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YARIMÇIQ QALMIŞ ARZULAR

Fani dünyanın keşməkeşlərindən, örnək ola bilə-
cək həyat həqiqətlərindən bəhs edən, ən maraqlı 
romandan da maraqla oxunan “Yarımçıq qalmış 

arzular” əsəri insanı düşüncələrə qərq edir. 
Həyatı dərindən duymaq, sevib-sevilmək, həyatın qəd-

rini bilmək, ruhdan düşməmək üçün Həqiqət Ağamirzəye-
vanın “Yarımçıq qalmış arzular” kitabını oxumaq bəs edər.

Həqiqət xanım təcrübəli yazıçı, səriştəli qələm sahibi 
kimi yazıb bu kitabı. Şəhərdə boya-başa çatasan, sevdiyin 
gənclə evlənib kəndə gedəsən, kəndin çətinliklərini yox, 
ürəkaçan cəhətlərini qələmə alasan: “Kəndin çox adətlə-
rindən xoşum gəlir. Şəhərdə görmədiyimiz mehribanlıq, 
diqqət və canyanğısı kənddə təmənnasızdır, sidqi-ürək-
dən adamın dərdinə şərik olurlar. Kimin başına bir qə-
zavü-qədər gəlsə, bütün kənd yığışıb onun dərdinə or-
taq, ailəsinə mənəvi dayaq olur...”

Mən burada onun həyat yoldaşı Mürsələ olan dərin 
məhəbbətinin təzahürünü görürəm.

Mürsəl mənim sevimli tələbələrimdən olub. 
Ona da, sonralar İngilis dili fakültəsinin dekanı vəzifə-

sində işləyən Məlumat Nurəddinov, Cəlilabad rayonunda 
Maarif şöbəsinin müdiri işləyən Ədalət Əsgərov, Həqiqət 
xanımın əsərdə xüsusi ehtiramla söhbət açdığı filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Hüseynov, Dillər Universi-
tetində kafedra müdiri və elmi işlər üzrə prorektor işləmiş 
mərhum professor Zeydulla Ağayev və filologiya elmləri 
namizədi Dürdanə Ramazanovaya da ingilis dilinin leksi-
kasından, tərcümə və “Ölkəşünaslıq” (Antropologiya) fən-
nindən ingiliscə dərs demişəm. Mürsəli onların hamısından 
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fərqləndirən, insanı sehrləyən səsi və tələffüzü vardı. O, şeir 
deyəndə valeh olurduq. Özü də çox gözəl, səliqəli bir gənc 
idi. Onun qeyri-adi istedadı tezliklə paytaxta qayıtmasına 
yol açdı. İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyinə, qey-
ri-adi səsinə və tələffüzünə görə Xarici Dillər İnstitutunda 
fonetikadan dərs deməyə dəvət olunmuşdu. Azərbaycan 
Dövlət Konsert Birliyi onu işə götürmüşdü. İncəsənət İns-
titutunun rektoru, incə ruhlu şair, akademik Aslan Aslanov 
onu bədii qiraət ustası kimi işə cəlb etmişdi. Hətta toylara 
tamada kimi getməyinə icazə vermişdi: “Poeziyamızı yaxşı 
təbliğ edirsən, get” – demişdi.

Sözü, sənəti qiymətləndirməyi bacaranlar deyirdilər ki, 
Mürsəl hər sözün, hər kəlmənin ilahi ahəngini tapmışdır. 
Səsdən söz toxuyur. Həqiqətən də Mürsəlin səsi o qədər ca-
zibəli, o qədər ecazkar idi ki, ondan doymaq olmurdu. O səs 
adamı sehrləyirdi. 

Mürsəlin ecazkar səsi, gözəl davranışı, istedadı hamı-
nın diqqətini cəlb edirdi. Onun arxivində deyilənləri təs-
diqləyən məktub vardır. 

Şeir oxuyarkən IV kurs tələbəsinin səsi Xalq artisti 
Əminə Dilbazini o qədər ovsunlamışdı ki, ona məktub ün-
vanlamaqdan belə çəkinməmişdi. Rusca yazılmış məktubu 
azərbaycancaya çevirib oxuculara təqdim edirəm:

“Mürsəl, Sizə incəsənətdə böyük uğurlar diləyirəm. Siz 
bu qeyri-adi səslə aktyor olmalısınız. Mən sizi müxtəlif rol-
larda görmək istərdim.

Buna sizin istedadınız haqq verir.

Əminə Dilbazi
Azərbaycanın Xalq artisti

Bakı, 29 sentyabr 1973”
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Həqiqətən də Mürsəlin istedadı hamının diqqətini cəlb 
edirdi. O, Xaqanidən başlamış, demək olar ki, bütün şair-
lərimizi əzbər bilir, məclisin ahənginə uyğun şeirlər seçib 
söyləyirdi. Bütün müğənnilər toya onunla getmək istəyirdi. 
O vaxt hamı canlı oxuyurdu. Müğənnilər yorulanda, bəzən 
də toyda iştirak edənlərin xahişi ilə Mürsəl gözəl şeirlərlə 
onlara zövq verirdi. Müğənnilər onunla dostluq edirdilər. 
Hacıbaba Hüseynov kimi ağsaqqal müğənni onu oğlu qə-
dər çox istəyirdi. Mənim də dostum Əmirhüseyn Məcidov 
“Ozan” və başqa verilişlərə yalnız Mürsəli və indi İncəsənət 
Universitetində bədii qiraətdən dərs deyən Nadir müəllimi 
dəvət edirdi. Mənim Kərkük folkloru, ədəbiyyatı və musiqi-
si ilə bağlı verilişlərimdə də Mürsəl mütləq iştirak edirdi.

Deyirlər dostu xasiyyətinə görə, tələbəni biliyinə görə 
sevirlər. Mürsəl həm əla oxuduğuna, həm də adət-ənənəyə 
qəlbən bağlı olduğuna görə sevimli tələbəmə çevrilmişdi. 
Çox gənc olsa da, onda adət-ənənəni gözləyən ağsaqqal 
dünyagörüşü var idi. Bunu həyat yoldaşı Həqiqət xanımın 
örnək olmaq baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən “Ya-
rımçıq qalmış arzular” kitabından da görmək olur:

“Bir gün dedim, Mürsəl, evimiz geniş və rahatdır, anan 
da kənddə o boyda evdə təkdir, ananı da gətir bura. Hamı-
mız bir yerdə yaşayaq, sən də yollardan yığış. Kənddəki evi 
də sat getsin.

Elə bildim ki, ağıllı məsləhət verirəm. 
Mürsəl dinmədi, mən də susdum. Sonralar bu söhbəti 

1-2 dəfə təkrarladım. Axırıncı dəfə Mürsəl həyət qapısın-
dan geri qayıtdı, sırğamdan tutub dedi:

“Həqi (Həqiqət xanıma Həqi – deyərdi), sən bu söhbəti 
bir neçə dəfə açmısan, indi mənə diqqətlə qulaq as və sırğa 
elə as qulağından. 
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Bildiyin kimi mən kəndçi balasıyam, rayon adamıyam, 
amma sən şəhərlisən. Şəhərlilər üçün yurd söhbəti yoxdur, 
bu evi xoşlamırlar, satıb gedib başqa ev alırlar, amma bi-
zimçün yurd sözünün böyük mənası və əhəmiyyəti var. 
Əgər o yurda oğul qismətdirsə, o yurd yaşayır, içində oğul 
yaşasa da, yaşamasa da, ona deyirlər, bura filankəsin atası-
nın yurdudur, yox əgər o yurda oğul qismət deyilsə, o yur-
dun daşları bircə-bircə tökülər, o tökülmüş daşlara deyərlər 
bura filankəsin xarabasıdır, amma heç vaxt satılmaz”, – qu-
lağımdakı sırğanı bir az bərk dartaraq əlavə etdi:

“Həqi, Allahın işini heç bilmək olmur. Qulaqlarında 
sırğa elə, as, ata yurdu satılmaz!”

Çöl qapıdan dönüb mənə diqqətlə baxdı və dedi: 
“Unutma dediklərimi, ağıllım mənim”.
Fikir verin, o, yoldaşından incimək əvəzinə “ağıllım 

mənim” deməklə gərginliyi də aradan götürür. 
Mürsəl qeyri-adi istedada malik, həyatı dərindən dərk 

edən bir gənc idi. Yaradan ona ağıl, dərrakə və müdriklik 
bəxş etmişdi. Onun üç ümumi dəftər xatirələri, yol qeyd-
ləri, gündəliyi, görüb-götürdüyü heyrətamiz və düşündürü-
cü yazıları qalıb (Onları mənə etibar edib verdiyinə görə 
Həqiqət xanıma minnətdaram − Q.P.). 

Onun maraqlı hekayələri və “Gecikmiş məhəbbət” adlı 
povesti də var. Yəqin buna görədir ki, xatirələri bədii əsər 
təsiri bağışlayır, bəzən adamı heyrətləndirir. Birinci kursu 
bitirib “Tələbə inşaat dəstəsi”ndə İrkutsk şəhərinə gedir. 
Orada baş verən faciəni öz faciəsi hesab edən Mürsəl ya-
zır: “Bir gün iş vaxtı tələbələrdən biri əlində teleqram gəldi. 
Göz yaşı tökə-tökə oxudu: “Baykaldakı “İnşaat dəstəsi”n-
dəki tələbələrdən ikisi çayda boğulub”. 

Onların yazıq analarının halı haqda düşünəndə “Qaçqın-
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lar” filmində gördüyüm  bir epizod yadıma düşdü. Bir nəfər 
praporşik həbsxana rəisinə sevinclə xəbər verir: “Filan zabit 
özünü öldürüb”. Polkovnik ona tərəf çevrilərək: “Şübhələ-
nirəm, görəsən sizin ananız olubmu?” − deyir.

Həqiqət xanımın “Yarımçıq qalmış arzular” kitabından 
da göründüyü kimi, Mürsəl adət-ənənəni çox sevirdi. Bu, 
onun xatirələrində də özünü göstərir:

“Baykal ətrafında yaşayan millətin adət-ənənələri ma-
raqlıdır. Biri öləndə onu yuyub ən təzə paltarını geydirir 
və kənddə ümumi “aman evi”nə aparırlar. 3 gün ərzində 
“Bibliya”dan oxuyub Allahdan diləyirlər ki, ölü dirilib bir 
qədər də yaşasın. Əgər üç gün ərzində ölü dirilməsə, onu ta-
buta qoyub qəbirstanlıqda basdırırlar. Geri qayıdaraq onun 
tanış-bilişləri yığışıb içki içir və ölüyə o dünyada cənnət 
arzulayırlar”.

Mürsəl üç müəllimi haqda xatirələrini xüsusi məhəb-
bətlə yazıb. Onlardan biri Asif Əfəndiyev olub: “Mən heç 
inanmazdım ki, Asif müəllim mənə belə qiymət versin. 
Yazdıqlarımı dinləyəndən sonra asta-asta danışdı və məni 
tənqid etdi. Təmiz duyğulardı − dedi. Səndə insana heyrət 
var. Ürəyinizdə bir romantika var. Dilini ağırlaşdırma. Çox 
yaz. Sən fəlsəfi esselər yaza bilərsən. Mən səni adi adam bil-
səydim, sənə qafiyədən, vəzndən danışardım. Özünü qoru! 
(Necə yəni qoru?). Həyatda öz varlığını təsdiq et. Yazdıq-
ların sənin güzgündür. Bəsitləşmə! Bəsitləşdin  − öldün!”.

Səhifənin ayağında Mürsəl qara hərflərlə yazıb:
“Mənim gündəliyimin şah səhifəsi”.
Mürsəlin sevimli müəllimlərindən biri də Qulamhü-

seyn Əliyev idi. Qulamhüseyn müəllim haqda yazmışdır: 
“Qulamhüseyn müəllim  tez-tez müəllimlərindən söz salar, 
onların kitablarını oxumağı tövsiyə edərdi. Əli Sultanlısız 
müəllimliyin gözəlliyi olmur − deyirdi. Onu da əlavə edərdi 
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ki, siz də qocalacaqsınız. İstəsəniz cavan qalasınız, qocalıq 
ruhunu hiss etməyəsiniz, çalışın həmişə səliqəli və təzə pal-
tar geyin”.

Mürsəlin müəllim haqqında üçüncü xatiratı mənimlə 
bağlıdır. Xatirat çox genişdir. Onu ixtisarla təqdim edirəm: 
“Mənim Qəzənfər Paşayev adlı müəllimim olub. Mən 
müəllim ifadəsini elə-belə işlətmirəm. Elə adamlara müəlli-
mim olub deyirəm ki, hərəkətləri həmişə məni düşündürür. 
Qəzənfər müəllim mənim həyatımda mühüm rol oynayıb...

Qəzənfər müəllim mənim həqiqi müəllimim olub. 
Onun mənə etdiyi xeyirxahlığı qiyamətəcən unutmayaca-
ğam... II kursda idik. O, həm bizim müəllimimiz, həm də 
dekan müavini idi. Öyrətməyə çox həvəskar və tələbkar idi. 
Qətiyyən başladığı işi yarımçıq qoymazdı...

İnstitutumuzda mənim hörmət etdiyim müəllimlər o 
qədər də çox deyildi. Müəllimi ən çox biliyinə, insanlığına, 
əxlaqına görə sevirəm. Bunların hamısı Qəzənfər müəllim-
də var idi”.

Mürsəlin Hacıbaba Hüseynov və Əkrəm Cəfər haqqın-
da da səmimi xatirəsi var. Hacıbaba Hüseynovun Mürsəl 
xəstə yatanda ona baş çəkməsi səhnəsini həyəcansız oxu-
maq olmur.

Mürsəl haqqında Azərbaycanın böyük sənətkarları, 
alimlər və əzizləri də xatirələrini yazıblar: Alim Qasımov, 
Aftandil İsrafilov, Rasim Balayev, Zaur Rzayev, Yusif Mus-
tafayev, Şamo İsayev, Sabir Əliyev, Şeyx Əbdül Mahmud-
bəyov, İlham Əsgərov,  Əmirhüseyn Məcidov, Aşıq Abbas 
Musaxanlı, Eldost Bayramov, alimlərdən professor Seyfəd-
din Qəniyev,  Əsmər Bədəlova, Tahir Şirvanlı, oğlu Tural, 
qızları Xumar, Elnarə, Məhtab, baldızı Bikəxanım Əliyeva 
və başqaları.   
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Mürsəllə bağlı bir əhvalatdan söz açmaq istəyirəm. Əli 
Bayramlıda (indiki Şirvan şəhərində) dostum Vəlixan Ba-
bayevin (sonralar onunla quda olduq) kiçik qardaşı Arifin 
toyu idi (O vaxt Arif Əli Bayramlıda prokuror köməkçisi 
işləyirdi. Sonralar prokuror oldu). Toyun tamadası Mürsəl 
idi. Görünməmiş gözəl bir toy keçdi.  Gündüz saat 12-də 
başlayan toy gecədən xeyli keçənə qədər davam etdi. Mür-
səl mənə yaxınlaşdı və  dedi ki, müəllim, görürəm, toy sa-
hibi sizə ağsaqqal münasibəti bəsləyir (o, haqlı idi). Xahiş 
edirəm ona deyin ki, çalanlar da, müğənnilər də əldən dü-
şüb, toyu sona verək.

Vəlixana dedim ki, bunlar qırıldılar, insafın olsun, daha 
bəsdir, qurtaraq. Vəlixan dedi, bir şərtlə, bir az oynayaq. 
Oynamağımız xeyli çəkdi. Qurtaranda Mürsəl bir az incik 
halda və özünə xas yumorla dedi: “Müəllim, oynaya da bil-
mirsiniz, ortaya girib atlanıb-düşürsünüz (o, yenə də haqlı 
idi. Həqiqətən də oynaya bilmirəm). Qucaqlayıb öpdüm, 
könlünü aldım. Nə biləydim ki, enerjisi aşıb-daşan belə bir 
gəncə tezliklə fələk qıyacaq... 

Həqiqət xanım kitabda Mürsəlin və özünün müəlli-
mi, əslində hamımızın müəllimi İsmixan Rəhimovdan və 
başqa müəllimlərdən söz açır, arzularla dolu gənclik illə-
rini xatırlayır. 

İsmixan müəllim bütün tələbələrin sevimlisi idi. İn-
gilis ədəbiyyatını və tərcümə məsələlərini onsuz təsəvvür 
etmək çətin idi. Mənə ingilis ədəbiyyatından, qrammatika-
dan, tərcümədən dərc demişdi. Bir müddət  onun yaratdığı 
və rəhbərlik etdiyi “Tərcümə kafedrası”nda dərs demişəm. 
Sağlığında İnstitutda təntənəli şəkildə keçirilən 75 illik yu-
bileyində çıxış etmək mənə də qismət olub.

Mən Həqiqət xanımın ana qədər çox istədiyi sevimli 
müəllimi Sevinc Rzaquliyevanı yada salmaq istəyirəm. O, 
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mənim həmkarım idi. Sevinc Rzaquliyeva ucaboy, həddən 
artıq gözəl bir gənc xanım idi. Daxilən də çox zəngin idi. 
Hərtərəfli savada malik, yüksək mədəniyyətli ziyalı idi. 
Şair Mikayıl Rzaquluzadənin qızı idi. İnstitutda da, küçədə 
də hamı ona baxır, gözəlliyinə qibtə edirdi. Gözə gəldi. Sa-
ğalmaz xəstəliyə tutuldu. Biz o vaxta qədər “xərçəng” ad-
lanan o xəstəliyin adını bilmirdik. Sevinc xanımdan sonra 
gənc rəssam Elbəy Rzaquliyev bir daha ailə həyatı qurmadı. 
Mehrini övladlarına saldı və günü qəbiristanlıqda Sevinc 
xanımın məzarı başında keçdi. Ailə həyatı onun üçün mə-
nasını itirmişdi.

Həqiqət xanım dərd-ələmini, iztirablarını bəzən poetik 
dildə ifadə etmişdir: 

Bir Tural var, atasını anar, hey!
Bir gəlin var, taleyini qınar, hey!
Bir ana var, ürəyində yanar, hey!
Nə yanana, nə sönənə oxşayır.
Deyirlər, balası böyüməyən daşdır. İndi onun övladları 

boya-başa çatıb. Həqiqət xanım Mürsəlsiz keçən ömrünü 
onun yadigarlarına həsr edib. Xumar, Elnarə, Tural, Məhtab 
ali təhsil alıblar, ailə qurublar, övladları var...

Turalın toyu olanda Mürsəlin etibarlı dostu Əmirhü-
seyn Məcidov ağır xəstə idi. Bununla belə, məndən xahiş 
etdi ki, onu mütləq toya aparım. “ Qorxuram Mürsəlin ruhu 
məndən inciyər” − dedi. 

Bir qolundan mən, bir qolundan da mənim tələbəm, 
Mürsəlin dostu Məlumat müəllim tutub mikrofonun qaba-
ğına apardıq ki, xeyir-dua versin. Qəhər onu boğdu, danışa 
bilmədi. Lakin onun toya gəlişi ailəni çox sevindirdi. Mür-
səlin övladları onu qucaqlayıb “Əmi, xoş gəldin” − deyən-
də onun gözlərindən yaş axırdı. 

Əmirhüseyn müəllimlə Mürsəlin ailəsinə tez-tez baş 
çəkir, dərdlərinə şərik olurduq. Həqiqət xanım arxivində 
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saxladığı bir məktubumu mənə verdi. Bu qısa məktubdan 
bir çox məsələlər aydın olur: 

“Həqiqət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun!
Əmirhüseyn müəllimlə gəlmişdik. Sizi evdə tapa bil-

mədik. İki həftə bundan əvvəl Mürsəl yuxuma girmişdi. 
Yasin oxutdum. Yuxu görən vaxt Arəstə doğum evinə getdi. 
Dörd qızdan sonra oğlum oldu. Adını Murad qoyduq. He-
sab edin ki, Turala qardaş oldu. Başqa yoldaşlarla gəldiyi-
mizə görə Sizi gözləyə bilmədik. 

Arzularınıza çatın.
Hörmətlə, Qəzənfər müəllim.

21.XI.1985”

Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Mürsəlin üç ümumi 
dəftəri əhatə edən gündəliyi xəstəxanadan həyat yoldaşı 
Həqiqət xanıma ünvanladığı xatirə ilə bitir: “Heç vaxt dü-
şünmürəm ki, elə bir gün gələcək, bir an belə səni düşün-
məyim, səni sevməyim. Məndə elə bir hal yaranıb ki, sənsiz 
bir gün belə dura bilmirəm. Ömür kitabımın ağ səhifələri 
yavaş-yavaş qaralır, yazılar pozulur. Ömrüm isə qabağa 
uçur. Gündə bir addım məzara doğru gedirəm. Səməd Vur-
ğunun “Dünya” şeirini indi dərindən dərk edirəm:

Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin, bir torpaq olur.
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya.
Həqiqətən də fani dünya nə ömrə, nə də yaşa acıyırmış.
Şəhərdə böyüyəsən, dörd övlad və nəvələrlə Bakıda ya-

şayasan, bununla belə, yarımçıq qalmış arzularının sonunu 
belə tamamlamaq istəyəsən: “Tez itirdiyim Mürsəli hələ də 
axtarıram, ruhumuzun qovuşacağı o günü – mənim də Nə-
rimankənd qəbiristanlığında basdırılacağım o günü gözlə-
yirəm”.
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Mən buna yarımçıq qalmış arzuların tamamlanması 
kimi baxıram.

Akademik Bəhram Əsgərov “Fəxri Xiyaban”da halalca 
yeri olduğu halda, adi qəbiristanlıqda tez itirdiyi həyat yol-
daşının yanında dəfn olunmağı vəsiyyət etmədimi? Eləcə 
də Xalq yazıçısı, professor  Əzizə Cəfərzadə kiçik Tağılar 
kəndində ata-anasının yanında basdırılmağı istəmədimi? 
Xalq şairi Hüseyn Arif Ağstafa qəbiristanlığında oğlu Ari-
fin yanında dəfn olunmağı arzulamadımı? 

Əsl məhəbbət beləcə sonluqla bitir, beləcə əbədiləşir-
miş...

İlin üç fəslini doğma Tovuz rayonuna Kürdəmir yolu 
ilə deyil, axarlı-baxarlı Şamaxı-Ağsu-Göyçay yolu ilə ge-
dib-gəlirəm. Magistral yol Nərimankənd qəbiristanlığının 
lap yaxınlığından keçir. Hər dəfə əziz tələbəm Mürsəli zi-
yarət edir, dünyanın vəfasızlığına heyrətlənirəm. Hər dəfə 
də əlində mikrofonu donmuş 32 yaşlı bu gəncin sinə daşına 
Səməd Vurğunun həkk olunmuş 

Ölüm sevinməsin qoy!
Ömrünü vermir bada – 
El qədrini canından
Daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirətək
qalacaqdır dünyada
Sevərək yaşayanlar
Sevilərək ölənlər! 
– misralarını oxuyur və təsəllini onda tapıram ki, se-

vimli tələbəm Mürsəl qısa ömür payını sevərək yaşadı, se-
vilərək əbədiyyətə qovuşdu. Mürsəlin ömür-gün yoldaşı o 
müqəddəs sevgini “Yarımçıq qalmış arzular” əsəri ilə əbə-
diləşdirdi.

QƏZƏNFƏR PAŞAYEV
filologiya elmləri doktoru, professor
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MƏN SƏNİ SEVMİŞƏM, SƏNDƏN XƏBƏRSİZ....

Biz 1969-1974-cü illərdə ingilis dili fakultəsini əla 
qiymətlərlə bitirmişik. Əvvəl bizim İnstitut M.F.Axundov 
adına idi, 1973-cü ildə “SSRİ-nin 50 illiyi” adına oldu. Biz 
ayrı-ayrı qruplarda idik; o, 532-ci qrupun tələbəsi idi, mən 
isə 555-ci qrupun. Bizim qruplarımız heç mühazirələrdə də 
birləşmirdi. 

Mən, Bakıda – Yasamalda böyümüşəm, beş bacı və bir 
qardaş idik. Hamımız ali təhsilliyik, ailəliyik, hər kəs öz 
həyatını yaşayır. Anam – həkim, atam – milis polkovniki 
idi. Atam Bakıdan, anam isə Şamaxıdan olublar. 

Mənim yaddaşıma həkk olan ilk dəfə kinoya çəkilmə-
yim olub...  1964-1965-ci illər olardı, bizim məktəbimiz 
1-ci Mikrorayonda yerləşirdi, həm də “Azərbaycanfilm”ə  
çox yaxın idi. Dərs başlanmışdı, birdən direktor qapını açıb 
içəri girdi. Onun yanında hündürboylu bir gənc və ondan 
alçaq boylu, azacıq dolu bədənli, itibaxışlı  iki nəfər də sin-
fə daxil oldular, dedilər:

–  Uşaqlar, biz müharibəyə aid kino çəkirik. Bizə arıq, 
zəif, solğun bənizli uşaqlar lazımdır epizodda çəkilməyə, 
hər çəkilişə 3 manat pul veriləcək, ayağa qalxın, seçək...

Hamı ayağa qalxdı, mən o vaxt hündürboylu, çox arıq, 
uzunsaçlı nərmənazik bir qız idim. Bir neçə nəfəri – o cüm-
lədən, məni, Ruslanı, Ələskəri də seçdilər. Ruslan qıvrım-
saçlı, Ələskər isə bir az dolubədənli oğlan idi, onlar Ma-
kedonla meyxana deyirlər kinoda. Yəqin başa düşdünüz, 
söhbət “Bizim Cəbiş müəllim” filmindən gedir. Bu, mənim 
filmdə 1-ci və sonuncu çəkilişim oldu.

Mən 1-ci mikrorayondakı (“20 yanvar” metrosu yaxın-
lığında) 159 nömrəli orta məktəbi 1969-cu ildə əla qiy-
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mətlərlə bitirib, həmin ildə də çox sevdiyim ingilis dili 
fakultəsinə yüksək qiymətlərlə qəbul olundum. Orta mək-
təbdə bizə gözəl bilik verən müəllimlərimizin qarşısında 
baş əyirəm, institut illərində isə bizə ingilis dilinin bütün 
sirlərini izah edən, bu dili bizə bir daha sevdirən müəl-
limlərimizi – Sevinc Rzaquliyevanı, İsmixan Rəhimovu, 
Balaxan Hüseynovu, Ağarəhim İsmayılovu, Qəzənfər Pa-
şayevi, Elmar Əbdülrəhimovu və bir çox başqa sevimli 
müəllimlərimizi heç vaxt unutmaram! 

Xarici Dillər İnstitutu çox gözəl binada yerləşir. Mən 
indi də oradan keçəndə, sanki cavanlaşıram, ötüb keçən, 
bir daha geri qayıtmayan o gənclik illərimi xatırlayıram... 
Biz 1,2,3-cü kurslarda oxuyarkən, bizə ingilis dilinin 
qrammatikası fənnindən anonim yoxlama yazı  yazdırdı-
lar, “anonim” ona görə deyirəm ki, heç kəs aldığı qiyməti 
bilmirdi, həm də bizim tanımadığımız müəllimlər yaz-
dırırdı yazıları. Sonralar məlum oldu ki, qəbul olunmuş 
340 tələbənin arasından cəmi 12 nəfər hər 3 yazıdan “5” 
qiymət alıb, onlardan biri Mürsəl, biri də mən idim. Mən 
Mürsəli ilk dəfə 3-cü kursda, bu 12 nəfəri qrammatika 
kafedrasına çağırıb, bizi mükafatlandıranda gördüm. Səsi 
mənə qəribə gəlmişdi. O vaxta qədər belə səs eşitməmiş-
dim, bir az Levitanın səsinə bənzətdim. Hər ikimizin şəkli 
şərəf lövhəsində olsa da, şəxsən tanış deyildik, çünki bi-
zim  nə qruplarımız, nə də patoklarımız birləşirdi. İndi də 
qürurla dekanımız və unudulmaz insan olan İsmixan Rəhi-
mov tərəfindən qrammatikadan əla yazılarımıza görə mü-
kafat almağımızı xatırlayıram. Mürsəlin səsi, sadə, amma 
səliqəli geyimi, hündür və qürurlu duruşu diqqətimi cəlb 
etmişdi, ən çox da səsinin sehrinə düşmüşdüm. Sonralar, 
dəhlizdə rastlaşanda, sakitcə salamlaşırdıq.
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Mürsəl hündürboylu, çox səliqəli, üzügülər, çox meh-
riban, hamıya canyandıran biri idi. Mən ondan ( biz ailə 
qurandan sonra ) soruşanda ki, “Məni necə sevdin, minlərlə 
qızın içindən niyə məhz məni seçdin?”, gülümsəyib bu əh-
valatı danışdı:

–  Bir gün, institutun akt zalı tərəfə olan pilləkənlərlə 
qalxırdım, birdən qabaqda pillələrlə asta-asta qalxan bir qız 
gördüm, o, məni görmədi, çünki məndən qabaqda idi, onun 
əynində  “hava rəngli” uzun plaş, boynuna dolanmış uzun 
şarf, ayağında isə parıltılı, laklı tufli var idi, amma mənim 
diqqətimi bunlar yox, onun uzun, arxasına tökülmüş gözəl 
saçı cəlb etdi, yerimdən tərpənə bilmədim. Mənim həmişə 
uzun və qəşəng saçdan xoşum gəlib, amma bu nərmənazik 
qızın (mən gimnast idim) o gözəl saçını  bircə dəfə sığal-
laya bilsəydim, bütün arzularıma çatmış olardım, – belə fi-
kirləşdim. Sonralar mən çox tez gəlib, yenə o qızın oradan 
asta-asta qalxmasını  gözləməyə başladım.

Aylar keçirdi, sənin heç nədən xəbərin yox idi. O dal-
ğalanan uzun, açıq saçlar, hündürboylu, nərmənazik qız və 
mən... Birdən öz-özümə fikirləşdim: “Ay Mürsəl, aylardır 
bu qızın saçini görmək üçün 1-2 saat əvvəl gəlib gizlənir-
sən, bir dəfə də onun sifətinə  bax, bəlkə dünyanın ən kifir 
adamıdır, vaxtını da boş yerə itirirsən”.

Ona görə də, bu dəfə Akt zalının qabağında durub səni 
gözləməyə başladım. Pilləkənin yuxarısında durub aşa-
ğı pilləkənə baxırdım, gördüm gəlirsən, yuxarıdan  üzünü 
görə bilmədim, pillələrlə üzüaşağı düşməyə başladım. Bu 
vaxt sən pilləkənin başına çatmışdın, dönüb mən düşən 
pilləkənə keçmək istəyirdin, elə bu anda sənin üzünü gör-
düm – məsum, ağbənizli o qəşəng sifət və mənə baxan işıqlı 
qara gözlər. İlahi, özümü o qədər itirmişdim ki, əlimdəki ki-
tab-dəftər hamısı sənin ayağının yanında yerə töküldü. Sən 
diksindin, mən tez əyilib, dilim dolaşa-dolaşa səndən üzr 
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istədim və kitab-dəftərimi yığmağa başladım, amma sən 
də əyilib mənə kömək etməyə başladın. Başqa qız olsaydı 
qışqırardı, bəlkə də söyərdi də, amma sən , “Eybi yoxdur, 
heç nə olmaz” - deyib mənə kömək də etdin. Demək, sənin 
həm uzun saçın var, həm çox qəşəngsən, əllərin də ağap-
paq idi, həm də əyilib mənə kömək etdin, deməli, həm də 
yaxşı xasiyyətin var... Sənə təşəkkür edib, pilləkənlə sürətlə 
düşməyə başladım. Beynim və bərk-bərk çırpınan ürəyim  
ildırım sürətilə qərar verdilər, “Mürsəl, bu qəşəng qız sənin 
qismətindir!”

O vaxtdan mən hər yerdə səni axtarırdım, dəhlizdə, 
yeməkxanada, kitabxanada – hər yerdə... Bir də yadıma 
düşdü ki, sən həm də əlaçısan, müsabiqədəki 12 qaliblərdən 
biri idin, hər ikimizə ingilis dilində kitab vermişdilər. 

Bir qədər susduqdan sonra dedi:
–  Həqi (Mənə Həqiqət yox, Həqi deyərdi), bilmirəm, 

bunlar sənin yadında qalıb, ya yox, amma o anlar mənim 
heç vaxt yadımdan çıxmaz. İndi bildin səni necə sevmişəm? 
Bizim sevgimiz solmaz gülə oxşar, heç vaxt solmaz. Axı 
biz həm tələbəlikdən mehriban  dostuq, həm də sevimli 
həyat yoldaşıyıq! Bundan gözəl dünyada nə ola bilər ki... 
Sənə bütün dünyanı göstərəcəm, uşaqlarımız ingilis və rus 
dilində sərbəst danışacaqlar, çoxlu nəvələrimiz olacaq. İl-
lər keçəcək, biz qoşa qocalacağıq, nəvələrimizə məhəbbə-
timizdən danışacağıq, onlar da öz uşaqlarına bizdən ağız-
dolusu danışacaqlar və “Mürsəl-Həqi” dastanı yaranacaq! 
İnan mənə, elə belə də olacaq!!!

Doyunca güldük... Mən inanıram ki, əgər ömrü vəfa 
qılsaydı, Mürsəl bunların hamısını həyata keçirərdi, çünki 
o, verdiyi sözü yerinə yetirən insan idi, amma zalım fələyin 
hökmündən kim qaça bilib ki...

Ötən günlərimi qaytaraydılar,
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Gələn günlərimi qurban verərdim...
Həyat öz axarı ilə davam edir. Gözəl tələbəlik illəri, 

gənclik – insan ömrünün ən unudulmaz illəridir, heç vaxt 
unudulmur. İnsan yaşa dolduqca o illər daha tez-tez yada 
düşür, xatırlanır. Övladlara, nəvələrə fəxrlə o günlərdən da-
nışar yaşad olmuş“tələbələr”, danışdıqca da yenidən o illərə 
qayıdar, həzin, kövrək xatirələr  isə heç vaxt yaddaşlardan 
silinməz, əksinə, illər keçdikcə, daha da şirinləşər. Bizim 
Mürsəllə bir yerdə keçirdiyimiz o gözəl tələbəlik illərinin 
həzin xatirələri isə bu kitabın səhifələrində həkk olunaraq 
özünə əbədi məskən salacaqdır...
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MÜRSƏL İNGİLİS DİLİNDƏ DANIŞAN İLK 
“SƏTTARXANDIR”...

1972-ci il... Bütün Azərbaycan dövlət səviyyəsində 
Məmməd Səid Ordubadinin 100 illiyinə təntənə ilə hazır-
laşırdı, bizim institut da hazırlaşırdı. Dekanlığın qabağında 
belə bir elan asılmışdı:

“Tələbələrin nəzərinə:
“Hər hansı tələbə bu möhtəşəm tədbirdə iştirak etsə, o, 

bir aylıq bütün leksiyalardan azad ediləcək”. Dekanlıq”
Mən çox sevindim, leksiyalardakı səs-küy, 80 dəqiqə 

yazmaq məcburiyyəti, insan nəfəsi ilə dolu havasız hiss 
etdiyim iri auditoriyadan, heç olmasa, 1 ay da olsa, uzaq 
olacaqdım, ona görə də, bizim qrupun bir neçə tələbəsi 
ilə Məmməd müəllimin (baş müəllim idi, dram dərnəyinə 
başçılıq edirdi) dərnəyinə yazıldıq. Mən M.S.Ordubadinin 
Leninə həsr olunan şeirini götürüb ingiliscə əzbərləməyə 
başladım. Bu, mənim səhnədə ilk və son çıxışım olacaqdı... 

Məmməd müəllim dedi ki, hər həftənin cümə günləri 
məşq edəcəyik, hamı hazır gəlsin. Biz həvəslə işə başladıq. 
Nəhayət, ilk məşq günümüz gəlib çatdı, hamı otağa yığışdı 
və mən Mürsəlin o gözəl səsini eşitdim, səs gələn tərəfə 
çönüb baxanda, onun da mənə baxdığını gördüm. Özümü 
itirdim − çox mənalı, bir qədər də sirli baxışları vardı, nə-
dənsə, mənə elə gəldi ki, çox sevinirdi... Bəli, biz çox ürəklə 
məşqə başladıq, hamı çalışırdı ki, hər şey yaxşı olsun. Mür-
sələ çətin rol verilmişdi, o,  M.S.Ordubadinin şah əsəri olan 
“Səttarxanı” ingilis dilində oynayacaqdı, 3-cü kurs tələbəsi 
üçün çox cəsarətli addım idi. Beləliklə, həftələr bir-birini 
əvəz edirdi, həm dərslər, həm də məşqlər – hər ikisinin öh-
dəsindən gəlməliydik, hələ üstəlik, mənim gimnastika dərs-
lərim də var idi.
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Bir gün, bizimlə bir qrupda oxuyan Hüseynov Aslan 
(Gədəbəyli idi) mənə yaxınlaşıb soruşdu:

– Həqiqət, sən Mürsəli tanıyırsan?
– Onu tanımayan var? - dedim. 
Aslan gülümsədi:
– Düz deyirsən, onu hamı tanıyır. Həqiqət, Mürsəl 

məndən xahiş eləyib sənə deyim ki, o, bütün şamaxılıları 
ətrafına toplayır, onların nə problemləri olsa (pulla yox, im-
tahan, tapılmayan kitab və s.), sənin də nə çətinliyin olsa, 
çəkinmədən mənə (Mürsələ) desin, mənim müəllimlərlə 
çox yaxşı münasibətim var, bir yerlisi kimi, ona da kömək 
edə bilərəm.

Mən Aslana dedim:
–  Mürsələ de, əvvəla, mən şamaxılı deyiləm, bakı-

lıyam, ikincisi, sözü var, gəlsin özümə desin, mən adam-
yeyən deyiləm, normal adamam, üçüncüsü, mən özüm çox 
yaxşı oxuyuram, qrupun komsorquyam, onunla bərabər 
müsabiqə qalibiyəm, əlaçıyam və mənim heç kəsin kömə-
yinə ehtiyacım yoxdur, yaxşı oxuyana həmişə yaşıl işıqdır. 
Get elə belə də çatdır.

Aslan sözbəsöz demişdi. Mən elə bildim, Mürsəlin acı-
ğı gələcək məndən, amma növbəti məşqdə mənə yaxınlaşıb 
astadan dedi:

–  Mənim mərdanə adamlardan xoşum gəlir.
– Mənim də. - dedim.
...Axırıncı məşq idi, hamı hazır idi. M.S.Ordubadinin 

şah əsəri olan Səttarxan, yəni Mürsəl yazı taxtasının qaba-
ğında təkcə dayanıb Zeynəbin gəlməsini gözləyirdi. Hamı 
ora-bura baxırdı, Mürsəlin “Zeynəbini” axtarırdı, amma 
Zeynəb rolunun ifaçısı yox idi (o vaxtlar indiki kimi inter-
net, mobil telefon olsaydı, nə vardı ki...). Bu vaxt Zeynəbin 
rəfiqəsi qapını açıb, “Zeynəb gələ bilməyəcək, dünən gecə 
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xəstəxanaya aparıblar, kor bağırsağından cərrahiyyə əmə-
liyyatı keçirib” - dedi.

Hamı susdu, məşqə gələnlərin hamısı Məmməd müəl-
limə, o da çaşqın nəzərlərlə, çarəsiz bir vəziyyətdə bizə 
baxırdı. Hamımız vəziyyətin  çıxılmaz olduğunu başa dü-
şürdük.

Məmməd müəllim bir xeyli fikirləşəndən sonra, birdən, 
itirdiyi sevimli oyuncağını tapmış uşaq kimi, ucadan:

– Qızlar, hamınız ayağa qalxın, tez olun! - dedi.
O vaxtlar müəllimin sözü hamı üçün qanun idi, bütün 

iştirak edən qızlar ayağa qalxdı, mən də həmçinin.
Məmməd müəllim gedib Mürsəlin yanında durdu, çox 

gülməli görsənirdi, o qədər balacaboy olduğunu hiss et-
məmişdik, amma Mürsəllə nisbətdə çox gülməli görünür-
dü zəhmətkeş Məmməd müəllimimiz... Məmməd müəllim 
diqqətlə qızlara baxırdı və bir xeyli baxandan sonra dedi:

– Quliyeva, gəl Mürsəlin yanında dur, baxım görüm 
boyunuz uyğun gəlirmi.

Mən etiraz etdim. Axı mən heç vaxt səhnəyə çıxma-
mışdım, bu ilk dəfə idi, o da leksiyalarda oturmaq istəmə-
diyim üçün. Məmməd müəllim yaxın gəlib, mehriban səs-
lə mənə dedi:

–  Qızım, təsəvvür elə ki, bizim institutun müqəddəra-
tı səndən asılıdır, bizə kömək eləməzdin?

–  Edərdim, amma...
Məmməd müəllim məni danışmağa qoymadı:
–  Onda get, o hündür oğlanın yanında dur, görüm səh-

nədə necə görsənəcəksiniz?
Mən istər-istəməz gedib Mürsəlin − əlini ağzına tutub 

bic-bic astadan gülən oğlanın yanında dayandım. O vaxt 
mənim boyum 170 sm. idi, hündürdaban lak ayaqqabı da 
məni daha da hündürləşdirirdi. Məmməd müəllim xəzinə 
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tapmış kimi sevinirdi, deyəsən elə Mürsəl də sevinirdi, yox-
sa mənə astadan:

–  İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar... − deyərək 
gülümsəməzdi.

Beləliklə, mən Mürsəlin həm silahdaşı, arxası, həm də 
çox sevdiyi həyat yoldaşı Zeynəb oldum səhnədə. İngilis 
dilində göstərdiyimiz həmin səhnədən çox danışıldı, bizi 
təriflədilər, məni dəhlizdə görən tələbələr: “A, a, a, bax, 
Zeynəb gəlir” − deyirdilər. Fərqləndiyimiz üçün sevinirdik.

Bu yubiley gecəsindən sonra bizim Mürsəllə çox meh-
riban dostluğumuz başlandı, mən onu səmimi bir dost kimi, 
o isə məni ülvi bir məhəbbətlə sevirdi...

Günlər həftələri, həftələr ayları, aylar da illəri əvəz 
edirdi...

Mürsəl mənə deyəndə ki, “Həqi, mən axşamlar, daha 
doğrusu, gecələr bir orta məktəbdə qarovulçu qalıram, 
səhərə qədər yatmıram, dərslərimi də orada edirəm. Aldı-
ğım 70 manat maaşımı anamgilə göndərirəm, özüm isə əla-
çılıq stipendiyası ilə −55 man. ilə bir ay dolanıram” mən 
onun nə qədər zəhmətsevər və ailəcanlı olduğunu bildim, 
ona olan hörmətim daha da artdı.

Mənə ailəsi haqqında danışmışdı, bilirdim ki, dünyalar 
qədər sevdiyi böyük qardaşı Ağamirzə (Mürsəl ona  “Ağa” 
deyirdi ) çox gənc yaşında – 31 yaşında avtomobil qəza-
sında həlak olub, ədəbiyyat müəllimi idi, institutda qiyabi 
oxuyurdu, gözəl səsi də varmış. Son kursda olanda maşın 
qəzasından dünyasını dəyişib. Mürsəl danışırdı ki, Ağanı 
və daha 2 cavanı yaralı halda Ceyrankeçməzdən Mərəzə 
xəstəxanasına gətirirlər. Hadisə orada baş verib. Gecə bütün 
kənd xəstəxanaya axışır, nə kömək lazım olduğunu soruşur-
lar. Avqustun 16-sı 1970-ci il tarixində baş verib bu bədbəxt 
hadisə. Mürsəl çox sevdiyi qardaşının yanında oturub. Ağa 
ona deyib:
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–  Qardaş, mənimki bura qədərmiş. Bizimkilər sənə 
əmanət qaldı. Bax, ayaqlarım soyuyur, indi yuxarılar soyu-
yur, deməli, ölürəm, ürəyim də soyuyanda hər şey bitəcək. 
Möhkəm ol!

Bu vaxt həkim yaralılar üçün qan axtarır. Mürsəl qan 
verməyə gedir, onun qanı 1-ci qrup idi, hər xəstəyə gedərdi. 
Ondan o qədər qan alırlar ki, ürəyi gedir, yerə yıxılır, elə 
bu anda Ağanın qiyaməti başlayır. Mürsələ baxan da olmur, 
onların hörmətlə “Aba” çağırdıqları əmidostuları Mürsəli 
görür, ona tez bankada şərbət içirdir. Anasına deyir ki, biri 
ölüb, ikincisini niyə öldürürsünüz?

Sonralar Mürsəl abanın onun xilaskarı olduğunu 
dəfələrlə təkrar edirdi. Onların ölənlərinin axır nəfəslərinə 
qədər ağlının itmədiyini, danışa-danışa  öldüyünü deyirdi. 
Düz deyirmiş, çünki o özü də ağlı başında, danışa-danışa 
dünyasını dəyişdi...

Mürsəl Ağanın diplomunu onun qəbrində basdırıb (o 
anları təsəvvürə belə gətirmək dəhşətdir, Allah heç qarda-
şa beləsini göstərməsin!). Ağamirzənin yeganə qızı Mər-
can atasının ölümündən 6 ay sonra dünyaya gəlib, hamının 
əziz-xələfi olub. Sonralar mən də Mərcanı çox əzizləyir, 
ona xüsusi qayğı göstərirdim, ad günlərində aldığım hə-
diyyələri, inanıram ki, Mərcan hələ də əziz yadigar kimi 
saxlayır...

...Qızların, gənc yaşlarında ən çox istənilən dövrü olur, 
elçiləri, ürəkaçanları, sevənləri və s. Mən də Mürsəli – bü-
tün digər məni istəyənlərdən üstün tutdum, məni ürəkdən 
sevdiyinə, etibarına, sədaqətinə inandım, enli kürəyinə dağa 
söykənən kimi söykənməyimə qərar verdim, inanırdım ki, 
məni həyatda xoşbəxt və bəxtəvər xanım edə bilən ikinci 
bir adam Mürsəlin heç atılan dırnağı da ola bilməz!
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Dövlət imtahanlarını verirdik, mən hələ də Mürsələ və 
yazdığı məktublara cavab verməmişdim (qızlar bir qədər 
zəif olurlar, qəti addım atmağa çətinliklə qərar verirlər).

Mürsəllə bir qrupda oxuyan Sürəyya Yasamalda − bi-
zim qonşu məhəllədə yaşayırdı, tez-tez bizə gəlirdi, ya 
dəftər, ya kitab üçün. Hər dəfə də deyirdi:

–  Həqiş, sən həyatda heç vaxt Mürsəldən yaxşı ömür-
gün yoldaşı tapa bilməyəcəksən, çox fikirləşmə, imtahanla-
rı verib gedəcək kəndlərinə, orda da bir kənd qızı alacaqlar 
ona, vəssəlam. Mən hər ikinizi çox istəyirəm, elə bilirəm, 
Mürsəl mənim doğma qardaşımdır. İstəmirəm gözəl məhəb-
bəti ürəyində qalsın... 

Sürəyyanın sözlərində həqiqət vardı, düz sözə nə 
deyəsən? Birdən ona dedim:

–  Sürəyya, get Mürsələ de, ona sözüm var, sabah saat 
12-də gəlsin Baksovetə, orda qara mərmər sütun var, üs-
tündə də saat var. Onun yanında onu gözləyəcəm, düz saat 
12-də, 2 dəqiqə belə geciksə, daha məni görməyəcək.

Sürəyya sevindi, nə qədər təkid etsə də, “Nə deyəcək-
sən, mən də bilim”, “Mən ona deyəcəm” − dedim. 

Bir neçə ay idi ki, Mürsəllə bilə-bilə danışmırdım, eti-
barına, mənə bəslədiyi hisslərin doğruluğuna bir daha inan-
maq istəyirdim. Bütün tələbə dostlarımız çox nigaran idilər, 
görəsən, bu ülvi sevginin sonu nə olacaq?! Hətta bir dəfə, 
Mürsəlin otaq yoldaşı və çox yaxın dostu Tofiq (Neftçala-
dan idi) məni dəhlizdə saxlayıb, bir az da hirslə dedi:

–  Həqiqət, sən niyə Mürsəli incidirsən? Əgər insanın 
bir qolu olmasa, o biri qolu ilə yaşaya bilər, əgər qıçının biri 
olmasa, əsa ilə gəzər, amma ürəyi sınsa, parçalanmış ürəklə 
necə yaşaya bilər insan?! Ondan yaxşısını tapacaqsan? On-
dan yaxşısı yer üzündə yoxdur, ola da bilməz! Sən də çalış, 
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xoşbəxt ol, amma mən buna inanmıram, çünki Mürsəlin 
necə ah çəkdiyini yalnız mən bilirəm.

Tofiq mənim çox hörmət etdiyim tələbələrdən biri idi. 
Atası aşıq Əvəz Neftçalada sayılıb-seçilən el ağsaqqalı, gözəl 
ailə başçısı idi. Mürsəl həmişə ondan hörmətlə söz açırdı...

O gecə Mürsəlin gözünə yuxu getməyib (sonralar biz o 
günləri xatırlarkən özü danışmışdı bunları), onun otaq yol-
daşları da yatmayıb, elə fikirləşiblər ki, bu necə işdir, aylarla 
küsülü gəzən qız, indi görüşə çağırır, görəsən nə deyəcək?

Dostlar əl-ayağa düşür, kimi onun şalvarını ütüləyir, 
kimi təzə köynək gətirir, kimisi də ona təzə qalstuk verir. 
Bütün yataqxanaya səs düşür, Mürsəl sabah görüşə gedə-
cək, görəsən nə olacaq?

Səhər açıldı (Mürsəl səhəri dirigözlü açıb. 3 qızılgül 
alıb arxasında gizlədib ki, xoş görüş olar, gülləri verərəm 
Həqiyə, son görüş olar, qırıb ataram. Özü də görüş yerimizə 
− qara saatın yanına 1 saat tez gəlmişdi (sonralar o qara saat 
bizim müqəddəs görüş yerimiz oldu, çox təəssüf ki, indi o 
saatı da söküblər. Mürsəl orada mənim şəklimi də biz nişan-
lı olanda çəkmişdi).

Mən Yasamaldan Baksovet metrosuna gedən 39 nöm-
rəli avtobusa minib gəldim görüş yerimizə, gördüm Mür-
səl dayanıb, əli də arxasında (gülü gizlədibmiş), o vaxt 39 
nömrəli avtobus indiki İçərişəhər metrosunun arxasından 
fırlanıb, yenə də Yasamala qayıdırdı. Mən düşdüm, düz 
Mürsəlin qabağında dayanıb dedim:

–  Mürsəl, çox götür-qoy elədim, gördüm ki, səndən 
etibarlısını tapa bilmərəm, qərara aldım ki, sənə ərə gedim. 
Göndər elçilərini, əgər mənimlə ailə qurmaq istəyirsənsə, 
yox, əgər istəmirsənsə, onda salamat qal!

Dedim və dönüb getdim. Elə düşdüyüm avtobusa da 
mindim, evə gəldim.
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Sonralar Mürsəlin dediklərindən: “...Mən bilmədim nə 
edim, bu qız külək kimi gəldi, sözünü birnəfəsə dedi, son-
ra da dönüb getdi. Nə qədər orada dayanmışam, bilmirəm, 
qolum ağrıyanda yadıma düşdü ki, mən neçə saatdır əlimi 
arxamda  saxlamışam... Ürəyim əsə-əsə sənin üçün seçdi-
yim güllər elə əlimdə də qalmışdı, öz-özümə təsəlli verdim 
ki, eybi yoxdur, mən Həqi üçün o qədər güllər alacam ki, 
saysız-hesabsız (sözünə də əməl etdi, Bakıda yaşayanda hər 
gün evə gözəl güllərlə gəlirdi, bilirdi ki, mən hər növ gülü 
sevirəm...)

Biz axırıncı dövlət imtahanından sonra nişanlandıq. Hamı 
sevinirdi, hamı – Mürsəlin qrup və otaq yoldaşları, mənim 
qrup dostlarım,  qonşular, həm onun, həm də mənim qohum-
larımız, atalar, analar, bacılar, qardaşlar. Bir sözlə, hamı bu 
xeyir işə ürəkdən şad idi. Mənim qrup yoldaşlarım  mənə 
mexaniki divar saatı, Mürsəlin qrup qızları stolüstü saat, oğ-
lanları isə hərəsi 10 manatdan yığıb mənə qırmızı qaşlı qızıl 
üzük almışdılar. Bizim Yasamaldakı geniş həyətimizdə bir 
büsat vardı ki, gəl görəsən!!!
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MƏNİM NİŞAN ÜZÜYÜM

Məni tanıyanlar bilir ki, mən qızılı, incə işlənmiş nə-
fis zərgərlik məmulatlarını lap uşaqlıqdan çox sevmişəm, 
amma mənim həyatda çox, olduqca lap çox sevdiyim bir 
əşya – Mürsəlin 55 manatlıq əlaçılıq təqaüdündən hər ay 
5 manat ayırıb yığdığı, Kutaisiyə − Tələbə Elmi Cəmiyyə-
tinin yolu ilə müsabiqəyə getdiyi və qalib gəldiyi həmin o 
Kutaisidən mənimçün aldığı 5 qramlıq nişan üzüyünü mən 
bütün dünyanın ləl-cəvahiratına dəyişmərəm. Üzüyün içinə  
“Mürsəl Həqiqət” yazdırmışdı.

İş elə gətirdi ki, (Mürsəl həyatda olmayanda) böyük qı-
zım Xumar həmin üzüyü orta barmağına taxar, çıxara bil-
məz, neçə gün şişmiş barmağını gizlədər ki, mən bilməyim, 
biləndə, tez onu diş həkiminin yanına aparıb, üzüyü – mə-
nim çox sevdiyim nişan üzüyümü kəsdirib, qızımın barma-
ğını xilas etdim, bəlkə də siz inanmazsınız, amma mən evə 
gələndən sonra, doğranıb aralanmış üzüyə baxanda, göz 
yaşlarım ixtiyarsız olaraq axmağa başladı, kəsilmiş yer həm 
Mürsəlin, həm də mənim adımı ayırmışdı, həkk olunmuş 
ürək isə itmişdi. O yadigar üzüyü gəlinimin barmağına tax-
maq istərdim qaynatasının əvəzinə, o da qismət deyilmiş, 
qismətdən çıxanı isə saxlamaq olmur...
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1974-CÜ İLİN MAYI

Təyinatlar paylanırdı. Artıq yaşa dolmuş, Şamaxıda  
məktəb direktoru işləyən Nuhbaba dayım mənə məsləhət 
gördü ki, təyinatımı Mərəzə qəsəbəsinə (malakanların sür-
gün olunub məskunlaşdıqları yer) götürüm, çünki toydan 
sonra mən Nərimankənddə yaşayacam, bunlar da çox yaxın 
kəndlərdir, yerimi rahat dəyişdirə bilərəm. Mən də elə elə-
dim, təyinatımı Mərəzəyə aldım (indi adı dəyişilib – Qo-
bustan rayonu olub, bir neçə kəndin inzibati mərkəzidir), 
orada həm rus, həm də Azərbaycan bölmələrinin şagirdlə-
rinə böyük həvəslə ingilis dilini öyrətməyə başladım (mən 
rus dilini çox mükəmməl bilirəm, bizim gənclik illərimizdə  
rus dili dövlət dili idi). Mən məktəbə yaxın bir yaşlı mala-
kan qadının – Mariya Pavlovna Silvestrovanın evində ki-
rayə qalırdım, 20 manat mən verirdim, 20 manat da dövlət 
təyinatla gəldiyimə görə verirdi. Bu 70 yaşlı qadın mənə 
çox şeylər danışardı həyatından. Hələ də ilk çıxan elekt-
rik ütüsünü işlədirdi, elə bil indicə alınıb. Mənə deyirdi ki, 
əsəblərini qoru, elə ki, gördün əsəbləşirsən, onda həyatının 
ən yadda qalan anını, gününü yadına sal, o zaman əsəblərin 
sakitləşəcək.

Mərəzə məktəbinin çox mehriban müəllim kollektivi var 
idi:  direktor Feyruz müəllim, tədris hissə müdiri Semyon 
Mixayloviç, Sona müəllimə, Bəhlul müəllim və başqaları...

Malakanların bir adətindən xoşum gəlirdi, onlar şənbə 
günlərində nə qonaq getməz, nə də qonaq qəbul etməzdilər, 
həmin gün yalnız ev işləri ilə, təmizliklə məşğul olurdu-
lar. Onların dediyi kimi −  “subbotnik” – yalnız təmizlik 
deməkdir.
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Yeganə mənim Mərəzədə yeganə rəfiqəm idi. Özü tibb 
bacısı idi, amma xəstəxanada yer olmadığı üçün hələlik 
məktəbdə laborant işləyirdi. Çox səmimi, çox gözəl xasiy-
yətli, çox ağıllı qız idi. Məni tez-tez evlərinə aparıb xanım 
anasının bişirdiyi dadlı ev xörəklərinə, ağbirçək nənəsinin 
hələ də dadı damağımda qalan təndir çörəyinə qonaq edirdi. 
Bacısı Elmira da, onun həyat yoldaşı Mayor da tibb işçiləri 
idilər, mən bərk soyuqlayanda çox əziyyətimi çəkdilər, əllə-
rindən gələni etdilər ki, mən qərib olduğumu hiss etməyim.

Yeganənin nişanında  Mürsəllə mən də dəvətli idik. Biz 
Yeganə üçün divar saatı alib üstünü də yazdırdıq − həm ya-
digar qalsın, həm də cehizi olsun. Mənim vəfalı Yeganəm o 
yadigar saatı 1975-ci ildən indiyə qədər olduğu kimi saxla-
yıb. Üstündə bu sözləri yazdırmışdıq:

“Əziz Yeganə və Şirağa!
Sizə xoşbəxt ailə həyatı arzulayırıq.
Hörmətlə: Həqiqət və Mürsəl, 1 iyun 1975-ci il.”
Ömrümün yazında rast gəldiyim könül dostum Yeganə 

bizim Nərimankənddəki evimizə − Mürsəlin ata yurduna 
nəvələrimlə yayı keçirməyə gəldiyimizi eşidib, oğlu Ra-
simlə bizə gəldi. Biz görüşməyimizə çox sevindik. 2016-cı 
ilin yayı idi. Ömrümüzün payızı idi, hər ikimiz yaşa dol-
muşduq, hər ikimiz oğul-qız, nəvələr sahibi idik. Xeyli söh-
bət etdik,  keçən illəri, günləri, Mürsəli yada salıb xeyli ağ-
ladıq... Sabahısı gün Rasim gəlib bizi Mərəzəyə − evlərinə 
qonaq apardı, çox gözəl və dadlı yeməklərə qonaq etdi bizi 
Yeganə, nəvələrim çox razı qalmışdılar.

Nə yaxşı, dünyada yaxşı var imiş,
Yoxsa tərk olardıq yaman əlindən...
Şair Rasim Kərimlinin bu misraları həqiqətdən xəbər 

verir.



Həqiqət  Ağamirzəyeva

29

MÜRSƏL ÇOX SAĞLAM İNSAN İDİ

Biz bir il nişanlı olduq (1974-1975).  Mən Mərəzədə 
olanda baldızlarım, onların qohumları, Mürsəlin yaxın dos-
tu − rəssam Vaqif müəllimlə tez-tez mənə baş çəkirdilər, 
məni darıxmağa qoymurdular. Mən də onlara layiqincə qul-
luq edirdim. Günlər, aylar keçirdi...

Mürsəl çox mehriban, olduqca diqqətcil idi. Çox sağ-
lam idi,  həm də çox iştahla yeməyi vardı, o yemək yeyərkən 
insan nə qədər tox olsa belə, yenə də onunla oturub yemək 
yeyərdi...

Bir gün yenə də məni görməyə gəlmişdi, mən həmişə-
ki kimi ona çay dəstgahı düzəltmək istədim, amma Mürsəl 
qoymadı, dedi:

–  Həqi, yaman acmışam, səni görmək üçün elə tələs-
dim ki, nahar da eləmədim, gətir görüm, nə verirsən mənə 
yeməyə?

Çaşıb qaldım, hazır xörəyim yox idi, birinci dəfəydi ki, 
Mürsəl ərk eləyib yemək istəyirdi. Mən əl-ayağa düşüb ta-
vanı elektrik plitəsinin üstünə qoydum, içinə yağ tökdüm, 
2 yumurta sındırdım. Elə bildim  bəs edər, çünki mənə ax-
şama qədər bəs edirdi.  Mürsəl qapıya söykənib, mənim 
“işimə” tamaşa edirdi. Gülə-gülə dedi:

–  Mən boyda adama elə 2 yumurta?
Dedim:
–  Bəs olmaz?
Ürəkdən güldü:
–  Sən sındır, bəs olanda, deyərəm. − dedi. 
Mən yumurtaları sındırdıqca ona baxırdım, dinmirdi, 

elə hey gülürdü, nəhayət, 10 yumurta sındıranda:
–  Bəsdir, qoy sənə də qalsın − dedi.
Sonralar o gözəl günləri yada salıb gülürdük.
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SƏADƏT SARAYI

Biz nişanlı olanda, tətil günlərində Mürsəl evlərindən, 
mən də Mərəzədən doyunca söhbət etməyə Bakıya qaçıb 
gələrdik. Qara saatın yanında bir-birimizi gözləyərdik, kim 
tez gəlsəydi o birini saatlarla gözləməli olurdu (O vaxtlar 
indiki kimi olsaydı, nə vardi ki... Zəngləşərdik).

Bir dəfə Mürsəl məni Passaj bazarının yanındakı Səa-
dət Sarayına apardı, dedi gedək, rəsmi nigah kəsdirmək 
üçün ərizə verək, bir ay gözləməliyik, toyumuz iyunun 20-
si olacaq – 1975-ci ildə.

Getdik ürəklərimiz əsə-əsə. Çox möhtəşəm və hədsiz 
gözəl bir saray idi. Mürsəl dedi ki, bu sarayı ailəsini qəl-
bən sevən Bakı milyonçusu − MURTUZA MUXTAROV 
1911-1912-ci illərdə çox sevdiyi xanımına – osetin mənşəli 
həyat yoldaşı Yelezaveta (Liza) Tuqanovaya hədiyyə verib 
və əlavə etdi ki:

–  Həqi, mən səni o milyonçudan da çox istəyirəm, 
sənə bundan da gözəl saray tikdirəcəm, üstündə də yaza-
cam: “Mürsəl-Həqi sarayı” ...

Gülə-gülə, ürəyimiz əsə-əsə ərizəni yazdıq. Günləri 
saymağa başladıq, nəhayət, nigah günü gəlib çatdı. Bizim-
kilər işdən icazə alıb stol açmışdılar, böyük bacım Bikəxa-
nımın yoldaşı Nadirin maşınını bəzəyib Mürsəli və onun 
qohumlarını gözləyirdilər. Hamı sevinirdi, yaxın qohum-
lar və qonşular da çağırılmışdı... Amma hamıdan çox mən 
həyəcanlı idim, axı Mürsəllə mənim ailə təməlimiz qoyu-
lurdu − həyatımızın ən vacib günü idi.

Darvaza açıldı və Mürsəl içəri girdi, daha heç kəs − nə 
baldızlarım, nə başqa qohumlar, nə xonça və s. Mürsəl çox 
dilxor görünürdü, həmişə gülə-gülə içəri girən Mürsəlin 
qanı qara idi.
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Heç nə başa düşmədim, Mürsəl niyə tək idi və niyə 
dilxor idi? Tez yanına qaçıb soruşdum:

–  Nə olub? Niyə qanın qaradır ? Bəs qızlar hanı? 
Hamı sizi gözləyir...

–  Həqi, hər ikimizin pasportu itib, yoxdur.
–  Necə yəni itib? Axı sən Səadət Sarayında ikisini də 

sol cibinə qoydun və belə dedin: “Həqi, kasıbın malı göz qaba-
ğında olar, qoy sənin də pasportun mənimki ilə bir yerdə − bu 
ürəyimin üstündə olsun, qoy mənim cibimdə qalsın, bilim ki, 
nəhayət, mənimsən”.

Başını aşağı salıb:
–  Elədir − dedi. Bütün evi, 2000-ə yaxın kitabları-

mın içini, hər yeri alt-üst eləmişəm, sirri-xudadır, heç vaxt 
bizim evdən heç nə itməyib, amma pasportlarımız yoxdur. 
Toya da cəmi 18 gün qalıb, toyun da bütün işlərini özüm 
görürəm, heç vaxtım yoxdur təzə pasport almağa. Nə ola-
caq, bilmirəm... 

Hamının üstünə elə bil su çiləndi, hamı susdu, qonaqlar 
da, şən musiqi də, Mürsəl də, mən də... Deməli bizə  arzula-
dığımız o  gözəl sarayda kəbin kəsdirmək qismət deyilmiş.  
(Düzdür, çox illər sonra – 23 fevral 2003-cü ildə əziz oğlum 
Turalın və onun da tələbə dostu olan yeganə gəlinim Gü-
nayın kəbinini həmin Səadət Sarayında kəsdirdim, amma 
mən ora Mürsəlsiz gedə bilmədim). Turalın maşın karvanı 
Səadət Sarayından çıxıb – mənim uşaqlıqdan çox sevdiyim 
Bəhram-Gur fontanından dövrə vuraraq, Bakını gəzərək  
Bakıxanovdakı möhtəşəm “Arzu” şadlıq sarayına gələndə 
mən qapıda onları qucaqlayıb həm öz yerimə, həm də Mür-
səlin yerinə bərk-bərk öpüb xeyir-dua verdim. 

Elit bir toy idi Turalın toyu. Mürsəlin qohum-əqrəbası, 
bizimkilər, qonşular, qudalar, Mürsəlsevər tanınmış səxsiy-
yətlər – hər ikimizin ali təhsil aldığımız Xarici Dillər İnsti-
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tutunun rektoru və müəllim heyəti də gəlmişdilər. Çıxış et-
dilər, Mürsəldən çox danışdılar. Qəzənfər Paşayev də çıxış 
etdi, Əmirhüseyn Məcidov göz yaşlarını boğaraq cavanları 
təbrik etdi və Mürsəl haqqında yazdığı kitabın ilk nüsxəsini 
Turala təqdim etdi...)

Anam, pasportların itdiyini eşidəndə, çox əsəbləşdi, 
Mürsəli yanına çağırıb dedi:

–  Oğul, hamı bilir ki, mən səni çox istəyirəm, öz şa-
maxılımsan, amma oldu ilə öldüyə çarə yoxdur, bu iş oldu, 
amma mən kəbinsiz qız vermərəm, get ailənlə məsləhətləş...

Mürsəl heç nə demədi, Sovet rejimi idi, qanun-qanun 
idi, mən Yasamaldan (o vaxtlar Oktyabr rayonu idi), Mürsəl 
isə Şamaxıdan pasport almalı idi. Arxivlər axtarılmalı, qə-
zetlərdə pasportların itməsi haqqında elan verilməli, cərimə 
haqqı ödənməli idi və s. O vaxt – 1975-ci ildə indiki kimi 
“Asan” xidmət olsaydı, işimiz asan olardı...

Bəli, mən kəbinsiz gəlin getdim. Anam məndən incidi, 
amma mən Mürsələ özümdən çox inanırdım. Bizim dövlət 
kəbinimiz 30 mart 1976-cı ildə kəsildi. Mənə Ağamirzəye-
va familiyasını fəxrlə daşımaq da qismət deyilmiş, o vaxtlar 
sənədlərin dəyişdirilməsi uzun həngamə idi. Mürsəlin məs-
ləhətilə mən öz qızlıq familiyamda qaldım, yalnız kəbin şə-
hadətnaməsində Ağamirzəyevayam, vəssəlam.
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BİZİM TOY GÜNÜMÜZ. 20 İYUN 1975-Cİ İL 

Məni 17 iyun 1975-ci ildə − 3 gün əvvəl Bakıdan Nəri-
mankəndə Durəsən əminin təzə aldığı “Moskviç”ində gəlin 
apardılar (Durəsən əmi bir az hövsələsiz adam idi). Məni və 
mənimlə gedənləri maşına oturdan kimi qaza basıb, dayan-
madan, heç kəsi gözləmədən çox sürətlə gəlib çatıb kəndə, 
soruşanda ki, bəs bəy maşını (o vaxtlar gəlin başqa maşınla, 
bəy isə başqa maşınla gedirdi), o biri maşınlar, mebel ma-
şını, kənddən gedən maşınlar hardadır, cavab çox lakonik 
olub: “Mənə gəlini tapşırmışdınız, onu da sağ-salamat gə-
tirmişəm, qalanları yolu tanıyır, gələrlər.”

O biri maşınlar çox gözləyiblər Cəngi yolunda, gəlin 
maşını gəlib çıxmayıb. Bu vaxt hansısa rayondan Bakıya 
gəlin aparırlarmış, hər iki maşındakı adamlar elə asfaltın 
üstündə xeyli çalıb oynayıblar, amma Mürsəlin narahatlığı-
nı görən Fatma xala onu sakitləşdirib, deyib ki, o Durəsən-
dən nə desən çıxar, gedib görəcəksən ki, gəlin evdədir... 
Sonralar bu gəlin əhvalatını çox deyib gülərdik.

Üç gün, üç gecə toy oldu. O vaxtlar aşıq toyları belə 
olurmuş − gecələr kəsilən heyvanların iç-ciyəri saciçində 
bişirilib yeyilirmiş, adət belə imiş. Aşıq Hacalı çox gözəl 
toy aparıb − gecədən səhərə qədər həm xalq dastanlarını 
oxuyub, həm çalıb-oxuyub, hər gecə bir dastan deyib.

Mən təzə təmir olunmuş gəlinlik otağımda (o boyda 
ikimərtəbəli evdə mənə əziz olan yalnız mənim gəlinlik 
otağımdır) oturub aşığın çal-çağırına qulaq asırdım, baldız-
larım qulluğumu tuturdular, ən çox da kiçik baldızım Gül-
süm çox canfəşanlıq edirdi, mənə baxmağa gələnləri tez 
otaqdan çıxarırdı ki, gözə gətirərsiniz, nə olub, gəlin-zad 
görməmisiniz.
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Məni qəribə hisslər bürümüşdü, alt mərtəbədən isə qa-
dınların səs-küyü eşidilirdi...

Səadət dolu xoşbəxt günlərimiz başlandı. Mürsəllə 
birlikdə məktəbə gedir, çox sevdiyimiz ingilis dilini sevə-
sevə şagirdlərimizə öyrədirdik. Hamı bizə qibtə ilə baxır-
dı, “həm boylu-buxunludurlar, həm çox savadlıdırlar, həm 
mehribandırlar, həm də bir-birlərinə çox yaraşırlar”, − de-
yirdilər. Mən hərdən Bakı üçün darıxırdım (qəriblik pis 
şeydir). Mürsəl çox həssas idi, öz mehribanlığı, öz sevgi-
si, diqqəti ilə məni darıxmağa qoymurdu, mənə maraqlı və 
gülməli hadisələr, tarixdə, həyatda olanlardan danışıb, müt-
ləq o gözəl səsi ilə şeirlər deyərdi və mən onun ürəyəyatımlı 
həzin səsinin ahəngi altında yuxuya gedərdim.

Bir dəfə, 10-cu sinfin uşaqları məni yoxlamaq üçün 
belə bir “səhnəcik” fikirləşmişdilər, guya dalaşırlar və biri 
mənə deyir:

–  Müəllimə, bu siyapıra baxın, dürrək-dürrək da-
nışır, qoymur dərsə qulaq asım.

Mən  təzəgəlin idim, hələ yerli dialekt sözlərini bilmir-
dim, bu sözlərin  də mənasını başa düşmədim, ingilis dilin-
də də deyildi, görəsən nə deməkdir?

Bütün sinif tam sükut içində maraqla mənim nə deyə-
cəyimi gözləyirdi, mən bir anlıq nə edəcəyimi bilmədim,  
amma özümü itirmədim, “uşaqlar, mən gedim, yaxşı yazan 
mel gətirim” − deyə cəld sinifdən çıxıb xilaskarımın yanına 
qaçıb əhvalatı tez-tez ona başa saldım, onun belə, çox qəri-
bə, əlini-əlinə vurub ürəkdən güldüyünü görməmişdim. O, 
koridorda şaqqanaq çəkib gülür, mən isə tələsirdim – onun-
cular cavab gözləyirdilər...

Xeyli güləndən sonra dedi:
–  Həqi, “siyapır” – həyasız deməkdir, “dürrək” 

isə − ağıllı, bic, çoxbilmiş deməkdir, bunlar bizim kəndin 
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jarqonlarıdır, yavaş-yavaş öyrədərəm sənə, hələ çoxu qalıb.
Mən tez sinfə gəlib dedim: 
–  Uşaqlar, siyapır olmaq yaxşı deyil. Amma dürrək 

olsanız, çox yaxşı olar.
Sözümü qurtarmışdım ki, sinfi sevincli gülüş bürüdü. 

Mən də zəfər çalmış sərkərdə kimi, özüm də qalib gəldiyim 
üçün onlarla birlikdə güldüm... O gün indi yaşa dolmuş şa-
girdlərimin yadındadır bəlkə də... (Mürsəllə o günü yada 
salıb gülərdik).

Mürsəl çox çalışqan müəllim idi. O, Şamaxı tarixində 
ilk dəfə linqafon kabineti yaratdı Nərimankənd məktəbin-
də, kənd uşaqları nauşniklə (qulaqcıqla) xalis ingilis dilində 
mətnlərə, şeirlərə, mahnılara, seçilmiş yazıçıların əsərlə-
rindən parçalara qulaq asırdılar. Mürsəl pulsuz fakultətiv 
məşğələlər və “Etika və Estetika” dərnəyinə başçılıq edir-
di. Kənd klubunda şagirdlərin ifasında teatrlar göstərilirdi, 
“Ana və poçtalyon” səhnəsinə baxan anaların göz yaşları 
dayanmadan axırdı... Mürsəl Nərimankənd tarixində ilk qa-
ranquş oldu, ilk ingilis dili müəllimi oldu (ikinci mən idim), 
öz həmyerlilərinə təmənnasız olaraq bu çətin dili öyrətdi, 
onun bir çox şagirdləri bizim instituta daxil oldular, indi 
də öz doğma məktəblərində dərs deyirlər... Zalım fələk isə 
öz tərs-dəyişik yazılarını – acı taleyimizi yazmaqda idi... 
Acıdan da acı taleyimizdən xəbərsiz xoşbəxt günlərimizi 
yaşamaqda idik, bütün dünya bizim idi...

P.S. Mürsəl dünyasını dəyişəndən sonra mən kənddə 
qalmalı oldum, Telli xalanı tək qoya bilməzdim. Mürsəlin 
anası hər cür hörmətə layiq idi və Məcnun müəllim məni 
müvəqqəti olaraq təzədən məktəbə düzəltdi ki, həm evə 
maaş gətirim, həm də başım bir az qarışsın ( 1984-85-ci 
tədris ili), amma Mürsəlin şagirdlərindən biri −  hal-hazırda 
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da həmin məktəbdə ingilis dilindən dərs deyən müəllimə 
mənə 2 saat vermədi ki, mənim dərs saatım düzəlsin (bu 
fani dünyada çox tərs-dəyişik işlər olur...) Məcnun müəllim 
mənə nəğmə dərsi verdi... Mən şagirdlərimə Şekspirin əsər-
lərindən, Şerlok Holmsdan, O’Henridən danışırdım, “Bas-
kervillərin iti”ni çox maraqla dinləyirdilər...
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XUMAR – İLK ÖVLADIMIZ
22 may 1976-cı il.

O gecə çox yağışlı gecə idi, elə leysan idi ki, kəndin 
yuxarısından üzüaşağı sel, özü də çox bərk sel kəndi ağzına 
almışdı, hətta inəkləri də sel aparıbmış. Heç vaxt görünmə-
miş bir yağış yağırdı. Bizim ilk övladımız belə bir yağışlı 
gündə dünyaya gəldi, bizi ata-ana elədi. Gəlişi ilə bizi çox 
sevindirdi, ilk dəfə ata-ana olanlar bu hissin necə şirin ol-
duğunu bilirlər.

Xumar çox gözəl uşaq idi (Mürsəlin bütün balaları onun 
özü kimi çox qəşəng  və ağıllıdırlar). Məktəbin qadın kol-
lektivi işdən sonra piyada, gülə-gülə Mərəzə xəstəxanasına 
məni təbrik etməyə və uşağı görməyə gəlmişdilər. Dedilər, 
kəndə yayılıb ki, sən bir diri kukla doğmusan, biz də gəldik 
baxmağa. Mən uşağı gətirdim, bir-birinə ötürə-ötürə baxdı-
lar, hamısı birağızdan dedilər: “Ay, ay, düz deyirmişlər, əsil 
diri kukladır ki var”. Gülə-gülə də getdilər. Xumarın çəkisi 
3,5 kq, boyu isə 50 sm. idi, həm də çox sağlam uşaq idi.

Xumarın adını nənəsi Telli xala qoyub. Mürsəlin zən-
gin kitabxanasında “Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası” kita-
bı var idi, onu gətirdi, anasının yanında oturub adları bir-bir 
oxumağa başladı. Hərflər bir-bir oxunurdu, Mürsəl yorul-
muşdu, amma Telli xala dinmirdi. Mürsəl dedi:

–  Ay ana, əlifba qurtarır, sən bir ad seçə bilmədin?
–  Sən oxu, − dedi.
Nənə və cavan ata adları oxumağa davam etdi, nə-

hayət, X hərfinə çatdılar, Xavər, Xalidə, Xalisə, Xanımana, 
Xansənəm, Xoşqədəm, Xumar... Telli xala, “Saxla” − dedi 
və üzünü pəncərəyə tutub, “Xumar, a Xumar” − deyə çağır-
dı, “Hə, Mürsəl, uşağın adını Xumar qoy, xoşuma gəlir...” 
Beləliklə, bizim ilkimizin adı Xumar oldu.
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Xumar indi Qaxda yaşayır, 2 gözəl qızı var, böyük qızı 
Zibeydə Rəssamlıq Akademiyasında təhsil alır, kiçik qızı 
Ayna dərs əlaçısıdır, orta məktəbdə rus bölməsində 5-ci 
sinifdə oxuyur. Birinci kürəkənim Zahir Azərbaycan Tibb 
İnstitutunda oxuyarkən, Xumar mikrobiologiya şöbəsində 
laborant işləyirdi. Zahir Xumarı görən kimi, onu sevmiş, 
el adəti ilə Bakıdan Qaxa gəlin aparmış, Qax adəti ilə üç 
gün, üç gecə toy eləmişdir. Gözəl ailə sahibidir, həkimdir, 
Xumarı və gözəl qızlarını çox sevir. Zahir ziyalı ailənin 
sonbeşiyidir, atası doktor Hacıəhməd Qaxda 50 il həkim iş-
ləmiş, tanınmış şəxs olmuşdur, anası Ayna xanım əməkdar 
müəllimədir.
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“QARACÜZLÜ” DASTANI

Nərimankənd məktəbinin direktoru, bütün Şamaxıda 
çox hörmətli el ağsaqqalı Davud müəllim rəhmətə gedən-
dən sonra, Məcnun Adıgözəlov direktor oldu, məktəbdə də-
yişikliklər etməyə başladı və... Biz 2 nəfərə 1 nəfərin dərs 
saatını verdi, dedi saat azdır. Mürsəl o məktəb üçün nələr 
yaratmamışdı?! Arzuları çox idi, hələ nələr var idi planın-
da... Həm də biz ikimizin maaşından müəyyən hissəsini yı-
ğıb maşın almaq istəyirdik, Mürsəl Şamaxıda maşın növbə-
sinə də yazılmışdı (“06” markalı “Jiqulu” maşının növbəsi 
– Mürsəl dünyasını dəyişən ili çatmışdı).

Mürsəl saatımızın azlığına görə, mənim körpə Xuma-
rı qoyub məktəbə getməyimə razılıq vermədi, “O saatları 
elə özüm tək deyərəm” − dedi. Ev-eşik, yaşa dolmuş ata-a-
na, bacı-qardaş və mən körpəmizlə − hamımızın qayğıları 
Mürsəlin çiyinlərində idi. Maaş da azalmışdı, Mürsəl əlavə 
başqa iş axtarırdı, bu məqsədlə də Şamaxı Maarif şöbəsinə 
getdi. Orada öyrənib ki, Qaracüzlü kəndinə müəllimlər 
lazımdır, yüksək maaş da verəcəklər... Razılaşıb. Biz hər 
ikimiz və 2 yaşına çatmamış Xumar balamızı götürüb Qa-
racüzlüyə, halal pul qazanmağa getdik.

Mürsəlin Biləcəridə yaşayan və çox istədiyi, ona adı 
ilə deyil, “Mor” deyə müraciət elədiyi ağıllı bacısı Umley-
lanın əri Ələddin Mürsələ məsləhət gördü, ki, əvvəlcə bir 
işlənmiş maşın alsın, sürməyi yaxşı-yaxşı öyrənsin, sonra – 
növbəsi çatanda təzə maşın alar və Ələddinlə birlikdə gedib 
boz rəngli “011” Jiquli aldılar. Biz yığışıb həmin maşınla 
Qaracüzlüyə getdik...

Tələbə vaxtı mən çox kitab oxuyurdum − hamı kimi. 
“Dağlar arxasında üç dost” əsərində kənd həyatını çox 
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gözəl təsvir etmişdilər, mənim − şəhərdə böyümüş qızın da 
ömründə gördüyü ilk kənd – Mərəzə nisbətən sivil idi. Ki-
no-teatrı, gənclər üçün rəqs meydançası, suyu da var idi, 
küçələri asfaltlanmış, sadə malakan evləri sıra ilə tikilmiş-
di. Bir sözlə-səliqəli bir məkan idi, sonra  Nərimankənd − 
susuz, qazsız kənd, daha sonra isə Qaracüzlü oldu. Əsərdə 
təsvir olunan o gözəl kənd obrazı yalanmış, yazıçının bəlkə 
də həyatda görmək istədiyi bir kəndmiş... Mən də inanmış-
dım ki, bütün kəndlər cənnətin bir guşəsidir, amma...

Nərimankənd – susuz kənd idi, qız-gəlinlər güyümlə 
kəndin aşağısında olan Əsəd quyusundan, səhv etmirəmsə, 
Məhəmməd quyusundan işlətmək üçün şor su daşıyırdılar. 
Quyu suları çox duzlu olduğu üçün içməyə yararsız idi. Bi-
zim su problemimizi Mürsəl həll etdi. Öz əlləri ilə dərin bir 
dördkünc  quyu qazdı, içini öz əllərilə daşla hördü, divarla-
rını suvadı, üstünü də örtdü. Bir balaca yer açıq qoydu ki, 
biz vedrə ilə su çəkə bilək. 4-5 ton su tuturdu həmin quyu. 
Sonra mağazadan uzun plastmas boru alıb gətirdi, onun bir 
ucunu quyunun ağzına, bir ucunu isə evin novçasına birləş-
dirdi, yağış və əriyən qarın suyu o quyuya axmağa başladı 
və bizim həmişə təbii distillə olunmuş suyumuzla hamam, 
heyvan, qab-qacaq, pal-paltar, ağac, mənim əkdiyim güllər 
və s. problemi həll olundu. İçməli su üçün də xüsusi çən 
alıb ora maşınla içməli su alıb tökdürürdü.

İndi dövran dəyişib, Nərimankəndə su, kanalizasiya, 
internet, telefon çəkilib. Biz orada yaşayanda həmişə tozlu 
və palçıqlı olan küçələrə asfalt döşənib, yolun qıraqlarına 
işıq dirəkləri düzülüb, yeni məktəb tikilib, şadlıq sarayı da 
var. Nərimankənd adı da dəyişdirilib – Qobustan şəhəri qo-
yulub. Mərəzə də çox dəyişilib, adı dəyişilib – Qobustan 
rayonu olub, bir neçə kəndin inzibati mərkəzidir. Amma 
mənimçün o kənd də, bu boyda dünya da mənasını itirib 
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Mürsəlsiz... İnanıram ki, yaşasaydı, el-obasının nə qədər 
müasirləşdiyini görsəydi, ürəyi fərəhlə döyünərdi, çünki o, 
elini-obasını sevən, gözəllik aşiqi olan eloğlu idi, sevimli, 
unudulmaz, həmişəyaşar, təkrarolunmaz Mürsəl idi...

Bəli, biz gəlib Qaracüzlüyə çatdıq, yol mənə çox uzaq 
gəldi, bomboz dağlarla əhatələnmiş narahat torpaq yol bizi 
balaca bir kəndə gətirib çıxartdı.Yağışlı havada ora Cəngi-
dən yalnız traktorla getmək olardı.

Gəldik kəndə, sağolsunlar, çox hörmətlə qarşıladılar 
− ev verdilər, çoxlu dərs verdilər, mən həm ibtidai sinif 
müəllimi, həm rus dili, həm biologiya, həm coğrafiya, həm 
riyaziyyat dərsi deyirdim (cəmi 5 müəllim idik, biri icazə 
alanda, onu da əvəz edirdik, mehriban kollektivimiz var 
idi). Yaxşı ki, biz sağlığında özlərinə rəhmət qazanan müəl-
limlərdən dərs almışıq, çox savadlı olmuşuq, onların qar-
şısında baş əyirəm, onlara minnətdaram, ruhları şad olsun!

Biz ikimiz birlikdə 450 manat maaş alırdıq, o vaxt-
kı dövr üçün çox pul idi. Mürsəl anasının boz inəyini də 
ora gətirdi ki, anamın qıçı ağrıyır, biz saxlayarıq, burada 
heyvan saxlamaq asandır. Mən Nərimankəndə − evə ved-
rə-vedrə yumurta, təzə kəsilmiş qoç-qoyun, yaxşı pendir, 
yağlı şor motalı, nehrə yağı və s. alıb tez-tez göndərirdim.

Dərsdən əlavə, mənim başqa görülməli işlərim də çox 
idi: güyümlə arxdan su gətirib pal-paltar yumaq, xörək bi-
şirmək, evi səliqəyə salmaq, balaca uşaq, üstəlik boz inək 
və gözdən-könüldən uzaq bir kənd həyatı...

Hərdən Xumarı qonşuya tapşırıb məktəbə qaçırdım, 
gələndə onun səhərdən hələ də ağladığını dedilər. Sonralar 
uşağı da məktəbə aparırdım, partada da oturmurdu, elə bi-
lirdi ki, qoyub qaçacam, ona görə də qucağımda saxlayaraq 
dərs keçirdim...

Yaxşı ki, insana sevmək hissi verilib, səbir-hövsələ ve-
rilib, danışmağa dili var, ruhu var, gələcəyə ümidi var və ən 
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başlıcası, yanında onu başa düşən, onu sevən həyat yoldaşı 
var, yoxsa...

1978-ci ilin mayında biz Nərimankəndə qayıtdıq və... 
Və Mürsəli teleqramla Bakıya – bizim institutda dərs 
deməyə çağırdılar onu sevən müəllimləri, əsasən də İs-
mixan Rəhimov, Qəzənfər Paşayev və Qulamhüseyn Əli-
yev. Bu insanlar o vaxtkı tələbələrin yaddaşında və ürək-
lərində özlərinə əbədi heykəl qurmuşlar, hətta İsmixan 
müəllimə “Tələbələrin atası” titulu verilmişdi. Tələbələr 
ondan rayona getmək üçün pul alar, İsmixan müəllim də 
gülə-gülə “işləyəndə, qaytararsınız”– deyərmiş...

Qəzənfər müəllimlə Mürsəl çox yaxın münasibətdə, 
ata-bala münasibətində idilər. Mürsəl məni uzaqdan Qu-
lamhüseyn müəllimə göstərib. Çox xoşuna gəlmişəm, son-
ralar həmişə mənə “ağ çiçəyim” − deyərdi.

Teleqram bizi – Mürsəllə məni çox sevindirdi, amma 
Telli xala Mürsəlin Bakıda işləməyinə heç cür razı olmur-
du, axırda razılaşdı.

Teleqramda belə yazılmışdı:
“Hörmətli Mürsəl müəllim!
Sizin  Dillər İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirdi-

yinizi, çox fəal və çalışqan bir tələbə olduğunuzu nəzərə 
alaraq, Sizi tanıyan müəllim heyətinin birgə təşəbbüsü ilə, 
Bakıya – təhsil aldığınız institutda dərs deməyə dəvət edi-
rik.

Ümidvarıq ki, xahişimizi qəbul edərsiniz”.
Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi, həyatımızın yeni 

səhifəsi −bizim həyatımızı dəyişən yeni yollar açılırdı...
Mürsəl Bakıya gəldi, mən kənddə qaldım. Bakıda evi-

miz yox idi. Düzdür, qohumlar var idi, amma Mürsəl qoltu-
ğa girən oğul deyildi. Bilmirdik nə qədər maaş alacaq. Mən 
də işləmirdim...
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Bir dəfə, Mürsəl Cəngidən keçəndə, özü də içində 
ola-ola maşını qəzaya uğramışdı. Kəndə xəbər gəldi, ca-
nıyananlar  gedib onu və əzilmiş maşını gətirdilər həyətə. 
Hamı bir-birinə dəymişdi, mən də çox qorxmuşdum. Mür-
səl gülə-gülə içəri girib mənə baxdı, yəqin rəngim ağarıb-
mış, ona görə də, evdə adamların çox olmasına baxmayaraq 
(biz adam yanında danışa bilmirdik, eyib sayılırdı), mənə 
yaxınlaşıb çox mehriban səslə astadan dedi:

–  Həqi, heç narahat olma, mən səni və balalarımı ağ-
lar qoyub ölə bilmərəm, bax, görürsən ki, mənə heç nə ol-
mayıb, özünə gəl! (Zarafatyana hələ bir göz də vurdu).

Böyük baldızım Dəstə Mürsəl üçün qurban demişdi, 
amma çox qəribə bir qurban idi. Demişdi ki, “Mən Mür-
səlin maaşı ilə bir qurban alıb kəsərəm, heç dilimə də vur-
maram”. Çox getdi-gəldi ki, Mürsəl ona qurban almağa pul 
versin, Mürsəl də tərsliyə düşüb ona pul vermirdi, deyirdi: 
“Bacı, qurban deyəndə, fikirləşib demək lazımdır, mən pul 
verim ki, sən mənimçün qurban alıb kəsəsən?  Belə qur-
ban harda görsənib? Özümə nə gəlib, həmin pulla elə özüm 
özümə qurban kəsərəm də...”

Çox gülməli vəziyyət alınmışdı, bacı əl çəkmir, qardaş 
gülür, amma pul vermirdi.

Əlacı kəsilən baldız gedib kəndin aşağısında yaşayan  
Məhəmməd adlı tanınmış molladan soruşur ki, bu məsələni 
necə həll etsin, o da məsləhət görüb ki, qurbanın iki hissə-
sini sən qoy, bir hissəsini Mürsəldən al, bir də belə qurban 
demə. Bəli, məsələ həll olundu,  pulun çox hissəsini Mür-
səl verdi (bacısına qıymazdı), az hissəsini isə Dəstə qoydu, 
qurban kəsildi, 7 evə paylandı, Dəstə isə, dediyi kimi, dilinə 
heç nə vurmadı.
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ELNARƏ QIZIMIZ
4 avqust 1978-ci il

Bu tarixdə bizim ikinci qızımız – qaraqaş, qaragöz El-
narə balamız dünyaya təşrif gətirdi, gəlişi ilə bizi çox se-
vindirdi. Mürsəlin bacıları, qohumları oğlan gözləyirdilər, 
amma 9 oğula bərabər qızımız oldu, Allahın işinə əl apar-
maq olmaz, özü bilən məsləhətdir.

Əmisi oğlu Əlmusa Mürsələ deyir:
–  Ay əmioğlu, adamın gərək ilki oğlan olsun, bax, 

mənim kimi, amma sən qızları yığırsan başına.
Mürsəl ona baxıb-baxıb deyib:
–  Sən heç narahat olma, əmioğlu, şükür Yaradana, mə-

nim qızlarım elə 9 oğula bərabər olacaqlar, sən görəcəksən.
Doğrudan da aslanın erkəyi, dişisi olmaz! Elnarənin 

adını əmisi qızı Mərcan qoyub, o vaxtlar “Elnarə” mahnısı 
çox məşhur idi, Mərcanın da bu addan xoşu gəlirdi, mən 
başqa ad qoymaq istəyirdim, amma Mərcanın xətrinə dəy-
mək olmazdı.

Mən 4 uşağımın heç birinə ad qoymamışam. Tələbə 
vaxtı adlar fikirləşirdik,  qızım olsa bu adı, oğlum olsa bu 
adı qoyacam, amma mənə növbə çatmadı...

Elnarə (mən ona ELYA deyirəm) çox ağıllı uşaq idi, 
özü də oğlansayağı bir qız idi, kukla-mukla ilə oynamazdı, 
atası ona maşınlar, tapançalar alırdı, Elya da bir az  onları 
oynadandan sonra, balaca çay qaşığı ilə oyuncaqların şrup-
larını açırdı ki, görsün içində nə var. Çox bahalı maşınları 
da sökmüşdü, sonra da təzədən yığmağa çalışırdı, atası da 
həvəslə ona kömək edirdi...

Yadımdadır, Tural körpə idi, atası alan nənnisində mı-
şıl-mışıl yatır, Xumarla Elnarə də kirayə qaldığımız evin 
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qabağında oynayırdılar, Mürsəl də evin qabağında oturmuş-
du. Xumar kuklasıyla, Elnarə də, həmişəki kimi, dəmir-dü-
mürlə oynayırmışlar. Birdən Elya iri, amma paslanmış, çox 
əyri-üyrü bir mismarı gətirib verir atasına, Mürsəl mismarı 
o yana, bu yana fırladır. Heç nəyə yaramadığıına görə kə-
nara atır, Elnarə isə tez qaçıb “qiymətli tapıntısını” təzədən 
gətirib atasına verib deyir:

–  Ata, heyifdir, lazım olar.
Mürsəl ürəkdən gülür, paslı mismarı əlində saxlayıb 

mənə deyir:
–  Ay Həqi, bu qız oğlan olsaydı, bütün nəslə bəs olar-

dı, gəl, sən Allah, bunun tapdığı “arxeoloji” tapıntıya bax, 
özü də deyir heyifdir... 

Xeyli güldük, o vaxtlar biz çox gülürdük, bir dəfə bal-
dızım Umleyla içəri girib bizə dedi:

–  Ay balam, haçan gəlirəm, şaqqıltınız küçədən eşidi-
lir, nə olub, bir dəfə də gəlim görüm ağlayırsan da, ay gəlin.

Yenə gülə-gülə dedim:
–  Ay qız, kənddə olanda ağzımı örtüb astadan gül-

məyə çalışırdım, indi də qoymursan gülək, bəs onda Allah 
niyə insanlara gülmək verib? (indi o gülüşüm yoxdur, az 
hallarda ürəkdən gülə bilirəm. Mürsəl mənim şənliyimi də, 
xoşu gəldiyi gülüşümü də, xoşbəxtliyimi də, gələcəyimi də, 
ruhumu da özü ilə apardı, mənə sonsuz kədər, sınıq ürək, 
problemli gələcək, çətin və “dəvəkeçməz” yollar və nə yax-
şı ki, 4 yadigar balasını da qoydu getdi. Balalar məni yaşa-
mağa məcbur etdi, onlarla mən xoşbəxtəm, nəvələr isə ta-
mam başqa dünyadır, “övlad qozun qabığı, nəvə isə  içidir” 
deyiblər... Heyif, Mürsələ nəvə görmək qismət olmadı...”

...Mürsəl, sən necə də haqlı idin, indi Elnarə qızımız 3 
diplomlu (ali savadlı və qırmızı diplomlu rəssam-dizayner, 
həm də diplomlu modelyerdir). Sənin kimi çox bacarıqlı, 
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sənin kimi təvazökar, yeri gələndə sərt və qaya kimi möh-
kəm iradəli xanımdır, gözəldir, tələbə dostu Zaurla gözəl 
ailə qurublar, Rəşad və Toğrul adında 2 ağıllı oğlanları var, 
(Toğrul sənin kimi şahmat həvəskarıdır, dəfələrlə olimpia-
dalarda yarışıb qalib gəlib, hələlik 2-ci dərəcəlidir, inanı-
ram ki, gələcəkdə dünya çempionu olacaq), Rəşad – 11-ci 
sinfə, Toğrul isə 8-ci sinfə keçib.  Qaygıkeş anadır, sənin 
dediyin kimi “9 oğula bərabər” qızımız sənə çox oxşayır, 
həm zahirən, həm də daxilən...

Uşaqlıqda dəmir-dümürlə oynamağı əbəs deyilmiş,  
Bakının və Azərbaycanın hər yerində onun yaratdığı kör-
pülərin dəmir şəbəkələri, dizayn verdiyi parklar, fanarlar, 
dəmir skamyalar, evlərin interyer və eksteryeri,  təkrarolun-
maz və yalnız Elyaya məxsus dəst-xətlə işlənmiş naxışlı qa-
pılar, dəmir darvazalar, Qobustan qəsəbəsinə gedən yoldakı 
naxışları ilə seçilən yolqırağı şəbəkəli hasarlar və (hamısını 
sadalamaq mümkün deyil)  bir çox əbədiyaşar sənət əsərləri 
ona məxsusdur...

Mən dünyanın ən bəxtəvər xanımıyam, çünki Mürsəl 
kimi gözəl qəlbli, gözəl xasiyyətli, həyata tək-tək gələn bir 
insan mənim ömür-gün yoldaşım olub, sevmişəm, sevil-
mişəm, oğul-qız dünyaya gətirmişəm, onların hamısı Mür-
sələ layiq böyüyüblər, sevilən və çox savadlı müəllim ol-
muşam, çox sevdiyim ingilis dilini orta və ali məktəblərdə 
tədris etmişəm, tərifnamələr, fəxri fərmanlar almışam. Bakı 
müəllimləri arasından seçilib Amerika – SOROS kursunu 
bitirib bir çox sertifikatlar almışam, “XX-XXI əsrin ziya-
lıları” kitabına salınmışam, həm ailəmlə, həm də sənətimlə 
fəxr etmişəm... Həyatda hər şey insanın istədiyi kimi ol-
mur, olsaydı, görəsən, necə olardı? Amma alın yazısı var, 
bəxt-tale var və bir də “Yazıya pozu yoxdur” məsəli var...
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BİZİM BAKI HƏYATIMIZ

A dostlar, bilmədim sevinc, qəm nədir,
Mən gəlib onları dünyada gördüm.
Seyrə çıxanları at yedəyində,
Tələsən yolçunu piyada gördüm.
Aqil olanlara hörmət, sədaqət,
Nadanda, nakəsdə zər-ziba gördüm.
Gözəl olmayanda odlu məhəbbət,
Misilsiz gözəldə mən əda gördüm.
Çoxları “dost” dedi yolda, yoxuşda,
Mürsəl şəfa tapmaz hər qələmqaşda,
Əbədi dostluğu doğma qardaşda,
Tükənməz sevgini anamda gördüm!
Bir də çox vəfalı yarımda gördüm !    

(Mürsəlin şeir dəftərindən)
                                          
Mürsəldən ayrı keçirdiyim o il – 1978-79-cu il mənə 

10 il qədər uzun gəldi və nəhayət, biz 1979-cu ilin sonunda 
ailəvi olaraq Bakıya köçdük. Əvvəl Biləcəridə şəraitsiz bir 
evdə, sonra isə Alatavada kirayə evdə yaşadıq. Çox xoşbəxt 
idik. Mürsəl 2 institutda – Xarici Dillərdə ingilis dilindən, 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda ədəbiyyatdan − əsasən 
də Füzulidən dərs deyir, onun qəzəllərini çox asan dillə izah 
edirdi, hamı onun dediyi dərslərə heyran olurdu − tələbələri 
də, müəllim heyəti də. Hətta dilçi professorlar da gəlib dər-
sə qulaq asırdılar. Amma iki yerdə işləməsinə baxmayaraq, 
aldığı maaş həm kənddəkilərə, həm də kirayədə yaşayan 
ailəsinə çatmırdı, Mürsəl başqa pullu iş tapmalı oldu.

Bir dost məclisində Şamo İsayev Mürsəlin necə gözəl 
şeir deməyinin şahidi olur, Mürsəllə söhbət edir, onu toyla-
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ra tamada aparmaq istədiyini deyib telefonunu verir. Mürsəl 
fikirləşib ona cavab verəcəyinə söz verir. Evdə məsləhətləş-
dik, qərara gəldik ki, hələlik işdən çıxmasın, getsin toylara, 
xoşu gəlsə, qərara gələr.

Mürsəl yavaş-yavaş tanınırdı, tez-tez toylara dəvət alır-
dı, güzəranımız yaxşılaşırdı. Qardaşı Məhərrəm sağalmaz 
xəstə idi, onu pul gücünə ayrıca palatada saxlatdırırdı, onun 
sağalması üçün hər şeyə razı idi, təki Məhərrəm sağalsın...

Ata-anasına çox yaxşı oğul, bacı-qardaşa yaxşı qardaş, 
övladlarına hədsiz dərəcədə sevən ata, elinə-obasına ürək-
dən bağlı olan, vətənini, dilini və dinini sevən gözəl ürəkli 
Mürsəlin o böyük  ürəyində dərin xal salmış bir nisgili var 
idi – qardaş dərdi!

Mən onu dalğın görəndə bilirdim dərdini. Bir dəfə 
titrək, boğuq səslə, yaşarmış gözlərini məndən gizlədərək, 
demişdi:

– Həqi, ürəyimdə bir dərdim var, ondan qurtula bil-
mirəm – qardaş dərdi... Qurban olduğum Allah birini elədi 
ölü – ona dözə bilmirəm, birini də elədi diri ölü − ona da 
dözə bilmirəm, heç dözə bilmirəm...
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TURAL
  7 sentyabr 1980-ci il

Elnarə anadan olanda hamı oğlan gözləyirdi, mənim 
üçün də, Mürsəl üçün də heç fərqi yox idi, amma baldızlar 
nəslin varisini gözləyirdilər. Mən hələ xəstəxanada olanda, 
ürəyimdə özümlə bir əhd-peyman bağladım, dedim, əgər oğ-
lum olsa, onun doğulduğu tarixin rəqəmi qədər brilyant qaş 
mənim gəlinimin nişan üzüyünə düzdürərəm, 7 brilyant qaş...

Əzizinəm, min aya dəyər,
Zülflərin minayə dəyər,
İl var, bir günə dəyməz,
Gün var, min aya dəyər...
Mənim 7 rəqəmindən lap uşaqlıqdan xoşum gəlir. Tu-

ral anadan olan gün də 7 sentyabr, bazar günü idi (o vaxt 
bazar günləri  “Səhər görüşləri” adlı konsertli veriliş var-
dı). Səhər saat 10-un yarısı idi. Mən xəstəxanaya getməli 
oldum.  İkiqat sevimli rəqəmimdir 7. Turalın dünyaya gəli-
şi hamını – bütün kəndi sevindirmişdi, hamı bir-birinə gö-
zaydınlığı verirdi. Ağamirzəyevlər ailəsinin oğlu olmuşdu, 
nəslin yeganə davamçısı, yeganə varisi gəlmişdi dünyamı-
za, həyatımıza...

Mürsəl qastrolda idi, məni əvvəlcədən aparıb kəndə 
qoymuşdu ki, qaynanam, baldızlarım yanımda olsunlar. O 
vaxt biz Alatavada kirayədə yaşayırdıq.

Tural anadan olanda 53 sm.,  çəkisi 5,5 kq. idi. Hamı 
deyirdi ki, pəhləvan Şahmirzənin belə də davamçısı olmalı 
idi. Tural sapsarı uşaq idi − saçı da, qaşı da sapsarı. Sonra-
lar yavaş-yavaş tündləşməyə başladı. Allah bütün övladları 
hifz etsin, indi Tural atası kimi hündürboylu, gursəsli, ins-
titutu atası kimi fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, çox meh-
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riban və qayğıkeş  bir oğuldur − Mürsələ layiq oğuldur, 2 
gözəl və ağıllı, əlaçı və idmançı oğlu var: Mürsəl və Sahib. 
Onlar babaları Mürsəllə  fəxr edir, onun layiqli  davamçısı 
olmağa çalışırlar. Tural həmişə halal zəhmətilə dolanıb, ev 
alıb, maşın alıb, gözəl ailə başçısıdır, çox şükürlər olsun!!!

Turalın adını Mürsəl qoyub. O vaxtlar Tural adı çox 
nadir ad idi, Nərimankənddə isə heç qoyulmamışdı. Bizim 
Turalımız Nərimankəndin ilk Turalıdır, ondan sonra çox 
Turallar doğuldu, amma bizim Turalımız kəndin ilkidir.

Qaynatam Teymur kişi rəhmətə gedəndə 1982-ci ilin 
avqustun sonları idi. Turalın 2 yaşı vardı. Hamının başı el 
ağsaqqalının hüzr mərasiminə qarışıq idi, mən də evin ye-
ganə  və qaynatasını çox istəyən gəlin kimi  hamıya lazım 
idim, uşaqlar da həyətdə oynayırdılar. Sən demə, sarışın, 
gombul balamız Tural gözdən oğurlanıb, evin yanındakı 
küllükdən (yəni zibil atılan yer) yavaş-yavaş aşağı düşüb, 
ulu babası Şahmirzə kişinin indi də adını daşıyan sıldırım 
qayanın ağzında, düz uçurumun üstündə ayaqları hava-
da oturub qıçlarını yellədirmiş. Onun elə təhlükəli, hətta 
“mənəm-mənəm” deyən cavan oğlanın da ürək eləmədiyi 
yerdə neçə saat və necə gedib oturduğunu heç kəs bilmirdi.

Mələktimsallı bir gəlin arxa tərəfdən quyudan su gətir-
məyə gedirmiş, uşağı görüb, hasarın dibi ilə asta-asta gə-
lib Mürsələ o qorxunc  vəziyyəti deyib. Mürsəl də, özünü 
itirmədən, asta-asta, səssizcə gəlib birdən uşağı qucaqlayıb 
sıldırımın üstündən götürüb, çünki çağırsaydı, uşaq səsə 
dönərdi və... İndi də o anı fikirləşəndə ürəyim əsir...

Mürsəl Turalı bərk-bərk qucaqlayıb həyətə gətirir, mən 
də çörək bişirilən  damda qadınlara kömək edirdim, heç nə-
dən xəbərim yox idi. Birdən Mürsəlin nəriltiyəoxşar boğuq 
– mənim heç vaxt eşitmədiyim səsini eşidəndə və çönüb 
ona baxanda, heç nə başa düşmədim, amma nə isə dəhşətli 



Həqiqət  Ağamirzəyeva

51

bir hadisənin baş verdiyini başa düşdüm, çünki mən həmişə 
təmkinli və sakit görünən Mürsəli heç vaxt bu vəziyyətdə 
görməmişdim. Mürsəl boğuq səslə mənə acıqlandı:

–  Həqi, bütün işlərini at, uşaqlarla məşğul ol, işi 
görən çoxdur, Turala bir şey olsaydı, heç bilmirəm nə edər-
dim, yəqin ki, mən də özümü qayadan atardım...

Mən heç nə başa düşmürdüm, ömür-gün yoldaşımı da 
heç vaxt bu halda görməmişdim, başqalarının − dedi-qodu 
sevən kənd arvadlarının yanında mənimlə belə rəftarına nə 
səbəb olmuşdu görəsən?

Həm də o vaxtkı kənd adətlərinə görə, cavan ata-ana 
böyüklərin yanında qucağına uşaq götürməzdi, arvadı ilə 
oturub söhbət etməzdi, biz də o adətlərə həmişə riayət edir-
dik.  Gözləyirdik inək, qoyun-quzu, toyuq-cücə, evdəkilər 
yatsın, sonra biz rahat söhbət edək, dərdləşək... Bizim söh-
bət etdiyimiz yer – evlərinin arxasındakı qaya idi. Biz çox 
mehriban idik bir-birimizlə, ürəkdən sevənlər sevdiklərinə 
qarşı çox diqqətli olmalıdırlar... Biz mənim çox sevdiyim 
gəlinlik otağımda dərdləşə bilmirdik, ona görə ki, əvvəla 
hər şey eşidilirdi, həm də çox bərkdən gülürdüm, hamısı 
da aşağıda eşidilirdi. Qayanın başı bizim görüş yerimiz idi 
(indi də oralarda gəzəndə, insanın dillə ifadə edə bilməyə-
cəyi hisslər bürüyür məni...), bəli, gülmək lazım gələndə, 
ağzımı bərk-bərk tuturdum ki, eşidilməsin, gecələrin süku-
tunu pozmaq olmazdı...

...Mən təzəgəlin olanda, qaynanamın əmisi qızı Fatma 
xala (mən onu çox istəmişəm) tez-tez bizə gələrdi. Bu gün 
də gəlmişdi, mən də ikinci mərtəbədə − sevimli “gəlin ota-
ğım”da idim, su içmək üçün aşağı düşəndə, təsadüfən, qay-
nanamın giley-güzarını eşitdim. Fatma xala:

–  Hə, ay Telli, necə gəlindir sənin bu şəhərli qızın?
–  Nə bilim, ay Fatma, hələ bilmək tezdir, amma sənə 
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deyim ki, oğlum “Bəki”nin (Bakının) gözünü çıxardıb, bir 
qəmişquşunu götürüb  gətirib (mən gimnast idim, özüm 
də çox arıq idim, qəmişquşu da balaca cüllüt deməkdir),  
qəmişquşu olmasına baxma, bu gəlin elə gülür, elə gülür, 
ikimərtəbə silkələnir, belə də gəlin gülər? Ayıbdır axı, eşi-
dən olar, bəlkə sən deyəsən ona belə gülməsin?

Fatma xala özü də şən adam idi, gülə-gülə dedi:
–  İşin olmasın, ay Telli, təzəgəlindir, gülən vaxtıdır, 

qoy gülsün də, qayanın başındasınız, kim eşidəcək? Sən hər 
şeyə fikir vermə, gəlinlərin hamısı qızıl ilandır, hələ görək 
səninki nələr yazacaq.

Allah şahiddir ki, mən heç nə “yazmadım”, “qızıl ilan” 
da olmadım. Mürsəlin anasını − anam, atasını − atam, ba-
cı-qardaşını öz doğmalarım bildim, bütün qohumlarına hör-
mətlə yanaşdım, həm məktəbdə, həm də kənddə özümə la-
yiq hörmətimi qazandım (sağ qalanlar təsdiq edə bilər). Heç 
vaxt kənddə başıaçıq gəzmədim, şəhər qızı olsam da, kənd 
adətlərinə hörmətlə riayət etdim,  indi də kəndə gedəndə 
uzun geyinirəm, qaynanamın mənə bağışladığı ağ kəlağa-
yını örtürəm, bu həmişə belə də olacaq...

Hər bir bəşər övladı həyata bir dəfə gəlir, elə yaşama-
lıdır ki, həmişə başını dik tuta bilsin. Mürsəl də o cür həyat 
yaşadı, qısaömürlü oldu, amma həmişə yad edilir, həmişə 
adı hörmətlə anınır. Yaşasaydı indi 66 yaşı olardı, amma 
qələmisınmış fələk ona bir qərinə (32 il 4 ay) ömür yazdı, 
indi də bir qərinədir ki, dünyasını dəyişib, hələ də mənim və 
onu sevənlər üçün yaşayır, çox illər, aylar keçəcək, amma 
Mürsəl həmişə ürəklərdə yaşayacaq, mən buna əminəm...

Bizim Turalımız – Ağamirzəyevlər nəslinin ye-
ganə varisidir. Çox gözəl ürəkli, atası kimi hündürboylu, 
qədd-qamətli, çox diqqətcil, yerini, danışığını bilən alicə-
nab bir övladdır.
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Mən ondan çox razıyam, çox savadlıdır, institutu, atası 
kimi, qırmızı diplomla bitirib, rus və ingilis dillərini çox 
səlis bilir, bu dillərdə tərtəmiz danışır. Xarici şirkətə öz ba-
carığı ilə düzəlib işləyir, öz halal zəhmətilə ailəsini yaxşı 
saxlayır. Tez-tez kənddə yaşayan iki bibisinə baş çəkir, qay-
ğılarından xəbər tutur, onlara kömək edir, imkanı daxilində 
digər qohum-əqrəbanın xeyir-şərində iştirak edir. Həmişə 
maaş alanda – aldığı maaşın hamısını gülə-gülə şabaş kimi 
elə qapının ağzında mənim başıma tökürdü, qoltuğunda da 
mənim ən çox sevdiyim yumşaq xurma qutusu, bir əlində 
“Eskimo” dondurması, bir əlində də Yessentuki butulkası 
olurdu (mənim mədəm hələ tələbəlik illərindən xəstədir, 
imtahanlar başlayandan qurtarana qədər mən həyəcandan 
yeyə bilmirdim). Gülə-gülə onları aparıb mətbəxə qoyub 
bizi yaradana həmişə şükürlər eləmişəm.

25 noyabr 2000-ci il, Bakıda zəlzələ oldu, hamı canı-
nı qurtarmaq üçün çölə qaçmışdı (Mən Alatavadakı Mürsəl 
alan evdə onsuz qala bilmədim, onu satıb   Yeni Günəşlidə 
yenicə tikilmiş, 3-otaqlı, iri mətbəxli, 2 balkonlu çox gözəl 
proyektli mənzil aldım).

Mənzilimiz 8-ci mərtəbədə idi, zəlzələ vaxtı  Xumar, 
qızı balaca Zibeydə ilə bizdə idilər. Xumar çox illər ki-
rayədə yaşayıb, o vaxt da kirayədə yaşadığı evdə hamam 
işləmədiyi üçün tez-tez bizə gəlirdilər. Çimdilər, çay içmək 
istəyirdik ki, otaqların divarları boğuq səs çıxara-çıxara 2 
dəfə əyilib qalxdı. Ev uğuldayırdı, bəlkə  üçüncü dəfə də 
əyilsəydi, bina davam gətirməzdi... Məsəl var, deyərlər, 
balam balasını istər, mən də öz balamı. Xumar Zibeydəni 
qamarlayıb aşağı qaça-qaça: “Ay mama, sən də qaç” − deyə 
qışqırdı. Mənim heç çölə qaçmaq fikrim də yox idi, sadəcə 
onların dalınca getməli oldum.

Bir qədər həyətdə durdum, bütün binanın sakinləri 
həyətdə idi, can şirindir, hamı bir-birinə qarışmışdı. Uşaq-
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lar təzəcə hamamdan çıxmışdılar, noyabr ayı idi, saçların-
dan su süzülürdü, heç fenlənməyə də vaxt tapmamışdılar, 
xəstələnə bilərdilər. Mən heç vaxt ölməkdən qorxmamı-
şam, Mürsəlsiz keçən maraqsız illər daha tez qurtarsa, mən-
cə yaxşı olar, amma Allah nə qədər ömür yazıbsa, insan da 
o qədər yaşayır, nə artıq, nə əskik, tam vaxtında dünyadan 
gedir...

Nə isə,  uşaqlara isti paltar gətirmək üçün asta-asta  8-ci 
mərtəbəyə çıxmağa başladım (liftə minmək təhlükəli idi), 
elə təzəcə çatıb qapını açanda ev telefonu zəng çaldı, gö-
türdüm. Kimsə ağlayırdı, başa düşmədim kim idi ağlayan, 
sonra əziz oğlum Turalın boğuq, hıçqırıqlı səsini eşitdim:

–  Ay mama, Allaha çox şükür ki, səsini eşitdim. 5-6 
kilometr buzun üstü ilə, qaça-qaça bura gəlmişəm ki, sənə 
zəng edim. zəlzələni eşidəndə ürəyim partlamaq dərəcəsinə 
çatmışdı, “mən də evdə yoxam, görəsən mama necədir” 
fikri məni öldürəcəkdi səsini eşitməsəydim. Nə yaxşı oldu, 
səsini eşitdim, özündən muğayat ol, biz səni çox istəyirik, 
lap çox. Sağ ol, burda uzun bir növbə var, hamı evi ilə da-
nışmaq istəyir.

Sağollaşdıq. Allahın gözəl payına həmişə şükür elə-
mişəm, mənə belə 4 gözəl ciyərparələr verib − Mürsəl ya-
digarlarını...

O vaxt Tural 4-cü kursda oxuyurdu. Həm işləyir, həm 
də oxuyurdu. İşdən onu Qazaxıstana işləməyə göndərmiş-
dilər, maaşı evə gəlirdi, özlərinə də ancaq siqaretpulu verir-
dilər, həmin az pulu yığıb mənə əyarlı,  bahalı xalis gümüş  
sırğa almışdı. Onun bu sırğaları, atasının aldığı nişan üzüyü 
qədər mənə əzizdir, payın çox olsun, oğul bala,  oğul payı 
şirin olar...
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QAYNATAM AQAMİRZƏYEV 
TEYMUR SAHMİRZƏ OĞLU

Çox yaxşı insan idi, onu çox istəyirdim. İslam dininin 
gözəl bilicisi idi, Quranı əzbər bilirdi, gözəl avazı vardı, 
mədrəsə bitirmişdi. Mənə mədrəsəni bitirmək haqqında şə-
hadətnaməsini göstərmişdi, dördkünc sarımtıl parçayaoxşar, 
parçanın ortasında iri-möhürəoxşar bir yazı var idi, yaşıl ərəb 
əlifbası ilə yazılar yazılmışdı. Müharibə iştirakçısı idi, çox-
lu orden-medallarla təltif olunmuşdu. Namazını, orucunu 
ömrünün sonuna qədər yerinə yetirdi, heç vaxt ibadətindən 
qalmadı. Gözəl avazı var idi. O, Quran oxuyanda, mən çox 
həvəslə ona qulaq asırdım, çox təəssüf edirəm ki, mən o vaxt 
o savadlı molladan Quranı oxumağı öyrənmədim...

Qaynatam cəmi 3 gün yatıb, heç nə yeməyib, yalnız su 
içib. Özü öz Yasinini, dualarını oxuyub, sakitcə dünyasını 
dəyişib. Mürsəl kirayədə qaldığımız evin xozeyni Ramiz 
dayı ilə tez məscidə gedib lazım olanları, əsasən də kəfəni-
ni aldı, məsciddə soruşublar ki, atan neçə kəbinlidir, Mürsəl 
deyib, 2 kəbinli (onun ilk həyat yoldaşı, deyilənlərə görə, 
hədsiz gözəl olub və dabanlarına dəyən çox uzun və gözəl 
saçı olub, xörək bişirərkən bilməyib, hörüyü maşınkaya dü-
şüb, o saat da alovlanıb, yazıq gəlin alışıb yanıb, körpə oğlu 
da baxımsızlıqdan ölüb). 2 kəbinli olduğu üçün Mürsələ 2 
qat kəfən aldırıblar. Belə adət varmış o vaxt). Nə isə, Mür-
səl çoxlu pul, 20 kq-lıq şit yağ, mən də lazım olan hər şeyi, 
uşaqları da götürüb, bizə kişinin ölümünü xəbər verməyə 
gələn Durəsən kişinin maşını ilə gecə yarıdan çox keçmiş 
kəndə çatdıq. Səhər açılanda hər şey hazır idi, halvası ça-
lınmış, yuxa çörəyi bişirilmiş, iribuynuzlu və xırdabuynuz-
lu heyvanlar kəsilmiş, qohum-əqrəba, baldızlarım − hamı 
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cəmlənmişdi. Hər şey qaynatamı son mənzilə yola salmağa 
hazır idi.

Yaxşı ki, o nurani el ağsaqqalı − vaxtlı vaxtında nama-
zını qılan, oruc tutan, ürəyi tək Ağamirzə dağlı o yazıq ata – 
Mürsəlin, çox sevdiyi “Şallı”sının (Telli yerinə Şallı deyirdi 
ömür-gün yoldaşına), anasının adını qoyduğu Güldəstənin, 
ağıllı qızı Umleylanın, sonbeşiyi Məhərrəmin bu dünyadan 
– bir-birinin ardınca əbədiyyətə qovuşaraq bir daha geri qa-
yıtmayanların ölüm qatarını görmədi, bəxtəvərmiş...

Həmişə namazın sonunda deyərdi: “Pərvərdigara, mən 
ölüm, qoy Mürsəl müəllim məni çiynində aparıb basdırsın.”

Hər dəfə namazı qurtarana yaxın mən podnosda yalnız 
ona məxsus armudu stəkan-nəlbəkisi ilə birlikdə nikel çay-
nikdə təzə dəmlənmiş çayı onun ayrıca otağına aparırdım, 
həmişə də eyni sözləri eşidirdim: “ Pərvərdigara...”

Bir gün, podnosu yerə qoyub, qaynatama dedim:
–  Ay əmi, sən həmişə eyni sözləri deyirsən namazın 

axırında, sənin 75 yaşın var, bizim heç 30 yaşımız da yox-
dur, əlbəttə ki, sən əvvəl öləcəksən, Mürsəl də səni aparıb 
basdıracaq. Daha bu sözləri deməyin nə mənası var? (Bizim 
çox səmimi münasibətimiz var idi).

Bu sözləri deyə-deyə çayını süzdüm, otaqdan çıxmaq 
istəyəndə, məni saxlayıb dedi: 

–  Otur, qızım.
Oturdum. Dedi: 
− Bala, sən hələ çox cavansan, dünyanın işlərindən xə-

bərsizsən. Amma, mənim son arzumdur, istəyirəm ki, mən 
öləndə məni Mürsəl aparıb basdırsın. Yadında saxla, bala, 
Allahın işini bilmək olmur, bilmək olmaz, kim kimdən əv-
vəl ölər, heç bilmək olmaz.

Bu sözlər məni üşütdü, ürəyimə qorxu düşdü, mən heç 
təsəvvürümə də gətirə bilməzdim ki, nə vaxtsa mən Mürsəl-
siz qala bilərəm. Dəhşət!!!
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Bəli, Allah bu qoca ağsaqqalın  sözlərini − son arzusu-
nu eşitdi, onu Mürsəl çiynində aparıb torpağa tapşırdı. Çox 
gözəl məclis düzəltdi, indi də “Teymur kişinin məclisindən 
bir daha olmaz” − deyirlər. Onun ilində isə qolu şişmiş, ağır 
diaqnozu qoyulmuş, cəmi 3 aylıq ömrü qalmış Mürsəl ata-
sının məclisini güclə yola saldı.

Doğrudan da, Allahın işinə əl aparmaq olmazmış...
Qaynatam mənim yuxuma bircə dəfə gəlib – 1982-ci 

ilin oktyabr ayında. Görürəm, çox səliqəli geyinmiş (o, çox 
səliqəli və təmizkar idi, palçıqlı küçələrdə necə yeriyirdisə, 
qaloşları par-par parıldayardı), buxara papağı təzəcə sula-
nıb-hamarlanmış, üzündə də qəribə təbəssüm var idi. Mən 
onu görüb tez evimizə dəvət edirəm, gəlmir, deyir: “Tələ-
sirəm, getməliyəm, amma gəlmişəm sənə bir vacib söz 
deməyə, onu deyib gedirəm”. Soruşuram: “O nə sözdür, 
de.” Deyir: “Qızım, mən hələ ölməmişəm, mən düz 8 aydan 
sonra öləcəm, yadında saxla, düz 8 aydan sonra.”

Dedi və getdi. Mən yuxudan ayıldım, hamı yatmış-
dı. Sonra Dəstə gəldi, mən də kənddə idim, biz Gülsüm 
baldızımın xeyir işinə hazırlaşırdıq. Mən çox sevinirdim, 
Gülsümə o qədər cehiz almışdım ki, hələ üstəlik öz cehiz 
qab-qacaqlarımı da, qab servizimi də, xrustallarımı da ona 
bağışladım. Mən sonra alardım, Mürsəlin canı sağ olsun. 
Bəy üçün (adı Hilaldır) o vaxt dəbdə olan bahalı “knopkalı” 
köynək, aşığa yaxşı xələt, bahalı konfetdən xonçalar, ma-
şınlara iri kəlağayılar, bazarlıq gətirən xonçalara xələtlər və 
s. Həyat gözəl idi...

Amma mən, nədənsə, yuxumu yaddan çıxara bilmir-
dim, o barədə hamıya danışdım, hələ zarafat da elədilər, 
qaynanam da belə dedi: “75 yaşında qoca kişi idi, vaxtı ça-
tıb, ölüb, qoy getsin yatsın da, nə 8 ay? Hələ bir 8 ay da 
artıq yaşamağını istəyirsən?”
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Həmin 8 ay, yuxunu gördüyüm 1982-ci ilin oktyabrın-
dan hesablayanda 1983-cü ilin iyun ayına düşür, o iyun ayı 
ki, 1975-ci ilin iyununda bizim toyumuz olmuşdu və yenə 
də iyun ayı idi ki, Mürsəlin vaxtsız ölümünün hökmünə 
fərman − onun dəhşətli diaqnozu verilmişdi: qara ciyərin 
xərçəngi! Hətta xərçəngdən də daha pisi − sarkoma...

Ruhların var olduğuna, öz sevdiklərini qoruduqları-
na, onlara nəyisə qabaqcadan xəbər verdiklərinə, tez-tez 
yuxularına gəlib onları sevindirdiklərinə inanıram, qayna-
tam da mənə 8 ay qabaqdan xəbərdarlıq etmişdi ki, mənim 
Mürsəl balamdan muğayat ol, qonaqdır, tez gedəcək və o 
da dünyadan köçəndə mən də öləcəm...

Öləcəm, evimin işığı sönəcək, indi yox, düz 8 aydan 
sonra öləcəm... Bunu demək üçün gəlmişdi əliquranlı ağ-
saqqal qaynatam Teymur əmi (mən ona “əmi” deyirdim)...

Sizə o vaxtın gözəl adətindən danışmaq istəyirəm – 
1982-ci ildə olan adətdən... Mən şəhər qızı, kənddə yaşa-
sam da, kəndin belə adətindən xəbərsiz idim.

...Səhər darvazanı taybatay açdılar, atın üstündə ca-
van-cavan oğlanlar içəri girdilər, qadınlar atların hər iki 
tərəfindən asılmış tərtəmiz vedrələrə, ya da xurcunlara – 
birinə iri yuxa arasında  halva, digərinə isə səliqə ilə bü-
külmüş ət yığırdılar, atlılar da bu ehsanı kəndə − bir-bir 
hər evə paylayırdılar.

Sonralar öyrəndim ki, bu adətmiş. Mürsəl ağsaqqal-
lardan xahiş edir ki, əvvəlki paylanan 0,5 kq. ət – külfət-
li ailəyə heç vaxt çatmayıb, biz də külfət (yəni coxuşaq-
lı ailə) olduğumuz üçün heç doyunca, hətta ətin suyuna 
çörək belə batırıb yeyə bilmirdik. Ağsaqqallar məsləhətlə-
şib, Mürsəllə razılaşıblar, amma onun təklif etdiyi 1 kq. əti 
800 qram saxlayıblar, bir masqura halva əvəzinə isə 1 kasa 
halva qoyulub molla Teymurun məclisində...
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Darvazamız 40 gün açıq qaldı, insanlar yaxın-uzaq 
kəndlərdən də axın-axın gəlirdilər, çox səliqə-sahmanlı 
və yaddaqalan bir məclis oldu rəhmətlik qaynatamın hüzr 
məclisi...
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CAVADOV ŞAHMİRZƏ AĞAMİRZƏ OĞLU

Qaynatamın atası olan Şahmirzə kişi – kəndin pəhləva-
nı, ağıllı ağsaqqalı, gözəl ailəli bir insan, 3 oğul atası olub: 
Əlmirzə, Teymur və Yusif. Əlmirzə − Əlibayramlıda yaşa-
yıb, orada da rəhmətə gedib. Kiçik Yusif müharibəyə gedib, 
geri qayıtmayıb. Telli xala öz qaynanasından ağızdolusu 
danışardı, onun dediyinə görə, Güldəstə adlı bu qadın çox 
ağıllı və ailəcanlı xanım olub, o vaxtlar gəlinlər uşaqlarını 
evdə dünyaya gətirirlərmiş, qonşudakı gəlin də dünyaya uşaq 
gətirəndə, halı pisləşib, həyat və ölüm arasında qalıb. O vaxt-
lar, ananı belə haldan çıxarmaq üçün, yəni onu hal aparmasın 
deyə tüfənglərdən dalbadal güllə atırmışlar kişilər. Güldəstə 
xanım da o anda pəncərənin qabağından keçirmiş gəlinə dəy-
məyə və qəfil açılmış güllənin  qurbanı olur.

Şahmirzə kişi həm də  Allahı çox sevən insan olub, 
şamaxılıların and yeri olan Şeyx Eyyubun müridlərindən 
hər kimsə Nərimankəndə gələndə, Şahmirzə kişi o adamın 
ayaqları yerə dəyib bulaşmasın deyə, onu boynunda müri-
din getdiyi evin qapısına qədər aparırmış...

Eşitdiyimə görə, onun “Nağdalı” adında başı yumru 
bir çomağı da varmış və kəndin şərəşur cavanları o çomaq-
dan çox qorxarmışlar. Heç bir xətalı iş görməzlərmiş, çünki 
Şahmirzə kişinin “Nağdalı”sı günahkarları çox pis cəzalan-
dırırmış... Evlərinin yanındakı qayada gəzməyi çox sevər-
miş (qaynatamın da saatlarla gəzdiyi yer idi). Əvvəldə qeyd 
etdiyim kimi,  altı uçurumlu həmin qayaya indi də, yəqin 
ki, əbədi olaraq  “Şahmirzə qayası “ deyilir və deyiləcək...

Bizim evin arxasında, Şahmirzə qayasının üstündə 
“Yara piri” var, deyilənə görə, insanlar gəlib o pirin torpa-
ğından yaralarına sürtüb şəfa tapırlarmış, həm də deyirlər-
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miş ki, gecələr o qayanın üstündə öz-özünə şamlar  yanır-
mış, rəvayətə görə, müqəddəslər orada namaz qılırlarmış, 
onların namaz qıldığı yerlərdə də gecələr şam yanarmış...

Bu söhbətləri mənə ağbirçək qohumlar danışıb – mə-
nim sevdiyim qarılar...
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TELLİ XALA – MÜRSƏLİN TALESİZ ANASI

Mən həmişə qaynanama hörmət etmişəm, nəinki tək-
cə ona, ümumiyyətlə Mürsəl adı ilə bağlı hər kəsə xüsusi 
və səmimi münasibətdə olmuşam. Uşaqlarımın bütün xe-
yir işlərində məclisin ən yuxarı yerində oturtmuşam, indi 
kənddə yaşayan Sərvinaz və Gülsüm də bunu təsdiq edər.

Çox təmizkar, hədsiz dərəcədə ağıllı və hövsələli − 
əsil ev xanımı və el ağbirçəyi idi. Mən – şəhər mühitində 
böyümüş bir qız, o dadlı xörəklər bişirən, səliqəli yor-
ğan-döşək sırıyan, tədbirli və hər şeyin yerini bilən qa-
dından həyat dərsi aldım.

Mürsəlin 40-nı verəndən sonra,  hamı elə bildi ki, 
mən uşaqlarımı götürüb Bakıya − heç doyunca oturmadı-
ğımız təzə evimizə qayıdacam, amma mən Mürsəlin ana-
sını o boyda həyətdə, damın altında tək-tənha qoyub gedə 
bilməzdim, bunu nə mənim vicdanım, nə də Mürsəlin son 
vəsiyyəti qoymazdı...

Mən – 30 yaşlı, ürəyinə sağalmaz dağ çəkilmiş, “qa-
raşal” gəlin, qaynanam və 4 atasız çox körpə balalarımla 
Bakıdan ürəyimizdə min bir arzularla gəlin gəldiyim bu 
evdə maraqsız, rəngini, şirinliyini, mənasını itirmiş gün-
lərimi yaşamaqda davam etdim.

P.S. Mən Mürsəlin hüzr məclisinin bütün xərcini 
onun öz pulu ilə yola verdim, camaatdan pul yığılmağa 
qoymadım (əgər qohumlardan hər kimsə, məndən giz-
li pul yığıbsa, Allahı bilsin). Adətdir, toya da, yasa da 
kömək məqsədilə pul yığılır, amma Mürsəl ev alandan 
sonra, yenə də toylara gedib pul qazanırdı, demək olardı 
ki, hər gün toyu var idi, elə bil, bilirdi öləcəyini, bilirdi 
ki, mən işləmirəm, pulum yoxdur. Mən də onun qazan-
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dığı bütün pulu onun məclisinə, onun qara mərmərdən 
olan daşına (1000 manat borcla) xərclədim, həm ona la-
yiq məclisi olsun istədim, həm də mən o kəndin “qərib” 
gəlini idim, o kənddən deyildim, yəni elqızı deyildim 
ki, hər hüzr məclisində gəlib iştirak edim, həm hüzrpulu 
borcundan çıxım...  Bəzi hüzrə gəldim, bəzilərinə, demək 
olar ki, çoxusuna gələ bilmədim, yəqin ki, Mürsəl sağ 
olsaydı, mən o elin həm xeyir, həm də hüzr məclislərində 
layiqincə iştirak edərdim...

Hüzrünə gələ bilmədiklərim məni bağışlasınlar, birinə 
gələ bildim, birinə yox. Tək-tənha, yolla-avtobusla, çox vaxt 
da borcla, uşaqları qonşuya, bacılara tapşırıb tələsə-tələsə 
gedib-gəlmişəm. Hüzrlərində iştirak edə bilmədiklərim 
məni bağışlasınlar, hamının ölüsü özünə əzizdir, “sənin ölün 
– ölüdür, mənimki yox, niyə mənim hüzrümə gəlməmisən?” 
deməyə də haqları var. Amma yəqin ki, o el, o oba onların 
“qərib” gəlinlərini bağışlar, axı mən o elin əziz Mürsəlinin 4 
yadigarını böyüdürdüm təkbaşıma, Allahın rizası ilə. Onla-
rın Mürsəl kimi oğula layiq böyümələri üçün bütün ömrümü 
onlara həsr elədim...

Bəli, mən xəstə və dərdli ana – Telli xala və 4 körpə 
balalar ilə kənddə qalırdım. Aylar, həftələr çox ağır ke-
çirdi, gün batmaq, səhər də elə bil açılmaq istəmirdi... 
Məcnun müəllim, bir vaxtlar etdiyi səhvin −  bizim Qara-
cüzlüyə getməyimizin əsas səbəbkarı məni təzədən dərs 
deməyə məktəbə işə düzəltdi. Çox sevindim, həm maaş 
alacaqdım, həm kollektiv içində olacaqdım, həm də sev-
diyim ingilis dilindən dərs deyəcəkdim, amma hər arzu 
həyata keçmir, mən ingilis dili deyil, nəğmə dərsi deməli 
oldum...

Sizə deyim ki, 1984-85-ci illərin qışı çox soyuq idi. 
Mənim həmişə qanım az olub, indi də anemiyadan əziy-
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yət çəkirəm. Qanı az olan adamlar çox üşüyən olurlar, 
mən də hər səhər (dərs olan günlər) balaca, dünyadan 
bixəbər Məhtabı yorğançaya büküb, əllərim dona-dona 
aparıb kəndin aşağısındakı uşaq bağçasında işləyən bal-
dızım Dəstənin qızı Arzuya verirdim. Sağ olsunlar, Mə-
cnun müəllimin qızı da, orada işləyənlərin hamısı bala-
ca Məhtabın çox əziyyətini çəkiblər, Məhtaba çox qayğı 
göstəriblər...

Beləliklə, mən nəğmə dərsi deməyə başladım. Səsi 
olan uşaqlar oxuyurdular, yaxşı səsi olanlar lap zildən 
oxuyub öz bacarıqlarını nümayiş etdirirdilər, sonra mən 
onlara Şekspirin faciələrindən, xarici ədəbiyyatdan,  Şer-
lok Holmsdan, O’Henri və başqalarından danışırdım, 
uşaqlar da maraqla qulaq asırdılar, elə hey soruşurdular: 
“Müəllimə, Siz bunları necə yadda saxlamısınız, bu qə-
dər şeyi yadda saxlamaq olar?” Onlar bilmirdilər ki, mən 
həmişə dərs əlaçısı olmuşam...

O bədbəxt anadan danışmaq mənə çox çətindir, Al-
lah heç bir anaya Telli xalanın taleyini qismət eləməsin! 
Mürsəlsiz 1 il 3 ay yaşadı, əgər ona yaşamaq demək olar-
dısa, axşam-səhər bütün kənd onun ürəkparçalayan ağı-
larını eşitdi, gecə-gündüz ağladı. Yalnız uşaqları dizinin 
üstündə oturdub oynadanda ağlamırdı. 3 oğul anası  oğul-
suz qaldı, dul gəlini və 4 körpə ilə. Dərdə dözə bilmədi, 
yorğan-döşəyə düşdü, boğazı tutuldu, həmişə ağrılı qıçla-
rı da tutuldu, boğazından su da keçmədi.

Allah şahiddir ki, mən əlimdən gələni edirdim, bal-
dızlarım da kömək edirdilər. Yataq xəstəsinin nə olduğu-
nu mən yaxşı bilirəm, Mürsəl də yatdığı o 2 ayda mənim 
əziyyət çəkməyimə razı deyildi, utanırdı, mənim hamilə 
vəziyyətdə ona qulluq eləməyimdən çox xəcalət çəkir-
di, hərdən əllərimdən tutub saxlar, “mən bu əlləri gül-
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çiçək, qızıl-gümüşlə bəzəmək əvəzinə, gör nələrə məcbur 
edirəm” − deyərdi... İnanın ki, mən onun əziyyətini öm-
rümün axırına qədər çəkməyə razı idim, təki sağ qalaydı, 
səsi-nəfəsi mənə bəs edərdi...

Telli xala can verirdi, ev qohumlarla dolu idi, mən də 
gələnlərə çay, kiçik süfrə düzəldirdim. Səhərdən axşama 
qədər yazıq ana can verirdi, sinəsinin üstündə Ağamirzə-
nin köynəyi, əlində isə bərk-bərk tutduğu şəkil Mürsəlin 
idi.

1985-ci ilin mart ayı idi, soyuq hava idi. Bir ürəyiya-
ralı ana can verirdi...

Birdən, onun lap yanında oturmuş Fatma xala ona 
dedi:

– Telli, ölə bilmirsən, canbəsər olmusan, çağır gəli-
ni, al halallığını, onu çox incitmisən...

Mən o vaxtlar halallıq nə olduğunu bilmirdim, necə 
yəni, halallıq almadan ölmək olmur? Olmurmuş demək...

Bir qədər də keçdi, mən birinci dəfə idi ki, adamın can 
verməyini görürdüm. Fatma xala məni çağırıb öz yanında 
otuzdurdu, bir az da bərkdən:

– Telli, al halallığını.
Yazıq qaynanam bulanmış gözlərini mənə tərəf çevi-

rib, çox zəif səslə, “Mənə halal elə, bala” − dedi.
Mən Fatma xalaya baxdım, nə baş verdiyini anlamağa 

çalışdım, Fatma xala da, “Ver, qızım, halallığını ver” −
dedi. Mən də, “Halal xoşun, ay xala” − dedim.

Amma elə “halal” sözündən sonra, Telli xala dərindən 
bir ah çəkib, “can bala” deyib gözlərini yumdu ( Mən o 
vaxtdan bilirəm halallıq nədir...).

Mən Mürsəlin anasını ona layiq son mənzilə yola saldım, 
mənə elə gəlir ki, hamı onun məclisindən razı qalmışdı...
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May ayının gəlməsini gözləyirdim ki, dərslər qur-
tarsın (mən məktəbdə işləyirdim, Xumar da 3-cü sinifdə 
oxuyurdu, daha mənimçün bu boşalmış evdə 4 körpə ilə 
tək-tənha qalmaq çox çətin idi, daş-divar adamın üstünə 
gəlirdi, gecələr isə yuxum ərşə çəkilirdi, yata bilmirdim, 
əsəblərim də pozulmuşdu, yaxşı ki, uşaqlar var idi, yaxşı 
ki, canıyanan insanlar var idi bu fani dünyada, tez-tez gəlib 
dəyirdilər mənə, hərə bir söhbət edirdi, olanlardan-keçən-
lərdən, başım qarışırdı, baldızlarım da   gecələr növbələşib 
mənimlə qalırdılar...

“Mən gecələr yatanlara həsəd aparıram” mahnısı mə-
nim sevimli mahnım oldu.
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AĞSAQQAL  “MƏSLƏHƏTİ”

Bir gün Mürsəlin ögey dayısı – Ağamurad kişi bizə 
gəldi, çox təəccübləndim, o qədər soyuq “qardaş” idi ki, 
mən çox sonralar bilmişdim ki, Ağamurad kişi Telli xala-
nın ögey qardaşıymış...

Nə isə, gələn adama hörmət borcumuzdur, onu hör-
mətlə qarşıladım, altına nimdər (yəni döşəkçə) qoydum, 
çay gətirmək istəyəndə qoymadı, mən ürəyimdə elə hey 
“Allah xeyir eləsin, illərlə qapımızı açmayan bu adam, nə 
əcəb bizi yad eləyib, bizə təşrif gətirib?” − deyə götür-qoy 
edirdim...

– Gəlin, gəl otur, səninlə söhbətim var.
– Buyurun − dedim.
– Sən, gəlin, eşitmişəm, Mürsəl üçün bahalı daş – 

qara mərmərdən daş saldırmaq istəyirsən...
– Bəli, − dedim.
– Eləmə, o öldü getdi, nə biləcək sən onun üstünə 

mərmər saldırmısan, yoxsa adi – qardaşınınkı kimi sadə 
daş saldırmısan. Sən, gəl, ağsaqqal məsləhətinə qulaq as. 
Sən Mürsəlin qalan pulunu böl 3 yerə, biri – anasının (onda 
Telli xala hələ sağ idi),  biri xəstə qardaşının, biri də bala-
larının, Mürsəlçün də bir sadə daş saldır, qurtarsın getsin.

Mən susurdum, bu özünü başbilən sayıb mənim evimə 
pul bölməyə gələn adam nə ixtiyarla, hansı haqla Mürsəlin 
qolu ağrıya-ağrıya qazandığı halal pulunun haqq-hesabını 
aparırdı?! Düşünürdüm ki, meydan boş olanda nələr olur-
muş...

– Hə, nə deyirsən? −  sualı məni xəyaldan ayırdı, ca-
vabım belə oldu:

– Dayı, böyüyümüzsən, canın yanır, ona görə belə 
deyirsən, amma bir şeyi nəzərə almamısan, mən bu evin 
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gəliniyəm, Mürsəlin arvadıyam, 4 uşağının anasıyam, nə 
qədər ki, mən sağam, heç kəs bu evə ağalıq edə bilməz, 
mən Mürsəlin hüzrdən qalan pulunun hamısını onun daşı-
na qoyacam, onun özünəlayiq daş saldıracam, pulum çat-
masa, borc alacam. Bunun heç kəsə dəxli yoxdur, bu bir, 
qaldı xəstələr, onlar da mənimdir. Sən heç narahat olma,  
Telli xalanı tək qoymaram, o ölənə qədər qalıb ona baxa-
cam, elə bilmə ki, onu atıb sənin ümidinə qoyacam, xeyr, 
Mürsəlin anası da, qardaşı da mənə əmanətdirlər, sən ürə-
yini buz kimi saxla,  nə vaxt sənin qapına borca gəlsəm, 
onda verməzsən, deyərsən, sənə demişdim pulu 3 yerə böl. 
Vəssəlam.

 Dayanmadan, birnəfəsə dedim bunları, özüm də göz 
yaşı içində.

Durub getdi...
Söz var, qəlb ovundurar,
Söz var, qəlbə toxunar.
Söz var, açıb deyərlər,
Söz var, gözdən oxunar...
O vaxtlar mərməri Rusiyanın Jitomir şəhərindən gəti-

rirdılər, çox pul və əjdaha kimi yiyə lazım idi. Pul azalmış, 
yiyəmi isə qara torpaq mənə qaytarmırdı, yuxusuz qaran-
lıq gecələr isə heç bitmirdi...

Bir gün, Nəzakət bacımın yoldaşı Vaqif bircə qarda-
şım İlqarla təngnəfəs bizə gəldilər, həyəcanla dedilər:

– Bacı, Allah elə bir iş görüb ki, heç inanılası deyil, 
Yasamalda − bizim qonşuda cavan bir oğlan rəhmətə get-
mişdi, qardaşları da gedib Jitomirdən qara mərmər gətirib-
lər, anası deyib ki, gedin, mənim balamçün qırmızı mər-
mər gətirin... Əsil Mürsəlin boyuna uyğundur −185 sm. 
hündürlükdədir. Gedək, onu alaq.

Ölü daşına sevinməzlər, amma mən çox sevindim. 
Mürsəlin daşı üçün çox fikir edirdim, qorxurdum, gücüm 
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çatmaz, amma o gözəl Allah həmişə mənə yol açıb.Tez 
qalan pulu da götürüb Yasamala getdik. Yerdə, taxta qu-
tularda qablaşdırılmış iri başdaşı, sinə daşı, tumba və s. 
elə bil ki, məxsusi Mürsəl üçün sifarişlə gətirilmişdi. Mən 
yerdəki qutulara baxıb Allaha şükürlər edirdim...

Ev yiyəsi ilə pulu razılaşdıq, əlimdə qalan axırıncı pu-
lun − 5.500 rubl pulun hamısını daşa verib evə qayıtdım. 
Səhəri gün, bacılarımın yoldaşları və qardaşım qaldırıcı 
kranla qara mərməri bizim Alatavadakı evimizin kiçik 
həyətinə gətirdilər.

P.S. O vaxt mən o qədər pula bəlkə də 2 xudmani həyət 
evi ala bilərdim, kirayə verib balalarımı yaxşı dolandıra 
bilərdim, uşağımın 2-si də ev problemini həll edə bilərdi 
indi, amma canım odlu idi, heç nə eşitmirdim, elə bilirdim 
ki, ona layiq olmayan bir daş saldırsam Mürsəl məndən 
inciyər, nə bilim, bəlkə də inciməzdi, mən həmişə çalış-
dım ki, onun adı ilə bağlı hər şey ona layiq olmalıdır... Hər 
bir şey... O mərmərin sinə daşına yazdırdığım şeir Səməd 
Vurğunundur.

Bir dəfə, biz hələ nişanlı olanda, Mürsəl məni Bakıda-
kı Fəxri Xiyabana aparmışdı. Mənim qəbirstanlıqdan heç 
xoşum gəlmirdi, həm də qorxurdum ordan, amma Mürsəl 
onları, sanki canlıdırlar kimi ziyarət edir, hərəsindən bir 
şeir deyə-deyə, həyatlarından danışa-danışa məni qəbirdə-
kilərlə “tanış” edirdi. Səməd Vurğunun qəbrinə çatanda, 
həmin şeiri başdan-ayağa qədər əzbər söylədi, dedi:

– Bilirsən, Həqi, insana sağlığında yox, öləndən son-
ra yiyə lazımdır, sağ insan özü öz problemlərini həyatda 
həll edə bilər, öldü, qurtardı, qarışır min ilin ölüsünə, vəs-
səlam... Bax, bu yazı çox uğurlu seçilib yazılıb bura, bu 
şeirdən çox xoşum gəlir...

Mən də həmin şeir parçasını Mürsəlin sinə daşına yaz-
dırdım: “Ölüm sevinməsin qoy...”
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Fəxri Xiyabandan çıxanda elə bildim ki, çiynimdən 
yük götürüldü, “Mürsəl, bir də məni qəbirstanlığa aparma, 
qorxuram, başqaları nişanlılarını kinoya, teatra, gəzməyə 
aparır, sən də məni ölülərin yanına...” − dedim, ürəkdən 
güldü, amma söz verdi ki, aparmayacaq. Sözünə əməl edə 
bilmədi, ömrümün sonuna qədər məni və balalarını Nəri-
mankənd qəbirstanlığının ziyarətçisi elədi Mürsəl...

Mən çox yaxşı qəbirüstü rəssam tapmaq üçün Bakı 
qəbirstanlıqlarını baldızım Umleylanın yoldaşı Ələddinlə 
çox gəzdim, axırda “Qurd Qapısı” deyilən qəbirstanlıqdan 
“Boroda” (həmişə saqqallı olduğu üçün onu belə adlan-
dırırmışlar) təxəllüslü Vova adlı çox tərifli rəssam tapdıq, 
işlərini bəyəndik. Mürsəlin də daşının işləməsini xahiş 
etdim, “1000 manat” dedi zəhməthaqqı üçün. Məni fikir 
götürdü, kimdən borc alacam... Razılaşdım, çarə yox idi.

Bu dünyada gözüm qaldı,
Ülviyyətdən necə doyum?
Deyilməmiş sözüm qaldı,
Şeriyyətdən necə doyum?  
- şerini onun öz dəftərindən götürdüm, özü öz əli ilə 

tələbəlik dəftərinin üz qabığına yazmışdı.
O rus balası – rəssam Vova, bizim Alatavadakı bala-

ca həyətimizdə Mürsəlin ayaqüstə, ayaqlarının altında bir 
vaxtlar mənim üçün gətirdiyi qızılgüllər tökülmüş, əlində 
isə əbədi donmuş sevdiyi mikrofonunu, “həyat yoldaşın-
dan əbədi xatirə” sözlərini başdaşına həkk edə-edə ağla-
yırmış, Sədaqət bacımın yoldaşı Bilal ondan soruşanda ki, 
niyə ağlayırsan, rəssam cavab verib:

– Mən rəssamam, elə bilməyin ki, mən hər ölü üçün 
ağlayıram, amma əsil rəssamlar sifət cizgilərindən insanı 
oxuya bilir, onun nə xasiyyətdə olduğunu, necə yaşadığını 
deyə bilir, bu cavan oğlan isə o qədər gözəl xasiyyətli, o 
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qədər gözəl insan olub ki, mən onun ölümünə ağlayıram, 
onunla danışıram, onun belə tez ölməsinə yanıram, siz 
yəqin ki, məni başa düşməzsiniz...

Bu söhbətlərdən mənim sonralar xəbərim oldu, çün-
ki mən hələ də kənddə idim. Onun zəhməthaqqısını borc 
eləyib verdim, çox ürəklə işləmişdi Mürsəlin qəbirdaşını, 
onun ayaqüstə olan mikrofonlu şəklini elə gözəl işləyib ki, 
elə bil canlıdır, indicə səsini eşidəcəksən. Rus da olsa, söz-
ləri elə düzgün yazıb ki, heç bir dənə də olsun hərf səhvi 
yoxdur...

Bir gün, hörmətli Əmirhüseyn müəllim bizə gəldi, 
mənə 400 manat pul verdi, soruşanda “bu nə puldur?” 
dedi:

– Müəllimə, bu Mürsəlin öz puludur, biz telestudi-
yada 10 nəfər 200 manatdan lotoreya oynayırdıq, 2000 
manat alacaqdı,  Mürsəl də 2 adamın hərəsinə 200 manat 
vermişdi, indi Mürsəl həyatda yoxdur, o 2 adam da gətirib 
mənə veriblər 400 manatı ki, mən onu sizə çatdırım, buyu-
run, bu sizə çatacaq. 

İnanın, səmimi sözümdür, elə bildim göydən mələklər 
yerə enib, mənim borc məsələmi həll etdilər (Nə yaxşı ki, 
dünyada hələ də halal insanlar var, mən heç vaxt Mürsə-
lin pul işinə qarışmırdım, özü qazanıb, özü də xərcləyirdi, 
bəlkə də başqa adamlarda da pulu qalıb, mən bilmədim, 
yalnız o 400 manatdan başqa bizə pul verən olmadı). 600 
manatı da asta-asta verdim, qohum-əqrəbalar idi.

Mürsəlin daşını saldırdım. Anasını torpağa tapşırdım.
Qaynanamın 40-nı təzə vermişdim. Gələn-gedən, ev, 

uşaqlar, Mürsəlsiz günlərim, oxşamalar, mərsiyələr, daha 
nələr...

Ürəyimdə yaram var,
Üstdə xal-xal qaram var,
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Gəl, aç  sinəmin başın
Gör yanmamış haram var? 
(Elə bil mənimçün yazılıb).
Mürsəl, Ağamirzə ilə bir yerdə − bir dəmir hasa-

rın içində uyuyur (o yeri Telli xala özü üçün saxlamışdı, 
amma Mürsələ qismət oldu), onların baş tərəfində sıra ilə 
ata-anası,  Dəstə və Məhərrəm uyuyur, (Deyəsən Mürsələ 
yaxın yerdə mənə yer qalmayıb, bu kəndin “qərib” gəlini 
elə qəbirstanlıqda da “qərib” qəbirdə yatacaq...)
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MƏHTAB – 14 GECƏLİK AY DEMƏKDİR
27 dekabr 1983-cü il

Məhtab dünyaya gələndə Mürsəli  Moskvadan naümid 
qaytarmışdılar. Ölümlə vuruşurdu, Əzrayıla  can vermək 
istəmirdi, axı onun ölən vaxtı deyildi, çox cavan idi, arzula-
rı indi-indi çiçək açırdı, hələ nə qədər görülməli işləri vardı, 
təzə körpəsi dünyaya gəlirdi, “Atam hardadır?” soruşanda 
ona nə cavab veriləcəkdi?..

Məhtab dünyaya gələrkən, qapıda rus dili müəlliməsi 
olan bacım Sədaqət və baldızım Sərvinaz həyəcanla uşağın 
oğlan olmasını gözləyirdilər, (o vaxt UZİ yox idi), hamı elə 
fikirləşirdi ki, belə bir şad xəbər Mürsəli sevindirər, bəlkə 
də möcüzə baş verər, qalxar ayağa?!

Qəşəng bir qızımız oldu. Mən uşağın göbəyi düşməmiş, 
icazə verilən vaxtdan çox tez qaçıb gəldim. Canım Mürsə-
lin yanında idi, çox darıxmışdım onunçun, lap çox, heç bil-
mirəm onsuz keçən bu 33 − bir qərinə ilə necə dözmüşəm?

Mən içəri girər-girməz, mənim bir neçə kitabın müəlli-
fi,  “Qızıl Qələm”  mükafatı almış jurnalist bacım Nəzakət 
tez körpəni qucağımdan alıb  Mürsəlin başına doladı, “Sənə 
gələn qada-bəla bu uşağa gəlsin, sən dur ayağa!” dedi.  
Mürsəl:

–  Ay baldız, neynirsən?  Uşağı qoy yerinə, elə şey 
eləmə, Allah hərəyə bir bəxt, bir ömür verir ana bətnində 
3 aylıq olanda, ona ruh da verir. Sən indi Allahın işinə əl 
aparmaq istəyirsən? O, bir uzunsaç, gözəl bir qız olacaq, 
adını da müqəddəs şəxs, qarasaqqal, ağ çalmalı, ağ əbalı 
bir qeybdən gələn adam qoyub. O, bir gecə bizə gəlib mənə 
dedi: “Mürsəl müəllim, qızın olacaq, adını Məhtab qoyar-
san”. Mən ondan soruşanda ki, “Məhtab nə deməkdir?” 



Yarımçıq qalmış arzular 

74

gülümsəyib dedi: “Oxumuş adamsan, evində də Ərəb-fars 
lüğəti var, aç, bax, Məhtab – 14 gecəlik ay deməkdir, qızın 
adını qoyarsan...”

Sonra Mürsəl dərindən nəfəs aldı, bir az dincəldi, sonra 
mənə baxıb ah çəkdi, dedi:

–  Həqi, sənə çox çətin olacaq, amma heç vaxt sonbe-
şiyimə demə ki, sən gəldin, ata getdi, hərənin bir qisməti, 
bir ömür payı var, Allah özü bilər, daş üstündə ot bitirən 
Allahdır, əlində çox möcüzəsi var, bilmək olmaz, bəlkə sa-
ğalaram...

...Mən xəstəxanada olanda, eşitdim ki, kəndin ağ-
saqqalları yığışıb məsləhətləşiblər, belə qərara gəliblər ki, 
hələ ki, Mürsəlin nəfəsi ağzındadır, gedək onu kəndə – ata 
yurduna gətirək. Elə də edirlər, 3-4 maşın gəlir Alatavadakı 
evimizə, nəhayət ki, bizim öz geniş evimiz vardı,1983-cü 
ilin yanvarında biz o evə köçdük, 1984-cü ilin yanvarında 
isə Mürsəl  dünyasını dəyişdi, xəstə olanda tez-tez mənə 
deyərdi: “Həqi, nə yaxşı ki, bu evi ala bildim, yoxsa bu qə-
dər adam harda oturub durardı?”

...Mürsəl onu aparmağa gələn adamlara belə deyib:
–  Mənim qayğıma qalmısınız, narahat olmusunuz, 

çox sağ olun, hamınıza minnətdaram, fələk qoysa, hamını-
zın xəcalətindən çıxaram, əsas da ata qohumlarımın xəcalə-
tindən çıxa bilsəydim, rahat olardım. Heç bilməzdim ki, siz 
məni bu qədər çox istəyirsiniz... Amma, məni bağışlayın, 
başımın şahı evdə yoxdur, Həqini deyirəm, gələr, necə məs-
ləhət bilər, elə də edərik, mənimçün nə təfavütü var, ora da 
evimdir, bura da evimdir, bir can borcluyam, fərq eləməz, 
o evdə can verim, ya da bu evdə can verim, Həqi gələr, özü 
həll edər...

Ağsaqqallar  boş qayıdırlar, qaynanam da, Dəstə ilə 
Sərvinaz da Mürsəl Moskvadan qayıdandan sonra  bizdə 
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qalırdılar, Mürsəlin bu hərəkətindən narazı qalıblar, bir 
xeyli diskussiya aparıblar aralarında, onların heç xoşuna 
gəlməmişdi. Baldızlar deyib, “kənddə biabır olduq,  maşın-
ların boş getməsi heç yaxşı olmadı”, qaynanam deyib ki, 
“Mürsəl bu arıq gəlini nə yaman çox istəyirmiş, heç bilmə-
mişəm...” 

Nə isə, mən Məhtabla evə gələndə, Mürsəlin sağ qolu-
nun həddən artıq şişdiyini, rənginin avazıdığını – açıq-sa-
rıya çalan bir rəng aldığını gördüm, özümü saxlaya bilmə-
dim, gəlib üzündən-gözündən bərk-bərk öpdüm (dünyada 
heç kəs – heç kəs canından çox sevdiyi bir insanı elə öp-
məsin) – həsrətlə, ürəyimin qanı axa-axa, yana-yana, göz 
yaşları axa-axa, böyüklərdən çəkinə-çəkinə, ürəyimin da-
yandığını hiss edə-edə, qəlbdən gələn həsrətli bir öpüş idi...

Mənim evdə olmadığım 3-4 gündə Mürsəl çox dəyiş-
mişdi, sağ qolu o qədər şişmişdi ki, pəhləvan cüssəli Mür-
səlin onu tərpətməyə gücü çatmırdı. Sifətinə qəribə işıq 
gəlmişdi, elə bil içəridən işıq saçılırdı, kirpikləri uzanmış, 
qaşı bir qədər də qalınlaşmışdı, çox gözəlləşmişdi, ilahi bir 
gözəllik idi, heç nə başa düşmürdüm,  dedim: 

–  Mürsəl, sən nə qədər  qəşəngləşmisən, bu qaş, bu 
göz, bu işıq, bütün bunları mən niyə əvvəllər hiss eləmə-
mişəm, yoxsa səni  lap çox istərdim...

Gülümsünüb, o gözəl gözləri ilə xeyli mənə baxdı, bax-
dı, yavaş səslə dedi:   

–  Mən həmişə səndən gözəl olmuşam, sən bilmə-
misən, həmişə elə bilmisən ki, səndən gözəli yoxdur, gör-
dün ki, var.

Evdəkilər eşitməsin deyə, yavaşca güldük. Mən ondan 
gözlərimi çəkə bilmirdim, sanki onun hər saniyəsini, hər 
anını beynimə həkk etmək istəyirdim.

İçəridəki iri otağa keçib baldızım Dəstədən soruşdum:
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–  Ay Dəstə, Mürsəl  necə də dəyişib, niyə belə olub?
Ağlaya-ağlaya məni qucaqladı, dedi ki, günahsız 

adamlar öləndə,  gözəlləşir, pis adamlar öləndə, heyvan 
sifəti alır, it, canavar və s.

Mənim əsəblərim tarıma çəkilmişdi, hirslənib ona de-
dim:

–  Mürsəl ölməyəcək, ölə bilməz, məni qoyub get-
məz, o, mərd oğuldur, namərdlik edib məni tək qoyub 
gedə bilməz.

Hönkürtümü boğmağa çalışırdım, Mürsəl eşitməsin... 
Mürsəl bilməsin deyə, tez əl-üzümü yuyub, o olan ota-
ğa gəldim, iri əllərini sığallamağa başladım, ürək nələrə 
dözə bilərmiş... Amma hazırlaşmaq lazım idi, hamı məni 
gözləyirdi, sakitcə bu evdən nə lazımdısa, yığışdırılırdı, 
mənim anam, bacılarım, baldızlarım, yazıq qaynanam elə 
hey ora-bura vurnuxurdular, mən isə, qucağımda yenicə 
doğulmuş körpəmi bərk-bərk sinəmə sıxıb, Mürsəlin ya-
nında oturub ona baxırdım, o da yaş dolu gözləri ilə mənə, 
körpəyə baxırdı. İnsan həyatında elə anlar olur ki, dil da-
nışa bilmir – ağızda qurumuş ağac parçasına dönür, dil 
əvəzinə ürək yanır, nəfəs kəsilir, beyin heç nə fikirləşə bil-
mir, bəşər övladı yeri, göyü, Allahı, bütün kainatı köməyə 
çağırır, gözündə yaş da daşlaşır, axmır...

1984-cü ilin yanvarın 3-də gecəylə Mürsəlin qara kö-
çünü Nərimankəndə – onun ata yurduna aparan bir neçə 
maşın kəndə tərəf hərəkət edirdi,  soyuq, qarlı bir qış ge-
cəsi idi o gecə...
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Ürəyimə nəfəs kimi çəkdiyim,
Həsrətiylə qovrulduğum, hardasan?
Bəs deyilmi sənsizlikdən çəkdiyim,
Varlığıyla ovunduğum, hardasan?
Qara saçım yavaş-yavaş ağardı,
Cavan yaşda cavan ömrüm qocaldı,
Bu can sənsiz güc-bəlayla dayandı
Yoxluğunda məhv olduğum, hardasan?
Ağ da yağsa gözlərimə qara, qar
Dərdsiz-qəmsiz bu dünyada hara var?
Ürəyimdə dünya boyda yara var
Çarəsizcə gözlədiyim,  hardasan?!
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MƏHTAB, QIZIM, MƏNİM ÖMRÜMÜN ƏN 
DƏHŞƏTLİ GÜNLƏRİNİN YADİGARI, 

MƏNİ BAĞIŞLA!

Mürsəl hər bir bacı-qardaşının qayğısına qalırdı, amma 
Sərvinazın uşağı olmadığına görə, onun əziyyətini lap çox 
çəkib, həkimlərə çox aparıb, müalicə etdirib, amma əziyyə-
ti itib, onların övladı olmayıb...

Sərvinaz Mürsələ deyib ki, axırıncı uşağınızı mənə 
verərsən, mən də ona öz balam kimi baxaram, qardaş balası 
ilə uşaqlı olaram.

Biz Bakıya gələndə Məhtabın 2 yaşı var idi, çox qəşəng 
bir qız idi, fələyin yazısından xəbərsiz böyüyürdü bu balaca 
qız... Bilmirdi ki, onun dünyaya gəlişi ilə atasının dünya-
dan getməsinin arası düz 14 gecədir... 27 dekabr 1983 və 9 
yanvar 1984-cü il, ona verilən adın mənası da 14 gecəlik ay 
deməkdir, demək, burda da bir hikmət var imiş...

Biz Bakıya gələndə Xumar 3-cü sinifdə, Elnarə isə 1-ci 
sinifdə – vaxtilə mənim oxuduğum 159 nömrəli məktəbdə 
oxumağa başladılar. Mürsəl rus dilində oxutmaq istəyirdi 
balalarını, mən də istədim, amma repetitor tutmaq lazım idi, 
mənim isə pulum heç yox idi, ona görə də Azərbaycan böl-
məsində təhsil aldılar.

5 yaşlı Turalla 2 yaşlı Məhtab məktəbə yaxın olan uşaq 
bağçasına getdilər, balaca idilər, hökumət də 4 uşağa 95 
manat təqaüd kəsmişdi. Mürsəlin işlədiyi “Azkonsert”də 
maaşı çox az idi, çünki o əsasən toylardan pul qazanırdı. 
Cənnətməkan Mürsəl, nə yaxşı ki, ömrünün son (1983) ilin-
də balaları üçün ev ala bildi, yoxsa nələr olardı, deyə bil-
mərəm. İşim də yox idi, Mürsəl, biz onunla Bakıya gələndə,  
məni işləməyə qoymadı, dedi, “sən mənim balalarımı yaxşı 
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böyüt, mənə daha heç nə lazım deyil, mən özüm ailəmin 
qayğısını çəkəcəm”. Çox yaxşı da saxlayırdı, hansı mey-
və nübar olurdusa, ondan vedrə-vedrə alırdı, deyirdi, “biz 
çox kasıb olmuşuq, sən Allah, uşaqların meyvəsindən kəsib 
mürəbbə bişirmə, səninçün ayrıca alacam, qoy mənim bala-
larım gözütox olsunlar”.

Mürsəlsiz yer evində, həm də həyətində onun qəbir daşı 
düzələn bir evdə, üstəlik 2 dəfə də oğru gəlmiş bir evdə ya-
şamağa qorxurdum, ana-bacı nə vaxta qədər gəlib mənimlə 
gecələyəcəkdi?  Oğrular nə axtarırdılar, bilmirəm, mən 4 
balamı, əsasən də 3 körpə qızlarımı qorumalı idim.

Qardaşıma dedim ki, mən bu evdə qala bilmirəm, onu 
satın, təzə bir bina evinə köçürdün məni. Elə də etdilər, bu 
evi satıb, o vaxt yalnız Yeni Günəşlidə tikilən təzə koopera-
tiv mənzilə köçdük, pulun isə hamısını ödədim ki, borcum 
qalmasın. Çox geniş, gözəl proyektli, çox iri mətbəxli, 3 
otaqlı təzə mənzil idi. Mən Nizami metrosunun yaxınlığın-
dakı Mərkəzi banka – 80 manatlıq maaşla mühasib işinə 
düzəldim,  işdə hamı nahar fasiləsində istirahət edəndə, 
mən qaça-qaça yaxınlıqda olan Kömürçü bazarına qaçıb 
bazarlıq edər, iş bitəndə isə ağır sumkalarla avtobusa minib, 
bağçadan Turalla Məhtabı götürüb ağır sumkalarla birlikdə 
evə gələrdim, Xumarla Elnarə isə balaca əllərilə bacardıq-
ları qədər evi-eşiyi yığışdırır, dərslərini edirdilər...

Günlər, aylar keçirdi...
Bir dəfə  yolda, bir əlimdə ağır sumka, bir əlimdə Məh-

tabın əli, işdən də yorulmuş vəziyyətdə ağlaya-ağlaya ge-
dəndə, Məhtab soruşdu:

–  Mama, niyə ağlayırsan ?
–  Sumkam ağırdır, gücüm çatmır.
Məhtab bir az fikirləşib dedi:
–  Sən ağlama,  sən sumkanı dart, mən də səni dartım, 

onda sənə ağır olmaz, gedib evimizə çatarıq...
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Məhtab balaca olanda, hələ məktəbə getməyəndə, Sər-
vinazın yoldaşı Qoca gəlib aylarla Məhtabı aparıb kənddə 
saxlayırdı, mehrini salmışdı uşağa, öz doğma balası kimi 
saxlayırdılar. 1-ci sinfi Bakıda oxudu, yayda mən uşaqları 
Şüvəlandakı pioner düşərgəsinə aparırdım, mən işləyirdim, 
uşaqlarım da pulsuz doyunca yeyir, oynayır, istirahət edir-
dilər. 3 ay qalırdıq orada, aldığım maaşa gəlib uşaqlarım 
üçün məktəbə təzə pal-paltar, ayaqqabı, çanta, kitab-dəftər 
və s. alırdım. Yaxşı oxumaları üçün əlimdən gələni edirdim, 
böyüməklərini gözləyirdim. Biz yayda düşərgədə olanda, 
Qoca gəlib Məhtabı kəndə apardı, dedi südümüz, qaymağı-
mız, toyuq-cücəmiz var, qoy uşaq yesin kökəlsin, 2-ci sinfə 
keçən yayı da kənddə keçirtdi. Biz avqustun sonunda evə 
gəldik, ev-eşik, məktəb qayğılarından başqa, mən kəndə ge-
dib Məhtabı da gətirməliydim, yol uzaq, mən yorğun, asta 
gedən avtobus, ondan ötrü çox darıxdığım balaca qızım...

Biləcəridə yaşayan baldızım Umleyla kəndə xalça 
toxumaq üçün ip almağa gedir, gələndə Məhtabı da gətirir 
ki, gəlin yazıqdır, yorğundur, bir də kəndə gedib gəlməsin. 
Evlərinə gec çatırlar, gecə uşaq Biləcəridə qalır, səhər bizə 
gələcəkdilər (Umleyla çox gözəl xalça toxuyurdu).

Qoca işdən evə gələndə, Məhtabı evdə görmür, “uşaq  
hanı” soruşur, “Umleyla apardı” cavabını eşidəndə evə gir-
məyib, elə iş paltarında Biləcəriyə gəlir və Məhtabı  daha bir 
gün də artıq görmək istədiyini bildirir. Səhər bizə gəlirlər, 
yolda  Qoca Umleylaya deyir ki, Məhtabsız qala bilmirəm, 
Həqiqət onu mənə versəydi, ömrüm boyu öz uşağım kimi 
saxlayardım, uşaqsız olmağımı unudardım...

Mən həmişə qonaqpərvər olmuşam, o gün də sevindim – 
həm qonaqlara, həm də kəndə getməyəcəyimə çox şad idim.

Qocanın gözləri qızarmışdı, səbəbini soruşdum bal-
dızımdan, dedi çox ağlayıb, Məhtabı istəyir. Allaha acıq 
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gedər, sənə də çətindir, əvvəldən də Sərvinaz Mürsəldən 
axırıncı uşağınızın ona verilməsini istəyib, o rəhmətə ge-
dəndən sonra sənə deyə bilməyiblər. Bu yazığı gözüyaşlı 
qaytarma.

Donub qaldım, nə edəcəyimi, nə deyəcəyimi bilmədim, 
balaca qızım da onunla geniş qonaq otağında şirin-şirin oy-
nayırdı...

Məhtab sevinə-sevinə ona qoşulub getdi. Mən heç vaxt 
uşağımı heç kəsə vermək fikrində olmamışam, bu fikirdə 
olsaydım, qundaqda olarkən verərdim, mənə də çətin ol-
mazdı, bilmirəm, necə oldu ki, mən buna razılaşdım...

Mən tez-tez kəndə – pay-parça ilə Məhtaba dəyməyə 
gedirdim. Onsuz darıxırdım, amma Sərvinaza da heç nə 
deyə bilmirdim, çox yaxşı saxlayırdılar, əyni-başı, yemə-
yi-içməyi. Tibb bacısı oxutdular, mən də gözəllik ustası 
diplomu verdim, 2 diplomu var, gözəl əl qabiliyyəti var, 
çox səliqəlidir.

Mənim ana qohumum elçi gəldi, Qocanın qapısında 
kənddə görünməyən cah-cəlallı toy-nişan oldu, bütün kənd 
ürəklə iştirak etdi və mənim sonbeşiyim Sumqayıta gəlin 
köçdü, yeganə qızı Aişə dünyaya gəldi – gözəl və əlaçı 
Aişəmiz...

Mənim Məhtab balam məndən gileylidir ki, niyə məni 
verdin, o biri bacı-qardaşım kimi özün saxlamadın? Niyə o 
birilərini Bakıda böyütdün, mən kənddə böyüməyə məcbur 
oldum? Mən sənə deyə bilmirdim, Sərvinazın nə qədər ağır 
xasiyyəti vardı, məni çox incidirdi, Qoca yaxşı adam idi, öz 
övladı kimi məni çox istəyirdi. Onu çox istəyirdim, qoyub 
gələ bilməzdim, mənim çox çətin həyatım oldu... Sizdən 
ötrü çox darıxırdım, gecələr çox ağlayırdım.

Biz insanlar hətta yaşa dolduqda da, həyatda özümüz 
də bilmədən düzəlməz səhvlər edirik, heç kəs deyə bilməz 
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ki, mən həyatda səhv etməmişəm. Yalnız Allah səhvsizdir!
Mən ölənə qədər bu səhvi özümə bağışlamayacam, 

ölənə qədər də Məhtabın haqlı giley-güzarını eşidəndə 
deməyə söz tapmayacam, amma Allah şahiddir ki, mən onu 
heç vaxt heç kəsə vermək fikrim olmayıb, əgər olsaydı, onu 
körpə ikən – hələ qundaqda olarkən Sərvinaza verib gələr-
dim... 9 yaşına qədər də belə əziyyət çəkməzdim, inanın ki, 
bu mənim çox səmimi etirafımdır !

HƏR ŞEYDƏN PAY OLAR, AMMA BALADAN PAY 
OLMAZ !!!

Mənim səhvimi təkrar etməyin – baladan pay olmaz, 
hər şeydən pay olar, baladan olmaz !

Məni bağışla, mənim gözəl Məhtab qızım...
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MÜRSƏL VƏ ƏMİRHÜSEYN MÜƏLLİM

Biz hələ təzə evə köçməzdən əvvəl, cəmi birotaqlı evdə 
50 manata kirayə yaşayırdıq, sonra ev yiyəsi Ramiz dayı 
dedi ki, “Mürsəl, səndən çox xoşum gəlir, canlara dəyən 
oğlansan, istəmirəm bu həyətdən harasa gedəsən, gəl bu 
oturduğunuz evi satım sənə, qapısını ümumi həyətdən götü-
rüb yan divara qoyarsan, qonşudan da balaca torpaq alarıq, 
mənə etiraz eləməz, ora da həyətiniz olar, nə deyirsən?”

Mürsəl cavabında: “Qoy fikirləşək, sənə deyərəm” – 
dedi. 

Axşam məni otuzdurub (ev işi çox olurdu, indiki kimi 
rahat texnika yox idi, gələn-gedən çox olurdu, 3 körpə uşaq, 
daha 2 kirayənişin və biz 3 kirayənişin cəmi 2 gözü işləyən 
qaz plitəsindən istifadə edirdik, üstəlik xozeyni olan ümu-
mi həyət), Ramiz dayının təklifini dedi, fikirləşdik, düzü bu 
evdən o evə köçhaköç, onun-bunun şəraitsiz evində kirayə 
qalmaq (gözümüzü açıb yumunca evpulu tez gəlib çatırdı),  
bütün bunlar hər ikimizi yormuşdu.

Mürsəl ev almaq üçün pul yığırdı, amma o qədər də çox 
pulu yox idi. Mürsəl çox toylara gedirdi, yaxşı pul qazanır-
dı, amma ondan kömək gözləyənlər də çox idi, mənə hey 
deyərdi, “Həqi, sən döz, qoy bu problemləri həll eləyim, 
səni kraliçalar kimi saxlayacam, amma sən darıxma...”

Mən heç vaxt ondan heç nə tələb etmirdim, bunu al, 
onu al demirdim, heç vaxt ondan icazəsiz evdəki pula 
toxunmurdum. Belə məsləhət elədik ki, hələlik bu evi alaq, 
sonrasına baxarıq, kirayəpulu evin bərəkətini qaçırır...

Evi 5500 manata aldıq, qapını yandan açdıq, tualetimiz 
və hamamımız yox idi, balaca həyətimizə şlanqla soyuq su 
və ikigöz qaz çəkildi, həyətin üstü də açıq idi və mənim-
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çün çox çətin idi (Hamama – Yasamala, atam evinə, tualetə 
isə həyətdən çıxıb xozeyinin həyətindəki tualetə gedirdik). 
Amma ona da şükür elədik ki, heç olmasa, öz evimizdir, 
həmin birotaqlı evimizdə həm kitablar, həm yorğan-döşək, 
həm stol-stul, həm qab-qacaq şkafı, soyuducu, televizor və 
s. yerləşdirmişdik, nə qədər darısqal olsa da öz evimiz idi!

Bir gün Mürsəl mənə dedi ki, “Həqi, yaxşı hazırlıq gör, 
çox hörmət etdiyim Əmirhüseyn müəllim bizə qonaq gələ-
cək”. Dedim: “Yaxşı”.

Mən stolu bəzədim, balaca torpaq həyətimizi süpürüb 
suladım, evi səliqəyə saldım, uşaqlara dedim ki, evi dağıt-
mayın, bizə qonaq gələcək.

Mürsəl rayonlara toya gedəndə əlidolu gəlirdi, ət, to-
yuq-hinduşka, meyvə, pendir, balıq alıb gətirirdi, özü də 
çox iştahlı idi, nə isə...

Xörəkləri həyətdə – qazın üstündə soyumasın deyə tez-
tez qarışdırırdım ki, bu vaxt çöl qapımız döyüldü və çox 
mülayim simalı, qarabuğdayı adam içəri girdi, mən onlar 
içəri girə bilsinlər deyə, divara qısıldım.

Mürsəl çox sevinirdi, Əmirhüseyn kimi məşhur adam 
– o vaxtlar adı dillər əzbəri olan “Ozan” folklor toplusunun 
yaradıcısı, gözəl rejissor və gözəl insan bizə təşrif gətirmiş-
di. (Əmirhüseyn müəllim Mürsəli efirə təmənnasız çıxarır-
dı, heç bir şey güdmədən, pulsuz-parasız, sadəcə, Mürsəlin 
özündən xoşu gəlmişdi, onun səsinə, nitq mədəniyyətinə 
heyran idi. Ona görə də Əmirhüseyn müəllim bizim tanıdı-
ğımız insanlar arasında ən hörmətli yer tuturdu).

...Əmirhüseyn müəllim içəri keçdi, yumru dəmir peçin 
yanındakı stulda əyləşdi. Stol bəzənmişdi, təkcə xörəkləri 
gətirmək lazım idi, mən çölə çıxmaq istəyəndə, dedi:

–  Mürsəl, müəlliməyə de, zəhmət çəkməsin, mən ac 
deyiləm, olsa, çay içərəm.
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Mürsəl nə qədər israr etdisə də, əziz qonaq bir stəkan 
çay içib ayağa qalxdı, mənə təşəkkür etdi və Mürsələ dedi:

–  Oğul, məni yola sal, səninlə işim var.
Əmirhüseyn müəllim gələndə üzügülər idi, otağa girib 

ətrafa boylananda, onun üzündən təbəssüm yoxa çıxdı.
Mürsəllə getdilər...
O gün Mürsəlin toyu yox idi, evə tez gəlməliydi, amma 

gec gəldi (mən həmişə oturub onun gəlməsini gözləyirdim, 
həmişə, neçədə olur olsun, oturub yolunu gözləyirdim...), 
gəldi, amma elə dilxor idi ki, mən cürət edib “Nə olub?” so-
ruşa bilmədim, amma əmin idim ki, nəsə baş verib. Mürsəl 
yata bilmirdi, çox qayğılı idi, tez-tez ah çəkirdi, axır dözə 
bilməyib soruşdum:

–  Axı nə olub? Əmirhüseyn müəllimlə dalaşmısan, 
nədir? Mən hər şeyi başa düşürəm, kişi gülə-gülə gəlmişdi, 
amma hesab elə ki, ağlaya-ağlaya getdi, axı niyə? Bəlkə 
stolu bəyənmədi? Axı, mən əlimdən gələni eləmişdim, ney-
niyim ki, tox gəlmişdi?

Mürsəl dedi:
–  Həqi, hirslənmə, sənlik heç nə yoxdur, bütün səhv 

məndədir. Əmirhüseyn müəllim mənim gözümü açdı, elə 
bil yatmışdım, oyatdı, gəlib bizim bu şəraitdə yaşadığımı-
zı görəndə, bir ata kimi məni danladı, dedi: “Mürsəl, sən 
bu qədər pul qazanırsan, sənin yaşadığın ev budur? Köhnə 
kişiləri 3 meyarla ölçüblər: Bir – evi ilə, iki – atı ilə, üç – 
saxladığı arvad-uşaq ilə.

Bu sənin evin, atın – yəni maşının yox, gül kimi, ali sa-
vadlı, sevib ailə qurduğun qızı da – 3 gül kimi balanın anası-
nı da belə şəraitsiz evdə saxlayırsan “xanım” kimi...”

Mən özümə bəraət qazandırmaq üçün, Həqi, çıxardıb ci-
bimdəki kiçik təqvimi ona göstərdim, dedim, vallah, baxın,  
demək olar ki, hər gün  toyum, konsertim olur, amma ay 
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başa çatanda, təqvimin səhifəsini cırıb atıram ki, bilməyim 
nə qədər pul qazanmışam, çatdırmaq olmur, qoca ata-anam, 
xəstə qardaş, kasıb bacılarıma da mən kömək edirəm.

Əmirhüseyn müəllim mənə baxdı, baxdı, “Mən sözü-
mü dedim, oğlum, biz dağlıyıq, bilirsən, sözü düz adamın 
gözünün içinə baxa-baxa deyirik, səni bir oğul kimi çox 
istəməsəydim,  heç özümü pis eləməzdim, yadında saxla, 
oğlum, elə bilirəm, oğlum 4 yox, 5-dir, insan ömrü boyu 
pul qazanmaz, ömrünün hansı zolağındasa qızıl xəttə düşür, 
ağıllı adamlar ağılla pul xərclər, sən də əvvəl özünə gün 
ağla ki, belə vəziyyətə düşməyəsən, yaşadığın evdən utan-
mayasan...

Xeyli oturduq Əmirhüseyn müəllimlə, həyatdan misal-
lar gətirdi, çox sağ olsun, mən indi bilirəm nə edəcəm...

Dedim:
–  Lap yaxşı, indi rahat yat, hər gecənin bir işıqlı gün-

düzü var, sən həll edərsən, indi yat.
Gecədən xeyli keçmişdi, hər ikimiz yorğun idik, yer-

də yatırdıq, uşaqlarımızı qucaqlayıb sabaha ümid edə-edə 
yuxuya getdik.

Az müddətdən sonra, Mürsəl həmin 15.000 manatlıq 
evi aldı, çox sevindik, dedi, “yayda təmir edərik, Əmirhü-
seyn müəllimi bir də qonaq çağıraram”.

Sən saydığını say, gör qələmisınmış zalım fələk nə 
sayır...
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MÜRSƏLİN SON ÖMÜR VƏRƏQİ

Biz o geniş evimizə 1983-cü ilin yanvarında köçdük. 
Bütün bizi sevənlər şad idilər, Kifayət bacım dedi:

–  Ay Mürsəl, 15 minə gedib şəhərin mərkəzindən bir 
qəşəng bina evi alaydın, nə görmüsən bu tozlu Alatavada?

Cavab ləngimədi:
–  Baldız, mən kəndçi balasıyam, bilirsən, mən ge-

nişlik, sərbəstlik aşiqiyəm, mənə həyət, hava lazımdır, ge-
dib o qutunun içinə girə bilmərəm, bilirsən, yayda buraları 
necə gözəl təmir etdirəcəm, Həqi gül işinə baxacaq, mən 
hamam-tualeti  təmir etdirəcəm, otaqları çox gözəl təmir 
etdirəcəm, heç tanımayacaqsan, onda deyəcəksən, bəh-bəh, 
nə qəşəng olub?!

Hamı güldü, xudmani həyətimiz,  3 geniş otağımız var 
idi, arzular isə sonsuz, bitməz idi...

May ayında, Mürsəl bizi aparıb kəndə qoydu, özü isə 
Lənkərana – qastrol səfərinə getdi, dedi 10-15 günə qayıdıb 
sizi götürərəm. Belə qısamüddətli ayrılıqlar isə mənə çox 
uzunmüddətli gəlirdi...

Biz kənddə qaldıq, heç 5 gün keçmədi ki, Mürsəl gəldi, 
rəngi xoşuma gəlmədi, özü sağ qolunu açıb mənə göstərdi, 
qolunda fındıq boyda şiş var idi, əlimi vurdum, lap qənbər 
daşı kimi möhkəm idi, soruşdum, bu nədir, dedi, bilmirəm, 
yəqin təzə evə köçəndə şifonerə, başqa ağır şeylərə güc elə-
mişəm, bəlkə ondan olub.

Ürəyimə qorxu düşdü, dedim:
–  Tez həkimə get, gör nədir.
Həmişəki kimi, əlini-əlinə vurub o gözəl şaqraq səsilə 

ürəkdən güldü:
–  Qorxma, ay dəli, mənə heç nə olmaz, mən 100 il 

yaşayacam. Həkim deməz ki, bu boy-buxunda kişi bir bap-
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balaca şiş üçün gəlmisən bura? Axı, ay Həqi, bax, heç in-
citmir də.

Sabahısı gün biz Bakıya getməyə hazırlaşırdıq, gecə 
Mürsəl məni durğuzub dedi ki, Həqi, səni durğuzmaq 
istəməzdim, amma dabanlarım partlayır ağrıdan, get isti su 
gətir, ayaqlarımı qoyum, bəlkə ağrısı azalar...

Mən tez vannada isti su gətirdim, içinə eyni bərabərdə 
duz və çay sodası da tökdüm, masaj elədim, hələ bir zara-
fat da elədim, səhər anan soruşacaq ki, nöşün yatmırdınız, 
deyəcəm ki, “Axillesin” dabanları ağrıyırdı, hamı güləcək.

Səhər duranda isə (gecəni birtəhər səhər elədik) Mür-
səlin sağ qolu azca şişmişdi. Tələm-tələsik yığışıb Bakıya 
gəldik, anamı və təcili yardımı çağırdım, anam şişə baxan-
da, dərindən bir ah çəkdi, bir onu dedi ki, qızım, ağrımayan 
şiş pis şeydir, aparaq xəstəxanaya. Mürsəl qəti etiraz etdi, 
“heç nə yoxdur məndə”, – dedi, – “işim-gücüm çoxdur, 
keçər gedər”.

Amma keçmədi...
Gecə Mürsəl bərk qızdırdı, ömründə həkimə işi düş-

məyən bu cavan oğlan indi 41 dərəcə qızdırmadan yanır-
dı, sayıqlayırdı, ən çox da Ağanı çağırırdı. Nə edəcəyimi 
bilmirdim, yenə təcili yardımı çağırdım, qızdırmanı bir az 
aşağı sala bildilər, amma Mürsəl – mənim tanıdığım o şən, 
deyib-gülən, gələcəyə inanan həmin Mürsəl deyildi, rəngi 
boğulmuş, qolu da bir az da şişmişdi. Həkim də soruşanda 
ki, haran ağrıyır, “heç haram  ağrımır” cavabını aldı.

Mat-məəttəl bir-birinə baxırdılar, deyəsən, təbabətin 
hələ çox şey qarşısında aciz qaldığını etiraf etmək istəyir-
dilər. Həkimlərdən biri:

–  Siz mütləq yaxşı həkimə müraciət edin, - dedi və 
onun pıçıltı ilə dediyi bu sözlər ürəyimdə qorxunc fikirlər 
oyatdı.
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Səhər Mürsəllə Yasamaldakı 19 nömrəli poliklinikaya 
getdik (biz Yasamalda – anamgildə ev qeydiyyatında idik, 
deyirdilər ev söküləcək, siz də ev alarsınız, amma hələ də 
mənim atam evi sökülməyib).

Həkimlər baxdılar, dedilər bir şey yoxdur, trombadır, 
toka verərik, əriyib gedər, elə də etdilər, bəlkə də olmazdı, 
bilmirəm, heç xeyri olmadı, başqa yollar axtarmağa başladıq.

Mürsəl tələbə olarkən, Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə-
nin övladlarına ingilis dilindən dərs deyirdi, şairlə ata-ba-
la münasibətində idilər. Bəxtiyar Vahabzadə Mürsəllə bir 
məclisdə görüşür, onun qolunun şişdiyini öyrənəndə, tez 
qudası – yazıçı və tanınmış həkim–onkoloq Nurəddin Rza-
yevdən Mürsəli müayinə etməsini xahiş edir, Mürsəl mə-
nim əziyyət  çəkməyimə razı olmadı, ona görə də bacımın 
yoldaşı Nadir və qardaşım İlqarla Nurəddin həkimin qəbu-
luna getdilər, Mürsəl müayinə olunur, analiz götürülür, hə-
kim özü şəxsən onun xəstəliyi ilə məşğul olur və...

Bu gözəl insan – hələ arzularının təzəcə çiçək açdığı, 
hələ nə həyatından, nə balalarından, nə dünyasından doy-
madığı bir vaxtda bəşər tarixində çarəsi tapılmayan sağal-
maz bir xəstəliyə düçar olmuşdu.

Həkim Mürsələ heç nə bildirmir, yüngül müalicə yazır, 
tez sağalacağını deyir, gülə-gülə yola salır. Onlar gedəndən 
sonra ürək ağrısı ilə Bəxtiyar müəllimə zəng vurur...

Mən evdə idim, həmişəki kimi ev işləri, uşaqlar, biş-
düş, pal-paltar (o vaxtlar indiki paltaryuyan, qabyuyan, ət 
maşını, mobil telefon və s. olsaydı, necə də gözəl olardı...)

Həyət qapısı açıldı, İlqarla Nadir  gəlib oturdular, 
susdular, onların bu vəziyyətini başa düşə bilmirdim, de-
dim bəlkə Mürsəllə işləri var, onun evə gələn vaxtı idi. 
Çay gətirdim, narahat idim, adam öz əzizinə pis bir şeyi 
yaxın qoymaq istəmir, mən də, bu qohumlarımın belə çarə-
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siz oturmaqlarını, onların ailəsində bir problem olması ilə 
əlaqələndirdim, amma...

Nəhayət, susmağın çarə olmadığını başa düşüb, mənə 
“Gəl, otur, sənə deyiləsi sözümüz var...” – dedilər. Otur-
dum, ürəyimin səsini eşidirdim, sanki mənim yazıq ürəyim: 
“Həqi, möhkəm ol!” – demək istəyirdi.

Çox çətinliklə onlar bir-birinin sözünü kəsə-kəsə mənə 
dedilər:

–  Həqiqət, sözün qısası, Mürsəl sağalmaz xəstəlik ta-
pıb, xərçəng xəstəliyi, özü bilmir, doktor dedi ki, Mürsəl 
bilməsin, siz də əlinizdən gələni edin, o zəhrimar xəstəlik-
dən hələ heç kəs sağalmayıb... Biz də çaş-baş qalmışıq, çox 
çətindir.

...Mənim “Uzaq sahillərdə” filmindən  çox xoşum gəlir, 
dəfələrlə kitabını oxumuşam, dəfələrlə kinosuna baxmışam. 
Orada – Visilinin öldürüldüyü səhnə məni həmişə ağladıb, 
Mixaylo – Mehdi Hüseynzadə Visilini qucağına alanda, 
arxa fonda qəribə – sızıltılı musiqi və şahə qalxan dalğalar 
daşlara çırpılır, sanki Adriatik dənizi öz ürək ağrısını qa-
yalara çırpılan ağ köpüklü nəriltili dalğaları ilə  soyutmaq 
istəyirdi... Və...

Bu bəd – heç kəsə arzu etmədiyim, dəhşətli xəbər mə-
nim həyatımı qaraltdı, məni aparıb “Uzaq sahillərdə”ki o 
səhnədəki qorxunc dalğaların içinə atdı, qaranlıq, soyuq 
və dərin quyuya düşdüm, çıxa bilmədim, boğulurdum, ha-
vam çatmırdı, vulkanların lavaları bir-birinə qarışıb məni 
yandırırdı. Bu dəhşətli xəbərin mənə aid olmaması üçün 
canımdan belə keçməyə hazır idim, yıxılmamaq üçün di-
vara söykəndim, bütün vücudum əsirdi, bağırıb yeri-göyü 
köməyə çağırmaq istəyirdim, səsim çıxmırdı,  mənim o 
andakı halımı qələm yaza bilməz, dil deyə bilməz, sadəcə 
deyim ki, dünyam uçuldu, altında qaldım, heç çıxmaq da 
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istəmədim, işıqlı dünya adlanan bu həyatı istəmədim. Əgər 
Mürsəl bu dünyadan köçməli olacaqsa, mən də onunla bir-
likdə getmək istədim – Romeo və Culyetta kimi. Mən son-
rakı həyatımı Mürsəlsiz  heç cür təsəvvür edə bilmədim, 
başım gicəldi, gözlərim qaraldı, dibi bilinməyən qaranlığa 
düşdüm, nə qədər belə qaldığımı bilmədim, çox uzaqlardan 
anamın, bacılarımın, bircə qardaşımın bir-birinə qarışmış 
səslərini eşidirdim, yavaş-yavaş özümə gəldim, o zülmət 
qaranlıqdan xilas oldum, bizimkilərə də  bəd xəbər veril-
mişdi. Ev adamlarla dolu idi, hamı guya nə isə edir, əslində 
isə heç kəs heç nə eləmirdi, hamı başını itirmişdi, mən də 
donmuşdum, nə ağlaya, nə də danışa bilirdim, elə bu vaxt 
bətnimdəki yazıq körpəm – sonbeşiyimiz Məhtab tərpən-
di... Bildirmək istədi ki, mən də varam, məni də fikirləş...

Ayağa qalxdım, Mürsəlin evə gələn vaxtı idi, o, heç nə 
bilməməli idi, bizimkilər gözləri qan-yaş tökə-tökə evlərinə 
qayıtdılar, yalnız anam qaldı mənə iynə vurmağa. Anadır, 
yanırdı halımıza, həm də Mürsəli çox, lap çox istəyirdi, o 
biri kürəkənləri ona deyəndə ki, bizə nə olub, elə hey Mür-
səl, Mürsəl deyirsən, gülüb onlara deyərdi ki, o, mənim öz 
şamaxılımdır, ona görə də daha əzizdir mənə...

Mürsəl gəldi evə, qonaqlarla səmimi görüşdü,  hələ bir 
zarafat da elədi ki, “a qaynana, get-gedə cavanlaşırsan, necə 
başa düşək bunu?”, anam da cavabında: “Yadında saxla, 
oğlum, bizim nəsil qocalmır.”

Qonaqlar getdilər, Mürsəllə baş-başa qaldıq, mən çalı-
şırdım ki, o heç nədən şübhələnməsin.

Dedi: 
–  Nurəddin həkim sağ olsun, məni növbəsiz qəbul 

etdi, baxdı qolumdakı şişə, qan-analiz və s. götürdülər, 
dedi heç nə yoxdur, yəqin hardasa əzmisən, bilməmisən,  
vəzəoxşar nəsə əmələ gəlib, dərman, maz yazaram, keçər 
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gedər, fikir eləmə. Bax, məni öldürürdün, get həkimə, get 
həkimə, gördün, tam sağlamam, həmişəki kimi, azacıq 
müalicə edərik, keçib gedər, qorxma, mən 100 il yaşaya-
cam, şair demişkən, hər kim 100 il yaşamasa, günah onun 
özündədir”

Kaş ki, sən deyənlər düz  olaydı, ay Mürsəl, nə sənin 
cavan canın qara torpaqda, nə də mənim canım bu vəfasız 
dünyada çürüməyəydi... Kaş...

Mürsəlin 31 yaşını qeyd edirdik – 22 avqust 1982-ci il 
idi, qonaqlarımız da var idi. Evimiz çox darısqal olsa da, 
ürəyimiz geniş idi. Çox səmimi məclis idi, hamı Mürsələ 
cansağlığı arzu edirdi, o vaxt kim bilərdi ki, onların sağ can 
arzuladıqları Mürsəlin cəmi 16 ay ömrü qalıb...

Qonaqlar getdilər, mən yır-yığış edirdim tələsə-tələsə, 
ona görə tələsirdim ki, stolu yığışdırıb yerləri salmaq lazım 
idi (biz hamımız yerdə yatırdıq), uşaqlar hərəsi bir yerdə 
yıxılıb qalmışdılar, gecədən də xeyli keçmişdi.

Mən çölə-içəri girib çıxa-çıxa Mürsəllə ordan-burdan  
söhbət edirdim, hədiyyələrdən xoşu gəlib ya yox, uşaqların 
maraqlı sərgüzəştlərindən və s. Tələsdiyim üçün diqqət ver-
məmişdim, Mürsəl heç danışmırmış...

Stolun üstünü yığışdırıb qurtardım, indi də stolu diva-
rın yanına qoymaq lazım idi ki, yer salım, nə qədər: “Mür-
səl, mənə kömək elə,  stolu çəkək, yerləri salım” –  dedim, 
cavab gəlmədi.

Gəlib Mürsəlin qabağında dayandım, mən ilk dəfəydi 
ki, onu belə dalğın görürdüm, daş heykələ dönmüşdü,  göz-
ləri çox uzaqlara zillənmişdi, heç nə də eşitmirmiş... Qo-
luna toxundum, diksindi, sanki dərin bir yuxudan oyatdım 
onu. Mən:

–  Mürsəl, səhərdən bir quranlıq söz demişəm sənə, 
məni eşitmirdin?
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Dedi:
–  Həqi, gəl otur, özün də hirslənmə, xəyala getmiş-

dim, qoy stolu qırağa qoyum, uşaqlar quru yerdə yatıblar, 
sonra sənə sözüm var.

İşimizi qurtardıq, uşaqları öpə-öpə yerlərinə qoydu, gə-
lib oturdu, çox qayğılı görünürdü, dedi:

–  Acığın tutmasın, dərin fikrə getmişdim, qonaqlar 
gedəndən sonra ürəyimə bir nida gəldi, bilirsən ki, mən səni 
dünyalar qədər çox istəyirəm, amma həyatımda bir adam 
olub, onu ölçüyəgəlməz dərəcədə çox istəmişəm ki, heç 
kəsi elə istəməmişəm, o, mənim 31 yaşında dünyadan köçən 
qardaşım Ağadır, bu gün mənim 31 yaşım tamam oldu, Ağa 
isə bu yaşda dünyadan köçüb, deyirəm, əgər mən 32-dən 
keçsəm, çox uzun bir ömür yaşayacam səninlə, balalarımla, 
bizi sevənlərlə, dünyanı gəzəcəyik, gözəl bir qocalığımız 
olacaq, görərsən...

Əlbəttə ki, çox əsəbləşdim:
–  Bir evdən bir cavan ölər, nə olub Allaha şükür, biz 

hələ nə görmüşük sən ölməkdən danışırsan? Dur, dur, niya-
bət-niyabət danışma, dur yatmağa, bir də mənə ölməkdən 
danışma, bax, yoxsa küsərəm səndən.

Çox səmimi və nəvazişli səslə gözəl bir şeir dedi da-
yanmadan ( Mürsəl şeiri də, muğamatı da mənə sevdirmiş-
di), könlümü aldı...

Bəli, onun 31 yaşını 22 avqust 1982-ci ildə balaca bi-
rotaqlı evimizdə qeyd etdik,  32 yaşını isə təzə aldığı ge-
niş evimizdə qeyd etdik, əgər buna ad günü şənliyi demək 
olsaydı – ürəyimiz parçalana-parçalana, özünün xəbərsiz 
olduğu amansız, namərd xəstəlik isə onu yavaş-yavaş əri-
dirdi, qolunu sarıyıb adi qaydada toylara gedir, çox həvəslə 
“Ozan” folklor toplusunda çıxış edir, radioda tez-tez efirə 
çıxır, tez-tez – hər həftə sonu kəndə gedir, hər dəfə kəndə 
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gedəndə bir böyük ağır sumka aparırdı, sumkanın içində-
kiləri isə mən alıb doldururdum, balondolu ərinmiş yağ, 
düyü, 1 kilo yumru, 1 kilo da uzun hind çayını qarışdırır-
dım, qaynanam üçün hər dəfə göy, yaşıl, qəhvəyi, onların 
dediyi abı rəngli şal parçalar alıb qoyurdum ki, Mürsəl 
anası geyinib fəxrlə gəzsin kənd içində, qara parça almır-
dım, o rəngdən lap uşaqlıqdan acığım gəlirdi. Dəstə gözəl 
dərzi idi, qat-qat tuman, kofta, alt paltarı və s. tikirdi anası 
üçün, Mürsəl 260 manat verib 2 tirmə şal aldı – qaragüllü 
şal anasına, zoğalı rəngdə mənimçün, indi də saxlamışam 
o şalı. Qaynatam üçün təzə köynək, naski, əl dəsmalı və 
s. alırdım, baldızlarımın da payı gedirdi, Mərcanın da, çox 
istəyirdim ki, Mürsəlin ailəsi ağrı-acını azacıq da olsa unut-
sun, axı onun Mürsəl kimi dağ boyda oğlu vardı, yaxşı pul 
qazanırdı. Baldızlarımı bacı kimi sevmişəm, heç vaxt onla-
rın xatirinə dəyən hərəkət etməmişəm, həmişə çalışdım ki, 
halallıq olsun, axı Mürsəl Ağa əvəzi-ata əvəzi idi onlara, 
söykənə bildikləri dağ idi, ümid yeri idi, amma mən heç 
təsəvvürümə də gətirə bilməzdim ki, bizi nələr gözləyir...

Bizə fələk eylədi,
Oxunu lələk eylədi,
Girib güllü bağçamıza
Ələk-vələk eylədi...
Mürsəlin qolu ağrıyanda, öz anam məni günahkar bildi, 

“o qədər ağır sumkalar göndərirdin ki, kəndə gedəndə, o 
sumkaların ağırlığından qolu ağrıdı yazığın” – dedi.

Günlər, aylar keçirdi, həm Mürsəlin, həm də mənim 
ömrümdən, çünki      Mürsəlsiz keçən illəri mən ömürdən 
saymıram, o illərə ömür demək olmaz, insanın yaşadığı 
gözəl və fərəhli illərə ömür deyilir...

Sədaqət bacımın yoldaşı Bilal sevincək içəri girdi, dedi 
ki, Almaniyada, konslagerdə olmuş bir adam tapmışam 
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Biləcəridə, o dedi ki, mən sağaldaram Mürsəli, gedək onun 
yanına, ara həkimidir. “Suda boğulan saman çöpündən ya-
pışar” deyiblər ulular, getdik, ümidlə, ürəyimiz əsə-əsə, 
bəlkə bir möcüzə olar...

Ara həkimi dedi ki, şüası çoxdur, əvvəlcə gərək onu 
azaldaq, buna görə siz onun əl-ayağının ölçüsündə mis par-
çaları bağlayıb, ucundakı naqilləri də evdə qaz borusuna 
bağlayıb evdə gəzdirin. Aparat da verdi ki, hər dəfə şüanın 
dərəcəsini yoxlayaq...

Artıqlaması ilə haqqını verdik, mis tapdıq, dediyi kimi 
düzəltdirdik, gələcəyə ümidimiz çoxaldı, amma heç nə ol-
madı, ara yerdə xeyli pul getdi...

Kim nə deyirdisə, onu edirdim, hara göndərirdilərsə, 
ora qaçırdım, təki Mürsəl sağalsın!

İnsanın dərdə gücü çatmayanda çox yazıqlaşır, yeri, 
göyü, kainatı köməyə çağırır, çox çırpınır, gecə-gündüz Al-
laha yalvarır, ümidini itirəndə isə çarəsi kəsilir. Gözünün 
qabağında pəhləvan cüssəli sevimli, əziz adamının şam 
kimi əridiyini görəndə, ürəyi həyat eşqi ilə çırpınan 32 yaşlı 
bir gəncin bir gün həyatda olmayacağına inanmaq istəmir, 
inanmır, ona kömək etmək üçün öz canını da verməyə hazır 
olur, onu öz canından da çox istədiyini sübut etmək üçün. 
Amma körpə balalar gəlir göz önünə, Mürsəlin yadigarla-
rını məndən başqa kim böyüdə bilərdi? Kim?! Ümid yalnız 
Allaha qalırdı... Onun işinə əl aparmaq olmaz, özü bilər, hər 
şeyi özü həll edir... Çox şükürlər olsun ki, Mürsəlin 4 övladı 
– özü kimi Allahını tanıyan, imanlı-insaflı, ali təhsilli, atası 
kimi hündürboylu, gözəl ürəkli Turalı və 3 gözəl – Mürsə-
lin dediyi kimi “9 oğula bərabər” qızları – Xumar, Elnarə 
və Məhtabı var, Mürsəli tez-tez yada salanları var, özümü 
ondan əvvəl öldürmək yollarını axtarırdım, sonra şeytana 
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lənətlər yağdırıb Mürsələ və balalarıma baxıb fikrimdən 
daşınırdım...

Mürsəl əvvəl Yasamaldakı onkoloji xəstəxanada müali-
cə aldı, pulu olduğu üçün bütün xəstəxana personalı başına 
pərvanə kimi fırlanırdı, cavan tibb bacıları ona xüsusi can-
fəşanlıq göstərirdilər, amma bilmirdilər ki, bu gözəl oğlanın 
ürəyində yalnız mən varam, başqasına heç gözünün ucu ilə 
də baxmaz...

Hamı bilirdi ki, o xəstəxanaya düşənlər yolun sonuna 
çatmış karvanın zəvvarları kimi dünyasını tezliklə dəyişə-
cəklər. Mürsəl isə elə ümid edirdi ki, adi xəstədir, bura da 
adi xəstəxanadır, tezliklə sağalacaq. İncəsənət adamları, 
musiqiçilər, onu tanıyanlar, həmkəndliləri, mənim və onun 
qohumları – hamı ona dəyməyə gəlirdi, dəstə-dəstə, həkim-
lər mat qalmışdılar, deyirdilər, biz hələ bu qədər ziyarətçi 
görməmişdik bir xəstəyə dəyən. İnsanlar axın-axın gəlir-
dilər. Mürsəl mənimlə zarafat da edirdi hələ, deyirdi, gör 
məni nə çox istəyirlər, gör mən nə qədər əzizəmmiş... O, 
gələnlərin onunla vidalaşmağa gəldiklərini heç ağlından 
belə keçirmirdi... Hamıya tezliklə sağalacağını deyirdi,  
şüalar onun sağ qolundakı və sağ qoltuğunun altındakı şiş-
ləri əritmişdi (zəhrimaraqalmış metastaz vermişdi), dedilər 
get evə, indi yaxşısan, həftədə bir dəfə gələrsən, şüa qəbul 
edərsən, tezliklə sağalacaqsan.

Sevinə-sevinə evə gəldi, dedi:
–  Bax, Həqi, qolumda şiş-miş qalmayıb, həkim dedi 

ki, sağalmısan, az qalıb.
Mən də özümü sevincli göstərməyə çalışdım, çarəm nə 

idi?
Bir gün, yenə Mürsəl şüa almaq üçün avtobus daya-

nacağında dayanıb avtobus gözləyir, bir nəfər gəlib ondan 
soruşur:
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–  Oğlum, buralarda rak xəstəxanası var, bilmirsən 
hardadır?

Mürsəl:
– Yox, əmi, buralarda rak xəstəxanası yoxdur, şəhərdə 

olar, Nəsimi bazarının yanındadır, ora get.
Dayanacaqda olan başqa birisi:
–  Niyə elə deyirsiniz, ay kişi, bizimlə bu gələn av-

tobusa minərsən, 2 dayanacaq gedib düşərsən, onkoloji 
xəstəxana elə rak xəstəxanasıdır də...

Yalnız o an Mürsəl hər şeyi başa düşür, axı o da həmin 
xəstəxanaya gedib şüa almalı idi... Amma getmir, qaça-qa-
ça evə qayıdır, çöl qapını taybatay vurub açır, məni görcək:

–  Həqi, deməli mən ölürəm, niyə mənə deməmisən?! 
Bilməliydim, mənə deməliydin, mən elə bilirdim, uzun 
ömür yaşayacam, sən demə, mənim də ömrüm qısaymış... 
Aman fələk, sən nə zalımsanmış, deməli, mənə yazılan tale 
beləymiş...

Mən ondan gizlin heç vaxt bir iş görməmişdim, bir-bi-
rimizin gözünün içinə şax baxaraq yaşamışdıq, mərdü-mər-
danə, yalansız-filansız, amma yaşadığımız o 8 ildə (20 iyun 
1975-9 yanvar 1984) cəmi 2 yalanım olub, biri – Mürsəlin 
xəstəliyini ondan gizlətdim, deyə bilmədim, o, şair ruhlu 
insan idi, təbabətdən o qədər də başı çıxmırdı, həm də o 
qədər sağlam adam idi ki, heç vaxt həkimə müraciət et-
məmişdi. İkinci yalanım – gecələr, o yatandan sonra, dərd 
mənə güc gələndə, həyətə düşüb başımı daş divara vura-vu-
ra çoxlu-çoxlu ağlamışam, başımın ilıq qanı kürəyimə axıb, 
hiss etməmişəm, ürəyimi qismən sakitləşdirəndən sonra 
əl-üzümü, axan qanımı soyuq su ilə yuyub, gülə-gülə içəri 
girmişəm, guya heç nə olmayıb...Yalanların üstü açıldı o 
gün, öyrəndi xəstəliyini, gecələr yuxusu çəkiləndə, başımı 
sığallayırdı, əli artıq qaysaq bağlamış yaraya dəydi, saçımı 
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aralayıb baxdı, nə yara olduğunu başa düşdü... Yalandan və 
yalançıdan zəhləm gedir, mən heç vaxt yalan danışmamı-
şam, heç danışa da bilmirəm, üstü tez açılır...

–  Demək, mən ölürəm? – onun bağırtılı naləsi heç 
vaxt mənim qulaqlarımdan getməz, yaxşı ki, bacım Nə-
zakət bizdə idi, o, əl-ayağa düşüb Mürsəli sakitləşdirməyə 
çalışdı, mənim hamilə olduğumu onun yadına saldı...

Görəsən, bəni-insan Niaqara şəlaləsinin, nəhəng ays-
berqlərin, zəlzələlərin, tornadoların, sunamilərin və digər 
təbii fəlakətlərin qarşısını ala bilərdimi? Əgər buna insa-
nın gücü çatsaydı, onda mən də, o bağırtılı naləni həzin 
bir musiqiyə – kaman, ney səsinə döndərə bilərdim bəlkə, 
amma heç bir qadına arzu etmədiyim anları, günləri, Mür-
səlin xəstə olduğu o müdhiş 7 ayı mən yaşadım 3 körpə 
balalarımla və bətnimdəki körpəmlə, gözlərim gözlərindən, 
ruhum ruhundan, ürəyim onun qeyri-adi məhəbbətindən, 
qulaqlarım – gözəl şeirlər deyən, hərdən də zümzümə edən 
o gözəl səsindən, balalarım da atalarından doymadı, həmişə 
yeri göründü. İllər keçdikcə daha da əvəzsiz oldu, çağırdım 
– gəlmədi, ağladım – gözümün yaşını silmədi, ağır, onsuz 
dözülməz həyatımdan bezdim, səsi eşidilmədi, çox axtar-
dım. Mən bu dünyada gec tapıb, tez itirdiyim Mürsəli hələ 
də axtarıram, hələ də gözləyirəm, ruhumuzun qovuşacagı 
o günü – mənim də Nərimankənd qəbirstanlığında basdı-
rılacağım o günü gözləyirəm, sonralar ruhlarımız doyunca 
dərdləşəcək...

Ona deyiləsi o qədər sözüm var ki... Məni tək qoyub 
getdiyindən daha çox gileylənəcəm, sevənlər öz sevdiyi 
xanımını mərdlərin azalıb,  namərdlərin çoxaldığı bu və-
fasız dünyada yiyəsiz qoyub getməz, onun 4 yadigarlarını 
çox çətinliklə böyütməyimdən, onların diplomlarından, ailə 
qurduqlarından, hamısının toy məclislərindən, nəvələrindən 
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danışacam, onsuz keçən hər günümün, hər saatımın məna-
sız olduğunu deyəcəm ona. Deyirlər, ruhlar ölmür, həmişə 
sevdiklərinin yanında olur, onsuz da hər şey ona əyandır, 
neçə dəfə özü məni ölümdən qurtarıb, yuxularımda məni 
gözəl sözlərlə sakitləşdirib. Hər dəfə onu yuxuda görən-
də, evimizə yox yerdən pul gəlib, pay gəlib, amma... Mən 
ondan bir qərinə artıq yaşadığıma görə utanıram, onsuz da 
mən bu “dəvə keçməz qaranlıq yollar” saydığım illərimi 
ömür saymıram, quşlar tək qanadla uça bilmədiyi kimi mən 
də sınıq həyat yaşadım, üzüyün qiyməti qaşındadır, qadının 
qiyməti – yoldaşında, hamı sağ olsun özü üçün – qohum da, 
övlad da, nəvə də, amma mənim ürəyimdən nələr keçdiyini 
onlar bilməz, amma Mürsəl üzümə baxan kimi bilərdi...

1983-cü ilin noyabr ayında Mürsəli Moskvaya apar-
dılar. Mürsəl getmək istəmirdi, mən hamilə olduğum üçün 
o getmək istəmirdi, deyirdi ki, qoy azad olsun, sonra ge-
dərəm... Mürsəllə Moskvaya mənim anam Mülayim xanım, 
Mürsəlin yaxın dostu Vaqif müəllim, Dəstənin əri Babaqulu 
və çox sevdiyim, doğma dayım qədər hörmət etdiyim zara-
fatcıl Atababa kişi (qaynatamın bacısıoğlu idi), qatarla get-
məli oldular, çünki, Mürsəl ağır xəstə idi, dedilər təyyarə ilə 
gedə bilməz, çox riskli idi.

Moskvanın Onkoloji xəstəxanasının akademiki Musa-
tovun qardaşı Bakıda olurdu, Mürsəlin dostu idi. Mürsəl 
onunla rus dilində danışırdı, rus dilini mənimlə öyrənirdi, 
çox möhkəm hafizə sahibi idi, yol hərəkəti qaydalarından 
imtahan o vaxtlar rus dilində idi, Mürsəl də imtahandan əla 
qiymətlər almışdı, Şamaxıda təzə maşın növbəsinə durmuş-
du, o qədər arzuları vardı ki...

Akademikin qardaşı ona hər şeyi demiş, Mürsəli növbə-
siz qəbul edib əlindən gələni etməsini ondan xahiş etmişdi.
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Moskvaya qatarla üç günə çatdılar, anam Mürsəllə bir 
kupedə idi, söhbət edib, başını qarışdırıb, vaxtlı-vaxtında 
iynəsini vurub, çox istədiyi kürəkəni üçün əlindən gələni 
edirdi, axır ki, Moskvaya çatırlar, orada onları – akademikin 
göndərdiyi şəxsi avtomobili və təcili maşınları gözləyirdi. 
Onları xəstəxanaya, həm də mehmanxanaya yerləşdirdilər. 
Təcili surətdə  Mürsəli müayinə etməyə başlayıblar, hər bir 
orqanı çox sağlam çıxıb, hətta onun ürəyi – məhəbbət dolu, 
arzudolu, poeziyadolu ürəyi o qədər sağlam, o qədər iri 
olub ki, akademik heyrətə gəlib, o vaxta qədər belə bir bö-
yük ürək görmədiyini söyləyib, amma... M.Ə.Sabir demiş-
kən, “üzüqarə ciyəri” – qara ciyəri tamamilə funksiyasını 
itirmiş, daşlaşıb  fəaliyyətsiz bir orqana çevrilmişdi. Həkim 
heyrətə gəlib anamdan soruşur:

–  Kolleqa, bəs bu oğlan necə yaşayıb belə qara ciyər-
lə, axı o daş parçasıdır, bu neçə ayı necə yaşayıb?

Akademikin qoyduğu diaqnoz daha dəhşətli idi: “sar-
koma” – rakdan da pisi...

Anam cavab verib (anam rus dilində çox səlis danışırdı): 
–  Çox iştahla yeyib, həzm də eləyib, hətta kabab da 

yeyib.
Heyrətamiz bir möcüzəyə rast gəlmişdi ağsaqqal aka-

demik Musatov, sakitləşdirici və güclü ağrıkəsici dərmanlar 
yazıb və anama deyib ki, bu cavan oğlan bu ciyərlə heç 3 
gün də qalmaz, tez Bakıya çatdırın, evində olsa, yaxşı olar.

Axşama hələ vaxt olduğu üçün Mürsəl şəhəri gəzmək 
istəyib, Vaqiflə şəhərə çıxıblar, sonra geyim mağazasına gi-
riblər, Mürsəl özünə, “televiziyada yaxşı görünər bu kost-
yum” – deyib qəşəng bir boz rəngli kostyum və qəhvəyi  
rəngli “zamj” ayaqqabı alıb, sonra nə fikirləşibsə, deyib: 
“Vaqif, mən ölsəm, bu kostyumu mənim qəbrimə qoyar-
san”. Və zalım fələk də öz əyri-üyrü yazısını çox insafsız-
casına yazmaqda idi...
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Mürsəli xəstəxanaya qoyandan sonra, onunla Moskva-
ya gedən kişilər, nəticəni gözləmədən sabahısı gün axşam 
qatarı ilə geri qayıdıblar, səbəbini dəqiq bilmirəm, bəlkə 
pulları olmayıb, bəlkə çox soyuq olub, deyə bilmərəm. Tək-
cə anam və Mürsəl müəllim qaldı.

Beləliklə, Mürsəllə onu dünyalar qədər sevən, bu uzaq 
yolda daha da yaxından tanıyan qaynanası anam Mülayim 
xanım – qərib şəhərdə, kimsənin köməyinə ümid bağlama-
dan, daha ağır diaqnozu qoyulmuş və bununla ölüm hök-
münə fərman verilmiş bu gözəl oğlanla gözlərinin yaşı 
qurumayan, ümidini üzmüş yaşlı qadın  kimsəsiz səhrada 
su axtaran 2 insan kimi baş-başa verib, Bakıya qayıtmaq 
məcburiyyətində qalırlar.

Nə isə, anam  və Vaqif müəllim Mürsəli götürüb çox 
çətinliklə Bakıya gətirib çıxarır. Yolboyu xeyli dərdləşiblər, 
sonra Mürsəlin dəhşətli ağrıları başlayıb, yediyini qaytarıb. 
Heç kim görməsin deyə, yazıq qadın əlləri ilə təmizləyib 
yeri. İynələr təsir etməyib. Yazıq ana bilmir nə etsin, illərin 
təcrübəsi köməyinə çatır, yalandan bir şpris göstərib deyir 
ki, bax, bu iynə səni sakitləşdirəcək və sadəcə boş iynəni 
batırıb, Mürsəl də inanıb sakitləşib, yatır.

Qayıdıb gəldilər, Mürsəlin üzünə qəribə sarımtıl rəng 
çökmüşdü. O yatmırdı, mən də yatmırdım, yemirdi, mən 
onsuz da heç nə yeyə bilmirdim, o, divanda, mən yerdə – 
cehiz xalçamın üstündə otururdum. Səhərə qədər söhbət 
edirdik, tələbəlik illərindən çox danışırdıq. O yuxuya ge-
dəndə, mən də gözümün acısını alırdım, həm yorğun, həm 
hamilə, həm dərdli, həm də ümidsiz idim...
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HACIBABA HÜSEYNOVUN MÜRSƏLƏ 
BAŞ ÇƏKMƏSİ

Bir gün – Mürsəlin çox sevdiyi, bir ata məhəbbətilə 
bağlandığı əvəzolunmaz sənətkar Hacıbaba Hüseynov ona 
dəyməyə gəldi, içəri girər-girməz:

–  Ay oğul, mən sənə deyirdim, qulaq asmadın, de-
yirdim Allah adama bu qədər səxavət verməz, belə boy-
buxun, gözəl xasiyyət, gül balalar, pul verməz. Cibinə bir 
gözmuncuğu qoy dedim, bədnəzər sənə toxunmasın, qulaq 
asmadın, indi bu nə xəbərdir, bu nə dəhşətdir, dur, dur, o 
yerdə mən yatmalıyam, sən yox! Bəs mənə oğul idin, bəs 
mən öz şeir dəftərlərimi sənə vəsiyyət etmişdim, sən bunu 
mənə necə qıydın?!

Qucaqlaşdılar ata-oğul kimi, iki doğma adamlar kimi, 
hönkürdülər, hamını ağlatdılar, çox ürəkparçalayan səhnə 
idi, sakitləşəndən sonra şeir məclisi qurdular, növbə ilə şe-
irlər söylədilər.

Camalın istədim görəm, dedin ki,olmaz-olmaz,
Nolar ki, səndə, dilbəra, bu olmaz-olmaz olmasın.
Fəraqın əldən aldı bəs nedim ki, ixtiyarımı
Xəyalın eylədikcə bil, itirmişəm vüqarımı,
Görüncə bir də hüsnüni verəm də hər nə varımı,
Dedim, dedin olarmı bəs gözəldə heç naz olmasın.
Nolar ki, səndə, dilbəra, bu olmaz-olmaz olmasın.
Çəməndə bərgi-gül kimi tərindi inci jalələr,
Odur ki, könlümün quşu edər çox ahu-nalələr,
Tərəhhüm eylə qaşların açıb sinəmdə lalələr
Dedim, dedin ki, aşiqim gərək sərəfraz olmasın.
Nolar ki, səndə, dilbəra, bu olmaz-olmaz olmasın.
Bahar fəslisən özün çəmən-çiçək bəhanədir
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Bütün sevənlərin gözü ümidi gül dəhanədir,
Üzündü lalə gül mənə cahanda gül daha nədir
Dedim, dedin sevən gərək bu qədri sözbaz olmasın,
Nolar ki, səndə, dilbəra, bu olmaz-olmaz olmasın.
Təbiət hər nə istəsən verib öz ixtiyarına
Nədəndi sirrin açmasın bu dərdi gizli yarına
Dedim dedin ki, hər yetən mənimlə həmraz olmasın,
Nolar ki, səndə, dilbəra, bu olmaz-olmaz olmasın.
Yanıqlı könlümün gözəl ləbindən ehtiyacı var
Bu dərdi naəlac üçün bilibdi bəs əlacı var,
Sızıldayanlar içrə bir nəvayə gəlmiş Hacı var,
Dedim, dedin ki, Hacıya deyin bədavaz olmasın
Nolar ki, səndə, dilbəra, bu olmaz-olmaz olmasın.
Çox heyflər olsun ki, o vaxtlar indiki kimi texniki inki-

şaf  yox idi, yoxsa video çəkərdik, saysız-hesabsız şəkillər 
çəkdirərdik hamı ilə, balaları ilə. Nə isə, ustad ayağa qalx-
dı, “ayaqlarım getmir, oğul, amma qala da bilmirəm, səni 
yataqda görmək çox çətindir. Ətağanın qəbrinin üstündə 10 
dənə qoç qurban deyirəm, sağal, gəl, əlinlə kəsərsən, Allah 
sənə yar olsun, oğul, salamat qal!” − dedi və hönkürə-hön-
kürə tez qapıdan çıxdı. Mürsəlin əmisioğlu Əlmusa ustadı 
maşınla evlərinə apardı.

Hacıbaba Hüseynov gedəndən az sonra Mürsəlin dəh-
şətli ağrıları başladı.

Onun ağrıları tutanda tez ağrıkəsicilər vurulurdu, axır 
vaxtlarda onlar da təsir etmirdi. Bir dəfə mən ondan soruş-
dum:

–  Mürsəl, bu zəhrimara qalmış ağrıların necə olur, bi-
lirəm, çox incidir.

–  Həqi, hesab elə ki, bir kisə iti almazları-lezviya-
ları doğrayıblar, onların hamısını mənim baldırlarıma dol-
durublar, sonra onları əllərilə o tərəfə, bu tərəfə bururlar, 
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tapdalayırlar, bu dəhşətli ağrıya mənəm dözürəm, heç kəs 
dözməz!

Axır vaxtlarda hiss edirdim ki, Mürsəl gözünü evin 
küncünə zilləyib əl hərəkətilə kiminləsə danışır, xəstəxa-
nada yatanda da, mən ondan soruşanda, dedi ki, Ağa gəlir 
məni aparmağa, deyirəm hələ vaxt deyil, sən get, mən sonra 
gələrəm.

Deyirlər belə şeylər olur, insan can verəndə, sevdiyin 
ölülər səninlə danışır, sən onları görürsən və s.

Akademik tez-tez telefonla qardaşı ilə əlaqə saxlayıb 
Mürsəli soruşurmuş, onun səhhəti ilə maraqlanırmış, həm 
insaflı həkim kimi, həm də bir yaxşı insan kimi. Eşidəndə ki, 
hələ də sağdır, inana bilmir, ona 2-3 günlük ömrü qaldığını 
deyən həkim onun hələ 2 ay da yaşadığını eşidəndə, inana 
bilmir, öz gözlərilə görmək istəyir. Yanvarın 3-də Bakıya gə-
lir, amma görüşə bilmirlər, çünki Mürsəli kəndə gətirmişdik, 
heç bir bəndə görməsin! Soyuq idi, qucağımda 1 həftəlik 
körpə, yanımda daha 3 övlad, ağlayan ana və bacılar, saçını 
yolan qohum-əqrəba. Soyuq qış günü, Mürsəlsiz  qalacaq 30 
yaşlı gəlin və onu gözləyən qaranlıq  həyat yolu... Avqust 
ayının gözəl günündə, səhər dünyaya gələn bu dünyasından 
doymayan 32 yaşlı cavan oğlan  qarlı-çovğunlu soyuq yan-
var ayında özü də istəmədən bu dünyadan köç edirdi... Bəlkə 
zalım fələk öz yazdığına peşman olmuşdu, yazılanı pozmaq 
olmaz amma... Aman fələk!!!

Kiminə laləli seyrangah olub,
Kiminə quyudur, tələdir dünya.
İnsanı üyüdür dəyirman kimi,
Sonra da ələkdən ələdir dünya...
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Kiminə şeşqoşa, kiminə dubir,
Kimini şah edir, kimini fəqir,
Kiminin gözündə kefdir, nəşədir-
Kiminə ağır bir şələdir dünya.

Gah qurub yaradır, gah da sökdürür,
Gah gözü güldürür, gah yaş tökdürür,
Quzuya şir kimi nərə çəkdirir,
Şiri quzu kimi çökdürür dünya...

(Şeir  Mürsəlin şeir dəftərindən götürülmüşdür)

3 yanvar 1984-cü il – bu tarix Mürsəlin ata yurduna son 
gəliş günü oldu, daha o, bu darvazadan, əlində ağır sum-
kalar, üzündə xoşagələn təbəssümü, gur səslə: “Ay Telqi, 
(anasını zarafatyana belə çağırırdı) hardasan, gözüm nuru, 
iki aləmdə varım, hardasan? Gəl, gör gəlinin səninçün nə 
pay göndərib, qolum sındı...” deməyəcəkdi, anası da tələsə-
tələsə gəlib onu qucaqlamayacaqdı, bacıları ailələri ilə 
axşamlar oturmağa gəlməyəcəkdilər, dostları üst mərtəbə-
də şahmat yarışı təşkil etməyəcəkdilər, bu gün – zamanın 
donduğu, ürəklərin parçalandığı, ah-nalədən qulaqların kar 
olduğu, göz yaşlarının donduğu bir gün idi və bütün kəndin 
dəstə-dəstə öz sevimli Mürsəli ilə vidalaşmağa gəldiyi bir 
gün idi və bu insan axını hələ 6 gün də gəlib Mürsəllə vida-
laşacaqdı – 9 yanvar 1984-cü ilə qədər...
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Şən həyatımda qəfil dərdə düçar oldu könül,
Döndü əyyam xəzana, dəhridə xar oldu könül,
Verdiyi bəhrəsini hicr ilə aldıqca fələk,
Yandı tərrarə kimi atəş ahar oldu könül,
Etmədi qəlbimə, əfsus, acı dərmanlar əsər,
Tapmadım dərdimə bir çarə, bidar oldu könül,
Fələyin hökmü ilə içdim ölüm şərbətini,
Soldu ömrüm çiçəyi, torpağa yar oldu könül...
( Mürsəlin şeir dəftərindən.)

MÜRSƏLİN SON SƏHƏRİ

Mən 9 yanvar səhəri, yuxarı mərtəbəyə Mürsəli gör-
məyə qalxdım. Çəkdiyim əsəbdən, əziyyətdən mənim 
yazıq körpəmə verməyə heç südüm olmadı, yaşadığım 
sarsıntılı 7 ay, nələr, nələr... O son yadigar körpə Məh-
tab ana südü əmmədi, kimin körpəsi vardısa, gəlib bu 2 
həftəlik uşağı əmizdirirdi, kim oldu, gəlib onun qayğısına 
qalırdı (o vaxt pampers olsaydı, yaxşı olardı). Kəndin çox 
adətlərindən xoşum gəlirdi, şəhərdə görmədiyimiz meh-
ribançılıq, diqqət və canyanğısı kənddə təmənnasızdır, 
sidqi-ürəkdən adamın dərdinə şərik olurlar, kimin başına 
bir qəzavü-qədər gəlsə, bütün kənd yığışıb onun dərdinə 
ortaq, ailəsinə mənəvi dayaq olurdu...

Səhər idi, soyuq yanvar səhəri ... Mən qapını açıb içəri 
girdim, elə bil, Mürsəl məni gözləyirdi, sağ qolu o qədər 
şişmişdi ki, insan bədəninin bu qədər şişə bilməsinə inan-
maq olmur, sağ qolunu tərpədə bilmirdi, sol əli ilə mənə 
yanındakı stulu göstərdi. Anam, Telli xala, başqa qadınlar 
kim necəgəldi yerdə tökülüb yatmışdılar, mən, əlim-aya-
ğım əsə-əsə yaxınlaşıb oturdum. Mürsəlin üzündən-gö-
zündən həsrətlə, yana-yana öpdüm qorxa-qorxa, kimsə 
ayılar, görər, yaxşı düşməz, ayıb olar... Mürsəl dedi:
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–  Səni gözləyirdim, Həqi, gəlib-gedənlərdən ma-
cal tapa bilmirik ki, doyunca dərdləşək. Sən ki, bilirsən, 
səni görməyəndə çox darıxıram, gəl, otur, sənə sözüm var. 
Həqi, məni ölüm qorxutmur, hamımız qonağıq bu dünya-
da, bir can borcluyuq, gec-tez verməliyik, məni yandıran 
bilirsən nədir − sənin kimi gözəl insanı yaşada bilmədim, 
elə hey sənə “gözlə, döz, qoy bu problemlərimi qurtarım 
(sən demə problemləri paralel həll etmək lazımmış) səni 
kraliçalar kimi yaşadacam, dünyanı gəzdirəcəm, uşaqlıq-
dan görmək istədiyin Londona aparacam dedim, nə biləy-
dim ki, mənim  ömrüm qısa yazılıbmış. Səni yaşada bil-
mədim, məni yandıran da budur, səni çox ağır yük altında 
qoyub gedirəm, inan ki, torpağım da yanacaq, gecə-gün-
düz zəbanə çəkəcək. Sən lap çox darıxanda, mənim şək-
limə bax, dərdini mənə de, mən sənə yol göstərərəm.

Bir qədər dayandı, dərindən nəfəs aldı, işıqlı simasın-
dan gözümü çəkə bilmirdim, bərkdən bağırmaq istəyir-
dım, əlindən bərk-bərk yapışmışdım, buz kimi soyuq idi o 
iri əlləri, birdən başını evin küncünə çevirib:

– Hə, Ağa, gəlirəm, qardaş, daha gəlirəm sənin yanına...
Nəmli gözlərini mənə zillədi, dedi:
– Həqi, anamı tapşırmağa adam tapmıram, onu da 

sənə tapşırıb gedirəm, vaxtdır...
Ayrılmaq istəmirdim, ürəyim ağzımdan çıxırdı, nəfə-

sim daralır, gözlərim qaralırdı, o anları – son dəqiqələri 
uzatmaq istəyirdim, inanın, o anı təsvir etmək nə qədər 
çətindir, dil yanar, qələm quruyar, ürək döyünməz o anları 
yazmaq istəyəndə, çox çətindir...

Bu vaxt baldızım Sərvinaz alt mərtəbənin tavanını − 
üst mərtəbənin döşəməsini döyəcləməyə başladı: “Uşaq 
ağlayır, gəl”, − dedi, getmək istəmirdim, amma Mürsəl 
zəifləmiş səslə:
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–  Get, Həqi, qoyma ağlasın, o, bir gözəl, uzunsaç 
qız olacaq, heç vaxt ona demə ki, sən gəldin, ata getdi, 
onun nə təqsiri var, Allahın işinə əl aparmaq olmaz, uşaq-
ları sənə, səni də Allaha əmanət qoyub gedirəm, səni hə-
mişə sevəcəyəm, unutma...

Heç getmək istəmirdim, israr etdi, mən istər-istəməz 
qapıya tərəf addımladım, qapını açdım, çönüb Mürsələ son 
dəfə baxdım, gözlərindən yaş tökülürdü, həsrətli gözlərilə 
mənə “get” deyirdi, getdim, cansız müqəvva kimiydim, 
mənim canım da, ruhum da Mürsəlin yanında qalmışdı... 
Pilləkənlərlə düşürdüm ağlaya-ağlaya, heç son pilləyə 
çatmamışdım ki, qiyamət qopdu... Bu Mürsəlin qiyaməti 
idi, həm də mənim qiyamətim idi... Həmin gün mənim hə-
yatımı alt-üst edən, gözəl arzularımızı, işıqlı günlərimizi 
qaraldan, 30 yaşında “dul “ damğası vurulan və 4 körpə 
balasının qara hərflərlə yazılmış naməlum gələcəyinin ya-
zıldığı dəhşətli bir gün idi, 9 yanvar 1984-cü ilin bazar 
ertəsi qarlı, şaxtalı, mənim ömrümün isə ən acı, ən arzuo-
lunmaz günü idi...

Şüvən, şaxsey-vaxsey səsindən qulaq tutulurdu, ürək 
parçalanırdı, hətta kişilər də baş yolub şaxsey-vaxsey 
edirdilər...

Bizim ailə qurub birlikdə yaşadığımız bəxtəvər 8 ilin 
son yarpağı idi o gün, 8 il! Ayrı qaldığımız günləri, həftələ-
ri də hesablasam, heç 8 il də eləmir. Tarixdə “Qanlı Bazar 
Günü” kimi sayılan 9 yanvar günü mənim və balalarımın 
da qara günü oldu. Məhtab alt evdə asılmış − bir vaxtlar 
atasının yatdığı, şaxsey-vaxsey səsindən silkənərək ona 
lay-lay çalan nənnisində mışıl-mışıl yatırdı dünyadan xə-
bərsizdi...

...Nə vaxtsa Mürsəl mənə demişdi: 
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–  Həqi, sən bilirsən ki, insan günün hansı vaxtında 
dünyaya gəlirsə, o vaxtda da dünyadan köçür?

–  Yox, bağışla, bilmirəm, mən ölülərlə maraqlanmı-
ram, o sənsən ölülərlə dost olan.

Güldü:
–  Bu belədir, Həqi, gündüz doğulan − gündüz, gecə 

doğulan − gecə ölür.
Həmişəki kimi bu alim oğlan haqlı idi, Mürsəl ailə-

si yaylağa köçəndə, səhər vaxtı elə yolda − köç aparan 
arabada doğulub, adını da Yaylağalı qoyublar (adını 1-ci 
kursda oxuyanda, özünün seçdiyi Mürsəl adı ilə dəyişdir-
mişdi, Mürsəl sözünün mənasını da mənə demişdi: “Mür-
səl” − Allahın elçisi deməkdir).

Bəli, həmin o qapqara 9 yanvarda da bazar ertəsi səhər 
idi, onunla vidalaşdığım o vaxt da səhər saat 9-10 arası idi, 
yəqin bilirəm ki, onun doğulduğu  − mənim taleyimdə bir 
günəş kimi parlayan o gözəl, bir peyğəmbər ömrü yaşayan 
Mürsəlin doğulduğu gün də səhər saat 9-10 raddələri olub. 
Əminəm ki, belə olub!

Günlərim, həftələrim, aylarım Mürsəlsiz keçməyə 
başladı, zalım və qələmisınmış fələyin mənə yazdığı acı 
taleyimlə barışaraq yaşamağa başladım. El-oba var olsun, 
kənd camaatı tez-tez bizə baş çəkir, 40 gün dərdimizə şə-
rik olurdular.

Mürsəl dünyasını dəyişdi, gözəl arzularla dolu, yaşa-
yıb-yaratmaq eşqi ilə döyünən ürəyi susdu, qeyri-adi  gur 
səsi eşidilməz oldu, əlini-əlinə vurub ürəkdən gələn gülü-
şü susdu, yer-göy qan ağladı, məni və balalarını ağlar qoy-
du, anası, bacıları saç yolub üz qanatdılar, onu tanıyanlar, 
onu sevənlər söz tapmadılar danışmağa, özü də istəmədən 
dünyasını dəyişdi çox cavan yaşında...
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32 yaşında yana-yana dünyadan köçən cavanın qəb-
ri sevdiyi qardaşı Ağanın sol tərəfində qazılmışdı, o yeri 
anası özü üçün saxlatmışdı, amma Mürsələ qismət oldu, 
quran oxunur, şüvən səsi səhərə qədər nalə çəkirdi, əsil 
qiyamət idi, yaxın-uzaq ellərdən, Bakıdan gələnlərin sa-
yı-hesabı yox idi...

Qazılmış qəbir Mürsəli gözləyirdi, birdən boz kost-
yum yadıma düşdü, ağsaqqallardan onun son arzusunun 
yerinə yetirilməsinə icazə verilməsi üçün ağlaya-ağlaya 
xahiş etdim, əvvəl etiraz etdilər, dedilər dinə ziddir, olmaz,  
hönkürtülər içində yalvardım, sonda razılaşdılar, gecə ilə, 
əmisi oğlanları Əlmusa və Qaçay qardaşları Alatavaya 
maşın sürüb, Mürsəlin min bir həvəslə aldığı, amma xəstə 
olduğu üçün geyə bilmədiyi selofanın içində şifonerdən 
asılmış boz kostyumu kəndə gətirdilər. Mürsəli göz yaşla-
rı içində qara torpağa basdırdılar və sevə-sevə seçib aldığı 
boz kostyumu da büküb başının altına qoydular...

Mən düz 10 il − hər il yanvarın 9-da Mürsəlin ziyarə-
tinə gəlirdim, uşaqları ya bacılara, ya da qonşuya tapşırıb  
Mürsəli görməyə gəlirdim, qarlı-sazaqlı qış günlərində, 
tək-tənha, avtobusla, ağlaya-ağlaya... Qəbirstanlıqdan da 
cıxıb Bakıya − balalarımın yanına qayıdırdım. Sərasər 10 
il... 10-cu il evə gəldim, uşaqlar, ev işləri, (o gün məktəb-
dən icazə alırdım), və s. Gecə yatanda elə qorxunc yuxu 
gördüm ki, ürəyim partlamaq dərəcəsində idi, ayıla bil-
mirdim. Yuxuda gördüm yenə qəbirstanlıqdayam, bütün 
başdaşları hərəkətə gəlib məni qovur, tutub öz yerinə qoy-
maq istəyirlər, qapını tapa bilmirəm, ölülər qovur, mən 
qaçıram, çıxa bilmirəm, bu vaxt Mürsəl hasarın dibi ilə 
asta-asta gəlib mənim qolumdan tutub qəbirstanlığın qa-
pısına qədər gətirib deyir:
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–  Həqi, get uşaqların yanına,  bir də bura gəlmə, indi 
sənə kömək edə bildim, bəlkə gələn dəfə köməyinə çata 
bilmədim?

Bütün yolu ağladım...
O vaxtdan mən tək qəbirstanlığa girə bilmirəm, şü-

kürlər olsun, balalar böyüyüb, indi onlar ziyarət edirlər, 
məni də aparırlar, əsasən də Tural tez-tez ailəsi ilə atasını 
ziyarət edir. Ruhun şad olsun, cənnətməkan Mürsəl!
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BİZİM VƏFALI AĞACIMIZ

Mən təzəgəlin olanda, bir gün Mürsəl mənə  ingiliscə  
dedi ki, bağa gəl (Bizim gizli söhbətimiz olanda ingiliscə 
danıçırdıq, uşaqlarımızın evdə ingiliscə, rusca təmiz danı-
şaqcaqlarını xəyal edirdik). Getdim bağa, Mürsəlin əlində  
nazik  bir  fidan var idi, onu mənə verib dedi:

- Həqi, bu bağı görürsən,  bu yer qayalıq idi, ümumiy-
yətlə bizim  evimiz Şahmirzə qayasının üstündədir. Ağa 
külünglə buranı qazıb, mən  daşımışam, aramızda 13 yaş 
fərqimiz var idi, amma çox səmimi qardaş  münasibətin-
də idik, dərin çala düzəldik, sonra maşın-maşın qara  tor-
paq gətirib  buranı doldurmuşuq, sonra  ağac, gül əkmişik, 
ərik, tut, alma. Darvazanın yanında xoş-sarı rəngli qızılgül 
əkilmişdi, sonralar ağacları, mənim  xoşum gələn gülləri 
çoxaltdıq, həyət cənnətə döndü. Mürsəl hasarın  yanında  
yeri qaza-qaza “Nar ağacı, nar çiçəyi” mahnısını oxuyurdu 
mənimçün, çox  yaxşı da səsi var idi, bəli qazdığı çala hazır 
oldu, içinə quru peyin  də  tökdü, mənə  dedi:

- Həqi, sən tut, mən əkim, qoy  bu bizim ikimizin ağacı 
olsun.

Gülə-gülə o körpə nar  fidanını əkdik, suladıq,  böyü-
yəndə narlarını dərib uşaqlarla yeyəcəuimizi xəyal etdik, 
həm də Mürsəl narı  çox xoşlayırdı.

Bağlarda nar ətri var,
Dağlarda qar ətri var,
 Ölsəm, sinəmi yumayın
Axı orda  yar ətri var...
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O vaxtdan çox illər  keçib,  düz 42  il. Bizim nar  ağacı-
mız dili olsaydı, çox şeylərdən danışardı bizim  vəfalı   nar 
ağacımız. O biri  ağaclar yoxdur, amma  bizim  vəfalı ağa-
cımız hələ də  yaşayayır, boylu-buxunludur onu əkən yiyə-
si kimi. Elə bizim sevə-sevə əkdiyimiz  yerindədir, sanki 
namərdlərə meydan   oxuyur, “mən  siz insanlardan daha  
vəfalıyam, ona görə ki, məni Mürsəl və Həqiqət sevə-sevə  
əkiblər, onıarın yadigarıyam!”

Kəndə  gedəndə  mütləq  nar  ağacımızı  salamlayıram, 
dibinə su  tökürəm, biz ikimiz - ağac  və mən bilirik kim-
dən danışırıq, kimi gözləyirik, o gündən -mənim  bu kəndə 
təzə  gəldiyim  zamandan, gülə-gülə,  hər fələyin  bizimçün 
yazdığı o acı taledən bixəbər olan o zamandan danışırıq və-
falı ağacımızla, çox insanlardan daha  dəyanətli olan nar 
ağacımızla, çox insanlar vəfanı, etibarı bu ağacdan öyrən-
məlidirlər!

Çox yaşa, ey mənə Mürsəldən qalan daha bir yadigar!!!
Möhkəm dur,vəfalı nar ağacımız!
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MÜRSƏLİN MƏNƏ VƏSİYYƏTİ

Mürsəl anası tək qalmasın deyə, balaca Xumarı aparıb, 
anasının yanında qoymuşdu. Hər dəfə kənddən qayıdan-
da Xumarın ağlayan səsi, “məni də apar, ata” sözləri xeyli 
müddət qulaqlarımdan getmirdi, anayam, uşağım üçün da-
rıxırdım, amma mən heç vaxt Mürsəlin sözünün qabağında 
söz deməmişəm. 

Bir gün, Mürsəl hansısa konsertin aparıcısı idi, ora ha-
zırlaşırdı. Mən ona dedim:

–  Mürsəl, bizim evimiz geniş və rahatdır, anan da tək-
dir o boyda evdə, götür ananı da, Xumarı da gətir bura. Sən 
kəndə qayıtmayacaqsan, qardaşın da, inşallah sağalar, hamı-
mız bir yerdə yaşayarıq, sən də yollardan yığılarsan. Kənd-
dəki evi də sat getsin.

Elə bilirdim, ağıllı bir məsləhət verirəm, ailəni bir yerə 
yığmaq istəyirdim.

Mürsəl dinmədi, mən də susdum, sonralar bu söhbəti 
1-2 dəfə təkrarladım, axırıncı dəfə Mürsəl həyət qapısından 
geri qayıtdı, əvvəl mənim bir qulağımdan, daha doğrusu, 
sırğamdan tutub dedi:

–  Həqi, sən bu söhbəti bir neçə dəfə demisən, indi 
mənə diqqətlə qulaq as və sırğa elə, as qulağından! Mən, 
bildiyin kimi, kəndçi balasıyam, rayon adamıyam, amma 
sən şəhərlisən, şəhərlilər üçün yurd söhbəti yoxdur. Bu evi 
xoşlamırlar, satıb gedib başqa ev alırlar, amma bizimçün 
yurd sözünün böyük əhəmiyyəti var. Əgər o yurda oğul qis-
mətdirsə, o yurd yaşayır, içində oğul yaşasa da, yaşama-
sa da, ona deyirlər, bura filankəsin atasının yurdudur, yox, 
əgər o yurda oğul qismət deyilsə, o yurdun daşları bircə-bir-
cə tökülər, o tökülmüş daşlara deyərlər bura filankəsin xa-
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rabasıdır, amma heç vaxt satılmaz.
Qulağımdakı sırğanı bir az bərk dartaraq əlavə etdi:
–  Həqi, Allahın işini heç bilmək olmaz, qulaqlarında 

sırğa elə, as − ata yurdu satılmaz!
Dönüb getdi. Mən həmişə onu çöl qapıya qədər yola 

salırdım, qapıda dönüb mənə diqqətlə baxdı: 
–  Unutma dediklərimi, ağıllım mənim.
Mən onun bu vəsiyyətini heç vaxt unutmadım. Mənə 

pul lazım olanda, Xumara mebel ala bilməyəndə, 2001-ci 
ildə çətin işə düşəndə belə, kənddəki o yurdu satmaq fik-
rində olmamışam, öz evimi satıb borcları ödədim. Mürsəlin 
ata yurdunu – ayaqlarının izi qalan, hər daşında bir xatirə 
yaşayan, ikinci mərtəbədə mənim sevdiyim gəlinlik otağı 
olan o yurdu mən heç vaxt satmayacam. Mürsəlin nəslini 
davam etdirənlər var, balaları var, nəvələri var.

Arxayın yata bilərsən, Mürsəl, yurdun da, balaların 
da sağ-salamatdır, adınla, özünlə fəxr edirlər, inanıram ki, 
mənim yazıb çap etdirdiyim bu kitab da sənin adını əbədi 
yaşadacaq, gələn nəsillər də səni sevə-sevə yad edəcəklər. 
Mən buna əminəm...
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EPİLOQ ƏVƏZİ

Öz vəsiyyəti ilə Səməd Vurğunun aşağıdakı şeir parça-
sını qara mərmərdə, əlində mikrofonu donmuş, 32 yaşında 
dünyasını dəyişmiş Mürsəlin sinə daşına həkk etdirdim:

Ölüm sevinməsin qoy!
Ömrünü vermir bada – 
El qədrini canından
daha əziz tutanlar –
Şirin bir xatirə tək
qalacaqdır dünyada –
Sevərək yaşayanlar
Sevilərək ölənlər!

Mürsəl sevərək yaşadı, sevilərək əbədiyyətə qovuşdu.

Mən – bu yaralı ürəyimlə Mürsəlsiz bir qərinə – 33 il 
də artıq yaşayacağammış. Balaları çox çətinliklə böyüdə-
cək, onların diplomlarına sevinəcək, xeyir işlərini, nəvələ-
rimi görəcəyəmmiş... Mürsəlin ata yurdunu abadlaşdırıb, 
nəvələrlə bərabər yayda orada qalacağammış. Hər daşında, 
hər qarışında, əsasən də çox sevdiyi qayanın başında var-
gəl edə-edə şeir əzbərləyən Mürsəlin səsi hopub o qayanın 
daşına-torpağına. Mən bu anları – Mürsəllə keçirdiyim və 
onsuz yaşadığım anları, günləri xatırlaya-xatırlaya tale ya-
zıma boyun əyə-əyə yaşa dolacağammış. 

Sağ olsun balalar, nəvələr, qayğıma qalır, hər cür nəva-
ziş göstərir, baldızlarım Sərvinaz və Gülsüm ailə üzvləri ilə 
gəlib ata yurdunun geniş həyətində, gözəl təmir etdirdiyim 
2-ci mərtəbədə samovar çayı içə-içə keçmiş günlərdən söh-
bət açır, bir vaxtlar hay-haraylı, qonaqlı-qaralı bu yurdun 
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olub-keçən günlərinin şirin xatirəsinə dalırlar...
Nə yaxşı ki, insan öz tale yazısından, sabah başına nə 

gələcəyindən bixəbərdir, yoxsa mənim bu xəstə ürəyim 
Mürsəlsiz qalacağıma inanın ki, dözməzdi, onsuz daha bir 
qərinə (1984-2017) artıq yaşamazdı!

Taleyim, atasız böyütdüyüm dörd övladım haqqında 
düşünəndə Nəzakət Məmmədlinin  misraları  göz önünə  
gəlir. Görünür taleyimizdə  bir oxşarlıq var.

Atasız övlada yetim deməzlər,
Deyərlər, arxası, dayağı yoxdur.
Anasız bir övlad görəndə isə,
Deyərlər, yetimdir kimsəsi yoxdur. 

Mən heç də bəxtimdən şikayət etmirəm, əsla, elə bir 
insanla ömür sürdüm, az da olsa, səsini-sözünü eşitdim, 
fəxrlə yanaşı yeridim, 4 gözəl övladının anası oldum, ata-
sız böyüdüklərini hiss etdirmədim, kəndində həsəd aparılan 
“qərib gəlin” oldum, sevdim-sevildim. Şükürlər olsun ki, 
övladlarım böyüyüb, nəvələrim böyüyür, balaca Mürsəlin 
indi 13 yaşı var, “Görünən dağın uzağı olmaz” deyib ata-
lar, Zibeydə və Ayna Xumarın, Rəşad və Toğrul Elnarənin, 
Mürsəl və Sahib Turalın, Aişə Məhtabın ciyərparəsidir, 
mənim və Mürsəlin sevimli nəvələrimizdir, məni yaşadan 
gözəl balalardır. Nə yaxşı ki, balalar var, yoxsa qocalar bu 
dünyada necə yaşayardı? Nəvələr böyüyəndə mənim yaz-
dığım bu kitabı oxuyanda mənə də rəhmət oxuyarlar, yəqin 
ki... Babaları ilə fəxr edərlər...
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Kitabın işıq üzü görməsində  göstərdiyi mad-
di-mənəvi dəstəyə görə  Mürsəlim  əziz müəllimi, 
professor Qəzənfər Paşayevə ailəmiz adından də-
rin minnətdarlığımı bildirirəm.

Həqiqət  Ağamirzəyeva
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