. O vaxt xarici pulları yığan Azad artıq bankirdir, 
adına “Dollar Azad” deyirlər. Balaca maşınların kolleksiya-
çısı Fəxrinin böyük maşın firması var, hamı onu “Xammer 
Fəxri” çağırır. Siqaret qutuları toplayan İlham tütün fabri-
kinin sahibidir. Mən isə düymə kolleksioneriyəm. Adıma 
da Düyməcik Firəngiz deyirlər. Axır ki, uşaqlıq arzuma çat-
mışdım. Əlbəttə ki, Tuzikimin köməkliyi ilə. 

2014
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BİCO

Mən Azərbaycanlıyam. Adım da Beciddir. 
Gürcüstan SSR-də, Qardabanidə doğul-

muşam. Kənddə hamı məni Bico deyə çağırırdı. 
Orta məktəbi doğma kəndimizdə bitirdikdən 
sonra ali təhsil almaq üçün Bakıya gəldim. Poli-
texnik institutuna daxil oldum. Qırmızı diplomla 
oranı bitirdim. Sonra əsgəri xidmətə yollandım. 
Raket qoşunlarında xidmət edərək Vətənə borcu-
mu verdim. Daha kəndimizə qayıtmadım, Bakıda 
işləməyə qərar verdim. Dəmiryolunda işə düzəl-
dim. Şəhərə daimi qeydiyyatım yox idi. Amma 
gənc mütəxəssis olduğumdan və işlədiyim sahə-
ni yaxşı bildiyimə görə məni təmir zavoduna işə 
götürdülər. Yataqxanada yer verib, müvəqqəti 
qeydiyyata da aldılar. Beləcə, əmək fəaliyyətimə 
başladım. Bir-iki il özümü göstərəndən sonra 
Həmkarlar İttifaqına ərizə verib ev növbəsinə 
yazıldım. Komsomolçu kimi ictimai işlərdə fəal-
lıq göstərirdim. Hamıdan fərqlənirdim. Maaşım 
yaxşı idi. Kənddə yaşayan atama-anama maddi 
köməklik də edirdim. Ehtiyacları olmasa belə. 
Özümə oğulluq borcu sayırdım bunu.



   Qurd yağı

67

 Hər şey yaxşı idi. Bircə dərdim vardı. Evsizlik. Ailə qur-
maq istəyirdim. Sexlərin birindən gözaltı da eləmişdim. Qa-
pıda 1975-ci il, növbədə isə yüzüncü idim. Hər dəfə birinə 
ev verəndə sevinirdim. Həmkarların sədrinin yanına gedib 
növbə sıramı xəbər alırdım. O da “narahat olma, Bico, sənin 
də növbən çatacaq. Sən burda beş-altı ildir ki, işləyirsən. On 
beş-iyirmi il işləyənləri qoyub sənə ev verə bilmərik axı?” 
deyə ürək-dirək verirdi.

 Bir gün gecə qızların yataqxanasından qışqırıq səsi gəl-
di. Hamımız tökülüşdük ki, görən nə olub. 2-ci sexdən Elza 
idi bağıran. Qızlar ha sakitləşdirmək istəyirdi, alınmırdı. 
Sonra məlum oldu ki, sevişdiyi oğlan onu atıb gedib. Ya-
zıq da hamilədir. Sonra qonşumuz, bir il bundan qabaq ailə 
quran Laura ərindən ayrıldı. Bir uşağıyla tək qaldı. Aliment 
də ala bilmədi. Demə, rəsmi nigaha girməyiblərmiş. Müha-
sib işləyən Asya isə nə ərə getdi, nə də kiminləsə gəzməyini 
gördük. Amma doğdu. Demə, buna ər yox, uşaq doğmaq 
üçün kişi lazımmış. Yataqxanada belələri çox idi. Hamısı da 
fəxrlə “mat odinoçkayıq” deyirdilər. Hamısı da uşaqların 
şəhadətnaməsindəki “atasının adı” bölümündə öz ataları-
nın adlarını yazdırırdılar. 

Növbə isə yavaş-yavaş gedirdi. Artıq yetmişinci idim. 
Günlərin bir günü dözməyib həmkarların sədrinə zarafat-
yana ultimatum da verdim.

- Mən nə vaxt ev alası, nə vaxt evlənəsi? Belə getsə oğlan 
qarıyacağam.

- Bico, day denən evlənmək istəyirəm də. Yoxsa “növ-
bəm nə vaxt çatacaq? Oğlan qarıyacağam”. Gözaltın var?
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- Hə. Üçüncü sexdən Xoşqədəm.
- Lap əla. Deməli, ikinizi də keçirirəm ailəvi yataqxana-

ya. Bir dənə də komsomol toyu edirik. Ev növbən də çatan-
da köçərsən ora. Danışdıq?

 Beləliklə, zavodun kollektivi bizə komsomol toyu elədi. 
Atamla-anamı da kənddən çağırdım. Yaxşı ev çaxırı, sulqu-
ni pendir gətirmişdilər. İstədilər gəlini aparsınlar kəndə. 
Bir-iki günlüyə kəndə gedib elin gözünə yüngülvari şadya-
nalıq da keçirtdik. Amma qalmadıq. Yenidən Bakıya qayıt-
dıq. Həyatda bir pillə irəliləyib fəhlə yataqxanasından ailə-
vi yataqxanaya köçdük. Amma adamın öz evi tamam başqa 
şeydi. Kəndimizdə ikimərtəbəli mülkümüz, böyük həyət-
yanı sahəmiz, təsərrüfatımız, bir sözlə, hər cür şəraitimiz 
vardı. Amma ixtisasıma uyğun iş yox idi. Mən də havayı 
yerə oxumamışdım ha... İşləməliydim. Öz gücümə ev-eşik 
sahibi olmalıydım. 

 Beləcə, illər keçirdi. İşçilər ev aldıqca yataqxana bir tərəf-
dən boşalır, yeni işçilərin hesabına isə dolurdu. Zavodda işə 
düzələnlər arasında Əfqanıstan müharibəsi veteranların-
dan da vardı. Yoldaşım da hamilə idi. Yataqxanada ərsiz ar-
vadlar, “bic”lər çox idi. O da kənd qızı olduğundan ikimiz 
də belə şeylərə pis baxırdıq. Amma neyləyək ki, bura ya-
taqxana idi. Nə vaxtsa ev alacaq, oradan şəxsi mənzilimizə 
köçəcəkdik. Növbəm isə yaxınlaşırdı. Bir oğlum olmuşdu. 
Artıq yataqxana otağı da bizə darısqal gəlirdi. 

 Nəhayət, 1985-ci ildə növbədə üçüncü oldum. Qulağım 
elə səsdə idi ki, indi çağırıb evin orderlərini təqdim edə-
cəklər. Günlərin bir günü sexdə işləyən dostlarım gəldi ki, 
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bəs zavoda üç mənzil ayırıblar. Hövllü həmkarların otağına 
qaçdım. Sədr üzümə baxıb heç qımıldanmadı da. Gözlədi-
yim kimi “gözün aydın. Muştuluğumu ver. Mənzilin orderi 
hazırdır” demədi də.

- Hə. Bico, sənsən. Gəl otur.
- Eşitdim zavoda üç mənzil ayırıblar. Deməli, növbəm 

çatıb. Hə?
- Çatmağına çatmalıydı. Amma özün bilirsən də Əfqa-

nıstan veteranlarının xüsusi imtiyazları var axı. Ona görə 
ayrılan mənzillərin üçünü də onlara vermişik. Birinin or-
den-medalları var, o biri ikisi isə kantuziyalıdır- əlildir. Sən 
yenə üçüncü olaraq qalırsan. Narahat olma, gələn dəfə hök-
mən alarsan.

Suyum süzülə-süzülə otaqdan çıxdım. Dodağımın altın-
da deyinə-deyinə yataqxanaya gəldim. 

- Ay Bico, nə olub? Niyə hirslisən? – arvad həyəcanla 
 soruşdu.

- Ay başına dönüm. İki il raketnı voyskada nümunəvi 
xidmət etdim. Heç bunu qiymətləndirən yoxdur. Əfqanıs-
tanda gedib minaya düşüb kontujenni olanların işə girmək-
ləri heç bir il deyil. O saat ev verdilər. Nədi-nədi, imtiyazları 
var. Mən isə ali təhsilli, qırmızı diplomlu, ailəvi, bir uşaqlı, 
15 ildir ki, zavodda işləyən nümunəvi işçi qaldım kənarda. 
Heç belə insafsızlıq olar?

- Eybi yoxdur, Bico. Növbədən ki, çıxarmayıblar. Üçün-
cüyük də. Gələn dəfə alarıq.

Artıq 1986-cı il idi. Yenidənqurma başlanmışdı. Günlərin 
bir günü həmkarların sədri yanına çağırıb dedi:
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- Bico, zavoda bir dənə mənzil ayırıblar. Növbədə səndən 
əvvəl olanlarla söhbət elədim, sən də bil. Bu ikinci sexdən 
Elzanı tanıyırsan da. İstədiyi də o vaxt qoyub qaçdı e, onu. 
Az qalmışdı ki, özünü beşinci mərtəbədən atıb öldürə. Bir 
uşaqla qaldı yazıq. Bu ev növbəsində otuz səkkizincidir. 
Amma sovet qanunlarına görə tənha analara mənzil birinci 
növbədə verilməlidir. Biz də belə qərar verdik ki, Elza...

- Bəs bu vaxta qədər niyə təmin etmirdiniz ki, mənzillə? 
Onda bu qanunlar yox idi ki?

- Var idi. Sədəcə Elza bilmirdi. İndi hardansa öyrənib, 
gündə gəlib gözümüzü çıxardır ki, bəs Kremlə şikayət ya-
zacağam ki, məni bu vaxtacan mənzillə təmin eləməmisiniz. 
Mənim xətrimə bu dəfə keç. Gələn dəfə hökmən alarsan. 

 İşə düşdük də. Kimsə gedib keyfin görəcək, uşaq qaza-
nacaq, “bic”ə görə ev alacaq... ara yerdə də biz – tərbiyəli, 
qanacaqlı sovet ailəsi evsiz-eşiksiz qalmalıyıq. 

Üstündən bir il də keçdi. Həmkarların sədri yenə yanına 
çağırdı. 

- Ay Bico. Yenə səni çağırdım ki, biləsən. Lauranı tanıyır-
san da, ərindən boşanmışdı. Bir uşaqla da tək qalmışdı. Eşi-
dəndə ki, Elza ev aldı... o da başladı demaqoqluğa. Moskva-
ya -Movzoleyə bir məktub da göndərib. Leninin qəbrindən 
də cavab gəlib ki, bəs evlə təmin olunsun. Məndən incimə. 
Ağzım nədir əməl etməyim. Partiyadan çıxararlar. Yanında 
yalançı çıxıram. Bir mənzil ayırıblar, o da Laurayla oğluna 
çatacaq.

 Qanım lap qaraldı. Mən atalı-analı yetimin qabağında 
biclər meydan sulayırdı. Artıq çıxış yolu axtarırdım ki, nə 
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edim. Bəlkə mən də yazım. Xidmətlərimi qeyd edim. Amma 
yox. Məndən qabaq hələ ikisi də var. Biri əmək veteranıdır, 
o biri isə xadimədir. Düz 25 ildir ki, zavodda çalışırlar. Mə-
nim vicdanım buna yol verməz. 15 il dözmüşəm bir az da 
dözərəm.

 Artıq bayırda 1988-ci il idi. Yenidənqurmanın qaynar 
çağlarıydı. Yavaş-yavaş erməni sədaları gəlirdi qulağımıza. 
Amma sakitlik hökm sürürdü. Fəhlə babaydıq. Başımızı 
aşağı salıb işimizi görürdük. Kasıbçılığımızı edirdik. Gün-
lərin bir günü həmkarların sədri yenə yanına çağırdı.

- Ay Bico, mən 30 ildir burda işləyirəm. Bunları yaxşı tanı-
mamışam. İndi də Asya düşüb ortalığa. Moskvaya bir dənə 
məktub yazıb ki, “bəs Azərbaycanda milli ayrı-seçkilik var. 
Mat-odinoçkayam ev vermirlər. Nədir-nədir adım Asyadır, 
deyirlər ki, ermənisən. Atam da azərbaycanlıdır, anam da. 
Nə olsun ki, anamın nənəsi erməni olub. Buna görə adamı 
gözünçıxdıya salarlar?” Ay Bico, yalan deyənin atabatasına 
lənət, əgər mən bu günəcən bilmişəmsə bunun ulu nənə-
si ermənidir. İndi yuxarıdan əmr gəlib ki, “mənzillə təmin 
olunsun!” Mənim də məsələmi raykomun partiya iclasına 
çıxardılar ki, bəs milli ayrı-seçkilik salmısan. Bir dənə yağlı 
töhmət yapışdırdılar. Bico, gərək bu dəfə də bağışlayasan.

Artıq bütün ümidlərim üzülmüşdü. Hesablamışdım. Za-
vodda 35 nəfər tənha ana, bir o qədər də bic var. Hamısı üzə 
çıxsa, mən hələ otuz il də gözləməli olacağam. Bəlkə başqa 
yol axtarım. Gedim kəndə. Atamla anamı yola gətirib boşat-
dırım. Sonra da ZAQS-dan dəlil-sübut gətirim ki, bəs mən də 
bicəm. Atam çoxdan bizi atıb. Heç üzünü də  görməmişəm. 
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Yox. Deyəsən giclədim axı... Yol boyu fikirləşirdim. Ağlıma 
müxtəlif fikirlər gəlirdi. Barmaqlarımı dəzgahın altında qo-
yub özümü əlil etmək istəyirdim. Bəs sonra. Tutaq ki, ev al-
dım. Bəs barmaqsız çörək pulunu neçə çıxaracağam. Beləcə, 
fikirləşə-fikirləşə axır ki, bir çıxış yolu tapdım. Yataqxanaya 
qayıdıb arvadla danışdım. Dedim ki, başqa yolumuz yox-
dur. Gəl boşanaq. Sən mat odinoçka ol, mən də otes- oğraş. 
Mənzili alandan sonra təzədən evlənərik. 

 Amma hər şey təbii olmalıydı. Bilsəydilər, işdən qovul-
maq öz yerində, hətta həbs edə bilərdilər. Başladıq yalan-
dan dava, qışqır-bağır salmağa. Guya ki, vuruşuruq. Bir-iki 
dəfə hay-həşirimizə sahə milis müvəkkilini də hayladılar. 
Gəldi. Söhbət apardı. Başımıza ağıl qoydu. Ailə münaqişə-
sini aktlaşdırdı da. Nəhayət ki, məqam yetişdi. Ərizə verib 
boşandıq. Arvadım uşaqla ailəvi yataqxanada qaldı. Mən 
isə yenidən fəhlə yataqxanasına qayıtdım. Amma bir yerdə 
işlədiyimizdən tez-tez görüşürdük. Arvadı başa salırdım ki, 
yaz. Yaz ki, uşaqla tənha qalmışam. Ərim əyyaş - bizi atıb 
gedib. Qanuna görə növbədənkənar mənzillə təmin olun-
malıyam. Kremlə yaz, Leninin qəbrinə yaz, Raisa Maksi-
movna Qorbaçovaya yaz. Qadındır – səni yaxşı başa düşər. 
Arvadım da dediklərimi edirdi. Qulağım da səsdə idi ki, 
profkom çağıracaq, bu dəfə “keçmiş”, bir uşaqla tənha qa-
lan arvadımın məni qabaqlayacağını deyəcək. 

Bu yandan başqa bir zibilə düşmüşdüm. Laura, Elza, 
Asya göz verib işıq vermirdilər mənə. İşə gələndə biri 
yemək gətirirdi, o biri kekslə çay verirdi. Asya isə hər gö-
rüşəndə məni qucaqlayıb o üzümdən-bu üzümdən  öpürdü. 
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Lap türklər kimi. Deyirdi ki, nə görmüsən yataqxanada, 
subay adamsan. Köç bizə. Mənə də kak-raz kişi lazımdır. 
Mən də gülürdüm, mehribanlıq göstərirdim ki, yalandan 
boşanmağımdan duyuq düşməsinlər. Amma heç vaxt cızığı 
keçmirdim. Amma nə olsun ki... Xoşqədəmin gözlərindən 
oxuyurdum ki, qısqanır. Amma heç birinə dinə bilmirdi. 
Biz “subay” idik.

 Mənzildən də xəbər yox idi. Bayırda 1989-cu il idi. Ba-
kıda mitinqlər gedirdi. Zavod həftə səkkiz mən doqquz tə-
til edirdi. Aylarla maaş ala bilmirdik. Arvadım da hamının 
yanında artistlik edərək bilərəkdən məni söyür, ürəyində 
isə xiffət çəkirdi. Kənardakıların tənəli baxışlarından güclə 
özümü saxlayırdım. Az qalırdı ki, gedim barışım. Amma 
mənzil almaq arzum qabağımı kəsirdi. Sövdələşmədən 
uşağın xəbəri olmadığına görə, anasının tərəfini saxlayırdı, 
mənə nifrətlə baxırdı. Amma ki, çarəmiz nə idi... dözürdük. 
Bina tikintisi də dayanmışdı. Tikintisi başa çatan, çatmayan 
evləri isə qaçqınlar tuturdular. Hələ bir-iki dəfə yataqxana-
ya gəlib bizi də çıxartmaq istəmişdilər. Beləcə illər keçirdi. 
Evdən isə xəbər-ətər yox idi. 

 * * *

Müstəqilliyə qədəm qoymuşduq. Köhnə sovet qanunları 
artıq işləmirdi. Rəsmiyyətdə barışmasaq da, artıq bir yerdə 
yaşayırdıq. Balaca mənzil də kirayələmişdik. Qocalırdıq. 
Artıq pensiyaya çıxmışdıq. Amma adım hələ də ev növ-
bəsində gedirdi. Əvvəlki kimi üçüncüydüm. Oğlumuz da 
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 artıq institutu bitirmişdi. Əsgərliyini çəkib qayıtmışdı. İşsiz 
idi. Günlərin bir günü qərara aldım ki, uşağı da götürüb 
zavoda gedim. Bəlkə bir iş tapam orda. Necə olsa otuz il 
külüng çalmışam. İnzibati binaya girdim. Köhnələrdən heç 
kim yox idi. Qəbul otağına girdim. Müdirlə görüşmək istə-
yimi katibəyə dedim. O da həmən çatdırdı. Direktor bizi 
hörmətlə qarşıladı. Otağa girəndə çaşdım. Aman Allah, 
necə də köhnə direktorumuza oxşayırdı. Elə bil fırt eləyib 
burnundan düşmüşdü. 

- Ay oğul, otuz il burda işləmişəm. Heç nə dəyişməyib. 
Necə var elə də qalıb. Bircə sexlərin qapısındakı yazılar də-
yişib. Latınca yazılıb.

- Dayı, day demə. Biabır olmuşuq. Xarici qonaq-zad 
gələndə xəcalətimdən deşik axtarıram girməyə. “1-ci sex”, 
“2-ci sex”, “3-cü sex”. “Sex” sözünü ingiliscə “seks” oxu-
ya-oxuya gedirlər. Üstəlik qaqqanaq çəkib gülürlər də...

Gəlməyimin səbəbini söylədim. O saat selektorun düy-
məsini basdı:

- Bico, gəl bura, səninlə işim var.
“Bico” sözü eşitcək gürcüstanlı qanım qaynadı. Demə-

li, kadrların rəisi eloğludur. Elə bil ki, gözümə işıq gəldi. 
Otağa qoltuğunda bloknot bir nəfər daxil oldu. Müdirlə gö-
rüşərək “salam, bico” dedi. Day dözə bilmədim:

- Cənab direktor, nə xoş təsadüf. Mənə də Bico deyirlər.
- Siz də bizim kimi bic doğulmusunuz?
- Allah eləməsin. Bu nə sözdür? Bico dediniz, elə bildim 

ki, eloğluyuq. Mən Gürcüstanda doğulub, boya-başa çatmı-
şam. Adım Becid olmasına baxmayaraq, kənddə hamı məni 
gürcücə əzizləyirdi. – Bico. Yəni ki, oğlan.
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- Yox, dayı. Biz bakılıyıq. Üç yoldaşıq. Üçümüzün də 
anası bir vaxtlar bu zavodda işləyib. Atalarımız analarımızı 
biz doğulmamışdan atıb gedib. Ona görə də biri-birimizə 
zarafatca BİC-O deyirik. Yəni ki, bic. Özümüzdən başqa da 
kimsəyə bu sözün mənasını deməmişik. Siz Bico deyəndə 
məhrəm gəldiniz bizə. Elə bildik ki, bizim kimi siz də “bic”-
siniz. Tanımamış olmazsınız, mən mühasib Asyanın oğlu-
yam, kadrlar şöbəsinin müdiri olan bu oğlan isə Laura xala-
nın oğludur. Elza xalanın oğlu isə baş mühasibdir. Uşaqlığı-
mız bir yerdə keçib. Üç bic biri-birimizə arxa olmuşuq. İndi 
də zavodu birgə idarə edirik. Allah rəhmət eləsin, köhnə 
direktora. O məsləhət gördü məni bu vəzifəyə. Anamın xət-
rini də çox istəyirdi. Öz balası kimi qayğı göstərirdi mənə.

 Dodaqlarımı dişlədim. Deməli, Asya direktorla gəzir-
miş. Əhsən sənə, Asya. Bir anlıq bic direktora paxıllığım 
tutdu. Mənim kimi atalı-analıdansa, onun kimi bic olmağı 
üstün tutmağa başladım. Özüm beləcə heç nəyə nail olma-
mışdım. Dedim ki, heç olmasa oğlum bədbəxt olmasın. Ona 
görə də “val”ı dəyişdim.

- Ay oğul, Akif də sizin BİC-O qardaşınız. Anadangəlmə 
olmasa da, balacalıqdan o da bic böyüyüb. İstəyirsinizsə 
boşanma haqqında kağızı da gətirib göstərər sizə. Rəsmi 
olaraq indi də bicdir. Siz onu daha yaxşı başa düşərsiniz. 
Sizə əmanət. Mən getdim. 

- Narahat olmayın, bicdirsə problem yoxdur. Oğlunuza 
yüksək maaşlı, yaxşı bir iş verərik. Ev növbəsinə də gö-
türərik. Özü də birinci. Bu zavodda üç BİC-O vardı, o da 
olar dördüncüsü. Ay dayı, nə qədər bic tanıyırsan göndər 
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 gəlsin. Əvvəl sovet hökuməti biclərə arxa dururdu, indi isə 
biz bir-birimizə arxa-dayaq olmalıyıq.

Zavoddan çıxdım. Narın yağış yağırdı. Oğrun-oğrun 
evə doğru addımlamağa başladım. Ürəyimdə bir rahatlıq 
tapmışdım. Arxayın idim. Çünki oğlum bic qardaşlarının 
yanındaydı. Mən atalı-analı Biconun bu həyatda nə evi, nə 
də hörməti vardı. Ev növbəsində necə üçüncüydümsə, hə-
yatda da üçüncü olaraq artıq idim. Ruslar yaxşı deyib e... 
“tretiy lişniy”. 

2014
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DEBİL  ARMEN

- Mamed, ay Mamed! Gəl dərsini oxu. Bəs-
dir damda quş uçurtdun. Kitab oxu. 

Quşlar sənə heç nə verməyəcək. Göyərçinlərə 
çörək verməkdən evimizin də bərəkətini göyə 
uçurmusan.

- Oxuyaram da, ay məmə. Qaçaqaç deyil ki? Gəlirəm.
- Ay Məsmə, uşaqda işin olmasın. Mənim oğlum sənət-

kar olacaq – kafelşik. Ya da maşın çilingəri, rəngsazı. Ney-
nir oxuyub alim olsun. Elə biri mən. Oxuyub neyləmişəm 
ki? O boyda institutun dosenti – filologiya elmləri namizə-
diyəm. Amma maşınım xarab olanda gedib səkkiz sinif 
təhsil görmüş qıçım boyda uşağa yalvarıram ki, “sən Allah, 
mənim maşınımı tez düzəlt”. O da mənə saymazyana nə 
desə yaxşıdır: “Gözlə!”. Çıxardacağam səkkizinci sinifdən, 
qoyacağam peşə məktəbinə. Əsgərlikdə də əlindən tutacaq. 
Stroybatda keyfə baxacaq.

- Bu da ata. Mənim sözlərimi müdafiə etməkdən, oğ-
lunun başına ağıl qoymaqdansa, gör nə deyir: “Oxuma”. 
Bərəkallah, Bəkir. Fəhlə olsun e... Sözüm yox. Savadlı fəhlə 
olsun da...

Mahir Qabiloğlu

78

 Bunlar bizim evdə gedən gündəlik söhbətlər idi. Vali-
deynlərimin hər ikisi savadlı, ali təhsilli olsa da, mən dayıla-
rıma çəkmişdim. Biri sürücü idi, o biri isə kafel vuran. Usta 
dayım hərdən bizə gələndə sənətinin sirlərini də açıqlayır-
dı. Deyirdi ki, “xaltura” götürəndə birinci zəhmət haqqının 
yarısını əvvəlcədən almalısan ki, sən ev sahibindən yox, 
o səndən asılı vəziyyətə düşsün. Ən vacibi isə ustanın üç 
komplekt aləti olmalıdır. Hərəsini də yarımçıq vəziyyətə 
saldığı evlərdə qoymalıdır. Evin xanımı “usta qaçıb, pulu-
muzu da alıb aradan çıxıb” sözlərini dilinə gətirəndə kişi 
“ay arvad, görmürsən alətləri burdadır? Hara qaçacaq ki... 
Əvvəl-axır qayıdacaq” desin. 

 Beləcə, dayım mənə sənətinin sirlərini öyrədirdi. Anam 
isə mənim oxumamağımı özünə dərd edirdi. Atam da hər 
dəfə çalışıb könlünü alırdı. Bunu bacarmayanda iki misra-
lıq bir şeirləri vardı. Atam beytin birinci misrasını deyirdi, 
anam da göz-qaşın oynada-oynada ikinci misrasını gətirər-
di, çöhrəsinə gülüş qonardı.

- Ay qız, adın Məsmədü?
- Məsmə deyil, bəs nədü?

Sovet vaxtı santexnik, parket, kafel, ştukatur vuran, 
bənna və rəngsazlar səhərdən axşamadək dövlətin tikinti 
idarələrində çalışırdılar. Dayım da evlərdə iş, yəni sovetin 
diliylə desək, “xaltura” götürəndə ora axşam saat altıya ge-
dib güclə çıxırdı. Yanında da fəhlə gəzdirirdi. Axı o ustay-
dı. Palçığı qarışdırmaq, köhnə kafelləri sökmək, torbalara 
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yığıb həyətə düşürmək - bu işlərin hamısını fəhlə görürdü. 
Materialları isə ev yiyəsi alırdı. Bir şey tapılmayanda  dayım 
dövlətin stroykasından oğurluyub gətirirdi. Prorabın xəbə-
ri də olmurdu. Gecə gedirdi. Qarovulçu işləyən tələbəyə iki 
qutu siqaret alıb verirdi. Sonra da iş vaxtı qənaət etdiyi se-
menti, yapışqanı götürürdü. Tutsaydılar, vay halına. Gecə 
saat onacan onun-bunun evində işləyər, divara vurduğu 
kafelləri döyəcləyərək qonşuların da istirahətini burnun-
dan gətirərdi. 

 “Qoç igid dayısına oxşayar” deyirlər. Mən də dayıma 
oxşamışdım. Onun kimi kafelşik olmaq istəyirdim. Amma 
bununçun da oxumaq lazım idi, attestatın, diplomun olma-
lıydı. Ona görə də 8-ci sinfi bitirən kimi texniki-peşə mək-
təbinə keçdim. Atama başa saldılar ki, uşaq nəzəri biliklərlə 
çox da irəli gedə bilməyəcək. “Stroyka”lardan birinə şagird 
düzəltmək lazımdır ki, nəsə öyrənə bilsin. Məktəbi qurta-
randa artıq usta kimi sərbəst işləsin.

 Atamın bir tələbəsi vardı. Həm də diplom rəhbəriydi. 
Müdafiəyə hazırlaşdırırdı onu. Atası böyük bir tikintinin 
rəisi idi. Atama da demişdi ki, nə sözün, qulluğun olsa ha-
zıram. Lap evi başdan-ayağa təmir elətdirməyi də boynuna 
götürmüşdü. Amma atam razılıq verməmişdi. Pul da götür-
məmişdi. Təmiz adamıydı atam. Halal zəhmətiylə dolanır-
dı. 270 rubl maaş alırdı. Aldığı da bizi görürdü. Atam istədi 
ki, birinci ona ağız aça. Amma özünə sığışdırmadı. Dayıma 
dedi ki, götür bacıoğlunu yanına, öyrət. Amma dayım “mən 
kiməm ki, tikintinin rəisinə adam tapmaq lazımdır” deyə 
başından elədi. Atam da məni yanına salıb tikinti rəisinin 
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 yanına xahişə getdi. Qəbul otağında yarım saat gözləyəndən 
sonra növbəmiz çatdı. Qapını döyüb içəri girdik.

- Salam. 
- Bıy, bıy, professor. Siz hara, bura hara. Bəs adam gələn-

də zəng eləməz? Maşın göndərərdim dalınızca.
 Tikintinin rəisi təsadüfən atamın diplom rəhbəri olduğu 

tələbəsinin atası çıxdı.. 
- Mən professor yox, dosentəm.
- Nə olar ki... deyilsiz? Olarsınız inşallah. Müdafiədən 

sonrakı qonaqlıq da mənim boynuma.
-  İnşallah. Mamed müəllim, bilmirdim ki, siz burda işlə-

yirsiniz. Nə gözəl təsadüf. Allah sizinkiləri də saxlasın. Bu, 
mənim oğlum Mameddir. 

- Pah, adaşıq ki... Neçənci sinifdə oxuyur?
- Peşə məktəbindədir. Kafelşik olmaq istəyir.
- Hə, buna hökmən təcrübə lazımdır. Dərsdə bir şey öy-

rətmirlər. İnandırım sizi, qapımda düzülüblər ki, işə gir-
sinlər. Götürmürəm. Başa da sala bilmirəm ki, diplom öz 
yerində, mənə işi bacaran adam lazımdır.

- Biz də elə ona görə gəlmişik. İstəyirəm ki...
- Bu nə sözdür, professor. Sizin bizim ailəmizin üstündə 

haqqınız böyükdür. Qızıma elm öyrədirsiniz. Mən də ada-
şımı işə götürəcəyəm. Bəlkə xəcalətinizdən bir az da olsa 
çıxa bilim.

- Ay çox sağ olun.
- Amma, adaş, bu olmadı da. Mən bütün günü toz-torpa-

ğın içində eşələnən fəhlə baba, istəyirəm ki, övladlarım alim 
olsun. Sən alim oğlu isə gəlmisən tozun-torpağın içinə ki, 
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bəs mənə kafel vurmağı öyrədin. Mən uşaqlarıma demişəm 
ki, bax, professor olmasanız, çörəyimi halal eləmərəm sizə. 
Arxalarında da durmuşam.

- Mamed müəllim, oxumur, bütün günü quş uçurdur. 
Məhlədə Quşbaz Mamed çağırırlar bunu. Dayılarına çəkib. 
Siz Allah, alın qanadınızın altına, bir sənət öyrənsin. Həvəsi 
də var. Dayısının yoluyla getmək istəyir. Özü də sizin stroy-
kada işləyir. İstəyirik ki, elə onun yanında işləyib öyrənsin. 
Adı da Akifdir.

- Nə?! Allah eləməsin ki, onun yoluyla getsin. O kafel 
vura bilir ki. Bu gün vurur sabah tökülür. Axırda yanıma 
çağırıb danlamışam ki, ay bala, düz işlə. Nə desə yaxşıdır? 
Deyir ki, sement köhnədir. Ay professor, rastvora üçdə bir 
sement qatmaq lazımdır ki, kafel divara yapışsın. Bu isə 
sementi kəsir. Axşam da gəlir harasa daşıyır. Elə bilir ki, 
xəbərim yoxdur. Pislik eləmək istəmirəm. Burda işləyən 
ermənilərdən utanıram. Necə olsa öz azərbaycanlımdır. 
Xəcalət çəkirəm. Adaşımı erməni usta Martirosa tapşıra-
cağam. Əlləri qızıldır. Nazirlərin, yüksək vəzifəli adam-
ların evinin təmirinə ancaq onu göndərirəm. Həmişə də 
üzümü ağ edir.

Düyməni basır. Katibəyə:
- Martiros kişini, dəvət eləyin yanıma, - deyir.
 Bir anlıq öz-özümə fikirləşirəm. Gör Mamed müəllim nə 

böyük mədəniyyət sahibidir ki, “çağırın Martirosu yanıma” 
yox, “dəvət eləyin” dedi. Özü də “Martiros kişini”... Otağa 
uzun şeşə bığları olan, orta boylu kişi daxil oldu. Ədəb- 
ərkanla salamlaşdı.
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- Martiros kişi, professor mənim ən yaxın adamımdır. 
Oğlu da kafelşiklik oxuyur. Mənim də adaşımdır. İstəyirəm 
ki, sənin yanına köməkçi götürüm. Öyrədəsən uşağı. Nə 
deyirsən?

- Başüstə, müdir. Əgər həvəsi varsa canla-başla. 
- Var. Gözün də həmişə üstündə olsun. Proraba da tap-

şıracağam ki, pulunu kəsməsin. Sənə də öyrətməyinə görə 
“premiyalnı” yazsın.

 Otaqdan çıxdıq. Atamın uçmağa qanadı yox idi. Məni 
avaraçılıqdan qurtarmışdı. Həm də 17 yaşında əlim çörəyə 
çatmışdı. Azı-azı 90 rubl alacaqdım. Yaxşı işləsəydim daha 
çox. Martiros dayı özüylə “xaltura”ya aparsaydı çaq-çuxum 
da olacaqdı. Çox sevinirdim.

 Səhəri gün işə gəldim. Yeni məktəb binası tikirdik. Biz isə 
tualetinə, mətbəxinə kafel vurmalıydıq. Mənə xüsusi forma 
da verdilər. Martiros dayının yanında mənim kimi cavan 
bir uşaq da vardı. Adı Armen idi. Fağır, yazığın biriydi. 

- Martiros dayı, bu oğlan kimdir?
- Qonşu uşaqdır, Mamedcan. Həyətdə boş-bekar gəzir-

di. Gətirdim ki, yanımda işləsin. Bizim santexnik Neftonun 
oğludur. 

- Nə əcəb öz yanına götürməyib?
- Əvəz-əvəzdir, Mamedcan. O da mənim oğluma santex-

nikliyi öyrədir. Nə isə... nə qədər isti düşməyib başlayaq. 
Mamedcan, əsas kafelin birinci sırasını vurmaqdır. Ona 
görə də divarda hər iki küncündə tarazla işarə qoyub, mıx-
la cızıq çəkirsən. Sonra da kafelin arxasına palçıq qoyub cı-
zıq boyu başlayırsan yanbayan yapışdırmağa. Üstündən də 
döyəcləyirsən. Sonra da...
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- Elə bu?
- Başqa nə olmalıydı ki?
 Həvəslə işə başladım. Armen həm Martiros dayını, həm 

də məni palçıqla təmin edirdi. Əsasən isə ustanın yanında 
oturub ermənicə nəsə qırıldadırdılar. Martiros dayı bir sözü 
Armenə yüz dəfə başa salırdı. Hərdən hirslənib az qalırdı 
ki, kafeli çırpsın Armenin təpəsinə. Amma “debil, debil” 
deməklə hirsini soyudurdu. Dillərini başa düşməsəm də, 
anlayırdım ki, Armen sənəti çətin qavrayır. Martiros dayı 
da buna görə əsəbiləşir. Hərdən mənə yaxınlaşar, məsləhət-
lərini verərdi. 

- Martiros dayı, birinci sıranı düzdüm. Amma yenə də 
əyri alınır e...

- Mamedcan, səndə taqsır yoxdur. Çexski kafel deyil a...
Bakinskidir. Ala başına, kül başına buraxırlar. Həm künclə-
ri 90 dərəcə deyil, həm də səthi əyri-üyrüdür. Sən vur. Belə 
şeylərə fikir vermə. Dövlətin “stroyka”sıdır da... Sənə heç 
kim heç nə deməyəcək. Planı doldur. Vəssalam. Əsas odur 
ki, hökumətin başında ustalığı öyrənəsən ki, sabah evlərdə 
iş götürəndə yarıdasan. Ev yiyəsi döyüb qovmasın. Ya da 
ki, milis çağırıb, “zəhmətsiz gəlir” üstündə dama basdır-
masın. Bildin? Yaxşı öyrən. Nəyi də başa düşməsən, soruş. 
Sən yaxşı qavrayırsan. Yoxsa ki, bu Armen. 

- Çox sağ ol, usta, çox sağ ol.
 Fərəhlənirdim. Tikintinin rəisi Mamed müəllim də əra-

zini gəzəndə bizə baş çəkirdi. İşimə baxaraq bir anlıq du-
ruxsa da, sonra “əla, əla. Kim anasının qarnında dahi olub 
ki. Öyrənəcəksən. Martiros kişi yaxşı sənətkardır. Əlləri də 
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qızıldır. Yaxşı öyrən. Professora da mənim salamlarımı çat-
dır” deyərək çıxıb gedirdi. Məvacibimi də yüksək alırdım. 
Hətta dosent atam “mən otuz ilin alimi, dosent 270 rubl alı-
ram. Bu isə dünənki uşaq, şagird 190 rubl qazanır” deyə 
paxıllığını gizlətmirdi. Hər dəfə Mamed müəllim gələndə 
Armen qaçıb gizlənirdi. Amma başa düşmürdüm ki, niyə. 
Günortalar yemək də verirdilər. Birinciyə şorba, ikinciyə 
ətlə qulyaş, üçüncü isə ya kompot, ya da kisel. Biz yeməyə 
gedəndə Armen gəlmirdi. Evdən gətirdiyi pendir-çörəyi 
çıxarıb ortaya qoyur, termosdan çay süzüb içinə üç dənə 
qənd atıb qarışdırır, buterbrodu şirinçayla yeməyə başla-
yırdı. Bir gün Mamed müəllim tikintini gəzəndə Armeni də 
yanımızda gördü:

- Martiros kişi, bu kimdir?
- Armendir. Qonşu uşaqdır. Santexnik Neftonun oğlu.
- Burda neyləyir?
- Heç. Əqli zəif uşaqdır. Götürmüşəm yanıma. Palçıq tu-

tur, su gətirir. İşimizə yarıyır.
- Nefton gözəl sənətkardır. Nə əcəb uşağı belə çıxıb. Öz 

sənətini niyə öyrətmir ki? Səni üzüyumşaq görüb, deyəsən. 
Eybi yox, qoy çalışsın. Amma yuxarıdan yoxlama gəlsə, 
mənim xəbərim yoxdur a... Adaşım necədir e? Bir şey öy-
rənə bilir?

- Çalışqandır. Öyrənir.
 Mən də bu sözlərdən fərəhlənirdim. Armenə isə lap ya-

zığım gəlirdi. Martiros dayı ona lap işgəncə verirdi. Armen-
çün taxtadan kafel ölçüsündə xüsusi qəlib hazırlatdırmışdı. 
O da bakinski kafellərin qırağını bülöv daşı, ya da sumbata 
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kağızıyla sürtərdi. Ta o vaxtacan ki, qəlibin ölçülərinə uy-
ğun gəlsin. Sonra bir vedrə su gətirib kafelləri ora salardı. 
Divara mayak qoyub ştukatur eləyərdi. Nəyisə səhv edən-
də Martiros dayı az qalırdı əlindəkiləri çırpsın təpəsinə. 
Mən də başa düşməyim deyə ermənicə söyürdü. Yalnız bir 
kəlməsini anlayırdım– “debil”. Mənimlə işi yox idi. Bütün 
qara işləri Armenə gördürərdi. Məni isə tərifləyərdi. “Mala-
des, Mamedcan” deməyi xüsusilə xoşuma gələrdi. Hərdən 
Armenin əlindən mən də əsəbiləşirdim. Usta adi bir şeyi 
izah edəndən sonra, ondan da, məndən də soruşurdu ki, 
bəs “başa düşdünüz?”. Mən o saat “hə” deyirdim. Armen 
isə qoyun kimi başını aşağı salıb “yox” cavabı verirdi. Us-
tam başdan bir də izah edirdi. Yenə də çatmırdı bu bəd-
bəxtə. Martiros dayı hirsindən partlayırdı. Amma təmkinlə 
bir də izah etməli olurdu.

 Artıq kafel vurmağa əlim öyrəşmişdi. Bəzən say baxım-
dan ustamı da keçirdim. Düzdür, əyri-üyrü alınırdı. Amma 
taqsır məndə deyildi. Bakı malıydı da, neyləyim. Martiros 
dayının kafelləri isə düpbədüz alınırdı. Orasını-burasını 
yonan, qəlibə salan debil Armenin hesabına. Hərdən Ar-
men yoxa çıxırdı. Martiros dayı deyirdi ki, uşaq xəstələnib. 
İki-üç gündən sonra isə yenidən tikintiyə qayıdırdı. 

 Evə gedəndə işimdən ağızdolusu danışırdım. Mamed 
müəllim zəng edib məni texniki-peşə məktəbinin direk-
toruna da tapşırmışdı. Dərsə getmirdim. Qiymətlərim 
isə yazılırdı. Direktora da tapşırmışdı ki, məktəbi bitirən 
kimi, təyinatımı onun tikintisinə versin. Hətta xüsusi ola-
raq “tələbnamə məktubu” da göndərmişdi. Bütün günü 
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 tikintidəydim. Atam isə bunlara sevinmək əvəzinə qırışığı 
açılmırdı. Yazı makinasını qabağına qoyub yazırdı. Bilir-
dim nə tıqqıldadır. Müdirim Mamed müəllimin qızı Pərvin 
üçün diplom işi yazırdı. Hərdən də anama “bu zalımın qızı 
lap debildir e. Heç nə anlamır. Hövsələm çatmır day izah 
eləməyə. Məcburam özüm yazım”.

 * * *
 
 Günlərin bir günü Mamed müəllim gəldi ki, bəs Martiros 

kişi, nazirimizin bağında kafel işləri var. Ancaq sən yarıda 
bilərsən bu işi. Şagirdlərini də götür get. Mamed müəllim 
ayrıca maşın da ayırdı. Alətlərimizi yığıb Pirşağıya yollan-
dıq. Ətrafda tikanlı məftillər, kol-kosla hasarlanmış bağlar 
idi. Bu mühitdə uzaqdan göz deşən daş hasarlı bir evin dar-
vazasına çatdıq. İçəri girəndə heyrətimi gizlədə bilmədim.

- Martiros dayı, nə gözəl bağdır. Birinci dəfədir ki, belə 
ev görürəm. Görəsən nə qədər pul qoyub bura?

 Martiros kişi isə mənim sualıma cavab vermədi. Sadəcə 
gülümsədi. Bağ ikimərtəbəli idi. İkinci mərtəbənin pilləkə-
ni böyürdən qurulmuşdu. Qabağında da hovuz. Dibində 
iri qırmızı balıqlar üzürdü. İçinə yemiş, qarpız atmışdılar. 
Araq, pivə şüşələri də görünürdü. Hasarın dibində quyu 
vardı. Başına nasos qoymuşdular. Qulluqçu arabir nasosu 
işə salar, hovuz ləbaləb dolduqca daşan su arxla bağça-bağa 
axardı. Bu yolla hovuzun suyunu dəyişdirər, illətlənmək-
dən qoruyardılar. Bağ demək olar ki, əncir ağacı, üzümlük-
dən ibarət idi. Ortada isə ətrafa kölgəlik salan iri ağ tut ağacı 
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vardı. Şanı üzüm tingləri sarı qumun üstündə qıvrıla-qıvrı-
la gedirdi. Üzüm artıq qoraya düşmüşdü. Şaftalı ağacları 
isə gəl-gəl deyirdi. Dözməyib birini budağından üzdüm. 
Dişimə vurdum. Suyu üstümə axdı. Bal kimiydi. Bu zaman 
ikinci mərtəbədə bir qız göründü. Deyəsən, nazirin qızıydı. 
Sarafan paltar geyinmişdi. Meh əsdikcə paltarının ətəklə-
ri dalğalanır, ayaqları aydın görsənirdi. Yenə də heyrətimi 
gizlədə bilmədim:

- Martiros dayı, nə bomba şeydir bu? 
 Martiros dayı yenə heç nə demədi. Sadəcə gülümsədi. 

Armen isə heç nə danışmır, debil kimi ətrafa tamaşa edir-
di. Bağban bizi qaraja gətirdi. Materialları , kafel vuracağı-
mız yeri göstərdi. Sonra da öz işinin dalıyca getdi. Marti-
ros dayı, Armen və mən paltarımızı dəyişdik. Mən yenə də 
dözmədim:

- Martiros dayı, bunların eşşəkliyinə bax e... bu boyda yol 
gəlmişik bir stəkan çay da vermirlər bizə.

 Martiros dayı, bu dəfə də heç nə demədi. Sadəcə gülüm-
sündü. Hamam otağına gəldik. Hamam yox e, saray idi. 
Demə, adına finski sauna deyirlərmiş. Böyük hovuzu, duş 
kabinaları vardı. Mən ilk dəfəydi ki, belə şey görürdüm. 

- Armen, bax. Atan gör necə gözəllik yaradıb. Bura kafel 
vurmağa nə var ki? Laqaları gətir.

 Laqa nədir? Birinci dəfədir ki, eşidirdim. Demə, hər üzü 
beş santimetr olan qalın taxta imiş. Ustam taraz qoyub, 
laqanı beton mıxıyla divara vurdu. Sonra da mənə “sən əli-
ni vurma, sakitcə otur bax, öyrən” dedi. Məəttəl qalmışdım. 
Tikintidə divarda çızıq çəkirdik. Laqa bəs hardan meydana 
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gəldi? Utandığımdan sual vermədim. Axı Martiros dayı Ar-
men kimi mənə də “debil” deyə bilərdi. Sonra Armen ka-
felləri gətirdi. Üstündə “Made in CSSR” yazılmışdı. Bizim 
kafellərdən çox fərqlənirdi. Göz oxşayırdı. Üstündə gülləri, 
naxışları vardı. Tinləri də dümdüz idi. Amma ustam və Ar-
men yenə də sumbata kağızını əllərinə götürüb başladılar 
kafelin kənarlarını sürtməyə. Mənə də sumbata verib dedi 
ki, sürt. Birini sürtdüm, ikisini sürtdüm. Axır bezdim.

- Martiros dayı, bu dümdüzdür də... Harasını sürtürüy 
e... Lap bezdirdi məni.

- Mamedcan, onda qum, sement gətir yavaş-yavaş 
palçıq tut.

- Martiros dayı, mən usta şagirdiyəm. Gələcəyin diplomlu 
ustasıyam. Fəhlə deyiləm a... Palçıq tutmaq Armenin işidir.

- Yaxşı, onda dincəl.
Düzünü desəm, palçıq tutmağı bilmirdim. Bunu da etiraf 

etməyə utanırdım. Fanerka listi yerə uzadıb üstündə uzan-
dım. Külafirəngidə dayanan nazir qızına baxmağa başladım. 
Həyat şey idi. Göyərçin idi ye, göyərçin. Öz göyərçinlərim 
kimi nə uçurdardım bunu? Martiros dayı ilə Armen əvvəl-
cə qumu gətirdilər. Sonra xırda toxunmuş toru taxta çərçi-
vəyə saldılar. Qumu tor ələkdən keçirdilər. Lap anam qutab 
bişirəndə unu ələkdən keçirən kimi. Bunlar qəribə adam 
idilər. Tikintidə heç belə işlər görmürdülər. Amma burda ta-
mam başqa cürə işləyirdilər. Martiros dayı Armendən daha 
çox fəhləlik edirdi. Armeni söyüb tənbeh də eləmirdi. Cınqı-
rı da çıxmırdı. Sonra sement gətirib qarışığı hazırladılar. Us-
tam əlini “rastvor”un içinə salıb ovcu ilə sıxmağa başladı. 
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“Armen, bir az da sement qat. Mingəçevir qumudur” dedi. 
Heç nə anlamırdım, tikintidə sarı qum idi, burda qara qum. 
Tikintidə divara cızığ çəkirdik, burda isə hər tərəfi düpbə-
düz olan taxta vururduq. Tikintidə qumu ələmirdik, burda 
ələdik. Utandığımdan da debil Armenin yanında soruşa bil-
mirdim. Axı Martiros dayı mənə də debil deyə bilərdi. Belə-
cə günortayadək işlədik. Nazir, arvadı və qızı çərhovuzun 
qırağında nahar eləyirdilər. Mənim də bir gözüm onlarday-
dı. Nazir hər dəfə soyuq pivə dolu bakalı dodaqlarına yapış-
dıranda, köpüyü bığlarına yapışıb qalanda, arabir də qaxac 
kilkənin başını və quyruğunu əvvəl dişiylə təmizləyib, son-
ra ağzına qoyanda dodaqlarım çat verirdi.

- Martiros dayı, bunlara bax e, özləri yemək yeyirlər. Biz 
isə burda qul kimi işləyirik. Heç çay da vermirlər.

 Martiros dayı isə heç nə demir, sadəcə gülümsəyirdi. Su-
sayanda da bumbuz quyu suyunu başına çəkər, əl-üzünü 
yuyardı. Yarım saat sonra qulluqçu bizə yaxınlaşaraq na-
hara dəvət etdi. Əlimizi yuyub qaraja gəldik. Köhnə stolun 
üstündə süfrə açılmışdı. Ortada hər şey vardı. Bircə pivə-
dən başqa. Stulların isə ayağı əsirdi. Armen oturanda biri-
nin qıçı qopdu. Yazıq özünü güclə saxladı. Birtəhər yemə-
yimizi yeyib iş başına qayıtdıq. Armen nahar fasiləsindən 
istifadə edib bağı gəzməyə başladı. Birdən nazirin xanımı-
na yaxınlaşaraq “Sizdə bint olarmı?” dedi. Onlar da həmən 
bint tapıb Armenə verdilər. O da şaftalı ağaclarından birinə 
yaxınlaşıb, bardan ağırlıq edib qırılan budağını qaldırdı. 
Düzəltdiyi haçanı budağın altına qoydu. Gövdədən ayrılan 
yerini bintlə sarıdı. Sonra da işinin başına qayıtdı. 
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 Səhəri gün yenə də bağdaydıq. İşə başlamamışdan qa-
baq Armen qarajdakı köhnə stol-stulu günə çıxardı. Ev 
yiyəsindən yenə bint istədi. Stulların laxlayan ayaqlarını 
çıxararaq gövdəyə girən calaq hissəsini bintlə sarıdı, PVA 
yapışqanı vuraraq yerinə saldı. Sonra sumbata kağızı ilə 
həm stolu, həm də stulu yaxşıca sürtdü. Nazirin arvadı 
və qızı da ona tamaşa edirdi. Məəttəl qalmışdım. Armen 
gözünün ucuyla da nazirin bomba kimi qızına baxmırdı. 
Öz işindəydi. İstədim ki, qıza yaxından baxmaq üçün guya 
Armenə nəsə kömək əlimi uzatmaq üçün onlara yaxınla-
şım. Martiros dayı buraxmadı. Armen stol-stulu sumba-
ta ilə sürtüb təmizlədi. Sonra rastvoritelli əskiylə tozunu 
sildi. Birdən üzünü nazirin arvadına tutaraq “Pivə var?” 
deyə soruşdu. Yandım töküldüm ki, ay rəhmətliyin oğlu, 
dilimlə çay istəyirəm vermirlər. Bu isə pivə istəyir. Özü də 
çeşski. Amma nazirin arvadı pivəni o saat gətirdi. Armen 
cibindən qəhvəyi rəngli toz çıxardaraq, balaca bir qaba 
tökdü. Üstünə azca pivə əlavə etdi. Yarımçıq pivə şüşəsi-
nin ağzını bağlayıb nazirin arvadına qaytardı. Kül başıva 
Armen, debilsən ki, debil. Nə qaytarırsan? Çək də qalanı-
nı başına. Nə isə, başladı qabdakını çubuqla qarışdırmağa. 
Sonra da fırçanı götürüb stol-stulu hazırladığı bu məhlulla 
rəngləməyə başladı. Taxta solğun qəhvəyi bir rəngə düşdü. 
Elə bil kakao sürtmüşdün. Quruyandan sonra da qarajdan 
lak gətirib üstünə çəkdi. Mən mebel mağazasında belə stol-
stul görməmişdim. Par-par parıldayırdı. Pardaxlanmışdı. 
Sonra da günün altında qurumağa qoyub qayıtdı işinin  
başına. 
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 Mən isə avara-avara bu mənzərəni seyr edirdim. Hər-
dən bağa girib şaftalı dərir, ağzımı marçıllada-marçıllada 
yeyirdim. Bütün günü gözüm nazirin qızındaydı. Ayıra bil-
mirdim nəzərlərimi ondan. Armen isə ondan bir metr hün-
dürlükdə dayanan qıza heç gözünün ucuyla da baxmadı. 

Ey fələk, 
Eylə külək, 
Qaldır onu, 
Biz də görək, -

şeirini də demədi. Amma altdan-yuxarı bomba pana-
rama idi ya... Nə isə axşam biz gedənə yaxın nazir gəldi. 
Stol-stulu görüb təəccübləndi. Heyrətləndi desəm yanılma-
ram. Arvadı və qızı barmağıyla Armeni göstərdilər. Yaxın-
laşıb çəhrayı 25-liyi basdı debilin cibinə. O da hamının gözü 
qabağında pulu cibindən çıxarıb verdi Martiros dayıya. Evə 
qayıdanda gördüm ki, Martiros dayı cibimə nəsə dürtür.

- Bu nədir?
- Bayaqkı 25-likdir. Üç yerə böldüm. 8 rubl 30 kopeek də 

sənə düşür. Halal xoşun.
- Bu Armenin haqqıdır axı?
- Dəxli yoxdur. Çörəyə birlikdə çıxmışıq. Ona görə də bə-

rabər bölünməlidir.
 Səhəri gün yenə bağa gəldik. Gözümü nazirin qızından 

çəkə bilmirdim. Eləcə zilləyib durmuşdum. Vyetnamka 
çəkələklərinə, sarafan paltarına, yel əsdikcə dalğalanan ətə-
yin altından görünən əndamına baxmaqdan doymurdum. 
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O isə mənim baxışlarımı heç vecinə də almırdı. Armenin 
lakladığı stol-stulu da düz hovuzun kənarına qoymuşdu-
lar. Özləri otururdular. Axşam evə gedəndə qulluqçu bizə 
yaxınlaşıb, barmağını mənə tərəf uzadaraq.

- Usta, nazirin xanımı dedi ki, sabahdan bu oğlanı özü-
nüzlə gətirməyəsiniz. Yaxşımı?

-  Başüstə. – deyə Martiros dayı cavab verdi. Adətincə 
yenə gülümsədi.

 Mən isə pərt olmuşdum. Amma heç nə deyə bilmirdim. 
Martiros dayı isə:

- Mamedcan, lap yaxşı oldu. “Stroyka”da o qədər işimiz 
tökülüb qalıb ki... Sən orda işlə, biz də burda. Allaha şükür 
hər şeyi bacarırsan. Biz də işlərimizi tez görüb qayıdarıq. 

 Səhəri işə çıxdım. Mamed müəllim yanına çağırtdırdı:
- Əhsən, bacıoğlu. Öz aramızda bir söz soruşum səndən. 

Nazirin qızı doğurdan qəşəngdir?
- Hə. Siz hardan tanıyırsız?
- Materialları aparanda uzaqdan görmüşdüm. Arvadı da 

bombadır, hə? Armyankalar belə olurlar da... Candılar e, 
can. Bəxtəvər nazirimizin başına. Mənə zəng eləyib dedilər 
ki, bir də o uşaq bağa gəlməsin. Soruşdum niyə? Dedilər 
ki, bəs nazirin qızına şorgöz-şorgöz baxır. Dedim ki, kişidir 
də... bağışlamaq olar. Get işlə. Burda pulunu qazan.

 İş başına qayıtdım. Birinci palçıq tutmaq istədim. Amma 
necə? Axı bu işləri həmişə debil Armen görərdi. Axı mən 
ustayam, fəhlə deyiləm. Tez dayımın üstünə qaçdım. O da 
“dörd lapatka qum tök, bir lapatka da sement. Sonra da qa-
rışdır” dedi. Dayım deyən kimi də elədim. Hərdən gəlib 
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işimə də baxırdı. “Bacıoğlu, bu kafeli niyə sıx-sıx vurursan. 
Ac qalmaq istəyirsən? Aralı-aralı vur ki, kafeldən xaltura-
ya da daşıya biləsən” deyə məsləhətlərini də verirdi. Beləcə 
bir-iki gün tək işlədim. Proraba da dedim ki, bax a... bu gün-
lərin pulunu təkcə mənə yazarsan. Mən burda hamballıq 
edirəm, onlar isə nazirin bağında keyf çəkirlər. İki gündən 
sonra Martiros dayıgil də işə çıxdılar. Mənə də çıxarıb 15 
rubl verdi. Üç gün bağda işlədiyimə görə. “Elə bu?” ağzımı 
büzərək aldım, qatlayıb qoydum cibimə.

 Atam isə Mamed müəllimin qızına debil deyə-deyə dip-
lom işini başa çatdırırdı. Ölkədə də təzə-təzə yenidənqur-
ma prosesləri gedirdi. Başa düşməsəm də deyirdilər ki, pe-
restroyka yaxşı şeydir. Günlərin bir günü Martiros dayı və 
Armen gəldilər ki:

-  Mamed, sağ ol. Biz tikinti kooperativi yaratmışıq. İşdən 
çıxırıq. Bundan sonra orda çalışacağıq.

- Martiros dayı, bəs mən?
- Sən isə burda mənim yerimə qalırsan. Baş usta. Armeni 

isə özümlə aparıram.
- Məni yox, bu debili özünlə aparırsan?
- Debil özünsən.
Bu Armenin səsiydi. Sanki ilk dəfəydiki eşidirdim. Ca-

vab qaytardığına görə ayağa durub əlimi qaldırdım ki, dər-
sini verim. Martiros dayı araya girdi. Armensə:

- Mamed, mən sən deyən debillərdən deyiləm. Sadə-
cə özümü axmaqlığa vurmuşdum ki, diplomsuz oldu-
ğumu görüb Mamed müəllim tikintidən qovmasın. Sən 
isə həqiqətən elə fikirləşirdin ki, başım çatmır? Usta bir 

Mahir Qabiloğlu

94

məsələni başa salanda sən o saat “başa düşdüm” deyir-
din. Mən isə başa düşə-düşə, özümü avamlığa qoyurdum. 
Usta bir də, bir daha başa salırdı. Bu da mənim yaddaşıma 
həkk olunurdu. Sən heç nə bilməyə-bilməyə divara kafel 
vuranda, mən Bakinski malın qıraqlarını sürtürdüm. Onu 
ölçüyə uyğunlaşdırırdım. Palçıq tuturdum. Bilirdim ki, ti-
kintiyə sarı Şıxlar qumu verməzlər. Çünki tərkibində duz 
var. Qara rəngli, duzsuz Mingəçevir qumu isə baha başa 
gəldiyindən onu ancaq betona işlədirlər. Pirşağı qumu 
yağlı olduğundan ona sementi az qatırlar, Şıxlar qumu isə 
quru olduğuna görə sementi çox aparır. Bircə gün səni tək 
qoyduq... sementi kəsdin, iki gündən sonra isə bütün kafel 
yerə töküldü. 

 Nazirin bağında divara cızıq çəkmək əvəzinə, laqa tax-
ta vuranda, heç yaxınlaşıb demədin ki, bu nədir? Özünü 
çoxbilmiş kimi göstərdin. Bilirsənmi, laqanı xarrat sexində 
dəzgahdan çıxarıb, düzlüyün alırdıq ki, kafellərin də ilk sı-
rası düz alınsın. Taxtayla həm də neçə sıra istəyirsən üst-
üstə düzə bilərsən. Ağırlığa tab gətirdiyinə görə işini də tez 
başa çatdırırsan. İsti havalarda kafeli vurmamışdan qabaq 
suya qoyurdum ki, canına hopsun. Sement qarışığının nə-
mini özünə tez çəkib vaxtından əvvəl quruyub, atmasın. 
Lap çex kafelinin də qıraqlarını sumbata kağızıyla sürtür-
düm ki, bir-birinə sıx otursun, arası görünməsin. Ev yiyəsi 
də razı qalıb pulumuzu artıq eləyirdi. Qohum-qonşuya da 
məsləhət bilirdi. Üstəlik də “Yoxdur e bu erməni ustaların-
dan. Azərbaycanlı usta olsaydı, anadan əmdiyim südü gə-
tirəcəkdi burnumdan” deyirdi. 



   Qurd yağı

95

 “Xaltura”ya axşam getmirdik. Briqada şəklində bir ailə 
podratı yaratmışdıq. Bu briqadada usta-fəhlə yoxdur. Biz 
işimizin həm ağasıyıq, həm də hambalı. Birimiz dövlət ti-
kintisində işləyəndə o birimiz “xaltura”ya qaçırdıq. Mənim 
atam Nefton santexnikdir. Mənə də ata-baba sənətini öyrət-
mişdi. Amma mən buna qane olmadım. Kafel vurmağı da 
öyrəndim ki, evdə iş götürəndə həm borusunu çəkim, həm 
də kafelini vurum. Martiros kişinin oğlu da yaxşı kafel vu-
randır. Getdi atamın yanına şagird düzəldi. Santexnikliyin 
sirlərini öyrəndi. Gələcək övladlarımıza isə çalışacağıq üç 
sənət öyrədək. Biz sadə ermənilər inkişafı bunda görürük. 
Çörəyimizi də bölüşməyi bacarırıq. Yox, bunu bölünmək 
kimi başa düşmə. Babam mənə həmişə nəsihət verirdi ki, 
“Armen, yadından çıxarma. Bölünsək batarıq, bölüşsək ar-
tarıq”. Mamedcan, biz hara getsək də, istər Amerika olsun, 
istər Moskva – sənətimizlə özümüzü dolandıra biləcəyik. 
Qazandığımız da professor, akademikin bir aylıq maaşın-
dan qat-qat artıq olacaq. 

 Mamedcan, nazirin qızı qəşəng idi. Bunu mən də gö-
rürdüm. Amma çörəyin çıxan yerdə gərək başını yuxarı 
qaldırmayasan. İstəyir erməni olsun, istərsə də müsəlman. 
Heç bir kişinin belə şeylərdən xoşu gəlməz. Gəlmisən, işi-
ni gör, vəssalam. Bacarsan, digər xırda təmir işlərində də 
kömək etməlisən. Təmənnasız-filansız. O cibimdən çıxa-
rıb pivəylə qarışdırdığım toz var idi ya.... adı oxradır. Təzə 
bazarda 30 qəpiyə satılır. Üstündən də lak vuranda mebel 
təzə kimi görsənir. Mən azərbaycanlı nazirin evində 30 qə-
piyimi 25 rubl elədim. Ən əsası isə adımı qaldırdım. Sən 
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isə  çörəyindən oldun. Mamedcan, yadında saxla, əgər yaxşı 
usta olmaq istəyirsənsə, birinci fəhləlikdən keçməlisən.

Donub qalmışdım. Debil Armen dil-dil ötürdü. Lap alim 
kimi danışırdı. Cavab da verə bilmirdim. Martiros dayı isə 
sadəcə gülümsəyirdi. 

- Martiros dayı, bəlkə Mamedi də götürək kooperati-
vimizə, işimizə yarayar. Palçıq tutar, kafel sürtər, su daşı-
yar, həm də öyrənə bilmədiklərini öyrənər. Nə deyirsən, 
 götürək?

- Nə deyim ki, kooperativin sədri sənsən.
Yerimdəcə quruyub qalmışdım. Demə, Martiros dayı Ar-

menə debil, əqli cəhətdən zəif deyirmiş ki, Mamed müəllimin 
ona yazığı gəlsin, tikintidən qovalamasın? Demə, ustam Ar-
menə kafel vurmağı öyrədəndə, Nefton da Martirosun oğlu-
na santexniklik öyrədirmiş. Bundan əvvəl isə onlar ata-baba 
sənətlərinə də yiyələniblərmiş. Yəni ki, Armen həm santex-
nik, həm də kafel vuran idi. Xaltura götürəndə də ata-bala 
birgə gedirlərmiş. Biri santexnik, o biri isə kafelşik. Armen 
də arada işə gəlmədiyi iki-üç günü xəstə yatmırmış. Atası-
nın əvəzinə “xaltura”ya gedirmiş. Biri işdə pul qazanırmış, 
o biri də “xaltura” da. Məni isə nazirin evinə Mamed müəl-
lim tapşırdığına görə aparıblarmış. Kooperativdə işə razılaş-
dım. Mühasib Martiros dayının qızıydı. Qəşəng, başıaşağı 
cuvanəzən idi. Adı da Haykanuş idi. Onların arasında azər-
baycanlı bircə mən idim. Artıq debil Armenin dediklərindən 
ayılmışdım. Ayılmamışdım, sadəcə özümü təhqir olunmuş 
hiss edirdim. Qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, sənətlərinin 
bütün sirlərini, incəliklərini öyrənəcəyəm. Amma nə qədər 
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sual verirdimsə, nə Martiros dayı, nə də Armen məni öyrət-
mək istəmirdilər. Sözü kəlbətinlə çəkirdim onlardan. Eləcə 
“palçıq ver, su daşı, kafel sürt” deyirdilər. Martiros dayı məni 
də debil çağırmağa başlamışdı. Hər dəfə “debil Mamed” 
deyəndə elə bil ki, bir vedrə qaynar suyu tökürdülər təpəmə. 
Amma cavab qaytara bilmirdim. Məqsədimə çatmalıydım. 
Çox qəribə olsa da Martiros dayı oğlunu, Armeni də debil 
çağırmaqda davam edirdi. Mükəmməl usta olsalar belə. Mən 
də, Armen kimi üzünə qayıtmırdım, özümə bunu təhqir bil-
səm belə. Beləcə aylar, illər keçirdi. 

Bir evdə iş götürmüşdük. Yiyəsi də azərbaycanlı idi. Tez-
tez gəlirdi ki, Martiros kişi, çay içirsiniz? O da deyirdi ki, 
yox. Bir “yox” deyirdi, iki “yox” deyirdi, üç “yox” deyirdi. 
Sonra isə özü durub ev yiyəsini haylayırdı ki, bəs çay ver, 
boğazım quruyub. Mən də əsəbləşirdim ki: 

- Ay Martiros dayı, səhərdən kişi sənə üç dəfə çay rəklif 
edib, deyirsən ki “yox”. Sonra isə özün gedib çay istəyirsən. 

- Mamed, mən üç sıra kafel düzməsəm çay içmərəm. 
Vaxt qızıldır. Şahsuvara demişəm ki, biri gün sənin işini 
başlayacağam. Ona görə burdakı işləri sabaha tam yekun-
laşdırmalıyam.

- Yarımçıq qoysan, ya da bir yox, iki günə yekunlaşdırsan 
nə olacaq ki? Məsəlçün, dayım üç yerdə birdən iş götürür. 
Hamısını da yarımçıq qoyur. Heç nə də olmur.

- Mamed, ona görə də dayın ayda üç iş tapır, mənim isə 
o biri ayıma da növbədir. Hələ oğlumu, Neftonu demirəm.

İşlədiyimiz evin yiyəsi imkanlıydı. Bir gün dilxor halda 
gəlib:
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- Martiros dayı, maşınımı arxadan vurublar. Dəmirçi işi-
ni bir günə başa çatdırdı. İndi də qalacağam rəngsazların 
əlində. Şpaklyovkanı vuracaqlar, sonra da deyəcəklər ki, 
get sabah gəl. Sabahısı gələcəyəm, sabunlu suyla sürtüb, 
bir də şpaklyovka vuracaqlar. Maşını da kölgə yerdə qoya-
cağam ki, yavaş-yavaş qurusun. Səhəri yenə də gedəcəyəm. 
Yenə də sürtəcəklər, astar şpaklyovka vuracaqlar ki, get 
yenə sabah gəl. Bu dəfə də sürtüb astar vuracaqlar. Sonra 
da rəngləyib peçə salmaq üçün gün təyin edəcəklər. Axırda 
da elektrik, oboyşik işığını-zadını yerinə quraşdıracaq. Mən 
də hövsələsiz adam, özü də iş adamı. Maşınsız lap həlak 
olaram. Qalmışam belə.

- Niyə ki... istəyirsən sənin maşınını bir günə rənglədib 
verim özünə.

- Ola bilməz. 
- Niyə olmur ki... Gedərsən Papanin küçəsindəki proflak-

toriyaya. Valeranı taparsan. Deyərsən ki, qardaşın Martiros 
göndərib. Nə lazımdır edəcək. Səhər maşını ver, axşam da 
get götür. Mənə görə də pul-zad almayacaq.

- Nə pul, o bir günə maşını mənə versin a, nə istəsə artıq-
lamasıyla ödəyəcəyəm.

Ertəsi gün axşam ev yiyəsi sevinc içində gəldi.
- Martiros kişi, qardaşının əlləri qızıldır e, qızıl. Zülmdən 

qurtardı məni. Yoxsa ki, get-gəl. Get-gəl. Amma nə qədər 
elədim, sirrini açmadı. Nə qədər eləsəm də pul götürmür-
dü. Deyirdi ki, səni Martiros göndərib. Onun sözü mənim-
çün qanundur. Güclə cibinə basdım pulu.
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-  Havayı yerə adını tülkü Valera qoymayıblar ki... o 
sənə sirr açar? Gəl ucundan-qulağından mən deyim. Valera 
şpaklyovkanı vuran kimi salır maşını peçə qurudur. Sür-
tüb, təzədən şpaklyovka vurur. Təzədən peçə salır, az hə-
rarətdə qurudur. Çıxarıb yenə də sürtür. Sonra da astarını, 
rəngini vurur. Elektrik, oboyşik də oğludur. O saat hər şeyi 
üstünə yığır. O da bu Armen, Mamed, oğlum kimi debildir. 
Bilirsənmi, bu işdə vaxt aparan, zəhlə tökən iş şpaklyovka-
nın qurumasıdır. Onu da belə həll edir. Vəssalam. Ona görə 
də kliyentlərin əlindən tərpənə bilmir. Proflaktoriyanın da 
müdiri başına and içir, sənin kimi adamlar da.

 İşlədikcə erməni ustaların sirlərinə yiyələnirdim. Sirr 
deyəndə ki, bicliklərə. Artıq məni özününkü sayırdılar. 
Yaxşı məvacib də verirdilər. Amma Martiros dayı bu debil 
adını üstümüzdən götürmürdü ki, götürmürdü. Deyirdi 
ki, mənimlə Nefton nə qədər sağdırsa, sizin də adınız debil 
 qalacaq. 

 * * * 
 
 Beləcə, illər keçirdi. 80-ci illərin axırlarında ara qarışdı. 

Elə mitinqlərin birinci dalğasında Martiros kişi, Nefton, Ar-
men evlərini yaxşı qiymətə satıb Bakını tərk elədilər. Düz-
dür, Martiros dayı əvvəl mənə eşitdirdi ki, gəl qızımı al, ni-
gaha gir, kooperativi də, şəhərin mərkəzindəki evi də içi qa-
rışıq verim sizə, gedim. Ata-baba ocağım başqasına qismət 
olmasın. Razılaşmadım. Bircə o qalmışdı ki, erməni alam. 
Nə olsun ki, qəşəng və ağıllı idi. Beləcə, Martiros dayıgil 
çıxıb getdilər Krasnodara. Kooperativimiz də bağlandı.
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 Mən isə yenidən tikintiyə qayıtdım. Mamed müəllim 
məni soyuq qarşılasa da, əvvəlki yerimə işə götürdü. Bu cür 
münasibətinin səbəbini bilirdim. Çünki qızı artıq institutu 
bitirmişdi. Diplomu da müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş-
di. Atamın çalışdığı kafedrada laborant işinə düzəlmişdi. 
Elmlər namizədi olmaq üçün mövzu da götürmüşdü. Elmi 
rəhbəri isə atam yox, artıq kafedra müdiriydi. Ona görə də 
atam gündəmdən düşmüşdü. Həmişə olduğu kimi, Ma-
med müəllim atama salam da göndərmirdi.

 Zəmanə də dəyişmişdi. Azərbaycanı mitinqlər bürü-
müşdü. Hərdən “stroyka”ya kənar şəxslər gəlib qışqırırdı-
lar ki, “işi dayandırın. Tətilə çıxın, hamınız da gəlin Lenin 
meydanına”. Biz isə getmirdik. Mamed müəllim də deyir-
di ki, raykomdan tapşırıq gəlib. Kim mitinqə getsə, işdən 
“statya” ilə qovacağam. Sonra da heç yanda iş tapmayıb 
acından öləcəksiniz. 

 O ağır günləri də adladıq. Artıq tikintidə mən ağsaqqal-
lıq edirdim. Ermənilərdən öyrəndiyim sirlər, bicliklər ka-
rıma yaman gəlirdi. Özüm kimi debilləri ətrafıma yığıb, 
sənət öyrədirdim. Öz briqadamı yaratmışdım. İllər ötürdü, 
yaşlaşırdım. Artıq müstəqillik dövründə yaşayırdıq. Hər 
sahədə inkişaf gedirdi. Özümün təmir-tikinti firmamı aç-
mışdım. Adını da “DeBil Mamed” qoymuşdum. Soruşanda 
ki, ay Mamed, bu nə qəribə addır e, qoymusan? Yaxşı bir 
ad tapa bilmirdin ki? Deyirdim ki, bu debil adı mənə Mar-
tiros dayıdan yadigar qalıb. O məni həmişə belə çağırırdı. 
O vaxtlar elə başa düşürdüm ki, söyür, təhqir edir. Amma 
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indi anlamışam ki, demə, Martiros dayı oğluna da, mənə 
də, Armenə də “de bil” deyirmiş. Yəni ki, nə qədər sağam 
soruşun, öyrənin. Deyin, Başa salım, Bilin. Mən də bu “De 
Bil məktəbi”nin yetirməsiyəm. Ömrümün axırına qədər də 
DeBil Mamed olaraq qalacam.

2014
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BOZQIRIN  YALQUZAĞI

Yenə də anamla atam dalaşır. Neyləyim? Ge-
dim atamın ayaqlarını qucaqlayım ki, vur-

ma. Ya anamı qucaqlayım ki, kötəklər mənə dəy-
sin. Qoy bir az gözləyim. Nə qədər dalaşmaq olar 
axı? Qısqanclıq nə pis şeymiş. Böyüyəndə mən 
heç vaxt qısqanc olmayacağam. 

Hər gün belədir. Atamın evə girməyini görürük. Başla-
yır ki, “ay arvad, bu nə siqaret iyidir gəlir səndən?”, yaxud 
da ki, “üstündəki ağ ləkələr nədir?”. Tərlədiyi üçün çıxarıb 
teldə asdığı alt paltarı görəndə də qısqanır. Anam isə evdar 
qadındır. Bütün günü evdə olur. Dükan-bazara da getmir. 
Məni göndərir. 

 Atam anamdan düz on dörd yaş böyükdür. Səhər tez-
dən yuxudan durur. Binamıza yaxın stadionda qaçır, tur-
nikdə dartınır, pres hərəkətləri, idman edir. Sonra evə gəlib 
soyuq suyla yuyunur, nahar edib işə yollanır. Bütün günü 
də işdə olur. İqtisadçıdır. Axşam yorğun-arğın gəlir. Gələn 
kimi də başlayır davaya. Çarpayının altına baxır, yatağı iy-
ləyir. Sonra iri əlləriylə anamın balaca başını ovcuna ala-
raq sıxır, başına yaxın gətirərək, “gözümün içinə düz bax” 
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deyə qışqırır. Anamın da gözləri atamın ovcunun təzyiqin-
dən bərələ-bərələ az qalır hədəqəsindən çıxsın. İki dəqiqə 
bir-birlərinə gözlərini dikib dururlar. Sonra atam sağ əli-
ni yuxarı qaldırıb anamın üzünə yağlı bir şillə çəkir. O da 
“vay dədə, öldüm” deyərək sərələnir yerə. Atam birini də 
vurmaq istəyəndə mən çatıram anamın hayına. O da mənə 
görə day vurmur. 

Bir az keçəndən sonra isə atam heç nə olmamış kimi 
anamı qucaqlayır, telini sığallayır. Bundan nazlanan anam 
“başımdan bərk sıxma, ağrıdır” deyəndə bir az əvvəl əliylə 
sıxdığı, şillə vurduğu yerləri öpüşə qərq edir. Mən də se-
vinə-sevinə hər ikisini qucaqlayıb onlara qoşuluram. Meh-
riban ailəyik. Bircə atamla anamın dalaşmağı olmaya.

İndi isə qarışmayacağam. Qoy qırsınlar bir-birilərini. 
Day bezmişəm. 

- Ay ana, öldüm.
- Can, ana! 
Bezmişəm, nə qədər belə davam edəcək axı?
- Ay dədə, öldüm.
O biri otaqda atam anamı döyür. Mən də necə sakit da-

yanmışam e... Yox. Otağımdan bir addım da atan deyiləm. 
Bir azdan onsuz da barışacaqlar. Hə... deyəsən sakitləşirlər. 
Anam mətbəxə keçdi. Çaxmağın səsi gəlir. Yəqin qazı yan-
dırıb, xörəyi isidir. Süfrə açır. İndi də məni çağıracaqlar.

- Ənik, gəl yeməyini ye.
Dedim, axı. Barışıblar. İndi də başlayacaq dərslərimlə 

maraqlanmağa.
- Məktəbdə nə var, nə yox? Dərslərin necədir?
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- Yaxşıdır. Bircə cəbrdən çətinliyim var.
- Həmişə belə olur. Mən iqtisadçı. Uşaq isə riyaziyyatdan 

əziyyət çəkir. Çəkib də anası tərəfə.
- Ata, bu, nə addır e qoymusuz mənə. Uşaqlar bütün 

günü sataşır. “Ərik” deyirlər, “şaftalı” çağırırlar məni.
- Ay bala, onlar nə başa düşür Ənik nədir? Mənim adım 

Bozqırdırsa, sən də Ənik olmalısan. Sən araya söz qatma, 
niyə dərslərini yaxşı oxumursan? Sən başa düşürsənmi 
ki, Boz Qurd nəslindənsən? Sən indi Əniksən. Böyüyəndə 
Bozqır, Boz qurd olmalısan. Yaxşı oxumalısan ki, iş-güc sa-
hibi olasan. Ailənə çörək gətirə biləsən. Mənim kimi.

Bəlkə mən də bir-iki sual verim. Yoxsa dayanmayacaq. 
Düz “Xəbərlər” başlayana qədər tənbeh edəcək.

- Ata, məni attraksiona nə vaxt aparacaqsan?
- Nə vaxt dərslərini yaxşı oxusan onda. 
Deməli, heç vaxt. İndi də anama göstəriş verməyə 

 başlayacaq.
-  Ay qız, Asena, kostyumumu hazırla, şalvarı, köynəyi 

ütülə. Səhər tezdən çatdırmırsan. İşə gecikirəm.
- Yenə bəzənib, düzənib hara gedəcəksən?
- Bazlığa. Yandırıb tökürsən e məni. Adam səhər tezdən 

hara gedər?
- Bəs sən mənim üstümü iyləyəndə, yatağı mikroskop-

dan keçirəndə yaxşıdır, mən deyəndə pis? O gün də kost-
yumunun üstündən sarı tük tapmışam.

- Başlama... Maşınım yoxdur. Avtobusda yəqin kimdənsə 
yapışıb.
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- Hələ köynəyindəki pamada ləkəsini demirəm. İndi 
deyəcəksən ki, o da dönərdən süzülən tomat ləkəsidir.

- Sənə dedim ki, başlama.
- Hələ ağ ləkələri demirəm. Ehtiyatla iç də bu ayranı. Ba-

laca uşaqsan?
- Bax, sonra da televiziyanın “İnsan və qanun” verilişin-

də deyəcəklər ki, filankəs arvadını basdı öldürdü. Taqsır da 
kişidədir. Ay arvad, əsəbiləşdirmə məni.

- Yaxşı. Gedim kostyumunu hazırlayım. Bir azdan serial 
başlayır.

Yaxşı qurtardıq. Dava-dalaş olmadı. Mən də dərslərimi 
hazırlayım. Ən maraqlı yeri bir azdan başlayacaq. Hə. Se-
rial başlayır.

- Bozqır, gör necə sevirlər bir-birilərini. Ər-arvaddırlar 
e... özü də.

- Məni bu serial maraqlandırmır. Heyf deyil “Qurdlar va-
disi pusu”. Lap Bozqurdların kinosudur. Basıb-kəsən, vu-
rub-yıxan.

- Yaxşı şey öyrənməzsən orda. Toçnı ordakı kimi döyür-
sən məni. Heç uf da demirsən. Elə bil ki, düşmənimsən.

- Yaxşı, gəl otur yanımda.
- Yox.
- Gəl dedim bura.
- Hə . Oturdum. Nədi? Boynumu sıxma. Ağrıdır. Əlinin 

izinə bax?
- Yaxşı. Mmmmaç.
- Yavaş öp. Şillənin yeri də incidir.
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Vsyo da. Başlandı. Bax, ay ata, deyən lazım ki, bayaq 
döyməyin nə idi, indi öpməyin nə? 

- Ay Bozqır, bax, gör necə mehribandırlar? Özü də ki, əri 
ona “aşkım” deyir.

- Nə olsun ki?
- Sən də mənə “aşkım” de də.
- Demirəm.
- De də... nə olar? Həmişə demirdin ki, ilk məhəbbətim 

sənsən? 
- Deyirdim.
- İndi də “aşkım” de də.
- Demirəm.
- Heç demə. Gör arvadını nə çox istəyir. Qulluqçular tu-

tub. Əlini ağdan-qaraya vurmağa qoymur.
- Gicdi də... Bəs onda niyə evlənib? Milyoner adamdır. 

Gəzib keyf eləsin özüyçün də...
- Bax, bax, brilyant kolye bağışlayır arvadına ad günün-

də. Sən mənə nə bağışlamısan axırıncı dəfə.
- Süpürgə.
- Elə demə də... Aldığını heç edirsən e. Denən Qızılgül. 

Gül-çiçək.
- Alanda, bağışlayanda gül idi. Bağrına basdın, qoxula-

dın, sevindin. İki gündən sonra soldu, aparıb atdın zibil-
liyə. Süpürgə alsaydım ondan yaxşı idi. Heç olmasa iki ay 
süpürərdin evləri.

-  Bozqır, varlananda sən də mənə brilyant bağışlayarsan?
- Hə.
- Evə qulluqçu tutarsan?
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- Hə.
- Maşın, şofer ayırarsan, məni dükan-bazara, anamgilə 

aparsın?
- Hə.
- İnşallah, inşallah.
 Bu bizim gündəlik həyatımız idi. Atam istirahət günləri 

evdən bayıra çıxmır, divana sərələnib hey yatırdı. İşlədiyi 
altı günün yorğunluğunu çıxarırdı. Hərdən nənəmgilə ge-
dirdik. Amma qısqanclığından qalmırdı. Avtobusda, met-
roda biri anama baxanda az qalırdı ki, üstünə hoppansın 
həmin adamın. Dava-dalaş da salırdı. Amma bir nəfərin 
“belə qeyrətli kişisən, maşın al. Maşınında gəzdir ailəni. 
Yoxundur. Taksiyə min. Bura avtobusdur. Biri o birinə 
baxırsa, o demək deyil ki, sataşır. Bizim də ana-bacımız 
var. Sən başqa cür fikirləşirsənsə oğraş özünsən” deməsin-
dən sonra pərt olmuşdu. Ona görə qısqanclığından part-
lasa da, heç kimə bir söz demirdi. Maşına, taksiyə isə pu-
lumuz yox idi. Yox, pis dolanmırdıq. Yeməyimiz də vardı, 
paltarımız da. Amma neyləyək ki, varlı deyildik. İldə iki 
dəfə sirkə gedərdik. Şirlər, pələnglər - heyvanlar daha ma-
raqlı gəlirdi mənə. Bütün heyvanları görmüşdüm sirkdə. 
Bircə canavarlardan başqa.

- Ata, canavarları niyə gətirmirlər sirkə?
- Canavar yox, boz qurd. Heç vaxt. Boz qurdlar heç vaxt 

itaətə öyrəşmirlər. Onları əhliləşdirmək mümkün deyil. 
Qəfəsə sal... bağırları çatlayıb öləcəklər. Qəfəsdən burax-
san belə, nəsli onu qəbul etməyəcək. Çünki insanın əlindən 
çörək yeyib. Hazıra öyrəşib. Əsl boz qurd ov  eləməlidir, 
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 ailəsini yedizdirməlidir. Qəfəsdən buraxılan sürüdən 
 qovulur. Yalquzaq kimi də ölüb məhv olur.

- Bəs axı kitablarda canavar yazılıb?
- Ola bilər. Amma canavar başqa şeydir, boz qurd ayrı. 

Boz qurd yanı balalı heyvanı parçalamaz. Sürüdən bir ov 
seçər – tələbatına görə. Day canavar kimi beş-altısını boğub 
murdarlamaz. 

- Ata, bəs mənim adımın mənası nədir?
- Əmini, mənim qardaşım Əniki tanıyırsan da. Çox 

istəyirəm əclafı. Atam onu mənə tapşırıb. Neyləyək ki, 
əlindən bir iş gəlmir. Bivecdir. Onun şərəfinə sənin adını 
Ənik qoymuşam. Amma tarixən Ənik boz qurdun balası-
na deyərlər. Asena isə arvadına. Ənik nə vaxtsa Boz qurd 
ola bilər. Amma ov edə bilməsə ömrünün axırınacan beləcə  
Ənik çağırarlar.

Atam mənə belə dərs keçirdi. Mən də tutuquşu kimi bun-
ları mənə “ərik”, “şaftalı“ deyən uşaqlara danışırdım. Biri 
deyirdi ki, mən naxçıvanlıyam, o biri deyirdi ki, yerazam, 
o biri kürd olmağıynan fəxr edirdi. Mən isə “Boz qurdun 
oğlu Ənikəm” deyəndə qaqqıltıları götürürdü aləmi. Mən 
də pərt olurdum. Düzünü desəm, özüm də başa düşmür-
düm atamın dediklərini. Amma yadımda saxlayırdım. Başa 
düşməsəm də bilirdim ki, boz qurd türkçülüyün rəmzidir. 
Bu mənim keçmişim, kökümdür.

Günlərin bir günü televizorda “Mauqli” multfilmini göstə-
rirdilər. Meşəyə düşəndə canavar öz ailəsinə qəbul edərək 
balası kimi böyütmüşdü onu. Atam evə gələndən, adətincə 
anamı kötəkləyəndən sonra sual atəşinə tutdum onu.
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- Ata. Mauqli də mənim kimi Ənikdir?
- O kimdir?
- Multfilmdə göstərirdilər.
- Baxmamışam.
- Necə yəni baxmamışam. Kiplinqin əsəridir. Balaca uşaq 

meşəyə düşür. Canavar ailəsi də onu himayəyə götürür. 
Müdafiə edir.

- Canavar yox. Boz qurd. Canavar ailədən qovulmuşa 
deyərlər. Yalquzaq adı veriblər ona.

Beləcə, həyatımız davam edirdi. Atam iqtisadçı işləyib 
evinə çörək gətirər, ailəsini dolandırar, anam evdar qadınlı-
ğını edərdi, mən isə yavaş-yavaş böyüyürdüm.

Hərdən əmimgil bizə gələrdi. Özü dinməsə də arvadının 
giley-güzarı aləmi götürürdü. Atam da dözməyib uşağının 
cibinə pul basardı. Çox istəyirdi qardaşını. Atam Bozqır idi, 
o isə mənim kimi Ənik.

 Günlərin bir günü atam evə tez gəldi. Anam qapını aç-
mağını gördü. Əliylə onu itələyib evə girdi. Paltar dolabı-
nın qapılarını açdı. Çömbəlib çarpayının altına baxdı. Son-
ra balkona çıxdı. Damağına siqaret qoyub yandırdı. Bir-iki 
qullab vurduqdan sonra söndürdü. İçəri girdi. Bir kəlmə də 
dinmədi. Yataq otağına keçib qapını örtdü. Anam da “atan-
dır da. Yəqin işdə əsəbiləşib. Keçib gedər. Qoy dincəlsin. 
Get dərsini oxu” dedi. Bir az keçdi, atamdan səs çıxmadı. 
Beləcə, üç saat keçdi. Axşama anamın yeməyi də hazır oldu. 
Süfrəni düzəltdi. Yataq otağının qapısını açıb içəri girdi.

- Bozqır, ay Bozqır.
Atam hay vermədi.
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- Bozqır, yemək hazırdır. Əniklə səni gözləyirik.
Anam bunu deyib stola yaxınlaşdı. Mənimçün yemək 

çəkdi.
- Yeməyini ye. Atan da indi gələr,- deyərək yenidən ya-

taq otağına yaxınlaşaraq qapını tıqqıldatdı. Sakitcə açaraq, 
- Bozqır, ay Bozqır, - deyə çağırdı.

Atam isə hay vermirdi. Birdən anamın qışqırığını eşit-
dim. Çəngəli atıb yataq otağına qaçdım. Atam ağzı köpük-
lənmiş halda dinməzcə uzanmışdı. Anam isə atamın başını 
qucaqlayaraq hönkürürdü.

- Ana, nə olub? Niyə ağlayırsan? - deyə soruşdum.
- Atan ölüb, ay bala. Evimiz yıxıldı.
Atamla anama yaxınlaşdım. İkisini də qucaqladım. Lap 

dava elədikləri vaxtlar kimi. Atamı qucaqlamaq istədim. 
Amma anam atamın başını qucaqlayıb buraxmırdı. Əziz-
ləyirdi, oxşayırdı. Bir anlıq duruxdum. Elə bil anam atamı 
yaxşıca kötəkləmişdi, indi isə könlünü alırdı. Barışmaq istə-
yirdi. Atam isə gözlərini sıxıb dinməzcə uzanmışdı. Özünü 
naza qoymuşdu elə bil. Anam ha “Bozqır, Bozqır” qışqırsa 
da gözünü açmırdı. “Bozqır, mənəm e... sənin Asenan. İylə 
üstümü. Üstümdən siqaret iyi gəlir. Bax, ağ ləkələri görür-
sənmi. Alt paltarımı da eyvandakı ciyədən asmışam” desə 
də atam danışmırdı, dinmirdi. Dinməzcə uzanmışdı.

 Anamın sözüylə əmimə zəng etdim. O da gəldi. Təci-
li yardıma zəng etdik. Məəttəl qalmışdım ki, həkimi niyə 
çağırırlar. Axı atam xəstə deyil. Amma sonra başa düşdüm 
ki, demə, ölü kağızı almaq üçün həkim arayışı lazımmış, 
ona görə. Sonra başqa qohumlarımız da gəldi. Belə qərara 
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gəldilər ki, atamı baba yurdunda – kənddə dəfn eləsinlər. 
Maşınlara doluşub yola çıxdıq. Adət-ənənəyə görə, atam 
dəfn olunandan sonra yeddi gün də kənddə qaldıq. Yed-
disini verəndən sonra şəhərə qayıtdıq. Evə girdik. Yaxşı ki, 
kombini söndürməmişdik. Otaqlar isti idi. Anam isə qolla-
rını ovuşduraraq:

- Ev nə yaman soyuqdur.
- Yaxşıdır, ana. İstidir.
- Yox, ay bala, soyuqdur. Dayan kombinin hərarətini 

 artırım.
Bir az keçdi. Anam yenə əlini-qolunu “soyuqdur” 

deyərək bir-birinə sürtüşdürürdü. Yataq otağına keçib do-
labı açdı. İsti jaketini çıxarıb əyninə geçirtdi, yun corabları-
nı geyindi.

- Bu nə üşütmədir e, düşüb canıma. Ənik, acsan?
- Hə.
- Gəl səninçün qayğanaq bişirim. Vay, çörək yoxdur ki... 

Onda vermişil dəmləyim, üstünə də qayğanaq qoyum ye. 
Sabah tezdən çörək alarıq. Yaxşı?

- Hə.
Anam yeməyi bişirib boşqaba çəkdi. Yanımda oturub 

mənə tamaşa etməyə başladı.
- Bəs sən yemirsən?
- Yox. Toxam. Sən ye. Sonra da yat. Səhər dərsə gedəcək-

sən. Bir həftəni itirmisən. Eybi yox, çatarsan dostlarına. Axı 
sən Əniksən. Gələcəyin Boz Qurdusan.

- Narahat olma, ana.
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Sabah nə olacaqdı. Bilmirdi anam. Nənəm də, babam da 
himayə durmamışdı ona. Əmim arvadı da “biz öz ailəmi-
zi güclə saxlayırıq” deyə əmim Ənikdən qabaq dillənmiş-
di. Bir sözlə, anam tək qalmışdı. Nə fikirləşirdi, bilmirəm. 
Yəqin sabahdan iş axtaracaqdı.

- Yeməyini yedin? Dur yat, mənim balam.
- Yaxşı, ana. Atam daha gəlməyəcək, hə?
- Yat. Bax indi sənə baxır. O səni görür. Amma sən onu 

görmürsən. Ruhu həmişə sənin yardımçın olacaq.
- Ana, ruh nədir?
- Bala, heç özüm də bilmirəm nədir. Belə deyirlər.
Mən otağıma keçdim. Çarpayıma uzandım. Amma gö-

zümə yuxu getmirdi. Yataq otağının qapısı aralı idi. Ana-
mın səsi gəlirdi. 

- Hə, bir azdan serial başlayacaq. Onacan Bozqırın kost-
yumunu səliqəyə salım. Yoxsa yenə başlayacaq deyinməyə 
ki, şalvarının ütüsü pozulub. Qoy ütünü salım. Hə, qızdı. 
Yox. Marlayla ütüləyim. Birdən yandırıb eləyərəm – səsi 
götürəsək aləmi. Görəsən, sabah işə hansı köynəyi geyinə-
cək? Yəqin ki, bunu. Polosatını. Qalstuk da ki... göy rəng-
dən xoşu gəlir. Qoy veşalkaya keçirim. Ayaqqabılarını da 
parıldadım. Şotkayla? Yox. Təzə alıb. Cızılar. Nəfəsimi ve-
rim köhnə corabıyla silim. Hö-Hö-Hö. Bah, par-par parıl-
dadı ki. Kostyumunu divardan asım, ayaqqabısını da aşa-
ğısına qoyum. Bəh-bəh. Necə Bozqıra oxşadı e. Bircə başı 
yoxdur. Lap elə bil təzəbəydir. Bu cür əri qısqanmayasan, 
neyləyəsən?

- Ana, ay ana, - deyə yataq otağının qapısını azca araladım.
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- Can ana.
- Kiminlə danışırsan?
- Kiminlə danışacağam ki, ay bala, atanın təzə kostyu-

muyla. Evdə tapılır ki, hələ bir özüylə də danışım?
- Mən də elə bildim ki, atam qayıdıb.
- Yox, ay bala, qayıdanda sənə xəbər verərəm.
- Ana, müəllimə ingilis dilindən kitab demişdi, onu 

 alarsan?
- Atana deyərəm alar. Sən yat. 
- Gecən xeyrə.
- Xeyrə qarşı.
Yenidən çarpayıma uzandım. Yuxuya gedə bilmirdim. 

Qonşu otaqdan isə anamın səsi gəlirdi.
- Hə... Bozqır. Kostyumun da hazır. Bəs bu harda qaldı? 

Qoy telefonuna bir zəng edim. Bağlıdır ki... Yəqin dostla-
rıyla hardasa pivə içir. Televizoru yandırım. Səssizlikdən 
lap qulağım batır. “Qurdlar vadisi pusu”da başlayıb. Har-
da olsaydı özünü yetirərdi. Bundan nə əcəb, yoxdur. Amma 
kostyumu qiyamətdir a... İndi gələcək əlləriylə başımı tuta-
caq. Ovcuna alaraq gözlərinə yaxın gətirəcək. Qışqıracaq ki, 
“gözlərimin içinə düz bax”. Sonra da əlini qaldıracaq. Yox, 
belə düz demirəm. Qoy pencəyini geyinim, güzgünün qa-
bağında durub göstərim. Hə. Geyindim. Sol əliylə başımı, 
bax, beləcə saxlayacaq, sağ əlini yuxarı qaldırıb sol üzümə 
şillə vuracaq. “Şappp”. Mən də “vay dədə, öldüm!” deyib 
sərələnəcəyəm yerə. Bax, beləcə. Aaaa, pencəyini əzdim ki, 
gəlib deyinəcək. Ölürəm də onun bu sözüyçün – “aaaz, gə-
lib səni çığnıyaram aa..”. Harda qaldı e bu. Lap darıxdım 
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şilləsiyçün. Hə... şillə vurandan sonra da başlayacaq məni 
sığallamağa. Yox, belə alınmır. Arxamı kostyuma tərəf qoy 
çevirim. Hə. İndi pencəyin sol qolunu boynuma salım. Hə. 
İndi də üzümə sürtüm. Can, Bozqır, pencəyinin qoluna 
qurban olum. Harda qaldı e bu. Otaq da yaman istiləndi. 
Qoy pencərəni açım. Nə yaxşı hava var. Mən də səhərdən 
üşüyürəm. Göyün də üzü tərtəmizdir. Ay da aydın görü-
nür. Aaa... Bu ki, Bozqırdır. Ədə, göydə neyləyirsən? Bu nə 
ağ paltardır geyinmisən əyninə? Kostyumunu ütülüyüb 
hazırlamışam. Ənik də səhərdən səni gözləyir. Vay ətin tö-
külsün. Gör nə deyir e – Aşkım necəsən? Necə olacağam? 
Atan-anan yiyə durmadı. Qardaşın da ağzına su alıb susdu. 
Qayın arvadı da meydan suladı. Qovdular məni ailədən 
sən ölən kimi. Yiyə duran olmadı bizə. Lap ağ elədin a... 
O nədir mənə deyirsən? Yalquzaq kimdir? Mən Asenayam, 
Bozqurdun arvadı. Nə? Sürüdən qovulan, tək qalan qurda 
yalquzaq deyirlər? Bax cırnatma məni. Ulayaram a... Bozqır 
uuuuuuuuuuuuuu..... Bozqurd uuuuuuuuuuuuu...... 

2014
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HƏRDƏN GEY OLMAQ DA 
 SƏRF EDİR

- Good morning, Namig.
- Good morning, mother.
- How are you?
- I am good.
Bizim evdə hər səhər belə açılırdı. Anam ingilis dili müəl-

liməsiydi. Oxuduğum məktəbdə xarici dildən dərs deyirdi. 
Mənim həm sinif rəhbərim, həm də ingilis dili müəllimim 
idi. Ona görə də evdə də ingiliscə danışdırırdı məni. Fən-
ni mükəmməl öyrənim deyə. Şagirdlər deməsin ki, bizdən 
dərs tələb edir, oğlu isə heç nə bilmir. Atam isə fəhlə ba-
baydı. Dərslərimlə çox da maraqlanmırdı. Əsasən öyüd-nə-
sihət verirdi. Deyirdi ki, biz türkük – azəri türkləri. Əslimiz 
də Şamaxıdandır. Nəsimi, Füzuli, Şah Xəndan, Sabir, Seyid 
Əzim Şirvani, Abbas Səhhət bu torpağın yetirmələridir. 
Deyirdi ki, zəlzələ olmasaydı, Azərbaycanın paytaxtı indi 
Şamaxı olacaqdı. Mən də fəxrlə deyirdim ki, mən şamaxılı-
yam. Atam o saat səhvimi düzəldirdi. Yox, sən şirvanlısan. 
Qoşa Qala qapısı deyəndə irad tutardı. Deyərdi ki, oranın 
öz adı var. Üstünə də həkk ediblər. “Şamaxı qapısı” adlanır. 
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Bəzən etiraz edirdim. Deyirdim ki, mən şirvanlı deyiləm, 
azərbaycanlıyam. Ağzımdan vururdu. “Sən şirvanlısan, 
bildin? Milliyyətin də türkdür”. Sonra da əlavə edərdi: “Al-
lah Stalinin evin yıxaydı bizi - milliyyətimizin adını azər-
baycanlı edən yerdə” . Bəzən höcət edərdim. 

- Ata, axı niyə bölürsən ki, bizi? Biz hamımız azərbay-
canlıyıq. “Mən şirvanlıyam” deyəndə nə fərqi olur ki? 
O biri rayonlarda, bölgələrdə doğulanlardan nəyimizlə 
fərqlənirik ki?

- Fərqi çoxdur, ay bala. Biz şah görmüşük, onlar isə xan.
Uşaqlıqdan məni öz millətimə hörmət ruhunda böyü-

dərdi. Bir dəfə Türkiyədən gələndə qızıldan hazırlanmış 
“Boz qurd” medalyonu gətirmişdi. Məcbur etmişdi ki, bəs 
bunu taxmalısan. Mən də etiraz edirdim.

- Bu nədir e, ata. Niyə axı bu medalyonu taxmalıyam. 
Bunun yerinə telefon alaydın da...

- Ay bala, kimin boğazında xaç görürüksə bilirik ki, xris-
tiandır, Davud ulduzu görəndə tanıyırıq ki, yəhudidir. 
Müsəlmançılığın isə nişanı yoxdur. Amma türkçülüyün 
simvolu var - Boz qurd. Tax hamı bilsin ki, türksən.

- Bəs ay-ulduz?
- Ay-ulduz ərəblərdə də var. Amma boz qurd təkcə bi-

zimdir. Özü də yadından çıxarma. Sən azərbaycanlı deyil-
sən, türksən. Türk oğlu, türk. Bildin?

 Atam nə qədər desə, izah etsə də, mənə çatmırdı. Biri 
“haralısan?” soruşan kimi tutuquşu kimi cavab verirdim ki, 
azərbaycanlıyam. Anamı isə yalnız mənim dərsim, bir də tə-
lim-tərbiyəm maraqlandırırdı. Başqaları dördüncü  sinifdən 
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xarici dil dərsi keçməyə başlasalar da, mən demək olar ki, 
ingiliscə dil açmışdım. Öz yaşıdlarımdan xeyli irəliydim. 
Böyüdükcə anamın qayğıları da artırdı. Səkkizinci sinifdən 
siqaret çəkməyə başlamışdım. Nə qədər danlasa da, zərəri-
ni başa salsa, da artıq gec idi. Adətkərdə olmuşdum. Yeganə 
mənfi xüsusiyyətim bu idi. İçki içmirdim, bara getmirdim, 
evə vaxtında gəlirdim. Bir sözlə, avara deyildim. Dostlarım 
adımı “maminkin sınoçek” qoymuşdular.

 Vaxt ötdü məktəbi bitirdim. Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna 
daxil oldum. Oranı qırmızı diplomla bitirdim. Əsgərliyimi 
çəkib geri qayıtdım. İş axtarmağa başlamışdım. İngiliscəni 
yaxşı bildiyim üçün xarici şirkətlərin birində işə düzəlməyə 
qərar verdim. Amma hansına gedirdimsə xarici dildən orta 
məktəb səviyyəsində aldığım biliklər bəs etmirdi. “SiVi”mə 
baxıb başlarını bulayırdılar. Deyirdilər ki, qramatikanı bilir-
sən, ancaq danışıq dilini təkmilləşdirmək lazımdır. Bunun 
üçün də xarici ölkələrin birində hökmən kurs keçməlisən. 
Ünsiyyətdə olmalısan ki, mükəmməlləşəsən.

 Əvvəl Bakıdakı kurslara getməyə başladım. İngilis dili 
üzrə müxtəlif səviyyələri bir-bir adladım. Amma yenə də 
hansısa xarici ölkədə təcrübə keçməyə ehtiyac duyurdum. 
Görəsən harda? Tutaq ki, Amerikada. Bəs pulu hardan tapa-
caqdım? Anam müəllim, atam isə fəhlə. Dizayner maaşım 
da yolpuluma, siqaretə, müxtəlif kurslara, kitablara güclə 
çatırdı. Xarici kurslardakı müəllimlərim isə Londonu məs-
ləhət görürdülər. Başladım müxtəlif təşkilatlara baş vurma-
ğa. Amma ümid verən olmadı. İnternet vasitəsiylə London-
da üç aylıq dil kursları keçirən bir təşkilatla əlaqə yaratdım. 
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Bir az pul toplayıb, borc-xərc edib axır ki, arzuma çatdım. 
Ölüm-zülm viza aldım. Təyyarəyə minib uçdum Londona.

Londonun ətraf rayonlarının birində balaca otaq ki-
rayələdim. Mənə başa salmışdılar ki, orda siqaret bahadır. 
Ona görə nazik filtrli “Vogue” tədarükümü əvvəlcədən 
görmüşdüm. Səhər tezdən yuxudan durar, tezcə nahar 
edib dərsə yollanardım. Kursda on beş nəfər idik. Millətləri 
müxtəlif idi. İspan, italyan, rus, macar, rumın, ərəb. İçərilə-
rində azərbaycanlı tək mən idim.

Birinci dərsdən sonra tanış olmağa başladıq.
- Mən azərbaycanlıyam.
Başlarını buladılar. Gördüm ki, tanımadılar.
- Azərbaycan, Bakı.
- Hə, hə. Bakı. Yevrovijn. Deməli, bakılısan. Bəs səhərdən 

azərbaycanlı deyirdin. O nə deməkdir?
- Azərbaycanlı, yəni ki, milliyətim azərbaycanlıdır.
- İlk dəfədir ki, eşidirik.
Xaricilər məni başa düşmürdülər. Mən də özümü cırıb 

dağıdıb başa salmağa çalışırdım ki, bəs azərbaycanlıyam. 
Azərbaycanın Qafqazda yerləşdiyini izah edirdim. Ermə-
ni, gürcü adı gələndə üzləri gülür, azərbaycanlı adı eşidən 
kimi duruxurdular. Qəliz adam idilər. Başa düşmürdülər 
ki, düşmürdülər. Birdən atamın sözlərini xatırladım.

- Mən türkəm.
Bunu deməyimi gördüm. “Yes, yes, türkiş” deyə yerbə-

yerdən dilləndilər. Dərindən nəfəs aldım. Axır ki, bunları 
qandıra bilmişdim. Dərsdən sonra, belə demək mümkünsə 
“yataqxana”ya qayıtmırdıq. Qrup halında şəhərə çıxırdıq. 
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Mənə də, onlara da elə bu lazım idi. Ünsiyyət qurmaq, 
danışmaq, ingilis danışıq dilini mükəmməlləşdirmək. Ax-
şamlar isə barda yığışırdıq. Pivə içirdik, rəqs edirdik, əylə-
nirdik. Yeni tanışlar tapırdıq. Gözəl qızlar çox idi. Səninlə 
içirdilər, rəqs edirdilər, amma söhbət sevgi-məhəbbətə ge-
dib çıxmırdı. Fransız, ispan, italyan gözəlləri qabağımda 
gəzirdi, amma ünsiyyət qura bilmirdim. Yox, danışırdılar, 
zarafatlaşırdılar, amma mənə məşuqə olmurdular. Düzü, 
ürəyimi də açmağa qorxurdum. Nə deməliydim ki? “Mən 
sizi sevirəm”. Sevmirdim axı! Sadəcə xoşum gəlirdi. Vaxt 
keçirmək istəyirdim.

Günlərin bir günü yenə bardaydıq. Pivə içir, rəqs edir-
dik. Siqaret çəkməyə dəhlizə çıxırdım. Amma bu dəfə çox 
içdim. Yadımdan çıxartdım ki, Londondayam. Azərbay-
cansayağı siqaret paçkasını cibimdən çıxarıb stolun üstünə 
qoydum, yanına da telefonu. Bircə maşın açarları çatışmır-
dı. Birdən fransız gözəli üzünü mənə çevirərək:

- Namiq, sən geysən?
- Nə?
Bu nə sual idi? Bakıda olsaydıq, bu sözü deyəni çoxdan 

boğmuşdum. Amma Londondaydıq. Bir də ki, heç bir sə-
bəb olmadan, birdən-birə, üç gündür ki, tanıdığı mənə fran-
sız gözəlinin bu sözü deməsi, düzü, maraqlı gəldi. Fransız 
gözəli isə sualı verib, cavabını gözləyirdi. Görəsən, nə ca-
vab verim? Əlbəttə, deməliyəm ki, gey deyiləm. Bəlkə “gey 
sənin atondur” sözünü də əlavə eləyim? Yox, ayıbdır. Sonra 
deyərlər ki, azərbaycanlılar nə mədəniyyətsiz adamdırlar. 
Söyüş söyürlər. Axı mən təkcə özümü yox, xalqımı burda 

Mahir Qabiloğlu

120

təmsil edirəm. Cavab vermək istəyirdim ki, fransız gözəli 
sualı bir də təkrar elədi. O biri kurs yoldaşlarım da gözləri-
ni mənə zillədilər. Bəlkə deyim ki, geyəm. Görüm axırı nə 
olur. Qız soruşur da, oğlan deyil ki, nədənsə qorxum. Qoy 
bir az məzələnim bunlarla.

- Hə. Geyəm.
Bunu deməyimi gördüm. Qız rəfiqələrinin yanından du-

rub oturdu yanımda. Oturmadı ye, yapışdırdı özünü mənə. 
Əlini çiynimə saldı, ayaqlarını ayağıma sürtməyə başladı. 
Özümü güclə saxlayırdım. Daxilən yanırdım. Amma bü-
ruzə vermirdim, təmkinimi saxlayırdım. Axı mən onlar 
üçün gey idim. Bir azdan sırğa taxan, əzilib-büzülə-büzülə 
danışan italyan oğlan da sağ tərəfimə keçdi. O da ayağı-
nı ayağıma sürtməyə başladı. İşə düşmüşdüm də. Bilmir-
dim nə edim. Desəydim ki, “yox, zarafat eləyirdim. Mən 
gey deyiləm” fransız gözəlinin nəfəsindən, təmasından da 
məhrum olcaqdım. Ona görə də dözürdüm. Bir üzümdən 
fransujenka öpürdü, o birindən isə italyan erkək. Gecə saat 
birəcən barda olduq. Ordan çıxanda fransız gözəli dedi ki, 
məni evə ötür. O, imkanlı olduğu üçün Londonun mərkəzi 
hissəsində balaca bir mənzil kirayələmişdi. Onu qapıyacan 
ötürdüm. Əl çəkmədi ki, gecdir. Bizdə qal. Səhər bir yerdə 
dərsə gedərik. Mən də dəm idim, qız da. Ayaq üstə güclə 
dururdum. Ona görə də razı oldum. Mənzilə girdik. Otaq-
da cəmi bir çarpayı vardı.

- İkimiz də burda yatacağıq? - deyə soruşdum.
- Hə. Nə problem var ki? Sən gey deyilsən ki?
- Geyəm. Geyəm, - deyə bir daha təsdiq etdim.
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Qız gözümün qabağında paltarını soyundu. Hamam 
otağına girdi. Duş qəbul eləyib çıxdı. Fransız duxusunun 
ətri otağa yayıldı. Əyninə nə penuar geyindi, nə də pijama. 
Eləcə lüt sərələndi çarpayıya. Mənə də təklif etdi ki, yaxa-
lanım. Dediyi kimi də elədim. Hamam otağından çıxdım. 
Gəlib uzandım yanına. Amma yuxuya gedə bilmirdim. Qız 
isə yatmışdı. Yaman çox içmişdi. Heç özündən xəbəri yox 
idi. Mən isə yuxuya gedə bilmirdim. Sadəcə, onun gözəl-
liyinə tamaşa edirdim. Elə bil ki, moda jurnalını vərəqlə-
yirdim. Amma səhifələrə barmağım dəymirdi. Eləcə baxır-
dım, baxırdım. Az qalırdım ki, partlayım. Fransız gözəli isə 
sakitcə yatmışdı. Dünyadan xəbəri yox idi. Birdən məhlə-
mizin tərbiyəsiz uşaqlarından birinin sözü yadıma düşdü. 
“Namiq, yüz dəfə baxmaqdansa...”. Bu sözü o deyəndə ba-
şına qapaz vurmuşdum. Amma bu dəfə özüm başıma qa-
paz vura-vura qalmışdım ki, bu, nə gündür axı düşmüşəm. 
Mən nə qələt eləyib dedim ki, geyəm. O da gey olduğuma 
görə etibar edib məni evinə buraxdı. Evinə yox e, çarpa-
yısına. Özünü mənə etibar etdi. Etibar yox e, əmanət etdi. 
Əmanətə necə xəyanət edim? Axı mən azərbaycanlıyam. 
Namus-qeyrət məsələləri bizdə güclüdür. Avropadan da 
güclü. Cuvanəzən fransız qızına necə təcavüz edim? Bəlkə 
bakirədir? Yox, inanmıram. Avropada bakirə olanlara pis 
baxırlar. Beləcə, iki saat da keçdi. Yenə də yuxuya gedə 
bilmirdim. Ya geyliyimə sadiq qalıb səhərəcən yatmama-
lıydım, ya da bu gözəlliyi yaxından görməyi mənə qismət 
edən geylikdən imtina edib türklər demiş, “kəndimə qayıt-
malıydım”. Sübut etməliydim ki, köhnə azərbaycanlıyam. 
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Ən aşağısı, ən aşağısı məhləmizin tərbiyəsiz uşaqlarından 
biri. Özüm özümlə mübarizə aparırdım. Amma nə qədər 
çalışsam da, özümü ələ ala bilmədim. Sonda kişiliyim gey-
liyimə qalib gəldi.

 Səhər yuxudan oyandıq. Nahar elədik. Fransız gözəli di-
nib danışmırdı. Tərs-tərs mənə baxırdı. Dərsə yola düşdük. 
Yolboyu bircə bunu dedi: “Bəs deyirdin ki, geyəm?!”

Dərsə çatdıq. Kurs qurtarandan sonra adətincə yenə 
şəhərə çıxdıq. Gözəl qrupumuz vardı. Şən idilər. Amma 
fransız gözəli məndən yan gəzirdi. Gecə olanları isə heç 
kimə demirdi. “Məni aldatdın, namusuma sataşdın” deyə 
qışqır-bağır da salmırdı. Düzü, bunu gözləyirdim. Amma 
sonra yadıma düşdü ki, Bakıda yox, Avropadayam. Hərdən 
əyri-əyri süzürdü. İtalyan oğlan isə yanımı kəsdirmişdi. 
Amma dinmirdim. Mənə “gey”liyimi sübut etmək üçün la-
zım idi. Axı qrupda digər gözəl qızlar da vardı. Onları da 
“fəth etməliydim”. Sanki mən balıqçıydım, ova çıxmışdım, 
gey italyan da mənim qarmağımdakı soxulcan. 

 Axşam bardan çıxanda ispan gözəli məni evə dəvət etdi. 
Səhəri gün isə italyan qızı. Üç ay Londonda qaldım. Bir gey 
kimi bütün millətlərdən olan Avropa qızlarının “dadına” 
baxdım. Londonda ola-ola Avropanı “gəzdim-gəldim”, 
fəth etdim. Əlbəttə ki, özümə gey deyə-deyə. Amma yenə 
də başa düşə bilmirdim ki, ilk dəfə fransız gözəli mənə niyə 
belə sual vermişdi. Axı özümü gey kimi aparmırdım. Qula-
ğımda sırğa yox idi. Qaşlarımı aldırmamışdım. Əzilə-əzilə 
danışmırdım. 
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 Artıq üç ayımız başa çatdı. Aeroporta yola düşürdük. 
Dostcasına bir-birimizi qucaqlayıb öpdük. Koordinatları-
mızı verdik. Fransız gözəliylə sağollaşanda soruşdum.

- Sən onda mənə sual vermişdin a... ki, “geysən”? Niyə?
- Sən, Namiq, cibindən siqaret paçkasını çıxarıb stolun 

üstünə qoydun. Mən də gördüm ki, nazik filtrli siqaretdir. 
Avropada nikotini, qətranı az olduğu üçün bu cür nazik 
filtrli siqaretləri qadınlar çəkir. Bir də ki, geylər. Ona görə.

Sualıma cavab tapmışdım. Amma geriyə Vətənə qayıdır-
dım. “Gey”liyimə burda son qoymalıydım. Üç ay gey ol-
mağımla “fəxr etmişdim” - bəs idi. Necə deyərlər, “həvəs-
dir bəsdir”. 

Aeroporta gəldim. Təyyarəyə mindim. Dörd saatdan 
sonra artıq Bakıdaydıq. Bütün yolu məşq edirdim. Qorxur-
dum ki, çaşam, sonra bütün məhlədə hoydu-hoyduya gö-
türələr. Ona görə də bütün yolu öz-özümə təkrar edirdim: 
“Mən gey deyiləm. Mən Namiqəm. Azərbaycanlı Namiq”.

Bakıya qayıdan kimi, qalın filtrli siqaretə keçdim. Nazik 
siqaretləri isə zibilliyə tullamaq istədim. Amma birdən əl 
saxladım. Qoy qalsın,- dedim. Nə vaxtsa Avropaya gedən-
də karıma gələr. Babalarımız Avropanı qılıncla fəth edirdi, 
mən isə...

2014
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 AĞDAMIN  DƏLİSİ 

 Ağdamlı taksi sürücüsü Mürşüd Hüseynovun xatirəsinə

Darvazanın qabağında milis maşını dayandı. 
Qapını açıb icəri girdilər. Mən artıq həyət-

dəydim. Onları gözləyirdim. Anam, atam, həyat 
yoldaşım, iki oğlum gözlərini mənə zilləmişdilər. 
Bilirdilər ki, uzaq səfərə çıxıram. Nə vaxt qayıda-
cağım isə məlum deyildi. Bəlkə də heç qayıtma-
yacaqdım. Anam yığdığı boğçanı əlimə verərək 
“yaxşı yol, ay bala” dedi. Qəhərlənmişdim. Göz 
yaşlarımı güclə saxlayırdım. Amma ailəmin sifə-
tində bir zərrə də qorxu, hürkü, xəcalət, yaxud 
da baxışlarında tənə yox idi. Atamla, anam mənə 
hətta qürurla, fəxrlə baxırdılar. Baxmayaraq ki, 
türməyə yollanırdım. Milisi də zəng edib özüm 
çağırmışdım.

- Vətəndaş Gərayzadə kimdir?
- Vətəndaş yox, yoldaş. Mənəm Gərayzadə. Adım da 

Qaqamdır. Sizə də mən zəng etmişəm.
- Siz zəng edib demisiniz ki, adam öldürmüsünüz. Eləmi?
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- Bəli. Dördyolda, çayxanada bir ermənini öldürmüşəm. 
Sonra da ailəmlə sağollaşmaq üçün evə gəldim və sizə zəng 
etdim. Bu da silah.

- İki əlinizi də irəli tutun, vətəndaş.
Dedikləri kimi də etdim. Qandalı əlimə taxdılar. Məni 

“Uvazik” milis maşınının arxasıına otuzdurdular. Anam 
arxamca qaçıb su atdı. Mən də barmaqlıq-pencərənin arxa-
sından ona əl elədim. Amma bilmirəm gördü, ya yox.

Ağdam milis idarəsinə yaxınlaşdıq. Sirena, miqalka sə-
dasıyla həyətə daxil olduq. Rəis həyətdəydi. Deyəsən, bizi 
gözləyirdi. Arxa qapını açdılar. Məni aşağı düşürtdülər. Elə 
əlimdəki qandalı görmüşdü ki, yaxınlaşıb məni gətirən ser-
janta bir şillə vurdu:

- Ay oğraş, bu nədir? Müəllimin niyə qollarını bağlamı-
san? Utanmırsan? O saat bilinir ki, qonşu rayondansan. 
Ağdamlı olsaydın, belə etməzdin. Böyük şey olub? Erməni 
öldürüb də... Buna görə adamın qoluna naruçnik vurarlar. 
Aç, köppəyoğlu.

Serjant o saat qandalları açıb çıxartdı. Rəis qollarını boy-
numa salıb qucaqladı. 

- Kişi adamsan, Qaqam. Bu ermənilərə o da azdır. İki 
gündür ki, özümə gələ bilmirəm. Nə gecəmiz var, nə gün-
düzümüz. Heç olmasa ürəyimi bir az da olsa soyutdun. 
Mən səni sakit adam bilirdim. Bunu heç gözləməzdim sən-
dən. Əsl ağdamlısan. Sağ ol.

Rəis qoluma girib kabinetinə apardı. Çay gətizdirdi.
- Sən canın necə elədin bunu? Tüfəngdə bircə güllə olub. 

Onu da vurubsan bu erməni oğraşın düz alnının ortasından. 
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Bütün Stepanakert ayağa qalxıb. Ora yazırlar, bura yazırlar. 
Səni tələb edirlər. Deyirlər ki, cinayət bizim ərazidə olub, 
ona görə də Qaqam bizim türmədə yatmalıdır. Xoruzlansa-
lar da, amma qorxularından Ağdam yolundan bu yana keçə 
bilmirlər. Elə boş-boşuna hürürlər. Ancaq məcburam, səni 
kameraya salmalıyam. Biz ağdamlılar erməniləri adam say-
masaq da, SSRİ Cinayət Məcəlləsinə görə adam öldürmüsən. 
Məcburam səni tutmağa. Tapşırmışam. Burda heç kim sənə 
gözün üstə qaşın var deyə bilməz. Kişi adamsan, vallah. Bir 
gülləylə ağdamlıların ürəyini az da olsa soyutdun. 

Məni kameraya saldılar. Heç sorğu-sual da eləmədilər. 
Dedilər ki, dincəl. Əmin yerdəsən. Bura bir erməni dığası-
nın da əli çatmaz. 

Bir də gördüm ki, kameranın qapısı açıldı. Milis forma-
sında biri gəlib qarşımda diz çökdü. Dizlərimi qucaqladı:

- Sağ ol, Qaqam müəllim. Aldın xalaoğlumun qanını. 
Dəxli yoxdur, qatilləri axtarırıq. Amma, sənin bu etdiyin 
başqa həngamə oldu. İnanıram ki, orda bir yox, dörd ermə-
ni olsaydı da, hamısını gəbərdəcəkdin. Bu ermənilərə bö-
yük dərs olacaq. Biləcəklər ki, biz ağdamlılar həmişə qana 
qanla cavab vermişik. Sağ ol, Qaqam müəllim, canım sənə 
qurban. Bax, kameranın qapısını açıq qoyuram. İşığı da 
söndürmürəm. Ürəyin istədiyin vaxt çıx, dəhlizdə gəz. Gəl 
yanımızda otur. Buralar hamısı qurbandır e sənə.

Məəttəl qalmışdım. Axı neyləmişdim ki? Erməni öldür-
müşdüm də... Ozü də hansısa ağcabədilinin sözüylə. Sadə-
cə qatil idim. Vəssalam. Bunlar isə lap məni xalq qəhrəma-
nı eləyiblər. Çarpayıya uzandım. Yuxuya gedə bilmirdim. 
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Hələ də günorta baş verənlərin təsirindəydim. Axı bütün 
bunlar niyə mənim başıma gəlməliydi ki? Müəllim babay-
dım. Həyətyanı təsərrüfatım vardı. Başımı aşağı salıb ka-
sıbçılığımı edirdim. Bu ağcabədili axı hardan peyda oldu 
orda? Milis serjantı yenə ayırdı məni fikirlərimdən. 

- Qaqam müəllim. Anam yaxşı kətə bişirib. Gəl, təzəcə 
qızdırmışam. Arasına nehrə yağı qoyaq, ləzzətlə yeyək. 
Yaxşı camış qatığı da var.

- Yox, ay bala, yemirəm. Yaman yorulmuşam. Dincəlmək 
istəyirəm.

Ac idim. Amma erməninin başına güllə dəyəndən sonra 
beyninin kənara səpələnən ağ zərrəcikləri gözümün önün-
dən getmirdi. Başqa vaxt toyuğun başını üzəndə bir təhər 
olurdum. Amma indi adam öldürmüşdüm. Özü də günah-
sız. Nə olsun ki, erməni idi. Birdən erməni olmasaydı. Nə 
olsun ki, maşınının nömrəsi Stepanakertə aid idi. Yox, yaxşı 
ki, erməni çıxdı. Yoxsa ömrümün axırınacan bağışlaya bil-
məzdim özümü.

- Qaqam müəllim, başqa bir şey lazımdırmı?- yenə milis 
serjantı ayırdı məni xəyallarımdan.

- Yox, çox sağ ol, ay bala. Dəfn elədinizmi rəhmətlikləri?
- Hə... Dəhşət idi. Bir evdən dörd tabut çıxdı. Xalam oğlu, 

arvadı və iki azyaşlı uşağı. Böyük faciədir. Yenə sən sağ ol 
ki, bir az gözümüzün yaşını qurutdun. Yaman qudurub bu 
ermənilər. Başımız qarışıb erməni qızlarıyla eyş-işrətə. Ki-
şilərinin başını boş buraxmışıq. Eybi yox, otuzdurarıq yer-
lərində. Sən bilirsən də, Qaqam müəllim, Qarabağ ermə-
niləri həmişə ağdamlı adı gələndə tir-tir əsiblər. Amma bu 
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xalaoğlunun faciəsi nə məsələydi, mən də baş açmadım. Er-
mənidə belə cürət? İndi də ağlıma sığışdırmıram. Deyirəm 
bəlkə başqasının işi olar e...atarlar bunların üstünə. İki gün 
keçib. Bir nəfər şübhəli şəxs də saxlanılmayıb. 

- Nə bilim, ay bala. Atalar “qanı suyla yuyarlar” deyib. 
Amma bu cür alındı da... neyləyim? Mənə də güllələnmə 
kəsərlər. Bununla da iş bitər.

- Allah eləməsin, Qaqam müəllim. İmkan vermərik. Bü-
tün rayon sizin arxanızdadır. Özünüz bilirsiniz də, ağdam-
lıları bütün SSRİ tanıyır. “Ağdam” şərabının adı da dillə-
rindədir. Belə hörmətsizlik etməzlər bizə qarşı. “Ağdam”a 
həsrət qoyarıq onları, qırılıb batarlar. 

- Nə isə, ay bala. Get öz işində ol. Mənə görə narahat 
olma. Kameranın da qapısını bağla. Gözümə işıq düşür. Bir 
az mürgüləyim.

 Milis serjantı kameradan çıxdı. Qapını qıfıllamadı, sa-
dəcə örtdü. Amma nə qədər eləsəm də, yata bilmirdim. 
Günorta etdiklərim özümə də çatmırdı. Özümdə ayırd edə 
bilmirdim ki, qisas almışdım, yoxsa ağcabədilinin sözünün 
zibilinə düşmüşdüm? Səhər müstəntiqə nə deyəcəkdim? 
Hansı dəlillər gətirəcəkdim? Özümə nə haqq qazandıracaq-
dım? Yox, qətli törətmişəmsə, kişi kimi də boynuma alaca-
ğam. Axı mən ağdamlıyam.

Səhər açıldı. Milis rəisi otağına çağırdı. Axşamkı səmi-
miyyət və mehribanlıqla yenə məni qucaqlayıb öpdü. Yaxşı 
süfrə açmışdı. Ortaya bal, yağ, qaymaq, soyutma yumurta, 
təzə təndir çörəyi düzmüşdü.

- Otur, Qaqam müəllim, bir yerdə nahar edək. Gecə də 
prokurorla birlikdəydik. Yaxşıca vurmuşuq sənin  sağlığına. 
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Deyir ki, ə, mən ağdamlı deyiləm e... Ağdamlı adına 
ləkəyəm. Namuslu, qeyrətli azərbaycanlı ailəsini ermə-
nilər evinin içində diri-diri yandırıblar, iki-üç gündür ki, 
axtarıram, bir erməni də tuta bilməmişəm. Amma Qaqam 
müəllim kişi kimi gedib qisas alıb, hansısa dılğır ermənini 
gəbərdib, o saat tutub basmışam dama. O da mənim kimi 
üzüqaradır sənin yanında. İndi də təzyiq edirlər ki, bəs işi 
verin Stepanakertin prokurorluğuna. Biz də etiraz edirik. 
Qanuna qalsa, düz deyirlər. Ermənini onların ərazisində öl-
dürmüsən. Yaxşı ki, biz onlardan əvvəl xəbər tutduq. Meyi-
ti də götürdük, şahidləri də.

- Narahat olmayın. Deyirlər verin, verin də... nə olar-olar. 
O yazıq qonşumuz nə etmişdi ki, ailəsi qarışıq məhv etdilər.

- Vallah, özüm də məəttəl qalmışam. Rəhmətliyi tanıyır-
dın da... sakitin biriydi. Bakıdan əmrlə təyin ediblər bunu 
Stepanakertə, meliorasiya idarəsinə müdir. Ermənilərin də 
xoşu gəlməyib bu qərardan. Bir dəfə xəbərdarlıq ediblər ki, 
ərizəni yaz çıx işdən, iki dəfə deyiblər. Özün tanıyırsan da 
biz ağdamlıları. Erməni qabağından qaçan deyilik. O da 
elə. İlkin araşdırmalardan belə məlum oldu ki, rəhmətlik 
evinə gələndən sonra sakitcə giriblər həyətə. Şam elədikləri 
yerdə arvadını da, özünü də, iki uşağını da tutub ağzını, 
əl-qolunu bağlayıblar. Sonra da evin qapı- pəncərəsini mıx-
layıb, nöyüt töküb odlayıblar. Dördü də diri-diri yanıb kül 
olub. Sən də deyirsən ki, “nə olar - olar”. İndi bu olanlardan 
sonra istəyirsən ki, verək səni ermənilərin əlinə? O, sənlik 
deyil. Biz özümüz bununla məşğul olacağıq.

- Çox sağ olun, - deyib əlimi çay stəkanına uzatdım. 
Bir qurtum içib nəlbəkiyə qoydum. Qəndi əlimə götürüb 

Mahir Qabiloğlu

130

 ağzıma qoymaq istədim. Bacarmadım. Sonra stolun üstün-
dəki qaymağı, şoru gördüm. Yenə erməninin beyninin ət-
rafa səpələn qan qarışıq ağ zərrəcikləri gəlib dayandı gözü-
mün önündə. Rəis yumurtanı stola çırpıb qabığını soymağa 
başladı. Xırda-xırda ağ qabıqlar çıt-çıt səs çıxararaq boşqa-
ba töküldükcə dözə bilmədim. Tez ayağa durub pəncərəyə 
doğru iki addım atdım. Başımı bayıra çıxardıb öyüməyə 
başladım. Az qaldı ki, ikinci mərtəbədən kəlləmayallaq ge-
dim aşağı. Səsə gələn milislər, rəis bir təhər tutdular məni.

- Mən gedim kameraya. Nahara görə çox sağ ol, rəis.
- Nə yedin ki, ay rəhmətliyin oğlu. Deyərəm gətirərlər 

payını kameraya. 
- Yox. Zəhmət çəkməyin. Çayla qara çörək olsa bəsdir.
Yaman pis vəziyyətə düşmüşdüm. Allahın adi qəndiy-

lə çayına da həsrət qalmışdım. Şor, pendir, qaymaq, duz 
görəndə də elə bilirdim ki, erməninin ətrafa səpələnən ağ 
beynini görürəm. Öyümək tuturdu məni. 

Günortaya müstəntiq də gəlib çıxdı. Hörmət əlaməti ola-
raq məni rəisin otağında dindirməyə başladı.

- Qaqam müəllim, hadisə necə oldu? Birinci danış, sonra 
görək nə əncam çəkirik.

-  Ay oğul. Məni Ağdamda hamı yaxşı tanıyır. Müəllim 
babayam. Sağ olsunlar, hörmətimi saxlayırlar. Bu ermə-
nilərlə heç salam-kəlamım da olmayıb. Bəzən dostlarla 
yeyib-içəndən sonra deyirdilər ki, indi də gedirik Stepana-
kertə. Erməninin ana-bacısını “ağlatmağa”, mən getməz-
dim. Lağ eləyərdilər. “Qaqam, sən necə ağdamlısan? Val-
lah məəttəl qalmışıq sənə. Bir ağdamlının ki, Stepanakertdə 
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məşuqəsi olmadı, o nə ağdamlı sayılır e” desələr də, yoldan 
çıxara bilmirdilər məni. 

Bu ermənilərin törətdiyi hadisə vardı ha... Həmin günün 
axşamı dördyol deyilən yerdən keçirdim. Ürəyim çay istə-
di. Ağdamlı Mədinin işlətdiyi cayxananın yanında maşını 
əylədim. Həyətdəki su çənində əl-üzümü yuyub içəri gir-
dim. Məndən başqa içəridə üç-dörd nəfər də vardı. Yerli 
adama oxşamırdılar. Birdən qonşu stolda oturan biri:

- Eşitmisiz də... bu ermənilər nə edib ə... Lap qudurub-
lar e. Şəhərin ortasında su idarəsinin rəisini, arvadını, iki 
uşağını evində diri-diri yandırıblar. Bütün Ağcabədi ancaq 
bundan danışır. Bunlar lap qurd ürəyi yeyiblər e...

- Ağdamlılar bu məsələni belə qoymazlar! - qonşu stol-
dan bir başqası söhbətə qoşuldu. - Görəcəksən əvəzini necə 
çıxırlar.

- Düz deyirsiz, - deyə mən də söhbətə qoşuldum. - isti-is-
tidir, hələ ayılmamışıq. Bu gün dəfn eləyirik onları. Yəqin 
ki, cavabsız qoymayacağıq.

 Bir stəkan çay süzüb, qənddən dişləmişdim ki, çayxana-
nın qabağında bir maşın dayandı. Sürücü içindən düşdü. 
Su çəninə yaxınlaşıb əlindəki əskini yumağa başladı. Ağca-
bədili pəncərədən maşına tərəf boylandı.

- Stepanakert nömrəsidir. İki yüz paiz ermənidir. Yox, bu 
lap ağ oldu. İndi gəlib bizimlə oturub hələ bir çay da içəcək. 
Burda, görəsən, bir ağdamlı tapılacaq ki, bu oğraşın cava-
bını versin?

Bu söz məni yaman tutdu. Ətrafımda oturanlara bax-
dım. Onlar da gözlərini mənə zilləmişdilər. Baxışlarından 

Mahir Qabiloğlu

132

 oxuyurdum ki, “bəs, səhərdən ağdamlı, ağdamlı deyib dö-
şünə vururdun. Bu da erməni. Day nəyi gözləyirsən?”. Bir-
dən gözüm divarda asılan ov tüfənginə sataşdı. Çayçıya:

- Bunun içində gülləsi var?
- Var qadan alım. Cəmi bir dənədir.
- Ver onu bura.
- Qadan alım, qan salma. Çörəyim burdan çıxır.
- Nə çörəy, ə... mən indi sizə göstərərəm ağdamlı necə 

olar.
Bunu deyib daha çayçını gözləmədim. Stulu ayağımın 

altına qoyub divardakı təklüləni götürdüm. İçini açıb güllə-
si olub-olmamasını yoxladım. Çaxmağı çəkib lüləsini ağca-
bədilinin gicgahına dirədim.

- Sən deməli ağdamlıların kişi olub-olmamasını bugünə-
cən görməmisən də... Həəə?

- Yox, vallah elə demək istəmədim. 
- Gəl belə danışaq. Əgər bu erməni bu çayxananın qa-

pısını açıb içəri girsə, onu öldürəcəyəm. Yox əgər, maşının 
şüşəsini silib yoluna davam etsə... onda, ağcabədili, səni 
gəbərdəcəyəm ki, başqalarına da dərs olsun. Ağızlarının 
zibilini dağıtmasınlar.. Bilsinlər ki, ağdamlılar kişidirlər, 
həmişə də kişi olublar.

Bu sözdən sonra ağcabədili tir-tir əsməyə başladı. Çay 
içənlər aradan çıxmaq istəsələr də, tüfəngi onlara tərəf 
yönəldib “Söhbət sizin yanınızda olub. Sizin yanınızda da 
bitməlidir” deyib qapının ağzını kəsdirdim. Erməni isə ma-
şınının qabaq şüşəsini silib yenidən su çəninə yaxınlaşdı. 
Əskini bir də yuyub, maşına yaxınlaşdı. Qabaq qapını açdı. 
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Mənim isə bir gözüm onda, bir gözüm isə ağcabədilidə idi. 
Tüfəngin lüləsini də gicgahına dirəmişdim. Ağcabədili tir-
tir əsirdi. Erməni maşına əyləşdi. Ağcabədilinin rəngi bir az 
da ağardı. “Qadan alım. Pox yemişəm, qələt eləmişəm. Ba-
lalarım var. Onları yetim qoyma” desə də qulağım eşitmir-
di. Dediyimi eləyəcəkdim. Əgər erməni çayxananın qapı-
sından içəri girsəydi onu, yox əgər maşınına minib yoluna 
davam etsəydı ağcabədilini öldürəcəkdim. Erməni maşına 
əyləşib bardaçoku açdı. Nəsə qurdalanmağa başladı. Sonra 
maşından düşüb yenidən su çəninə yaxınlaşdı. Əl-üzünü 
yumağa başladı. Yaş əlini başına aparıb saçlarını barmaq-
larıyla daradı. Sonra bir müddət yerində dondu. Çayxana-
ya tərəf baxdı. Və bizə tərəf addımlamağa başladı. Qapını 
açıb ayağını kandardan içəri qoymuşdu ki, tətiyi çəkdim. 
Düz alnının ortasından tutdu. Erməninin qanı mənim və 
çayxanadakıların üstünə çiləndi. Ağcabədiliylə çayçının 
ürəyi getdi. O biri müştərilər isə canverən erməninin cəsə-
dini tapdalayıb özlərini çayxanadan bayıra atdılar. Maşın-
larına minib aradan çıxdılar. Mən isə tüfəngi götürüb milis 
idarəsinə yox, sağollaşmaq üçün evə gəldim. Hal-qəziyyəni 
danışdım. Sizə zəng elədim. Sonrasını bilirsiniz. İstəsəniz 
çayçı da, ağcabədili də təsdiq edərlər.

- Ay rəhmətliyin oğlu, nə ağcabədili, nə çayçı? Çayçı hələ 
də şokdadır, ağcabədilinin isə başına hava gəlib. Deyir ki, 
mən Vazgenəm. Aparıb dəlixanaya salmışıq. Sənədi-zadı 
da yoxdur ki, qohumlarına xəbər verək. Ağcabədi milis 
şöbəsinə şəklini göndərmişik. Amma hay verən yoxdur. 
Ər-arvadı, iki uşağı – bütöv bir ailəni diri-diri yandıranlar 
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isə qaçıb gizləniblər. Allah bilir, hansı daşda-kəsəkdə. İzləri 
də Mardakertə gedib çıxır. İki gündür ki, axtara-axtara qal-
mışıq. Yoldaş müstəntiq, nə edək Qaqam müəllimin işini? 
– deyə milis rəisi soruşdu. 

- Qaranlıq məqamlar çoxdur. Bunları aydınlaşdırmaq la-
zımdır. Özüm də çaşıb qalmışam.

- Nəyə çaşıb qalmısız ki? Deyirəm ki, ermənini mən öl-
dürmüşəm. Dəlil-sübut da ki, bu silah. Ölü də yəqin morq-
dadır. Ağcabədiliylə çayçı da özlərinə gələrlər inşallah. Bur-
da qaranlıq nə var ki? İşi bağla göndər məhkəməyə. Sonrası 
nə olar-olar. Eləmişəm – cəzamı da çəkməliyəm.

- Ay Qaqam müəllim, insan taleyi tapşırıblar e mənə. 
Raz-dva eləyib başımdan edə bilmərəm. Dedikləriniz inan-
dırıcı görünmür. Bəlkə başqası vurub ermənini. Sizi də 
qorxudublar ki, onun günahını boynunuza götürəsiniz?

İşə düşmüşdüm də. Təqsirimi boynuma almasaydım, 
mozgilərimi xarab edib, hələ işgəncə-zad da verdirib istə-
diklərinə nail olacaqdılar. İndi boynuma alıram deyirlər ki, 
bəs səni qorxudublar, yalandan deyirsən.

- Yoldaş Gərayzadə, sizi bu cinayətə təhrik edən kim 
olub? – deyə müstəntiq səsini qaldıraraq soruşdu.

- Ağcabədili.
- Hardan bilirsiniz ki, ağcabədilidir?
-  Çünki dedi ki, bütün Ağcabədi bundan danışır.
- Pasportunda daimi qeydiyyat yerini sizə göstərdimi?
- Yoooox?!
- Harda doğulduğunu necə, bəlkə hansısa sənədində 

gördünüz?
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- Yooox?!
- Bəs niyə belə əminliklə danışırsınız? Bəlkə başqa rayon 

sakinidir, Bakıya gedirmiş, Ağcabədidə dayanıb çörək ye-
yib, orda da bu faciə barədə eşidib.

Vay, doğurdan e. Müstəntiq düz deyir. Mən lap bazar 
söhbəti eləyibmişəm ki...

- Yoldaş Gərayzadə.
- Bəli.
- Siz nəyə əsasən təkid edirsiniz ki, erməni öldürübsünüz.
- Ağcabədili dedi ki, bəs maşınının nömrəsi Stepanakert 

nömrəsidir.
- Maşının markası nə idi?
- Deyəsən “Jiquli”ydi.
- Qaqam müəllim, bura uşaq bağçası-zaddır? “Jiquli”ydi, 

yoxsa başqa maşın idi?
- Dəqiq yadımda deyil. 
- Hansı marka?
- Dəqiq bilmirəm.
- Nömrəsi nə idi?
- Heç baxdım ki...
- Bəs hardan bildiniz ki, Stepanakert maşınıdır?
- Ağcabədili dedi.
- Hardan bildiniz ki, deyən adam ağcabədilidir?
- Çünki dedi ki, bütün Ağcabədi bundan danışır.
Müstəntiq sual atəşinə tutmuşdu məni. Artıq özüm-ö-

zümdən də şübhələnməyə başlamışdım. Müstəntiq isə sua-
lı-suala calayırdı.

- Siz milisə zəng edib demisiniz ki, ermənini qətlə yetir-
misiniz. Hardan bildiniz ki, ermənidir?
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- Bilmirəm.
- Maşının markası?
- Bilmirəm.
- Nömrəsi nə idi?
- Görmədim.
- Qətlə yetirdiyiniz adam ermənicə danışırdımı?
- Yox. 
- Pasportunu gördünüzmü?
- Yox.
- Bəs hardan bildiniz ki, ermənidir?
- Orda bir adam oturmuşdu, o dedi.
- Kim idi bu adam?
- Bilmirəm.
- Aydındır.
Milis rəisi də dinməzcə sorğu-suala tamaşa edirdi. Din-

mirdi. Müstəntiq işarət barmağını burnumun ucuna yaxın-
laşdıraraq saat kəfkiri kimi sağa-sola hərəkət etdirməyə 
başladı. Bir müddət gözlərini gözlərimə dikib gipnoz edir-
miş kimi dinməzcə durdu.

- Silahı hardan əldə eləmisiniz?
- Divardan asılmışdı. Çayçının idi.
- Yalan deyirsiniz.
- Vallah düz deyirəm.
- Çayxana sizinçün muzey-zaddır ki, divardan silah asıla?
- İnanmırsınızsa çayçıdan soruşun.
- O deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. Bəlkə Ağdamın “to-

yuq-cücə” bazarından almısınız?
- Yox. Ağcabədilidən soruşun. O deyər.
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- Hardan bildin ki, o Ağcabədidəndir.
- Bilmirəm.
- Bəs onda niyə deyirsən?
- Bilmirəm. 
- Rəis, aydındır. Qoy şöbədə qalsın. Nəzarəti gücləndi-

rin. Mən də prokurora məruzə edim. Sonra birlikdə qərar 
verərik.

- Nə “aydındır”, yoldaş müstəntiq, - deyə dilləndim.
- Sizdə psixi çatışmazlıqlar görürəm. Psixiatr müayinə-

sindən keçməlisiniz. O rəy verəndən sonra istintaqı davam 
etdirərik. Mən bu vəziyyətdə sizinlə sorğu-sual apara bil-
mərəm. Sual verirəm, deyirsiniz ki, ağcabədilidir. İyirmi 
saniyədən sonra eyni sualı verirəm, deyirsiniz ki bilmirəm. 
Deyirəm öldürdüyün kimdir? Əminliklə deyirsiniz ki, er-
mənidir. Milisə də zəng edib bu cür məlumat vermisiniz. 
On saniyə sonra soruşuram, deyirsiniz ki, bilmirəm. Alnın-
da yazılmışdı erməni olmağı? Mən azərbaycanlıyam, maşı-
nı isə Hadrutda prokurorluqda işləyəndə almışam. Oranın 
uçotundadır. Nömrə də oranındır. İndi belə çıxır ki, mən 
erməniyəm? 

- Allah eləməsin. Ay müstəntiq, rəis də dünən dedi ki, 
bəs erməni öldürmüsən, halal olsun sənə.

- Nə?- rəis əsəbi halda yerindən hoppandı, - Mən sənə 
nə vaxt belə demişəm. Mən milis rəisi, asayişin keşiyində 
ayıq-sayıq dayanan bir insan heç elə deyərəmmi? İnsan 
ölüb e, orda. Nə olsun ermənidir, ya azərbaycanlıdır. Fərqi 
var? Hamı insandır, milliyyətindən asılı olmayaraq. Başa 
düşdün? Sən də ömründə tüfəng görməyən adam, lazım 
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idi ki, qurdalayasan silahı. Demirsən ki, içində güllə olar, 
öz-özünə açılar? Sənin bu səhlənkarlığına, ehtiyatsız dav-
ranmana görə o boyda erməni xalqının o boyda övladını 
itirmişik. Sabah da üçüdür. Allah rəhmət eləsin.

Aman Allah, mən nə eşidirdim? Dünən, bu səhər məni 
öyən, mənimlə fəxr edən rəis idimi indi danışan? Ya mən 
yuxu görürəm? Nə oldu buna ki, belə çöndü? Özü də fəxrlə 
deyir ki, ağdamlıyam. Amma erməniyə rəhmət oxuyur.

- Vallah, mən erməni öldürmüşəm. Özü də ağcabədili sa-
lıb məni bu qana. İnanmırsınız çayçını çağırın, o desin.

- Yox, rəis, deyəsən buna heç nə başa sala bilməyəcəyik. 
Çağıraq çayçını, o da danışsın. Danışsın yox e... üzünə dur-
sun. Bəlkə yuxudan oyana. - deyə müstəntiq dindi. 

Çayçı otağa girən kimi mənə tərəf baxıb həyəcanla:
-  Bu idi, yoldaş rəis. Bu adam idi. Qoydu stulu ayağı-

nın altına divardakı tüfəngimi götürdü. Dedim ki, qadan 
alım, içində güllə var. Gecə burda qaroul çəkəndə, su ba-
şına gedəndə götürürəm ki, birdən heyvan-zad gələr üs-
tümə, atım. Qulaq asmadı. Götürdü başladı oynatmağa. 
Dedim ki, bu səninçün oyuncaq deyil. Qulaq asmadı. Nə 
qədər dedim, başa düşmədi. Fikirləşdim ki, yəqin dəlidir, 
dəlixanadan qaçıb. Telefon da yox ki, sizə zəng edim, çağı-
rım. Məcbur olub, yapışdım silahdan başladım əlindən al-
mağa. O dartdı, mən dartdım. Əlindən də ki, ala bilmirdim. 
Silahın da lüləsi qapıya tərəf tuşlanmış vəziyyətdə idi. Bir-
dən tüfəng açıldı. Təsadüfdən də bu dəm çayçıya klient gir-
di. Dəydi yazığın düz alnından. İstəsəydin, nişan  alsaydın, 
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belə  alınmazdı. Amma neyləyək, onun taleyinə də belə ya-
zılıbmış da... Rəis, taqsır məndədir ki, silahı əl altında sax-
lamışam. Bunun kimi dəliləri nəzərə almamışam. 

- Ə, Mədi, nə taqsır, nə günah? Adam ölüb e sənin bu eh-
tiyatsızlığından. Bunu başa düşürsən? Tutacağıq səni, lap 
o yana da keçəcəyik. Gedərsən türmədə ağlın yerinə gələr. 
Aparın bunu!- deyə milis rəisi serjantlara əmr verdi.

- Yoldaş rəis, çayçının taqsırı yoxdur. Mənəm qatil. Ermə-
nini mən öldürmüşəm. Özü də bilərəkdən. 

- Yox, ya siz sovet hüquq-mühafizə orqanlarını barmağı-
nıza dolamısınız, ya da ki, psixi xəstəsiniz, - deyə müstəntiq 
dilləndi. 

Nə? “Psix”? Yəni ki, dəli? Bu sözü eşitcək yerimdən sıç-
rayıb müstəntiqin üstünə hoppandım. İki əlimlə boğazın-
dan yapışaraq boğmağa başladım. Milislər güclə aldılar 
əlimdən.

- Yoldaş rəis, bu psixi xəstə yox, lap ipləmə imiş ki? 
Deyəsən, qoyduğum diaqnoz artıqlamasıyla öz təsdiqini 
tapır. Çayçı da düz deyirmiş.

- Dəli sənin nəslindir. Mən səninçün o-bu deyiləm a... 
Mənə ağdamlı Qaqam deyərlər. Ermənini öldürmüşəm, 
əcəb də eləmişəm. Cəzam nədir, onu da verin.

Rəislə milislər nə qədər eləsələr də, məni sakitləşdirə bil-
mirdilər. Çayçı deyəndə yox, müstəntiqin “dəli” sözü ya-
man yer eləmişdi mənə. Tezcə təcili yardım maşını çağır-
dılar. Həkimlər gəlib sakitləşdirici iynə vurdular. Yuxuya 
getdim. 
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 * * *

Ayılanda artıq palataydım. Uzun ağ köynək geyindirib, 
uzun qollarıyla bədənimi sarımışdılar. Şurik kinosu yadıma 
düşdü. Deməli, dəlixanadaydım. Palatada heç kim yox idi. 
Ayağa durmaq istədim. Dura bilmədim. Yavaşca “həkim” 
deyə çağırdım. Eşidən olmadı. Bir azca bərkdən çağırdım. 
Yenə də səsimi eşitmədilər. Bu dəfə var gücümlə qışqırdım. 
“Həkimmmm... Həkimmmm...”

İki ağ xalatlı kişi tezcə palataya girdilər. Birinin əlində 
şpris - iynə var idi.

- Nə olub? Yenə dəliliyin tutub?
- Mən dəli deyiləm.
- Burda hamı belə deyir. Bəs kimsən?
- Ağdamlı Qaqam.
- Nə istəyirsən?
- Tualetə getmək istəyirəm. Ayaqlarımı, qollarımı açın.
- Özünü yaxşı aparacaqsan? 
- Hə.
- Bax a... Yaxşı aparmasan iynə vurarıq sənə.
Anam yadıma düşdü. Uşaqlıqda yemək yeməyəndə qon-

şu Nahid həkimlə, onun iynəsiylə qorxudurdu bizi. İndi də 
bu. Elə bil uşaq zadam bunlar üçün. Birdən dərs dediyim 
sinif yadıma düşdü. Şagirdlərin əllərini qaldırıb “müəllim, 
olar ayaqyoluna gedim” sözlərini xatırladım.

- Söz verirəm, özümü yaxşı aparacağam. Doktor əmi, olar 
ayaqyoluna gedim? Kakaş, pipiş edim? – deyə şagirdlərim 
kimi icazə almağa başladım.
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- Ay Nurulla, bu kişi bizi dolayıb vallah. Əgər tapşırılma-
saydı, başa salardım buna kakaş eləməyi. Heyf ki... Aç qolu-
nu, yoxsa halım yoxdu palatanın döşəməsini təmizləməyə.

Sanitarlar üzümə baxa-baxa yavaş-yavaş əl-qolumu aç-
dılar. Tualetəcən məni müşayiət etdlər. Qapının yanında-
ca durub keşik çəkməyə başladılar. İşimi bitirəndən sonra 
yenidən məni palataya ötürdülər. Dəlilər gözə dəymirdilər. 
Sakitçilik idi. Özümdən və bu iki ağ xalatlıdan başqa da heç 
kim yox idi. Sanitar dedim, bəlkə də şəfqət qardaşıdırlar, 
ya da həkim. Ay Allah, yenə də yemək gətirirlər. Dünya-
nın düz vaxtı ac olsaydım heç kim bu qədər yemək təklif 
eləməzdi. Maşallah, bu dəlilər keyfə baxırlarmış ki? Pervı, 
vtoroy, treti.

- Yoldaş dəli, gəlin yeməyinizi yeyin.
- Mən dəli deyiləm.
- Yaxşı, ağıllı, dur yeməyini ye.
- Yemirəm. Ürəyim bulanır yemək görəndə.
- Gəl, ye. Yoxsa iynə vuraram a. Nurulla, gətir ordan 

 iynəni.
Şpritsi görcək yenə Şurik filmi yadıma düşür. Nə boyda-

dır. Lap baytar iynəsinə oxşayır.
- Yaxşı, yeyirəm.
- Belə qorxarsan a... Ye, sonra sənə sözüm var. Nurulla, 

tanıyırsan da bunu?
- Hə, tanıyıram. Qaqam müəllimdir. Sakit adamdır. Öm-

ründə qonşunun toyuğuna kiş də deməyib.
- Bax, indi denən ay Qaqam müəllim, sənə deyən lazım 

ki, tüfəngi əlinə niyə götürürsən? Sən nə bilirsən axı tüfəng 
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nədir? Heç ömründə tüfəng görmüsən? Heç əsgərlikdə də 
olmamısan. Gül kimi sənətin var – müəllimlik. Otur müəl-
limliyini elə də.

- Çayçını da bədbəxt günə qoydu. Uşaqları çörəksiz qal-
dı. On il verəcəklər gedəcək çala-çala.

- Çayçıda taqsır yoxdur. Ermənini...
- Sənə demədim yeməyini ye? Sakitləş. Yoxsa iynə 

 vuraram a...
- Başüstə, danışmaram. Amma iynə vurma.
- Hə, Nurulla, dünyanın işinə bax e... Yaxşı deyiblər... bir 

dəli quyuya daş atdı, yüz ağıllı yığışıb onu çıxarda bilmir.
- Eybi yox. Zaman lazımdır, hər şey keçib gedəcək. Heyf 

o ermənidən də... Beş uşağı yetim qaldı. Burdan da çayçı-
nın ailəsi. Qaqam müəllimin isə bəxti gətirib. Heç olmasa 
xəstəliyinə görə pensiya verərlər. Müəllimlikdən aldığın-
dan da çox.

- Mən dəli deyiləm.
- Bəs nəsən?
- Mən erməni öldürmüşəm. Ağcabədilinin sözüylə.
- Yenə də başladın? Nurulla, deyəsən müəllimin tutması 

tutur. Nə qədər gec deyil bəlkə əl-qolunu bağlayaq?
- Yox, bağlamayın. Söz verirəm, özümü yaxşı aparacağam. 
- And iç.
- Çestnı komsomolski, üstəlik də pionerski.
- Vallah, bu bizi dolayıb. Əəəə, Qaqam müəllim, sən necə 

adamsan? Çayçı deyir ki, dəlisən. İnanmırsan. Müstəntiq 
deyir dəlisən. İnanmırsan. Milis rəisi deyir dəlisən. Yenə də 
inanmırsan. Bu yaxında həkimlər də rəsmi kağız  verəcəklər, 
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olacaqsan “devit B”. Buna da inanmayacaqsan? Axı sənə 
bunu kim deməlidir ki, inanasan.

- Eybi yox, qoy məhkəmə olsun, sizə göstərərəm kimdir 
dəli.

- Yox, Nurulla, dur bunun iynəsini vuraq. Yaman əsəbləş-
dirir məni. Deyirəm dəlisən, qanmır ki, qanmır. Ə, Qaqam 
müəllim, harda görmüsən ki, dəlini məhkəməyə çıxaralar? 
Hə? Yox, ya dəliliyini boynuna alacaqsan, ya da ki, ömrü 
boyu burda saxlayacağıq səni. Nurulla, gətir.

- Yox, yox, lazım deyil.
Qışqırsam da, müqavimət göstərsəm də xeyri olmur. 

Məcburi şalvarımı aşağı çəkib, iynəmi vururlar. Gözlərim 
yumulur. Yuxuya gedirəm. Gözümü açanda yenə də özü-
mü palatada görürəm. Yenə də sakitçilikdir. “Həkim” deyə 
çağırmağa başlayıram. Eşitmirlər. Bir az səsimi qaldırıram. 
Yenə də eşitmirlər. Bəlkə qışqırım ki, eşitsinlər. Yox. Qışqı-
racağam yenə də əllərində şprits gəlib dayanacaqlar qaba-
ğımda. Mən də uşaqlıqdan bu zəhirmar iynədən yaman 
qorxuram. Amma bunlar yaxşı vururlar. Heç adamın ruhu 
da incimir. Yaxşısı budur çağırmayım. Çağırmasam da ol-
mur axı, yerimə işiyim?

- Həkim. Ay həkim. Həkim huyy.
- Gəl, ay Nurulla, bunun yenə tutması tutub. İynəsini ha-

zır saxla.
- Həkim, hər şey qaydasındadır. Sadəcə tualetə getmək 

istəyirəm. 
- Başlandı da yenə. Söz verirsən ki, özünü yaxşı 

 aparacaqsan?
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- Pis aparıram ki, bəyəm?
- Hə. Nə deyirik, cavab qaytarırsan. Deyirik ki, dəlisən...
- Mən dəli deyiləm. Mən qatiləm. Erməni öldürmüşəm. 

Özü də ağcabədilinin sözüylə.
- Yenə öz dediyini deyir də... Ay Qaqam müəllim, ay sə-

nin qadan alım, sən dəlisən – “devit B”. Başa düşdün?
- Yox, qadan alım, mən əməlli-başlı sağlam adamam. 

Başa düşdünüz?
- Bəs onda burda nə gəzirsən, hə? Özü də prokurorlu-

ğun, milisin də rəyi var ki, sənin başın xarabdır. Həkimlər 
də konsiliuma yığışıb bunu təsdiq ediblər. Qalıb əlinə ka-
ğız almağın. O vaxta da müalicə-zad edərik, ağlın bir az 
yerinə gələr. Ətrafdakılara, ailənə zərər yetirməzsən. Bil-
din, qadan alım?

- Yox! Qadan alım.
- Nurulla, sən Allah danışdırma. Qoy tualetinə getsin. 

Yoxsa yerinə işiyəcək bu dəqiqə.
- Yaxşı get gəl, səni yenə başa salacağam.
Yenə də məni müşayiətlə tualetə aparırlar. Qapıda göz-

ləyirlər. Yenidən palataya qaytarırlar. Lap məhbuslar kimi. 
Amma nəyimdən qorxurlar bilmirəm. 

- Qaqam müəllim, darıxmırsan?
- Bu nə sualdır?
- Deyirəm darıxırsansa palatana bir dəli salaq. Yoldaşlıq 

elə özünçün. 
- Bunun üçün mənim icazəm lazımdır ki?
- İcazə yox, razılıq. Özü də tanıyırsan onu.
- Mənim dəli dostum-tanışım yoxdur.
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- Allah eləməsin. Elə demək istəmədim. Tanışsınız  
– sadəcə.

- Pis olmaz. Yoxsa sizinlə danışdıqca özümdən də  şüb - 
hələnməyə başlamışam ki, dəliyəm, yoxsa ağıllı. Bəlkə dəli-
ni görüb mənə düzgün qiymət qoya bildiniz.

- Nurulla, gətir onu. Amma xahiş edirəm, Qaqam müəl-
lim, bunu öldürmə ha...

- Mən adam öldürən-zadam səninçün? Mən müəllim 
adamam.

- Qaqam müəllim, bu adam deyil.
Bir nəfər əli-qolu bağlı, üzü tüklü adamı palataya gətirir-

lər. Məni görcək ”bu dəlidir. Məni öldürəcək. Qoymayın” 
deyə başlayır qışqırmağa. Divarın küncünə sıxılıb başlayır 
tir-tir əsməyə. Lap məəttəl qalıram ki, bu niyə belə edir.

- Qaqam müəllim, görürsən? Bu da deyir ki, dəlisən.  
Tanıdın?

- Yox.
- Hə, deməli, düz deyirlərmiş.
- Nəyi?
- Doğurdan da, dəliymişsən.
- Vallah, deyəsən, sizin iynələrin təsirindəndir. Yavaş-ya-

vaş ağlımı da itirirəm. Kimdir axı bu?
- Yaxına get, bax.
Yavaş-yavaş çarpayıdan durub küncə sıxılıb büzüşərək 

oturmuş adama yaxınlaşmağa başladım. O da mən yaxın-
laşdıqca “qoymayın, bu dəlidir, məni də öldürəcək. Kömək 
edin” qışqıraraq sanitarlardan imdad diləyirdi. Lap yaxını-
na gəlib baxanda tanıdım. Çayxanadakı ağcabədili idi.
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- Hə, tanıdım. Bu ki, ağcabədilidir. Çayxanadakı ağca-
bədili. Mən bunu göydə axtarırdım. Ə, oğraş, sən burday-
mışsan? Bu niyə bura düşüb? Yaxşı ki, sağdır. Mənə məh-
kəmədə lazım olacaq. Şahid kimi. O gördü mən ermənini 
gəbərdəndə.

- Mən ağ-ca-bə-di-li de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. Mar-tu-
ni-li Vaz-gen.

- Necə yəni ağcabədili deyiləm. Sən ağcabədilisən. Özün 
demişdin. İndiki kimi yadımdadır. Çayxanada məni qızış-
dırıb qatil edən, erməninin qanına salan ağcabədili.

-  Mən ağ-ca-bə-di-li de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. Mar-
tu-ni-li Vaz-gen.

- Bu nə danışır? Bu həmin adamdır. Məni də qızışdır-
dı. Yoxsa mən adam öldürərdim? Mən heç toyuq başı da 
 kəsməmişəm. 

- Qaqam müəllim, bu sözü burda dedin, bir də demə. 
Adam yox, erməni.

- Nurulla!- deyə o biri sanitar qışqırıb boğazını arıtlardı. 
Tərs-tərs Nurullanın üzünə baxıb gözlərini bərəltdi. O da 
sözünü dəyişib. – Gördün, Qaqam müəllim, biz sənə de-
yirik ki, dəlisən. Deyirsən ki, yox. Ağcabədilin də erməni 
çıxdı. Martunili Vazgen. Martuniyə şəklini də göndərmişik, 
hələ ki, qohumları üzə çıxmayıb. 

- Vallah, billah, nəyə istəyirsiniz and içim ki, bu, həmin 
ağcabədilidir.

- Yox. Mən ağ-ca-bə-di-li de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. 
Mar-tu-ni-li...

- Kəs səsini, oğraş. İndi səni təpikləyərəm, yadına düşər 
haralı olmağın. Bəxtin gətirdi ki, lülədə bir dənə güllə oldu. 
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Yoxsa səni də gəbərtmişdim çoxdan. İndi sənə bir dənə qo-
yaram, yaddaşın qayıdar yerinə.

- Nurulla, tez elə, iynəni gətir. Qaqam müəllimin yenə 
tutması başlayıb. Tez elə.

Ağcabədilinin ağzına təzəcə bir-iki təpik qoymuşdum ki, 
ağxalatlılar köməyinə çatdı. Məni sürüyüb çarpayıya uzat-
dılar. Şalvarımı aşağı çəkib iynəmi vurdular. Əlimi-qolumu 
köynəyin uzun qollarıyla bağladılar. Yuxuya getdim. 

Yuxudan oyananda yenə palatada tək idim. Həkimləri 
səslədim. Yenə həmin sanitarlar gəldi. Yenə həmin sözlər, 
iynəylə qorxutmalar. Sonra ağcabədilini palataya gətir-
dilər. Yenidən üstünə hücum çəkdim, nə hay edirdimsə, 
yaddaşını qaytara bilmirdim. Eləcə “mən ağ-ca-bə-di-li 
de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. Mar-tu-ni-li Vaz-gen” deyib 
dururdu. Mən də bundan əsəbiləşib aqressivləşir, ağxalat-
lılar da o saat iynəmi vurub uzadırdılar çarpayıma. Gün-
lərin bir günü soruşdum ki, bəs başqa dəlilər hanı? Heç 
gözümə dəymir. Səsləri də gəlmir. Cavab verdilər ki, də-
lilər ümumi korpusdadırlar. Bura isə lyuks palatadır. Si-
zinçün ayrıca düzəltdirmişik. Məəttəl qalırdım. Axı mən 
kiməm ki, mənə ayrıca palata da ayırıblar. Özü də ki, an-
caq iynə vururdular. Həb vermirdilər. Məəttəl qalmışdım 
ki, bu necə müalicədir? Əgər dəliyəmsə, bir iynə mənə 
neyləyəcək ki? Palatanın aynabəndli dəhlizə qapısıyla ya-
naşı pəncərəsi də vardı. Sanitarlar bəzən içəri girmir, eləcə 
pəncərədən məni müşahidə edirdilər. Taybatay açıq qo-
yurdular ki, çağırsam eşitsinlər. 
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Artıq üç ay idi ki, burdaydım. Ailəmlə görüşməyə də 
qoymurdular. Milis, müstəntiq də gözə dəymirdi. Kimsə-
dən də istintaqın gedişi barədə məlumat ala bilmirdim. 

Günlərin bir günü yenə ağcabədilini yanıma gətirdilər. 
Əli-qolu bağlı idi. Onu içəridə mənimlə üz-üzə qoyub öz-
ləri çıxdılar. Ağcabədili yenə məni görən kimi küncə sıxılıb 
çöməldi. Başladı qışqırmağa. “Bu dəlidən məni qurtarın. 
İndi məni də öldürəcək”. Həmişə dediyi sözlər. Bundan 
əsəbiləşib yenə hücum çəkdim üstünə. Yerə uzadıb çök-
düm sinəsinə:

- Ay ağcabədili, səndən axırıncı dəfə soruşuram. Məni 
tanıdın?

- Mən ağ-ca-bə-di-li de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. Mar-tu-
ni-li Vaz-gen.

- Bax, bir də desən ki, mən Vazgenəm, səni cıracam, par-
ça-parça edəcəm. Başa düşdün? Sən martunili deyilsən. Sən 
ağcabədilisən. Başa düşdün?

- Yox. Mən ağ-ca-bə-di-li de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. 
Mar-tu-ni-li Vaz-gen.

- Əstəğfürullah. Sənə axırıncı dəfə başa salıram. Sən ağ-
cabədilisən, Vazgen deyilsən. Bir də təkrar eləsən sənin 
ağız-burnunu qanadacam. Bildin?

- Yox. Mən ağ-ca-bə-di-li de-yi-ləm. Mən Vaz-ge-nəm. 
Mar-tu-ni-li Vaz-gen.

Day dözmədim. Yumruqları işə saldım. Ağcabədilinin 
bağırtısı aləmi götürdü. Hayına sanitarlar özlərini çatdır-
dılar. Məni güclə ondan ayırıb çarpayıma uzatdılar. Tez 
köynəyin uzun qollarıyla əllərimi sarıdılar. Amma iynə  
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vurmadılar. Palataya altı nəfər ağxalatlı daxil oldu. Yerli 
adama oxşamırdılar.

- Da, tyajeloe situatsiya. On kajdıy den tak?
- Bəli, professor.
- Ploxo, oçen ploxo.
- Professor, təsadüfən əlində tüfəng açılıb, bir nəfər ölüb. 

O gündən başına hava gəlib. Üç aydır ki, müalicə edirik, 
beş-altı cür dərman, həb veririk, iynələr vururuq, xeyri 
yoxdur. Yanına da bu yazığı uzatmaq istəyirik, tutub dö-
yür. Müşahidə etmişik. Hər gün eyni şeyi deyir. “Sən ağca-
bədilisən, Vazgen deyilsən”. Sonra döyür, təpikləyir. İynə 
vurandan sonra sakitləşir. Pəncərədən nələri indi müşahidə 
etdinizsə, tamamilə eyni mənzərə. 

- Ağcabədilidirmi, bu?
- Xeyr, professor. Bu da pasportu. Vazgen Manuçaroviç 

Adamyan. Martuni rayon sakinidir. Müalicəsi çətin gedir. 
İstəyirik köçürək Bakıya. Bəlkə bu gedəndən sonra Qaqam 
müəllimin müalicəsi bir fayda verər.

- Da, tyajeloe situatsiya. Şizofreniya. İp-le-me. Ya pravil-
no skazal, kolleqi.

- Bəli, bəli, tamamilə düz buyurursunuz.
-  Dərmanlarını dəyişin, daha güclüsü ilə əvəz edin. Zak-

lyuçeniyasını da verin. Milisi, prokurorluğu da agah edin. 
Bu nastoyaşşi şizofrenikdir.

- Şizofrenik sənin dədəndir. Oğraş köpəyoğlu. Mən ağ-
damlıyam. Erməni öldürmüşəm. Əcəb də eləmişəm. Qa-
tiləm, dəli deyiləm. Bu ağcabədilini də öldürəcəyəm,  olacaq 
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iki. Məni həbs edin, güllələnmə kəsin, amma mən dəli de-
yiləm. Başa düşdüz? Dəli deyiləm.

- Professor, yenə tutması başlayıb. İcazə verin iynəsini 
vuraq.

- Da, da. Biz gedək daha.
Həkimlər otaqdan çıxan kimi, iynəmi guppuldatdılar. 

Yuxuya getdim. Səhər ayılanda əl-qolumu açıq gördüm. 
Ağcabədili də gözə dəymirdi. Ayağa durdum. Tualetə get-
dim. Sanitarlar da yox idi. Əl-üzümü yudum. Bir qoca xala 
yemək gətirdi. Nahar elədim. Bir az keçmişdi ki, iki milis 
serjantı gəldi. Paltarlarımı, ayaqqabımı verdilər.

- Qaqam müəllim, geyinin. Bayırda sizi gözləyirik.
- Hara gedirik?
- Prokurorluğa.
- Niyə?
- Yəqin ki, istintaqdır. Deyiblər ki, sizi gətirək.
Geyindim. Qollarıma qandal da vurmadılar. Məni gətir-

dilər düz prokurorun otağına. Milis rəisi də ordaydı. 
- Müalicə olundun, yoldaş Gərayzadə?
- Prokuror, nə olmuşdu ki, hələ bir müalicə də olunum.
- Bilmirəm. Amma bizə təqdim olunan tibbi arayışda ya-

zılıb ki, siz şizofreniksiniz. Xalq diliylə desək “devit B”.
- Mən dəli deyiləm. Tam məsuliyyətimlə sizə deyirəm ki, 

dördyoldakı çayxanada ermənini gəbərtmişəm. Bir ağcabə-
dilinin sözüylə. Özüm də gəlib təslim olmuşam.

- Hə. Düz deyirsən. Həkimlər də bunu yazıb. Düz üç 
aydır ki, bir ermənini də ağcabədili kimi salmısan təpiyi-
nin altına. Pasportunu da göstəriblər, əl çəkməmisən. Eybi 
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yox, dərmanlar yavaş-yavaş təsir edəcək. Özünə gələcək-
sən inşallah. 

- Mən dəli deyiləm.
- İndi mən sizə dəli deməyim, nə deyim, yoldaş Gərayza-

də. Baxın, müstəntiq mənə cinayət işini təqdim edib. Silahın 
sahibi, çayçı Mədi deyir ki, bəs silahı əlinizdən almaq üçün 
sizinlə əlbəyaxa olub. Bunun da nəticəsində silah öz-özünə 
açılıb. Bunu ballistik ekspertiza da təsdiq edib ki, silah na-
saz olub. Bu yaxında da çayçı Mədinin məhkəməsi oldu. 
Hakim üç il iş kəsdi ona. İndi sən de, ağdamlı Mədinin başı 
xarabdır ki, olmayan şeyi desin, sonra da gedib türməyə 
girsin? O rəhmətliyin də əcəli oracanmış. Düzdür erməniyə 
rəhmət düşmür... Neyləyək? Təsadüfdən belə şeylər olur 
da... Sən də necə təmiz, gözəl insansan ki, bu şokdan hələ 
də özünə gələ bilməmisən. Başa düşürəm səni, sərçə deyil 
a... insandır. Ölüsünü görüb ağlını itirmisən. Yaxşı, dəlixa-
nadakı o yazığın nə taqsırı var idi? Deyirlər hər gün basıb 
altına çırpıbmışsan.

- Ağcabədilini deyirsiniz?
- Yenə də başladın. Ay rəis, bəs deyirdin müalicə olunub, 

ağıllanıb, evə buraxa bilərik. Bu yenə dediyini deyir ki? 
Qaqam müəllim, bax mənə diqqətlə qulaq as. Orda ağcabə-
dili-zad olmayıb. Bir sən olmusan, bir də çayçı. Bir də əcəli 
çatan erməni. Bildin? O dəlixanada gördüyün isə ağcabədi-
li yox, Martuni rayon sakinidir, necə oldu adı, bir dəqiqə. 
Hə, Vazgen Manuçaroviç Adamyan. Başa düşdün?

- Yox. O, ağcabədilidir. Məni qızışdırdı. Yoxsa mən 
insan öldürərəm? Bağışlayın e... insan dedim, mən heç  
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erməni öldürərdim. Mən əsgərlikdə də olmamışam. Silah 
nədir bilmirəm.

- Qaqam müəllim, sən canın bizi dolamısan? Üç ay də-
lixanada yatdın, heç nə başa düşmədin? Ağcabədili deyil o, 
ermənidir. Sən isə erməni öldürməmisən. Silah təsadüfən 
əlində açılıb. Bu vaxt da qapıdan içəri adam girib.

- Prokuror, sən məni başqasıyla səhv salma. Mənə ağ-
damlı Qaqam deyərlər. Üç ay bundan qabaq dördyoldakı 
çayçıda erməni öldürmüşəm, boynuma da alıram. Bu biri 
də martunili Vazgen yox, ağcabədilidir.

- Atasını, anasını çağırın bunun. Belə evə buraxmaq ol-
maz. Naçalnik, düz deyirsən, əsl ağdamlıdır – özü də ko-
rennoy. Dediyini buraxmayacaq.

Qabağıma çay qoyurlar. Bir azdan atam Niftalı, anam 
Tovuz da gəlir. Qucaqlayıb məni öpürlər. Prokuror üzünü 
onlara tutub:

- Niftalı kişi, oğlun bu gün ruhi xəstəxanadan buraxılıb. 
Psixi problemləri var. Amma sizə arxayınıq. Silahdan-od-
dan uzaq tutun bunu. Bir də belə hadisə törətsə, məndən in-
ciməyin. İndi işdir də, başına gəldi. Silah əlində açıldı. Yaxşı 
ki, qapıdan içəri bir nəfər girib, çox olsaydı itki də böyük 
olacaqdı. Silahın yiyəsini də üç il basdıq dama, getdi. O da 
öz ağdamlımızdır. Oğluna da dəlilik kağızı veriblər. Xəstə-
dir. Dərmanlar bir az kömək edib. Aparın bunu pirlərə, 
mollalara. Dua yazdırın, qurban kəsdirin. Bəlkə şəfa tapdı. 
İşi də xətm elədik, getdi. Biz də nəzarətdə saxlayacağıq. Axı 
Qaqam müəllim bizim Ağdamın dəlisidir e, Ağdamın dəli-
si. Lap bizim kimi. 
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- Sağ ol, prokuror. Sağ ol, naçalnik. Allah ömrünüzü 
uzun eləsin. Allah, balanızı saxlasın. Ağdamın çörəyi halal 
olsun sizə. Siz ki, mənim balamı qurtardınız, ermənilərin 
əlinə vermədiniz, min yaşayın.

Otaqdan çıxırıq. Evə doğru addımlamağa başlayırıq. 
Görmüşük ki, insanlar dəlidən qorxar, ondan yan gəzər. 
Amma məndən heç kim qorxmur, çəkinmir. Yaxınlaşıb 
mehribanlıqla görüşür, əl verir, hal-əhval tuturlar. “Dəli 
Qaqam, həmişə evində, eşiyində” deyirlər. Özlüyümdə 
fikirləşirəm. Doğurdanmı dəliyəm? Əgər həkimlər, pro-
kuror, rəis, nəhayət, camaat belə deyirsə, deməli, həqiqətən 
də dəliyəm. Bir də ki, dəli təkcə başıxaraba deyilmir a... 
“Koroğlu” dastanı yadıma düşür. Onun da yeddi min yed-
di yüz yetmiş yeddi dəlisi vardı. Düşmənin canına lərzə 
salmışdı hamısı. Mən isə sadə ağdamlıyam. Üç aydır bütün 
aləmi vurmuşam bir-birinə. Stepanakertdəki evində ermə-
nilər tərəfindən diri-diri yandırılan dörd azərbaycanlımın 
qisasını aldığıma görə. Özü də ağcabədili sandığım erməni-
nin tənəli sözlərindən sonra. Yox, dəli təkcə “Koroğlu” das-
tanında deyil a... Məcnuna da dəli deyirlərmiş. Sevdiyinə 
görə. Bəlkə mən də məhəbbət dəlilərindənəm. Axı Ağdamı, 
ağdamlıları, Azərbaycanı çox sevirəm. Prokuror da yaxşı 
dedi. “Qaqam müəllim Ağdamın dəlisidir e, Ağdamın dəli-
si”. Amma, dəxli yoxdur. İstəyir dəli desinlər, lap “devit B” 
kağızı versinlər. Dördyolda ağcabədilinin sözüylə ermənini 
mən öldürmüşəm. Mən - Ağdamlı Qaqam müəllim. 

2014
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 AĞACIN  QARĞIŞI

Axır ki, arzuma çatmışdım. Həm 16 mərtəbəli 
bina tikib varlanacaqdım, həm də bir mərtə-

bəni özümə götürüb anamı, atamı, bacı-qardaş-
larımı başıma yığacaqdım. Kasıb qaçqın həyatı-
mıza son qoymaq fikrindəydim. Kənddə oldu-
ğu kimi yenə bir həyətdə yaşayacaqdıq, qapıbir 
qonşu olacaqdıq. Hərəmizin də ayrıca mətbəxi, 
tualet-hamamı. Bir var ki, qışda-soyuqda qarı 
yara-yara evdən iyirmi addım aralıda olan ayaq-
yoluna gedib-gələsən. Bir də var ki, hər şey evin 
içində. Kranı da açacaqsan isti su gələcək. Atama 
söz vermişəm ki, mənzilinə “ceyran” peçi də qoy-
duracağam. Nə olsun ki, kombi var. Zavod çörə-
yini peçin üstünə qoyub qızdırmadın, ətri təndir 
çörəyi təki aləmi götürmədi, arasına yağ, pendir 
qoyub yemədin, day o evin nə ləzzəti? Çaydan 
üstündə samovar kimi ahəstə qaynamadı, çay 
yavaş-yavaş dəm almadı, day mən o mənzili ney-
ləyirəm? Nə olsun ki, şəhərdir, 16-cı mərtəbədir, 
insan gərək kökündən ayrılmasın.
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Pul məsələsini bankla həll etmişəm. Tikinti üçün sahə də 
ayırıblar. Əhmədlidə havası təmiz olan ərazidə iyirmi sot-
luq bir yerdir. Tikinti sahəsi yox e... bağ-bağat. İyirmi-iyir-
mi beş dənə otuz illik şam ağacı yaxınlıqdakı xruşşovkalara 
boy verir. Gedəndə atamı da aparmışdım ki, bir ağsaqqal 
kimi xeyir-dua versin. Ağacları görən kimi ürəyi açıldı.

- Bax, ay oğul, burda skameyka qoyarsan, besedka düzəl-
dərsən, təndir salarıq, samavar qoyub qaynadarıq. Bildin?

- Başüstə, dədə.
Mən isə öz aləmimdəydim. Xəyallarımda on altı mərtə-

bəli evi artıq tikmişdim. Hələ satmışdım da. Bahalı xarici 
maşın almışdım. Arvadın, özümün, uşaqların əyin-başı-
nı düzəltmişdim. Brilyant-qızıl da öz yerində. Hər gün 
dosta-qohuma qonaqlıq verirdim. Bütün bunlar xəyal idi. 
Amma bir addımlığında dayanmışdım. 

Atam isə ağacları görüb elə düşünürdü ki, həyət evi tik-
dirirəm. Başa düşmürdü ki, burda bir dənə də ağac salamat 
qalmayacaq. Hamısını kəsib dərin bünövrə qazdırmalıyam. 
Nə olsun ki, mənim də ağaclara heyfim gəlirdi. İki-üç dənə 
olsaydı bəlkə də birtəhər dözmək olardı. İyirmi-iyirmi beş 
dənə otuz illik şam ağacını böyrü üstə qoymaq isə hər ada-
mın işi deyildi. Başqa əlacım da yox idi. Evi tikib başa çat-
dırmalı, satıb varlanmalı, adam arasına çıxmalıydım. Bu 
mənim son şansım idi. Bir də ki, geriyə də yol yox idi. Sahə 
ayrılmış, sərəncam verilmiş, bankdan isə pul ayrılmışdı. 
Bircə o qalmışdı ki, işə başlayım. Tikinti briqadasının rəi-
siylə əraziyə baxıb yenidən icra hakimiyyətinə qayıtdıq. 
Baş memarın otağına girdik.
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- Hə. Necədir? Xoşunuza gəldi? – deyə memar soruşdu.
- Gəldi ye... amma.
- Nə “amma”? Hər şey qaydasındadır. Müraciət eləmi-

siniz, torpaq ayırmışıq. Rüsumu da ödəmisiniz. Biz heç bir 
“əmma” qoymamışıq. Bəs siz “amma”nı hardan çıxartdınız?

- Sahədə iyirmidən çox ağac var. Özü də nə boyda.
- Ərazidə heç bir dənə gül kolu da yoxdur, o ki qalsın 

ağac...
- Necə yəni yoxdur? İndi ordan gəlirik. İri-iri ağaclar var.
- Ay sahibkar, indi mən sənə inanım, yoxsa dövlətin 

mənə verdiyi xəritəyə, sənəd-sünədə? Deyirəm ki, orda heç 
bir dənə kol da yoxdur. Gəlin xəritəni sizə də göstərim. Bax, 
həmin ərazidir. Elə deyilmi?

- Hə.
- Burda ağac görürsən?
- Yox. Bomboz yerdir.
- Qurtardıq da. Gedin işinizi görün. Allah xeyir versin.
- Bəs ağaclar necə olsun? Axı orda yaşıllıq salınıb.
- Hə... Bu başqa söhbətdir. O sahə tikinti üçün, şəhərin in-

kişafı üçün nəzərdə tutulan ərazidir. Və mənə də ixtiyar ve-
rilib ki, oranı tikinti yerinə verim. İndi yaxın evlərin sakin-
lərindən kimsə otuz il əvvəl öz cibindən pul verib, xərc çə-
kib ağac alıb, əkib, böyüdübsə, bu, artıq mənim problemim 
deyil. Ağaclar qeyri-qanunidir. Həmin adamlar da dövlətin 
tikinti üçün nəzərdə tutulan sahəsinə ağac əkməklə qanu-
nu pozublar. Onları tapın, qulaqlarını çəkək. Bununla da iş 
qurtarsın getsin.

- Bəs mən həmin adamı necə tapım?
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- Ay rəhmətliyin oğlu, burda çətin nə var ki? Gedirsən 
əraziyə, hasar çəkmək üçün beş- altı turba, bir də dəmir şi-
fer listlər tökürsən ora. O saat özləri tökülüşüb gələcəklər.

Yenidən əraziyə qayıtdıq. Baş memar dediyi kimi də et-
dim. Elə bunu görmüşdüm. Qadınlı-kişili on-on beş nəfər 
tökülüşüb gəldi. Heç sual verməyimə ehtiyac da qalmadı:

- Tikməyə başqa yer tapmadınız? İndi də ağacları qırıb 
bizi bağımızdan etmək istəyirsiniz? Bunu mənim rəhmətlik 
atam əkib, qulluq edib, evdən vedrə ilə su gətirib dibinə 
töküb. İndi istəyirsiniz ki, bircə saatın içində hamısını kəsib 
böyrü üstə qoyasınız?

- Ay bacı, sizə nə dəxli var ki? Siz harda yaşayırsınız?
- Bax, bu yaxınlıqdakı xruşşovkada. Burda anadan olmu-

şam. Gözümü açandan da bu ağacları görmüşəm. Qoyma-
ram bir budağına da əl dəyəsiniz.

- Hansı ünvanda yaşayırsınız? Ünvanı deyin.
- Danzaverski küçəsi 10, mənzil 15. Əhmədzadə Kulona.
Tez ünvanı yazıb yenidən baş memarın yanına qayıtdım. 

Ağac əkənin adını, ünvanını ona verdim.
- Gedin. Narahat olmayın. Qulaqlarını çəkdirərəm, onda 

başa düşərlər.
Üstündən beş gün keçdi. Amma memardan səs-soraq 

çıxmadı. Tikintinin rəisiylə yenidən qəbuluna getdik.
- Hə, çox qəliz məsələdir. – memar kresloda özünü dartıb 

aramla danışmağa başladı. - O arvad var e... çox problemli 
adamdır. Oğlu əsgərlikdə, özü də ki, əlil. Üstə də gəl vısşi 
sort demaqoq. Məhlədə bir şey əskik oldusa, onu ataman 
kimi qabağa verirlər. Deyirlər atası da bu cür olub. Leninin 

Mahir Qabiloğlu

158

mavzoleyinə məktubu məktub dalıyca göndərirmiş. Nə isə, 
mən pas. Özünüz bir əlac qılın.

- Bəlkə gedim pulla ələ alım?
- Rəhmətliyin oğlu, bunu pulla alacaqsan, o biri çıxacaq 

ki, mən də varam. Bunlara pul çatdırmaq olar? Day denən 
mənzilləri satıb bunlara paylamalısan da... Sən pulunu 
qoru, bundan sonra o qədər qonaq-qaran olacaq ki... sa-
yı-hesabı yox.

- O gün ekoloqlar da gəlib ağacları sayıb nömrələdilər.
- Necə?
- Təbaşirlə.
- Təbaşiri suyla yumaq olar. Cəriməsini banka keçirəcək-

sən, vəssalam. Onları yaşıllıq yox, “yaşıl” maraqlandırır. 
Dollar e, dollar. Bildin?

- Nə deyirəm axı, mən hazır. Amma bu qədər ağacı necə 
kəsdirəcəyəm?

- Baş işlət. Pulu mən qazanmayacağam a... Sən milyo-
ner olacaqsan. Misalı da bilirsən də... Könlü milyon istəyə-
nin, quyruğu suda olmalıdır. Di get. Bir əlac tap. Elə et ki, 
məsələni sülh yolu ilə həll et. Rayonun adı hallanmasın. 
Səsi çıxmasın. Mən də səni dəstəkləyirəm.

Memarın yanından çıxdıq. Lap ATƏT-in sədri kimi 
danışırdı. Münaqişənin həllində razılığa gəlin, biz sizi 
dəstəkləyirik”. Amma demirdi ki, necə. Geriyə də yol yox 
idi. Bankın faiz sayğacı işləyir, ustalar, fəhlələr “biz hazı-
rıq, müqavilə də bağlamışıq. Bizə dəxli yoxdur pulumuzu 
verəcəksən” deyir, sakinlər də pusquya yatıb, gecə-gündüz 
növbəli keşik çəkirdilər. Əraziyə qorxumdan yaxın da gedə 
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 bilmirdim. Ekoloqlar da hər gün zəng edir “bax a, ordan bir 
dənə ağac əskik ola ha... səni polisə verərik” deyirdilər. 

Mən isə çıxış yolu axtarırdım. Bir vaxlar icrada işləyən 
Hüseyn əmioğlu vardı. Getdim onun yanına. Hal-qəziyəni 
danışdım. Şaqqanaq çəkib güldü.

- Ay Nəbi əmoğlu, burda çətin nə var ki. Sadəcə səsə-kü-
yə nahaq salmısan. Mənə əvvəlcədən desəydin, həmən həll 
edərdim. Sumqayıt yolunda o qədər elə ağacı böyrü üstün-
də qoymuşam ki.

- Necə? Heç səsi də çıxmayıb? Bəs ekoloqlar?
- Nə ekoloqlar? İndiyəcən analiz aparırlar, institutları 

cəlb ediblər bu problemə ki, neçə oldu yüzlərlə ağac bir 
ayın içində yanıb-qurudu. Hələ dünya botanika elmi bu cür 
halla heç vaxt rastlaşmayıb. Amma nə edirlərsə tapa bilmir-
lər ki, bilmirlər.

- Nə qədər xərcin çıxdı ki, bu qədər ağacı böyrü üstə 
 qoymağa?

- Böyrü üstə qoymaq? Sən nə danışırsan? Əksinə, özləri 
gəlib, akt yazıb, kəsilməyinə icazə verdilər. Mənə də yalvar-
dılar ki, “siz Allah, bizdə o qədər texnika, işçi qüvvəsi yox-
dur. Özümüz eləsək gərək idarənin bir illik büdcəsini bura 
xərcləyək”. Mən də “neynək, ərazi bizimdir də, canım çıxar 
bir əncam çəkərəm” deyə minnət də qoydum.

- Neylədin axı? Fəndini qağana da de.
- Gəl deyim. Goruma aparmayacağam ki... Fəhlələrə 

qəpik-quruş verdim. Hər ağacın yanında dərin oyuq qaz-
dılar. Sonra ağacı növbəylə, yavaş-yavaş, gecənin qaranlı-
ğında, on-on, ehmalca, səliqəylə dibindən kəsib qazdıqları 
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dərin oyuğa soxdular. Yaxşıca ətrafını möhkəmləndirdilər. 
Köklərini də çıxarıb maşına yüklədilər. Bir aydan sonra da 
ağaclar yanıb saralmağa başladı. Mən də tələsik zəng et-
dim ekoloqlara, həyəcan təbili çaldım, jurnalistləri tökdüm 
əraziyə ki, bəs qoymayın ağaclar əldən gedir. Bir əndraba-
di xəstəlik adı da tapıb işlətdim. Havayı yerə dissertasiya 
yazıb, müdafiə edib, biologiya elmləri doktoru olmamışam 
ha... Ekoloqlar da gəlib baxdılar. Ərazidən nümunələr gö-
türdülər. Analiz etdilər. Baş aça bilmədilər. Əlacsız qalıb kə-
silməyinə icazə verdilər. Qağan da ağacları kəsdi, torpağı 
da altı sot-altı sot bölüb, satıb qoydu hara?

- Hara?
- Cibişdana.
- Allah bərəkət versin.
- Sağ ol. Qəm yemə üç-dörd dənə ev tik-sat, sən də mənə 

çatarsan inşallah. Nəsildə varlı adam nə qədər çox olsa, 
bir-birinə arxadır.

- İnşallah. Görək də... Amma orda çətin ki, sənin iş me-
todun keçə.

- Düz deyirsən. Artıq küyə salmısan. Başqa bir yol tap. 
Bəlkə xalaoğluya dəyəsən. O da uzun müddət JEK müdiri 
işləyib.

- Soruşaram. Yəqin onun da təcrübəsi böyükdür bu sahə-
də. Yadımdan çıxdı soruşum. Uşaq necədir? Balaca kişini 
deyirəm. 

- Necə olacaq? Gözümün qabağında əriyə-əriyə gedir. 
Ağ qan xəstəsidir də. İldə iki dəfə aparıram onu İspaniya-
ya. Müalicəsi ancaq ordadır deyirlər. Həkimlər nə lazımdır 
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edirlər, amma sağalması qalıb Allaha. Sadəcə bahalı da-
va-dərman edib ömrünü uzadırlar. Bütün qazandıqlarımı 
qoyuram onun yolunda. Bu yandan qızım da astma olub. 
Bilmirəm, vallah, başımı itirmişəm.

- Allah şəfa versin. Allah köməyin olsun.
Sahə rəisiylə ordan çıxıb Xanoğlan xalaoğlugilə yol-

landıq. Elə hey fikirləşirdim ki, bəlkə kəsməyim ağacları. 
Təzədən müraciət edim, başqa yer versinlər. Amma ki, yox. 
Qeyri-ciddi adam kimi tanıyacaqdılar. Əsəbiləşib, sərənca-
mı əlimdən alıb başqasına da verə bilərdilər. Nə çox mənim 
kimi yoluqlar. Layihəyə, banka, hazırlıq işlərinə tökdük-
lərim də batacaqdı. Bir də ki, varlanmağın bir addımında 
idim. Ağac-zad vecimə deyildi. 

Bu fikirlərlə gəlib çıxdıq Xanoğlan xalaoğlugilə. Dərdimi 
ona danışdım. O da şaqqanaq çəkib güldü.

- Nəbi xalaoğlu, vallah, sən lap uşaqmışsan ki? İşi bu 
boyda niyə böyütmüsən? Nə var ki, orda? Cəmi-cümlətanı 
iyirmi dənə ağacdır da. Rəhmətliyin oğlu, onun açarı mən-
zil istismar sahəsinin rəisindədir.

- Necə axı? O boyda rayonun memarı bir şey edə bilmə-
di, “JEK” necə kömək edəcək?

- Ay Nəbi, axı ağac nə böyük şeydi ki, ona görə memarın 
yanına qaçmısan? Gedərdin JEK-in yanına, görüm-baxım 
edərdin, özü hər şeyi həll edəcəkdi. O qədər elə işlər yolu-
na qoymuşam ki. Bir dəfə biri gəldi yanıma ki, bəs ağac kə-
sib ev tikməliyəm. Qonşular imkan vermir, kömək elə. De-
dim başüstə. Fəhlələrin hərəsinin əlinə bir dənə lom verib 
düşdüm sahibkarın yanına. Dedim ki, göstər  sahibkarlığın 
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 inkişafına mane olan o qeyri konstruktiv, destruktiv qüv-
vələri, nadürüstləri. O da göstərdi. 

- Xanoğlan, “qeyri-konstruktiv, destruktiv qüvvələr” nə 
deməkdir?

- Rəhmətliyin oğlu, mən nə bilim nə deməkdir. Dör-
düncü sinfi güclə bitirmişəm. Televizorda eşitmişdim. Nə 
isə... Baxdım ki, biri evini üç metr qabağa çəkib, artırma 
tikib. Yalandan lomla iki dəfə divarına vurduq. Səsə çıxıb 
başladı qışqır-bağır salmağa. Məni qəzetlə, televiziyayla 
qorxuzmağa başladı. Dedim, ə, nə qışqır-bağır salmısan? 
Balkonu vermisən qabağa? Vermisən. Yaşıllıq zolağını zəbt 
eləmisən? Eləmisən. İndi bunu söküb, yerində ağac əkmə-
liyəm. Şəhərdə yaşıllaşdırma aylığı keçirilir. Düşdü ayağı-
ma ki, qurban olum, eləmə. Üstəlik cibimə pul da basdı. 
O biri qonşunun camaatın istirahət yerində tikdiyi qarajı 
lomlayandan sonra o da geri çəkildi. Beləcə, hamısını zərər-
sizləşdirdim. Peşman oldular sahibkarın xətrinə dəyməyə. 
İndi day keçdi. Məndən sənə məsləhət. Heç vaxt yuxarılar-
la iş görmə, aşağılarla işini gör. Nə səsi çıxsın, nə də cınqırı.

- İndi mən nə edim? Bir məsləhət ver.
- Get dayıoğlunun yanına. Bəlkə o bir əncam çəkə.
- Kimya institutunda işləyir. Onun bu sahədən başı çıxır 

ki, əncam da çəksin?
- Get. O çox şey bilir. Kimyagərdir.
- Bu ağac başımı o qədər qatıb ki, heç soruşa da bilmə-

dim. Uşaqlar necədir?
-  Necə olacaqlar? Oğlan qurşanıb içkiyə, qız da beş ayın 

gəlini oldu, qayıtdı üstümə. Bu yaşımda mənə böyük dərd 
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oldular. Uşaqları düzgün tərbiyə elə, Nəbi. Mənim başım 
qarışdı işə, pul qazanmağa, uşaqlara vaxt ayıra bilmədim. 
Axırı da belə oldu.

- Allah köməyin olsun, xalaoğlu.
Tikintinin rəisiylə üz aldıq Rauf dayıoğlunun yanına. Yol 

boyu yenə də arzularım bir-bir gözümün qabağından ke-
çirdi. Bütün yuxularım çin çıxacaqdı, çin. Əvvəllər yuxuda 
görürdüm bunları. Fikrim isə daha da qətiləşirdi. Ağacları 
nəyin bahasına olursa-olsun kəsməliyəm. 

Çatdıq Rauf dayıoğlugilə. Hal-qəziyyəni ona da danış-
dım. O da şaqqanaq çəkib güldü.

- Ay, bibioğlu. Vallah, sən uşaqsan. Orta məktəbdə oxu-
yan uşağa desəydin, sənə yolunu göstərərdi. Burda nə var 
ki? Gedirsən təzə bazara. Otuz-qırx koka-kola qabı kislota 
alırsan. Gətirib tökürsən ağacın dibinə. Vəssalam-şüttəmam.

- Yox, dayıoğlu. Bu lap qansızlıq olar. Ürəyim gəlməz. 
- Ay rəhmətliyin oğlu, kəsməyə ürəyin gəlir, kislota tök-

məyə yox?
- Kəsmək belədir ki... elə bilərəm yenə də kənddə yaşa-

yırıq, mən də meşəyə oduna getmişəm. Amma kislota tök-
mək mənlik deyil.

- Ay, biboğlu, meşədə ağacların qurumuş budağını buda-
yırdılar. Biz də yığıb gətirirdik. Sən isə kökündən kəsirsən 
e... O başqa, bu başqa.

- Yox! Bacarmaram.
- Səninki lap Çapayevin məsələsinə döndü ye. Bilirsən 

də əhvalatı.
- Yox.
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-  Deməli, Çapayevin dəstəsi döyüşlərin birində ağ qvar-
diyaçı zabiti əsir götürür. Nə edirlərsə, əsir hərbi sirri ver-
mək istəmir. Onda Çapayev tapşırır ki, zabitin dırnaqlarını 
çıxarsınlar. Onun dediyi kimi də eləyirlər. Amma əsir iş-
gəncəyə dözüb yenə də danışmır. Bu dəfə Çapayev deyir 
ki, çəkiclə ayaqlarını sındırsınlar. Elə də edirlər. Amma za-
bit yenə də danışmır. Bu dəfə Çapayev əmr verir ki, rus ağ 
qvardiyaçısına nə qədər ürəyi istəyir araq versinlər. Səhər 
oyananda, poxmelə araq istəyəndə içki verməsinlər. Bu za-
man Çapayevin əsgəri nə desə yaxşıdır?

- Nə?
- Vasili İvanoviç, mən sizi bu qədər də ürəksiz insan 

 bilməzdim.
Dayıoğlunun gülməyi otağı götürdü. Mən isə pərtlikdən 

bilmirdim, nə edim. Gülüm, yoxsa ağlayım.
-  Bəlkə bibinoğluna deyəsən. – handan-hana Rauf gül-

məyini kəsərək dilləndi.
- Ömrü boyu sanepidemstansiyada işləyib. O, nə bilir 

belə şeyləri.
- De. Bəlkə köməyi dəydi.
- Yaxşı, heç soruşmuram. Şad xəbər var?
- Yox e, ay dayıoğlu. On beş ildir ki, müalicə müalicə 

dalıyca edirik. Pir-məscid, molla qalmayıb getməmişik. 
Amma yenə də övlad həsrətindəyik.

- Allah böyükdür. İnşallah övlad qismət eləyər.
Tikintinin rəisiylə ordan da durub getdik Qasım bibioğ-

lugilə. Bizi diqqətlə dinlədi. Bığının altında gülümsəyib.
- Mən bir aya bu işi xırda məsrəflə sakitcə həll edərdim. 

Amma heyf ki, səs-küyə salmısınız.
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- Necə? De, bəlkə işimizə yarıdı. 
- A dayıoğlu, bilirsənmi, mən sanepidemstansiyada iş-

ləyəndə bir bina vardı. Siçovullar daraşmışdı ora. Nə dər-
man tökürdüm, xeyri olmurdu. Dərmana da öyrəşmişdilər. 
Axırda biri ağıllı məsləhət gördü mənə. Dedi ki, get bomj-
ları topla başına. Denən ki, ölü siçovul alırsan, birini on 
 qəpikdən.

- Əcəb yol göstəriblər sənə. Bibioğlu, dolamısan məni? 
Bunun ağaca nə dəxli?

- Tələsmə. Hövsələn olsun. Axıracan qulaq as. Nə isə, 
bomjları axtarıb tapdım. Təklifimi verdim. Onu da əlavə et-
dim ki, hər gün səhər saat 10-da onları binanın qabağındakı 
zibillikdə gözləyirəm.

- Hə, sonra?
- Nə başını ağrıdım. Saat 10-da gəldim vədələşdiyimiz 

yerə. Üç nəfər idi. Hərəsinin də əlində bir dolu meşok. Məni 
görcək meşokun ağzını açıb ölü siçovulları boşaltdılar yerə. 
Ürəyim gəldi ağzıma. Özümü güclə saxladım. İşimin xa-
tirinə birtəhər dözdüm. Hərəsi otuz-qırx dənə siçovul öl-
dürüb gətirmişdi. Bir-bir saydırdım. Pullarını ödədim. Son-
ra dəmir zibil qablarına tökdürdüm. Üstünə benzin töküb 
yandırdım. “Kabab” iyi götürdü aləmi.

- A bibioğlu, day yandırmaq niyə. Yazıq heyvanlar sənə 
nə etmişdi ki? Öldürməyin az deyil, hələ bir yandırdın da...

- Bilirsən dayıoğlu, bomjlardan ikisi rus idi, biri azərbay-
canlı. O azərbaycanlı olan mən gözdən itən kimi ölü siço-
vulları zibil yeşiyindən çıxarıb təzədən yığacaqdı meşok-
lara, səhəri gün də təzədən satacaqdı özümə. Day gedib, 
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əziyyət çəkib, siçovul axtarmayacaqdı, ona görə. Beləcə, bu 
minvalla siçovulun kökünü kəsdim.

- Day balalayıb eləmədi? Deyilənə görə, yaman tez artır-
lar axı. 

- Nə artmaq, canım. Bomjların üfunətli iyi gələn kimi 
yoxa çıxırdılar. Sağ qalanlar da qaçıb canlarını qurtardılar. 
Beləcə, həm problemi həll etdim, həm də dərman-zəhərə 
qənaət etdim. Onsuz da xeyri olmurdu.

- Yaxşı, bunun ağaca nə dəxli?
- Necə yəni nə dəxli? Bomja desəydin ki, ağacın birinə 5 

manat verirəm, uça-uça gedərdi, üstəlik əlindən də öpərdi. 
Eybi yox. Cavansan. Heç vaxt yuxarılarla iş görmə. Səs-kü-
yü, xərci çox olur.

- Yox e, axı bu ağacdır, siçovul deyil. Əvvəl-axır səsi 
 çıxacaqdı.

- Heç səsi çıxan deyildi. Birinci içəridən başlayacaqdılar.
- O necə olur?
- İsmayıllıya getmisən?
- Hə.
- Yolboyu ağaclar göz oxşayır. Maşından düşüb, beş ad-

dım içəri geçirsən, görürsən ki, ağaclar seyrəkdir. Bax, gö-
rürsən, necə ağıllı adamdırlar. Gözlə görünən yerə dəymir-
lər, amma içəriləri xımır-xımır kəsib-doğrayırlar.

- Başa düşmədim.
- Nə qanmaz adamsan, ə, sən. Elə bil kənd uşağı deyil-

sən. Qurd ağacın, meyvənin birinci harasını yeyir? İçini, 
yoxsa qabığını?

- İçini.
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- Bu bomjlar da ərazini əvvəlcə içindən təmizləyəcək-
dilər. Qıraqdan baxanda da elə biləcəkdin ki, ağaclar hamı-
sı yerindədir. Ən axırda da bayırına keçəcəkdilər. Bir aya 
ərazi olacaqdı tərtəmiz.

- Bəs kəsdiklərini neyləyəcəkdilər.
- Qabığını soyub yeyəcəkdilər. Ə, qış vaxtı kəsilən ağacı 

bomj neyləyər? Yandırıb isinər.
Yeni-yeni sözlər eşidirdim. Dünyada nələr varmış, mə-

nim xəbərim yoxmuş. Vallah halaldır. Amma neyləyim? Bu 
qədər fəndlər, çıxış yolları, ağıllı qohumlarım ola-ola ağac-
lara əncam çəkə bilmirdim. İş böyümüşdü. Amma yenə də 
ümidimi kəsmirdim. Bir Əsəd xalaoğlu da vardı. Üz tut-
dum onun yanına. Dərdimi danışdım.

- Problem yoxdur, - dedi.
Bu Əsəd xalaoğlunun ən sevimli sözü idi. Yanına məs-

ləhətə, köməyə kim gəlirdisə, birinci bu sözü deyirdi. Lap 
gələnin işinə yaramasa belə. Xoşu gəlmirdi insanların 
ümidini qırmaqdan. Ona görə də nəsildə hamı xətrini çox 
istəyirdi.

- Problem yoxdu,- deyə xalaoğlu bir də təkrar elədi,- sa-
dəcə bizə bir nadyojnı jurnalist lazımdır. Özü də ki, xodge-
dən, adlı-sanlı, bir süjetiylə ev yıxan, vəzifəli adamları ağlar 
qoyan televiyaların birindən.

- Ay Əsəd xalaoğlu, sən Allah, məni dilə-dişə salma. Ca-
maat jurnalistdən qaçır, sən isə mənə jurnalist məsləhət gö-
rürsən. Neyləyəcək bu jurnalist - özü də kameralısı - gəlib 
ağac kəsəcək?
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- Tələsmə də... Hövsələn olsun. Birinci, de görüm, belə 
bir tanışın var, ya yox? Həm pul alan olsun, həm tənqidi 
süjetləriylə el arasında ad çıxaran.

- Var. Özü də GTV-də. İnstitutda bir yerdə oxumuşuq. 
Adil Haqsevən.

- Lap yaxşı. Elə isə qulaq as...

 * * *

Xalaoğludan ayrıldım. Tələbə yoldaşıma zəng vurdum. 
Çayxanada görüşdük.

- Bilirsənmi, sənə işim düşüb.
- De, əlimdən nə gəlsə kömək eləyərəm.
- Bizim evin yanında bir yaşıllıq zolağı var. Ağacları da 

kəsib, yerində göydələn tikmək istəyirlər.
- Qələt eliyirlər. Mən ölmüşəm ki, ağac kəssinlər? Çəkib 

efirə verərəm, atalarını yandırarlar.
- Mən də ona görə sənə zəng etdim. Bildim ki, ancaq sən 

kömək edə bilərsən. Hara yazmışıq xeyri olmayıb. O biri 
tərəfi də mənim boynuma.

- Heç nə lazım deyil. Sənin sözün mənə qanundur. Başla-
rına elə oyun açaram ki... Yaxşı, nə vaxt çəkiliş edək?

- Sabah. Sabah saat 11-də. Özüm gələcəm dalınızca GTV-
yə. Amma bircə dənə də xahişim var. Çəkilişdən sonra kas-
seti mənə verərsən.

- Problem yoxdur. Verərəm. Danışdıq. Səhər kameramla 
gözləyirəm. Bomba süjet alınacaq.
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- Amma, sən Allah məni, podvodit eləmə ha. Çəkilişdən 
sonra kasseti hökmən ver. Nə xərci də var, mənim boynuma.

- Başüstə. Bu, xırda şeydir. Gör indi qaqaşın o ev tikən sa-
hibkarın başına nə oyun açacaq da... Dizin-dizin sürünəcək 
qarşımda.

Ertəsi gün tezdən bir maşın turba, dəmir şifer tökdüm 
əraziyə. Fəhlələr torpaqda dəlik açıb turbaları basdırdılar. 
Alabaşına-külbaşına dəmir listləri yan-yana calayıb ərazini 
hasara aldılar. Dedim ki, zəngimi gözləyin. Mən deyəndə 
başlayarsınız ağacları kəsməyə. Özüm isə sahə rəisinin ma-
şınına minib getdim GTV-yə. Müxbir dostum qapıda məni 
gözləyirdi. Oturdu maşına. Gözlərindən od yağırdı. Mən 
bu qədər sənətini sevən adam görməmişdim. Maşında qə-
rar tuta bilmirdi. İstəyirdi ki, düşüb maşından qabağa qaç-
sın ki, tez hal-qəziyyə baş verən yerə çatsın. Tıxaclar da bu 
yandan onu qıcıqlandırırdı.

- Tikinti şirkətinin adı necə oldu?
- Ay qağa, onlar xırda şeydir. Sən çəkilişini elə, müsahi-

bələrini al, sakinlərə qahmar çıx. Sonra oturarıq maşında 
hamısını sənə bir-bir deyəcəm.

- Yaxşı. Nə deyirəm ki. Sən deyən olsun.
- Sən canın, kasset məsələsini unutmamısan ki?
- Yox, sözümüz sözdür. Dedim verəcəm, deməli, verə-

cəm. Yadigar saxlayarsan. Ya da ki, bir yerə şikayət edəndə 
əlinizdən tutar. İstəsən diskə köçürüb saytlara da yerləş-
dirərsən. Qoy sahibkarın atası yerli-dibli yansın. İndi özün 
görəcəksən də qağan nə qan eləyəcək orda.

- Ekoloqlar da ordadır.

Mahir Qabiloğlu

170

- Departamentdən?
- Elə dedilər.
- Yaxşı, onlardan da müsahibə alarıq. Çox qalıb?
- Çatırıq.
Tikintiyə az qalmış fəhlələrə zəng etdim ki, başlayın. 

Özüm isə maşını aralıda saxlatdırıb:
- Qağa, sən çək. Mən burda gözləyirəm. Bilməsinlər ki, 

sizi mən çağırmışam. Sən isə işini yüksək səviyyədə gör. Nə 
xərci var mənlikdir. Ağlat analarını.

- Başüstə.
Mən maşından düşdüm. Qıraqdan baxmağa başladım. 

Ərazi artıq tam hasara alınmışdı. Qonşular da fəhlələrlə az 
qalırdılar ki, əlbəyaxaya çıxsınlar. Müxbiri görcək aldılar 
onu əhatəyə. 

- Ay müxbir, ağac yaşıllıqdır. Bizə oksigen verir. Bunları 
kəssələr, boğulub öllük.

- Ay müxbir, oğlum da əsgərlikdədir, özüm də 2-ci qrup 
əliləm. Bunları da atam əkib. Ölərəm, amma qoymaram bu 
ağacları kəssinlər.

Bu an müxbir dönüb nə desə yaxşıdır? “Deməklə heç 
nə olmur. Bəlkə hasarı sökəsiniz, biz də çəkək. Belə süjet 
effektli alınar”. Bunu deməyini görmüşdüm. İkinci qrup 
əlil Brüsli kimi hoppanıb bir təpik vurdu hasara. Dəmir list 
ortadan qatlandı. O birilər də lomu, beli fəhlələrin əlindən 
alıb başladılar hasarı döyəcləməyə. Beş dəqiqə beləcə da-
vam etdi. Elə bil ki, mitinq idi. Müxalifət polisə hücum edib 
armatur parçalarıyla qalxanları döyəcləyirdilər.
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- Yaxşı, yaxşı. Bəsdir. - müxbirin səsi gəldi. - Çəkdik. Day 
qurtarın. Kameranı görüb özünüzü göstərməyin. Bunlara 
da bir hay lazımdır ki, qızışsınlar. Bura hansı JEK-ə baxır?

- 301-ə.
- Harda yerləşir?
- Bax o doqquzmərtəbənin altında.
- Ora sonra gedərəm. Birinci gəlin siz müsahibə ve-

rin. Amma qısa. Ay bacı, birinci sən gəl. Səhərdən dil-dil 
 ötürsən.

- Başüstə.
- Tələbiniz nədir? Bizi bura niyə çağırmısınız?
-  Kim çağırıb ki? Biz sizi çağırmamışıq.
- Yaxşı vacib deyil. Tələbiniz nədir?
- Bildiyiniz kimi, respublikamızda bütün sahələrdə inki-

şaf gedir. Abadlıq işləri aparılır, yeni yaşıllıqlar salınır. Sə-
kilər dəyişdirilir, yeni işıqlandırma sistemləri qurulur. Ba-
kımız gündən-günə gözəlləşir.

- Ay bacı, uzatma. Bunları mən bilirəm. Tələbin nədir?
- Biz – Danzaverski küçəsinin sakinləri - imkan vermə-

rik ki, min bir zəhmət hesabına salınan bu yaşıllığı məhv 
etsinlər. Olar qızım da danışsın. Məktəbdə işləyir – vojatı. 
İcra başçısı da televizorda baxıb görsün ki, çox fəaldır. İrəli 
çəksin. 

- Gəlsin danışsın.
- Biz Danzaverski küçəsinin sakinləri prezidentimizin 

daxili və xarici siyasətini ürəkdən dəstəkləyirik. Bu yolda 
ona uğurlar arzulayırıq.
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- Ay qız, prezident pri-çem. Sən faktdan danış. Burda nə 
baş verir?

- Burda terror aktı baş verir. Ağaclara, ana təbiətə qar-
şı terror edirlər. Bunları mənim babam əkib. Mən hər gün 
burdan keçib məktəbə gedəndə babam yadıma düşürdü. 
Badruqalarımın yanında qürrələnirdim. İndi ağacları kəs-
sələr, mən babamı necə yada salacağam?

- Şəkli yoxdur?
- Var.
- Get şəklini qoy telefona. Gündə neçə dəfə istəyirsən 

bax, ağla da.
- Ay müxbir,- deyə əlil qadın yenidən yaxınlaşdı,- xərci 

nədir bacın verəcək. Məni ağac-zad maraqlandırmır. Bun-
ları atam əkməyib, yalandan deyirdim. Məqsədim burda 
tikilən evdən ikiotaqlı mənzil qopartmaqdır. Sən də sahib-
karın üstünə yaxşıca düş. Əl çəkmə. Ta mənə mənzil boyun 
olunca.

Müxbir sakinlərdən bir-bir müsahibə aldı. Sonra:
- Hanı ekoloqlar. Hardasınız?
- Burdayıq.
- Hansı təşkilatdansınız?
- “Təbiəti qoruyaq, ağacları böyüdək” qeyri-hökumət 

təşkilatından.
-  Bəs eşitdiyimə görə, özünüzü Ekologiya Nazirliyinin 

işçisi kimi təqdim etmisiniz.
- Ay müxbir, elə deməsək üzümüzə də baxmazlar.
- Bəs qorxmursunuz ki, nazirlikdən də gələrlər?
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- Ay müxbir, bizimlə onların fərqi bilirsinizmi nədir. Biz 
ağac kəsilməmiş qapını kəsdiririk, onlar isə ağac kəsilən-
dən sonra – cərimə yazmağa. Əllərindən başqa heç nə gəl-
mir. Öz aramızda sizə bir söz deyək?

- Hə.
- Qanunla, xəritəylə bu ərazidə heç yaşıllıq yoxdur.
- Nə isə. Gəlin siz də danışın. Tikintinin sahibi hanı?
- Qaçıb gizlənib.
- Lap yaxşı. Stəndrap edərəm ki, bəs GTV-nı görüb qorx-

du gizləndi. Belə daha təsirli çıxar. Onsuz da harda olsa üzə 
çıxacaq. Yaxşı, sağ olun. Axşam efirdə baxarsınız. Sağ olun.

Müxbir dostumla operator tikintidə maşına mindilər. 
Məni də yolüstü götürdülər.

- Nəbi, bomba bir material alınacaq. Gördün də, nə oyun 
çıxartdım. Ssenari qurdum e. Hər adam bunu bacarmır. 
Ona görə də ad çıxartmışam da. Bir tənqidi şey olan kimi 
qaçırlar üstümə. Yarıdıram, ona görə. O arvad da yaman 
aferistdir a... Deyir ki, reportajlarını davam elə. Ta ki, mənə 
burda tikiləcək binadan mənzil verənəcən. İştahı böyükdür. 
Nə bunları, nə də ekoloqları ağac-zad maraqlandırmır. Vay-
vay, JEK yadımdan çıxdı. Qayıdaq. Ondan da müsahibə 
 götürməliyəm.

-  Eybi yox, onun da cəriməsini mən verərəm.
- Yox, nömrəsini tapıb zəng edərəm.
- Lap yaxşı. Kasseti verirsən də mənə.
- Əlbəttə, danışdığımız kimi. Gedim montaj eləyim. Son-

ra diskə köçürüb verərəm.
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- Nə montaj? Başın xarabdır? Səninlə əvvəldən necə danış-
dıq? Çəkirsən, kasseti də verirsən mənə. Sən də razılaşdın.

- Ay Nəbi, bu professional kassetdir – betekam. Buna 
harda baxacaqsan ki? Montaj edim, köçürüm üzünü, verim 
də sənə. Mən sözümdən qaçmıram ki...

- Mənə montaj –zad lazım deyil. Bax, danışdığımız kimi, 
götür bu pulu, ver kassetimi. Mənə efir-zad lazım deyil.

- Bəs axı mən sakinlərə söz verdim ki, axşam baxarsınız. Bir 
də ki, o sahibkarı dizin-dizin süründürməliyəm  qarşımda.

- Ay sürücü, saxla maşını.
Maşını saxlatdırdım. Müxbiri maşından düşürtdüm. 

Qarşısında diz çöküb başladım dizin-dizin sürünməyə.
- Bunu istəyirdin? Razı qaldın? İndi ver kasseti.
- Ay Nəbi, bu nə hərəkətdir? Mən səni demirdim e. Mən 

sahibkarı nəzərdə tuturdum.
- Ə, anlamaz, sahibkar mənəm də. Ver kasseti.
Müxbir dostum operatora göz elədi. O da çıxarıb kasseti 

verdi mənə. Ortaya sükut çökdü. Telefonla tikinti sahə rəi-
sinə zəng etdim:

- Başlayın kəsməyə. Kasset məndədir. Bir azdan özüm də 
gəlirəm. Cəld işləyin.

Sonra yenidən maşına əyləşdim. Yerimizdən tərpəndik. 
Jurnalist dostum pərtliyindən heç nə danışmırdı. Maşını 
sürdürdü elektronika mağazasına - təzə kasset aldı. Köhnə 
kassetin üstündəki nömrəsini ehmalca çıxarıb yapışdırdı 
təzəsinə.

- Nəbi, sən Allah, məni başa sal. Bu nə hoqqadır açırsan 
başıma.
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- Ə, niyə başa düşmürsən? Mən orda ev tikməliyəm. 
Sakinlər də narazıydı. Başlasaydım ağacları kəsməyə, 
 neyləyəcəkdilər?

- Zəng edəcəkdilər GTV-yə.
- Siz neyləyəcəkdiniz?
- Biz də gəlib çəkəcəkdik. Sonra da verəcəkdik efirə.
- Səs-küyü də götürəcəkdi aləmi. Rayonun adı hallana-

caqdı, sərəncamımı da ləğv edəcəkdilər və sairə və ilaxır. 
Eləmi? Sonda nə xeyri olacaqdı?

- Heç nə. Bu vaxtadək nə xeyri olub ki? Çəkmişik də, ver-
mişik də, yenə də öz bildiklərini ediblər. Ağaclar da kəsilib, 
evlər də tikilib. Hürmək isə bizə qalıb.

-  Mən də bütün bunları bildiyim üçün işimi ehtiyatlı tut-
dum, səni əvvəlcədən çağırdım da. İndi rahat gedib ağacları 
kəsə bilərəm. Nə bir sakin, nə də ekoloq yaxın gələ bilməz. 
Özlüklərində deyəcəklər ki, bu sahibkarın arxası gör nə qə-
dər bağlıdır ki, GTV də bununla bacarmadı. Başa düşdün?

- Başa düşdüm.
Televiziyaya çatdıq. Dostum operatoruyla düşüb getdi. 

Biz isə geri qayıtdıq. Ağacları artıq böyrü üstə qoymuşdu-
lar. Xırda-xırda doğrayırdılar. Qadın atılıb-düşməyə başla-
yanda kasseti gözünə soxdum ki, bəs dediklərin burdadır. 
Sənə ağac yox, demə mənzil lazımmış, hə? Ekoloqlar yaxına 
gələndə isə yalandan dedim ki, indi Ekologiya Nazirliyin-
dən gələcəklər, onların hüzurunda danışarıq sizinlə. Bunu 
deyən kimi həmən yoxa çıxdılar. JEK isə gəlib başladı yal-
varmağa ki, sən Allah, tez elə. Belə şeyləri gecə vaxtı edər-
lər. Sən lap qurd ürəyi yemisən. GTV gəlsə batdım. 
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Beləcə, ağacları kəsib qurtardım. Heç kim də yaxın gəl-
mədi. Ümidləri bircə GTV-yə idi. O ümidi də mən öldür-
müşdüm. Artıq bünövrə qazmaq əmrini vermişdim.

Bu zaman zəng gəldi. Arvadım idi.
- Nəbi, özünü çatdır bolnitsaya. Atanla uşaq avariya düşüb.
- Salamatçılıqdır?
- Evimiz yıxılıb, ay Nəbi. Atan yerindəcə keçinib. Uşağın 

isə fəqərə sütunu zədələnib.
Fəhlələrə tapşırıq verib özümü xəstəxanaya çatdırdım. 

Uşaq əməliyyat olunmalıydı. Amma həkimlər ümidli da-
nışmırdılar. Məsləhət görürdülər ki, xaricə aparaq. Dedim 
ki, qoy dəfni yola verim, bir əncam çəkərəm. Anasını uşaqla 
qoyub, zəng etdim qohumlara. Birinə çadır qurmağı tap-
şırdım. Özüm isə yollandım qəbiristanlığa. Qəbir yeri gö-
türdüm. Başladılar qazmağa. Bu dəm zəng gəldi. Tikintinin 
rəisi idi:

- Nəbi, bir də başın sağ olsun, neynirsən?
- Dədəmin qəbrini qazdırıram. Siz neynirsiniz?
- Biz də başlamışıq bünövrəni qazmağa. Hər şey qayda-

sındadır. Sən narahat olma.
- Arxayınam sənə. Day qonşulardan banlayan-zad 

 yoxdur ki?
- Yox. Bircə o arvad gəlmişdi. Eləcə baxıb ağlayırdı. Heç 

nə demirdi.
- Eybi yox. Fikir vermə. İşində ol.
- Day mən burdayam da. Üzürlü say. Dəfnə gələ bilməyə-

cəyəm. Heç soruşmuram, uşaq neçədir?
- Nəsə ciddi məsələdir. Xaricə aparmalı olacağam.
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- Hə, Nəbi. Qardaşımgil mənzil almaq istəyir burdan. 
Bünövrədən qiyməti necəyədir?

- Kvadratı min manata.
- Üçotaqlı istəyir. 30 faizini də əvvəldən verir. Müqavilə 

bağlayım?
- Bağla. Kak-raz uşağın əməliyyatına pul lazım olacaq. 

Lap yerinə düşdü.
- Başüstə, Nəbi.
Bu dəm qəbirqazanlar yaxınlaşırlar.
- Nəbi müəllim, qəbri qazdıq, daşları da hördük. 150 ma-

nat eləyir.
- Başçı sənsən, deyəsən, hə? Götür. Bu da 150 manat.
- Mən həm də bu ərazinin sahə rəisiyəm. İstəsəniz bura-

nı hasarladaq sizinçün. Üzr istəyirəm. “Sizinçün” dedim. 
Savadsızlığıma bağışlayın. Uzunu 9 metrdir, eni 6 metr. Nə 
deyirsiniz? Yəqin pul probleminiz yoxdur?

- Yoxdur. Amma istəyirəm ki, eni 5, uzunu 10 metr olsun.
- Elə niyə?
- Qabağı açıq qalsın. Əhatəsinə isə hər bir metrədən bir 

dənə şam ağacı əkəcəyəm. Bu da edəcək 25 ağac. Qəbirin 
yanında skameyka qoyacağam. Bulaq çəkəcəyəm. Həm ata-
mın arzusu çin olsun, həm də ki, təbiətə borcum var.

 * * *

 O vaxtdan çox keçib. Onaltı mərtəbəli binam göy dəlir. 
Hər şeyim var. Bütün arzularıma çatmışam. Axşamlar ye-
ganə oğlumu əlil arabasına mindirib həyətdə gəzdirirəm. 
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Danışa da bilmir. Sadəcə gözlərini gözümə dikib baxır. On 
altı yaşı var. Tayları məktəbi bitirir. Dünyanın elə bir kli-
nikası, həkimi qalmayıb ki, aparmayım. Dərdinə çarə qı-
lan tapılmayıb ki, tapılmayıb. O qədər şəkli var ki... Paris-
də, Londonda, Berlində. Amerikanski maşınımın rulunun 
arxasında, bağdakı basseynin yanında. Hər şeyim var. Bircə 
əvvəlki kasıb, xoşbəxt həyatım yoxdur. Arvad deyir ki, itin 
nəfsinə gəlmişik. Bu qədər qır-qır olar. Xata olmadı ki, var-
landıq, adam arasına çıxdıq. Mən isə bilirəm bu nədir. Məni 
ağacların qarğışı tutub. Özü də əbədi.

2014
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 GÖZƏL  İBRAHİM

 Dostum İbrahim Ömərovun əziz xatirəsinə

Saray. Padşah öz taxtında oturub. Ətrafında 
fərraşlar. Baş vəzir, vəzir, vəkil, əyanlar da 

başlarını aşağı salıb, durublar. Heç kim dinmir. 
Padşah da dərin xəyala gedib. Birdən:

- Adı nədir onun?
- İbrahim.
- Silahlıdır?
- Xeyr, şah sağ olsun.
- Ətrafına, başına qoşun yığır?
- Xeyr, şah sağ olsun.
- Bəlkə, məmləkətimin, taxt-tacımın əleyhinə nəsə həd-

yanlar danışır?
- Xeyr, şah sağ olsun.
- Cadugərdir onda.
- O da yox.
- Bəs nə? Nədir axı sizi qorxudan ki, üstümə qaçmısınız.
- Bilmirik, şah sağ olsun. Qonşu məmləkətdən məktub 

gəlib. Yazırlar ki, “İbrahimdən axır ki, canımızı qurtardıq. 
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Hüdudlarımızacan təqib elədik. O da keçdi sizin tərəfə. 
Bizdən deməkdir – ehtiyatlı olun. Çox təhlükəli adamdır”.

- Nədir axı, bunun təhlükəsi?
- Başqa heç nə yazmırlar.
- Bəs təhlükəliydisə, niyə edam eləməyiblər?
- Təhlükə də, deyəsən, bundadır, şah sağ olsun. İbrahimə 

toxunmaq mümkün deyil.
- Heç nə anlamıram. Eybi yox - qoy gəlsin. Mən onunçün 

qonşu məmləkətin padşahı deyiləm. Mənim qorxumdan 
göydə uçan quş da qanad salar. Bu məmləkətdə nə dedim, 
o da olmalıdır. Yoxsa ki, durub bir İbrahimdən qorxsam, 
day mənə niyə padşah desinlər ki? Hardadır indi o məlun?

- Torpağımızı kənd-kənd, şəhər-şəhər gəzərək gəlir. Ha-
mısında da yəqin öz küfrünü yayır.

- Bəs qazilər, valilər nəylə məşğuldurlar? Bir əncam çək-
mirlər. Gərək hökmən paytaxta gəlib çıxsın, sonra? Hər 
şeyə mən qərar verməliyəm?

- Hamısına məktub göndərmişik. Cavab gəlib ki, heç nə 
edə bilmirik İbrahimə. Nə həbs etmək mümkündür, nə də 
boynun vurdurmaq.

- Qəribə işə düşdük də... Dövlət işləri qalıb bir yanda, 
bu boyda padşah işini-gücünü buraxıb hansısa İbrahim 
haqqında düşünməlidir.

Ortaya sükut çökür. Padşah da fikrə dalır. Saray əyanları 
da başlarını aşağı salıb guya ki, vəziyyətdən çıxış yolunu 
arayırlar. Bu an carçılardan biri çaparaq sarayın həyətinə 
daxil olur. Tezcə padşahın hüzuruna gələrək təzim edir.

- Şahım!
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- Hə, nə olub? Tez de. Belə çaparaq gəlməyindən başa 
düşülür ki, vacib məsələdir.

- Bəli, qibleyi-aləm. İbrahim paytaxta daxil oldu.
- Nə?! Vacib xəbər budur? Yox. Ya siz məndən nəsə gizlə-

dirsiniz, ya da ki, bu İbrahim doğurdan da təhlükəli  adamdır.
- Şah sağ olsun, tutub gətirəkmi saraya?
- Nə edib?
- Heç nə.
- Bəs onda nə səbəb göstərəcəksiniz həbsinə. Siz məni 

rəiyyət arasında biabırmı etmək istəyirsiniz? Bu məmləkət-
də qanunlar var. Bu qanunlara da hamı tabedir. O cümlə-
dən mən də, şahzadələr də, vəzir-əyanlar da. Məni el içində 
xarmı etmək istəyirsiniz? Xalq nə deyər? Deməzmi ki, taq-
sırı olmayan bir adamı tutub apardılar. Qoy yaşasın. Özünü 
pis aparsa, qazi var, divan var. Cəzasını da onlar verər.

- Başüstə, qibleyi-aləm.
Padşah yenidən fikrə gedir. Yox, bəlkə düz deyirlər. Xa-

talı adamdır bu İbrahim. Vaxtında tədbir görülməsə sonra 
gec olar. Dərviş paltarı geyinib gecə çıxaram şəhərə. Gö-
zümlə görsəm yaxşıdır. 

- Hamınız azadsınız. Vəzir, sən qal.
- Başüstə, qibleyi-aləm.
Hamı çıxdıqdan sonra:
- Vəzir, öyrən o İbrahimin qaldığı evi. Gecə dərviş paltarı 

geyib ziyarətinə gedəcəyik. Görək bu necə adamdır.
Gecə düşür. Padşah vəziriylə dərviş paltarında şəhərə 

çıxır. İbrahimin gecələdiyi komanın yanına gəlib qapısını 
döyürlər.
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- Qapı açıqdır. Gəlin.
- Salam.
- Buyurun, xoş gəlmisiniz. Deyəsən, uzaq yoldan 

 gəlirsiniz.
- Hardan bildiniz?
- Geyiminizdən. Özü də elmli adama oxşayırsınız. Səhv 

etmirəmsə dərvişsiniz.
- Düz tapdız. Kənd-kənd gəzib öz təriqətimizi yayırıq, 

təbliğ edirik. Siz bu şəhərdə çoxdan yaşayırsınız?
- Yox, elə mən də bir növ sizin kimi dərvişəm. Amma 

heç bir dini, elmi yaymaq fikrim yoxdur. Hamı kimi yaşa-
maq, ev-eşik sahibi olmaq, ailə qurmaq istəyirəm. Amma 
hara gedirəmsə bir aydan artıq qalmağa qoymurlar. Sür-
gün edirlər. Bilmirəm nə etmişəm bu insanlara. İndi də bu 
məmləkətə gəlmişəm. Deyirlər padşahı çox adil bir insan-
dır. Görüm bəxtim gətirsə, bu şəhərdə qalıb yaşayacağam. 
Ta ömrümün axırınacan.

- Kimə nə etmisən ki, elə hey sürgün edirlər səni.
- Heç nə. Amma hara gedirəmsə şahzadələrin, saray 

əyanlarının gözü götürmür məni. Mən kim, onlar kim. Mən 
adi, səfil, dilənçi bir adamam. Amma nədənsə onların qəzə-
binə tuş gəlirəm. 

Padşah mat-mat vəzirinə baxır. Axı bu İbrahim nə danı-
şır? Bir şey başa düşdünmü? Vəzir də başını bulayır. Yəni 
ki, heç nə.

- Axı bir şey eləməsən sənə kimin haqqıdır ki, nəsə deyə. 
Yəqin nəsə var ki, qəzəbə tuş gəlirsən.

- Yox, bir şey etsəm zindana salarlar, edam edərlər. Amma 
heç kim mənə heç nə etmir. Sadəcə qovurlar. Bir şəhərdən o 
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biri şəhərə, bir məmləkətdən o biri məmləkətə. Beləcə sər-
gərdan həyatı keçirirəm. Yəqin ac olarsınız.

İbrahim ayağa durur. Boxçasını gətirib açır. Süfrə salır. La-
vaş, pendir, göy soğanı ortaya qoyur. Lavaşdan qoparır. Ara-
sına pendirlə soğan qoyaraq dürmək düzəldir. Birini şaha, o 
birini vəzirə verir. Dolçada su gətirib bardaqlara tökür.

- Nuş edin. Kasıbın olanından. Görüm sabah nə iş ta-
pıram. Gələn dəfə gələndə yəqin sizi başqa cürə qonaq 
edərəm.

- Əlindən nə gəlir ki?
- Heç nə. Bir yerdə dura bilirəm ki, bir sənət də öyrənim?
- Bəs nəylə dolanırsan?
- Xalq sağ olsun, onlar dolandırırlar. Biri çörək gətirir, 

biri su. Hərənin gücü çatdığından. Bu daxmanı da birisi ve-
rib mənə ki, yaşa. Hara gedirəmsə çox istəyir sadə camaat 
məni.

- Axı nəyə görə?
- Heç özüm də bilmirəm. Yaxşı, səhər açılır. Siz dincəlin, 

uzun yol gəlmisiniz. Mənim isə işim var, getməliyəm. Hə, 
yadımdan çıxdı. Adım İbrahimdir – Gözəl İbrahim. Gözəl 
ləqəbini də xalq verib mənə. Xudahafiz.

İbrahim evdən çıxır. Padşah vəzirə:
- Bu, hara getdi səhər erkən. Bu yandan da deyir ki, iş-

güc sahibi deyiləm. Bəlkə arxasınca gedək.
- Yox, şahım, dan yeri sökülür. Saraya qayıtmağımız məs-

ləhətdir. Bu İbrahim axmaq adama oxşayır. Bəlkə də baş-
danxarabdır. Əgər çox maraqlısınızsa nəzarət təyin edərik. 
Nə olsa gəlib çatdırarlar. Biz də hali olarıq. Bundan daha 
vacib dövlət işləri var.
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 Saray. Günortaya yaxın carçılar bir-birinin dalıyca sara-
ya axışırlar:

- Şah sağ olsun, İbrahim bütün şəhəri başına alıb. Hamını 
səhər tezdən, dan yeri qızarmamış Əmircan dağına çağırır.

- Niyə?
- Bilmirik. Hamıya deyir ki, vacib sözüm var sizlərə.
- Nə söz?
- Bilmirik.
- Nəzarət eləyin. Görün nə hoqqa çıxarır bu İbrahim.
- Şahım, İbrahim yox, Gözəl İbrahim. Xalq onu Gözəl İb-

rahim çağırır.
- Yaxşı, hamınız gedin. Vəzir sən isə qal.
- Başüstə, qibleyi-aləm.
Hamı otaqdan çıxır.
- Vəzir, bəlkə dərviş paltarı geyinib biz də gedək ora.
- Qətiyyən, şahım, şərəfləndirmiş olarsınız o axmağı. 

Yəqin nəsə sarsaqlayacaq. Buna görə dəyməz ora getmək. 
Tapşırmışam. Nə olsa gəlib çatdıracaqlar.

Ertəsi gün. Yenidən saray. Sakitlik hökm sürür. Padşah 
fikrə gedib. Əyanların cınqırı da çıxmır. Birdən sarayın dar-
vazası önündə hay-küy qopur, qışqırıq sədaları gəlməyə 
başlayır. Vəzir tez eyvana çıxır. 

- Üsyan, padşahım. Camaat saraya hücuma keçib. Əsgər-
lər qabaqlarını güclə alırlar. Çoxdurlar, padşahım. Ordunu 
köməyə çağırmaq lazımdır. Tez zirzəmiyə enin. Bura sizin-
çün təhlükəli ola bilər.

- Axı niyə üsyan edirlər ki? Tələbləri nədir? Düşüb bəlkə 
öyrənəsən?
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- Yox, şahım, qorxuludur. Gözləri qızıb. Yox, şahım, ey-
vana çıxmayın qorxuludur.

- Əllərində silahmı var?
- Yox.
- Daş atırlarmı?
- Yox.
- Bəs əllərində nə var?
- Gül. Hərəsi əlində bir dənə gül tutub.
- Nə?
- Gül.
- Çəkilin.
Padşah sarayın eyvanına çıxır. Və saraya hücum çəkən 

əhaliyə səslənir.
- Ay camaat, nə olub?
- Sən kimsən? Bizə padşah lazımdır. Onu görmək istəyirik.
Şah qəzəbini boğaraq:
- Mənəm - padşahınızam.
- Əgər padşah sənsənsə, əmr ver bizi saraya buraxsınlar. 

Sənə vacib sözümüz var.
- Buraxın onları. Hamısını buraxın.
Saray əyanları etiraz etsələr də, bunun təhlükəli oldu-

ğunu bildirsələr də, şahı fikrindən döndərə bilmirlər. Ca-
maat saraya doluşaraq gəlib padşahın hüzurunda dayanır. 
Baş əymirlər. Gözlərini heyranlıqla şahın gözlərinə dikib 
 dururlar.

- Buyurun, nə sözünüz var? Kim sizə haqsızlıq edib ki, 
belə qeyzlənmisiniz. Deyin cəzasını verim.

- Heç kim, qibleyi-aləm.
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- Bəs bu nə hücumdur çəkirsiz saraya? Qorxmursunuz 
ki, qanunu, asayişi pozduğunuza görə kəlləniz gedər?

- Yox, şahım, biz gəlmişik ki, sizə ürək sözümüzü deyək.
- Deyin, qorxmayın. Xalqımın xatirinə dəyəni gözünü-

zün önündə edam elətdirərəm. Deyin.
Camaatın içindən ən yaşlısı irəli çıxaraq şaha yaxınlaşır. 

Əlindəki gülü ona verərək:
- Şahım, mən səni çox sevirəm. - deyir və saraydan çıxır.
Onun arxasınca bir başqası da şaha yaxınlaşır. Gülü təq-

dim edərək o da:
- Şahım, mən səni çox sevirəm. - deyir.
Şah və bütün saray əhli bir-birinə mat-məəttəl baxaraq nə 

baş verdiyini anlamaq istəyir. Amma heyrətdən donub bu 
mənzərəni seyr edirlər. Beləcə, saraya hücum edən yüzlərlə 
insan bir-bir padşaha yaxınlaşır, ona gül təqdim edir, “şa-
hım, mən səni çox sevirəm” deyib, çıxır gedir. Beləcə, saray 
boşalır. Padşah isə bu mənzərədən xoşhal olsa da, heyrə-
tindən gül-çiçək selinin içində donub yerindən tərpənmir. 
Handan-hana:

- Vəzir, bu nə idi?
- Baş açmadım, şahım. Vaxt verin araşdırım. Əvvəl-axır 

hər şey aydın olacaq.
Bir müddətdən sonra Gözəl İbrahimə göz qoyanlardan 

biri çaparaq saraya yaxınlaşır. Şahın önünə gəlir:
- Anlat görüm, nə baş verir şəhərdə? Gözəl İbrahim nə 

edir?
- Şahım, səhər tezdən Gözəl İbrahim Əmircan dağının 

ətəyinə çıxdı. Əhali də ora axışmağa başladı. Üç yüz nəfər 
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olardı. Gözəl İbrahim üzünü onlara tutub belə dedi: “Ey 
insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə deməkdən 
çəkinməyin”. Vəssalam.

- Elə bu?
- Bu.
- Bəs camaat onu daşa basmadı? “Bizi işimizdən-gücü-

müzdən edib buna görəmi bura çağırmısan?” demədi. 
- Demədilər. Əksinə, soruşdular ki, bəs biz padşahımızı 

çox sevirik. Adil bir hökmdardır. Bugünəcən görməmişik 
onu. Heç üzdən də tanımırıq. Onu nə qədər çox sevdiyimizi 
necə çatdıraq? Nə edək?

- Gözəl İbrahim nə cavab verdi?
- Gözəl İbrahim də cavab verdi ki, bəs bilmirsiniz ki, pad-

şah harda yaşayır? Sarayı tanımırsınız? Gedin ora. Özünə 
deyin. Camaat da ordan bir baş axışdı saraya.

- Nə gözəl. Bu İbrahim nə müdrik adammış. Xalqımın 
gözündə bir qədər də qaldırdı məni. Bircə cümləsiylə. Necə 
dedi?

- “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə 
deməkdən çəkinməyin”.

- Vəzir, yaz bu kəlmələri. Qiymətli sözlərdir. Siz də de-
yirdiniz ki, xatalı adamdır. Burda xatalı nə var ki? “Ey in-
sanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə deməkdən 
çəkinməyin”. Görəsən hardan öyrənib bu sözləri. Mən ilk 
dəfədir ki, eşidirəm. Vəzir, sən necə?

- Mən də, qibleyi-aləm. 
- İşiniz olmasın Gözəl İbrahimlə. Qoy necə istəyir, öz həya-

tını yaşasın. Əlbəttə ki, qanunlarımıza riayət etmək şərtiylə.
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Səhəri gün padşah “Şah sağ olsun!”, “Şahımıza uzun 
ömür” sədalarına yuxudan oyandı. Eyvana çıxanda sara-
yın qabağına əllərində gül tutmuş yüzlərlə insanın toplaş-
dığını gördü. Onlara əl elədi. “Şahımız, sizə sözümüz var. 
Bizi qəbul elə” deyə kütlə dilləndi. Şah da tezcə taxtına 
oturub camaatı saraya buraxmağı əmr etdi. İnsanlar taxtın 
qarşısına gəlib heyranlıqla ona tamaşa eləməyə başladılar. 
Qəfildən biri irəli çıxıb əlindəki gülü şaha təqdim edərək 
“şahım, mən səni çox sevirəm” deyib, sarayı tərk etdi. Di-
gərləri də bir-bir şaha yaxınlaşaraq, gül verərək eyni sözləri 
təkrar edib, bir-bir saraydan uzaqlaşmağa başladılar. Taxt 
gül-çiçəyin içində görünməz oldu. Şahın sevinci isə yerə-
göyə sığmırdı. Xoşbəxtlikdən uçmağa qanadı yox idi. Bir 
azdan Gözəl İbrahimə qoşduqları nəzarətçilərdən biri də 
gəlib çıxdı:

- Bu gün İbrahim nə edib?
- Heç nə, şahım. Dünənki kimi, Əmircan dağının ətəyinə 

çıxdı. Gələnlərin sayı da dünənkindən çox idi. Beş yüz nəfər 
olardı. Yenə də eyni sözləri təkrar etdi: “Ey insanlar, bir-bi-
rinizi sevin və bunu bir-birinizə deməkdən çəkinməyin”.

- Vəssalam?
- Vəssalam. Sonra da camaat dağılışıb getdi işinə-gücünə.
- Eybi yox. Qoy yaşasın mənim məmləkətimdə. Bəs özü 

nə iş görür?
- Heç nə, şahım. Hara gedirsə, ayağa dururlar. Xurcunu-

na pay qoyurlar. Pay deyəndə ki, çörək, yağ-pendir, tərəvəz. 
O da şəhəri məhlə-məhlə dolaşır. İnsanlarla xoş söhbət edir. 
İnsanlar da ona ürəyini açır, məsləhət istəyirlər.
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- Nə məsləhət?
- Biri deyir ki, arvadıyla yola getmir. O biri deyir ki, qon-

şum pisdir. Xırda məişət problemləri.
- Bəs o, nə məsləhət verir?
- Bircə bunu deyir: “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və 

bunu bir-birinizə deməkdən çəkinməyin”. Bir də sizin 
ədalətli hökmdar olmağınız dilindən düşmür. Kimə yaxın-
laşırsa, birinci bunu deyir. Deyir ki, ay camaat, mən çox 
ölkələr gəzmişəm, çox padşahlar görmüşəm. Beləsini gör-
məmişəm. Siz çox xoşbəxt adamsınız ki, belə gözəl, adil 
hökmdarı olan məmləkətdə yaşayırsınız.

- Lap yaxşı, lap əla. Qoy gəzib-dolansın. Pis iş görmür ki? 
Yox. Onda nə deyə bilərik ki, ona? Heç nə. Düz deyirəmmi, 
vəzir?

- Siz bilən məsləhətdir, qibleyi-aləm. Amma burda nəsə 
başqa bir əmma var.

- Nə əmma?
- Bilmirəm, yəqin yavaş-yavaş hər şey açılar.
Ertəsi gün erkən yenə əhali sarayın önünə yığışır. Bu dəfə 

dünənkindən də çox. Padşah da böyük həvəslə onları qəbul 
etmək üçün taxtına əyləşir. Əmr verir ki, insanları saraya 
buraxsınlar. Əhali də böyük heyranlıqla şahlarına baxır, heç 
bir təzim qaydalarına əməl etmədən bir-bir ona yaxınlaşır, 
gətirdikləri gülü verərək “şahım, mən səni çox sevirəm” 
söyləyərək sarayı tərk edirlər. 

- Vəzir, görürsən də, xalqım məni nə çox sevir?
- Sevir, şahım. Amma...
- Nə amma. Bunun nə əmması var ki?
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- Şahım, artıq üçüncü gündür ki, sarayda bütün dövlət 
işləri dayanıb. Yalnız insanları qəbul edib, gül almaqla məş-
ğulsunuz. Bəlkə təxirə salaq bu işləri.

- Necə? Xalq gəlib mənə öz məhəbbətini izhar etmək 
istəyəcək, mən də onları qapımdan qovum? Bunumu 
 istəyirsən? 

- Xeyr, qibleyi-aləm. Sadəcə belə davam edə bilməz. 
Məmləkətimiz böyük. Hər gün də Gözəl İbrahimin çağırı-
şına qoşulanların sayı artmaqda. Belə getsə saraya gələnləri 
qəbul etmək üçün gərək gecəni də yatmayasınız.

- Qoy belə davam etsin. Görək axırı nə olur. Lazım olsa 
bir əncam çəkərik. Yaxşı hansı dövlət işləri var? De bir-bir 
gəlsinlər.

Qazı taxta yaxınlaşır. Təzim edir.
- Qazı əfəndi, nə işin var. De.
- Heç bir işim yoxdur, şahım. Sadəcə hər həftənin bu 

günü sizin hüzurunuza gəlməliyəm. Verdiyim qərarlar 
barədə sizə məlumat vermək, ölüm hökmlərini təsdiq edil-
məsi üçün. Odur ki, burdayam.

- Hər dəfə əlində qalın qovluq olardı. İndi görmürəm.
- Əhalidən bir xeyli şikayət vardı. Amma son üç gündə 

hamısı gəlib geri götürdülər.
- Aydın danış.
- Biri qonşusundan şikayət vermişdi ki, bəs məni bütün 

günü təhqir edir. Araşdırdıq gördük ki, düz deyir. Saldıq 
qonşusunu zindana. Srağa gün gəlib ki, bəs mən qonşumu 
bağışlayıram. Daha şikayətçi deyiləm. Şikayət etdiyi ada-
ma da bir dənə gül bağışlayaraq, “bütün insanlar bir-birini 
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sevməlidir və bunu bir-birinə deməkdən çəkinməməlidir” 
deyib, gözümün qabağında qucaqlayıb öpdü. Mən də məc-
bur olub buraxdım onu.

- Lap yaxşı. Burda pis nə var ki? Sonra.
- Biri şikayətə gəldi ki, bəs çörək dükanından oğurluq 

olub. Fərraşları göndərib yaxaladıq oğrunu. Bircə dənə la-
vaş oğurlamışdı. Saldıq zindana. Dünən isə gəlib ki, bəs 
“buraxın onu, taqsır məndədir. Yaxınlaşdı ki, bəs acından 
ölürəm, mənə bir tikə çörək ver yeyim. Mən də söyüb qov-
dum onu. Amma indi bilmişəm ki, bütün insanlar bir-biri-
ni sevməlidir. Bir insan digərinin ac qalmasını istəməməli-
dir”. Bu gün istəyirdim ki, oğurluq etdiyi sağ əlini camaatın 
gözü qabağında – meydanda vurdurum. Ki, hamıya dərs 
olsun. Amma şikayət geri götürüldüyündən məcbur olub 
azad etdim.

- Ədalətli qərar vermisən. Sonra. Davam et.
- Amma iki nəfər var. Dünəndən bəri qərar verə bilmirəm. 

Zina edib. Qonşunun nişanlı qızına sataşıb. Onu da yoldan 
çıxarıb. Yaxşı ki, vaxtında xəbər tutub şikayət ediblər. İkisi-
ni də tutub zindana saldırdım. Qanuna görə edam edilməli-
dirlər. Əlbəttə ki, siz padşahımızın hökmündən sonra.

- Gətirin onları bura.
Cavan oğlanla qızı əli-qolu bağlı şahın hüzuruna gətirir-

lər. Oğlan diz çökərək yalvarmağa başlayır:
- Qibleyi-aləm, mənim taqsırım yoxdur. Uşaqlıqdan se-

virdim o qızı. Amma, varı-dövləti olan bir qoca kişiyə ni-
şanladılar. Mən də artıq dözə bilmədim. Onu sevdiyimi 
gizlətməyib özünə dedim. Demə, o da məni sevirmiş. O 
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da mənim məhəbbətimə sevgiylə cavab verdi. Nişanlısı da 
hardansa xəbər tutub qaziyə şikayət etdi. Əgər bir günah 
etmişiksə, bağışlayın bizi.

- Şah sağ olsun, edam olunmalıdırlar. Allah qarşısında 
böyük günah ediblər.

- Bu qızın o yaşlı adamla kəbini varmı?
- Yox. Amma ata-anası razılıq verib. Üzük taxılıb. El- 

oba bilir. Oğlanın da ata-anası xəcalətlərindən el arasına 
çıxa bilmirlər. Onlar edam yox, daş-qalaq edilməsini tələb 
edirlər.

- Oğlan qıza nə deyib?
- Deyib ki, “mən səni sevirəm”. Qız da yoldan çıxıb, ca-

vab verib ki, “mən də səni sevirəm”.
- Elə bu? Gündə yüzlərlə insan saraya gəlib mənə “şa-

hım, mən səni çox sevirəm” deyir. Onda mən də gərək on-
ların hamısını edam elətdirim, hə?

- Bu sevmək o sevməkdən deyil, şahım. - qazı dillənir.
- Xalqım məni sevir, mən də onu. Bizi bir-birimizdən ayı-

ra bilərsənmi?
- Kimin haqqı nədir ki, şahım! Amma qanunlar var. Biz 

bunları cəzalandırmasaq, digərləri də...
- Bəs onda mən niyə bu iki sevən gənci bir-birindən ayır-

malıyam? Qətllərinə fərman verməliyəm. Bir də ki, Gözəl 
İbrahimin də bu barədə kəlamı var. Vəzir, necədir o?

-  “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə 
deməkdən çəkinməyin”.

- Qazı, gözəl sözlərdir, elə deyilmi?
- Düz buyurursunuz, şahım. Amma...
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- Amması-zadı yoxdur. Bu iki gənci bağışlayıram. Böyük 
sevginin xatirinə.

Fərraşlar oğlanla qızın qandallarını açıb buraxırlar.
- Düz etdimmi, vəzir?
- Bəli, hökmdarım. Amma, özünüz verdiyiniz qanunları 

pozdunuz.
- Qanunları dəyişirəm. Bu gündən mənim məmləkə-

timdə sevgi azaddır. Qızı kiminsə var-dövlətinə satmaq 
 cinayətdir.

- Bəs onda gərək birinci saraydan başlayaq, hərəmxananı 
bağlayaq. 

- Düz deyirsən, vəzir. Hərəmxanada 50 qadın var. Ha-
mısına da təhsil, yüksək mədəniyyət dərsləri keçilib. Hərə-
sini də bir kənddən, obadan ailəsindən ayırıb gətirib bura 
salmışıq. Qoy qayıtsınlar öz el-obalarına. Ordakılara da ya-
zıb-oxumağı öyrətsinlər.

- Bəs onda rəiyyətdən nə fərqimiz oldu ki, şahım! 
- Mənim əmrimə qarşımı gedirsən?
- Başüstə, hökmdarım.
Bu an Gözəl İbrahimə qoyulan nəzarətçilərdən biri çapa-

raq saraya yaxınlaşır. İçəri girir. Taxta yaxınlaşıb, təzim edir.
- Hə, bu gün nə olub?
- Gözəl İbrahim yenə də tezdən dağın ətəyinə getdi. Zi-

yarətinə gələnlər də dünənkindən daha çox idi. Yenə də 
eyni sözləri dedi. “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu 
bir-birinizə deməkdən çəkinməyin”. Sonra da camaat dağı-
lışıb getdi işinə-gücünə. Gözəl İbrahim də şəhəri gəzib ye-
nidən qayıtdı komasına.
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- Komasında daha kimlər var?
- Heç kim. Təkcə özüdür.
- Bəs yanına gələn yoxdur?
- Xeyr, hökmdarım.
- Yaxşı. Nəzarəti davam etdirin. Nə olsa xəbər verin. Gö-

rürsən də, vəzir, Gözəl İbrahim sən deyən qədər də təh-
lükəli deyil.

- Hələ bilmək olmaz. Cəmi dörd gündür ki, şəhərdədir. 
Ertəsi gün padşah yenidən səs-küyə yerindən oyanır. Və-

zir özünü hövllü yataq otağına salaraq:
- Şahım, üsyandır. Əhali əsgərlərə hücum edib nizə- 

qalxanlarını əllərindən alırlar. Tez zirzəmiyə düşün. Şahza-
dələr də artıq ordadır.

- Yaxşı, əsgərləri tərksilah ediblərsə, üsyandırsa, bəs onda 
hardadırlar? Niyə otağıma gəlmirlər? Məni öldürmürlər.

- Doğurdan e... Heç bunu fikirləşməmişdim. Səs-küy də 
azalır. Eyvana çıxım, bir vəziyyətə baxım.

- Çəkil.
Padşah vəziri kənara itələyib özü eyvana çıxır. Görür 

ki, bir kəndli yapışıb əsgərin nizəsindən. Əlindən almaq 
istəyir. O da müqavimət göstərir. O biri əsgərlər isə gözə   
dəymir.

- Ay bala, nə edirsən?
- Şahım, dünəndən paytaxtda izdivaca girənlərin sayı 

çoxalıb. Yığışıb elliklə onlara yurd salırıq, ev tikirik. Alət-
lərimiz isə çatışmır. Gəldik əsgərlərə dedik ki, biz sizi çox 
sevirik. Siz də bizi sevin. Müvəqqəti olaraq silahlarınızı 
bizə verin, lazımdır. Onlar isə imtina elədilər. Sonra isə başa 
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düşəndə özləri də əhaliyə qoşulub getdilər. Bircə bu qalıb. 
Nə qədər başa salıram, qanmır ki, qanmır.

- Neyləyirsiniz ki, silahı. Silah düşmənə qarşıdır, siz isə 
mənim sevimli rəiyyətimsiniz.

- Hökmdarım, dedim axı, alətlərimiz çatmır. Torpaq da 
bərkdir. Nizənin iti ucuyla döyüb-döyüb yumşaldacağıq. 
Sonra torpağı qalxanın içinə doldurub daşıyacağıq. Palçıq 
tutmağa da yarıyır. Həmişəlik aparmırıq ki... işi qurtaran 
kimi qaytaracağıq da...

Heyrətindən nə deyəcəyini bilməyən padşah üzünü və-
zirə tərəf çevirir. O da çiyinlərini çəkir.

- Yaxşı, Allah xeyir versin. Tikin, yaradın. Nə köməklik 
olsa, mən də hazıram.

- Allah ömrünüzü uzun eləsin, şahım. Nəzərinizi üstü-
müzdən əskik eləməsin. Bir də ki, sizin zəhminizdən bir 
düşmən də üstümüzə gələ bilməz. Odur ki, əsgərlər bizə 
yardım göstərsələr, minnətdar olarıq.

- Vəzir, əmrimi çatdır bütün əsgərlərə. Əhaliyə tikinti 
işlərində köməklik etsinlər. Bəs tikintiyçün lazım olan da-
şı-kəsəyi, taxtanı hardan götürürsünüz?

- Allaha şükür, torpağımız zəngindir. Daş-kəsəyi dağdan 
çapıb, arabalarla gətiririk. Qalan şeyləri isə tacirlərlə danış-
mışıq. Götürürük, əvəzinə isə onlara lazım olan malları ve-
ririk. Bu ay toy-düyünümüz çox olacaq, şahım.

- Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin.
- Sağ ol, şahım. Allah səni üstümüzdən əskik eləməsin.
Şahın keyfi bir az da yüksəlir. Çöhrəsində gülüş sarayın 

həyətində gəzməyə başlayır. Bu vaxt çaparlardan biri sara-
ya gəlir.
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- Nə xəbər gətirmisən, çapar?
- Gözəl İbrahimdən.
- Nəsə hoqqa çıxarıb?
- Xeyir, şahım. Pis bir iş tutmayıb. O biri gün olduğu kimi, 

yenə dağın ətəyinə getdi. Ziyarətə gələnləri də çox idi. Yenə 
də eyni sözləri dedi: “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu 
bir-birinizə deməkdən çəkinməyin”. Sonda camaatdan so-
ruşdu ki, bəs niyə toy-düyün səsləri gəlmir evlərdən. On-
lar da dedi ki, nə evimiz var, nə torpağımız, nə də tikməyə 
pulumuz. Gözəl İbrahim də onlara öz məsləhətlərini verdi.

- Nə dedi? 
- Dedi ki, elliklə yığışın bir-birinizə ev tikin. Biri su daşısın, 

biri dağı çapıb daş gətirsin, biri palçığa qatmaq üçün yumur-
ta. Bir də görəcəksiniz ki, ev hazırdır. Kim bu işə qoşulmaq 
istəməsə mənim sözlərimi təkrar edin: “Ey insanlar, bir-biri-
nizi sevin və bunu bir-birinizə deməkdən çəkinməyin”.

- Ay Gözəl İbrahim, axı bizim torpağımız da yoxdur. 
- Bəs bura nədir? Çölü-biyaban. Burda tikin, abadlaşdı-

rın, ağac əkin, evlənin, uşaq səsi aləmi götürsün.
- Bura şahımızın torpağıdır, axı.
- Heç bir padşah ölkəsində gedən abadlığa etiraz etməz. 

Siz başlayın, görəcəksiniz, hətta özü də köməklik edəcək. 
Sizin şahınız çox müdrik və ədalətli hökmdardır. Bu qədər, 
şahım. Başqa heç nə demədi.

- Görürsən də, vəzir. Bu Gözəl İbrahim məni xalqımın 
içində necə göylərə qaldırır. İnsanlara düzgün yol göstərir.

- Bəs qanunlar? Axı ora sizin torpaqlardır. Bu insanlar da 
qanunlarınızı pozmuş sayılır.
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- Neyləyirəm torpaqları. Qoy tiksinlər, əkib-becərsin-
lər, abadlaşdırsınlar. Əyanlara da denən ki, işləri olmasın 
 camaatla.

- Qazı gəlib, şah sağ olsun.
- Gəlsin.
- Qibleyi-aləm, bir iş var. Lap çətinə düşmüşəm. Sizin 

müdrikliyiniz lazımdır. Cəza verən də sizsiniz, əfv edən də.
- De. Nə işdir?
- Şahım, biri qonşusunun inəyini oğrayıb. Aparıb başqa 

şəhərdə satıb. Sonra da qayıdıb. Bir neçə gündən sonra ay-
dın olub ki, bəs oğru bu imiş. Qonşusunun şikayəti əsasın-
da tutub salmışıq zindana. Dünən də şikayətçiylə təbib gə-
liblər ki, bəs burax onu, günahsızdır.

- Təbib niyə gəlib ki?
- Demə, bu tutulanın uşağı xəstəymiş. Aparıb təbibə. O 

da müalicəyə, dava-dərmana görə pul istəyib. Bu kasıb da 
gəlib varlı qonşusundan kömək diləyib. O da bunu qapısın-
dan qovub. Naəlac qalıb qonşunun inəyini oğurlayıb, satıb. 
Pulu da təbibə verib, uşağını ölümdən qurtarıb. İndi bun-
lar da gəlib ki, bəs biz onda başa düşməmişik ki, insanlar 
bir-birini sevməlidir. İndi isə bunu anlayırıq. Taqsır onda 
yox, bizdədir. Təbib də hamıya car çəkib ki, bu gündən 
müalicəni pulsuz edəcək, dava-dərmanı da pulsuz payla-
yacaq. İndi mən nə edim, padşahım. Qanunda bu haqda 
heç nə yazılmayıb. Əfvə isə ancaq sizin ixtiyarınız çatar. 

- Əfv edirəm. Hamıya da mənim qərarımı yayın. Mənim 
məmləkətimdə bütün insanlar bir-birlərini sevməli, ağır 
günündə əl tutmalıdırlar. Təbibin bu addımını isə yüksək 
qiymətləndirirəm. Sağ olsun.
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- Siz sağ olun, hökmdarım. Adil qərar verdiniz.
Qazi gedir. Hökmdar məmnun halda:
- Hə, vəzir, düz etdimmi?
- Bəli, hökmdarım. Amma...
- Nə amma? 
- Hökmdarım, məmləkət böyük, kəndlər, şəhərlər, in-

sanlar çox. Qanunu pozanlar da bir o qədər. Hamısı da 
sizin əfvinizi umacaqlar. Hisslər yox, qanunlar işləməlidir 
ki, ən kiçik kəndi də idarə edə bilək. Yoxsa hərc-mərclik 
başlayacaq.

- Heç vaxt. Əvvəllər ola bilərdi. Amma Gözəl İbrahimin 
o sehrli sözlərindən sonra heç nə olmayacaq. Əksinə, insan-
lar daha salim olacaqlar. Çünki onları qanunlar yox, sevgi 
idarə edir. 

Günlər bir-birini əvəz etdikcə saraya insan axını daha da 
artırdı. Rəiyyət padşahlarıyla görüşür, ona gül təqdim edir, 
ürək sözlərini deyirdilər. Vəzir, saray əyanları, hətta və-
liəhd şahzadə də şahı bu təmasdan çəkindirməyə çalışsalar 
da, həyatı əvvəlki məcraya qaytarmaq alınmırdı. Əksinə, 
hər gün yeni bir şey ortaya çıxırdı.

- Şahım, axund hüzurunuza gəlmək istəyir.
- Gəlsin.
- Şah sağ olsun, məmləkətdə qəribə işlər baş verir.
- Nə işlər?
- İnsanlar sübh namazına gəlmirlər. Gələnlər də mənimlə 

söz güləşdirirlər. Mollaların da hörməti azalıb. Mollaxana-
lar bağlanmaq üzrədir. Vergi yığa bilmirik. Abır-həya əldən 
gedir. Düz-əməlli yas mərasimi də keçirə bilmirik.
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- Niyə? Kim cürət edir Allahın yazdığı qanunları  pozmağa?
- Gözəl İbrahim, şahım.
- Nə edir ki, o qərib?
- Heç nə.
- Bəs onda niyə onu günahlandırırsan? Əgər qanunları 

pozubsa, özü də Allah tərəfindən göndərilən qanunları, 
dərhal edam edilməlidir.

- Xeyr, şahım. Sadəcə əhalimiz arasında küfür yayır.
- Nə deyir, axı?
- Deyir ki, “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-bi-

rinizə deməkdən çəkinməyin”.
- Burda bir günahmı var?
- Yox. Sadəcə hər səhər onun bu sözünü eşitmək üçün 

camaat Əmircan dağına axışır, sübh namazına isə gəlmirlər. 
Məni, din xadimlərini saymırlar.

- Deməli, sənin sözündən belə çıxır ki, İbrahim onları 
məscidə getməkdən çəkindirir.

- Əsla, şahım. Heç məscidin adını da çəkmir. Dinimizə 
qarşı hörmət-ehtiramını da bildirir.

- Bəs onda nədir bu məlunun günahı? De, edam elətdi-
rim. Özü də xalqın gözünün qarşısında.

- Şahım, o gün hörmətli ağsaqqalımız Hüseyn Ağa rəh-
mətə gedib. Bütün şəhər camaatı bu xəbəri sevinclə qarşı-
layıb, gülüb, sevinirlər. Hətta bir-birlərinə gözaydınlığı da 
verirlər.

- Başa düşmədim. Hüseyn Ağa yaxşı insan olub axı. Bil-
diyimə görə, hamıya da əl tutan olub. 

- Şahım, dəfn mərasimini özüm aparırdım. Hamı da qəm-
gin şəkildə dayanıb ağlayırdı. Mərhumu məzara  qoyandan 
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sonra dedim ki, “ay camaat, Hüseyn Ağa gözəl insan idi, 
yaxşı adam idi. Burda olanların hamısına yaxşılığı keçib. 
Qapısına gələni əliboş yola salmazdı. Yəqin ki, onun bu 
xidmətləri də yüksək qiymətləndiriləcək. O dünyada yeri 
Behişt olacaq, cənnətməkan olacaq”. Bu sözləri dedikcə ca-
maat bir az da bərkdən ağlamağa başladı. Birdən bu Gözəl 
İbrahim qabağa çıxaraq nə desə yaxşıdır?

- Nə?
- Ay insanlar, niyə ağlayırsınız? Axund dedi ki, çox hör-

mətli Hüseyn Ağa cənnətməkan olacaq. Buna sevinmək 
lazımdır. Ömrü boyu yaşayıb buna çalışmırıqmı ki, haqq 
dünyasında qiymətimizi alaq, cənnətə düşək. İndi axund 
belə deyirsə, buna sevinmək lazımdır, ağlamaq yox. Bunu 
deməyini gördüm. Hamı başladı qucaqlaşmağa, öpüşməyə, 
“çox şükür ki, Hüseyn Ağa Cənnətə düşdü” deyərək bir-bi-
rinə gözaydınlığı verməyə.

- Axund, öləndən sonra cənnətə getmək yaxşıdır,  yoxsa 
cəhənnəmə?

- Cənnətə, şahım.
- Bəs onda Gözəl İbrahim nə küfr yayır ki? Hüseyn Ağa-

nın cənnətməkan olması sizi qüssələndirir, yoxsa sevindirir?
- Allahın hamıya rəhmi gəlib belə bir gün qismət eləsin 

inşallah.
- Amin. Bunu başa düşdük. Sonra nə deyir bu Gözəl 

 İbrahim.
- Mollaxanalar yavaş-yavaş bağlanır, şahım. Hamı uşağı-

nı təhsildən uzaqlaşdırır.
- Bu niyə? Gözəl İbrahim nə haqla insanları cəhalətə 

 sürükləyir?
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- Xeyr, şahım. Sadəcə sizin hərəmxanadan azad etdiyiniz 
xatunlar evlərində dərsxanələr açıblar. Özü də pulsuz. Ca-
maat da uşaqlarını onların yanına aparır.

- Elə niyə? Mollaların savadı onlarınkından aşağıdırmı?
- Əsla. İş bunda deyil. Sadəcə bizdə dərsini bilməyən-

də falaqqa işə düşürdü, cəza verirdik. Amma bu xatunlar 
uşaqların başlarını sığallayırlar. Səbrlə bir də başa salırlar. 
Sarayda öyrəndikləri dünyəvi elmlərdən bəhs edirlər. Sizin 
də adilliyiniz dillərindən düşmür.

- Əla, əla. Bəs Gözəl İbrahimin burda nə günahı?
- Günahı bircə kəlməsindədir- “Ey insanlar, bir-birinizi 

sevin və bunu bir-birinizə deməkdən çəkinməyin”.
- Lap yaxşı. Burda pis nə var ki? Bunu da anladıq. Sonra 

nə edir bu Gözəl İbrahim?
- Məsciddə moizə oxuya bilmirəm. Dindarlar mənə ca-

vab qaytarır.
- Anlamadım.
- Deyirəm ki, ey insanlar, Allah böyükdür, o hər birimi-

zin günahlarını da görür, yaxşı işlərini də. Allahdan qorxun. 
Pis əməllərdən çəkinin. Qayıdıb mənə desələr yaxşıdır?

- Nə?
- Allah böyükdür. Biz bunu qəbul edirik. O müqəddəs-

dir, o adildir, o bizi yaradandır, bizə ruzi, işıq, su, od verən-
dir. Ondan niyə qorxmalıyıq ki? Biz Allahımızı sevirik. Çox 
sevirik. Belə bir Allahın bəndələri olmaqdan məmnunuq.

- Hə... Bu bir az qəliz məsələ oldu. Deyirsən ki, bunu 
Gözəl İbrahim aşılayıb onlara?
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- Bəli, şahım. Amma gözəl sözlərdir. “Biz Allahımızı 
sevirik. Çox sevirik. Belə bir Allahın bəndələri olmaqdan 
məmnunuq”.

- Yox. Bu Gözəl İbrahim səfil, ağılsız adama oxşamır. 
Başqa sözün varmı?

- Var, şahım. Paytaxtda dövlət idarələri bağlanır, məmur-
lar işlərini atıb gedirlər. Əhali vergi vermir. İşçilər məvacib-
lərini almaqdan imtina edirlər.

- Təfsilatıyla izah elə.
- Şahım, şəhərdə heç kim pula nəsə satmır. Kimə çörək 

lazımdırsa, tələbatına görə çörəkçidən götürür. Çörəkçiyə 
paltar lazımdırsa, dərzi havayı tikir. Loğman hamını ha-
vayı müalicə edir. Əczaçı dərmanı pula satmır. Bir sözlə, 
öz aralarında mal, ərzaq mübadiləsi edirlər. Pul verirsən, 
götürmürlər. Əgər bir iş bacarmırsansa, bir işə yaramırsan-
sa, lap bir küp qızılın olsun ac qalırsan. Gərək hökmən bir 
işin qulpundan yapışmalısan, insanlara, məmləkətinə xeyir 
verməlisən. Ən azı fəhləlik etməlisən ki, insan olan kəs sən 
insanı sevsin. Əyanlar da yaxınlaşıb çörək almaq istəyəndə 
çörəkçi pullarını qəbul etmir, çörək də vermir. Onlar ”bü-
tün insanlar bir-birini sevməlidir” deyəndə soruşur ki, sən 
insanları sevib nə etmisən ki? “Əyanam” cavabını verən 
kimi qapıdan qovurlar. Ona görə də varlıların bir çoxu ac 
qalmaqdan qorxub gediblər ev tikməyə, su daşımağa, ağac 
əkməyə, bir sözlə, insanlara faydalı olmağa. Çox şükür ki, 
çörək yiyəsi olublar. 

- Sonra?
- Deyəndə ki, vergi ver, o saat cavab qaytarırlar ki, qazan-

cımız var ki, vergi verək? Malın üstünə pul qoyub satırıq 
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ki, hələ bir nəsə də ödəyək? Əlavə pul qazanıb nə edirdik? 
Ev tikirdik, ya paltar tikdirirdik. İndi bunların hamısı ha-
vayıdır. Pul keçmir. İnsanlar bir-birini insanlıqlarına görə 
sevməlidir, qazanc əldə etməyə görə yox. Dünya malı bu 
dünyada qalır, o dünyaya bir-iki metr kəfən aparırsan. İn-
san gərək nəfsini boğsun. Aza qane olsun. Haram yeməsin.

-  Axund, düz demirlər?
- Şahım, düz demək nədir? Cümə namazında camaata 

dediklərimi özümə qaytarırlar.
- Yaxşı, Gözəl İbrahimin bunda nə günahı?
- Heç nə, şahım. Özüm də məəttəl qalmışam. Bütün bun-

lar onun “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə 
deməkdən çəkinməyin” küfründən sonra başlayıb. İnsan-
larda nə qorxu qalıb, nə də bizə qarşı bir hörmət-izzət.

- Axund, sözündən belə çıxır ki, bir sözə görə Gözəl İbra-
himi edam etdirməliyəm, eləmi?

Axund fikrə gedir. Dinmir. Başını aşağı salır.
- Cavabını gözləyirəm.
- Xeyr, şahım.
- Onda gedə bilərsən.
Ortaya yenə sükut çökür.
- Vəzir, sənin bütün bu baş verənlərə münasibətin  necədir?
- Şahım, əlbəttə ki, yaxşısını siz bilirsiniz. Amma nə qə-

dər gec deyil Gözəl İbrahimi biz də sürgün etməliyik.
- Günahı nədir?
- Bilmirəm.
- İnsanlara sevgi aşıladığı üçünmü?
- Bilmirəm.
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Beləcə, günlər bir-birini əvəz edir. Məmləkətdə əmin- 
amanlıq hökm sürür. 

Saray. Şah taxtına oturub. Vəzir, vəkil, əyanlar ətrafında 
ayaq üstə dayanıb. Hökmdar fikrə gedib. Heç kim dinib- 
danışmır.

- Vəzir, hüzuruma kimsə gəlibmi?
- Xeyr, şahım.
- Qazı, axund da çoxdandır görsənmirlər.
- Sizi narahat edəsi bir işləri yoxdur. Əhalidən şikayət 

yox, cinayət törədən yox. Zindanlar da bomboşdur.
- Gözəl. Gör necə adil hökmdaram ki, məmləkətimdə 

əmin-amanlıqdır.
Bu an bir kəndli saraya daxil olur. Gəlib taxtın qabağında 

dayanır.
- Şahım, sənə sözüm var.
- Sən kimsən? Vəzir, kim icazə verib bunun saraya gir-

məsinə?
- Şahım, mən sənin rəiyyətinəm. Mən səni çox sevirəm.  

– deyib əlindəki gülü ona təqdim edərək sarayı tərk edir.
- Vəzir, bu nə özbaşınalıqdır. Əsgərlər, eşik ağası hara 

baxır?
- Şahım, sarayda bizdən, şahzadələrdən başqa heç 

kim yoxdur. Əsgərlər tikintidə işləyirlər. O vaxtdan geri 
 qayıtmayıblar.

- Əla. Əgər mənim düşmənim yoxdursa, xalq məni sevir-
sə, onda keşikçiyə, əsgərə nə ehtiyac? Vəzir, son günlər in-
sanlar da saraya axışmır, mənə gül vermir, sevgilərini ifadə 
etmirlər. Bircə bugünkü kəndlidən başqa.
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- Mən də məəttəl qalmışam. Əvvəllər ehtiyat edirdim ki, 
gecəmiz-gündüzümüz olmayacaq bunların əlindən. Amma 
indi heç kim gözə dəymir. 

- Gözəl İbrahimdən nə xəbər?
- Təzə bir şey yoxdur. Yenə əvvəlki kimi Əmircan dağı-

nın ətəyinə çıxır, həmişə dediyi sözləri də təkrar edir: “Ey 
insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə deməkdən 
çəkinməyin” 

- Başqa təzə nə xəbər var? 
- Şahım, sarayda yeməyə də, içməyə də bir şey yoxdur. 

Anbarlar boşalıb.
- Xəzinədən qızıl götürüb, gedib alsınlar. Bununla da 

mən məşğul olmalıyam? Bu nə cürət.
- Şahım, bazarda pul-para işləmir. Hətta deyəndə ki, sa-

ray üçün, şah üçün alırıq, yenə heç nə satmırlar. Nə pula 
satırlar, nə havayı.

- Niyə?
- Bilmirik.
- Fərraşları götür get. Pulla satmasalar məcburi al 

 əllərindən.
- Şahım, dedim axı, sarayda heç kim qalmayıb. Bir bizik.
- Onda özüm gedəcəyəm. Dur gedək. Burda nə isə 

bir müəmma var. Amma yenə demə ki, taqsır Gözəl 
 İbrahimdədir.

- Şahım, bəlkə dərviş paltarı geyinəsiniz.
- Lüzum yox. Onsuz da hamı məni üzdən tanıyır. Gedək 

görək şahlarına qarşı bu nə hörmətsizlikdir? “Şahım, səni 
sevirəm” deməkləri nədir, bu etdikləri nə...

Mahir Qabiloğlu

206

Şah, vəzir və əyanlar bazar meydanına gəlirlər. Əhali 
şahı görcək, üzük qaşı kimi dövrəyə almağa başlayır. “Adil, 
Adil” sədaları, alqış sədaları aləmi bürüyür. Şah üzünü və-
zirə tutaraq:

- Vəzir, Adil kimdir?
- Bilmirəm, şahım. Bir az səbr elə aydın olar.
Alqış sədaları səngidikdən sonra şah hündür bir yerə 

qalxıb üzünü xalqa tutur.
- Ey mənim rəiyyətim, necəsiz, necə dolanırsınız?
- Hər şey yaxşıdır. Sayənizdə dolanırıq. Allaha çox şükür, 

hər şeyimiz var.- deyə yerbəyerdən səslənirlər. 
- Eşitdim pulu, qızılı yaxına buraxmırsınız. Məmləkətdə 

hər şey havayıdır. Bunu necə izah edirsiniz?
Kütlədən bir ağsaqqal qabağa çıxıb:
- Adil hökmdar, Gözəl İbrahim məmləkətimizə gələn-

dən, bizim ürəyimizə sevgi salandan sonra məlum oldu ki, 
bütün bədbəxtçiliklərimizə səbəb pul-para imiş. Qızımızı 
ərə pula görə verirmişik, qonşumuzun inəyini pula görə 
oğurlayırmışıq, loğman xəstəni pula görə müalicə edir-
miş, pulu olmayanlar xəstəlikdən tələf olurlarmış, pulu 
olmayan dərman ala bilmirmiş, ac adam pulu olmadığına 
görə ac qalırmış və sonda çörək oğurlayıb zindana düşür-
müş, fərraşlar pul qazanmaq üçün insanları incidirlərmiş, 
cəllad xəzinədən məvacib almaq üçün boyun vururmuş. 
Adil hökmdar, sözü uzadıb nə başınızı ağrıdım. Buna 
görə də pulu-qızılı həyatımızdan sildik. Hətta cəlladınız 
da indi boyun vurmur, şum vurur, insanların canını almır, 
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torpağın canını alır, əkir, becərir, bolluq yaradır. Siz də sağ 
olun ki, nəzərlərinizi bizim üzərimizdən əksik etmirsiniz. 
Dəstək verirsiniz.

- Bəs onda saraya niyə ərzaq satmaqdan imtina edirsi-
niz? Bu yaxşılığıma görəmi?

- Əsla, adil hökmdar. Sizdən incimişdik, ona görə.
- Anlamadım!
- Adil hökmdar, hər səhər əlimizdə gül saraya axışdıq, 

bir-bir sizə sevgimizi bildirdik. Amma bunun müqabilində 
bircə dəfə də sizin bir kəlmənizi eşitmədik.

- Bundan artıq nə sevgi. Torpağımı əkib-becərirsiniz, 
istədiyiniz qanunları tətbiq edirsiniz. Bu vaxtacan bir söz 
də deməmişəm. Bundan artıq nə sevgi?

- Adil hökmdar, Gözəl İbrahim deyir ki, “Ey insanlar, 
bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə deməkdən çəkinmə-
yin” . Biz bunu deməkdən çəkinmədik, indi növbə Sizindir.

Kütlədən “Adil, Adil” sədaları, alqış səsləri yenidən ətra-
fı bürüyür. Şah:

- Ey insanlar, mən də sizi sevirəm və bunu sizə demək-
dən çəkinmirəm.

Yenidən alqış sədaları zilə qalxır.
- Adil hökmdar, əyanlarına de ki, bir də bizə pul təklif 

etməsinlər. Sarayın tələbatı nə qədərdirsə, götürüb aparsın-
lar. Bu məmləkətdə hər şey sizindir. Siz ki, hər şeyinizi bi-
zimlə bölürsünüz, sizə malımız nədir, canımız da qurban. 

- Başqa bir şeyə ehtiyacınız varmı?
- Var, şahım.
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- Nəyə?
- Sizə. Sizin xeyir-duanıza. Alqışınıza. İstəyirik hər gün bi-

zim aramızda olasınız. Bizə dayaq olasınız. Xeyrimizdə-şəri-
mizdə iştirak edəsiniz. Sizin sevginizə ehtiyacımız var.

Şah qocanın bu sözlərindən məmnun qalır. Camaatla sa-
ğollaşıb başının ətrafıyla yenidən saraya qayıdır. 

- Vəzir, araşdırdınmı bu “Adil, Adil” deyirdilər e... nə 
deməkdir?

- Bəli, şahım. Əmircan dağında Gözəl İbrahim əhaliyə 
sual verib ki, bəs şahınızın adı nədir? Onlar da çiyinlərini 
çəkib cavab verə bilməyiblər. O da “əsas şaha atasının ver-
diyi ad deyil, xalqın ona verdiyi addır. Əgər ki, dilinizdən 
“adil hökmdar” kəlməsi düşmürsə, onda şahınızın da adını 
Adil çağırın” deyib.

- Müdrik adammış bu Gözəl İbrahim. Siz də deyirdiniz 
ki, axmağın biridir, xatalıdır, sürgün etmək lazımdır.

Həmin gündən şah hər gün əyanlarıyla şəhərə çıxır, ca-
maatla birlikdə namaz qılır. Qayğılarıyla maraqlanır. Əhali 
dünyaya gələn oğlan uşaqlarına Adil, qızlara isə Adilə adı 
verməyə başlayır. Məmləkətin şöhrəti hüdudlarından kə-
nara da yayılır. Digər xalqlar da öz şahlarından üz döndə-
rib bu məmləkətə axışmağa başlayırlar. Şahın hökmranlı-
ğı gündən-günə möhkəmlənir. Həyat belə davam etdikcə 
vəzir-vüzəranın, əyanların da nüfuzları azalır. Şah bütün 
günü xalqın arasında olur. Hətta naharını, şamını da onlarla 
yeyir. Süfrədə yanında vəzirini yox, Gözəl İbrahimi əyləşdi-
rir. Buna görə də sarayda qısqanclıq artır. Hətta  şahzadələr, 
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gələcəyin taxt-tac sahibləri də təlaşa düşürlər. Bir müddət 
sonra şah Gözəl İbrahimi saraya gətirir. Vəzir təyin edir. 
Baş vəzir daha da narahat olmağa başlayır. Üzünü vəliəhd 
şahzadəyə tutur:

- Şahzadəm, şahımız Gözəl İbrahimi vəzir təyin elədi.
- Hökmdarın hökmünə qarşısanmı?
- Əsla. Sadəcə bir xüsusu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 

Yəqin ki, bir azdan məni də saraydan uzaqlaşdırıb Gözəl 
İbrahimi baş vəzir qoyacaq. Sonra isə növbə sizə çatacaq.

- Aydın danış.
- Şahzadəm, xalq Gözəl İbrahimi sevir. Allah eləməsin, 

sabah şahımızın başına bir iş gəlsə kimin taxta çıxmasına 
tərəfdar olarlar? Sizin, yoxsa İbrahimin?

- Xalqın buna nə həddi çatar ki? Dövlətin ordusu var, 
topu, silahı var. Otuzduraram onları yerində.

- Şahzadəm, nə ordumuz var, nə də silahımız. Heç fər-
raşlarımız, cəlladımız da yoxdur. Hamısı Gözəl İbrahimin 
yanındadır. Qanunlar da işləmir. Şahımız isə bunlara göz 
yumur. Elə hey “xalqım, səni sevirəm” deyə-deyə gəzir.

- Məsləhətin nədir?
- Məsləhət sizindir, şahzadəm. Nə qədər gec deyil, bir 

əncam çəkməlisiniz.
- Nə etməliyəm? Atamı zəhərləyib, öldürüb taxta keçmə-

liyəmmi?
- Allah eləməsin, şahzadəm.
- Bəs məsləhətin nədir?
- Məsləhət sizindir, şahzadəm.
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 * * *

Günlər isə, beləcə, davam edirdi. Günlərin bir günü baş 
vəzir təlaş içində şaha yaxınlaşır. Xəbər verir ki, bəs qonşu 
dövlətin padşahı hüdudlarımızı aşıb. Qoşunuyla paytaxta 
doğru irəliləyir. Yolunda nə görürsə darmadağın edir. İn-
sanları qılıncdan keçirir. Padşah xalqı bir yerə yığıb silah-
lanmağı əmr edir:

- Ey xalqım, düşmən qoşunla-ləşkərlə üstümüzə gəlir. 
Vuruşub öz torpaqlarımızı yağı düşməndən qorumalıyıq. 
Qurub-yaratdıqlarımızı müdafiə etmək üçün silaha sarıl-
malıyıq. Torpaqlarımızı müdafiə etməliyik.

- Adil hökmdar, üstümüzə gələnlər insandırlarmı? - deyə 
kütlədən biri səslənir. 

- Bəli.
- Daha niyə silaha sarılaq ki... Gözəl İbrahimlə gedib çıxa-

rıq qarşılarına və müdrik kəlamdan onları da xali edərik. 
Deyərik ki, “Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-biri-
nizə deməkdən çəkinməyin” 

- Onlar düşməndirlər, sizi öldürməyə, qan tökməyə gə-
lirlər. Başa düşürsünüzmü?

- Xeyr, Adil hökmdar. Onlar da bizim kimi insandırlar. 
Sadəcə ürəklərində sevgi yoxdur. Qoy silahla gəlsinlər, 
amma biz onların qabağına gül ilə çıxarıq. Ürəklərinə sevgi 
toxumu səpərik, başa salarıq.

- Ey nadanlar, onlar düşməndirlər. Gözlərini qan örtüb. 
Başa düşün. Gözəl İbrahim də sizə bunu deyir.
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- Ay camaat, əsla. – deyə Gözəl İbrahim yerindən səslə-
nir. - Mən belə demirəm. İnsanlar, siz düz deyirsiniz. Hər 
hansı bir qəddar insanı da sevgi düz yola gətirər. Siz özü-
nüz əvvəllər necəydiniz, indi necəsiniz? 

Bu zaman carçı çaparaq şaha yaxınlaşır.
- Şahım, düşmən artıq sərhədimizi keçib. Kəndlərimi-

zi, şəhərlərimizi viran qoya-qoya, insanları qılıncdan ke-
çirə-keçirə irəliləyir. Artıq paytaxta yaxınlaşmaq üzrədirlər 
- əlli min silahlıyla, toplarla. Bir tədbir görmək lazımdır.

- Baş vəzir, şahzadələrim, əyanlar, silahlanın! Düşmənin 
qabağına özümüz çıxacağıq. 

Beləcə, şah iyirmi nəfərlik ətrafıyla silahlanıb, paytaxt dar-
vazalarından çıxırlar. Gözəl İbrahim də vəzir kimi qucağına 
bir dəstə gül alıb onlara qoşulur. Silah götürməkdən imtina 
edir. Paytaxtdan bir qədər uzaqlaşırlar. Amma düşmən gözə 
dəymir. Bir qədər də gedirlər. Yenə ordu gözə dəymir. Bir 
kəndə çatırlar. Görürlər ki, insanlar öz işində- gücündədir-
lər. Qan iyi yox, gül ətri gəlir. Əhali də onları alqışlarla qar-
şılayır. Bir qədər də irəli gedirlər. Amma düşmən qarşılarına 
çıxmır ki, çıxmır. Beləcə, gəlib çıxırlar məmləkətin hüdudla-
rına. Şah dodağını dişləyir. Burda başqa bir oyunun olduğu-
nu anlayır. Ona görə də üzünü baş vəzirə tutub:

- Bəs carçı çaparaq gəldi ki, qoşun yaxınlaşır, rəiyyətimi 
qılıncdan keçirir. Hanı bəs düşmən?

- Şahım, düşmən olsaydı, nə edəcəkdik ki?
- Bu nə axmaq sualdır? Vuruşacaqdıq.
- Əlli minlik düşmən qoşununa biz iyirmi nəfər nə edə 

biləcəkdik ki? 
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- Əsas bu deyil. Əsl şah, şahzadə, əsilzadələr əgər məğ-
lub olacağını bilsə belə, döyüş meydanında vuruşub birinci 
həlak olmalıdır. Ki, rəiyyətinin necə qılıncdan keçirildiyini, 
məmləkətinin, torpağının necə viran olduğunu görməsin.

- Şahım, deməli, siz də əminsiniz ki, Gözəl İbrahimin bir 
dəstə gülü və müdrik kəlamıyla düşməni durdurmaq, ona 
qalib gəlmək mümkün deyil. 

- Əlbəttə ki.
- Şahım, mən də, şahzadələr də, əyanlar da başa düşür-

dük ki, sevgi gözəl bir şeydir. Amma Vətənə sevgi bütün 
sevgilərdən üstündür. Gözəl İbrahim yaydığı sevgiylə bu 
müqəddəs sevgini insanların ürəyindən sildi. Və biz mey-
danda tək qaldıq. Xalq insan sevgisinin dalıyca gedib, 
Vətənə, torpağa, dövlətə, qanuna sevgisini də unudaraq 
hətta düşmənə gül bağışlamaq istədi. Vətənə olan sevgisini 
qurban verdi. Silaha sarılmaqdan da imtina etdi. Hətta əs-
gərlərimiz də... Bunun isə bir adı var – xəyanət.

Şah başını aşağı salır. Baş vəzirinin düşündüyü oyunu 
anlayır. Atından yerə enir.

- Kim fikirləşib bu oyunu. Sənin işinə oxşayır, baş vəzir.
- Xeyr, şahım. Şahzadəmizin müdrikliyidir bu.
- Yaxın gəl, oğlum.
Şah tacını çıxarıb oğlunun başına qoyur. 
- Ay oğul, gözəl dərs verdin mənə. Amma Gözəl İbrahi-

min yaydığı sevgidən ovsunlanan mən bundan sonra məm-
ləkətə başçılıq edə bilmərəm. Nə “Ey insanlar, bir-birinizi 
sevin və bunu bir-birinizə deməkdən çəkinməyin” deyən 
məndən şah olar, nə də Gözəl İbrahimdən vəzir. Mən də 
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İbrahimə qoşulub onunla gedirəm. İnsanların ürəyinə sevgi 
salmaq üçün. Çünki artıq bundan başqa bir iş bacarmıram. 
Heç sənətim də yoxdur. Lap bu Gözəl İbrahim kimi. Gözəl 
İbrahim, bəri gəl. Gül dəstəsini mənə ver.

Gözəl İbrahim şaha yaxınlaşıb gül dəstəsini ona verir. 
Şah qılıncını çıxarıb oğluna uzadır. Şahzadə sağ əliylə qılın-
cı alıb öpür. Bu dəfə şah gül dəstəsini oğluna uzadır. Şahza-
də gülü sol əliylə alıb qoxulayır.

-  Get, ay oğul, bu xalq, bu torpaq sənə əmanət. Qoru 
xalqını, idarə et. Xalqına xidmət elə. Bir əlində ata-baban-
dan yadigar qalan qılınc - qanun olsun, bir əlində isə Gözəl 
İbrahimin sevgi çiçəkləri. Heç vaxt mənim kimi bunların ta-
razlığını pozma. Gəl, Gözəl İbrahim, getdik.

Beləcə, Adil Şah və Gözəl İbrahim dəstədən uzaqlaşıb, 
sərhədi keçirlər. Şahzadə, baş vəzir, əyanlar onları ta göz-
dən itənəcən gözləriylə yola salırlar. Özləri gözdən itsələr 
də, uzaqlardan yenə də səsləri gəlir:

“Ey insanlar, bir-birinizi sevin və bunu bir-birinizə 
deməkdən çəkinməyin”.

2014
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MEHRİBAN

Hekayə elədiklərim ucqar dağ kəndində baş 
verib. O kənd ki, əhalisi ilin doqquz ayını 

maldarlıq-əkinçiliklə məşğul olur, qışa azuqə yığır, 
üç ay qışı isə qarın əlindən evdən bayıra çıxa bil-
mir. Bu mahalda qızları on yeddi yaşında ərə verir-
lər. Hər evdən də beş-on uşağın səsi gəlir. Uşaqlar 
evin yeganə var-dövlətidir. Biri meşədən çır-çırpı 
şələləyib belində daşıyır, biri bulağa gedir, o biri 
təndir qalayır, həyət-bacanı yığışdırır. Evin böyük 
qızı sonbeşik bacısına dayəlik edir. Hərənin öz işi 
var. Bu, onların həyatıdır. Alışdıqları həyat. Nara-
zılıq etmirlər. Gözlərini açıb ana-atalarını, nənə-ba-
balarını belə görüblər. Təhsilə həvəs göstərməyib-
lər. Yazmağı, vurub-çıxmağı öyrəniblər, vəssalam. 
Kənddəki bütün evlərin həyətindən çanaq anten-
naları boy verir. Hamısı da Azərbaycan – Türkiyə 
kanallarına qoşulub. Bu həyatda oturub o biri 
həyata həsrətlə boylanırlar. Hətta kənddən iyir-
mi kilometr uzaqlıqda yerləşən rayon mərkəzinə 
getməyə də həvəs göstərmirlər. Onların həyatı bu 
kənddədir, onlar bu həyatı seçiblər.
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Düzdü, hərdən kənd toyuğundan, yumurtasından, 
əkib-becərdiklərindən iki zənbil doldurub düşürlər rayon 
mərkəzinə. Qapı-qapı gəzib mallarını xırıd eləyəndən son-
ra girirlər dükana. Müasir, rəngbərəng qaloşlar, yun corab-
lar, bir sözlə, əyin-baş alırlar. İki tay un götürüb yükləyirlər 
köhnə “Vilis” maşına. Hə, içindən müxtəlif şəkillər çıxan 
saqqız, televiziyada reklamı gedən, uşaqları ağızlarının su-
yunu axıda-axıda baxdıqları şokolad-peçenyeni də yaddan 
çıxarmırlar.

Qayıdıb yol alırlar kəndə. Yol boyu “Vilis”in sürücüsü 
deyinə-deyinə qalır. “Vallah verdiyiniz heç bu maşının ben-
zin pulusu da eləmir. Sizin bu daş-kəsəkli yollarda təkərlə-
rim də deşilir”. Qadınlar isə dinmir. Elə kirimişcə oturub 
qulaq asırlar. Qorxurlar ki, bir söz desələr, sürücü hirslənib 
atar onları yolun ortasında. Nə olsun ki, atışıb pul da verib-
lər. Özü də əvvəlcədən. 

Beləcə, gəlib çıxırlar kəndin ayağına. Dağın ətəyində yer-
ləşən evlərdən tozanaq qopara-qopara gələn “Vilis”i görüb 
oğul-uşaq güllə kimi şığıyaraq çıxırlar analarının pişvazı-
na. Gözlərində sevinc, gülüş. “Görəsən, anam mənimçün 
nə alıb?” sualları başlarında. Ürəklərində “Axı toyuq-cücə-
ni mən saxlamışam”, “axı torpağı mən becərmişəm, mən 
sulamışam. İndi bir şokolad nədir ki, mənimçün almayıb”, 
“məktəbə geyinməyə qaloşum da yoxdur, köhnəsi də deşi-
lib” deyərək.

Qızbəs də hay eləməmiş uşaqları artıq onun qabağına 
çıxmışdı. Sanki on il görməyiblərmiş kimi, analarını qucaq-
layıb öpürdülər. Əlindəki bağlamaları alıb, un taylarını isə 
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hərəsi bir ucundan tutub üzüyuxarı - evə tərəf addımlama-
ğa başladılar. Qızbəsin səkkiz uşağı var. Beşi oğlan, üçü qız. 
Böyükləri oğlandır. Onuncu sinifdə oxuyur. Atasının da 
anasının da dayağıdır. Ağırlığın çoxu ona düşür. Allah Qız-
bəsə anası kimi yeddi qız doğub, sonuncunun adını isə Qız-
bəs qoymağı qismət eləməmişdi. Ona görə də həyatından 
razı idi. Əri Mahmuddan da. Zəhmətkeş adam idi. Torpaq 
adamı idi. Mehriban dolanırdılar. Nə olsun ki, kasıb idilər.

 Evə çatanda Qızbəs içəri girməyini gördü. “Ana, mə-
nimçün nə almısan?” deyib uşaqlar qadını dövrəyə aldılar. 
O isə, “dayanın görüm bir Əli balam necədir?” deyərək 
qonşu otaqda dinməzcə uzanan Əlinin yanında oturdu. 
Əlini öpdü. “Balam acıb. İndi ona yemək verəcəm. Yox, 
lap yadımdan çıxmışdı. Gör balam üçün nə qəşəng şoko-
lad, peçenye, rəngli corab almışam?” Əlinin gözləri gülür-
dü, amma danışa bilmirdi. Anadan qüsurlu doğulmuşdu. 
Gəzə də bilmirdi. Anası əl-üzünü yuyar, yedizdirər, çi-
mizdirər, altını təmizləyərdi. Sonra da uşaq kolyaskasına 
otuzdurub həyətə çıxarardı. Əli də böyüyüb on dörd ya-
şına çatmışdı. Xəstəliyinin çarəsi yox idi. Dövlətdən əlil-
liyinə görə müavinət alırdı. Anasının, atasının ən sevimli 
övladı, göz dağı idi.

 Qızbəs ilk olaraq Əlinin payını verdi. Sonra o biri uşaq-
larını da sevindirdi. Mətbəxə keçib “kerosinka”nı yandırdı. 
Yeməyi qızdırdı. Boşqaba çəkib əvvəlcə Əlinin yanına gəldi. 
Onu yedizdirdi. Sonra uşaqları hayladı. Xalçanın üstündə 
süfrə saldı. Tağdan yığdığı pomidoru, xiyarı, qırmızı soğanı 
süfrənin ortasına qoydu. Təndir çörəyini də yanına. Toyuq 
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bozbaşından boşqablara çəkib uşaqların qabağına qoydu. 
Evin ilki təndir çörəyini götürüb əliylə doğrayaraq hamıya 
payladı. Qırmızı soğanın başına yumruqla vurub hissələrə 
ayırdı. Bozbaşın içinə çörək doğrayıb, qaşığı vurmuşdu ki:

- Ana, yenə də mənə boynuyla qanadını vermisən?  
– dedi.

- Yalan demə. Dünən döş ətini sənə vermişdim. Bu gün 
isə növbə bacınındır.

 Evin ilki səsini kəsdi. Daha danışmadı. Anası iki dənə 
çolpa bişirirdi günə. Birinin döş əti Əlinin idi. O birini 
isə növbəylə uşaqları arasında paylaşdırırdı. Kənddə isə 
mal-heyvan gec-gec kəsərdilər. Anası əsasən toyuq ətindən 
yeməklər hazırlayardı. Ona görə də doysun deyə yavanlıq 
eləməyə başladı. Bir qaşıq xörəyin suyundan içəndə iki dəfə 
çörəkdən dişləyirdi. Hamı yeməyini qurtarıb süfrədən dur-
du. Qızbəs ortalığı yığışdırdı. Sonra ilkinə səslənərək “Gəl 
mənə kömək elə, Əlini qucağımızda eşiyə çıxaraq” dedi. 
İlki onuncu sinifdə oxusa da, çox da cüssəli deyildi. Amma 
atası evdə olmayanda anasına Əlini eşiyə çıxarmağa kömək 
edirdi. Bəzən az qalırdı ki, Əlini əlindən buraxsın da. Böyü-
dükcə ağırlaşırdı qardaşı.

Axşama Mahmud da gəldi. Əl-üzünü yudu. Şam elədi.
- Mahmud, ay Mahmud. Vallah gücüm çatmır Əliyə. Barı 

əlləri işləsəydi boynumdan yapışardı, belimə alardım. İçə-
ridə də qoya bilmirəm. Bayırda yenə hava alır. Mən də o 
vaxta yerini təmizləyirəm. Batırdığı mələfələri qaynadıram. 
O da uşaqlara baxır başı qarışır. Nə olsun ki, danışa bilmir. 
Hər şeyi başa düşür.
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- Mən neyləyim axı, ay Qızbəs. Neçə dəfə getmişəm icra 
hakimiyyətinə, sabesə. Həmişə də ərizə yazdırıblar ki, göz-
lə. Əlil arabası da bahadır, çox bahadır. Həm də ki, tapıl-
mır. Ümid onadır ki, bir il pul yığaq, bunların boğazından 
kəsək, bəlkə onda ala bildik.

- Ay Mahmud, bir il nədir? Vallah gücüm çatmır. Yekə 
kişidir e. Bütün qışı qalır yataqda. Kolyaska olsa soyuq ha-
valarda evdə də hərəkət edər.

- Bilmirəm, Qızbəs, getmişəm, demişəm, yalvarmışam. 
Eləmirlər də... məcbur edə bilmərəm ki... Bir də getməyə-
cəyəm.

- Ay kişi, bəlkə Fonda yazaq. O gün televizorda göstərir-
dilər ki, Əli kimilərə yardım göstərirlər. Şəxsən Mehriban 
xanım özü maraqlanır onlarla, himayəyə götürür.

- Ay qız, televizorda gördüklərin düzdür. Gəl sən də oğ-
lunu götür otuzduraq maşına, aparaq qoyaq əlillər evinə. 
Himayə də etsinlər, kolyaskasını da versinlər.

- Yox, nə qədər sağam, mən oğlumu gözümdən kənara 
buraxmaram.

- Onda nə istəyirsən?
- Mənim çox da savadım yoxdur, gəl bir məktub yazaq 

göndərək.
- Nə? Sən donosbazlıq etmək istəyirsən? İcra başçısın-

dan, sabesdən şikayət məktubu yazmaq istəyirsən? Vallahi 
bizim nəslimizdə belələri olmayıb. 

- Mahmud şikayət yazma e... Xahiş elə mənim adımdan. 
O da qadındır, anadır. Məni yaxşı başa düşər.
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- Yazmaram. Bir də ki, yazacağın nə olacaq? Mən dipdi-
ri adam gedib dayanıram İcra hakimiyyətinin qabağında, 
məni heç içəri buraxmaq istəmirlər. Sən də istəyirsən ki, qu-
ruca məktub yazasan, atasan poçta. Onu da aparıb çatdıra-
lar Mehriban xanıma? Ay çatdırdılar ha... 

Mahmud əllərini yellədib, əsəbi vəziyyətdə həyətə çıxdı. 
Qızbəs də heç nə demədi. Yır-yığış edib, samovara od saldı.

 Üstündən on-on beş gün keçdi. Günorta idi. Qızbəs evi 
yığışdırırdı. Birdən uşaqların qışqırıq səsini eşidib hövllü 
həyətə çıxdı. Qara rəngli iri maşın kəndin ayağına yaxınla-
şırdı. Uşaqlar da “Cip, Cip” deyərək maşının dalıyca qaçır-
dılar. Maşın gəlib düz dayandı onların evinin aşağısında. 
Uşaqların səs-küyünə tövlədə olan Mahmud da çıxdı. Av-
tomobildən üç nəfər düşdü. Mahmud yalnız birini tanıdı 
- icra nümayəndəsi idi.

- Qızbəs bu evdə yaşayır. Qalxaq yuxarı. Oradır,- deyə 
icra nümayəndəsi kostyumda olan adamlara yol göstərirdi.

Geyimlərindən, maşınlarından yerli adama oxşamırdı-
lar. Cığırla qalxıb həyətə girdilər. Mahmud mehribanlıqla 
qonaqları qarşıladı.

- Xoş gəlmisiniz.
- Xoş gördük. Bura Qızbəs xanımın evidir? - deyə qonaq-

lardan biri soruşdu.
- Xeyr. Bura mənim evimdir. – Mahmud ciddi görkəm 

alıb cavab verdi. - Qızbəs isə bu evə gəlin köçüb.
Qara kostyumlu şəxs gülümsündü. Evin kandarında da-

yanan qadına baxıb:
- Qızbəs xanım sizsiniz?
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- Bəli, qadalarını alım.
- Biz Heydər Əliyev Fondundanıq. Sizin Mehriban xanım 

Əliyevaya ünvanladığınız məktubunuz əsasında gəlmişik 
Bakıdan. Mehriban xanım göstəriş verdi ki, gedin yerində 
tanış olun. Problemləriylə maraqlanıb həll edin.

Qızbəs üzünü Mahmuda çevirdi. Əri onu acıqlı-acıqlı 
süzürdü. Özbaşına, ərindən xəbərsiz oğluna məktub yaz-
dırdığına görə təlaş içindəydi. Bilmirdi ki, ərinin tənəli 
baxışlarından özünü qorusun, yoxsa Heydər Əliyev Fon-
duna, Mehriban xanıma məktubunun çatmasından sevin-
sin. Qorxusundan qonaqları içəri də dəvət edə bilmirdi. 

-  Bəs Əli hardadır? – qonaqlardan biri soruşdu.
- Evdədir. Uzanıb.
- Görə bilərikmi onu. Axı biz ona baş çəkməyə gəlmişik.
- Buyurun, bu nə sözdür, - deyə Mahmud axır ki, dillən-

di. Böyük oğluna da dedi ki, tez samovara od salsın.
Fondun işçiləri içəri keçdilər. Əliylə görüşdülər. Gətirdik-

ləri hədiyyə bağlamasını ona verdilər. Lazım olan sənədləri 
Qızbəsdən aldılar. 

- Qızbəs xanım, narahat olmayın, tezliklə əlil arabasını 
gətirəcəyik. Əlavə nə köməklik də lazımdırsa sizin ailəyə, 
ediləcək. Biz gedək. Sağ olun.

- Uşaq samovarı qaynadır. Heç olmasa bir stəkan çay 
içəydiniz də,- deyə Mahmud qonaqların qabağını kəsdi.  
- Kasıb olsaq da, qonaq üçün süfrəmiz həmişə açıqdır. 

- Yox, tələsirik. Başqa kəndlərə də getməliyik. Üzürlü sayın.
- Qardaş, ay qardaş.
- Bəli, Qızbəs xanım.
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- Olar bir söz deyim?
- Buyurun, başqa nə sözünüz, probleminiz varsa deyin. 

Çatdırarıq Mehriban xanıma.
- Qardaş, Allah Mehriban xanıma uzun ömür versin, əri-

ni, balalarını saxlasın. Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. 
Qəbrini nurla doldursun.

- Amin.

* * *

Üstündən on gün keçdi. Artıq üç gün idi ki, Qızbəsin gü-
nü-güzəranı yox idi. Bütün günü narahat idi. Evə girir, tez-
cə də həyətə çıxıb gözü nigarançılıqla kəndin tozlu-torpaqlı 
yoluna zillənərdi.

- Kimə deyirsən? Gör heç eşidirlər? Yıxacaqsız balamı 
kolyaskadan. Yavaş sürün. Bu sizin üçün maşın deyil e... 
ba-bab siqnal verib sürürsünüz. Gəlin tez bura. Əlinin 
yeməyinin vaxtıdır.

Əlinin də eyni açılmışdı. Artıq barmaqlarını tərpətməyə 
başlamışdı. Anasının isə uçmağa qanadı yoxdu. Qardaşı ve-
losiped siqnalı tapıb əlil arabasına quraşdırmışdı. Əli də hər-
dən barmaqlarını siqnala toxundurar, səs çıxanda uğunub 
gedirdi. Hər səhər, günorta, axşam isə Mehriban xanıma du-
aları Qızbəsin dilindən əksik olmurdu. “Allah Mehriban xa-
nımın canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin, ərini, balalarını 
saxlasın!” Mahmudla uşaqlar isə ona qoşulurdular: “AMİN” 
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 KİTAB  OĞRUSU

 Dayım Fikrət Rəhimova həsr edirəm

Bu əhvalat çoxdan baş verib. Sovet döv-
ründə Biləcəridə kitab mağazasının 

müdiri işləyirdim. Dükan balaca olduğundan 
cəmi bir satıcım vardı. Günlərin bir günü gəldi 
ki, bəs bir aydan sonra dekretə - analıq məzuniy-
yətinə çıxıram. Mən də işimi bilib başladım satıcı 
axtarışına. İşləmək istəyən çox idi. Amma eləsini 
tapmalıydım ki, həm “əli təmiz” olsun, həm də 
kitabı sevsin. Axtarışda ikən mağazaya bir oğlan 
daxil oldu:

- Salam, Fikrət müəllim.
- Salam.
- Elanı oxudum. Məni satıcı götürərsinizmi?
- Adın nədir?
- Zaman.
- Əvvəllər bizim sahədə işləmisən?
- Xeyr. Tələbəyəm. Axşam şöbəsində oxuyuram. Dərsim 

də bir gündən birdir. Pula ehtiyacım olduğu üçün işləmək 
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istəyirəm. Axşam dərsə getdiyimə görə gecə gözətçisi 
düzələ bilmirəm.

- Bacaracaqsan?
- Çalışaram.
- Nə çalışmaq. Bura uşaq bağçası-zad deyil e. Riyaziyyatı 

yaxşı bilirsən?
- Bəli, Fikrət müəllim, o baxımdan narahat olmayın. Elə 

şeylərdə düzəm.
- Kitabı necə, sevirsən?
- Çox. Kəndimizin kitabxanasında kitab qalmamışdı, ha-

mısını oxumuşdum.
- Əhsən. Onda belə elə. Lazım olan sənədləri yığ, cümə 

günü gəl “Azərkitab”ın idarəsinə. Yaxşımı?
- Başüstə. Çox sağ olun, Fikrət müəllim.
Tələbə sevinə-sevinə otağımdan çıxdı. Öz institut illərim 

yadıma düşdü. O beş ildə nə işləməmişdim ki.. gözətçi, ti-
kintidə fəhlə, qaynaqçı köməkçisi... Yaxşı başa düşürdüm 
Zamanı. Ona görə də kömək eləməyə qərar verdim.

Vədələşdiyimiz kimi, cümə günü idarənin qabağına gəl-
di. Kasıbyana, amma səliqəli geyinmişdi. Çox həyəcanlı idi. 
Lap ilk görüşə gedənlər kimi. İdarəyə girdik. Ərizə yazdı. 
Lazım olan müqaviləni imzaladı. Təzə əmək kitabçası açdı-
lar. Ordan da birbaşa gəldik dükana. Analıq məzuniyyətinə 
gedən qızla təhvil-təslim etdik. Zaman oldu mənim satıcım. 

Səhər onun yarısında gəlir. Dükanı açır. Təzə gələn ki-
tabları rəflərə düzür. Xadiməyə nəzarət edirdi. İlk günlərdə 
bir narazılığım yox idi ondan. Əksinə, ağır kitab bağlama-
larını daşımaqda köməkçim idi. Kişi xeylağı olduğu üçün 
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lap arxayın idim dükandan. Amma bircə şey narahat edirdi 
məni. Hər dəfə dükana girəndə hövllü ayağa durur, rən-
gi-ruhu ağarırdı. Dəqiq desək, əsirdi. Nəsə pis iş tutmuş 
biri kimi əsirdi. Başa düşmürdüm niyə belə edir. 

Dükanın vitrinindən Zamanı izləməyə başladım. Gör-
düm ki, piştaxtanın arxasında oturub. Başını stolun tininə  
dayayıb. Beləcə, yarım saat gözlədim. Tərpənmədi. Bir saat 
göz qoydum yenə də tərpənmədi. Yalnız, mağazaya kim-
sə daxil olsaydı, başını qaldırar, həyəcanlanmadan ayağa 
durardı. Müştəriyə xidmət edəndən sonra yenə də əvvəlki 
yerinə oturar, başını piştaxtaya qoyub eləcə quruyardı. Mən 
isə mağazaya girəndə tez ayağa qalxar, rəngi-ruhu ağarar, 
əlləri əsər, sifətini soyuq tər basardı. Soruşmağa da çəkinir-
dim ki, birdən ürəyi-zadı gedər. Ağlıma yüz fikir gəlirdi. 
Bəlkə piştaxtanın arxasında başqa işlərlə məşğuldur. Ya 
da ki, kassadan oğurluq edir. Axı məndən niyə qorxmalıy-
dı ki? Söymürdüm, döymürdüm. Heç buna səbəb də yox 
idi. İşindən razıydım Zamanın. Üstündən bir az keçəndən 
sonra özünə gəlirdi. Çay dəmləyəndə onu da şokolada, 
keksə qonaq edirdim. Deyirdi, gülürdü. Əvvəlki əsməyin-
dən əsər-əlamət də qalmırdı. Soruşmaq istəyirdim, amma 
yenə çəkinirdim. Bəlkə nəsə xəstəliyi var? Düzü, ayın axırı-
nı gözləyirdim ki, “otçot-uçot” edim. Bircə əliəyriliyindən 
şübhələnirdim. Bir ay keçdi. Kitabları saydıq. Vurdum-çıx-
dım, gördüm ki, qəpiyinə söz ola bilməz, hər şey qaydasın-
dadır. Bəs onda Zaman məni görəndə niyə bu günə düşür? 
Bu suala cavab tapa bilmirdim. 
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Günlərin bir günü “Azərkitab”a çağırdılar. Mühasibat 
sənədlərində nəsə səhv getmişdi. Yaxşı ki, özlərinin səh-
vi ucbatından. Təqsiri isə mənim boynuma atmaq istəyir-
dilər. Çənə-boğazdan sonra axır ki, səhvlərini sübut elədim. 
Amma nə olsun ki, yenə kəsiri ayağıma yazdılar. Dedilər 
ki, defisit kitabları normadan artıq verərik kəm-kəsiri örtər-
sən. Geri mağazaya döndüm. Amma hirsim soyumamışdı. 
İçəri girəndə Zaman həmişəki kimi tez ayağa qalxdı, yenə 
rəngi-ruhu ağardı, əlləri əsməyə başladı. Hirsli olduğum-
dan bu, məni daha da özümdən çıxartdı. Dilimin əzbəri 
olan sözlə:

- Ə, düdüy! Neyləyirsən piştaxtanın arxasında gizlin-giz-
lin? Həə? Nə vaxtdır izləyirəm səni. Nə oyun çıxarırsan 
orda?

- Heç nə, Fikrət müəllim, vallah heç nə eləmirəm. 
- Keç bu yana, görüm nə var orda!
- Vallah, heç nə yoxdu.
- Çıx piştaxtanın arxasından!
Zaman piştaxtanın arxasından çıxdı. Əsməyi bir az da 

artdı. Elə hey “vallah, heç nə eləməmişəm” deyə-deyə qal-
mışdı. Piştaxtanın arxasına keçdim. Heç nə yox idi. Yerə 
açıq şəkildə bir kitab düşmüşdü. Əlimə götürdüm.

- Bu nədir? 
- Teodor Drayzerin “Kerri bacı” kitabıdır.
- Demirəm e kimin kitabıdır. Bunu niyə yerə atmısan? 

Əzilsə kim alacaq bunu?
- Fikrət müəllim, siz Allah bağışlayın. Çıxartmayın məni 

işdən. Pula ehtiyacım var.
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- Bağla dükanı içəridən, gəl otağa.
Zaman tez mağazanı bağlayıb otağıma gəldi. Yenə də 

həyəcanlıydı. Mən onun bu həyəcanının səbəbini öyrənmək 
istədikcə əsməyi daha da artırdı. Bu da məni qorxudurdu. 
Qorxurdum ki, ürəyi-zadı gedər, günahı üstümdə qalar.

- Fikrət müəllim, siz Allah məni bağışlayın. Qələt elə-
mişəm. Bir də eləmərəm.

Satıcının bu sözləri məni daha da özümdən çıxarırdı. Axı 
nə qəbahət edib, nə qələt eləyib? Bu suala cavab ala  bilmirdim.

- Nə eləmisən axı sən? Piştaxtanın arxasında nə edirdin ki?
- Kitab oxuyurdum, Fikrət müəllim.
- Nə?!
- Kitab oxuyurdum.
- Başa düşmədim.
- Rəfdə satışa qoyulan kitablar var e, onlardan bir-bir 

götürüb oxuyurdum. Bilirəm olmaz, səhvim böyükdür. 
Oğurluq sayılır. Siz Allah bağışlayın məni. Bir də götürüb 
 oxumaram.

- Sən məni dolamısan, düdüy. Düzünü de, piştaxtanın 
arxasında nə edirdin ki, hər dəfə əsmə-qorxuya düşürsən.

- Vallah, kitab oxuyurdum. Bilirəm ki, olmaz. Bağışlayın 
məni. Bir də oğurlayıb oxumaram.

- Ə, bura bax, necə yəni olmaz. Kim deyir olmaz.
- Fikrət müəllim, vallah pulum yoxdur ki, alım oxuyum, 

kasıbçılıqdır. Ona görə də sizdən gizlənib, daha doğrusu ki-
tabı oğurlayıb oxuyurdum. Axı bura kitabxana deyil. Bura 
kitab mağazasıdır. Burda gərək kitabı pulunla alasan, sonra 
oxuyasan. Mənim isə pulum yoxdur. Var e, maaşım ancaq 
yeməyimə çatır.
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Lap məəttəl qalmışdım. Demə, səhərdən “günah işlət-
miş” saf, təmiz kənd uşağının “etiraf”larına qulaq asırmı-
şam. Pul ödəmədən kitabı götürüb oxumağı oğurluq hesab 
edirmiş. Gözlərim doldu. Ağlamağımı güclə saxladım. Heç 
nə deyə bilmədim. Əlimlə işarə etdim ki, otaqdan çıxsın. 
Zaman pərt vəziyyətdə gedib dükanı açdı. Yerinə oturdu. 
Mağaza bağlanana yaxın ona yaxınlaşdım. 

- Zaman, bir dostumun ad günüdür. Ona kitab bağışla-
maq istəyirəm. Hansıları məsləhət görərdin?

- Fikrət müəllim, o qədər maraqlı kitab var ki... Hamısını.
- Onda bu gündən sonra gizlincə kitab oxuma. Piştaxta-

nın altı qaranlıqdır. Gözün xarab olar. Hansı kitabı istəyir-
sən götür oxu. İcazə verirəm, lap evə də apar. Mağazadakı 
bütün kitablar qurbandır sənə.

Üstündən illər keçdi. Zaman ali məktəbi bitirib kəndlə-
rinə döndü. Çox satıcılarım oldu. Amma onun kimi “kitab 
oğrusu”na rast gəlmədim ki, gəlmədim.

2014
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GÖZƏTÇİ

- Alo, Dilqəm, sənsən?
- Hə.
- Mənəm e... Sayalı.
- Nə olub? Bir hadisə baş verib?
- Yox. Sadəcə darıxdım, zəng elədim.
- Uşaqlar necədir?
- Yaxşıdılar. Amma yuxuya gedə bilmirlər.
- Niyə?
- Dam axı qırdandır. İstiliyi verir içəri. Döşəmənin də al-

tında siçovullar ciyildəyir. Qorxurlar. Sən neyləyirsən?
- Neyləyəcəyəm ki, Sayalı. Gözətçi neyləyər. Gecə saat 

on. Oturub səhərin açılmasını gözləyirəm. Yaxşı ki, kondi-
sioner yanır. Sərindir. Dispenser də işləyir. Həm Gədəbəyin 
soyudulmuş bulaq suyu var, həm də qaynarı. Kompüter də 
açıqdır. İnternetə girib “Bozbaş pikçeres”in meymunluğu-
na baxıram ki, vaxt tez keçsin.

- Kefdəsən ki, Dilqəm. Kompüterin də var? Amma özünə 
gözətçi demə də. Pis çıxır e... Mən qonşulara demişəm ki, 
ərim mebel firmasında seküritidir. Mebel salonu demə-
mişəm a.. . Yalanımı çıxarma.

- Əşşi, nə fərqi var? İstəyirsən seküriti de, istəyirsən qa-
roulçu. Eyni şeydir.
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- Mənimçün fərqi var. Dilqəm...
- Hə.
- A Dilqəm.
- Hə! Nədir?
- Darıxıram e səninçün. Gör neçə vaxtdır ki, evdə gecələ-

mirsən. 
- Nə edim?
- Başa düşürəm e... amma nə vaxtacan bu davam edəcək?
- Bilmirəm.
- Bəs kim bilir?
- Çörəyimiz burdan çıxır da... İndi neyləyim, sizi də bura 

köçürüm?
- Pis olmaz, a Dilqəm. Darıxıram axı səninçün. Başa 

 düşürsən?
- Başa düşürəm. Mən də darıxıram e... amma nə edə 

bilərəm.
- Kubinka ki, işinə yaxındır. Bəlkə yarım saatlığa qaçıb 

gələsən.
- Başın xarabdır, ay qız. Allah eləməmiş bir şey olsa, istə-

yirsən türməyə salsınlar? Qalasınız başsız?
- Allah eləməsin. Darıxıram axı...
- Darıxırsan dur gəl bura!!!
Dilqəm qışqırıb dəstəyi hirslə yerinə çırpır. Bir siqa-

ret yandırıb çəkməyə başlayır. Ürəyində: “Doğurdan e, 
bu cür nə vaxtacan davam edəcək? Səyalı da, mən də ca-
van adamıq. Səhər gedib yatıram, axşam da bura gəlirəm. 
Uşaqlar da bütün günü evdədirlər. Analarının yanından 
kənara çəkilmirlər. Nə istirahətim var, nə də bayramım. 
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 Görməmişlikdən özümə “naparnik” də götürməyə qoyma-
mışam ki, pulun hamısı özümə qalsın. Hər gecə işləyirəm. 
Durum bir ərazini gəzim”.

 Dilqəm ərazini gəzir. Qapı-pencərələri yoxlayır. Yenidən 
gəlib kompüterin arxasında oturur. Yenə öz-özünə: “Bu 
“Bozbaş-pikçeres” də lap bezdirib e məni. Yaxşısı budur 
müğənnilərin saçyoldusuna baxım. Bu kimdir? Gör nə ağıl-
lı qadındır e... Balaca boyuyla o qədər polisi, hüquq-müha-
fizə orqanlarını bütün gecəni yuxusuz qoyub. Özü də gör 
nə vaxt olub e bu. Mən indi xəbər tutmuşam. Qadın belə 
olar e...Yoxsa ki, Səyalı. 

 Nə polis? Xarici səfirləri də yatağından qaldırıb. Halal 
olsun. Böyük adammış vallah. Bura bax, bura bax. Gör po-
lisin papağını necə vızıldadır e. Ə, vur da qapazı başına. 
Qıçın boydadır. Allah haqqı, mən bunu eləsəydim, çoxdan 
KPZ-dəydim. Düzdür, tanışlığım yoxdur, amma çox ağıllı 
qadındır. Nümunə götürmək lazımdır bundan. Bunda olan 
ağıl biz qaçqınlarda olaydı. Min-iki min nəfər yığışardıq bir 
yerə, xarici səfirləri də qatardıq qabağımıza ki, doğma el-o-
bamıza sülh yürüşü edirik. Getməsəydilər, girov götürər-
dik. Görüm bir erməni bizə güllə atmağa cürət edərdimi? 
Gedib heç olmasa ölülərimizi ziyarət edib qayıdardıq. Yox, 
niyə qayıdırıq ki? Lap qalardıq da... Deyəsən, qapını tıqqıl-
dadırlar. Yəqin mebel salonunun müdiridir. Məni yoxlama-
ğa gəlib ki, görsün yatmışam, ya yox”.

-  Gəldim, gəldim.
Dilqəm qapıya yaxınlaşır. Gözlərinə inanmır. Qapının o 

tayında Səyalı və iki oğlu dayanıb ona baxırlar. Tez qapını 
açır.
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- Nə olub? Nə hadisə baş verib?
- Heç nə.
- Bəs niyə gəlmisiniz?
- Demədin ki, darıxırsansa, dur gəl bura? Mən də gəldim. 

Uşaqları da gətirdim. Evdə tək-tənha qoymayacaqdım ki...
- Ay qız, mən hirsimdən dedim. Sən də doğru başa düş-

dün? Yaxşı, keçin içəri. Kamera da çəkdi. Məni axırı işdən 
qovduracaqsınız.

 Səyalı və uşaqlar salona daxil olurlar. Kondisionerin sə-
rin havası bir anlıq onları bihuş edir. Bir-iki dəqiqə, beləcə, 
halsız dayanırlar. Bayırdakı otuz beş dərəcəlik istini can-
larından çıxarıb, Dilqəmə də məhəl qoymadan başlayırlar 
salonu gəzməyə. 

- Əl vurmayın. Əl vurmaq olmaz – deyə Dilqəm uşaqlara 
acıqlanır. – Görmürsüz yazıb üstünə də qoyublar...

- Dilqəm, acıqlanma uşaqlara. Onlar oxumağı bilirlər? 
Harda görüblər ki, belə mebel. Toxunmurlar ha... əl vurur-
lar görsünlər ki, doğurçudur, ya yox?! Oxşayırlar, əzizləyir-
lər mebelləri. İşin yoxdur, qoy əl vursunlar. Onsuz da səhər 
siləcəklər. 

- Yox! Əl vurmayın. Buna bax e... sərələndi çarpayının 
üstünə. Gəlin sakit oturun bir yerdə. Yoxsa çıxardaram sizi 
bayıra.

- Dilqəm, qoy baxaq da salona. Ömrümdə belə mebellər 
görməmişəm.

- Bəs nə görmüsən ki?
- Atamın cehiz verdiyi Bakinski taxtı. Onun da toydan 

iki gün sonra ayağı sındı. Sən də gətirib altına kubik daş 
qoydun. Yadındadır?
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- Ana, taxta neylədiniz ki, iki günə sındı? – deyə oğlu 
Həsən dillənir.

- Kiri, ay uşaq. Gic-gic suallar verməyin. Səyalı, sən də 
bunların ağzına söz salma. Yaxşı. Gəlin göstərim sizə salo-
nu. Yoxsa əl çəkən deyilsiniz.

- Ura!!!! – uşaqlarla Səyalının səsi-küyü salonu bürüyür.
- Hə. Hardan başlayaq. Hə. Uşaqlar, bunlar gənc odası 

mebelləridir.
- Ata, bu maşındır?
- Yox, a bala, çarpayını bu cür düzəldiblər.
- Ana, bəs bizim bundan niyə yoxumuzdur? Mən yerdə 

yatıram, Hüseyn də sizin aranızda. 
- Ay bala, kəndimizdə olsaydıq, hərənizin ayrıca otağı 

olardı. İndi nə edək ki... qaşqınıq da...
- Ana, biz elə həmişə qaşqın olacağıq? Bəs bu nədir?
- Bu uşaq otağı üçün paltar dolabıdır. Bu da dərs hazır-

lamaq guşəsi. Kitabları bura yığırsan, oyuncaqları da ora. 
Televizoru da divara vurursan ki, çox yer tutmasın.

- Ata, uşaqların da ayrıca televizoru olar?
- Olar. Niyə olmur ki?
- Bəs bizim niyə yoxdur?
- Bizim də, inşallah, olar. İndi də keçək qonaq otağına.
- Dilqəm, necə də gözəldir? Görəsən, neçəyədir? Burda 

yazılıb. Beş min manat? Yox, istəmədim. Bahadır. Amma 
necə də gözəldir.

- Bu Türkiyənindir. Gəl, hələ buna bax. İtaliyanındır. On 
iki min manata.

- Dilqəm, görəsən bunları alan olur?
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- Gic-gic danışma. Almasalar müdirin başı xarabdır ki, 
gedib xaricdən gətirsin? Uşaqlar hanı? Həsən! Hüseyn! 
Hay da vermirlər.

- Həsən... Hüseyn... Yəqin uşaq mebelləri şöbəsindədir-
lər. Ora yaman xoşlarına gəlib deyəsən. Həsən, Hüseyn. Sa-
yalı, gəl, burdadırlar.

- Aaa... Qaqam, durun maşın çarpayıdan. Batırarsınız. 
Dilqəm, yatıblar e...

- Oyatma. Qoy yatsınlar. 
- Kondisioner işləyir. Soyuqlayarlar.
Dilqəm satışda olan adyallardan birini açır. Uşaqların üs-

tünə örtür. 
- Səs salma qoy yatsınlar. Gecə saat 11-dir. Geri qayıtma-

yacaqsınız ki... Kubinkadır. Sataşan eləyən olar yolda. Ge-
dək o biri zalları da sənə göstərim.

- Gedək.
Dilqəm balaca uşaq kimi Səyalının əlindən tutur.
- Bax, Səyalı, bu da yataq dəstləridir.
- Nə gözəldir, - deyib Sayalı çarpayıya sərələnir.
- Ay qız, neyləyirsən?
- Neyləyirəm ki... yemədim ha... Əlim-ayağım təmiz, üs-

tüm təmiz. Mebelin qaşı düşmədi ha... Podumayeş.
- Bunun dilinə bax. Podumayeşi hardan öyrənmisən, qız.
- Dilqəm, a Dilqəm. Sən də gəl uzan yanıma.
- Ay qız, olmaz. Dur gedək kompüterdə sənə yaxşı şeylər 

göstərəcəm.
- Getmirəm. Gəl uzan yanıma.
- Yaxşı, uzandım. Sonra.
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- Dilqəm, - deyə Səyalı başını onun sinəsinə qoyur.  
– Görəsən, biz həmişə qaşqın qalacağıq?

- Hə.
- Bəs keçən dəfə deyirdin ki, qayıdacağıq elimizə, oba-

mıza. Sən heç olmasa bir az böyük idin, yadında nəsə qalıb. 
Mən isə bələkdəydim. Heç nə xatırlamıram.

- Çətin görək kəndimizi.
- Niyə axı bədbinsən? Axı belə deyildin.
- Niyə axı bədbin olmayım? Bu gün rayonumuzun işğal 

günü ilə bağlı tədbir idi. İcra başçımız da orda iştirak edən 
səlahiyyətlidən bilirsənmi nə xahiş etdi?

- Nə?
- Deyib ki, xahiş edirəm, Quzuluda musiqi məktəbi 

 açasınız.
- Hə... nə olsun ki?
- Hərbi orta məktəblər yaradılmasını xahişi etməliydi. 

Zurna-qavalla erməniyə nə edəcəksən ki? Qaşqın rayona 
yaraşır elə musiqi məktəbi. 

- Nə isə. Əsəbləşmə. Dilqəm, görəsən, bizim də böyük 
evimiz olacaq?

- Hə.
- Bu mebellərdən alıb yığarıq ora?
- Hə.
- Hər otaqda da ayrıca televizor?
- Hə.
- Deyirsən kondisionerimiz də olacaq?
- Hə də, ay qız. Hər şeyimiz olacaq.
- İnşallah, Dilqəm. Allah qoysa de.
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Araya sükut çökür. İkisi də gözlərini tavana zilləyib fik-
rə gedirlər. Birdən Dilqəm sevincək yerindən sıçrayıb, dizi 
üstə çömbələrək:

- Ay qız, tapdım.
- Nəyi?
- Gəl belə edək. Hər axşam uşaqların yeməyini verirsən, 

çimizdirirsən. Denən “hə”.
- Tutaq ki, hə. Sonra.
- Saat 10-11-də də gəlirsiniz bura. Səhər tezdən də işçilər 

gəlməmiş qayıdırsınız evə. Nə var e, “Poxlu dərə”dəki biro-
taqlı kirayə evimizdə. Uşaqlar da gördün necə rahat yatdı-
lar. Siçovulların da səsi gəlmir. Bir də ki, mənim sizi yayda 
istirahətə - Gədəbəy bulağının suyu olan yaylağa aparmağa 
haqqım yoxdur ki?

- Birdən gəlib tutsalar.
- Lap gəlsinlər. Kimin ağlına gələr ki, hansısa şöbədə iki 

məsum körpə, bir mələk yuxuya gedib.
- Sən mənə mələk dedin?
- Hə. Sən mənim mələyimsən.
- Sən də mənim ər igidimsən... Uşaqlar oyanmazlar ki?
- Yox. Lap oyansınlar. Onların öz otağı, bizim öz otağımız.

2014
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HİDAYƏT  VƏ  FATMA

- Ay Hidayət, bəsdir də pul verdin qəzetlərə. Birinin pu-
luna bir dənə çörək almaq olar. 

- Fatma, neçə dəfə təkrar etmək olar. Mən qəzetə pul ver-
mirəm. Köşkdə işləyən kişi havayı verir mənə. Mən də sə-
liqəylə oxuyub aparıb qaytarıram özünə.

- Doğurdan e... keçən dəfə demişdin. Yadımdan çıxıb. 
Skalolaz lap məni çaşdırıb.

- Skalolaz nədir? Skleroz. 
 Bu, qoca vaxtında evdə tənha qalan Hidayətlə Fatma-

nın gündəlik davası idi. Tənha deyəndə ki, qocaların iki 
oğlu, dörd nəvəsi var. Amma yaddan çıxarmışdılar onları. 
Yalnız bayramdan-bayrama yad edirdilər. Nəvələr də bö-
yümüşdülər. Artıq evlənəni də vardı. Qocalar isə ayda bir 
dəfə pensiyalarını alar, soyuducuları da ay boyu yarıdolu, 
yarıboş olardı. Eynən yarıac, yarıtox qarınları kimi. Hidayət 
bütün ömrünü layihə-konstruktor bürosunda çalışmışdı. 
Fatma isə evdar qadın idi. Nə yaxşı ki, qardaşı vaxtında 
adını işlədiyi JEK-də süpürgəçi yazdırıbmış, nə vaxtsa pen-
siya alsın deyə. 75 yaşında isə tək qalmışdılar. Yaşıdları olan 
qohum-əqraba, dost-tanış rəhmətə getmişdi. Cavanların isə 
yadına düşmürdülər.
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- Ay kişi, yenə nə oxuyursan?
- Qəzet. “Xalq qəzeti”.
- O nə qəzetdir?
- Əvvəllər “Kommunist” idi adı, indi dəyişib olub “Xalq 

qəzeti”. Mən də köhnə kommunistlərdənəm. Əvvəldən 
bunu oxumuşam, indi də bunu oxuyuram.

- Bilirəm ki, qəzet oxuyursan. Nə yazıblar, mənə də de.
- Axırıncı səhifəni oxuyuram.
- Axırıncını niyə? Elə başdan başla da.
- Axırıncı səhifə maraqlıdır. Əsasən də başsağlıqları. Vay. 

Vay. Mamed müəllim rəhmətə gedib ki? Bu gün saat 3-də 
götürəcəklər.

-  Mamed kimdü?
- Mamed mənim keçmiş müdirim. Yaxşı kişiydi. Sonra 

böyük vəzifələrə qalxdı. Nazir müaviniydi.
- Hidayət, belə yaxın idüz?
- Həri.
- Bəs onda mən indiyəcən onu niyə tanımamışam?
- Sual verənəcən dur köynəyimi ütülə. Mən də bir-iki 

şeyə baxım.
Hidayət qəzeti oxuyub başa çatdı. Sonra hamama keçdi. 

Üzünü qırxdı, odekolon vurdu. Ağarmış saçlarına sığal ver-
di. Ayaqqabılarını əsgər şinelindən kəsdiyi parçayla parıl-
datdı. Kostyumunu geyinib, qalstukunu taxdı. Bədənnüma 
güzgünün qabağında dayanıb vurğunluqla özünə tamaşa 
etməyə başladı. Fatma yenə də dilini dinc qoymadı.

- Hidayət, sən dəfnə gedirdən, yoxsa görüşə? Lap işıq  
saçırsan e...
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- Görüş nədir, ay arvad? O sovet vaxtı idi - yasa gedəndə 
üzü tüklü, pis paltarda getmək. Bu rəhmətlik böyük adam 
idi. Yasa gələnlər də hamısı kostyumda olacaq. Onlardan 
fərqlənə bilmərəm.

Hidayət evdən çıxdı. Axşam 8-də qayıtdı. Çox təsirlən-
mişdi.

- Fatma, bilirsən nə boyda çadır qurmuşdular? Oğlanları 
varlı-hallı adamlardır. Hər şey düzmüşdülər süfrəyə. So-
nacan oturdum. Hüzürə gələnlərin ayağı yığışandan sonra 
aparıb məni də oturtdular yanlarında. Mamed müəllimdən 
xatirələr danışdım. Onlar da ağlaşdılar. Sabah da üç mə-
rasimidir. Dedilər ki, xalaya da deyərsən ki, arvadları saat 
11-ə çağırmışıq.

- Məni də dəvət etdilər?
- Hə.
Fatma bunu eşitmişdi ki, sevincək oldu. Tez ayağa durub 

dolabı açdı. Toya geydiyi tünd yaşıl rəngli donunu çıxartdı. 
Ütülədi. Asılqana keçirib dolabın qapısından asdı, üstün-
dən qara örpəyini saldı. Ayaqqabılarını sürtüb parıldatdı. 
Çoxdan rəng görməyən saçlarına həna qoydu. Sonra hama-
ma girib saçlarını yudu, çimdi. Yerinə girdi. Səhərin açılma-
sını səbirsizliklə gözləyirdi. 

 Səhər erkən durub çay dəmlədi, yağ-pendiri boşqaba 
qoyub stola düzdü. Çörəyi qara tavada qızdırdı. Hidayəti 
səslədi:

- Gəl, naharını ye, mən bir azdan yasa gedirəm.
- Nə nahar? Başın xarabdır? Yasa gedən də nahar yeyər?
- Toya getmirəm a... Yasdır də... Yasda ağlayarlar, 

 sızlayarlar.
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- Yığışdır yeməyi. Hayıf eləmə. “Ağlayarlar, sızlayar-
lar”... Ağez, aton ölüb, yoxsa anon? Get gör orda nələr düz-
məyiblər stola. Özünü niyə doydurursan. 

 Fatma heç nə demədi. Eləcə gözlərini döydü. Süfrəni yı-
ğışdırıb, tez paltarını geyindi. Ərinin yanına düşüb, hüzr 
verilən yerə gəldilər. Çadırın qarşısında Mamed müəllimin 
oğlanlarından biri Hidayət müəllimi mehribanlıqla qarşıla-
dı. Fatmanı bir nəfər çadıracan müşaiyət etdi. Aparıb düz 
rəhmətliyin qızının yanında əyləşdirdilər. Təqdim elədilər 
ki, bəs Hidayət kişinin həyat yoldaşıdır. Hidayət müəllimi 
isə o biri çadıra apardılar. Burda qohumlar səhər yeməyinə 
otururdular. Hidayət müəllimə də təklif etdilər. O da “val-
lah, indi nahar edib evdən çıxmışıq, toxam” deyə etiraz 
elədi. Amma rəhmətliyin oğlanları əl çəkmədilər. Hidayət 
kişini başda əyləşdirdilər. Samovar çayı, bal, yağ, pendir öz 
yerində, arvadların çadırından plov, yanında üç cür qarası, 
daha nələr-nələr düzüldü stola.

- Hidayət kişi, sən mənim canım ye,- deyə Mamed müəl-
limin oğlu dilləndi, - bizə də nuş olsun. Axşama çox var. 
Ayaqüstə olacağıq. Qəbirüstünə gedəcəyik. Ayağımızda 
taqət olsun da...

Hidayət kişi oğlanın bu sözlərindən yumşaldı. Ağlamsın-
dı da. Əlini yeməyə uzatdı. Sonra süfrə yığışdırıldı. Ortaya 
çay gəldi. O vaxta da arvadların məclisi başa çatdı. Hidayət 
Mamed müəllimin oğlanlarından üzrxahlıq edib “xalanızı 
evə qoyum, gəlirəm” dedi. Nə qədər istədilər ki, maşın ayır-
sınlar, Hidayət kişi razı olmadı. “Yaxında yaşayırıq” dedi. 
Fatmanın qoluna girib evə doğru addımlamağa başladı. 
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Fatma dinmirdi. Elə bil fikrə getmişdi. Bu aləmdən onu 
Hidayətin səsi çıxartdı:

- Xoşun gəldi?
- Nədən? – deyə Fatma suala sualla cavab verdi.
- Yası deyirəm.
- Yasdan da adamın xoşu gələr?
- Ay dilbilməz, süfrəni, ehsanı deyirəm, xoşuna gəldi?
- Gəldi ye... Amma məəttəl qaldım.
- Nəyə?
- Hidayət, aprel ayının əvvəlində də Bakıda şaftalı, üzüm 

yetişər?
- Xaricdən gətizdirirlər.
- Hidayət, toyda plova bir dənə qara verirlər, yasda isə 

üç dənə.
- Ay Fatma, toyda yüz cür yemək olur, burda bir cür.
- Yox e, ay Hidayət, stoliçnı salat, mimoza, toyuq, balıq 

ləvəngisi də vardı. Əvvəlcə də kaşa verdilər.
- Kaşa yox, ay qız, firni. Yəni ki, düyü sıyığı. Talış zo-

nasında dəbdir. Mamed müəllim də o zonadan idi. Sən də 
yedinmi ehsandan?

- Yox.
- Niyə?
- Utandım. Gözüm qaldı şaftalıda, ərikdə, qara kişmişi 

üzümdə. Birinə də əlimi uzada bilmədim utandığımdan. 
Qorxdum rəhmətliyin qızı deyər ki, atamın dostunun arva-
dı nə yaman görməmişdir?!

- Fatma, sən məni dolamısan?
- Vallah, yeyə bilmədim. Utandım. Heç plov da yemə-

dim. Qızı çəkdi qabıma, eləcə də qaldı. Ancaq ağladım.
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- Mamed müəllimin ölməyinə?
- Yox, öz səfil həyatımıza, güzəranımıza.
- Yaxşı, Fatma, gedib evdə şirin çayla pendir çörək  yeyərsən. 
- Hidayət, səndən bir söz soruşum. Bu Mamed müəllim 

deyirsən ki, varlı adam olub. Amma qohumları yaman ka-
sıb adama oxşayırdılar e...

- Onu hardan çıxartdın?
- Nə bilim e... gözlərinə təpirdilər meyvəni, yeməyi, şo-

koladı. Tədbir qurtarandan sonra da nə eləsələr yaxşıdır? 
Hərəsi cibindən bir kulyok çıxarıb süfrənin üstündəkiləri 
süpürləyib tökdülər ora.

- Ola bilməz. Gic-gic danışma. Hə...həəə... bildim, onlar 
tam yad adamlar, kasıb-füğəradır. Yas yerlərini görən kimi 
girirlər çadıra, ya da məsciddəki mollalar xəbərləyir. Kim 
belə yer tapdı, bir-birilərinə xəbər də edirlər. Əsasən varlı 
adamların yaslarına gedirlər ki, bu cür oyunlar çıxaranda 
dinib-danışan olmasın. Adlarına 37-40 deyirlər, ya da ki, 
ehsanşik.

- O nə deməkdir?
- Yəni ki, üç, yeddi, qırx mərasimlərinə gedənlər. Əslində 

ehsan belələriyçündür. Amma bunlar həm yeyirlər, həm də 
süfrəni dağıdıb evdəkilər üçün aparırlar.

- Başa düşdüm. Hidayət, sənin ki, Mamed adında belə 
dostun olub, niyə onun sağlığında axtarıb tapmamısan? 
Bizə də arxa olardı. 

- Nə bilim e, müsəlmanam da, özü də gicindən. 
- Hidayət, qızı soruşdu ki, əriniz atamla nazirlikdə bir 

yerdə işləyib? Mən də dedim ki, yox. Layihə-konstruktor 
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bürosunda. O da dedi ki, axı atam ömrü boyu nazirlikdə iş-
ləyib. Mən də dedim ki, sən uşaq olmusan, yadına gəlməz. 

- Düz demisən. Hə, çatdıq. Sən get evə, mən ora 
 qayıtmalıyam.

Hidayət kişi arvadı qapıda buraxıb yenidən hüzr yerinə 
qayıtdı. Günorta Mamed müəllimin ailə üzvləriylə qəbirüs-
tünə getdi. Geri qayıtdı. Bu dəfə gedib çadırda düz başda, 
mollanın yanında oturdu. Düz məclis bitənəcən. Evə qayı-
danda Mamed müəllimin oğlanları onu maşınlarıyla yola 
saldılar. Qapıya çatanda sürücü maşının baqajından qutu 
çıxartdı. “Bu sizə çatacaq. Mamed müəllimin qızı dedi ki, 
xala atamın ölümündən o qədər kədərlənmişdi ki, dilinə 
heç nə vurmadı. Ona görə də payını evə göndərirəm”. 
Fatma qapını açdı. Qutunu ər-arvad köməkləşib mətbəxə 
gətirdilər. Açdılar. Qazanda plov, üstündə qarası, qazma-
ğı. Birkərəmlik qablarda salatlar. Sellofan qablarda şaftalı, 
ərik, kişmişi üzüm, cürəbəcür şokoladlar, badambura, yağlı 
fətir, təbii şirələr. 

- Ay kişi, bu nədir? Utanmadın, dilinlə istədin?
- Başın xarabdır. Mən heç elə şey edərəm? Kişinin qızı 

narahat olub ki, səhər yeməmisən. O göndərib.
- Ay Allah qəbul eləsin. Gör nə vaxtdır dilimə belə şeylər 

dəymir. Gəl sən də mənimlə otur yeyək.
- Mən toxam. Yaman yorulmuşam. Mollanın yanında 

oturmuşdum. Salavat çəkməkdən üzümün tükləri gicişir.
- Ay kişi, sən dua, surə zad bilirsən ki, hələ salavat da 

çəkirsən?
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- Ay arvad, burda nə var ki? Molla fatihə deyəndə hamı 
kimi salavat çevirirdim, sonra da yalandan dodaqlarımı 
tərpədirdim. Sonda da hamıyla birlikdə “Allah rəhmət elə-
sin” deyirdim.

- Məzən olsun, Hidayət. Sən Allah, güldürmə məni. Allah 
haqqı, qonşulardan kimə desəm ki, aprel ayında ərik, şaftalı, 
üzüm yemişəm, heç biri inanmaz. Görəsən neçəyədi?

- Bilmirəm. Onu bilirəm ki, bahadır. Sənin pensiyan çat-
maz bunları almağa.

- Allah rəhmət eləsin Mamed müəllimə. Uşaqlarına da 
uzun ömür versin. 

- Yaxşı hazırlaş. Dörd gündən sonra 7-dir. Orda olmalı-
yıq. Amma bu dəfə utanıb eləmə. Yaxşıca ye. Yoxsa bir də 
səni yasa aparmaram a...

- Başüstə, Hidayət. Lap xəcalət çəkdim. Ona görə də bu 
dəfə yeyəcəyəm ki, evə day heç nə göndərməsinlər.

Dörd gündən sonra Hidayət kişi Fatmanın qoluna girib 
hüzr yerinə gəldilər. Mamed müəllimin övladları onları 
mehribanlıqla qarşıladılar. Fatma arvadların çadırına, Hi-
dayət isə Mamed müəllimin qohumlarının oturduğu çadıra 
keçdi. Qadınların məclisi başa çatandan sonra, Hidayət kişi 
arvadı evə ötürməkçün üzrxahlıq etdi. Hüzr yerindən ara-
lanmışdılar ki:

- Fatma, yenə də heç nə yemədin?
- Yedim, Hidayət, yedim. Qızı qabağıma nə qoymuşdu-

sa, hamısını yedim. Çay da içdim şokoladla. İki stəkan. Yox, 
üç stəkan. Qız çox mehribanlıq göstərirdi mənə. Soruşdu 
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ki, neçə nəvən var? Dedim ki, dörd. Oğlanlarım, gəlinlərim 
hər gün gəlib bizə dəyirlər. Elə indi də bizdədirlər.

- Niyə yalan dedin ki? Heç yadlarına düşürük onların?
- Utandım, ay Hidayət. Gəlmirlərsə, dəymirlərsə, deməli, 

düzgün tərbiyə verməmişik. Amma dostun Mamed müəl-
lim düzgün tərbiyə verib övladlarına. Görürsən, necə yer-
dən götürdülər kişini? Hələ molla elan elədi ki, cüməaxşa-
mılarını da bu səviyyədə verəcəklər.

- Doğurdan? Lap sevindirdin məni. Allah Mamed müəl-
limə rəhmət eləsin. Qəbri nurla dolsun. Allah o dünyasını 
versin.

- Amin.
Beləcə, Hidayət kişi Fatmanı qapıda buraxıb yenidən ça-

dıra qayıtdı. Axşam qayıdanda sürücü yenə maşının baqaj 
yerindən qutu çıxarıb qapıya qoydu. Fatma qapını açıb, qu-
tunu görəndə:

- Ay Hidayət, Allah haqqı tapşırdığın kimi də eləmişdim. 
Boğazacan yemişdim. Ondan artıq yeyə bilməzdim. Bax, 
gecədir, hələ də acmamışam.

- Ay qız, Mamed müəllimin qızı bunu səninçün qoyma-
yıb. Dedi ki, nəvələrin payıdır.

- Kimin?
- Nəvələrin. Demisən ki, nəvələri evdə qoyub gəlmişəm. 

O da paylarını göndərib. Axır ki, nəvələrdən də bir xeyir 
gördük. 

- Allah Mamed müəllimə rəhmət eləsin. Qəbrini nurla 
doldursun. Allah o dünyasını versin.

- Allah qəbul eləsin.
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Hidayət kişiylə Fatma arvad Mamed müəllimin cüməax-
şamlarını, qırxını onun ailəsiylə birgə yola verdilər. Hamı-
sında da Mamed müəllimin qızı nəvələrin payını da evə 
göndərirdi. Oğlanları mollanın haqqını verəndə, onun ya-
nında oturan Hidayət əmilərinin də cibinə xərclik basırdı-
lar. Hidayət etiraz edəndə, təkid edirdilər. 40-cı gün də belə 
oldu. Hidayət kişi evə maşınla döndü. Sürücü qutunu qa-
pıda qoyub getdi. Fatma qapını açdı. Hidayətin əlində cib 
telefonunu görüb:

- Bu nədir, ay kişi, cib telefonunu hardan almısan? Har-
dan yox e, hansı pula almısan?

- Mamed müəllimin oğlanları aldılar. Dedilər ki, bəs xe-
yir işimiz olanda səni necə tapaq? Pis gündə yanımızda ol-
dun, xoş gündə də ağsaqqılımızsan.

- Yaxşı adamlardılar, vallah.
- Düz deyirsən. Adamın belə övladları ola. Hər gün ba-

zarlığını edə, qulluq göstərə.
- Kişi, qırx qurtardı. Qaldı il.
- Hə.
- İndi deyirsən ki, biz bir il şokolad, meyvə, üç cürə qara-

sı olan plov, salat yeməyəcəyik? Hə?
- Bilmirəm. Allahına şükür elə ki, xəstə deyilik. Özümü-

zü idarə edə bilirik. Yatağa düşsək, necə olacaq? Kim baxa-
caq bizə?

- Düz deyirsən. Təki pendir-çörək yeyək, amma sağlam 
olaq.

- Sağlam, ayaqüstə ölək de.
- Amin.
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- Amin.
- Hidayət, ay Hidayət.
- Can! Fatma, a Fatma.
- Ay can!

 2014
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“QANCIQ” LALA VƏ 
 “TOPLAN” ƏLİ

Mikrorayon bazarının dairəsi. Hə, yəqin buranı deyiblər-
miş. Amma, adı pisdir də - Qul bazarı. Hansı dövrdə yaşayı-
rıq? Quldarlıq dövrü-zaddır ki? Heç olmasa adını fəhləxa-
na qoyun. Belə yenə yaxşı səslənir. Eybi yox. Yaman günün 
ömrü az olar. Müvəqqəti çətinlikdir də... Uşaqları böyüdüb 
başa çatdırmalıyam. Özü də qız uşağıdırlar. Gözləri tox bö-
yüməlidirlər. Bir də ki, üç qızı böyüdüb ər evinə köçürən 
atanın yeri behiştlikdir deyiblər. Bəlkə Cənnəti mənə bu ba-
larım qazandırdılar.

Getdikcə də adam çoxalır. Bəziləri parketyonan maşı-
nıyla, dreliylə gəliblər. Yəqin ustadırlar. Mənim əlimdə-
ki kulyokdasa bir köhnə şalvar-köynəkdir, bir cüt də cırıq 
ayaqqabı. Hə, arvad günortaya pendir-çörək də qoyub. 
Amma çayı hardan tapacam. Pulum evə qayıtmağa çatar, 
əgər iş tapa bilməsəm. Başqalarına bax – termosla gəliblər. 
Gör mənim arvadımın ağlına gələr? Lap gəlsə belə, termo-
sumuz deyəsən yoxdu axı.

Özü də üç-üç, dörd-dörd dayanıblar. Yəqin qohum-ta-
nışdırlar. Ailə briqadası qurublar. Hamısı da maşallah  canlı, 
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cüssəli. İndi fəhlə kimi işləməyə onları götürərlər, yoxsa 
cüssəsiz məni? Əlbəttə ki, onları.

Səkidə dayananların sayı artdıqca, yavaş-yavaş məni də 
qırağa sıxırlar. Nə həyasızdırlar e. Maşının dayanmağına 
bənddirlər, biri arxa qapını açır minir, o biri qabaq qapını. 
Bir buna bax. Ay kişi, axı maşında dörd yer var, sən özünü 
hara soxursan? Hələ bir gör nə deyir? “Qaçqınam. Qurban 
olum, məni də götür!”. Nəyimə lazımdır e... Qoy nə deyir-
lər desinlər. Allah onlara da bir çörək yeri yetirsin, mənə də.

Birdən maşını saxlayıb soruşsalar ki, “nə iş bacarırsan?”, 
nə cavab verim? Deyərəm ki, hər şey. Bu zəmanədə ən birinci 
dilin olmalıdır. Dilin olmadısa, batarsan. Bəlkə bir az qələ-
bəlik olan yerə gedim? Burda çətin ki, məni görüb götürən 
olsun. Hə, dairəyə yaxın yaxşıdır. Burda  dayanacağam.

- Qağa, - deyə biri səslənir. Deyəsən mənimlədir, - qağa, 
səninlə deyiləm? Burda dayanma. Bura bizim territoriyadır.

- Kəndinizdən belində gətirmisən? Onu kim çıxartdı, - 
deyə cavabını verirəm.

- Artıq-əskik danışma, Deyəsən Semaşkoluq olmaq istə-
yirsən a? Bas burdan o yana.

İstəyirəm qol gücümü nümayiş etdirərək cavablarını ve-
rim. Amma çoxdurlar. Hamısı da pəhləvana bənzəyir. Lap 
tək olsaydı da heç nə edə bilməzdim. Füləsə yıxılaram. Ke-
çirəm yan böyrə. Beləcə bütün rayonlardan olanların “ter-
ritoriya”larını gəzib qayıdıram əvvəlki yerimə. “Eybi yox, 
bura da yaxşıdır. Çörəyi Allah yetirir. Qismətimdə varsa, 
burda da yetirər”.
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Ayaqüstə dayanmaqdan da yoruldum. Dizlərimi qatla-
yıb oturum bir az. Yox, biədəb görsənir. Elə bil “aziatski 
unitaz”da oturmuşam. Arvad-uşaq keçir, ayıbdır. Özümü 
dikəldirəm. Maşınlar gəlib gedir. Amma mənə tərəf heç 
baxan da yoxdur. Küçədə dayanan fahişələri indi başa düş-
məyə başlayıram. Gör necə çətinmiş işləri. Dörd saat dayan-
mışam, artıq bezmişəm. O yazıqlar isə kabluk ayaqqabıda, 
qışın soyuğunda, payızın yağıçında mini yubkada, saçı-ba-
şı, yaxası açıq necə dayanırlar görəsən? Vallah, qəhrəman-
dırlar. Mən kişi xeylağı isə dörd saatdır burdayam, artıq 
dözə bilmirəm. Yorulmuşam. Sonra da deyirlər ki, qadın 
zərif, zəif məxluqdur. Yalan deyirlər. Kişi zəif məxluqdur. 
Özü də bu zəmanədə. Qul olmaq da əlindən gəlmir.

Bir kənd var e, Derembel. Ora qonaq getmişdim. Danış-
dılar ki, bəs bu kəndin belə bir adəti var – dilənçiliyi ba-
carmayana qız vermirlər. Güldüm onların bu adətlərinə. 
Amma indi görürəm ki, ağıllı adammışlar. Heç olmasa 
dilənçiliyi bacaraydım. Axı, bunu da bacarmıram. Onda, 
ailəm necə olsun? Acından ölsün? Yox. Maşın dayananda 
mən də qaçacağam. Yalvaracağam. Bəlkə rəhmləri gəldi. 
Məni də  götürdülər.

Günorta da oldu. Pendir-çörəyimi yeyim, Allahıma şü-
kür edim. Şükür etməyib, neyləyəcəyəm ki? Məni bu günə 
salıbsa, deməli nəsə bilir də... Allahımla durub “spor” edə-
cəyəm? “Spor”  eləyərəm, başıma özüm boyda daş salar. Ba-
lalarım qalar yetim. İndi oturublar məni gözləyirlər. Arvad 
da böyük bir siyahı yazıb qoyub cibimə ki, gələndə alarsan. 
İndi iş tapmasam nə olacaq? Gərək borc tapım hardansa. 
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Yox, hələ bu barədə düşünməyim. Saat hələ gör neçədir? 
Heç üç olmayıb. Mən isə indidən bədbinliyə qapılıram.

Dairə də yavaş-yavaş boşalır. Bu yaxşı oldu. Nə qədər az 
adam olsa, mənim də bəxtim tez açılar. Amma, nə gözəl ma-
şınlar şütüyür? Allah artıq eləsin, amma mən istəməzdim. 
Aşağısı bir otuz min manat qiyməti var. Otuz minə mən gör 
neçə il şah kimi yaşayardım e... Günə iyirmi manatdan – bu 
aya edir altı yüz manat. İlə vursan 7200 manat. Düz dörd il 
bir ay on beş gün dərd-sərsiz yaşamaq olar bu pula. Özü də 
evdən bayıra çıxmadan. Mənim isə gözüm iş verən axtarır. 
Yox, pis çıxdı “iş verən” deməyim. Lap “işverən”ə oxşadı. 
Yanlarında da bu söz ağzımdan çıxsa, başıma qapaz vurub 
qovarlar. Özü də ki, işləri görüb başa çatdırandan sonra. 
Acığa, pulumu da verməzlər. Nə isə. Kim olur-olsun, təki 
məni burdan götürüb aparsın. Yer süpürüm, torpaq bellə-
yim, zibil atım – nə desələr eləməyə hazıram.

Budur e, vaxtında sənət öyrənməməyin axırı. Soruşanda 
da hələ fəxrlə deyirəm ki, universitetin kitabxanaçılıq fa-
kültəsini bitirmişəm. Kül mənim başıma. Kitabxanaçı maa-
şına da indiki dövrdə beş baş ailə saxlamaq olar? Təki vax-
tında Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna girəydim. Baytardan, 
arıçıdan olardım. Mən mal-qara saxlayardım, arı saxlayar-
dım, onlar da məni, mən də ailəmi. Torpağı əkib-becərib öl-
dürərdim, o isə məni dirildərdi. Yox, belə getsə, qayıdaca-
ğam kəndə.

Hava da qaralır. Xoşum gəlmir də qışdan. Yayda heç ol-
masa Günəş gec batır. Dairə də yavaş-yavaş boşalır. Deyəsən 
bu günüm boşa çıxır. Yaxşı ki, səhər avtobusla gələndə 
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 düşüb qaçdım, pul vermədim. Gedəndə də elə etsəm, heç 
olmasa çörək ala bilərəm. Qırx qəpik də qırx qəpikdir də... 
Bir təhər gecəni keçirərik. Sabaha təvəkkül. Görək nə olur.

Hə, dairə tamam boşaldı. Bəs mən nə gözləyirəm? Yox, 
əliboş getmək olmaz. Bir az da gözləyim. Allah deyəsən sə-
simi eşitdi. Bir dənə qəşəng “CİP” gəlir. Görəsən bu, neçəyə 
olar? Yox, bu otuz minlikdən deyil. Azı-azı yüz min qiymə-
ti var. A, dayandı. Deyəsən, bəxtim açıldı. Amma, görəsən 
qaranlıqda bu iş nə iş olacaq ki? Mən nə vaxt başlayıb, nə 
vaxt qurtaracağam? Şüşəni aşağı salır. Aa, qız imiş ki, sü-
kan arxasında. İndi yəqin hansısa şadlıq evinin yerini soru-
şacaq. Şəhəri tanımırsansa, nə vacibdir e, maşın sürməyin. 
Qız, sənin şofer boyunu yerə soxum. Sənə prava verənin... 
Əli, dayan, nə olub? Nə qızışıb özündən çıxmısan? Bir 
yaxınlaş gör nə istəyir?

- Xanım, nəsə bir kömək lazımdır?
- Dayı, mən it axtarıram.
- Nə?
- İt.
- Burda it satılmır.
- Bəs onda nə edim? Mənə təcili it lazımdır.
- Üzr istəyirəm. Gecə vaxtı mən sizinçün hardan it ta-

pım? Bir də ki, nə vacib iş çıxıb ki, it axtarırsınız?
- Bağda qəfəsdən quş çıxıb, onu tutub yerinə salmaq 

üçün.
- İt onu tutsa boğar ki?
- Mənə də o lazımdır da... Ki, ağzında tutub mənə gətirsin.
- Vallah, ilk dəfədir ki, belə şey eşidirəm.
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- Dayı, siz quşu tutmağa yardım edərsinizmi?
- Niyə etmirəm ki, a bala, nə çətin şeydir ki, quş tutmaq.
- Onda, əyləş, getdik.
- Bağ hardadır ki?
- Mərdəkanda.
- Nə qədər verəcəksən?
- 100 dollar. Əgər quşu tutub mənə verə bilsən.
“100 dollar” sözünü eşidəndə boğazım qurudu. Yenə də 

fikirləşdim ki, qız məni dolayır. Amma ciddi danışırdı.
- Birdən quşu tuta bilməsəm? - deyə soruşdum.
- Onda yol pulunu verərik, qayıdarsan.
Maşının qapısını açıb, qabaqda əyləşdim. Başqa əlacım 

da yox idi. Kənd uşağıydım. Hasarlı bağda quşu tutmağa 
nə var idi ki? Bir də ki, ortada 100 dollar söhbəti vardı. Bu 
pulla evə getsəydim arvadın gözü çıxacaqdı kəlləsinə.

Arxada bir qız, iki oğlan oturmuşdu. Danışıqlarından 
şəhər uşaqlarına oxşayırdılar. Siqaret çəkirdilər. Hərəsinin 
də əlində bir şüşə.

- Dayı, siqaret çəkirsən? – deyə arxadakı qız dilləndi.
- Yox, başına dönüm, çəkmirəm.
- Bəlkə viski içəsən. Ləbləbiylə.
- Yox, içmirəm.
- Lala, nə yaxşı itin var sənin. Nə siqaret çəkir, nə vis-

ki içir. Mənim bu alfonslarımda isə heç otkaz yoxdur. Ver-
məsən də, özləri istəyirlər.

- Ay bala, alfons nədir?
- O da elə it kimi bir şeydir. Amma qucaq iti.
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Aman Allah, bunlar nə danışırlar? Nə it? Nə əl iti? Nə 
alfons? Mənə də it deyirlər. Görəsən məni hansı cinsə aid 
edirlər? Ərinmədim bunu soruşdum. Cavab verdi:

- Dayı, sən isə bizim ov itimizsən. Bizimçün quş 
 ovlayacaqsan.

Day sual vermədim. Yaxşı ki, 100 dolları əvvəldən de-
mişdilər. Yoxsa, bunların dədəsini, nənəsini söyüb maşın-
dan düşəcəkdim. Amma 100 dolların xətrinə dözürdüm. 
Qurban olsunlar yaşıl yüzlüyə. Yüzlüyə yox e, evdə ac-ya-
lavac yemək gözləyən uşaqlarıma.

Sükan arxasında oturan qız gözəl geyinmişdi - qırmızı 
rəngdə dublyonka, qara şalvar, qırmızı uzunboğaz çəkmə. 
Gözündə eynək vardı. Arxada oturan oğlanların cınqırı da 
çıxmırdı. Təkcə Lalanın rəfiqəsindən başqa.

- Dayı, hansı parodadansan?
Qaldım ki, nə cavab verim. Paroda-zad tanıyırdım? Bircə 

çoban iti görmüşdüm rayonda. Ona görə də:
- Çoban iti parodasından, qızım.
- Çoban iti? Lala, maşını saxla. Bizi dişləyər. Mən qorxu-

ram. Fu, Toplan, fu! – demişdi ki, arxada gülüş səsləri bir-bi-
rinə qarışdı. Lala:

- Bəsdirin mənim Toplanıma sataşdınız. Canınızı alaram ha.
Arxada oturanlar səslərini kəsdilər. Lala yolüstü super-

marketin yanında saxladı. “Nə alım sizə?” soruşdu. Oğlanlar 
pivəylə çipsi istədi. Rəfiqəsi isə viski. Mən isə heç nə istəmə-
dim. Çünki, məndən soruşan da olmadı. Amma ürəyim ya-
man yanırdı. Su istəyirdim. Birdən qızın rəfiqəsi maşının 
pencərəsini endirib dükana girmək istəyən Lalanı çağırdı:
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- Lala, Lala, Toplançun da Çappi al, - dedi.
Təzədən arxada oturanların qaqqanağı aləmi götürdü. 

Mən isə fikir vermirdim. Fikrim 100 dolların yanındaydı. 
Lala marketdən qayıtdı. Yola düşdük. On dəqiqədən sonra 
bağa çatdıq. Darvazanı bir yaşlı kişi açdı. Gözəl, geniş bir 
bağ idi. Yarım hektar ərazisi olardı. Meyvə ağacları, deko-
rativ bitkilər, gül kolları. Ortada baseyn də vardı. Belə bağı 
kinolarda görmüşdüm. Qismət oldu gözümlə də gördüm. 
Lala, rəfiqəsi və oğlanlar evin girişinin qarşısındakı eyvan 
kimi yerə çıxdılar. Bir stol və dörd stul qoyulmuşdu. Üstün-
də də müxtəlif qəlyanaltılar, meyvələr. Əyləşdilər. Buradan 
həyət əl içi kimi aydın görsənirdi. Lala mənə tərəf çönüb:

- Toplan, sən də gəl yanımda çömbəl.
Lalanın dediyi kimi etdim. Gəlib yanında dayandım.
- Elə yox, it kimi çömbəl. Axı, sən mənim Toplanımsan.
O dediyi kimi də elədim. Əllərimi, dizlərimi yerə qoyub, 

it kimi dayandım. Lala şokoladı kağızından çıxarıb ağzıma 
yaxınlaşdırdı. Mən də ağzımı açdım. Konfeti qoydu ağzıma.

- Molodes, Toplan, molodes, - deyib başımı sığalladı.
Düzün desəm xoşhallandım. Başıma ilk dəfəydi ki, bu cür 

qəşəng qız əli dəyirdi. Birdən Lalanın rəfiqəsi qabdan man-
darin götürüb stoldan beş-altı addım kənara atdı və “vzyat, 
Toplan” dedi. Mən də eləmə tənbəllik, ürəyimdə “qurban 
olasuz 100 dollara” deyib mandarinin dalıyca qaçdım. Qaç-
madım – düzünü desəm iməklədim. Dodağımla-dişimlə 
yerdən götürüb, gətirdim verdim Lalaya. O bir də başımı 
sığalladı. Mandarini soyub, dilim-dilim ağzıma qoydu. Bu 
vaxt darvazanı açan yaşlı kişi əlində balaca bir qəfəs gəldi. 
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 İçində bildirçinə bənzər quş vardı. Nəsə çöl quşuna bənzə-
yirdi. Qapqara idi. Lalanın işarəsiylə kişi qəfəsin cəftəsini 
açdı. Quş içindən ildırım sürətiylə çıxıb bağa qaçdı. Ayağa 
durub dalıyca qaçmaq istəyirdim ki, Lala qışqırdı.

- İki ayaqla yox, axı sən Toplansan. Dördayaqlı qaçmalı-
san. Quşu da dişinlə tutmalısan, bildin! - dedi.

Lala deyən kimi də elədim. Girdim bağa. Quş gözümə 
dəymirdi. Başladım dördayaqlı hasar boyu gəzməyə. Əlimə 
tikan batsa da, dizlərimi daş əzsə də dözürdüm. Lalagil isə 
yuxarıdan baxıb tamaşa edirdilər. Lala dinməsə də, rəfiqə-
siylə oğlanlar “İşşi, Toplan, işşi” deyib gülüşürdülər. Bir-
dən quşu gördüm. Yaxınlaşmışdım ki, götürüldü. Mən də 
onun dalıyca. İt kimi ləhləyirdim, dilim ağzımdan çıxmış-
dı. Bütün diqqətim isə quşdaydı ki, birdən nəzərdən qaçar. 
Çox cəld idi, çata bilmirdim. Çatanda isə birdən sağa, ya 
sola dönər, mən də elə edəndə başım ağacın gövdəsinə də-
yib yaralanardı. Alnımın qanını silib yenidən quşun dalıyca 
yüyürdüm. Mən yorulmuşdum. Amma quş çox becid idi. 
Özü də ki, onu dişlərimlə tutmalıydım. Yenə quşu nəzərim-
dən qaçırtdım. Bu dəfə Lalanın səsi gəldi:

- Toplan, hür! Toplan, zvuk! – dedi.
- Ham-ham, - deyə bərkdən hürdüm.
Quş səsimdən qorxub ağacın dalından çıxıb qaçmağa 

başladı. Mən də onun dalınca. Özü də hürə-hürə. Hürmək 
işimə yaramışdı. Artıq hürə-hürə qaçırdım. Hürməyim 
quşu da qorxuzurdu. Artıq yorulmuşdu. Ağacların arxasın-
da, dibində gizlənə bilmirdi. Burnumu da işə salmışdım. 
Sanki quşun iyini hiss edirdim, duyurdum. Nəhayət yarım 

Mahir Qabiloğlu

256

saat qovdu-qaçdıdan sonra quşu küncə çıxıb ağzımla tut-
dum. Amma dişlərimi bərk sıxmadım ki, ölər. Bundan is-
tifadə edib quş gözümə dimdik atmağa başladı. Gözümün 
ağrısından qışqırdım. Quş da ağzımdan qurtuldu. Yenidən 
dalıyca cumdum. Beləcə həyəti bir dəfə də dövrə vurduq-
dan sonra quşu tutdum. Dişlərimi də bir-birinə bərk-bərk 
qıcadım. Quşun canı çıxdı.

Sonra orğun-orğun Lalanın yanına qayıdıb, ovu onun 
qarşısında ağzımdan yerə qoydum, yorğunluqdan arxası 
üstə tametin üstünə sərələndim. O da yaxına gəlib qırmızı 
çəkməsiylə qarnımı sığallamağa, “Toplan xoroşiy, Toplan 
xoroşiy” deməyə başladı. Sonra əl çantasını açıb içindən 
yüzlük dollar çıxartdı. Mənə yenidən it kimi dördayağı üstə 
dayanmağı əmr etdi. Mən də dayandım. Pulu bürmələyib 
ağzıma soxdu. Sonra arxama bir təpik vurub, “Poşol” dedi. 
Pulu ağzımdan çıxarıb cibimə qoydum. Həyətdəki kranı 
açıb əl-üzümü yudum. Ağzımı yaxaladım. Üst-başımı çırp-
dım. Özümü səliqəyə saldım. Eyvana tərəf baxdım. İndi 
oğlanlar dördayaqlı durub üzlərini qızların ayağına sürtür-
dülər. Boyunlarına xalta keçirmişdilər. İpin ucu isə qızla-
rın əlindəydi. Yuxarı dartanda başlarını qızların göbəyinə 
qoyar, dillərini çıxarıb it kimi ləhləyərək paltarın üstündən 
ayaqlarını, çəkmələrini yalayırdılar. Sonra isə qızlar ayağa 
qalxıb evə doğru yönəldilər. Oğlanlar da dördayaqlı onla-
rın yanlarıyla getdilər. Özü də hürə-hürə.

Yaşlı kişi məni darvazadan ötürdü. Avtobus dayanacağı-
nın yerini göstərdi. Özümü metroya güclə çatdırıb gəldim 
evə. Yolda heç nə almadım. Pulu arvada verib üzüqoylu 
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uzandım taxta. O da tez paltosunu geyinib düşdü həyət-
dəki marketə. Az keçməmiş əlidolu qayıtdı. Nə almışdı, 
bilmirəm. Yorğun idim. Ayağa qalxıb baxa da bilmədim. 
Amma qızlarım bir-bir gəlib məni öpür, başımı sığallayır-
dılar. Mən də bu sığalların dalğasında yuxuya getdim.

Səhər tezdən oyandım. İşə getməliydim. Qul bazarına. 
Arvad pal-paltarımı tərtəmiz eləmişdi. Üstəlik giley-güzar 
da etdi ki, bəs dəyişəyin ola-ola işləyəndə köhnələrini niyə 
geyinməmisən. Şalvarın dizləri süzülüb.

Avtobusa minib yenidən gəldim mikrorayon dairəsinə. 
Əvvəlki yerimi tutdum. Gözüm keçən maşınları sayırdı. 
Təkcə markasına, rənginə, təzəliyinə-köhnəliyinə baxmır-
dım. Nömrələrini də oxuyurdum. İçindəki adamların sifə-
tini süzürdüm. Cürbəcür idilər. Ötəri olsa da üz cizgiləri 
mənə çox şey deyirdi. Amma ötən gecəki hadisədən baş 
aça bilmirdim. Onlar kim idilər? Niyə belə edirlər? İnsanı 
alçaltmağın çox yolları var. Amma kişinin qürurunu bu qə-
dər alçaltmaq? Düzü mənə çatmırdı. Bu fikirlər beynimdən 
çıxmasa da, gözüm maşınlarda idi. İş tapmalıydım ki, bu 
gün də evə boş qayıtmayım. Beləcə axşam düşdü. Mən göz-
lədim, amma mənə iş verəcək iş verən gəlmədi ki, gəlmədi. 
Amma dünənkindən fərqli olaraq bu gün ürəyim sakit idi. 
Çünki cibimdə pulum vardı. Amma arxayınlaşmamalıy-
dım. Məndən asılı isə heç nə yox idi. Mən seçmirdim, məni 
seçirdilər. Bu an yanımda ağ rəngli maşın saxladı. Şüşəni 
saldı. Lala idi.

- Salam, dayı.
- Salam. Yenə it lazımdır?
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- Hə. Hardan bildin?
- Bildim də...
- Gəl, otur maşına. Soyuqdur.
- Eybi yox. Bura da yaxşıdır.
- Küsdüm. İndi sən mənim Toplanım olmaq istəmirsən? 

– deyə Lala naz atdı.
- Yox.
- Eybi yox. Bax qabaqda biri dayanıb. Aparıb 100 dolları 

ona verərəm. O, olar mənim Toplanım. Küsdüm səndən.
Bunu deyib, qız maşını irəli sürdü. Başqa bir “qul”un ya-

nında dayandı. Nə dedi, nə demədisə “qul” maşına əyləşdi. 
Sürüb getdilər. Bir anlıq peşiman oldum “yox” deməyimə. 
100 dollar əlimdən çıxmışdı axı. Amma kişi qüruru deyilən 
şey də var. Dünən məcbur idim, amma bu gün “hə” deyə 
bilməzdim. Bir tərəfdən bu cür fikirləşirdim, o yandan isə 
maraq məni boğurdu ki, Lala niyə belə edir? Çıxartdığı 
oyunlardan nə həzz alır axı? Dostlarını başına yığıb mərc 
qoşsaydı ki, ““qul” quşu tuta biləcək, ya yox?”, başa düşər-
dim. Amma sifətində həzdən bir qram da əlamət görmə-
dim. Bəs pulu o cür verməyi nə idi? Nəsə suallar beyni-
mi qarışdırsa da, söz vermişdim ki, bir də onun maşınına 
 əyləşməyəcəyəm.

Beləcə, iki saat da dairədə gözlədim. Heç kimə lazım 
olmadım. Avtobusa minib evə qayıtdım. Qızların dərslə-
riylə məşğul oldum, televizora baxdım. Sonra isə yatdım. 
Səhər erkən yenə mikrorayon dairəsinə gəldim. Beləcə ax-
şamacan gözlədim. Dünən Lalanın maşına mindirdiyi qul 
da yanımdaydı. Başqa bir təzə yoluğ da peyda olmuşdu. 
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 Yaman əzilib-büzülürdü. İstədim ki, dünən Lalanın maşı-
nına minəndən soruşum ki, bəs nə oldu? Özümü güclə sax-
ladım. İstəmədim bilsin ki, mən də onun kimi Toplanam. 
Axşam yenə köhnə səhnə təkrar olundu. Lala başqa bir ba-
halı maşında yanımızda dayandı. Dünənki qul irəli hoppa-
nanda lala əli ilə “Dur!” işarəsi verdi.

- Mənə qancıq it lazımdır. Sizdə qancıq var?
Mən cavab vermədim. Dünənki kişi isə “Yox, mən erkək 

itəm” dedi. Təzə, əzilib-büzülə dayanan oğlan isə:
- Var, var. Mən qancıq itəm.
- Onda əyləş maşına, - deyə Lala əmr etdi.
Oğlan tez maşına əyləşdi. Lala qaza basıb şütüyüb getdi. 

Mən də bir-iki saat dayanıb evə qayıtdım.
Ertəsi yenə dairədəydim. Gəlməyimi gördüm, bəxtim o 

saat açıldı. Birinin bağını belləmək işi çıxdı. İşimi tez başa 
çatdırdım. 20 manatımı alıb evə qayıtdım. O biri gün də hə-
min adama tuş gəldim. Bu səfər bağın həyətini yığışdırdım. 
Yenə də 20 manat verdi. Daha dalımca dairəyə gəlmirdilər. 
Səhər tezdən özüm bağa gedirdim. Demişdilər ki, tətil gün-
ləri bağda olacaqlar, mən də hər gün ora gəlim. Beləcə Al-
lah on gün ruzumu yetirdi. Sonra tətil başa çatdı, mən daha 
lazım olmadım.

Yenidən dairəyə qayıtdım. Harada ki, əvvəllər mən 
dayanmışdım, burda artıq beş-altı nəfər dururdu. Onlar-
dan yalnız Lalanın apardığı kişini və əzilib-büzülən oğla-
nı tanıdım. O birilər təzə idi. Axşamacan gözlədim. Bəx-
tim gətirmədi. Həmişəki vaxtda yenə Lala maşınla gəldi. 
Yanımda dayananlar maşını görcək başladılar hürməyə, 
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 zingildəməyə. Mən isə qıraqda dayanıb bu mənzərəyə ta-
maşa edirdim. Lala şüşəni aşağı salıb əzilən-büzülən oğlanı 
çağırdı. O maşına yaxınlaşdı. Lala nə dedi, nə demədi - bil-
mirəm. Oğlan mənə tərəf gəldi:

- Lala xanım səni çağırır.
- Gəlmirəm.
- Gəl. 100 dollar verir, yarısı sənin, yarısı da mənim.
- Gəlmirəm.
- Gəlmirsən, onda özün get de, mən qorxuram. Məni 

döyər.
Maşına yaxınlaşdım. Lala amiranə şəkildə:
- Otur maşına, - dedi.
- Mən sizinçün it deyiləm. Axı, niyə belə edirsiniz ? İn-

sanlarla belə davranmazlar axı?
- Bəs o gün Toplanım olmuşdun. Heç onda belə 

 danışmırdın.
- Uşaqlarım ac idi. Onların xətrinə it oldum. Amma öm-

rümün axırınacan belə olmaq istəmirəm. Uşaqlarımın xa-
tirinə lap ölməyə də hazıram. Amma bir də it olmağa yox.

- Otur maşına, sözüm var.
- Yox.
- Otur dedim. Demirəm ki, it ol. Sadəcə otur mənimlə 

gedək bağa. İki-üç saatlığa. 100 dolları da elə-belə verəcəm. 
Vaxt itirdiyinə görə.

- Elə də olur?
- Hə.
Oturdum maşına. Lala əzilib-büzülən oğlanı da səslədi. 

O da arxada oturdu. O birilər isə dairədə hürə-hürə qaldı-
lar. Lala “sizi də gələn dəfə apararam” deyib, qazı basdı.
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Bağa çatdıq. Qapını yenə də yaşlı kişi açdı. Bu dəfə ey-
vanda açılan süfrəyə ikimiz oturduq. Əzilib-büzülən oğlan 
isə “Hanı mənim doqum?” deyə dördayaqlı ortada var-gəl 
edirdi. Birdən yaşlı kişi hündür ayaqlı qara doqu gətirdi. 
Bunu görüb oğlan lap əldən getməyə başladı. Itin də ağzı-
nın suyu axmağa, bədəninin əzaları titrəməyə başladı. La-
lanın işarəsiylə kişi doqu buraxdı. İt o saat oğlanın üstünə 
cumdu. Dedim ki, parçalayacaq yazığı. Amma heç dişləmə-
di də. Oğlanla qucaqlaşıb yerə sərilib o üz-bu üz fırlanmağa 
başladılar. Lala da bu mənzərəni seyr edir, hərdən şampan 
şərabından içirdi. Gözlərini itdən və oğlandan ayırmırdı. 
Birdən ayağa durdu. Oğlanın şalvarının düyməsini açıb 
aşağı çəkdi. Ona heç nə deməmiş oğlan iki əli və dizləri yer-
də - it kimi dayaq durdu. Doq oğlanın arxasına keçdi...

Bu igrənc mənzərəyə baxa bilməyib üzümü yana çevir-
dim. Amma ki, Lala baxırdı. Gözlərini də qırpmırdı. Ağla-
mırdı, amma gözlərində yaş gilələnərək yanağından aşağı 
köynəyinə düşürdü. Nəhayət doq şəhvətini söndürüb Lala-
nın yanına gəldi. Sahibinin əlindən yağlı kolbasa dilimi alıb 
ləzzətlə yedi. Lala çantasını açıb 100 dollar çıxardıb oğlana 
verdi. Arxasına da bir təpik vurub, “poşol!” dedi. O getdi. 
Mən isə qaldım. Lala dinmirdi. Eləcə içkidən qədəhlərə dol-
durub dalbadal içirdi. Deyəsən sərxoş olmaq istəyirdi.

- Mən gedim, - deyə dilləndim.
- Getmə.
- Niyə?
- Mənə sözün yoxdur ki?
- Yox. Sualımı maşında verdim də...
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- Bəs, cavab almaq istəmirsən?
- İstəyirəm.
- Onda isə tələsmə. Mən danışım, sən də qulaq as. Heç 

kimə danışmamışam. Amma səninlə özümün fahişə tale-
yimdə bir oxşarlıq gördüm.

- Allah eləməsin. Mən fahişə?
- Hə. Sadəcə sənə yazığım gəldi. Axıracan qulaq as başa 

düşəcəksən.

* * *

Mən tərbiyəli bir qız idim. Ərə getmişdim. Bir oğlum da 
vardı. Kasıb yaşayırdıq. Qarnımız yarıac, yarıtox dolanırdıq. 
Ərim səhər çıxır, gecə gəlirdi. Əlindən də fəhləlikdən başqa 
bir iş gəlmirdi. İş tapanda pulu olurdu, olmayanda isə...

Günlərin bir günü uşaq xəstələndi. Təcili dərman lazım 
idi. Pul da ki, yox idi. Qonşudan istədim. Onlarda da ol-
madı. Uşağı qonşunun yanında qoyub düşdüm aptekə ki, 
bəlkə nisyə ala bilim. Aptekin müdiri yerində olmadı. Satıcı 
da özbaşına dərman verə bilməyəcəyini dedi. Onda qonşu 
həyətdəki aptekə qaçdım. Ordan da əliboş çıxdım. Beləcə 
ətrafdakı bütün aptekləri gəzdim. Amma, heç biri dərmanı 
nisyə vermədi. Naəlac evə qayıdırdım ki, yanımda bahalı, 
xarici maşın dayandı. Qabaqda oturan qapının şüşəsini en-
dirib qolunu bayıra çıxarmışdı. Əlində də pul vardı. Əvvəl 
başa düşmədim. Sonra oğlan:

- Nə naz edirsən? – sonra da yanındakına, - bir saatına 
50 dollar verirəm, naz-qoz atır, - dedi. Məsələnin nə yerdə 
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 olduğunu başa düşdüm. Anladım ki, məni tərbiyəsiz qıza 
oxşadıblar. Bir anlıq xəstə oğlum gəlib dayandı göz qaba-
ğımda. Tərbiyə, abır, namus – hamısı keçdi arxa sıraya. 
Mənə pul lazım idi ki, oğlumu xilas edim.

- Yaxşı, razıyam, - deyib pulu oğlanın əlindən qapdım. 
Arxa qapını açıb maşına əyləşdim. Oğlan da arxaya keçdi. 
Elə maşındaca...

Sonralar bildim ki, həmin küçədə əxlaqsız qadınlar da-
yanırlarmış. Kimə də qız lazım olanda ora gedirmiş. Növ-
bəti dəfə də pis vəziyyətə düşdüm. Yenə uşaq xəstələn-
mişdi. Yenə apteklərdə işləyənlərə yalvardım. Vermədilər. 
Məcbur olub həmin küçəyə getdim. Üst-başım yaxşı olma-
sa da özüm cavan, gözəl idim. Ona görə də həmən müş-
tərim çıxdı. Amma onlar maşında məşğul olmaq istəmə-
dilər. Məni bağ evlərinə gətirdilər. Onlar üç, mən tək idim. 
Elə bağın həyətindəcə soyunmağımı tələb etdilər. Dedilər 
ki, yüz dollar verəcəyik, əgər dediklərimizi eləsən. Ra-
zılaşdım. Dedilər ki, it kimi iki əlin, dizin yerdə çömbəl. 
Çömbəldim. Bir də gördüm ki, üstümə iri qara bir it cum-
du. Qorxumdan yerimdən tərpənə bilmədim. Oğlanların 
isə gülüş səsləri aləmi bürümüşdü. Mən isə bilmirdim 
ki, qorxumdan qışqırım, ya ağlayım. İt bədənimi yalayır, 
o yan-bu yanıma keçirdi. Ağzının suyu axırdı. Tüpürcə-
yi bədənimə yapışırdı. Nəhayət it arxama keçdi. Bir də 
gördüm ki, qabaq ayaqlarını çiynimə qoyub. Sonra isə... 
İt şəhvətini söndürüb, nəhayət, əl çəkdi. Ayağa durdum, 
paltarımı geyindim. Yüz dolların üstünə bir yüz dollar da 
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qoyub, maşına mindirib gətirib məni mindirdikləri yerdə 
də düşürtdülər. Evə  gəlib  hamama girdim. On dəfə sabun-
landım. Amma yenə də özümdən igrənməyim keçmirdi. 
Oğlanlarda da təqsir görmürdüm. Ağlamırdım da. Özü 
yıxılan ağlamaz deyiblər. Ertəsi gün o hadisəni əks etdirən 
kadrlar cib telefonlarını gəzdi. Demə bu oğlanlar hamısı-
nı telefona çəkibmişlər. Qısası, ailəm dağıldı. Oğlumu da 
əlimdən alıb, evdən qovdular. Düşdüm barlara. Oldum 
bar qadını.

- Bəs bu var-dövlət, bağ, maşın hardan gəldi?
- Bir yaşlı kişi vardı. Tez-tez barımıza gəlirdi. Məndən 

xoşu gəlmişdi. Heç nə etmirdi. Sadəcə stoluna dəvət edər, 
yeyər-içər, əylənərdi. Pulumu da əvvəldən verirdi ki, başqa-
larıyla getməyim. Tənha adam idi. O qədər mənə öyrəşdi 
ki, axırda evləndi. Öləndə də hər şeyi qaldı mənə. İndi hər 
şeyim var. Amma it məsələsini yaddan çıxara bilmirəm. 
Çünki sümüyüm it iliyinə calaq olunub. Yadıma düşəndə 
az qala dəli oluram. Küçədə dayanan kişiləri yüz dollara 
boyunduruğa salıb gətirirəm bağa. Oğlanların əvəzini on-
lardan çıxıram. İt kimi davranıram, hürdürürəm, itlə yatız-
dırıb həzz alıram, heyvani hissimi soyuduram.

- Səni itlə varlı adamlar yatızdırıb. Bəs sən niyə acığını 
kasıb-kusubdan çıxırsan?

- Çünki mən də sənin kimi pul dalıyca çıxmışdım, oğ-
lum qızdırmadan yanırdı. Pul tapmasaydım, dərman ala 
bilməsəydim öləcəkdi uşaq. Atası da Allah bilir hardaydı. 
Sən də həmin gün məndən yüz dollar almasaydın uşaqların 
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ac qalacaqdı. Hər ikimiz uşağımıza görə buna razılıq ver-
dik. Birimiz qancıq olduq, o birimiz də Toplan. Varlılara nə 
edə bilərəm ki? Bir də özüm də onlar kimi varlıyam . Hansı 
varlıya pul verib desəm ki, gəl qancıq ol. Gələrmi? Onların 
öz əyləncələri var. İndi Hindistandan meymun gətizdirib, 
qılları bitləmək dövrüdür. Qancıqlıq dövrü çoxdan keçib. 
Mən isə it həyatımdan əl çəkə bilmirəm.

Ona görə də qul bazarını seçdim. Lap quldarlıq dövrün-
dəki kimi, qladiator oyunları təşkil edirmişəm kimi. Mə-
nimçün insan həyatı yoxdur. Bircə it həyatıdır. Pul gücünə 
gətizdirdiyim fahişə kişilər əl itim, qucaq itimdir, İngilis 
doqum üçün gətizdirdiyim “qul”lar isə qancıqdırlar. Özün 
görəcəksən, bir aydan sonra o qul bazarında mənim nə qə-
dər toplanlarım, qancıqlarım olacaq. Qul bazarı bağlansa 
belə, məni gözləyəcəklər. Gecəyəcən məni, yiyələri Lalanı 
gözləyəcəklər. Hürəcəklər, zingildəyəcəklər. Çəkmələrimi 
yalayacaqlar. Lazım olsa, hər yerimi öpəcəklər. Çünki onla-
ra doğmayam. Onların da sümüyü it iliyinə calaq olunub, 
mənim də. Onları ancaq mən başa düşürəm. Mənim heç 
kimim yoxdur. Onlardır mənim nəslim. Yeni toplanlar və 
qancıqlar nəsli.

- Bayaq mənə də fahişə dedin. Axı, mən fahişə deyiləm.
- Sənə sadəcə yazığım gəldi. Toplan kimi ləhləməyini, 

hürməyini, ayağımın yanında yatmağını, ağzına pul sox-
mağını çəkib telefonlara buraxmadım. O səhnəni evdəkilər 
görsəydi, səni həmən qovacaqdılar. Gəlib mənim yanımda 
həmişəlik Toplan olaraq qalacaqdın – vəfalı və sədaqətli.
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Bütün suallarıma cavab aldım. Ayağa durdum ki, gedim. 
Lala çantasından 100 dollar çıxarıb mənə verdi. Alıb qoy-
dum cibimə. Qoca kişi məni qapıyacan ötürdü.

Ertəsi gün qul bazarına getmədim. İnşaat işləri gedən 
yerləri dolaşıb, özümə usta köməkçisi işi tapdım. Amma o 
günləri heç vaxt unutmuram. Nə “Qancıq” Lala yadımdan 
çıxır, nə də “Toplan” Əli.

2014
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QURD YAĞI

Deyirlər ki, pulumuz yoxdur. Siz dediz, mən də inan-
dım. Qapılarında qoşa-qoşa dayanan xarici maşınlara bax. 
İmarətlərinə tamaşa elə. Sonra da bunların “pulumuz yox-
dur” sözlərinə inan. Heç qohumun üzünə qapını da öz-
ləri açmırlar. Qulluqçu gəlir qapıya. Qudurasan qurbağa. 
Elə bil ki, süpürgəçi Tərgülün qızı deyil. Nə olsun baxtınız 
üzünüzə gülüb. Mən də sizin nəsildənəm də... Güc-bəla bir 
uşaq tapmışam. O da xəstə. Müalicəsinə də pul lazımdır. 
Özümçün pul lazım deyil a... Uşağıma görə düşmüşəm qa-
pı-qapı. Ağır günümdür. Ağır günümdə qohuma ağız aç-
mayım, bəs kimə açım?

Bəlkə doğurdan yoxlarıdır? Yox, ola bilməz. Varlarıdır. 
Sadəcə, imtina etdilər. Heç çay da təklif eləmədilər. Yaraş-
dırmadılar onlarla bir süfrədə çay içməyi özlərinə. Axı nə 
idi ki, istədiyim - 600 dollar. Yəni, doğurdan yoxlarıdır?! 
Axı altı aylıq körpəmə müalicə, dərman lazım idi. Ərim də 
yoxdur ki, onun qohumlarına ağız açım. Uşağın beş ayının 
tamamında itkin düşdü. Son ümidgahım doğma xalam qızı 
isə məni naümid yola saldı. Desəydi ki, sabah gəl, heç ol-
masa ümidim qırılmazdı. O isə dedi ki, yoxumuzdur. Heç 
uşağı qucağına da götürmədi. Öpməyi, qundağına pul bas-
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mağı qalsın o yana, yalandan “qudi-qudi” də demədi. Uşaq 
da ağlamağını kəsmirdi deyə xalaqızının əri o biri otaqdan 
başladı çımxırmağa. O da məni tez evdən uzaqlaşdırdı. 
İkinci mərtəbəyə, öz otağına da qaldıra bilərdi. Heç olma-
sa yalandan “gecəni hara gedirsən, qal. Səhər tezdən yola 
salarıq” deyəydi. Amma demədi. Ərində təqsir görmürəm. 
Könlündə olsaydı edərdi. Heç olmasa taksi pulu verərdi. 
Amma vermədi. Eybi yox, Allah görür. Hamısının cəzasını 
vaxt gələndə verəcək. Tutaq ki, lap verdi. Mənə nə? Mənə 
olan oldu. Allah bunların cəzasını verəndə yanlarında ola-
cağammı ki, baxıb kam alım. İnanmıram. Fani dünyada-
mı verəcək cəzalarını, yoxsa Haqq dünyasına saxlayacaq? 
Bəlkə Allah elə məni gözləyir ki, mənim əlimlə onların cə-
zasını versin. Bəlkə də...

Hə. Çatdım. Yenə də qısa ətək geyinən açacaq qapını. Bəs 
bu boyda villada bir kişi tapmırlar ki, qarovulçu saxlasın-
lar? Mən bandit, oğru olsam bu nərmə-nazik qız nə edəcək 
mənə?

Yanar öz aləmindən ayrılaraq zəngin düyməsini basır.
- Salam, - deyə xadimə onu gülərüzlə qarşılayır.
- Salam, bacı. Xalam qızı evdədir?
- Bəli.
- Görə bilərəmmi onu?
- Bəli. Buyurun.
Bu, xalamqızından mərifətlidir, vallah. Odey... yenə 

sərələnib divana. Birdən yenə ayaqüstə saxladı məni, heç 
yer göstərmədi oturmağa, onda nə edəcəyəm?

- Salam, xalaqızı.
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- Salam. Tək gəlmisən?
- Hə.
- Bəs uşaq hanı?
- Qonşunun yanında qoydum.
- Düzəldi?
- Hə.
- Sən isə deyirdin ki, öləcək. 600 dollar pul lazımdır. Gör-

dün ki, heç nə olmadı. Bizim 600 dollarımız nə gəzir?
- Düz deyirsən, bacı.
- İndi nə əcəb gəlmisən?
- İş axtarıram. Dedim bəlkə qulluqçu işi ola səndə.
Birdən xalaqızını əri səsləyir. O da o biri otağa keçir. Bun-

dan istifadə edən Yanar cibindən klizma balonunu çıxarır. 
İçindəkini divanın, kreslonun örtüyünün qıraqlarını qaldı-
rıb hər yerinə, xalçanın üstünə püskürtməyə başlayır. İşini 
bitirib klizma balonunu sellofan torbaya bürüyüb cibinə 
qoyur. Bir az keçmiş xalasıqızı qayıdır.

- Ərimlə danışdım. Deyir ki, bizdə iş yoxdur. Bu 20 ma-
natı da verdi sənə. Dedi ki, bir də buralara gəlməsin.

- Allah ərinin canını sağ eləsin. O iki uşağınızı min budaq 
eləsin. Xoşbəxt olsunlar.

- Yaxşı. Çıx get. Gecdir daha. Mən dincəlmək istəyirəm.
Yanar Janarla sağollaşıb qapıdan çıxmaq istəyirdi ki, 

qabağını iri cüssəli, sinəsində nəsə xarici söz yazılmış biri 
saxladı. Yanarın əlindən tutub qapıdan çıxmağa mane oldu. 
Qız müqavimət göstərsə də, “buraxın əlimi!” desə də xeyri 
olmadı. Səsə xalaqızı, əri, evdə nə qədər qulluqçu vardısa, 
hamısı tökülüşüb gəldi.
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- Nə olub, Cüssəli.
- Akif müəllim, xanımınız o biri otağa keçəndə bu qız 

özünü nəsə şübhəli apardı.
- Necə yəni, şübhəli? Nə etdi ki? – deyə evin sahibi səsini 

qaldırdı.
- Divanın-kresloların örrtüyünü qaldırıb altına nəsə 

 qoydu.
- Nə? – deyə xalaqızının əri qışqırdı.- Nə qoydu?
- Bilmirəm. Ona görə də qabağını kəsib getməyə qoyma-

dım ki, yoxlayaq görək nədir.
- Düz eləmisən, – deyə Akif müəllim səsləndi. – Əlini də 

bərk tut onun. Qaçar. Gedək baxaq görək nə qoyub ora.
Akif müəllim tez birinci kreslonun örtüyünü qaldırdı. 

Barmaqlarını oturacaq hissəsinin qıraqlarında gəzdirdi. 
Əlinə heç nə dəymədi. Bu minvalla divanı, kreslonu da yox-
ladı. Heç nə tapmadı. Sonra xadiməyə əmr etdi ki, tozso-
ranın torbasını tərtəmiz eləyib gətirsin. Elə də etdilər. Akif 
müəllim tozsoranı işə salıb özü şəxsən divan-kresloları toz-
soranın ağzına verdi. Sonra çöp torbasını yoxladı. Heç nə 
tapmadı.

- Heç nə yoxdur, – deyə rahat nəfəs aldı. Amma yenə na-
rahatçılığı yox olmadı. – Qız, kreslonun, divanın örtüyünün 
altında nə axtarırdın?

- Heç nə. Sadəcə qıraqları büzüşmüşdü. Səliqəyə saldım, 
- deyə Yanar soyuqqanlı şəkildə, heç nə olmamış kimi ca-
vab verdi.

- Yox, burda nəsə var. Gedək videoya mən də baxım.
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Seküritiylə Akif müəllim qarovulçunun otağına getdilər. 
Xidmətçilər isə qapının ağzını kəsdirdilər. Janar xanım heç 
nə olmamış kimi yenidən divanda yerini rahatladı. Jurnal 
stolunun üstündəki nimçədən bir dilim alma götürüb ağ-
zına qoydu. Yaxşı ki, ev isti idi. Bir az da vaxt keçdiyindən 
klizma balonundan püskürdüyü maye yaxşı ki, qurumuş-
du. Amma Yanar gözəl bilirdi ki, bir az sonra yeri hökmən 
bilinməlidir. Ona görə də tez çıxıb getmək istəyirdi. Birdən 
üst-başını axtarsalar, klizma balonunu tapsalar nə deyəcək-
di? Axı kameraya cibindən nəsə çıxartdığı da düşüb. Nə ol-
sun. Deyər ki, uşaqçun alıb aptekdən. Cibindən isə cib dəs-
malını çıxarıbmış asqıranda.

Bir az keçmiş Akif müəllimlə, Cüssəli yenidən qayıtdılar. 
Yanara baxaraq:

- Çevir ciblərini stola.
- Niyə?
- Cibindən nəsə çıxarmısan. Kameralar göstərir.
- Cib dəsmalıdır da, - deyə Yanar əlini cibinə salıb dəsma-

lını çıxartdı.- bu evdə asqırmaq da olmaz?
- Olmaz. Çünki bizə özgənin səbir gətirməyi düşmür. 

Gördün, arvad. Sən də deyirdin ki, evdə kameranı niyə qu-
raşdırırsan. Elə bilirdin ki, səni izlətdirirəm. Sonra da elə 
başa düşdün ki, xadimələrdən şübhələnirəm. İndi gördün-
mü ki, qohumlardır bizi zəlil günə salmaq istəyən? Mənim-
kilərin ayağını kəsdim, indi də səninkilər başladı.

- Nəyi başladı? Nə özündən çıxmısan? Nə tapdın ki? 
Heç sap da tapmadın. Öz qohumların gedəndən sonra 
hər küncdən-bucaqdan bir meşok metallom, makulatura, 
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 güzgü  qırığı toplayırsan. Mənim yanıma gələn isə bircə 
xalam qızıdır. Ona da stulda oturub, bir stəkan çay içməyi 
də qadağan eləmisən. Nədir-nədir birdən evə nəsə atar. O 
gün də 600 dollar pul istədi uşağıyçın, vermədin. “Yoxu-
muzdur” deyəndə xəcalətimdən yerə girdim. Sən xəstəsən, 
vallah. Cadu xəstəliyinə tutulmusan. Mən görmüşəm təh-
lükəsizlik kameralarını oğruya görə quraşdırarlar. Sən isə 
qohumlarının evdəki künc-bucağa, mebellərə dürtdüyü üç-
künc kağızları, dəmir-dümürü, güzgü parçalarını tapmaq 
üçün bu boyda sistem quraşdırmısan.

- Arvad, sən bilmirsən. Oğrudan adama heç bir ziyan 
gəlməz. Cadudur bizi içərimizdən yeyən. Gülsüm qarı düz 
deyirmiş. Belə getsə onu gətirib otuzduracam evin ortasın-
da. Qoy kruqlı sutka qorusun evimi. Görürsən ki, o dediyi 
kimi elədim, gözdəymənin qabağını aldım. Qara pişik bizi 
həm qara gözəgörünməz qüvvələrdən qoruyur, həm də 
gözdəymədən.

- Ay Akif, sən Allah, yazıqdır bu heyvanlar. Gündə yüz 
kərə qışqırdırsan bunların qara tükünü çəkib çıxaranda. 
Sonra da tükü duzla qarışdırıb özünün, mənim, uşaqla-
rın başına çevirtdirib ocaq üstündə yandırırsan. Bəsdir də. 
Axırda bu qara pişiklərin qarğışı tutacaq səni.

- Arvad, kiri, sən belə şeyləri bilmərsən. Bütün varlıların 
evlərində var kamera. Hamısı da caduya inanır. Arvadları 
həftədə iki dəfə cadugərin qapısına getməsə rahat olmurlar. 
İndi sən inanmırsan deyə, məcburam özüm gedəm. Allah 
bizi bircə o yağdan qorusun. Tək onun əlacı yoxdur. Bircə 
evi yandırmaqdan başqa.
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- Akif qardaş, olar mən gedim? Gecdir. Uşağı qonşuda 
qoyub gəlmişəm.

- Get, amma bir də bu tərəflərə ayağını basma. Xalanqı-
zıyla da hal-əhval tutmaq istəsən, zəng elə.

Sağollaşıb tez küçəyə çıxdım. Qorxumdan soyuq tər bas-
mışdı məni. Amma yaxşı ki, başa düşmədilər. Bəs xalaqı-
zı? Mən də elə bilirdim ki, təqsir ondadır. Demə günahsız 
imiş? Mən isə pislik elədim. Amma Allah görür. Ona xətər 
yetirməz. Bəs axı Allah cadudur-filandır, bunları da günah 
sayır. Neyləyim e... mənə elədiyini onsuz da eləyib.

Əzrayılı göndərib, altı aylıq körpəmin canını alıb. Bun-
dan artıq nə edəcək ki, mənə. Mənim körpəmi xəstəlikdən 
öldürməkdənsə milyoner Akifin ürəyinə rəhm salaydı da... 
O da çıxarıb dava-dərman, müalicə üçün 600 dollarından 
keçəydi. Cəhənnəmə, nə olur-olsun. Eləmişəm peşman de-
yiləm. Qoy Akifin evi yansın-dağılsın. Balaları xəstəlikdən 
ölsün. Xalam qızı da elə onların içində. Onda bəlkə başa 
düşsünlər ki, mənə bala dağı çəkdirmək necə olar. Kamera 
quraşdırmağa, oxranaya, xadimələrə, daha nəyə-nələrə pul 
tapırlar, amma mənim balamın xilası üçün pul vermədilər. 
Onlardır taqsırkar balamın ölümündə.

Bəs indi nə edim? Hara gedim? Ev yox, eşik yox. Yaxşı... 
qurd yağını səpdim xalaqızının evinə. O da bilmirəm do-
ğurdan təsir edəcək, ya yox. Bəs mən? Mənim heç evim də 
yoxdur. Yataqxanadan da qovdular. Bəlkə polisə gedim. Et-
diklərimi boynuma alım. Yox, belə alınmayacaq. Adımı dəli 
qoyub ciddiyə almayacaqlar. Yaxşısı budur bir az gözləyim. 
Görüm nə olacaq. Doğurdanmı qurd yağı belə təsiredici 
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qüvvəyə malikdir? Uşaqlıqda eşitmişəm, amma gözüm-
lə görməmişəm. Bəs indi nəticəsini necə görəcəyəm? Akif 
dedi ki, bir də bu evə gəlmə. Yox, gedəcəm. Pul dilənmək 
bəhanəsiylə. Bəs gecəni harda keçirim? Yer problem deyil e, 
necə edim ki, soyuqdan ölməyim. Binalardan birinin zirzə-
misinə girərəm. İstilik borularınını üstündə yataram. Tele-
vizorda görmüşəm, bomjlar qışı belə çıxarır.

Görəsən xalaqızıgildə vəziyyət necədir? İndi sərələnib-
lər qurd yağı çəkilmiş divan-kresloya. Televizora baxa-baxa 
pürrəngi çay içirlər. Ləbləbi, meyvə yeyirlər. Qurd yağı da 
onların bədənlərinin istiliyindən buxarlanır, buxarlanır, ya-
vaş-yavaş canlarına, ruhlarına, beyinlərinə daxil olur. Evin 
bütün otaqlarına yayılır, daş-divarına hopur. Görəsən, do-
ğurdanmı, qurd yağının belə gücü var? Bəlkə cadugər qarı 
məni aldadıb. Amma yox, yalan olsaydı yağın çoxunu zəh-
mət haqqı olaraq özünə götürməzdi. Deməli, bu qurd ya-
ğında nəsə bir güc var ki, hətta xalaqızının əri də ondan 
qorxur. Təsiri bir yana qalsın, deyilənə görə, yağ qarasını 
kimyəvi təmizləmə də heç aparmır. Necə çökürsə səpdiyin 
yerə, elə də qalır.

Mən isə nə avam olmuşam e... Elə bilmişəm ki, qurd ya-
ğını canavarı öldürüb, onun piyindən çəkirlərmiş. Bu ya-
şımda yaxşı ki, başa düşdüm. İyirmi manat da yerinə düş-
dü lap. Dönərlə beş-altı gün bir təhər dolanaram.

Yanar birdən plaşına baxdı. Ləkəli idi. Əlini cibinə atdı. 
Sellofan açıldığından klizma balonundakı qurd yağı dam-
cılayaraq plaşına hopmuşdu. Bir an qorxdu. Öz-özünə: 
Deməli, belə çıxır ki, mənə da qurd yağı sürtülüb? Mənə 
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niyə? Qurd yağını varlı-hallı, vəzifəli adamlara sürtərlər 
ki, xoşbəxtlikləri əllərindən çıxsın, bədbəxt günə düşsün-
lər. Qurd yağı ona nə edəcək ki, hələ qorxsun da. Eybi yox. 
Kimdir e mənə baxan. Onsuz da cındırımdan cin hürkür. 
Əsas gecələməyə yer tapım. Bu ev yaxşı evə oxşayır. Yəqin 
istilik verərlər bu binaya. Zirzəmisi isti olar. Gecəni yola ve-
rim. Sabah görüm nə edərəm. Yox. Bəlkə gedim xalaqızı-
nın pəncərələrinin qabağında keşik çəkim? Hansı əzablara 
düçar olacaqlarını gözümlə görüm. Yox bu mümkün de-
yil. Kameralar var. Həmən görəcəklər. Bəs nə edim? Səhəri 
açım, sonrasına baxarıq.

Yanar zirzəmiyə girib istilik xətti olan isti boruya qısılır. 
Bir təhər yuxuya gedir. Birdən hövllü yuxudan oyanır. Aya-
ğa durur. Plaşını çıxarır. Qundaq kimi bürmələyib sinəsinə 
sıxır. Yağ ləkəsi olan yerini qoxulayır, üzünə sürtür. Yeni-
dən özünü istilik turbasına qısıb yuxuya gedir.

Bir də görür ki, kimsə onun çiynini tərpədir. Hövllü yuxu-
dan oyanır. Gözünü qamaşdıran işıqdan heç nə görə bilmir. 
Qəribə səslər eşidir. Bəlkə ölüb. Gözünü qamaşdıran da İn-
kir-Minkirin məşəlidir, deyə düşünür. Axı o yox, xalasıqızı, 
ailəsi ölməliydi. Ölməliydi yox e, zülmlərə, xəstəliklərə dü-
çar olmalıydı. Amma əvəzində özü ölüb. Bəlkə nənəsinin 
dediyi düz çıxıb. Həmişə nəvələrinə deyirdi ki, balalarım, 
başqasına qarğış yağdırmayın, özünüzü tuta bilər. Bəlkə 
plaşına hopan qurd yağı elə birinci özünə təsir edib.

- Ay, vətəndaş. Qalxın ayağa. Burda nə edirsiniz?
- Siz kimsiz? - deyə Yanar həyəcanla soruşdu.
- Post patrul xidmətiyik. Burda neyləyirsiniz?

Mahir Qabiloğlu

276

- Yatmışam. Yerim yoxdu gecələməyə.
- Olmaz burda yatmaq. Ocaqçı da elə bilib ki, oğrusunuz, 

bizi çağırıb. Gedək şöbəyə.
- Niyə? Nə etmişəm ki?
- Orda araşdırarıq. Sonra da sizə bir sığınacaq taparıq.
- Eybi yox. Əliuşaqlıdır. Qoy gecə qalsın “kotelni”də. Hər 

şərait var. Onsuz da səhərəcən ayıq qalıram. Yatar mənim 
çarpayımda. Əsası isə istidir bura. Səhər bir şey fikirləşər. O 
qədər adam mənə belə müraciət edir ki... Bu da olsun onlar-
dan biri. Şöbədə bu gecə vaxtı nə ona, nə də körpəsinə qayğı 
göstərmək mümkün olmayacaq, – deyə bürmələnmiş plaşı 
uşaq qundağı zənn edən qoca ocaqçı polislərə dilləndi.

- Nə deyirik, qalsın. Birdən lazım olsaq, yaxındayıq. Nar-
yadımız səhərəcəndir. Soyuq olsa, biz də arada qaçacağıq 
yanına qızışmağa.

- Gəlin, gəlin. “Kotelni”miz böyükdür. Hamıya çatar. Ça-
yım da həmişə dəmdədir.

Ocaqçı Yanarı ocaqxanadakı balaca otağına gətirdi.
- Özünü rahat hiss elə, qızım. Burda çay da var, kasıbın 

olanından da. Nə lazım olsa götür, utanma. Özün də uzan 
yat. Uşağı əmizdirmək istəsən, de otaqdan çıxım. Üzünü nə 
yaman bağlamısan. Aç. Boğular uşaq. Bura istidir.

Yanar ocaqçının bu sözündən sonra “qundağı” bir az da 
özünə bərk sıxdı. Qoca da onun hürkdüyünü zənn edib daha 
heç nə demədi. Yanar çarpayıya uzanmadı, sadəcə, oturub 
divarın küncünə qısıldı. Plaşından düzəltdiyi qundağı sinə-
sinə bərk-bərk sıxaraq gözlərini qoca ocaqçıya dikdi.
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- Ay qızım, rahatlan. Uşağı da nə yaman bərk sıxmısan 
özünə. Deyəsən, çox istəyirsən balanı. Qoy yanına, uzan 
yat. Ya da qoy çarpayıya, gəl çay süzüm səninçün iç. Təzə 
dəmləmişəm.

Qoca iki fincan çay süzdü. Qəndqabıya təzə qənd, konfet 
tökdü.

- Adın nədir, qızım?
- Yanar.
- Harda yaşayırsan?
- Heç yanda.
- Yaxınlarınızdan, qohum-əqrabadan kimin var? Burda 

telefon var. Səhər zəng elə gəlib səni aparsınlar.
- Heç kimim yoxdur.
- Deməli, bomjsan?
Yanar stola yaxın gəldi. Amma yenə qundağı qucağından 

qoymadı. Bir əliylə fincanı götürüb çaydan bir qurtum içdi.
- A bala, axı sən kimsən, nəçisən, nə işlə məşğulsan?
- Mən? Mən ölü uşağımı öldürmüşəm.
- Necə yəni? Başa düşmədim.
- Burda başa düşülməyən nə var ki? Mən ölü uşağımı 

öldürmüşəm.
Qoca dinmədi. Bu yaşında ilk dəfəydi ki, belə söz eşidirdi.
- Ay qızım, məni lağa qoyma. Necə yəni ölü uşağımı öl-

dürmüşəm. Bir aydın danış görək. Belə çıxır ki, qundaqdakı 
uşaq ölüdür?

Yanar birdən ayağa durdu, yenidən çarpayıya oturub di-
vara qısıldı. Qundağı sinəsinə bərk-bərk sıxaraq:

- Qorxuram, - dedi.
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- Nədən, a bala?
- Birinci siz mənə deyin. Ölünü öldürmək cinayət 

 sayılırmı?
- Bilmirəm. Rast gəlməmişəm belə şeyə. Bir də ki, mən 

polis-zad deyiləm a....
- Onda polisləri çağırmazsınız, eləmi?
- Çağırmaram. Söz....
- Onda sizə danışaram ki, ölünü necə öldürmüşəm.
Birdən Yanar yerindən sıçrayıb yenidən qocanın yanında 

əyləşdi. Qundaqdakı ləkəni ona göstərib:
- Bilirsinizmi bu nədir? – deyə soruşdu.
- Nədir ki?
- Qurd yağı.
- Nə üçündür ki, bu?
- Kim sənə pislik edibsə, onların evini yıxmaq üçün. Xət-

rinə dəyən varsa, klizma balonunda bir az qalıb verim sənə 
apar sürt üstünə. Ya ağzı bağlanacaq, ya da ümumiyyətlə 
məhv olacaq.

- Doğurdan? – deyə ocaqçı gülümsədi. Fikirləşdi ki, qız 
ruhi xəstədir. Yəqin dəlixanadan qaçıb. Amma bu mövzu 
maraqlı gəldi ona.

- Hə. Deməli, qoca, inanmırsan?
- Yox. Hardan tapmısan ki, bu yağı. Canavar  öldürmüsən?
- Yox.
- Doğurdan, belə təsirlidir?
- Hə.
- Elə olsaydı, day hamı yağlı-qara gəzərdi ki?! Azərbay-

canda da canavarların kökü çoxdan kəsilmişdi.
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- Yox, bu, sən başa düşdüyün yağdan deyil,- deyə Ya-
nar klizma balonunu stolun üstünə qoydu. – Vaxtın varsa 
 danışım.

- Danış, qızım, danış. Bu yaşa çatmışam ilk dəfədir ki, 
qurd yağı görürəm, – deyib, fincanına çay süzdü. İçə-içə Ya-
narı dinləməyə başladı.

- Əmi, mən bir oğlanla sevişirdim. Vurulmuşdum ona. 
O qədər sevirdim ki, axırda qoşulub qaçdım. Geriyə, evə 
yolum bağlandı. Yataqxanada qalırdım onunla. Kasıb olsaq 
da, xoşbəxt idim. Hamilə qaldım. Uşaq anadan oldu. Hər 
şey qaydasında gedirdi. Uşaq beş aylıq olanda yoxa çıxdı 
ərim. Sevgi gözümü o qədər bağlamışdı ki, heç rəsmi kə-
bin də kəsdirməmişdik. Heç sənədlərini də görməmişdim. 
Özümün də pasportum kənddə qalmışdı. Polisə də xəbər 
verə bilmədim. Çünki nə şəkli vardı, nə də sənədini gör-
müşdüm. Bəlkə adını da səhv deyibmiş mənə. Bəlkə də 
yox. Bəlkə də vaxt keçirirmiş mənimlə. Nə çox avara-uvara. 
İlk günlər yataqxana qonşuları qahmar çıxdı mənə. Amma 
uşaq xəstələnəndə, səhərəcən ağlayıb hamını yatmağa qoy-
mayanda, onlar da yavaş-yavaş üz döndərməyə başladılar. 
Həkimə aparsam da, əlacını tapa bilmirdilər. Ümid qaldı 
diaqnostik aparatlara. Onlar da ki, pulludur.

Şəhərdə yaşayan xalam qızı yadıma düşdü. Yanına get-
dim. Yalvardım, yaxardım. Milyoner adamdırlar. Onlar üçün 
600 dollar nə idi ki? Vermədilər. Uşaq da, eləcə, tələf oldu. 
Yataqxananın yanında, bir ağacın dibində qəbir kimi çala 
qazıb basdırdım uşağı. Qəbir yeri almağa nə imkanım var-
dı, nə də sənədim. Pasportum olmadığından “roddom”dan  
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da kağız verməmişdilər. Beləcə, kimsəsiz kimi dəfn etdim 
balamı. Amma heç kimdə təqsir görmürdüm. Nə adını, 
familiyasını bilmədiyim birinə qoşulub qaçan özümdə, nə 
ər adlandırdığım ərimdə - uşağımın atasında. Sanırdım ki, 
təqsirkar xalam qızıdır. Mənə pul vermədi. Ona görə də 
körpəm öldü. Bircə məqsədim vardı - əvəz çıxmaq. Öldür-
mək istəmirdim. Əsla. İstəyirdim ki, əzabla, yavaş-yavaş 
məhv olsun. Təkcə özü yox, harınlamış əri milyoner Akif, 
iki balaca oğlu, evi-eşiyi.

Yataqxanada cadu-pitiklə məşğul olan biri vardı. Ciddiyə 
almırdım onu. Amma bu dəfə özümə ən yaxın adam say-
dım. Ən qatı, geriyə yolu olmayan cadu növüylə xalamqı-
zını, ailəsini bədbəxt etməkdə köməklik istədim ondan. 
O da yalnız Qurd yağının adını çəkdi. Onun da çox çətin 
tapıldığını söylədi. Amma əl çəkmədim. Dedim ki, gedib 
ovçular cəmiyyətinə yalvararam, iyirmi qram da olsa tapıb 
gətirərəm. Amma söyləyəndə ki, bu qurd o qurddan deyil... 
qollarım yanıma düşdü. Demə, bu yağı altı aylıq körpənin 
beynindən düzəldirlərmiş. Cadugər hazırlanma qaydası-
nı da başa saldı. Çox sadə bir üsul idi. Bəs beyni hardan 
 tapacaqdım ki?

Amma qisas hissi məni rahat buraxmırdı. Beynimə gir-
mişdi ki, uşağımın ölümünə səbəb məhz xalam qızıdır. 
Balamın qisasını almayanacan rahat olmayacağam. Sonda 
çıxış yolunu tapdım.

Gecənin qaranlığında balamı basdırdığım yerə gəldim. 
Qəbri yavaş-yavaş qazmağa başladım. Tez-tez ətrafa boy-
lanırdım ki, birdən görən olar. Uşağı qəbirdən çıxartdım. 
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Gətirdiyim bıçaqla boğazını kəsdim. Başını sellofan torba-
ya qoyub, üstündən qəzetlə bürmələdim ki görünməsin. 
Təzədən cəsədi çuxura yuvarladaraq üstünü torpaqladım. 
Yataqxanaya gəldim. Otağa su, təknə gətirdim. Qapını da 
bərk-bərk bağladım. Uşağın başını sellofan qabdan çıxarıb 
torpağını yudum. Sonra ülgüclə saçlarını dibindən qırxdım. 
Dəsmalla quruladım. Sığalladım, əzizlədim. Sonra başını ət 
taxtasının üstünə qoyub qaşları bərabərindən kəsərək iki 
yerə bölməyə başladım. Bıçaq küt olduğundan çətin kəsi-
lirdi. Baltanı götürüb iki dəfə vurmuşdum ki, baş iki yerə 
bölündü. Ağ beynini qaşıyıb çıxartdım. Əvvəlcədən ha-
zırladığım balona tökdüm. Ağzını da bərk-bərk bağladım. 
Təzədən iki yerə bölünmüş başı sapla tikərək gətirib cəsəd 
olan yerdəcə basdırdım.

Yenidən otağa qayıtdım. Balonu stolun üstünə qoyub 
gözləməyə başladım. Beyin yavaş-yavaş rəngini dəyişir, çü-
rüyürdü. Mən isə gözlərimi qırpmırdım. Gözləyirdim. İn-
tiqam “silahımın” nə vaxt hazır olacağını gözləyirdim. Ev-
dən heç yana çıxmırdım. Yadıma yemək də düşmürdü. Elə-
cə gözümü balona zilləyib stolun arxasında oturmuşdum. 
Beyin isə yavaş-yavaş çürüyürdü. Üstündə balaca-balaca 
qurdlar əmələ gəlməyə başlayanda sevincimin həddi-hü-
dudu yox idi. Sanki dünyaya övlad gətirib onun sevincini 
yaşayırdım. Balaca qurdlar isə beyindən yeyib yavaş-ya-
vaş böyüyürdülər. Doyanda bir-biriləriylə oynayırdılar 
da. O yana-bu yana diyirlənirdilər. Mən də bu mənzərəyə 
baxıb gülürdüm, həzz alırdım. Sanki öz balalarım idi oy-
nayan. Nəhayət, qurdlar böyüdülər. Beyini də yeyib-yeyib 
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 qurtardılar. Bir müddət sakit dayandılar. Heç nə etmirdilər. 
Amma günlərin bir günü aclıq güc gəldi. Qurdlar yığı-
şıb içərilərindən birini parçalayıb yedilər. Kefləri yenidən 
kökəldi. Səhəri gün isə o birisini. Beləcə, hər gün bir qurd 
o biri qurdların yeməyinə çevrildi. Mən isə oturub tamaşa 
edirdim. Sonda nə olacağını gözləyirdim. Axıra isə ikisi qal-
dı. Şişman idilər. Onlardan da biri güclü çıxdı. Parçalayıb o 
birisini yedi. Qarnı şişib dağa dönmüşdü. Tərpənə bilmirdi. 
Arxası üstdə balonun dibində uzanıb tərpənmirdi. Bir az 
keçmişdi ki, partladı. Yağı balonun divarlarına sıçradı, son-
ra da süzülüb dibinə töküldü. Sevincək balonu götürüb ca-
duçunun yanına qaçdım. Balonu ona verdim. Başqa nə elə-
disə, mən görmədim. Balaca bir klizma qabı tapıb yağdan 
ora çəkdi. Sellofan torbaya bərk-bərk büküb verdi mənə. 
Dedi ki, aparıb xalaqızının evlərində divan-kreslonun, xal-
çanın üzərinə püskürdərsən. Mən də elə etdim. Sonra da 
oradan çıxıb gecələməyə yer axtarıb tapdım. Sonda da siz 
məni aşkar elədiniz. Elə bildiniz ki, oğruyam. Amma mən 
oğru deyiləm. Mən ölünü öldürmüşəm. Ölü balamın ölü-
sünü öldürmüşəm ki, onun qisasını alım. Mən Yanaram - 
bu həyatın bir-birini yeyən qurdlarından biri, lap balacası, 
gücsüzü.

Yanar sözünü qurtardı. Qundağı özünə sıxıb, yenidən di-
varın küncünə qısıldı. Yağ ləkəsini qoxulayub üzünə sıxdı. 
Bayırda isə quşbaşı qar yağırdı. Qoca küçəyə baxsa da, fikri 
başqa yerdəydi. Yanarın bu müdhiş, tükürpədici hekayə-
tindən yerindəcə donub qalmışdı.Yanar isə plaşdan düzəlt-
diyi qundağı yellədərək yanıqlı-yanıqlı oxuyurdu:
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Laylay dedim yatasan,
Qızılgülə batasan,
Qızılgülün içində
Şirin yuxu tapasan.

2014
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 STRASBURQLU  KÜRƏKƏN

 

Artıq bir aydır ki, Yemişli kəndində şadyana-
lıq hökm sürür. Obanın ağsaqqalı Novruzə-

linin qızı ərə gedir. Ərə getmir e... Avropaya ge-
dir. Adaxlı da düz Strasburqun göbəyindən gəlib. 
Kəndə monitorinqə gəlibmiş, görüb Novruzə-
linin qızı Türkanı, vurulub ona. Birinci özü elçi 
düşüb. Novruzəli “otkaz” edib. Bu xəbər kəndə 
bir andaca yayılıb. Yəni ki, Novruzəlidə “duxa” 
bax ki, strasburqluya “yox” deyib. O da məcbur 
olub, gedib Avropa Şurası, ATƏT, Avropa İtti-
faqı və NATO-da çalışan dostlarından ibarət bir 
dəstə yığıb yenidən gəlib elçiliyə. Novruzəlinin 
ayağı bir az da yer alıb. Axı xalqın adət-ənənəsi 
var, mentalitet var - ikinci dəfədən qız verməz-
lər. Strasburqlu yeznə də kor-peşman geri qayı-
dıb. Yolüstü rayon mərkəzində qalıb. Rayon icra 
hakimiyyətinin qonaq evində qulluqçu işləyən 
bir nəfərə dərdini danışıb. O da məsləhət görüb 
ki, “Ay rəhmətliyin oğlu, necə ki, Avropa Şurası, 
ATƏT, Avropa İttifaqı, NATO 25 ildir ki, Azər-
baycanı tanımır, bizimkilərin də yanında onların 
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hörməti sıfırdır. Sən dərdini rayonun icra başçı-
sına de. O, bir əncam çəkər. İkincisi də, elçiliyə 
özün getmə. Bizim yerlərdə belə şeyə pis baxır-
lar. Kürəkən var e, ona bizim yerlərdə “yeznə” 
deyirlər. Yeznə dediyin şey var e... ona da eşşək. 
Əgər izdivacınız alınsa, yeznənin də öz tərifi var: 
“Məhv edilməsi mümkün olmayan düşmən”. 
Strasburqlu yeznə bircə “Niyə?” sualı verdi. 
Necə yəni niyə? Buna adət-ənənə deyərlər. Buna 
mentalitet deyərlər. Buna milli-mənəvi dəyərlər 
deyərlər. Bizdə belə şeylər istənilən dövlət qa-
nunlarından irəlidir. Sən hərəkət edəndə bunla-
rı nəzərə al. Yoxsa ki, Strasburqdan gəlmisən?.. 
Belə mənim olmayan oğlumun olmayan d... 

Bu sözlər strasburqlu yeznəyə yaman toxunur. Üz tutur 
rayon icra hakimiyyətinə. Dərdini icra başçısına danışır. 
İcra başçısının qışqırığı otağı götürür. Bu hayqırtıya bütün 
rayon aktivi tökülüşüb gəlir. Məsələ müzakirəyə çıxarılır. 
Azərbaycan dilini bilməyən strasburqlu yeznə tərcüməçi-
dən soruşur ki, axı nə baş verir? O da cavab verir ki, na-
rahat olma. Hər şey adət-ənənələrimizə, mentalitetimizə, 
milli-mənəvi dəyərlərimizə uyğun inkişaf edir. 

Nə isə rayon aktivinin qərarıyla icra başçısı zəng edir qı-
zın atası Novruzəli kişiyə ki, bəs evdə ol, sabah strasburq-
luyçun elçiliyə gələcəyəm. Novruzəli də cavabında nə desə 
yaxşıdır: “Narahat olmayın, yoldaş katib, sabah özüm ka-
binetinizə gələrəm”. Elə də olur. İcra başçısının palçıqlı, 
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kələ-kötür yollarla kəndə getməsinə ehtiyac qalmır. Səhə-
risi gün elə onun kabinetindəcə “Həri”, “Nişan”, “Kəbin”, 
“Zaqs” mərasimi bir saat ərzində başa çatır. Dilsiz-ağızsız 
Türkanı deyə bilmərəm, Antik öz arzusuna çatır. Elə ordan 
da qızı alıb vertolyotla Bakıya, Bakıdan da Strasburqa aparır. 

Həmin gündən Novruzəlinin çiçəyi çırtlayır. Kəndləri 
artıq erməni atəşlərinə məruz qalmır. Heç bir beynəlxalq 
hesabatda rayon icra hakimiyyəti başçısının adı hallanmır. 
Niyə də hallansın? Axı təkcə Yemişli kəndinin yox, o boyda 
rayonun strasburqlu yeznəsi var?! 

Beləcə, aylar keçir. Bu elçilik, nişan, evlilik Strasburq-
da da böyük rezonans yaradır. Avropa Şurasının gündə-
liyinə salınır. Azərbaycanlı deputatlar mentalitetimizin, 
adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin zənginli-
yindən danışırlar. Hətta onların qorunmasında dövlətimi-
zin bu istiqamətdə atdığı addımlardan da bəhs edirlər. İm-
zalanan sərəncamları tarixbətarix, nömrəsinəcən misal çə-
kirlər. Digər Avropa xalqlarına bunu örnək gətirirlər. Hətta, 
bu nailiyyətlə bağlı qətnamənin qəbul olunmasına da nail 
olurlar. Nə olsun ki, Azərbaycan Avropa dövlətidir. O öz 
adət-ənənələrini qorumalı, gələcək nəsillərə çatdırmalıdır. 

Bəli, Yemişli kəndi Avropada məşhur bir məkana çev-
rilir, Türkan adı brendə. Beləcə aylar ötür. Antik-Türkan 
cütlüyündən bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Türkan deyir 
ki, uşağa atamın adını - Novruzəli qoyaq, Antik isə babası 
Lirin adını əbədiləşdirmək istəyir. Elə burda qırğın düşür. 
Bu vaxt yenə də Türkan Antiki üstələyir. Axı adət-ənənə, 
mentalitet, milli-mənəvi dəyərlər Azərbaycanda güclüdür, 



   Qurd yağı

287

nəinki Avropada. Hətta Avropa Şurası bu barədə qətnamə 
də çıxarıb, Yemişli kəndini dəstəkləyib, dünyaya nümunə 
göstərib. Antik bu sözün qabağında bir söz deyə bilməyib 
susur. Lakin məğlub da olmur. Axı Avropa Azərbaycanın 
qabağında necə diz çökə bilər? Amma dinə də bilmir. Axı 
Avropada qanunlar alidir. Bir az hövsələ edir. Ərindən bir 
xəbər çıxmadığını görən Türkan kompromisə getməyə qə-
rar verir: Antik, əzizim mən dediyim köhnə qanunlardan-
dır, bəlkə yeni, son Azərbaycan qanunları əsasında oğlu-
muza bir ad verək. Son illərdə Azərbaycanda dəbdir: ata-
nın adının əvvəliylə ananın adının əvvəlini birləşdirib bir 
geydirmə ad alırlar, həm də yeni. Nə bilirsən, bəlkə bizim 
bu ilk addımımız gələcək Azərbaycan-Avropa cütlükləriy-
çün bir örnək olacaq? Özün də şahidsən ki, “Yevrovijn”də 
Eldarla Nigar da adlarını “Elniki” qoyandan sonra qələbə 
qazandılar. 

Antikin üzü gülür. Beləcə, dünyaya Antitürk gəlir. Ailə-
nin sevimlisinə çevrilir. Babası Novruzəlinin, nənəsinin, 
icra hakimiyyətinin sevinci yerə-göyə sığmır. Adı onların 
dilindən düşmür. Axı Türkan bu adla Avropada daha da 
möhkəmlənəcəkdi. İcra başçısı Xudayar giley-guzarını da 
gizlətmir. “Gərək mənim adımı qoyardılar. Mən olmasay-
dım, ay Novruzəli kişi, sən bu izdivaca qol qoymayacaqdın 
axı? Amma bu ad da pis deyil. Çox müasirdir”. 

Türkan rayonda, kənddə yaratdığı obyektlərə oğlunun 
adını qoyur. “Antitürk” kafesi, “Antitürk” qadın salonu, 
“Antitürk” şadlıq sarayı və sairə. Təndirdə, ocaqda qolları-
nın, ayaqlarının, sapla üzlərinin artıq tükündən azad olan 
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arvadlar müasir epilyasiya aparatlarının xidmətindən is-
tifadə etmək üçün bu salonlara üz tuturlar. Mağar toyları 
moddan düşür. Ad o qədər xoşagələn, ürəyəyatan olur ki, 
hətta kəndə uzanan, Avropa Şurasının qrantı, daha doğru-
su, Türkanın iddiası ilə yeni asfalt örtüyü salınan, Atatürk 
küçəsiylə kəsişən küçəyə də Antitürk adı qoyurlar. 

Beləcə, illər keçir. Türkan Avropa qanunlarına yiyələnir. 
“Buynuzları” çıxmağa başlayır. Antikin üstünə xod get-
məyə başlayır. Antikə də ingilis deyərlər. Türkan Avropa 
qanunlarına yiyələndiyi vaxtda, demə, Azərbaycanın da 
adət-ənənələri, mentaliteti onun qanına, canına hopurmuş. 
Dözür, dözür və günlərin bir günü Türkana ultimatum ve-
rir. Təyyarəyə oturdub göndərir Yemişli kəndinə - bizim 
dildə desək, qaytarır atasının xarabasına. Novruzəli kişi iki 
ay xəcalətindən kəndin mərkəzinə çıxa bilmir. Obyektlərin 
bazarı ölür. Pıçapıç səsləri rayon mərkəzinəcən gedib çıxır. 
Atəşkəs tez-tez pozulmağa başlayır. Beynəlxalq hesabatlar-
da rayonun adı hallanmağa başlayır. İcra başçısı rayon akti-
vini çağırır. Xeyri olmur. Ağsaqqalları başına yığır. Nəhayət 
ki, əlac tapılır. Qocalardan biri deyir ki, bizdə belə bir adət-
ənənə var. Qız ərə gedəndən sonra belə deyərlər: “Arvadın 
ər evindən tabutu çıxar”, “Ər evi, gor evi”. Bu Azərbaycan 
adətini axı avropalılar bilməlidirlər?

Bu an icra başçısına elə bil ki, od qoyurlar: Ay kişi, nə 
adət, nə ənənə? Avropalı, Avropa Şurası hardan bilir ki, biz-
də belə adət var? 

Bu vaxt rayondan seçilən deputat ayağa qalxır və çox təm-
kinlə izah eləməyə başlayır: “Necə yəni haradan  bilirlər? 
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Hətta bizim adət-ənənələrlə, mentalitetlə, milli-mənəvi 
dəyərlərimizlə bağlı qətnamə də qəbul ediblər. Bütün Av-
ropaya bizi nümunə göstəriblər. Özüm şəxsən səsvermədə 
iştirak etmişəm”. İcra başçısı: “Nə olsun ki, BMT də Qara-
bağla bağlı beş dənə qətnamə qəbul edib, ermənilər tor-
paqlarımızdan çıxıblar?” – deyə soruşur. Deputat: “Bunları 
bir-birinə qatmayın. Cin ayrı, şeytan ayrı”, - cavabını verir.

Beləcə, aktivdə qərar qəbul olunur. İcra başçısı, deputat 
və Novruzəli kişi Türkanı, Antitürkü götürüb üz tuturlar 
Strasburqa. Antikin evinə getmirlər. Birbaşa Avropa Şura-
sının mənzil-qərargahına üz tuturlar. Antiki də ora çağırır-
lar. Bu səfər media nümayəndələrinin də böyük marağına 
səbəb olur. Çox qəribədir ki, onlar da Türkanın, Antitürkün 
taleyinə acıyırlar. Mətbuat konfransında nümayəndə heyə-
tinin adından deputat çıxış edir. Bəyan edir ki, Azərbaycan 
Avropa Şurasının üzvüdür. Öz qanunları, adət-ənənələri, 
mentaliteti var. Əri evdən qovan, yaxud da ərindən boşa-
nan qıza Azərbaycanda pis baxırlar. Bizdə belə bir qanun 
var: “Qız ərə getdisə, ər evindən onun tabutu çıxmalıdır”, 
“Ər evi, gor evi”. Türkan bu vəziyyətdə özünə, oğluna qəsd 
də edə bilər. Antik bu qanunları qəbul edərək Türkanla ev-
lənib və bizim adət-ənənələrə da hörmətlə yanaşmalıdır. 
Bir də ki, bu barədə Avropa Şurasının qətnaməsi də var. Bu 
da hüquqi qüvvə deməkdir. Bizi məcbur etməyin ki, Avro-
pa Məhkəməsinə müraciət edək”. 

 Jurnalistlər bu çıxışı alqışlarla qarşılayırlar. Antik isə ha-
mının gözü qabağında gəlib Antitürkü qucağına alır, Türka-
nın əlindən tutub zaldan çıxır. Bu hadisə böyük rezonansa 
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səbəb olur. Bütün informasiya nəhəngləri bu xəbəri bir an-
daca bütün dünyaya yayırlar. Azərbaycan mediasında isə 
bu xəbər diplomatiyamızın növbəti qələbəsi kimi qələmə 
verilir. İcra başçısı bu qələbənin şərəfinə Strasburqun ən 
bahalı restoranında ziyafət verir. Hamısı dərindən nəfəs 
alır: “Axır ki, Azərbaycan həqiqətləri dünya miqyasında öz 
təsdiqini tapdı”. Sonra da mehmanxanaya gedib, başlarını 
atıb yatırlar. Səhər tezdən Bakıya uçacaqdılar axı. Türkanla 
sağollaşmağı da yaddan çıxarmırlar. 

Ertəsi gün Antikgilə gəldilər. Hər tərəf gül-çiçəyə, adam-
lar qara geyimə bürünmüşdü. Ortada qoz ağacından hazır-
lanmış bir tabut vardı. Əli qandallı Antiklə Antitürk onun 
ətrafında dayanmışdılar. Antikin vəkili polislə çənə-boğaz 
edirdi: Buraxın mənim müştərimi. Onun təqsiri yoxdur. 
O arvadını öldürmək yox, boşamaq istəyirdi. Neyləsin ki, 
azərbaycanlıların Avropa Şurasında təsbit olunmuş qanun-
ları belədir: “Arvadın ər evindən tabutu çıxar!”

2013
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 ƏRMƏN – ŞUŞANİKİN  SEVGİSİ

Bura yeni Bakıdır. Zəmanəsinin yeni Bakı-
sı. “Qara şəhər” adı veriblər ona. Bilmirəm 

böyük mənasında, yoxsa zavodların bacasından 
çıxan qara tüstülərə görə? Amma biz onu heç 
vaxt azərbaycanca  çağırmamışıq. Bura “Çor-
nıqoroddur”. Atamgil NZS-də evlərini təhvil ve-
rib Şaumyan xəstəxanası ilə üzbəüzdə beşmərtə-
bəli evdə mənzil aldılar. Mən də məktəbə burda 
getməyə başladım. Həyətimiz isə beynəlmiləl bir 
ailə. Elə rayonumuzun da  adı  ermənicə idi –Şa-
umyan rayonu. Xəstəxanamız – Şaumyan, büstü-
müz – Şaumyan, küçəmiz – Şaumyan, metromuz 
- Şaumyan.  Həyətimizdə də əsasən  ermənilər, 
ruslar. Hərənin öz ləhcəsi, dialekti, müraciəti. 
Mənim adım Əhməddir. Ermənilər mənə Axmed- 
can deyirdilər. Ruslar isə  Axmedik. Biz də onları 
elə öz dillərində çağırırdıq. Ermənilərin adları-
nın axırına “can”, ruslara isə “ik” qoşurduq. Bizə 
sonluqda “can” deyəndə  o saat bilirdik ki, ermə-
nidir. Amma bir şeyin fərqinə varmırdıq ki, axı 
“can” Azərbaycan sözüdür, ermənilər bunu niyə 
özəlləşdiriblər. Bizə xoş gəlsin deyəmi?
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Bir qaraqaş, qaragöz görəndə soruşurdular: “Hayes, tur-
kes?” Məəttəl qalırdım. Türk nədir? Azərbaycanda türk 
var? Türklər Türkiyədədir. Bura isə Azərbaycandır – Sovet 
Azərbaycanı. Biz isə azərbaycanlıyıq. 

Qulaq asdıqları mahnılar da Azərbaycan mahnıları idi. 
Ölürdülər  Zeynəb Xanlarovayla Məmmədbağır üçün. 
Bəzən biz azərbaycanlılara acıq da verirdilər. – “O, Azər-
baycanın yox, bizim Ermənistanın xalq artistidir”. Sonra da 
başlayırdılar oxumağa:

“Qardaş olub Hayastan,
Azərbaycan.”

Həyətimizdə bütün sənətkarlar ermənilər idi. Əlləri də 
ki, “qızıl”. Azərbaycanlılar evlərində apardıqları təmir iş-
lərinə ancaq onları çağırırdılar. Bir-iki ay əvvələ növbələri 
vardı. Qaz, neft  və başqa “qara işlər”ə isə ruslar baxırdı.

 Bir erməni çəkməçi vardı. Nəbzini tutmuşdum. Bilirdim 
ki, Anastas Mikoyanın pərəstişkarıdır. O vaxtlar mağaza-
larda yaxşı ayaqqabı tapmaq çətin idi. Ona görə də bir dəfə 
tikdirib on dəfə təmir elətdirir, yeddi-səkkiz il də geyinir-
dik. Bilirdim ki, Mikoyan Azərbaycan Kommunist Partiya-
sının 1-ci katibi, Şaumyanın silahdaşı olub. Xruşşovun döv-
ründə də SSRİ Ali Sovetinin sədri seçilib. Üzünü də gör-
məmişdim. Ayaqqabımın xatirinə tərifləməliydim. O vaxt 
zərbi-məsələ çevrilən bir misala uyğunlaşırdım: “Erməniyə 
dayı deyərəm, işimin xatirinə”. Girirdim bu erməninin  da-
rısqal pinəçi  budkasına, başlayırdım Anastas Mikoyanı 
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tərifləməyə. Öy ki, öyəsən. Ta o vaxtacan ki, Karapet əmi 
“Ara, xoşum gəldi səndən. Axmedcan, sənə bir dənə qəşəng 
ayaqqabı məndən hədiyyə” deyirdi.

 Rus, yaxud da ki, erməni öləndə məhləmizin avaraları 
üçün toy-bayram idi. Səhər tezdən kəsdirirdilər ölü yiyə-
sinin qapısını. Yalandan göz yaşı da tökürdülər. Bilirdilər 
ki, ehsan araqla olacaq. Bunların da ehsan süfrəsində araq 
badələrini toqquşdurmaq adət deyil. Bizimkilər çaşıb  “Ru-
bikin sağlığına” deyərək badələri cingildədirdilər də.

 Bir İbiş dayı vardı. Erməni yasında o qədər vurmuşdu 
ki, ayaq üstə dayana bilmirdi. Arvadı da deyinə-deyinə qal-
mışdı: “Kül başıva! Məhəmməd öləndə qırxına güc-bəlayla 
gedib çıxdın. İndi nə oldu, Rubik ölən kimi qaçıb kəsdir-
misən qapılarını. Araq var, ona görə?”

 Həyətimizdəki erməni oğlan uşaqlarının çoxu rusca oxu-
yurdu, elə qızları da. Amma aralarında biri - Armen əminin 
qızı Şuşanik bizim məktəbdə azərbaycanca təhsil alırdı. Bir 
sinifdəydik. Bir gedib, bir qayıdırdıq. Gözəl idi. Qara göz-
ləri, uzun saçları vardı. Yaraşıqlı əndamı can alırdı. Adını 
çağırmaq mənə xüsusi zövq verirdi.  Şuşanik. Sanki Şuşa 
canlanırdı gözümün qabağında. Mənə elə gəlirdi ki, Şuşa-
nik adı elə “Şuşa” sözündən götürülüb. Sadəcə, əzizləmək 
üçün axırına “ik” artırıblar.  Necə ki, məni əzizləyəndə Ax-
medik demirdilər?

Əslimiz Şuşadan idi. Amma ömrümdə o yerləri görmə-
mişdim. Heç bilmirdim harda yerləşir. Atam-anam da Ba-
kıda doğulmuşdular. Evdə bir kəlmə də  nəslimiz, elimiz, 
obamız barədə danışmırdılar. Amma Şuşanikgil Bakıya 
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 Qarabağdan köçmüşdülər. Babası ilə nənəsi Hadrutda ya-
şayırdı. Hər il yayda ora gedirdilər. 

Dağlardan, bulaqlardan, çaylardan, təbiətin əsrarən-
giz gözəlliklərindən ağızdolusu danışırdı. Mən də bu er-
məni qızının Qarabağla bağlı söhbətlərinə maraqla qulaq 
asırdım. Erməni qızı mən şuşalıya Qarabağ dərsi verirdi. 
Amma könlümdən oralara havalanmaq belə keçmirdi. Mə-
nim həyatım burda idi. “Çornıqorod”da. Zavodların tüstü 
dolu bacaları, benzin, neftdaşıyan lokomotivlərin siqnalla-
rı, tramvayın zəng səsləri, Bulvar, Bakı küləyinin qaldırdığı 
toz-duman. Bunlar mənə daha doğma idi, nəinki Qarabağ 
və Qarabağ barədə Şuşanikin söhbətləri. Amma yenə də 
qulaq asırdım.

Erməni oğlan uşaqları mənimlə dostluğa yaman can atır-
dı. Mən ermənicə bilmirdim. Lakin rusca əla  danışırdım. 
Onlar da rusca yaxşı  bilsələr də, hər vəchlə mənimlə azər-
baycanca danışmağa səy göstərirdilər. Azərbaycan sözləri-
nin qolunu-qabırğasını sındıra-sındıra... Mən də onları ələ 
salırdım. “Ara, maşın harama getdi yox e, maşın haraya 
getdi deyərlər”. Bu minvalla erməni uşaqlar Azərbaycan 
dilində məndən də yaxşı danışmağa başladılar. Sonra isə 
başladılar gen gəzməyə. Sonralar bildim ki, demə, bunlara 
danışıq dilimizi mükəmməl öyrənmək lazım imiş. Amma 
dəxli yox idi. Şuşaniklə dostluğumuz gündən-günə möh-
kəmlənirdi. Armen əmi də qızını mənə tapşırmışdı ki, bir-
dən məktəbdə-zadda sataşan olsa, müdafiə eləyim. Bir yer-
də gedib, bir yerdə gəlirdik. Qardaşı Arsen  bizə əyri-əyri 
baxsa da, atasının qorxusundan cınqırını da çıxartmırdı.
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 Atam, anam da bu dostluğumuza etiraz etmirdilər. Daha 
doğrusu, heç veclərinə də deyildi.  Qapıbir qonşu idik, qay-
nayıb-qarışmışdıq.

 Şuşanik çox bilikli qız idi.  80-ci illər olmasına baxmaya-
raq dünyagörüşü geniş idi. Elə suallar verirdi ki,  dinməzcə 
durub üzünə baxırdım.

–  Axmedcan, Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin banisi 
kimdir?

–  Bilmirəm.
–  Şaumyan – Stepan Şaumyan. Bax, rayonumuz da onun 

adınadır. Hələ Azərbaycanın  bir kənd rayonu da var – kənd 
Şaumyan rayonu. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin pay-
taxtı haradır?

–  Bilmirəm.
–  Necə yəni bilmirsən? Stepanakert. O da Şaumyanın 

adından götürülüb. Bəs DQMV-ya neçə rayon daxildir?
–  Bilmirəm.
–  Vay-vay. Heç olmasa Şuşanı deyəydin. Mardakert, 

Stepanakert, Martuni, Hadrutu da mən əlavə edərdim. Bəs 
Azərbaycanın ilk xalq yazıçısı kim olub?

–   Bilmirəm.
–  Əslən erməni Aleksandr Şirvanzadə. Məndə onun 

“Xaos” kitabı var. Azərbaycanca yazıb. Verərəm oxuyarsan. 
Düzdür, ermənilərə sataşıb. Amma dəxli yoxdur. Fəxrimiz-
dir. Bəs “perestroyka”nın iqtisadi memarı kimdir? Ermənidir 
Axmedcan, erməni. Akademik Aqanbekyan.  Roma impera-
torluğunu iflasdan, Spartakın üsyanından  qurtaran da ermə-
nidir – daha doğrusu, haylar. Ərəb xilafətini Babəkdən xilas 
edən də mənim ulu babalarımdır. Sən heç Babəki tanıyırsan?

Mahir Qabiloğlu

296

–  Hə. Kinosunu görmüşəm.
– Xürrəmilər hərəkatının adını niyə belə qoyublar? “Azad 

məhəbbət” nə deməkdir?
–  Bilmirəm.
–  Elə bilməsən yaxşıdır. Hələ yaşın çatmır. Ermənilərin 

katalikosu kimdir?
–  Bilmirəm.
–  Vazgen, Axmedcan. Yaxşı sizin dini rəhbəriniz – Şeyxül- 

islamınız  kimdir?
–  İlk dəfədir eşidirəm.
–  Sən heç məscidə getmirsən?
–  Yox.
– Amma mən gedirəm. Anam hər həftə məni birinci apa-

rır Parapetin yanındakı erməni kilsəsinə, sonra Təzə Pir 
məscidinə, sonra isə rus provaslav kilsəsinə. Hər üçündə 
şam yandırıb dua edirik.

–  Erməni kilsəsini başa düşdüm. Bəs məscidə, provaslav 
kilsəsinə niyə?

–  Axmedcan məbədlər ayrıdır, Allahımız ki, birdir.
–  Vallah heç nə başa düşmədim. Başımı şişirtdin lap.
Bezdirirdi məni bu suallarıyla. Hamısında da “erməni, 

hay” deyib fəxr edirdi. Bilmirəm hardan oxuyurdu.  Bu 
haqda bizə  nə dərs keçmişdilər, nə də evdə atam-anam da-
nışmışdı. “Hay” deyəndə Hitler yadıma düşürdü. Hər dəfə 
müharibədən kino göstərəndə dodaqlarıma təbəssüm qo-
nurdu. “Hay Gitler” eşidən kimi fikirləşirdim ki, yəqin Hit-
ler də erməni olub. Amma yaxşı ki, almanca keçirdik, “hay” 
səslənsə də yazılışının “heil” olmağını bilirdim.
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 * * *

Artıq məktəbi qurtarırdıq. Buraxılış gecəsiydi. Günəşi 
qarşılamaq üçün Bulvara getmişdik. Uşaqların gözündən 
oğurlanıb, qalxdıq Kirov adına Dağüstü parka. Şuşanik 
yenə başladı suallarını yağdırmağa:

–  “Əsli və Kərəm” dastanını oxumusan?
–  Yox.
–  Nərimanovun “Bahadır və Sona”sını necə?
–  Oxumamışam.
–  Hüseyn Cavidin   “Şeyx Sənan”   əsərini necə?
–  Eh, bu qədər sual vermək olar? Oxumamışam. Mənə 

bunlar lazım deyil. Mən neftçi olacağam, atam kimi. Texni-
ki fənlərdən de, cavab verim.

–  Eh, Axmedcan, axı mən sənə Avetik İsaakyandan sual 
vermirəm. Dediklərimin hamısı  Azərbaycanın tarixi, ədə-
biyyatıdır. Yaxşı, azərbaycanlı oğlanın erməni qızına olan 
məhəbbətinə necə, inanırsan?

Şuşanikin qara gözlərinə baxdım. Gecənin qaranlığında 
yanıb, alovlanırdı. Sonralar başa düşdüm ki, bütün bu su-
alları nə üçün verirmiş. Birinci, özünü böyük bir mədəni 
xalqın övladı kimi göstərmək üçün. İkincisi isə, Bahadır və 
Sonanın, Əsli və Kərəmin axırını gətirmək üçün.

–  İnanıram.
Şuşanik elə bil bunu gözləyirmiş. Dodaqlarını dodaq-

larıma yapışdırdı. Od tutub yanırdı. 17 yaşlı mən ilk dəfə 
idi ki, qadın öpüşü görürdüm. Daha doğrusu hiss edirdim. 
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Uçunurdum. Özümü güclə saxlamışdım. Mən öpmürdüm. 
Şuşanik ağuşuma sığınıb məni öpürdü. Çaşıb qalmışdım. 
Azərbaycanlı ilə erməninin məhəbbətinə inanmağım geri-
də qalmışdı. Mən bunu yaşayırdım. Hiss etdikcə də məhəb-
bətin dərinliklərinə gedirdim. Bu dərinliklərdə batacaqdım, 
yaxud da sağ qalacaqdım, bilmirdim. Ehtirasdan Şuşanikin 
gözlərindən yaş axırdı. Sanki pişik kimi miyoldayırdı. Mən 
artıq özümdə deyildim. Mən Şuşanikin dünyasındaydım. 
Bu qədər ehtiras, sevgi və şəhvəti kitablarda oxumuşdum 
– utana-utana.  

“Min bir gecə” nağıllarındakı  sevgi hekayətlərinin qa-
nuni sonluqlarını əzbərləmişdim də. Amma indi bu nağılın 
iştirakçılarından biri idim: “Sultan “topu” doldurub atdı. 
Qızın “qala”sını dağıtdı. Bir də doldurub atdı. Bir də... Yo-
ruldu yatdı. Nağıl dili yüyrək olar. 9 aydan sonra Sultanın 
bir oğlan uşağı dünyaya gəldi”. Mən də “Min bir gecə” na-
ğıllarının ağuşundaydım. Amma sultan deyildim. Hər iki-
miz orta məktəbin son günündə, “Buraxılış gecəsi”nin gü-
nahında idik. Dağüstü parkda. Bir ağacın altındakı otluqda. 
Sərhədi keçmişdik. Artıq gec idi. Doğrusu, lap ürəyimdən 
idi. Şuşaniki sevirdim.  Artıq bunu o da bilirdi. Yaxşı, bəs 
atama-anama nə deyəcəyəm?

–  Şuşanik, artıq səhər açılır, gəl gedək.
–  Hara?
–  Evə.
–  İstəmirəm. Gəl elə indi gedək yazılaq komsomolçu-ti-

kinti dəstəsinə. Çıxaq gedək BAM-a. Baykal-Amur Magist-
ralının tikintisinə qoşulaq. Ev alaq, ailə quraq, komsomol 
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toyu  eləyək. İkimiz olaq, sərbəst olaq. Öz həyatımızı özü-
müz quraq.

–  Şuşanik, gəl gedək evə. Hələ qoy attestatımızı alaq, 
instituta girək. Sonra danışarıq.

–  Eh, kimə deyirəm. Siz azərbaycanlılar beləsiniz də. 
Kamal attestatı alaq -kamilləşək, instituta girək - elmlənək, 
sonra əsgər gedək - kişiləşək, əsgərlikdə partiyaya keçək - 
vəzifələnək. Sonra qayıdıb işə düzələk. Xalaqızıdan, bibiqı-
zıdan birini alaq, uşaq dünyaya gəlsin, biri də... biri də... 
Onları oxutduraq, böyüdək, evləndirək, ərə verək. Kimin 
üçünsə yaşayaq, sonra da ölək. Düz dedim, Axmedcan?

–  Bilmirəm. Gəl nə qədər hava işıqlanmayıb evə çataq. 
Paltarımız pis gündədir. Evdəkilər görməsin.

–  Lap görsünlər. Bu gün mən xoşbəxt olmuşam. Mən 
Axmedcanı sevirəm.

–  Yavaş. Eşidən olar. Evdə-zadda hələ demə ha. Aləmi 
qatarsan bir-birinə. Yaxşı?

–  Yaxşı, Axmedcan, yaxşı. Qoy sən deyən olsun. Axı ar-
tıq sən kişi olmusan, mən də...

 * * *

 Attestatımızı almışdıq. Şuşanik sənədlərini Xalq Təsərrü-
fatı İnstitutuna, mən isə Neft-Kimya İnstitutuna vermişdik. 
İkimiz də imtahanları müvəffəqiyyətlə  verib  qəbul olduq. 
Yenə də bir yerdə gedib, bir yerdə gəlirdik. Hələ bir-biri-
mizi dərsdən də qaçırırdıq. Əlaçı stipendiyası aldığımızdan 
hərdən “Nərgiz”, “Firuzə” kafesinə də gedirdik.  “Buraxılış 
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gecəsi”ndəki sirrimizi isə heç kim bilmirdi. İnstitutu qur-
tarmağımızı gözləyirdik. Valideynlərimiz toya, gəzməyə 
gedəndə onların evində bir yerdə “dərs də oxuyurduq”. 
Beləcə, xoşbəxt günlərimizi yaşayırdıq.

 Hər gün dərsdən çıxıb “Torqovı” ilə üzüyuxarı addımla-
yaraq   Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun qabağına gəlirdim. Şu-
şanik küçədə məni gözləyirdi. Bir-birimizə qoşulub şəhəri 
gəzirdik, ya kitabxanaya gedirdik. Səhər də eyni qaydada. 
Birinci onu yola salırdım, sonra özümü dərsə çatdırırdım.

 İllər keçirdi. 4-cü kursda oxuyurduq. Yenə də adətim 
üzrə Şuşanikin arxasınca gedirdim. Kommunist küçəsi 
qələbəlik idi. Kimisi “istefa”, kimisi “Qarabağ”, “Ar olsun!” 
qışqırırdı. Ara-sıra “ermənilər, Qarabağdan əl çək!” şüar-
larını da hayqıra-hayqıra Lenin meydanına doğru irəlilə-
yirdilər. İnstituta yaxınlaşdım. Şuşanik həmişəki yerdə yox 
idi. İnstituta girdim. Dərs cədvəlində sonuncu dərsin yerini 
öyrəndim. Auditoriyaya daxil oldum. Şuşanik Kommunist 
küçəsinə açılan pəncərənin qabağında donub qalmışdı. Tir-
tir əsirdi:

–  Axmedcan, gəldin? Mən qorxuram. Yaman qorxuram.
–  Nədən qorxursan? Nə eləmisən ki, qorxursan?
–   Bu gün çox sevincək idim. Elə bil dünyanı mənə ver-

mişdilər. Amma indi qorxuram. Səni itirməkdən qorxuram.
–  Mən burdayam. Heç yana getmirəm. Sən niyə  həmişə-

ki kimi küçəyə çıxıb məni gözləməmisən?
–  Qorxumdan. Adamlar “tətil, tətil” qışqıranda, bütün 

uşaqlar küçəyə axışdı. Mənə də əyri-əyri baxdılar. Axı, mən 
nə eləmişəm?
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–  Nə olub axı? Məni başa sal!
–  Bilmirəm.
 Yerlərimizi dəyişmişdik. İndi mən Şuşaniki sual yağışına 

tutmuşdum. O isə “bilmirəm” deyə-deyə qalmışdı. Amma 
bilirdim ki, nəsə bilir. “Ermənilər, Qarabağdan əl çək!” sua-
lının cavabını gözlərindən oxuyurdum.

 Evə gəldik. Yol boyu təlaş içindəydi. Heç kim Şuşanikə 
heç gözünün ucuyla da baxmırdı. Amma o özünü günahkar 
kimi aparırdı. Həyətə girdik. Anası balkondaydı. Tez bizi 
görcək blokun qapısına düşdü. Qızını çoxdan görməyib - 
miş kimi, bərk-bərk qucaqlayıb öpdü. Sonra üzünü mənə 
tutaraq:

–  Axmedcan, vallah bizim günahımız yoxdur. Bunu biz 
eləməmişik.

–  Axı nəyi?
 Evə girmədim. Lenin meydanına tərəf üz tutdum. Mi-

tinq idi. Səbəb isə  ermənilərin Topxana meşəsində ağac 
kəsməkləri idi. Mənə qəribə gəlirdi. Topxana harda yer-
ləşirdi? Bilmirəm. Dediklərinə görə, Qarabağda meşəlik 
bir yerdir. Bəs onda mitinq niyə Bakıda idi? İkinci də, üç-
dörd ağaca görə də yüz minlərlə insan mitinqə toplaşar? 
Yaxşı, toplaşıblarsa onda Topxanaya yürüş edib ağac kə-
silməyinin qarşısını niyə almırlar? Elə hey qışqırırlar. Bir 
nəfər də tribunada guya ki, kütləni idarə edir. “Otur! Dur! 
Otur! Dur!” İşə düşdük də. İndi də deyir ki, “Oturmayan 
erməni. Oturmayan erməni”. Biri karıxdı, gec oturdu. Sal-
dılar yazığı təpiklərinin altına. İlahi, görəcəyimiz günlər 
varmış. 
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Bir az sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti kəlmələrini 
eşitməyə başladım. Sonra Fransanın “Fiqaro” qəzetinə aka-
demik Aqanbekyanın verdiyi müsahibədən bəhs etdilər. 
Artıq ziyalılar, tarixçilər çıxış etməyə başlayırdılar. Mitinq-
də erməni qızı Şuşanik kimi sual vermirdilər, izah edirdilər. 
Sonra dedilər ki, ermənilər azərbaycanlıları Ermənistanda-
kı ata-baba evlərindən qovmağa başlayıblar. Hətta bəzilə-
rini öldürüblər, diri-diri borulara salıb hər iki tərəfindən 
qaynaqla qapayıblar. Qadınların belinə samovar bağlayıb 
qaynadıblar. Hamilə qadının qarnını cırıb, uşağını çıxarıb 
nizəyə taxıblar. Sinələrinə erməni xaçı formasında dağlar 
basıblar. Qarabağ erməniləri DQMV-nın Azərbaycanın tər-
kibindən çıxarılıb Ermənistana birləşdirilməsini tələb edir-
lər. Referendum keçirib “hə” cavabı da veriblər.  İlahi, mən 
nə eşidirdim. Bunlar düz idimi? Deməli, Şuşanik və anası 
buna görə təlaş içindəydilər. Deməli, onlar bütün bunları 
əvvəldən bilirlərmiş?

Evə qayıtdım. Şuşanikgilin qapısını döydüm. Qorxa-
qorxa açdı:

–  Axı niyə qorxursan?
–  Evdə heç kim yoxdur. Anamdır, bir də mən. Atamla, 

qardaşım Hadruta gediblər. Çörək almağa da düşə bilmirik 
qorxumuzdan.

–  Axı, sizə kim nə deyir ki... Nədən qorxursunuz?
–  Erməni olmağımızdan.
–  Heç yana getməyin. Mən alıb gətirərəm.
Axşam atam da evə  gec gəldi. Şəhərdə baş verən ha-

disələrdən xəbərdar idi. Şam edirdik. Birdən qapı döyüldü. 
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Şuşanik idi.  İçəri girmədi. Kandarda qulağıma bir-iki kəl-
mə pıçıldadı. Uçmağa qanadım yox idi. Atam-anam səbəbi-
ni soruşanda artıq gizlətmədim:

–  Ana, ata, bu yaxında baba, nənə olacaqsınız.
–  Sən nə vaxt evləndin ki, biz də nənə-baba olaq?
–  Mən çoxdan demək istəyirdim. Bəs mən... Şuşanik... 

çoxdan bir yerdəyik.
Atam, anam heç nə demədilər. Yerlərində qurumuşdu-

lar. Mən isə sevincimdən yerə-göyə sığmırdım. Fikirləşir-
dim. Təki qızımız olaydı. Şuşanik kimi gözəl, ağıllı, bilikli. 
Amma atamla anamın qırışığı açılmırdı. Nə deyəcəklərini 
bilmirdilər.

–  Ay bala, indi biz neyləməliyik?
–  Necə yəni neyləməlisiniz? Elçi getməlisiniz. Nişan 

qoymalısınız. Toy çaldırmalısınız. Elin adəti üzrə.
–  Yengə də çağıraq? – deyə anam dilləndi. Şəhərdə aləm 

dəyib bir-birinə, sən də gedib erməni alacaqsan? İstəyirsən 
bizi topa qoyub atsınlar? Qohum-əqraba nə deyər?

–  Ay ana, bu necə olur e... dünən “Şuşanik, qızım, mə-
nim balam” çağırırdınız, bu gün çönüb oldu “erməni?”. 
Gözünüzün qabağında böyüyüb. Uşaqlıqdan indiyəcən bir 
yerdə olmuşuq. O məni sevir, mən də onu. İndi də uşaq. Sa-
bah tezdən Şuşaniklə gedəcəyik ZAQS-a. Toy eləmək istə-
mirsinizsə, eləməyin!

–  Bala, ermənilər Ermənistanda, Qarabağda oyunlar 
çıxarır, sən də ermənini bizə gəlin eləmək istəyirsən?

–  Hə! Gəlin də edəcəyəm. Familiyamızı da verəcəyəm. 
Lazım olsa dinimizi də qəbul edəcək, milliyyətimizi də.
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Araya sakitlik çökdü. Atam yeməyini qurtardı. Balkona 
çıxıb siqaret yandırdı. Məni çağırıb qarşısında oturtdu:

–  Oğul, iş-işdən keçib. Sənin də qeyrətin yol verməz ki, 
uşağın atasız böyüsün, başa düşürəm. Amma sənə bir əh-
valat danışmaq istəyirəm.

Günlərin bir günü bir erməni deyir ki, bəs mən müsəl-
man olmaq istəyirəm. Gəlir məscidə mollaya yaxınlaşır. 
Molla bütün ayinləri ona başa salır. Erməni də ədəb-ərkan-
la bütün bunlara əməl edir. Mollanın bütün tapşırıqlarını 
yerinə yetirir. Dəllək gətizdirib bəh-bəhlə özünü sünnət də 
elətdirir. Vaxt çatır sonuncu ayinə. Molla məscidin həyə-
tində qəbir qazdırır. Tabutu da yanında. Kəfənəbənzər ağ 
libası geyindirir erməniyə. Uzandırır tabuta və soruşur: 
“Ay Vazgen, müsəlman adın nə olsun?” O da cavab verir ki, 
“Mamed”. Beləliklə, dörd nəfər adam tabutu Vazgen qarı-
şıq üç dəfə qəbirə salıb çıxarırlar. Hər dəfə də salıb çıxaran-
da molla deyir: “Vazgen getdi, Mamed gəldi. Vazgen getdi, 
Mamed gəldi. Vazgen getdi, Mamed gəldi”. Sonra da Vaz-
geni tabutdan çıxarıb deyir: “Vazgen, sən bu gündən artıq 
Mamedsən – müsəlmansan. Get, dinimiz nə tələb edir, ona 
da əməl et”. Mamed də, beləcə, ömür sürməyə başlayır.

 Günlərin bir günü kabab könlünə düşür. Ermənilər də 
kababı, bilirsən də, donuz ətindən çəkirlər. İslam dini də 
donuz ətini haram buyurub. Mamed də bunu bilirmiş. 
Ona görə də üzü qibləyə bir toğlu kəsir. Kabab çəkir, ye-
yir. Amma ləzzət eləmir. On gündən sonra bir də kabab 
çəkir. Amma donuz ətinin  ləzzətini ala bilmir. Nəfsini də 
basa bilmir. Qırıla-qırıla qalır ki, nə etsin. Axırda “tapdım” 
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 deyib, başlayır həyətdə qəbirə bənzər çala qazmağa. Çoşka-
nı bir yeşiyə qoyur və üç dəfə qəbirə salıb çıxarır. Hər dəfə 
də təkrar edir: “Donuz getdi, qoyun gəldi. Donuz getdi, 
qoyun gəldi. Donuz getdi, qoyun gəldi.” Sonra da donuzu 
öldürüb, ətindən kabab çəkib yeyir. Oğul, bu rəvayəti unut-
ma. İstər adını dəyişsin, istər familiyasını, istərsə də dinini 
– erməni elə ermənidir. İndi necə istəyirsən, elə də et. Qərar 
sənindir.

 Atamın sözlərinə diqqətlə qulaq asdım. Bir anlığa Dez-
demonanın atasının Otelloya dedikləri yadıma düşdü: 
“Mən atasına xəyanət edərək qara həbəşə  qoşulub qaçan 
bir qız,  gün gələcək sənə də xəyanət edəcək”.  Nədənsə ata-
mın bu sözləri mənə “Otello” əsərini xatırlatdı. Bu Vazgen 
məsələsini  anlamasam da, ürəyimə xal düşmüşdü. Axırı nə 
olacaqdı... bilmirdim.

Səhəri gün Şuşaniklə ZAQS-a gedib ərizə verdik. Fami-
liyamı götürəcəyini bildirdi. Üstəlik, adını da dəyişdirmək 
istədi. Razı olmadım.

–  Şuşanik – bu ad xoşuma gəlir. Şuşa yadıma düşür hər 
dəfə səni çağıranda. Dəyişdirmə.

–  Əhməd...
–  Əhməd nədir? Axı mənə  Axmedcan deyirdin. İndi nə 

oldu?  
–  Əhməd, sözümü kəsmə. Şuşanik adını   mənə atam 

qoyub. 906-cı ildə Sünik sülaləsinin hakimi olan Aşot Süni-
nin arvadı Şuşanikin adından götürüb. Amma sən deyən də 
maraqlı faktdır. Şuşaya sırımaq olar. Amma dəxli yoxdur, 
adımı dəyişib Süsən qoyacağam. Süsən Məmmədova. Yaxşı 
səslənir, elə deyilmi?
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–  Necə istəyirsən.
Üstündən bir ay keçdi. Rəsmi kəbinimiz kəsildi. Şu-

şanik rəsmən Süsən Məmmədova oldu. Pasportu dəyiş-
dirəndə milliyyətini azərbaycanlı yazdırdı. Atasıyla da 
qardaşı  Hadrutdan iki günlüyə  qayıdıb məni öz evlərinə 
bir kürəkən kimi daimi qeydiyyata saldılar. Özləri isə qey-
diyyatdan çıxıb, əmanət banklarındakı pullarını da çıxarıb 
geriyə - Hadruta  döndülər. Bəzi qonşular onlar gedəndə 
ağladılar da. Şuşanik Armen qızı Manuçaryan isə Süsən 
Məmmədova olaraq ata evində qaldı. Mən azərbaycanlının 
adına olan ata evində.

Aylar keçdi. Süsən müsəlman dinini qəbul etdi. Hicaba 
girdi. Oğlumuz dünyaya gəldi. Süsənin təkidiylə adını qə-
dim türk tayfalarından birinin adı olan Ərmən qoyduq. O 
günəcən mən bunu bilmirdim. Kitabxanadan tapıb gətirib 
mənə sübut etdi. Mən də razılaşdım. Yeni ad idi. Türk Mən 
var, qoy Ər Mən də olsun. Oğlum ər olsun. Milli oyanış, mi-
tinqlər dövründə gözəl səslənirdi. Hətta məni bu ada görə 
tərifləyənlər də olurdu.

O illərdə Süsən qonşuluqdakı bütün ermənilərin işinə 
yaradı. Təhlükəli anlarda onları evimizdə gizlətdi. Hətta, 
yaydan-yaya yada düşən bağımız da bunkerə dönmüşdü. 
Qapı-qapı gəzib məskunlaşmaq üçün boş erməni evi ax-
taran  qaçqınlar isə hicablı arvadımı görəndə üzr istəyib 
uzaqlaşırdılar. Ondan soruşanda ki, “buralarda erməni 
evi-zad yoxdu ki”, ədəb-ərkanla cavab verirdi: “Biz özü-
müz də Qarabağdan təzə köçmüşük. Şuşadanıq. Heç kimi 
tanımırıq”. 
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İllər keçirdi. Hadisələr bir-birini əvəzləyirdi. Həyəti-
mizdə bircə erməni qalmışdı–o da azərbaycanlı,müsəl-
man  Süsən Məm mədova  idi.  Valideynlərim də, mən də 
onun erməni olduğunu artıq yaddan çıxartmışdıq. Amma 
atamın dedikləri yadımdan çıxmırdı.  Süsən özünü əsl azər-
baycanlı qadını kimi aparırdı. İki oğlumuzu – Ərmənlə Ər-
səni türkçülük ruhunda böyüdürdü. Əsl ərənlər kimi....

Çalışdığım sahədə də irəli gedirdim. Müdirimlə ailəvi 
dost olmuşduq.  Arvadlarımız da rəfiqə idi. Uşaqlarımız bir 
məktəbdə oxuyurdular. Müdirin arvadının adı Qaranquş 
idi. Amma hərdən çaşıb Haykanuş da çağırırdı. Eynən mən 
kimi. Hərdən mən də çaşırdım. Süsən yerinə Şuşanik deyir-
dim. O saat dodaqlarımı əliylə qapayırdı: “Uşaqlar eşidər. 
Yavaş”.

Günlərin bir günü  Sankt-Peterburqa gəzməyə getdik. 
Aeroportda sərhəd nəzarətindən keçəndə miqrasiya işçilə-
rindən biri uşaqlara əlini uzadaraq:

– Hay  Armen, dobro pojalovat v Rossiyu.
Məəttəl qaldım. Bunlar hardan bildilər ki, uşağın yarısı 

ermənidir? 
–  Ne Armen, a Ermen.
–  Eto po vaşemu Ermen - ermeni, a po russki, po arm-

yanski – Armen. Armenin, Velikaya Armeniya. Privet, Arsen.
–  Ne Arsen, a Ersen.
–  Ax, kakaya raznitsa. Proxodite.
Sonradan başa düşdüm ki, “hay” ingiliscə “salam” 

deməkdir. Yəni belə çıxır ki, ingilislər də ermənidən çön-
mədir? Çaşıb qalmışdım. Hara baxırdım ermənilərin izi 
 görünürdü. Hətta miqrasiya xidmətinin işçisi də  erməniydi. 
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O saat hiss elədi ki, Ərmənlə Ərsən yarımermənidir. 
Görəsən, hardan bildi? Yəqin qan çəkdi. Yox, bunların qan 
kodu birdir. Bir-birlərini o saat başa düşürlər. Hətta hicaba 
girsələr belə.

Dodağımı dişlədim. Demə, ermənidən çönərək müsəl-
man, azərbaycanlı   olan Şuşanik  80-ci illərdə türkün adıyla 
pərdələnərək, uşaqlarına Ərmən, Ərsən  yox,  atası  Arme-
nin, qardaşı Arsenin adını qoyubmuş? Təkcə atasının yox, 
millətinin, dövlətinin? Azərbaycan dövləti içində yaratdığı 
öz dövlətinin? Görəsən, bu dövlətin içində dayısına oxşa-
yan  qoç igidlər,  Ərmənlər, Ərsənlər nə qədərdir? Onlar 
nifrətə, yoxsa rəğbətə layiqdirlər? Onlar atalarının, yoxsa 
ki, analarının qanını daşıyırlar? Onların ana dili hansıdır? 
Onların ana Vətəni haradır?  Şuşanik məndən “azərbaycan-
lı oğlanın erməni qızına olan məhəbbətinə necə, inanırsan?” 
soruşanda, bəs mən niyə ona “erməni qızının azərbaycanlı 
oğlana məhəbbətinə inanırsanmı?” sualını  vermədim. Bil-
mirəm o bu məhəbbətə  inanırdı, ya yox, amma mən onun 
öz xalqına, millətinə olan böyük, sonsuz, ülvi məhəbbətinə 
yüz faiz inanırdım.

Bütün dünyada hamı Şuşanikdən olan bu yarıtürk, ya-
rıerməni yarımçıq Azərbaycan övladlarını özününkü kimi 
qarşılayacaq, özlərininki kimi qəbul edəcək.  Erməninin 
qatı düşməni olan Türkiyədə Ermen, Ersen, Rusiyada, Pri-
baltikada, Ukraynada, Amerikada, Ermənistanda Arsen, 
Armen. Amma bütün hallarda, İstər Ərmən,  istər Ermen, 
istərsə də  Armen – son nəticədə “ərməni”, “ərmənistan”, 
“ərməniyyə”, “ermeni”, “Ermənistan”, “armenin”, “Arme-
niya”  anlamını verəcək.
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Ərməni adını da biz azərbaycanlılar onlara vermişik. 
Sovetlərin tərkibində öz dövlətlərini yaratmaq üçün qə-
dim türk Ərməniyyə torpaqlarını da biz ərməğan etmişik. 
Rusca, ingiliscə səslənən “Armenian” “Armeniya” adı da 
bu türk adının eynisidir. Dünya xəritəsində bütün dünyaya 
“mən hayam, dövlətimin adı Hayastan” deyə car çəkənlərə 
“yox, sən ərmənisən. Bizim düşmənimizsən. Əsrlər boyu 
başımıza olmazın müsibətlər gətirənlərin övladlarısan” 
demişik. Bununla da onları qədimləşdirmişik. Bədii əsərlə-
rimizin qəhrəmanları etmişik. Azərbaycanlının erməni qı-
zına məhəbbətini tərənnüm etmişik. Amma erməni qızının 
azərbaycanlı oğlana məhəbbətinin onun öz xalqına, millə-
tinə ülvi məhəbbətinin fonunda nə dərəcədə sönük olması-
nı göstərə bilməmişik. İşimizin xatirinə biz azərbaycanlılar 
“erməniyə dayı deməyə” hazırıq. Amma bu, millətinin xa-
tirinə, gələcəyi naminə azərbaycanlıya “ərim, sevgilim, tür-
küm” deyən, onunla bir yastığa baş qoyan erməni qızının 
yanında nə qədər cılız və gülüncdür. 

Sərhədçi pasportuma möhür qoyur. Şuşaniklə mənim iz-
divacıma atamın qoyduğu “möhür” yadıma düşür. Təkcə 
yadıma düşmür. Axır ki, anlayıram. Amma gecdir. Atamın 
sözlərini yaddan çıxarmaq üçün ürəyimdə balaca bir qəbir 
qazıram. Öz-özümə üç dəfə təkrar edirəm:

“Şuşanik getdi, Süsən gəldi. Şuşanik getdi, Süsən gəldi. 
Şuşanik getdi, Süsən gəldi”.

2013
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“QATİLƏ” 

–  Güc ver, qancıq! Güc ver demirəm sənə, it qızı it.
– Bacarmıram. Ay ana, öldüm.
– Bunu onda fikirləşəydin. Güc ver, köpəyin qızı. Sənə 

demirəm güc ver.  İstəyirsən boğulub ölsün?
– Lap ölsün. Öldüm, ay Allah!
– Allahın adını tutma, murdar. Güc ver deyirəm sənə, 

güc ver.
Doğum otağında ginekoloqla xəstənin səsi bir-birinə qa-

rışmışdı. Həkim qışqırmaqla yanaşı hərdən qızın budun-
dan çimdik də götürürdü. Lola isə ha güc versə də, doğuşu 
axıra çatdıra bilmirdi.

– Güc ver demirəm sənə,  heyvanın balası, heyvan. İstə-
yirsən uşaq ölsün, mənə söz gəlsin sənə görə? Ya da qanax-
madan öləsən?! Sonra da məni çək-çevirə salsınlar? Güc ver!

– Bacarmıram.
– Bəs kişinin  altında ah-uf eləməyi bacarırdın? Bunu 

onda fikirləşəydin də.
Lola qan-tər içində boğulurdu. Birdən gözləri dəmir bar-

maqlıqlı  pencərəyə dikildi. Sancıları bir anda yox oldu. 
Sanki rahatlandı. Çağanın səsi aləmi götürdü. Gözünü pən-
cərədən çəkib, başını uşağa tərəf çevirdi.
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– Həkim, qızdır, ya oğlan?
– Sənə nə var kimdir? Tutaq ki, qızdır.
– Hə? Heyf... Türmədə doğulan qız uşağının taleyi necə 

olacaq ki? Metrikasında doğulduğu yer türmə yazılan qız 
görəsən ərə gedə bilərmi? 

– Hələ sən onu sağ-salamat böyüt, qalsın ərə verməyin. 
Bura türmədir e. Bayırda camaat acından ölür. Talonla güclə 
ət-yağ tapır. Ay yazıq, sən buna yeməyi hardan tapacaqsan?

– Allah veribsə, ruzusunu da yetirər. Göstərin onu mənə.
– Olmaz.
– Niyə?
– Göstəriş belədir.
– Mən balamı görmək istəyirəm.
– Olmaz dedim.
Həkim lazımi prosedurları  həyata keçirəndən sonra 

Lolanı palataya keçirdilər. Bura da türmə sayılırdı. Amma 
divarının ağ kafeli, işçilərin ağ xalatı  fərqləndirirdi onu 
kolondan. Bir az keçmiş otağa milis forması geyinmiş biri 
daxil oldu. Əlindəki qovluğu açdı. 

– Lola Tacəddin qızı Sabutayeva. Düz dedim?
– Bəli.
– Qızınız olub.
– Bilirəm.
– Adını nə qoyursunuz?
– Adilə.
– Bir dəqiqə, -  deyə milis balaca kitabçanı varaqlamağa 

başladı. – Adlar kitabında belə ad var. Deməli, Adilə.
– Bəli. 
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– Yazdım Adilə. Bəs atasının adı?
– Bilmirəm.
– Necə yəni bilmirəm.
– Bilmirəm də... qaranlıq idi. Görmədim.
Lola yenidən başını pəncərəyə tərəf çevirərək, gözünü  

dəmir barmaqlıqlara zillədi. Həmin gecə yenidən gəlib da-
yandı gözünün önündə. Karserə salmışdılar onu. Guya ki, 
özünü pis aparmışdı. Yaxşıca da döymüşdülər. Dəmir çar-
payıya üzüqoylu sərələnmişdi. Tərpənməyə heyi də yoxdu. 
Bütün bədəni təpik və yumruqlardan zoqquldayırdı. Bu 
dəm karserin qapısı açıldı. İçəri kimsə daxil oldu. Hiss elədi 
ki, paltarını cırırlar. Müqavimət göstərmək istədi, bacarma-
dı. Heyi çatmadı. Sadəcə qışqırırdı. Səsinə hay verən isə yox 
idi.   Kim idi bu kişilər? Qadın koloniyasında nə gəzirdilər? 
Beləcə, üç gün onu zorladılar.

– Bilmirəm də... Görmədim. İki kişi idi.
– Gic-gic danışmayın. Qadın kolonunda kişi nə gəzir?
– Onda podruqam Klaranın işidir bu.
– Məni dolamısan?
– Bəs nə cavab verim? Deyirəm ki, görmədim. Qaranlıq 

idi.
– Bu barədə müraciət etmədiniz türmə rəisinə?
Lolanın gözləri yenidən bir nöqtəyə dikildi. Bilmədi nə 

desin. Hədə-qorxuları, düzünü dediyi təqdirdə yaşayacağı 
məşəqqətləri “başa salmışdılar” ona.

– Mənim heç bir şikayətim yoxdur. Uşağın atasının adını 
Tacəddin yazın, familiyasını da Sabutayeva.
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– Yox, belə olmaz. Siz məni dolayırsız. Nə vaxt düzünü 
deyərsiniz, onda da uşağınızı qeydə alarıq. Xudahafiz.

Milis formasındakı şəxs palatadan çıxdı.  Lola yenə də 
gözlərini dəmir barmaqlıqlara dikdi. Məhv olmuş  qadın 
arzularının gündəliyini varaqlamağa başladı. Deməli, uşağı 
olacaqdı. Doğum evinin qapıçısı da həmən eşiyə çıxıb “Lo-
lanın adamları kimdi? Qızı olub” deyə haylayacaqdı. Adil 
də həyəcanla qapıya qaçıb onun cibinə bir çəhrayı 25-lik 
muştuluq  basacaqdı. Sonra da mənə qırmızı qızılgüllərdən 
buket bağlatdırıb gətirəcəkdi. 

Lola çətinliklə də olsa ayağa qalxdı. Qarnını bir əliylə 
qucaqlayıb yavaş-yavaş pəncərəyə yaxınlaşdı. Uca hasar-
lardan və tikanlı məftillərdən başqa heç nə görünmürdü.  
Ürəyi sıxıldı. Qızını görmək istəyirdi. Amma nədənsə ona 
göstərmirdilər. Bu dəm qapı açıldı. Qara eynəkli,  həkim 
xalatı geymiş, başında kalpak, ağzına maska keçirmiş  biri 
əlində uşaq palataya girdi. Çağanı Lolanın yanına qoydu. 
Lola tələsik ayağa durub uşağın adyalını açdı. Qucağı-
na götürüb bağrına basmışdı ki, əlinə nəsə dəmir parçası 
toxundu. Gözləri hədəqəsindən çıxdı. Qışqırıb, qəşş edib 
yerə sərələndi. 

  * * *

Mehin Arifi həyətdə gözləyirdi:
– Axır ki, gəldin. Necə oldu?
– Sən dediyin kimi. Sakitləş. 
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Mehinin həyəcanı bir az da artdı:
– Yox e... ətraflı danış. Necə oldu?
– Bunu istəmirdin? Elədim də... Day qurtardıq. Qanı-qan-

la yuduq, vəssalam.
– Şəkillər hanı?
– Nə şəkil? Türməyə fotoqraf aparmalıydım?
– Bəs mən hardan bilim ki, sən doğurdan da bunu elə-

din. Ürəyiyumşağın birisən. İnanmaram. Amma mən başqa 
məsələ. Onu verəydilər mənim əlimə, tikə-tikə  doğrayardım. 

– Ay arvad, bəsdi. Beş ildir mənim gecəm-gündüzüm 
yoxdur. Adilin ölümü o yandan dağ çəkdi mənə, sən də bu 
yandan rahat buraxmırsan. Dedim ki, bitdi hər şey. Qanı 
qanla yuduq. Sakitləş. Bala dağı bəs edir mənə.

– Adilin ölümü... Nə ölüm? Adilin qətli deməlisən e...
– Vallah, o şəkilləri sənə göstərən müstəntiqi gərək o vaxt  

sistemdən qovduraydım. Anaya da elə şəkil göstərərlər.
– Arif, qurban olum, danış da... nə olar?
– Nə danışım? Aldım balanın qanını. Sakitləş! 
Mehin tez çay dəmlədi. Armudu stəkana süzüb gətirdi. 

Arifin beli bir az da bükülmüşdü. Saçları bir gecənin için-
də ağarmışdı. Lakin Mehin əl çəkmirdi. Arifin başını dəng 
edərək axır ki, dilini açdı:

– Lola doğdu. Yalvardı ki, uşağı mənə göstərin. Göstər-
mədilər.

– Oxxayy!!! Nə dağ çəkiblər ona. Sonra.
– Mən qonşu otaqdaydım. Uşağı əskiyə bürməliyib gətir-

dilər ora. Verdilər mənə.
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– Sonra? – deyə Mehinin gözləri bərəlib daha da işılda-
mağa başladı.

– Sonra skalperi götürdüm. Çağanı arxası üstə çevirdim. 
İnqə-inqəsi götürmüşdü aləmi. Arxadan ürək nahiyəsinə 
sancdım skalperi. Səsi kəsildi.

– Bəs Lola?
– Nə Lola?
– Lola görmədi bunları?
– Yox. Sonra da adyala bürüyüb getdim Lola yatan pa-

lataya. Uşağı qoydum yanına. O da sevindi ki, uşağını ona 
göstərməyə gətiriblər. Adyalı açdı. Qucağına götürdü çağa-
nı. Sinəsinə sıxıb əzizləmək istəyəndə skalperin tiyəsi əlinə 
dəydi. Baxdı.  Qışqırıb, qəşş eləyib sərələndi döşəməyə. Qız 
da əlindən düşdü yerə. Arxasını bilmirəm nə oldu.

– Nə?! Qız?  
– Hə. Qızı olmuşdu.
– O, mənim dağ boyda oğlumu öldürüb. Sənsə əvəzini 

qızla  çıxmısan?
Mehinin sevincli çöhrəsinə yenidən qəm-kədər çökdü. 

Az qala hədəqəsindən çıxan gözləri yenidən balacalaşdı. 
Daha heç nə soruşmadı. Öz otağına keçdi. Arif bir müddət 
yerindən tərpənmədi. Bu gün yaşadıqları gözünün önün-
dən getmirdi. Oğlunun qatili olmuş bir qızın balasını eyni 
üsulla öldürmüşdü. Daha doğrusu, intiqam almışdı. Bir 
sözlə, özü də qatilə çevrilmişdi. Bir şey onu rahat burax-
mırdı. Oğlu doğurdanmı  günahsız idi? Axı təqsir öləndə 
olar deyiblər. Bəlkə doğurdan da alçaqlıq edib. Lolanın 
namusuna toxunub. Belə olsa bugünkü hərəkətimə necə 
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bəraət qazandırmaq olar? Axı vicdan əzabı deyilən şey də 
var. Düzdür, heç kim bilmir. Hamının ağzı pulla bağlanıb. 
Birdən qız danışsa. Kiməsə bu haqda desə. Lap danışsın. 
Kimdir ki, qatil maddəsiylə türmədə yatan birinə inanan. 
Uzağı dəlixanaya saldıraram.  Yox. O, mənə sağlam və ağlı-
başında lazımdır. Onu pul töküb  güllələnmədən ona görə 
qurtarmamışam ki, indi də bir dəqiqədə məhv edim. O, öm-
rünün sonunacan əzab çəkməlidir. Amma yaman dözümlü 
qızdır. Məəttələm onun dözümünə.

– Arif, ay Arif. – Mehinin səsi onu xəyalından ayırdı. – 
Bu, düz olmadı axı. O mənim oğlumu öldürüb. Qız oğluma 
əvəz ola bilməz. Özü də ki, gözü önündə...

– Ay arvad, axı nə istəyirsən məndən. Mən nə edim ki, 
sən sakitləşəsən. Dedin oğluma heykəl qoy, qoydum. De-
dim yəqin heykəli qucaqlayıb sakitləşərsən. Dedin o qızın 
gününü türmədə göy əsgiyə döndər. Döndərdim. Yenə də 
sakitləşmədin. Dedin o da bala dağı görməlidir, onu da 
göstərdim...

– Bu sayılmır. O, bala dağını gözüylə görməyib...
– Sən də, mən də gözümüzlə görməmişik. Şəklini göstə-

riblər sənə, vəssalam. O qız da türmədən ömrü boyu çıxma-
yacaq. Hələ 15 ili yatsın. Çıxsa da yenidən tutduracam onu. 
Amma, xahiş edirəm, sakitləş.  Beynimdəki qisas hissim 
özümə bəsdir. Yeni hoqqalar açma mənimçün. Yenidoğul-
muş körpəni öldürmək asan gəlməsin sənə.

– Bacarmırsan? Dur kənara! Bu dəfə özüm gedəcəm! 
Öldürmək nədir. Tikə-tikə doğrayaram onun balasını, heç 
uf da demərəm. Yeganə övladımı iyirmi yaşında qanına 
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qəltan elədi o qancıq. Hələ bir adını da ləkələdi ki,  “məni 
zorlayırdı”.

– Ay arvad, nə “bu dəfə”? Uşaq öldürmək söhbəti bitdi. 
Sakitləşəsən deyə getdim bu yola. Qurtardıq day. Aldın qi-
sasını, sakitləş.

Ərinin  qışqırığından sonra Mehin sakitləşib  yenidən 
otağına keçdi. Arif  barı açıb “Ararat” konyakının butulka-
sını çıxarıb qabağına qoydu. Bir qədəh süzüb içdi. Şokolad-
dan dişlədi. Yenə xəyala daldı. Yox. Mənim oğlum o tər-
biyənin yiyəsi deyildi. Ömründə elə hərəkət etməzdi. Məni 
o yandırmır e... Məni yandıran  qızın məhkəmədə hadisəni 
danışmasıydı. Elə danışırdı ki, adam öldürməyini. Heç göz-
lərini də qırpmırdı. “Mən öldürmüşəm, əcəb də eləmişəm. 
Namusuma toxundu. Peşman da deyiləm” sözləri indi də 
qulağımdan getmir. Qulaq nədir? Gözümün önündən get-
mir. Bəs oğlumu qəbrə öz əlimlə qoymağım necə? Bunu 
hansı ata unuda bilər?! Yox. Bu qız təkcə oğlumu öldürmə-
di. Məni sonsuz qoydu. Gör nə günə qalmışam mən boyda 
kişi. Gör bütün amalım, məqsədim, məsləkim nədir – tür-
mədə yatan, 15 il cəza alan, qızım yaşında birindən  intiqam 
almaq. Artıq qatil də olmuşam. Bəs sonra? Bəlkə dayandı-
rım davanı? Bundan da oyanası varmı? 

– Arif, ay Arif, - Mehinin səsi Arifi yenə də xəyalından 
ayırdı. – Səndən sonuncu xahişim. Vallah sakitləşə  bilmirəm. 

– Nə istəyirsən axı?
– İstəyirəm qız yenə də doğsun.
– Niyə?
– İstəyirəm də...
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– Mən gedib uşaq öldürən deyiləm day. Bugünkü mənə 
bəsdir. Elə bilirsən ki, asan şeydir diri insanı, özü də günahı 
olmayan bir məsum körpəni öldürmək?

– Demirəm ki, öldür. Amma istəyirəm ki, uşağı olsun 
onun.

– Bununla sakitləşəcəksən? Birdən yenə qız oldu?
– Fərqi yoxdur.  Vallah, söz verirəm. Bir də o qızın adını 

çəkməyəcəyəm. Qoy on ilini çəksin. Heç türmədən çıxsa da 
axtarmayacam.

– Vallah, artıq ağlımızı itiririk. Dəli olacağıq axırda.
– Söz verirəm, Arif.

  * * *

– Güc ver, qancıq! Güc ver demirəm sənə, it qızı, it.
– İstəmirəm. Ay ana, öldüm.
– Necə yəni istəmirəm. Bunu vaxtında fikirləşəydin. Güc 

ver, köpəyin qızı. Sənə demirəm güc ver. İstəyirsən uşaq 
boğulub ölsün?

– Qoy qarnımda  ölsün. Onsuz da Adiləm kimi bunu da 
öldürəcəksiniz. Öldüm, ay ana.

– Nə gic-gic danışırsan? Güc ver.
Həkim qışqırdıqca Lola  əksinə,  güc vermirdi. Qucağına 

ilk dəfə aldığı körpəsinin kürəyinə sancılmış skalper gəlib 
dayanırdı gözünün önündə. İstəyirdi ki, dünyaya gəlməsin 
balası. Doğuşda ölsün. Lap özü də onunla  bir yerdə. Amma 
bir də o səhnəni yaşamasın. 
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Həkim qəfildən Lolanın budundan elə bir çimdik götür-
dü ki, qışqırığı ərşə çıxdı. Qeyri-iradi  güc verdi. Bir anda 
sancıları yox oldu.

– Oğlandır, – deyə həkim sevincək dilləndi. Muştuluğum 
çox olacaq.

Nə “muştuluq?” deyə Lola öz-özünə fikirləşdi. Bu həki-
min başı xarab olub, nədir?

– Verin oğlumu mənə. Onu görmək istəyirəm. 
– Tələsmə.
– Nə “tələsmə”? Verin oğlumu mənə. Görmək istəyirəm 

onu.
Həkimlər lazımi prosedurları həyata keçirəndən sonra 

uşağı Lolanın yanına qoydular. Lola əvvəlcə oğlunu qox-
ladı. Sonra öpdü. Gözləri yaşardı. “Adilim, Adilim” deyə 
səsləməyə başladı. Çağanın da sanki dodaqları qaçdı. Göz-
lərini açıb anasına dikdi. Sanki çoxdan tanıyırmış kimi. 
Ana-balanı palataya keçirdilər.

Səhəri  gün milis formalı, çiyninə ağ xalat atmış biri pala-
taya daxil oldu. Xoş sifətlə Lolaya gözaydınlığı verdi. Düzü, 
Lola məəttəl qalmışdı belə münasibətdən. Amma yenə də 
uşağı aparıb, əmizdirmək üçün yenidən yanına qaytaranda 
gözünə kürəyə sancılmış skalper görünürdü. Bunların xə-
yal olduğunu anladıqda, sevinirdi. 

– Lola xanım, təbrik edirəm.
Nə? Xanım? Bu yeddi ildə heç onu “vətəndaş Sabutaye-

va” da çağırmayıblar. Qancıq sözü onunçun ən ali müraciət 
forması olub.

– Uşağın adını nə qoyacaqsınız?
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– Adil! – deyə Lola qəti cavab verdi
– Adıyla böyüsün. Bəs atasının adı?
Lola duruxdu. Bir an fikrə getdi. Yenə zorlandığınımı de-

sin? Qaranlıq olduğundan üzünü görmədiyinimi  bildirsin? 
Onsuz da inanmayacaqlar. Qızının öldürüldüyünə inandı-
larmı ki, bina da inansınlar. Əksinə, uşağı əlindən bilə-bilə 
salıb öldürməsinə görə işinin üstünə beş il də artırdılar. On-
suz da qatil idi, qızına görə ikiqat qatil oldu. İndi bəs, nə 
cavab versin? Yaxşısı elə odur ki, suala cavab versin. Qısa, 
konkret:

– Arif.
– Familiyası.
– Bərbərov.
– Deməli Adil Arif oğlu Bərbərov. Yazdım. Yəqin ki, tez-

liklə metrikasını sizə gətirib verərlər. Yekə oğlan olsun.
Milis otaqdan çıxdı. Lola dərindən nəfəs aldı.

* * *

– Arif, nəyi oldu? – deyə Mehin əri evə girən kimi başının 
üstünü aldı.

– Oğlu oldu.
– Ay nə gözəl, nə gözəl, - deyə Mehin sevinməyə başladı.
– Axır ki, bu yeddi ildə sevinməyini gördüm. Nə olub, ay 

arvad? Sənin uşağın olmayıb e... Lolanın oğlu olub. Bəlkə 
elə bilirsən nəvən olub.

Mehin bir an duruxdu. Amma sevinci gözlərindən 
 görünürdü.
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– Başqa day bir sözün yoxdur mənə? Əl çəkdin o qızdan?
– Ay kişi, danışdığımız kimi. Neçə ili qalıb onun. 
– Səkkiz il köhnə srokundan. Qızını “əlindən salıb öldür-

düyünə” görə də  bir beş il də artırıblar. Üst-üstə on üç il.
– Hə, bəsidir.

 * * *

Lolaya sanitar bölmədə yaxşı baxırdılar. Uşağı da, demək 
olar ki, gecə-gündüz  yanında olurdu. Beləcə, bir həftə keç-
di. Səhəri onu kolona köçürməliydilər. Həmin  gecə oya-
nanda uşağı yanında görmədi. Ayağa qalxmaq istədi. Ba-
carmadı. Mələfəylə çarpayıya bağlandığını gördü. Dəmir 
barmaqlıqlardan içəri düşən zəif işıqdan çarpayısının ya-
nında kiminsə oturduğunu gördü. Adil də onun qucağın-
daydı. Ağlamırdı. 

– Neyləmisiniz, mənim balama? Niyə səsi gəlmir? – deyə 
hövllü yerindən durmaq istədi. Mələfələr bərk-bərk bağlan-
dığından, dartılsa da onu yerindən  tərpənməyə qoymadı.

– Lola, nə gözəl oğlun var. Lap sənə oxşayır. Bilirsənmi, 
Adil də eyniylə mənə oxşayırdı.

Lola qadını tanıdı. Bu istəklisi Adilin anası idi. Məh-
kəmədə görmüşdü onu. İfadə verəndən, Adili bu əlləriylə 
necə öldürdüyünü nağıl etdikdən sonra qadının ürəyi get-
mişdi. Təcili yardım çağırmışdılar.

– Yalvarıram, xala, əl dəyməyin balama.
– Bəs sən niyə qıydın mənim Adilimə. Hə? Cavab ver, 

qancıq. Bilirsənmi niyə qıydın? Çünki özün ana deyildin. 
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Bilmirdin, qanmırdın ki, uşaq şirin şeydir. Ana hansı əziy-
yətlər çəkir onu doqquz ay qarnında gəzdirənəcən, doğana-
can, böyüdənəcən. İyirmi il mən nə əziyyətlər çəkmişdim. 
Bilirsənmi? Yox, bilmirdin. Amma indi bilirsən. Qızını tez 
öldürdülər. Doğulan kimi. Anladım ki, səhv addım atmı-
şam. Ona görə də oğluna o saat qıymadım. İstədim ki, ana-
lıq hisslərini tam yaşayasan. Düz bir həftə yanında saxladı-
lar. Onu qoxuladın. Lap mənim kimi. İndi isə vaxtıdır.

Mehin bunu deyib, çağanı üzü üstə çevirdi. Cibindən 
mətbəx bıçağını çıxarıb uşağın kürəyinə sancdı. Lola bircə 
“Adilim” deyib özündən getdi. Ayılanda Mehin yenə ya-
nında oturmuşdu. Körpə Adil də kürəyinə  bıçaq sancılmış 
vəziyyətdə qucağında. Eyniylə istəklisi Adilin kürəyinə 
sancılan bıçaq kimi. 

Lola ayağa dura bilmirdi. Əli-qolu bağlı idi. Yoxsa Me-
hini dişləriylə, dırnaqlarıyla dağıdıb didərdi. Mehin  isə 
sakit-sakit körpənin ölüsünə baxıb dinməzcə durmuşdu. 
Bir vaxtlar oğlunun meyitinə baxıb durduğu kimi. Lola isə 
çırpınırdı, bağırırdı.  Göz yaşları içində boğulurdu. Amma 
səsinə hay verən yox idi. Mehin isə sakitcə oturub baxırdı. 
Sanki Lolanın fəryadı sakitləşdirirdi onu. Neçə illər ürəyin-
də alovlanan intiqam hissinin üzərinə su səpirdi.  Birdən 
çağanı kənara tullayıb Lolanın boğazından yapışdı:

– Neyləmişdi axı oğlum sənə. De də. Niyə qıydın ona? 
Niyə məni sonsuz qoydun? Axı o mənim bircəciyim idi. 
Gözümüzü ona dikmişdik. Niyə axı həyatımızı puç elədin?

Lola boğula-boğula qalmışdı. Əli-qolu bağlı olduğundan 
müqavimət göstərə bilmirdi. Çətinliklə də olsa bircə “Adili 
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mən öldürməmişəm” deyə bildi. Mehin bunu eşitcək əlləri 
boşaldı. Lolanın da xırıldamağı kəsildi. Öskürməyə, nəfəsi 
gəlib-getməyə başladı. Mehin isə stulda oturub gözləyirdi.  
Lola da yavaş-yavaş özünə gəlirdi. Nəhayət, danışmağa 
başladı:

- Həmin gün Adil çox sevincək idi. Soruşanda dedi ki, 
bəs çıxış yolu tapıb. O, ağıllı oğlan idi. Bilirdi ki, varlı ailə-
dəndir. Özü də evin tək uşağı. Biz isə kasıb ailə. Evimiz də 
ki, naxalstroy bir mərtəbəli daxma. Başa düşürdü ki, siz o 
evə elçi gəlməyəcəksiniz. Amma bir-birimizi çox sevirdik. 
Dəlicəsinə sevirdik. Amma sərhədi keçməmişdik.

Sevinməsinin səbəbini soruşdum. Heç nə demədi. Bircə 
onu dedi ki, gedək pasportunu evdən götür. Mən də o de-
diyi kimi elədim. Taksiyə mindirib gətirdi məni bir idarəyə. 
Söylədi ki, bura ZAQS-dır. Biz də  20 yaşlı azad sovet vətən-
daşı. Sən məni sevirsən, mən də səni. Heç valideynlərimizə 
deməyək, gəl rəsmi nigaha girək. Olaq ər-arvad. Ondan son-
ra özləri məcbur olub razılıq verəcəklər. Girdk idarəyə, ərizə 
yazdıq. Dedilər ki, gedin  fikirləşin. Sizə  bir ay da vaxt veririk. 
Sonra gəlin nigahınızı kəsək. Gələndə hərənizin yanında bir 
şahidiniz də olsun. Adil nə hay elədisə nigahı tezləşdirə bil-
mədi. Amma sevinci yerə-göyə sığmırdı. Mənim də  bu ide-
yasına qol qoymağım onu lap sevindirmişdi. Siz varlı-hallı 
idiniz. Mən isə kasıb ailənin uşağı idim. Atam fəhlə, anam 
evdar qadın. Adillə bir kursda oxuyurduq. Qardaşım isə ali 
məktəbə daxil ola bilmədiyindən əsgər aparmışdılar. Yüz 
faiz əmin idim ki, Adil məni ürəkdən sevir. Amma sizdən, 
atasından yaman çəkinirdi. Bir-iki başqa gözaltı  eləmişdiniz 
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onunçun. Ona görə də sizi razı salmaq üçün bu yola əl atdıq. 
Elə mənim də valideynlərim razı olmayacaqdı. Ailələrimiz 
arasında yerlə-göy qədər fərq vardı. Atam razı olmayacaqdı. 
Qardaşımın da Adildən xoşu gəlmirdi. Bir-iki dəfə məni qa-
pıyacan ötürəndə davaları da düşmüşdü. Amma qardaşım 
əsgərlikdə olduğundan Adil məni düz qapıyacan ötürürdü. 
Bu, özümün də ürəyimdən idi.

İkinci növbə oxuduğumuzdan qış vaxtları qaranlıqda 
evə gəlirdim. Atam işdən gec gəldiyi üçün qabağıma çıxa 
bilmirdi. Adil məni ötürəndə rahat olurdum. Yoxsa küçə 
itlərinin hürüşməsindən belə hürkürdüm. Həmin gün də 
həmişəki kimi  məni qapıyacan ötürdü. Atamla-anam toya 
getmişdilər. Ona görə də Adili evə dəvət etdim. İstədim 
ki, evin içini də görsün. Günümüzü-güzəranımızı  görsün. 
Bəlkə səhv edir mənimlə ailə həyatı qurmağına. Etiraz et-
mədi. Evə girdi. Amma sifətində, münasibətində  hər han-
sı bir dəyişiklik görmədim. Çay dəmlədim. İçdik. Bu dəm 
işıqlar söndü. Qaranlıqda şamı axtarıb tapdım. Yandırdım. 
Xala, şam işığında insan necə də gözəl görünərmiş. Gözlə-
rimiz bir-birinə dikildi. Sonra... İlk öpüşməyimiz idi bu. Bə-
dənim ehtirasdan əsirdi. Hər şeyi unutmuşduq. Mən Adili 
bütün vücudumla hiss edirdim. Nəfəsi nəfəsimə dəydikcə 
xoşhallanırdım. Sərhədi keçmişdik. Amma qorxmurdum. 
Ona çox güvənirdim. Qulaqlarım heç nə eşitmirdi, gözlə-
rim yumulmuşdu. Hətta işığın yanmasını da hiss eləmə-
mişdim. Şam da əriyə-əriyə gedirdi.  Adil məni öpüşlərə 
qərq eləyir, gah da başını sinəmə qoyurdu. Amma birdən 
başını qaldırıb bərkdən sinəmə çırpdı. Düzünü desəm 
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məni ağrıtdı. Ağrıdan qışqırmaq da istədim. Amma səsi-
mi çıxarmadım. Niyə belə etdiyini də bilmədim. Qapının 
cırıltısını eşitdim. Adilin başını əlimlə yana itələyib qapıya 
baxdım. Əsgər formalı şəxsin otaqdan çıxdığını gördüm. 
Üzünü görmədim. Qorxumdan Adilin qulağına pıçıldadım 
ki, deyəsən, gələn var. Amma cavab vermədi. Bir təhər al-
tından sivişib çıxdım. Adil üzüqoylu, kürəyinə bıçaq san-
cılmış vəziyyətdə uzanmışdı. Bıçağı dartıb çıxartmaq, ilk 
yardım göstərmək istədim. Gücüm çatmadı. Artıq gec idi. 
Bıçaq ürəyinə sancıldığından Adil keçinmişdi.  Özümü itir-
mişdim. Nə edəcəyimi bilmirdim. Tez paltarımı geyindim. 
Qonşuları çağırdım. Onlar da milisə zəng elədilər. Məni şö-
bəyə apardılar. Bir sutka dindirdilər. Hələ də nə olduğunu 
anlaya bilmirdim. Sanki şokdaydım. Bilmirdim nə deyim. 
Qapıdan çıxan adamı qardaşıma oxşatmışdım. Amma o, əs-
gərlikdəydi. Hadisənin ertəsi günü qardaşımın kazarmada 
özünü asması xəbəri gəldi. Atamla anamın başı ora qarışdı. 
Onda yüz faiz başa düşdüm ki, Adili öldürən qardaşım-
mış. Qaçıb bir günlük evə gəlibmiş. İçəri girib bizi yataqda 
görüb. Mətbəx bıçağını götürüb sancıb Adilin... Sonra da 
hərbi hissəyə qayıdıb, özünü asıb. Təki məni də öldürəy-
di. Bıçaqda da mənim əl izlərim. Təqsiri özümdə gördüm. 
Adil də mənim ucbatımdan ölmüşdü, qardaşım da. Qar-
daşımın ruhunu ləkələməmək üçün, atama, anama ikiqat 
əzab verməmək üçün bu ssenarini qurdum. Yalandan de-
dim ki, Adil məni zorlamaq istəyirdi, mən də özümü mü-
dafiə etdim. Ərizəmiz də ZAQS-da eləcə saralıb qaldı. İndi 
bircə arzum var. Təkcə bu arzuma görə hər şeyə dözürəm. 
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Burdan çıxıb  Adilin qəbrini qucmaq və orda intihar etmək. 
Buna görə hər bir zülmə dözürəm. Məni gəlib burda zorla-
yan ərinizin də hər işgəncəsinə dözürəm. Ondan dünyaya 
gətirdiyim uşaqların edamına da. Sizin bu gün kürəyinə 
bıçaq sancdığınız Adilimin ölümünə də. Sadəcə oğlunuz 
Adilə olan sevgimdir məni yaşadan. Qardaşım da qatildir, 
siz də, əriniz də. Mən isə qatil deyiləm. Amma nə vaxtsa 
özümün qatili olacaqğam. Sizləri qatilə çevirən özümün qa-
tili. Bircə bunun üçün dözürəm, yaşayıram. 

 * * *

Qəbiristanlıq. Məzarların arasıyla əlində bıçaq  bir qa-
dın dolaşır. Başdaşılardakı əkslərə,  yazılara bir-bir baxır, 
oxuyur. “Bəlkə  onu aldadıblar” deyə öz-özünə fikirləşir. 
“Adil bəlkə  burda basdırılmayıb. Amma yox, buranı de-
dilər. İyirmi ilə nə qədər dəyişib bura. Genişlənib. Onda ba-
laca bir qəbiristanlıq idi. İndi ucu-bucağı görünmür. Yox, 
axtarıb tapacam. Lap üç, beş, on gün də gəzsəm. Tapacam 
Adilimin  qəbrini. Qucaqlayacağam başdaşını. Sanki boy-
nunu qucaqlayan kimi. İyirmi il bunu arzulamamışdım-
mı? Deyəsən tapdım. Hə. Buradır. Ailəliklə hamısı burda-
dır... Anasının qəbri bir tərəfində, atası isə o biri tərəfində.  
Bəs mən?

2015
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