
Elbəyi CƏLALOĞLU 
 
 
 
 

9-CU  
MEYDAN 

 
 
 
 
 

BAKI – 2016 
 
 
 
Redaktor: Nizami Tağısoy 
filologiya elmləri doktoru, professor, tərcüməçi, şair 



Elbəyi CƏLALOĞLU 

2 
 

 
 
Elbəyi Cəlaloğlu. 9-cu meydan (povest) Bakı, 2016. – 360 

səh. 
 
Şair-publisist, yazıçı-araşdırmaçı Elbəyi Cəlaloğlunun oxucularla 

doqquzuncu görüşü olan bu kitabında eyni adlı povesti dərc olunub. 
Müəllifin əsgərlik həyatından bəhs edən bu əsərdə real insan yaşantı-
ları bütün təfərrüatı ilə əksini tapıb, bundan başqa əsərdə milli-mə-
nəvi dəyərlər, tarixi-estetik problemlər fəlsəfi yöndə qabardılıb. Po-
vestdə diqqət çəkən məqamlardan biri də “9“ rəqəmi ilə bağlıdır. 
Müəllif bu rəqəmə müxtəlif rakurslardan yanaşmaqla onun türklüklə 
bağlılığına da diqqət çəkir. 

“9-cu meydan” kitabında Elbəyi Cəlaloğlunun eyni ruhlu hekayə-
ləri, məqalələri və oçerki də daxil olmaqla cəmi doqquz əsəri oxu-
cuya təqdim olunur. Ümumiyyətlə, kitabda səhifələrin sayı, eləcə də 
povestdəki hissələrin sayı da daxil olmaqla “9” rəqəminin simvo-
likasına riayət olunur. 
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Akademik, Dövlət mükafatı laureatı, 
AMEA Coğrafiya İnstitutunun direktoru 

 

Elbəyi Cəlaloğlunun zaman axarına 
fəlsəfi-dialektik baxışları 

 
lbəyi Cəlaloğlu “9-cu meydan” povestində 9 rəqə-
mi və onun simvolikasını özü üçün ideallaşdırmış 

və bütləşdirmiş, bütün türk dünyasının bir zərrəciyi kimi 
qəbul etdiyi öz həyatını, eləcə də, bu dünyada baş verən 
istər uğurlu, istərsə də uğursuz məqamları fəlsəfi bir 
cəhdlə həmin rəqəmlə bağlamağa çalışmışdır və bəzi hal-
larda onun bu cəhdi uğurlu alınıb. Əlbəttə, burada bədii, 
elmi, mənəvi-psixoloji cəhətdən üstün əlamətlər çoxluq 
təşkil etsə də, araşdırılmalı, bəzi hallarda isə mübahisəli 
məqamlar da vardır. Hər halda, belə yanaşma müəllifin 
təxəyyülünün məhsuludur, bəlkə də inancıdır, orijinaldır 
və ona görə də oxucunun diqqətini çəkir, onu maraq-
landırır. 

Amma əsəri oxuduqca 9 rəqəminin müəllif üçün 
konkret nə olduğunu tam aydınlaşdırmaq elə də asan 
deyil. Qərara gəlmək olmur ki, bu infantil bir tabeçilikdir, 
ya müəllifin öz taleyinin bu yolla həll olunduğunu müəy-
yənləşdirməsidir, yaxud onunla yaşamasıdır, ədəbi, 
ictimai və ya siyasi fəaliyyətini ona uyğunlaşdırmasıdır, 
yoxsa bu, onun bədii üsuludur. Məncə əsərdə ən maraqlı 
olanlardan biri budur. 

E.Cəlaloğlu “cəmiyyət varsa, siyasət də var, siyasət var-
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sa, hakimiyyət də var, hakimiyyət varsa, dövlət də var”, 
deyərək səbəb-nəticə, nəticə-səbəb dövranının dövlət, ha-
kimiyyət və cəmiyyət siyasətinin spiralvari dialektik inki-
şafını verir, onu təhlil edir. Bununla yanaşı siyasətçilər 
haqqında onun öz fikri vardır. Sitat: “Mərdanəlik və 
intellektual görüntü nümayiş etdirməyə çalışsalar da, 
alicənablıq və minnətdarlıq bütün hallarda siyasətçilərə 
yad olan hissdir”. Necə də cəsarətlə və yerində, doğru, 
obyektiv, reallığı əks etdirən postulatdır. 

Bu əsərdə şair-publisist, yazıçı-araşdırmaçı kimi çıxış 
edən müəllif, həm də bir filosof olmaq iddiasındadır. 
Gəlin razılaşaq ki, onun bu namizədliyə iddiası əsaslıdır. 
Bunun üçün onun gəncliyinin ilkin dövrlərini, povestin 
bütün ana xəttini təşkil edən Sovet İttifaqı ordusunda 
xidmət etdiyi zamanı yada salaq. Hərbi hazırlıqla yanaşı 
siyasi təlimin də çox yüksək səviyyəli və ciddi tələblərə 
cavab verməli olduğu bu orduda siyasi dərslərin sıravi 
əsgərə (sonradan çavuşa) etibar edilməsi sıradan bir olan 
hallardan deyildir. Buna səbəb əsgərin mükəmməl biliyi 
və dərin düşüncəsinin olması, hərbi dildə desək, yüksək 
hazırlığının olmasıdır. 

Bunlarla bərabər E.Cəlaloğlunun hadisələrə, həyatda, 
dünyada gedən proseslərə öz baxışı var və onun 
subyektiv mövqeyi bu əsərdə xüsusi yer tutur. Fikir 
verin, povestdən sitat: “İdealist fəlsəfənin elmə deyil, 
məhz ağılüstü gücə, istedada, məntiqə söykəndiyini, 
məntiqinsə şüurlu aləmlə bağlı olduğunu biliriksə, onda 
Zərdüştə qədər fəlsəfənin olmadığını söyləmək doğru 
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olmaz” və ya “Zərdüştdən sonra filosoflar ortaya həyatın 
fəlsəfəsinə uyğun alternativ böyük fikir qoya bilməyiblər 
və ancaq onun ideyası ətrafında çeşidli fikirlər yürüdə 
biliblər”. “9-cu meydan”da məharətlə materializm və 
idealizmin qneosoloji əsasları tədqiq olunur, Zərdüşt fəl-
səfəsi və onun müqəddəs kitabı Avestanın insan düşüncə 
tərzinin inkişafına əvəzsiz təsiri araşdırılır, hələ Zər-
düştdən əvvəl də fəlsəfənin mövcud olduğu təsdiq edilir. 

Burada mənim yadıma məşhur nəzəriyyəçi fizik 
Veyner Karl Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik prinsipi 
düşür. Belə ki, bu prinsipin mənası maddi varlığı bizim 
sonsuz kiçik epsilon qədər qavramağa, dərk etməyə qabil 
olmağımızdır. Ondan o yana biz maddi varlığı dərk edə 
bilmiriik, niyə?! Bəlkə bu, Allahın bizə rəva bildiyi 
həddir, sonrası isə Tanrının öz işidir, deyə Heyzenberq öz 
qeyri-müəyyənlik prinsipini təsdiqləyir. Yoxsa, o yaradan 
olmazdı ki. Qeyd edim ki, E.Cəlaloğlu dindar deyil, lakin 
inancı olan insanlara və dinə düz olaraq hörmətlə 
yanaşır. Sibirdə, ağcaqayın meşəsi içində namaz qılmaq 
üçün qiblənin istiqamətini təyin etməkdə çətinlik çəkən 
Abduxalilə onun tövsiyəsi: “... Odur ki, çox düşünmədən, 
– Abduxalil, buyur, üzünü mənə tutub namaz qıl, çox 
böyük savab etmiş olarsan, – dedim. O, gülüb, – Meh-
diyev, məgər sən qibləsənmi? – deyə narazılıq etdi. Mən-
sə, – Abduxalil, qiblə – Kəbədir, Kəbəni də, məscidləri də 
insanlar yaradıb, hətta bu cür düşündüyümüz şərti “Al-
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lah”ı da insanlar özündən uydurub, insanları isə bizim 
dərk edə bilmədiyimiz, doğrusu ilə təsəvvür etməkdə 
aciz olduğumuz (Heyzenberq prinsipi – R.M.), düşüncə-
mizin fövqündəki “Allah” yaradıb. Hansı daha möhtə-
şəmdir? – deyə soruşdum.” Razıyam müəlliflə, ən ali 
varlıq insandır, elə Məhəmməd peyğəmbər də əvvəla in-
san olaraq dünyaya gəlib, sonra isə peyğəmbər olmuş-
dur. Azdırmı tarixi insanlar, şəxsiyyətinə haqlı olaraq pə-
rəstiş etdiklərimiz?! 

Müəllif doğulub boya-başa çatdığı yerlərin toponim, 
oykonim və etnonimlərini də araşdırmağa cəhd göstərir, 
öz məlumatı və milli ruhu, həmin yerlərə vurğunluğu 
priz-masından onları izah etməyə çalışır. O, özünü həm 
də bu obanın, Azərbaycanın, Gürcüstanın və bütün türk 
dünyasının tarixinin bilicisi kimi göstərir, təsdiqləyir, bu 
ərazilərdə tarixin gedişini, axarını bir tarixçi kimi təhlil 
edə bilir. Orta əsrlərdə gürcü çarlığının böyük ərazilərə 
sahib olmasında buntürklərin, qıpçaqların, qarapapaq-
ların rolunu olduğu kimi qiymətləndirir. Azərbaycanın 
Şəki-Zaqatala bölgəsinin qısa tarix kəsiyində necə Kartli 
çarlığı tərəfindən işğal olunmasının tarixi mənzərəsini 
verir. 

Elbəyi Cəlaloğu söz, təzadlar və təsvir ustasıdır, fikir 
verin ondan sitata: “Kapitan Kudelkonun qalın və çatma 
qaşları ağır-ağır uçmaqda olan qoca qarğanı, qara və enli 
bığları isə o vaxtkı “Ukrayna” markalı velosipedlərin 
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sükanını xatırlatdığından onu bir dəfə görən yüz il sonra 
qarşılaşsa dərhal tanıyardı”. Digər misal: “Həmin anda 
eşqölçən cihaz olsaydı və mənim eşqimi onunla ölç-
səydilər, yəqin ki, cihazın əqrəbi qırmızı xətti vurub 
keçərdi”. 

E.Cəlaloğluda professional yazıçı qabiliyyətinin olduğu 
açıq-aydın özünü göstərir. Məsələn o, gözəlliyin məftune-
dici cazibədarlığını çox böyük məharətlə təsvir edir, 
təzadlayır. Bunun üçün müəllifdən bir daha sitat gə-
tirirəm: “Onun sinəsi (söhbət Katyadan gedir – R.M.) 
darvazası açıq qalmış nar bağını xatırladırdı. Narlar o 
qədər gözəliydi ki, “meyvə oğrusu”na gəl-gəl deyirdi. 
Oğrulara xas xüsusiyyətlə oğurluq etməzdən əvvəl ətrafı 
bir daha nəzərdən keçirtməyi unutmadım”. 

Əsərdə özünü hadisələrin bəzilərinin yaxından işti-
rakçısı qismində, bəzilərinin oxucu və yaxud dinləyicisi 
kimi göstərməsi, digərlərini isə reallıq kimi məharətlə 
oxucuya təqdimetmə bacarığı müəllifin yüksək iste-
dadından, xüsusi nəqletmə qabiliyyətindən xəbər verir. 
Bütün bunlar həm də onun bir peşəkar yazıçı kimi fan-
taziyalarının və interpretasiyasının olması səbəbindən, öz 
ana dilini və onun qrammatikasını yaxşı bildiyindən, 
hadisələri məntiqə uyğunlaşdırma ustalığından, bunlara 
əlavə olaraq özünün doğulduğu ərazidə yaşayan türk-
lərin milli koloritlərini məharətlə təsvir və hadisələrə 
əlavə edə bilmə bacarığından irəli gəlir. E.Cəlaloğlunun 
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yazı dili zəngin olmaqla yanaşı asan başadüşüləndir, 
axıcıdır, oxucunu yormur, toxunulan mövzular müxtəlif 
olsa da, povest boyunca ana xətt, yəni türk dünyası, 
Azərbaycan xalqı, onun dövlətçiliyi və bunların 
hamısının fonunda millətə və dövlətə məhəbbət hissi 
daimi dominant məqsəd kimi hiss olunur. Müəllif 
oxucunu öz arxasınca bu istiqamətdə aparır. Elbəyi 
Cəlaloğlunun fikrincə, “milli şüurun varlığı milli mə-
dəniyyətin, milli dövlətin, milli tarixin, milli yaddaşın qo-
runması və inkişafı deməkdir”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nizami Tağısoy 
filologiya elmləri doktoru, 

professor, tərcüməçi, şair 
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«9-cu meydan»ın «9» simvolikası 
Elbəyi Cəlaloğlu nəsrinin özünəməxsusluğu 

 
eyirlər «söz hər şeydən ulu, qədim, urvatlı və 

dəyərlidir». Elə bu hikmətin təsiri altında 2015-ci 
ilin avqust ayında dincəlmək əvəzinə Elbəyi Cəlaloğlunun 
həm mənə hədiyyə etdiyi «Haqq məndədi» kitabını, həm 
də sonra redaktə üçün təqdim etdiyi «9-cu meydan»ın 
əlyazmasını əlimdə qələm oxumağa, qeydlər aparmağa 
başladım. Əlbəttə, əvvəl onun məni məsul etdiyi «9-cu 
meydan»dan başladım. Kitaba toxunana qədər elə bildim 
ki, bu gün nəsrimizdə baş alıb gedən ümumi mətləblərin, 
oxşar süjet xətlərinin, çoxsaylı təkrarları ilə oxucunu 
yoracaq çeynənmiş ifadələrin şahidi olacağam. Bütün bun-
larsa bədii-estetik zövqümün çeşidli rənglərinə qətran qo-
şacaqdır. Kitabın ilk sətirlərindən fikir, düşüncə orijinallı-
ğı, onu təqdimetmə bacarığı, müəllifin mövzu predmetinə 
çevirdiyi məsələ haqqında danışacağı təqdimat və təsvir-
ləri səliqəli, müasir ədəbi (həm də yeri gəldikdə xalq dili) 
dil normaları çərçivəsində verə biləcək müəllif əlimni, 
dəst-xəttini gördüm. «9-cu meydan» adlanan bu kitaba El-
bəyi müəllimin eyniadlı povesti, beş hekayəsi, iki məqaləsi 
və bir oçerki daxil edilib. Bəri başdan deyim ki, E.Cəlaloğ-
lu «9-cu meydan»ı povest adlandırsa da, janr baxımından 
onun ədəbi təyinatının avtobioqrafik-esse kimi nəzərdən 
keçirilməsi daha düzgün olardı. 

Müxtəsər «Proloq»dan sonra «Kapitan Borodin», «Eşe-

D 
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lon», «Falçı», «9-cu meydan», «Mehdi», «Nəcəfin məzuniy-
yəti və Borodinin tərsliyi», «Pullu hədiyyə», «Katya», «Nə-
lər keçdi könlümdən» başlığı altında müəllifin fərdi həya-
tının müxtəlif yaş dövrlərini çevrələyən anlar əsərin məz-
mununda yer almışdır. Bəri başdan deyim ki, «9-cu mey-
dan»da bizə bir sıra tanış olan səhnələr olsa da (məsələn, 
Cəlaloğlunun «9-cu meydan»ın bəzi yerlərində M.Şo-
loxovun «İnsanın taleyi» povestindəki Andrey Sokolovun 
öz başına gələnləri, həyatını nağıl etdiyi kimi, bu əsərin də 
axarında baş qəhrəman Mehdiyevin ömür-gün lövhələri 
canlanır, yaxud «Falçı» fəslini oxuyanda biz qırğız yazıçısı 
Ç.Aytmatovun «Öldürməli… Ölməli» əsərindəki falçının 
hekayənin baş qəhrəmanı Sergey Vorontsovun falına ba-
xıb onun gələcək taleyinin necə olacağından xəbər ver-
məsi, Ağarəhimin «Girdab» romanında falçılığın bəzi 
məqamları ilə səsləşən elementləri görməyimizə bax-
mayaraq), əsər özünəxas kompozisiya, struktur, süjet xətti, 
məzmun, təhkiyə axarı, hadisələrə tamamilə orijinal 
yanaşma tərzi ilə seçilir. 

«9-cu meydan»da biz xeyli yadda qalan surətlər – perso-
najlarla üzləşirik. Bunlar əsərin baş qəhrəmanı Mehdiyev 
(müəllifin prototipi, çünki, hər şeydən öncə, burada E.Cə-
laloğlunun fərdi bioqrafiyası, onun həyat baxışları, düşün-
cəsi, insanlığa, insanlara, türkçülüyə münasibəti, mənəvi-
mədəni idealları, tarixi köklərə, genetikaya bağlılığı, tarixi 
hadisələrə, xalqımızın başına gətirilmiş fəlakətlərə verdiyi 
qiymət, türklərə qarşı Rus imperiyası, sovet ideoloqları 
Stalin, Beriya, Lenin, Dzerjinski, Kirov, Mir Cəfər Bağırov 
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və başqalarının münasibəti, qanlı-qadalı repressiya və 
sürgün illəri və s. bacarıqlı yazıçı-publisist mövqeyindən 
dəyərləndirilir), kapitan Borodin, Romantsov, Kraxmalets, 
Malxaz, Tamaz, Eldar, Yermentay, Mehdi, Dato, Ərəstun, 
Davletov, Nəcəf, Katya, Kovalyov və digərlərindən iba-
rətdir. 

«9-cu meydan» povest-essesi, hər şeydən öncə, E.Cəla-
loğlunun maraqlı psixologizmlər yaratması ilə diqqəti cəlb 
edir. Bu psixologizmlər, müəllifin özünün qeyd etdiyi ki-
mi, kapitan Borodinin «ifrat tələbkarlığı ilə tərəf-müqabili-
nə psixoloji gərginlik yaşatması»ndan (s.28) başlayaraq 
«Nələr keçdi könlümdən» (s.239) başlığında qəhrəmanın 
Sverdlovskdan Tiflisə təyyarə bileti olmadığından İrəvana 
uçub gəldiyi zamanda daha da güclənmişdi. «Görəsən, bu 
şəhərin sakinləri olan ermənilər mənim dədə-baba yur-
dumda yaşadıqlarını, bu şəhərə yüz əlli il öncə köçürül-
düklərini bilirlərmi? – Təbii ki, o vaxt müfəssəl tarixi bilgi-
lərim olmasa da, yaşı yüzü haqlamış baba və nənələrin di-
lindən belə şeyləri çox eşitmişdim, onların ermənilərə son-
suz nifrətindən xəbərdar idim. Kommunist rejimi nəyə 
nail olsa da, bu nifrəti yaşlıların qəlbindən silə bilmə-
mişdi… Bütün bunları düşünə-düşünə şəhərin üzünə tü-
pürmək istədim, burada ulu babalarımın ayaq və əl izləri, 
memarlıq abidələrinin olduğunu xatırladım, onların 
ruhunu incitməkdən ehtiyat edib fikrimdən daşındım» (s. 
257). Müəllif psixologizmləri sonra da davam etdirir: « – 
Bura indi Ermənistandır… vaxt varıydı ki, mənim baba-
larım, Mehralı bəy Məmli oğlu, Nağı xan Mehdibəyli 



Elbəyi CƏLALOĞLU 

12 
 

(Pəmbəkli), Dəli ağa Əli ağa oğlu, Nağı bəy Həşimoğlu 
(Baydarlı), Qaçaq Kərəm (hələ şah babalarımı demirəm) 
bu düzlərdə, bu dağlarda at oynadıb, qılınc çalırdılar… 
indi tərlan oylağında sar şingilim atır»…» (s.259) 

E.Cəlaloğlunun adı çəkilən kitabında bədii-publisistik 
yöndə türkçülük, Azərbaycan tarixinin, həyat fəlsəfəsinin, 
etnik-mənəvi dəyərlərinin, psixologiyasının müxtəlif mə-
sələləri diqqət mərkəzinə çəkilir, müəllif nəzərindən işıq-
landırılır. Qabardılmış məsələlərə Cəlaloğlunun münasi-
bəti özəldir. Çünki burada türk yaşam tərzinin uyğun 
mənzərəsi görünməkdədir. 

E.Cəlaloğlu «9» simvolikasını əsərin bütün mahiyyətinə 
elə bağlayır ki, onun təqdimatında mifoloji xüsusiyyətləri 
ilə bərabər, həm də müəllifin öz fərdi təxəyyülündən gələn 
«9» simvolikası oxucu təfəkküründə özünə ayrıca yuva 
qurur. «9» rəqəmi bizi əsərdə əvvəldən-axıra kimi müşayi-
ət edir: «… məhəbbət aləminə şedevr sevgi nümunəsi 
gətir, məni 9 il gözlə (Mehdiyev sevdiyi Turanə adlı qıza 
əsgərliyə yollanmazdan əvvəl belə demişdi)», « «İlk mə-
həbbətim»in bənövşəyi çalarlı örpəyi soldan sağa və yu-
xarıdan aşağıya 9 cərgədə, biri düzünə, digəri tərsinə ağız-
ağıza dayanmaqla bütövlük rəmzini əks etdirən ağ və qara 
9 rəqəminə bənzəyən butalarla bəzədilmişdi» (s.65), 
«…özümü o vaxtkı «Neftçi» futbol klubunun 9 nömrəli 
məşhur oyunçusu Anatoli Banişevskinin yerində hiss 
edirdim» (s.121), «– Bala, sənin adının, atanın adının və 
soyadının hərflərə görə ştrix kodlarının cəmi 9-dur. Bu, 
müqəddəs rəqəmdir, mükəmməllik və bütövlüyün, böyük 
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cəsarət və qabiliyyətin nadir insanlarda müşahidə olun-
ması, fitri istedadın və əvəzolunmaz bacarığın simvolu-
dur… (bunu deyərkən otaqdakı kitab rəfinə və divarda 
mıxdan asılmış 9 telli saza nəzər saldı…) (s.123) », «Əl-
bəttə, falçı anamla mənə doqquz gəldi… Ani olaraq bayaq 
vurduğum doqquzluğu xatırladım. Topun qapının yuxarı 
sağ küncündən keçdiyi məqamı göz önünə gətirərkən 
orada qapı dirəklərinin və topun yaratdığı 9 təsvirini göz 
önündə canlandırmaq elə də çətin deyildi», «…vaqonun 
pəncərəsinə şəhadət barmağımla 9 yazdıqdan sonra, 
iştirakçısı olduğum «serial»ın davamını izləmək üçün hüc-
rəmə qayıtdım. Kənardan məni izləyən Tamaz nəyə görə 
məhz 9 yazdığımı soruşdu. Bayaqdan xatırladıqlarımı təf-
silatı ilə … nağıl etdim, sonra da bu rəqəmin türklərin mü-
qəddəs rəqəmi olduğunu diqqətə çatdırdım. Bunun əsas-
landırılmasını isə Türk mifologiyasında yaranışın doqquz-
luqla, yəni Oğuz xan, onun iki arvadı və altı oğlu ilə baş-
landığını … izah etdim, eyni zamanda sazın sinəsində sim-
lərin sayının 9 olduğunun da bu mifologiyayla bağlı oldu-
ğunu iddia etdim. …9 simin birlikdə səsləndirdiyi melodi-
ya türkün bütövlük nəğməsi, birlik simvolu, bərabərlik 
göstəricisi, ruh yüksəkliyi, yaşamaq və gəlişmək eşqidir» 
(s.127), «Dostlarıma «Dədə Qorqud» dastanlarından, Dəli 
Domrul doğularkən atasının 9 buğa yendiyini də xatırlat-
dım». Türk mifologiyasına görə, dünyanı yaradan Qara 
Xan dünyanın tam mərkəzinə 9 budaqlı şam ağacı 
əkibmiş. Yaqutlar 9 Göy Tanrısının olduğuna inanırdılar. 
Altaylılara görə dənizin dibində 9 ucluqlu qara daş var. 
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Həmin daş qiyamət günü 9 yerindən ayrılacaq, tünd sarı 
rəngdə dəmir atlara minmiş 9 döyüşçü ətrafa hücum 
çəkəcək. Onların başqa bir inancına görə isə insanın 
skeletində 9 adda əlavə var: bunlar baş, bel, diz, topuq, 
çiyin, dirsək, ovuc, əl biləyi və ayaq biləyidir… həmin 
rəqəmin İslam aləmində də müqəddəs hesab olunduğunu 
vurğuladım, … yeniyetmə vaxtlarımda Allahın 99 adı 
olduğunu ilk dəfə Mələk nənəmdən eşitmişdim. Sonralar 
cənnətin qapısında yazılmış “Bismillah” kəlməsinin 9 
hərfdən ibarət, eləcə də, bu sözün əbcədin ərəb ekvivalenti 
ilə hesablayanda cəminin 9 olduğunu müşahidə etdim.» 
(s.127). Müəllif əsərin bir neçə səhifəsində «si-
yasi doqquzluq» ifadəsindən istifadə edir. Hərbi hissəyə 
gəldikdən sonra «Falçıdan öyrəndiyim üsulla dərhal rə-
qəmləri üst-üstə gəlib hesabladım və dodaqlarımı bir-biri-
nə sıxaraq öz-özümə…, yenə də 9, – deyə düşündüm…» 

Karantində 40 gün təlim keçdikdən sonra … Mənim də 
daxil olduğum qrup «9-cu meydan»a gətirildi». «Əziz fal-
çıya doqquz gəlib» (s.140). «…76 nəfərin 13-ü istintaq za-
manı həlak olmuş, 63-ü isə 1937-ci il dekabrın 31-də güllə-
lənmişdir… 14 yaşımdaykən 230 ailədən ibarət olan kəndi-
mizdə inanılmaz bir hadisə baş verdi. Birinin qırxı çıxma-
mış, digəri eyni aqibəti yaşamaqla xəstəlik və avtomobil 
qəzası nəticəsində 9 kişi dünyasını dəyişdi. 9-cudan başqa 
hamısı 35-55 yaşlarında olanlar idilər» (s.151). «Həmin 
gecə elə bil ki, şər qüvvələr 9-cu meydana hücuma 
keçmişdilər» (s.166). «Hərbi xidmətimizin 9-cu ayında 
məni hissəmizdə təşkil olunmuş 90 günlük politologiya 
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kursuna cəlb etdilər» (s.171). «Xoşbəxt adamsınız. Sizin üç 
«doqquz»unuz var. Anadan tam vaxtında – 9 ay, 9 gün, 9 
saatın tamamında doğulmusunuz» (s.251) və s. və i.a. «9» 
sayı əsərin müxtəlif yerlərində simvolik səslənsə də, bu 
«9»-un türk mifik düşüncəsi ilə ustalıqla bağlanılıb, əsərin 
oxunaqlığına müsbət təsir etməsi də nəzərdən qaçırıl-
mamalıdır. 

E.Cəlaloğlunun təhlilə cəlb etdiyimiz kitabında oxucu 
bir sıra ümumi məsələlərdən bədii-publisistik yöndə xə-
bərdar ola bilir. Bu, bir tərəfdən, yaşadığımız çağdaş dün-
yanın siyasi-ideoloji mənzərəsidirsə, digər tərəfdən, tarixi 
keçmişin mənfur-iyrənc olaylarının göz qarşısında canlan-
dırılmasıdır. Bir tərəfdən, ermənilərin XIX əsrin əvvəllə-
rindən planlı şəkildə torpaqlarımızda yerləşdirilməsi, İrə-
van xanlığımızın mərkəzində Erməni dövlətinin pay-
taxtının yaradılması, xalqımızın övladlarının doğma tor-
paqlarından didərgin düşməsi, Bakıda, Azərbaycanın 
müxtəlif yaşayış məntəqələrində 1918-1920-ci illərdə küt-
ləvi qırğınların törədilməsidirsə, digər tərəfdən, I Pyotrdan 
başlayaraq xalqımıza və vətənimizə zaman-zaman düş-
mən əlinin uzanması, rusların ermənilərə havadarlıq edib 
bizə haqsız olaraq zülm etməsi, bədii təxəyyülün köməyi 
ilə tarixi faktların göz önünə gətirilməsidir. E.Cəlal-
oğlunun «9-cu meydan»ının mahiyyəti ilə yaxından tanış 
olmaq üçün əsərin alt qatlarında yatmış Zərdüşt fəlsə-
fəsinin «vərəqlənmə»si, bu fəlsəfəyə görə insanın şüur 
yükünün dərin idrakdan qidalana bilməməsi, sonrakı 
dövrlərdə idealist və materialist fəlsəfə arasındakı zid-
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diyyətlər, fanatizmin rasionalist idraka ziyan vurması, 
«Tanrı» anlayışının alternativinin tapılmaması, siya-
sətçinin filosof yox, öz «mənəm»liyini digərlərinə zorla qə-
bul etdirməsi, fəlsəfənin məntiqdən daha çox yaradıcı for-
maya üstünlük verməsi və nəticəsinin hiylə, məkrə xidmət 
etməsi və s. kimi məsələlər müdriklikdən daha çox, na-
danlığın meydanda olması, dövlət quruculuğuna, onun 
möhkəmləndirilməsinə kömək yox, tağların, dayaqların 
laxladılması kimi nəzərdən keçirilir. Cəlaloğlu bütün əsər 
boyu belə siyasi-ideoloji gedişlərə kapitan Vitali Petroviç 
Borodinin dili ilə izahlar verir, siyasətin nəinki orduda, 
həm də ictimai-siyasi həyatda yerinə nəzər salır. Zərdüşt-
dən, onun peyğəmbərliyindən danışan müəllif, filosofun 
əski dövrlərdə yaratdığı dini-fəlsəfi baxışlarının səmərəlili-
yini, Zərdüştlük allahlarının şərəfinə oxunan dua, nəğmə 
və himnlərin mahiyyətini, onun mifoloji qatlarındakı 
elementlərin də həyat rəmzi kimi xidmət etməsini rəvan 
bədii dillə ortaya qoya bilmişdir. Müəllif bununla bir daha 
demək istəyir ki, Zərdüşt fəlsəfəsi, «Avesta»nın qatları heç 
də indiyə qədər lazımınca öyrənilməmişdir. Doğrudan da, 
əgər Zərdüşt təlimi, fəlsəfi-dini doktrinası zəngin ol-
masaydı, «həyat fəlsəfəsi» adlanan irrasionalist və volyun-
tarist fəlsəfənin nümayəndələrindən olan alman filosofu 
Fridrix Nitsşe öz orijinal əsərləri («Xeyir və Şərin o biri 
üzü», «Hakimiyyətə canatma» və s.) ilə yanaşı, bədii-fəl-
səfi janrda qələmə aldığı nümunələri nəzərdən keçirərkən 
«Zərdüşt belə demişdir» kimi bir əsər araya gətirib onun 
nəzəri müddəalarına haqq qazandırmazdı. 
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E.Cəlaloğlunun ədəbi-bədii yaradıcılığında mifologiya 
bəşər övladının əski estetik və xəyal dünyası, arxetiplər 
(məsələn, şamanlıq, ağac kultu, yuxugörmələr) və s. kimi 
uğurlu yer almışdı. «9-cu meydan»da belə arxetip kimi qı-
zıl söyüdün çıxış etməsi də maraqlıdır. «…evimizin arxa-
sında boy atmış, qızılı saçaqları az qala yerə dəyən bu qızıl 
söyüdə müqəddəs ağac kimi baxır, tez-tez dibində atamın 
quraşdırdığı skamyada oturub, qələmimi ağ kağızların 
üzərində gəzdirirdim. Hardasa oxumuşdum ki, Məhəm-
məd (s.ə.s) peyğəmbərə Quranın hansısa qızıl söyüdün 
gövdəsi içində olduğu barədə vəhy gəlibmiş. Evimizin 
dalındakı eyni ağaca olan sevginin də kökündə həmin bu 
rəvayət dururdu» (s.56). 

E.Cəlaloğlunun əsərində adı çəkilən hər hansı əşya, 
predmet, ümumi, yaxud xüsusi isim, anlayış altşüurda 
oturmuş nəyinsə işarəsi, ifadəçisi kimi çıxış edir. Quran, 
Məhəmməd Peyğəmbər də, əsərin baş personajı Mehdiye-
vin əsgərlik yoldaşı özbək Abduxəlil Qulmurzayevin na-
maz qılmaq şəraitindən şikayətlənməsi də əsərin infra-
strukturuna heç də əbəs yerə daxil edilməmişdir. 

E.Cəlaloğlu dini-fəlsəfi kateqoriyalardan istifadə edər-
kən bunu əsərin mahiyyəti ilə uğurlu şəkildə uzlaşdırır. 
Burada Allah, Kəbə, Məkkə, Mədinə, məscid, ibadət, tə-
səvvüf, sufizm, zərurət, məqsəd, vəhdət, ilahi eşq, mənəvi 
enerji mənbəyi, dünyanın mövcudluğu, təfəkkürün ruhla 
bədən arasında nəfsin ram edilməsinə dəstək verməsi, 
ağıl, düşüncənin substansiyası və s. kimi anlayışlarda in-
sanın həyatda yeri, mövqeyi və s. məqamlar həm meta-
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fizik, həm də praqmatik düşüncə sahibinin bədii təfək-
kürünün göstəricisi kimi çıxış edir. Müəllif bütün bunları 
implikasiya şəklində etsə də iki və daha artıq deyimi, 
ifadəni ortaya gətirərkən çoxsaylı bağlayıcılardan istifadə 
etməklə yox (bu, heç şübhəsiz ki, E.Cəlaloğlu təhkiyəsində 
ayrıca şəkildə təhlil oluna bilər), həm də deyimin mü-
rəkkəbliyini təşkil edən məntiqi düşüncənin köməyi ilə 
bağlayır. Onun implikativ ifadə tərzi əksər hallarda oxu-
cunu inandıraraq öz məntiqi arxasınca apara bilir. Meta-
fizikaya yuvarlanma E.Cəlaloğlu manerası üçün cəlbedici 
olsa da, o, özünün dediyi kimi, «artistliyi kənara qoyub 
reallığa üstünlük verməyi» (s.61) daha mühüm hesab edir. 
Elə buna görə də fərziyyələrini ortaya qoyarkən o, mate-
riyanı onun hərəkətinin bütün daxili formaları arasında 
bütövlükdə götürərək substansiyanı reallıq kimi görür. 
Lakin müəllifin bədii-publisistik düşüncələri sırasında bir-
birini inkar edən (monist), bir-biri ilə qarşılıqlı müba-
rizələrdə olan (dualist), fikir və ideyalar qarışıqlığı ilə 
müşayiət olunan münasibətlərə (plüralist yanaşmalara) də 
meydan verilir. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar E.Cəlal-
oğlunun həm keçmişə, həm bu günə, həm də gələcəyə 
istiqamətlənən, onu izah edən cəmiyyət və təbiətin ob-
yektiv qanunlarını inkar edən obyektiv reallığı əks etdir-
mək bacarığı onun dünya baxışlarındakı subyektivist 
mövqeyindən irəli gəlir. Lakin belə subyektivist mövqe 
onun nəzəri şüurunun və praktik münasibətlərinin təhrif 
edilmiş mənbəyi kimi çıxış etmir. Yəni müəllif öz avtoritar 
təfəkkürü ilə oxucunu psevdoreallıqla qarşılaşdırmır. 



9-CU MEYDAN  

19 
 

E.Cəlaloğlunun bədii təfəkkürü vəhdəti-vücuddan nəşət 
alıb gəlir. Biz onun nəinki «9-cu meydan», həm də «Eşq 
dənizləri qovuşanda» dərvişnaməsi və «Haqq məndədi» 
poetik inkrustasiyasında Allahın birliyinə inanma, varlığın 
birliyini qəbul etmənin hər şeyin fövqündə dayandığını 
görürük. Onun təfəkkürü yalnız və yalnız Allahdan başqa 
hər hansı bir fövqəl qüvvənin olmadığını mümkün edir. 
Vəhdəti-vücud fəlsəfəsini E.Cəlaloğlu həyatın mənasını 
dərk etməklə əsərdə uğurlu izah edir. O, vəhdəti-vücuda 
çatmağın yolunu hər hansı təlimlərin köməyi ilə əldə 
etməyi yox, gerçək varlığın yalnız haqq varlığından ibarət 
olduğunu qəbul edir. Ona sanki hər şey əyan olur, hər nə 
varsa qeybdən gələnlərin köməyi ilə hasil olur. Elə buna 
görə də o, daim təsəvvüf dünyasına üz tutur. Yəni o, 
sufidir. Elə buna görə də təcəlli edir, varlığın müxtəlif 
mərtəbələrini dilə gətirməyi gərəkli bilir. Elə buna görə də 
Allaha yaxınlaşmağı, ona başla yox, qəlblə qovuşmağı 
üstün tutur. Elə buna görə də «İnsan dünyanın əşrəfidir, 
Allah insanı sevərək, ən ali varlıq və özünün bənzəri ola-
raq yaradıb… insan bütün əlamətləri ilə Allaha bənzə-
məyə borcludur». (s.77), – deyir. 

Elbəyi Cəlaloğlu həcmcə o qədər də iri olmayan bir əsər-
də Azərbaycan türklərinin xeyli mifoloji, tarixi, geneoloji 
düşüncəsinə, dönəmlərinə, türkün kimliyinə, türkçülük 
ideologiyasını yaradanlara, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, 
İ.Qaspralı, Y.Akçuraoğlu, Ə.Hüseynzadə, M.Rəsulzadə, 
Ə.Ağaoğlu, N.Yusifbəyli, Ə.Topçubaşov, F.Xoyski, S.Hü-
seyn, H.Cavid, M.Müşfiq, S.Mümtaz, Y.Çəmənzəminli və 
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başqalarının nəzəri-estetik təlimlərinə üz tutur, «azərbay-
canlı» etnoniminin «türk», «tatar» etnonimi ilə əlaqələri, 
sovet dövrünün mənfur ideologiyasının yalnız Marks, En-
gels, Lenin, Brejnev siyasi kursu konsepsiyasından ibarət 
olduğundan və bunun genefondumuza vurduğu ziyandan 
ibarə və ibrətlə danışır. Çünki tariximizin, milli şüurumu-
zun müxtəlif yaruslarını, digər gərəkli mənbələri oxuya 
bilmirdik, etnik şüurumuzu göz önünə gətirən Cavanşir, 
Babək və başqalarının fəaliyyətindən xəbərsiz idik. 
Stalinin bizi azərbaycanlı etməsindən fəxarətlə danışırdıq, 
manqurtlaşdırıldığımızın təbliğ olunmasını ön plana çı-
xartmaqla öyünürdük. 

E.Cəlaloğlu Azərbaycanın XIX əsr dövrü üzərində fakt-
ların və bədii-publisistik gəzişmələrin köməyi ilə daha ge-
niş dayanır. Ermənilərin Qarabağa köçürülməsindən, İrə-
vanın erməni ölkəsinin paytaxtına çevrilməsindən, ərazi-
lərimizdə haqsız olaraq erməni dövlətinin yaradılmasın-
dan, Qriboyedovun bu haqda verdiyi faktik məlumatlar-
dan, «oğuz», «tatar», «türk», «azərbaycanlı» istilalarından, 
Azərbaycan xanlıqları, onlar arasındakı əsassız çəkiş-
mələrdən – nəticədə bütün bunların etnik-milli genefon-
dumuza, tariximizə, dövlətçiliyimizə vurduğu yaralardan 
öz bədii-publisistik təsvirlərinin köməyilə uğurlu söhbət 
aça bilir. 

E.Cəlaloğlu əsərdə bəzən bu və ya digər şəxs adlarının 
etimologiyasından da məntiqə söykənərək oxucuya izah-
lar verir. Bu, «Eldar» adıyla bağlanıldığı məqamda daha 
inandırıcıdır. «Eldar» – el təəssübü çəkən, el yükünü daşı-
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mağa hazır olan, el qəhrini çəkəndir. Adam da var ki, o, 
«Eldar» yox, «Evdar»dır, yəni özü, ailəsi, evi üçün çalışıb 
yaşayandır. 

E.Cəlaloğlu «9-cu meydan»a bir sıra hallarda mifoloji 
element, motivlərlə yanaşı, həm də pritçalar, rəvayətlər 
əlavə edir və bu, əsərin bədii arxitektonikasında gərəkli 
yer tutur. Burada Falçının Məleykə xalaya danışdığı 
rəvayətin mahiyyəti diqqət çəkir. Falçı Məleykəyə deyir ki, 
onunla (Məleykə ilə) bir dərddə olan qadın mollanın 
yanına gedib ərindən gileylənir və şirinlik duası yaz-
dırmaq istəyir. Molla bunun üçün şirin bığından bir tükün 
gərək olduğunu söyləyir. Çətin olsa da, qadın razılaşır. Bu 
məqsədlə gedib zooparkda işə düzəlir, şirə xidmət edir. Və 
şiri özünə o qədər öyrədir ki, onun bığından bir tük 
qoparıb mollanın yanına qayıdır. Molla tükü yazdığı 
şirinlik duasının arasına qoyub: «…necə olur ki, vəhşi şirin 
bığından tük qopara bilirsən, amma bir kişi ilə dil tapa 
bilmirsən?» (s. 122), – deyə bu ibrətamiz pritçanı qadına 
söyləyir. Deməli, «9-cu meydan»ın insanların mənəvi-
əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşmasına təsir edə biləcəyi 
də şəksizdir. 

E.Cəlaloğlu əsərdə Azərbaycan türklərinin ermənilər tə-
rəfindən başlarına gətirilən müsibətləri, alçaqlıqları kon-
kret rəqəmlərin dili və bölgələrə görə də göstərir. Azər-
baycana havadar çıxanların yalnız türklər olduğu bir daha 
vurğulanır, Nuru Paşanın, Ənvər Paşanın, Türk ordusu-
nun qəhrəmanlığı, tayqulaq Andronikin, Amazaspın və 
digərlərinin vəhşiliyi faktlara söykənilərək kitabda yer alır. 
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1918-ci il «31 mart qırğınları», bu qırğının əks-sədasının 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində daha böyük qan-
qada, ölüm və fəlakətlərlə müşayiət olunduğu (s.146-158) 
bədii-publisistik yöndə ortaya qoyulur. Əsərdə milli mə-
dəniyyət, milli ideologiya, milli siyasət və s. kimi məsə-
lələrə də münasibət orijinaldır və bütün məsələ və hadi-
sələr əsgər Mehdiyevin həyatı, taleyi fonunda gedir, bütün 
xətlər və münasibətlər onunla əlaqələr zəminində baş 
verir. Eyni zamanda əsərin xronotopları geniş zaman kə-
siyini və tarixi-coğrafi əraziləri – Gürcüstanı, Rusiyanın ge-
niş, ucsuz-bucaqsız regionlarını, Sverdlovski, Ukraynanı, 
Donetski, Qərbi Azərbaycanı (bugünkü Ermənistanı), 
Şimali Azərbaycanı və s. yerləri əhatələyir. Povestə daxil 
edilmiş «Katya» ilə bağlı hekayət-təsvirlər, gözəlliyə sev-
giyə xüsusi anlamda yanaşma bucağını əks etdirməklə 
əsərə nəzərəçarpacaq, qibtəediləcək bir ovqat gətirir. Katya 
ilə məhəbbət izdivaclarına yer ayıran müəllif bir sıra 
hallarda hələ məktəb illərində Turanə adlı qıza qarşı onda 
baş qaldırmış dəli sevgidən, onun anasının Katya kimi 
həyat tərzinə üstünlük verdiyindən söhbət açır, o günləri 
xəyalında canlandırır. Lakin bütün bunlar əsərdə, heç də 
müəllifin sentimental xəyallarının məhsulu kimi təqdim 
olunmur. 

E.Cəlaloğlu əsərdə ekzotik ifadə, fikir və deyimlərdən 
də mahiyyət və məqama uyğun olaraq istifadə edir. 
Bunların içində «… sanki qolum Xarəzm yayı kimi dartıldı 
və alınan əks zərbə Yermentayın gözünün altından tutdu» 
(s.231), «Katya banan, avakado və siqarları …. zabit qo-
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humunun Filippinin Davao şəhərindən gətirdiyini 
söylədi» (s.234), «İki eyni ədədin bir-birinə nisbəti «1»dir. 
«1» aşiqlə məşuqun vəhdətə qovuşduğu məqamdır, vüsal 
dəmidir. Bu məqamın vəcd halında insan sanki Allaha 
yüksəlir və yenidən maddi dünyaya qayıdır» (s.239), «Bö-
yük türk ozanı Dadaloğlu demişkən «Fərman padşahın, 
dağlar bizimdir» (s.239), «Donetsk mühiti artıq məni «İlk 
sevgiyə xas olan bakirə düşüncələrdən yayındırmışdı» 
(s.196) və s. oxucunun hisslərinə mübhəm bir ovqat gətirir. 

E.Cəlaloğlu türk mifologiyasının qatlarına, laylarına 
enərkən etnik landşaftda əcdadların ruhunun yaşadığına 
və həyat baxışlarının özünün də insanın təbiətindən gəl-
diyinə, bu gün gördüklərimizin, qoruduqlarımızın köh-
nədən gələnlər kimi dəyərləndirilməsinə, şüuraltı olaraq 
ənənənin və ənənəvi olanların mövcudluğuna inanır. 
Müəllifdə mifologiya və din bir-birilə sıx bağlıdır. Buna 
görə də o, bugünkü cəmiyyətin özünün yaşayış tərzini də 
dindən kənarda təsəvvür etmir, dindən gələn hər nə varsa, 
onlara daha böyük dəyər verir. Elə buna görə də təbiətdən, 
varlıqdan gələn ahəngdarlığın, harmoniyanın arxasında 
dünyanı bir tam halında qavramaq istəyi dayanır. Bunun 
biz E.Cəlaloğlunun əsərinin baş qəhrəmanı Mehdiyevin 
siyasi məşğələ apararkən söylədiyi fikirlərdə təsdiqini 
görürük: «İdealist fəlsəfənin elmə deyil, məhz ağılüstü 
gücə, istedada, məntiqə söykəndiyini, məntiqinsə şüurlu 
aləmə bağlı olduğunu biliriksə, onda Zərdüştə qədər 
fəlsəfənin olmadığını söyləmək olmaz. Zərdüştdən sonrakı 
dövrlərdə də müşahidə etdiyimiz bir həqiqət var ki, 
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filosoflar özünün ağır fəlsəfi yükünü şüurlara daşıya 
bilmədiyindən insanların cəhalətdən kütləvi xilasına da 
nail ola bilmədilər… insanların mifoloji düşüncəsi və 
inancı ilə idealist fəlsəfənin sintezi olan din meydana gəldi 
ki, bunun da tarixdən bizə məlum olan ilk banisi yenə də 
peyğəmbər kimi tanıdığımız Zərdüştdür, çünki ondan 
əvvəlki peyğəmbərlər daha çox mifik xarakter daşıyırdılar. 
Bu yolun davamçısı isə Zərdüştdən sonrakı peyğəmbərlər 
oldu. Dediyimiz məsələdə təsəvvüf əhlinin də əməyinin 
danılmaz olduğunu vurğulamalıyıq… Zərdüştdən sonrakı 
dövrlərdə idealist fəlsəfənin qəbul etmədiyi elm də 
formalaşmağa başladı ki, bu, sonucda materialist fəl-
səfənin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Beləliklə, bir-biri-
nin əksinə olan idealist və materialist fəlsəfə arasında ge-
dən ziddiyyət, bəlkə də siyasi mübarizə orta əsrlər üçün 
müasir siyasətin yaranmasına, dini fanatizmin parçalan-
masına gətirib çıxardı. Buna baxmayaraq, maddəni dün-
yanın başlıca elementi hesab edən materializm «Tanrı» 
anlayışına alternativ irəli sürə bilmədiyindən hələ ki, 
idealizmə təslim hesab olunur» (s.37-38). 

Gördüyümüz kimi, E.Cəlaloğlu mifologiya, din, fəlsəfə, 
ideologiya, siyasət və s. düzgün klassifikasiya etməyi, on-
lar arasındakı sərhəd və sınırları yazıçı-publisist mövqe-
yindən doğru müəyyənləşdirməyi bacarır. Bu müstəvidə 
digər baxışlarla yanaşı, müəllifin siyasətçi və filosofun 
kimliyinə inandırıcı aydınlıq gətirməsi də maraqlıdır. O, 
haqlı olaraq belə bir qənaət sərgiləyir ki, siyasətçini siyasət 
öz mahiyyətinə və dövrünün düşüncə tərzinə uyğun yetiş-
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dirir və siyasətçi filosof yox, «mənəmçi» kimi ortada daya-
nır. Siyasətçidə məntiq və fəlsəfədən daha çox hiylə və 
məkrin olduğunu, cəmiyyətə iradəsini qəbul etdirmək 
üçün bütün vasitələrə əl atdığını, insanı sözlə sancmaqdan 
həzz aldığını, psixoloji təsir etdiyini söyləyir. Əlbəttə, mü-
əllifin bu tipli inandırıcı baxış və mülahizələri Mehdiyevlə 
kapitan Borodin arasındakı ziddiyyətlərdə daha da gərgin-
ləşir. Borodin Mehdiyevi belə düşüncəsinə görə dəmir bar-
maqlıqlar arxasından boylanacağı ilə hədələsə də, Mehdi-
yev aydın məntiqi, sağlam düşüncəsi, dərin təfəkkürünün 
gücünə söykənməklə Borodin və digər öz opponentlərin-
dən yüksəkdə dayanır. Çünki sağlam mühakimə, Allaha 
yaxınlıq, onun varlığını qəbuletmə Mehdiyevi xeyli yersiz 
təpki və təhdidlərdən xilas edə bilir. Onun bütün düşüncə-
si təsəvvüflə, sufilik məsləki ilə yoğrulub. O, bütün fikir və 
münasibətlərində məkrə yox, Allaha çatmaq uğrunda ya-
şayır, mübarizə aparır. Ona öz nəfsinə qul olmaq yaddır. 
Elə buna görə də şeytana aldanmır, zahiri görüntü, bər-
bəzək onunçün əsas deyildir. Batinə yaxınlaşmaq zəruri 
məqsədidir. Bütün kitab boyu E.Cəlaloğlunun maddi nə 
varsa, onların hamısından kənarlaşması axirəti dünyadan 
və dünya malından üstün tutma – zöhdə üstünlük ver-
məyi, təsəvvüfü qəlbi ilə dərk etməyi ortaya qoyur. 

E.Cəlaloğlunun kitabında təqdim olunmuş digər bədii-
publisistik nümunələr sırasında «Dərdmənd etdin məni, 
ey dərdə dərman erməni», «Çiçi», öz atasının həyat fraq-
mentlərini əks etdirən «Yuxu və gerçəklik» hekayələri, 
milli tarixi keçmişimizin müxtəlif dönəmlərinə işıq tutan, 
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onlar haqqında mülahizələr yürüdən «Ümmətdən millətə 
keçid dövründə yaşadıqlarımız», «Sınıq körpü və Ehram 
çayı», «”Borçalı” Cəmiyyəti və Elatın doqquz simfoniyası» 
və s. kimi nümunələr orijinallıq baxımından diqqəti daha 
çox cəlb edir. 

E.Cəlaloğlunun «9-cu meydan» kitabının bədii məziy-
yətləri, üstünlükləri haqqında çox danışmaq olar. Onların 
nədən ibarət olduğunu oxucuların öz fərdi interpretasiyası 
daha maraqlı edəcəkdir. 

E.Cəlaloğlunun əsərinin dili rəvan, üslubu aydın, obraz-
ları yaddaqalan, müəllifin təsvir etdiyi hadisələrə münasi-
bəti metafizik düşüncə müstəvisində olmaqla real həyat 
hadisələrinin maraqlı mənzərəsini ortaya qoymaqdadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9-CU MEYDAN  

27 
 

(povest) 
 

 
 
 
 

PROLOQ 
 

apitan Borodin ifrat tələbkarlığı ilə tərəf-müqabili-
nə psixoloji gərginlik yaşatmasına baxmayaraq, K 
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uşaqlıqdan tez-tez rastlaşdığım, əsasən bəraət qazan-
dırdığım xüsusiyyətlərin daşıyıcısıydı. 

Eldar sadəlövh idi, həyat təcrübəsi yox idi, amma pis 
oğlan deyildi. 

Falçı mənə bir doqquz gəldi ki, iki il o təsirdən çıxa bil-
mədim. 

Mehdi uşaqlıq dəcəlliklərindən qalmasa da, mərd idi. 
Nəcəflə tanışlığımız Ukraynanın Donetsk şəhərində 

texniki-peşə məktəbində oxuyandan başlamışdı, çox ya-
xın idik, bir yeyərdik, bir gəzərdik. Təsadüfən əsgərlikdə 
də bir yerdə xidmət eləməyimiz bu dostluğu daha da 
möhkəmləndirdi. 

Kapitan Romantsov İvan İvanoviç hərbi hissə koman-
dirinin siyasi işlər üzrə müavini idi. Hər zaman xoşrəftar 
və səmimiliyi ilə fərqlənirdi. Bir çox siyasətçilərə məxsus 
olan qarşıdakını və ya tərəf-müqabilini aşağılamaqla öz 
üstünlüyünü nümayiş etdirmək meyli onda yox idi, 
əsasən dialoq tərəfdarıydı. 

“İlk məhəbbətim”in mənə doqquz gəlmək fikri yox idi. 
Qaqik Sarqsyan hiyləgərliyindən qalmırdı. 
Katya isə yumru sifətli, ağ camallı, gülərüz, alma ya-

naqlı, ala gözlü, ürkək baxışlı, ortaboy, azca ətli-qanlı, 
ceyran yerişli, bir sözlə, bütün əlamətlərilə cəlbedici, can-
sıxıcı, qənirsiz bir gözəl idi... 

1 
KAPİTAN BORODİN 
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omandir – kapitan Borodinlə aramızda olan intri-
qanın kəskin xarakter aldığı vaxtlar idi. Kazarma-

nın bir tərəfində teatral qaydada, səliqəylə düzülmüş 
stullarda taqımımızın şəxsi heyəti yerbəyer oturmuşdu. 
Öndəki stol və stul isə hələlik boş idi. Komandirin gəl-
məsini gözləyirdik, bir azdan siyasi məşğələ başlanacaq-
dı. Siyasi məşğələ günləri Lenin otağını bölüyün (rotanın) 
şəxsi heyəti məşğul etdiyindən, bizim “Əlahiddə təmir-
emalatxana” adlanan taqımımız məşğələni kazarmanın 
bir tərəfində keçirməli olurdu. Onu da qeyd edim ki, taqı-
mımız bölüyə qismən tabe olmaqla, daha çox müstəqil, az 
qala bölük statusunda idi... 

Nədənsə bu dəfə hərbi deyil, mülki geyimdəydim, ba-
şımın yuxarısından bakenbarda endikcə ağları daha çox 
gözə çarpan saçlarım bir qədər qalınlaşmışdı, gözümdə 
optik eynək vardı, deyəsən bir az yaşlaşmışdım da. O biri 
əsgərlər isə, sanki heç dəyişməmişlər, həmişəki kimi 
səliqə-sahmanda idilər... 

Taqım komandirinin köməkçisi olduğumdan şəxsi 
heyəti bir-bir yoxladım, bir nəfər aldığı hərbi tapşırıq 
üzrə qulluqda, qalanları isə yerində idi. Siyasi məşğələ 
jurnalını təkrar gözdən keçirib, komandirin masasının 
üstünə qoyduqdan sonra yerimə keçib əyləşdim. Elə bu 
zaman hündürboylu, arıq, kuman-qıpçaq babalarımın 
qanını daşıyırmış kimi sarıyanız, göygözlü kapitan Boro-
din Vitali Petroviç öz xarakterinə uyğun tələskən və iri 
addımlarla daxil oldu. Üzünün cizgiləri, baxışı və yerişi 
əsəbi olduğundan xəbər verirdi. O, salamlaşaraq “Əylə-

K 
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şin!” əmrini verdi. Sonra da oturub jurnalı nəzərdən ke-
çirdi. Bir azdan başını qaldırıb mənə baxaraq, – yoldaş 
Çavuş (serjant), sən politologiya kursu keçmisən, deyil-
mi? – deyə gözünü mənə zillədi. Deyəsən siyasi məşğələ 
mətnini savadlı yazmağım onu ya düşündürmüş, ya da 
qıcıqlandırmışdı. Axı, o, siyasətçi idi, siyasətçilər heç kimi 
özündən savadlı və ya müdrik görmək istəmirlər. Vitali 
Petroviç Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini 
bitirmişdi. SSRİ siyasətçilərinin çoxu məhz buradan pər-
vazlanırdı. Odur ki, – elədir ki, var, yoldaş Kapitan, – de-
yə cavab verdim. O isə, – onda dur, siyasi məşğələni sən 
apar, bu gün səni dinləmək istəyirəm, amma jurnalda 
yazdıqlarını deyil, başqa mövzu üzərində məruzə et, – 
deyə amiranə surətdə əlavə edib oturduğum stula yaxın-
laşdı. Deyəsən səhər yeməyini yeməmişdi, çünki mədəsi-
nin qabağı boş olduğundan ağzından bağırsaqlarının iyi 
gəlirdi. Bu təkidi isə ondan gözləmirdim, amma hərbi 
qaydalara uyğun olaraq “baş üstə!” deyib öndəki stolun 
arxasına keçdim. Elə bu vaxt Hərbi hissə komandirinin 
siyasi işlər üzrə müavini, ortaboy, dolu bədənli, məsum 
üzlü kapitan Romantsov İvan İvanoviç də daxil oldu. 
Şəxsi heyəti salamladıqdan sonra üzünü mənə tutub, gö-
züylə də Borodini izləyərək, – Mehdiyev, məşğələni 
sənmi aparacaqsan? – deyə maraqlandı. Mənsə, – elədi ki, 
var, yoldaş Kapitan, təklif belə oldu, – deyə cavab ver-
dim. Bu vaxt Vitali Petroviç, – yoldaş Kapitan, buyurun 
əyləşin, bu gün çavuş Mehdiyevi dinləyəcəyik, görək 
nəyə qadirdir, – deyə bildirdi. Kapitan Romantsov de-
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yəsən bölüklərdə siyasi məşğələnin keçirildiyinə əmin ol-
maq üçün yoxlamaya çıxmış və yolunu bizim kazarmaya 
da salmışdı. Onu maraq bürüdüyündən arxadakı stul-
ların birində əyləşib, diqqətini mənə yönəltdi. Mənsə bir 
az beyin arxivimi batini gözdən keçirdikdən sonra ehti-
yatla çıxışa başladım: 

– Bu gün siyasət və siyasətçilər barədə düşündüklərimi 
lakonik surətdə sizə çatdıracam, çünki nə milləti, nə döv-
ləti, nə də fərdi həyatı siyasətsiz təsəvvür etmək mümkün 
deyil. – Çıxışıma bu cür başlayıb, qısaca ara verməklə, 
Borodinin üz cizgilərini analiz etməyə başladım. O isə 
əlini qoynuna qoyub, yerində qurcuxaraq, acı təbəssümlə, 
– hə, başla görək, – deyib, bütün diqqətini mənə yönəltdi. 
Romantsovun qaşları çatılmışdı. Nəcəf hərdən gözucu 
gah ona, gah da Borodinə baxmaqla bu qeyri-adi 
mənzərənin sirrini mənim nitqimdə axtarırdı. Mənsə 
davam etməyə başladım: 

– Ümumiyyətlə, istərsə hər hansı fərdin, istərsə də hər 
hansı qrup və ya cəmiyyətin siyasətsizliyi onun ətaləti 
deməkdir. Siyasət insana yaranışdan verilir, siyasət mü-
barizədir, mübarizəsiz həyatın mövcudluğunu təsəvvür 
eləmək mümkün olmayan bir şeyi arzulamaq kimidir. 
Siyasət insanın fitrətində də mövcuddur. Belə ki, Allah 
insanı üç ünsürün – bədən, ruh və nəfsin vəhdətindən 
yaradıb. Əgər insanın yalnız ruh və bədəndən ibarət 
olduğunu düşünsək, o zaman bu iki varlığın nəfs olma-
dan inersiya vəziyyətində olduğunu da deyə bilərik. 
Çünki nəfs olmasa bədənlə ruh nəyin uğrunda dartışa-
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caqdır? Bədən nəfsi özünə cəlb eləməklə insanı cəhalətə, 
ruh isə onu özünə doğru çəkməklə insanı kamilliyə qo-
vuşdurmağa can atır. Demək nəfsin mövcudluğu bədənlə 
ruh arasında qızgın mübarizəyə səbəb olur ki, bunun da 
siyasətsizliyini təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Burada 
bədənin “siyasəti” şeytani hissləri gücləndirməsində, 
ruhun “siyasəti” isə mənəvi vasitələri mümkün qədər 
qabartmasındadır. Qədim yunan filosofu Heraklitin möv-
zumuzla bağlı fikirləri də maraq doğurur. Heraklitə görə 
varlıqların yaranması bir-birinə zidd və ya biri digərinin 
əksi olan ünsürlərin qarşıdurmasına, əleyhdarların sava-
şına bağlıdır. Demək, yaranma və inkişafın olması üçün 
siyasətsizliyi mümkün olmayan mübarizə ən vacib 
şərtdir. Bütün bunlar bizi həyatın belə siyasətlə başladığı 
qənaətinə gəlməyimizə əsas verir. 

Cəmiyyətə gəldikdə isə, hakimiyyət, dövlətçilik, sosial, 
milli, mədəni və mənəvi maraqlar üzərində qurulan, ru-
hunu diktatura təşkil edən siyasət zamana uyğun buqələ-
munluğuna sadiq qalmaqla dövrün fəlsəfi düşüncə 
tərzinə, cəmiyyətin mənəvi, psixoloji və maddi gə-
lişməsinə uyğun olaraq formalaşır. Yəni cəmiyyət varsa, 
siyasət də var, siyasət varsa, hakimiyyət də var, haki-
miyyət varsa, dövlət də var. Demək, dövlətin kultunu 
hakimiyyət, hakimiyyətin kultunu siyasət, siyasətin kul-
tunu isə cəmiyyət yaradır. Bəs, cəmiyyətin kultu hansı 
əsasdan yaranır? Bax, ən lazım olanını, böyük nailiy-
yətlərin nüvəsini də elə bu təşkil edir. Cəmiyyət kultunun 
ayrı-ayrı insanların fərdi bütövlüyü və ya özünüdərki 
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əsasında yarandığını cəsarətlə demək olar ki, bu da bö-
yük tərəqqi yolunun başlanğıcıdır. Bu hal ailədə də eyni 
cürdür. Öncə deyək ki, ailənin nüvəsini təmsil edən ana 
nizamlı olanda ailə üzvləri də nizamlı olur. Ana övladla-
rının ilahi kultuna sahib olmaqla ailədə ata sitayişinin 
formalaşmasına nail olmasa, ailə dağılmağa məruz qalar, 
ən azından hər şey arzuolunmaz sonluğa yuvarlanar. Yə-
ni ailə ata diktatorluğundan kənarda qalanda klassik ənə-
nələrdən, milli mentalitetdən sapır. Bu nümunədən edə 
bildiyimiz çıxarışa görə dünyamızda mövcud olan siyasət 
hər nə cür olsa da, metafizik xarakter daşıyan diktatu-
radan yaxa qurtara bilmir. Belə çıxır ki, ya siyasət yaxşı 
bir şey deyil, ya da o, Allahın bədənlə ruh arasında yarat-
dığı ilahi formaya uyğunlaşdırılmayıb. Min illərdir ki, də-
yirman daşı kimi boynuna keçirdilmiş bu növ siyasətdən 
düşüncələrimiz xilas ola bilmir. Bu mülahizələrin aydınlı-
ğında deyə bilərik ki, siyasət yaradıcı olduğu halda uğur-
lara imza atır, məkr və hiyləyə söykənəndə arzuolunmaz 
nəticələrlə sonuclanır. – Çıxışımın bu yerində İvan İva-
noviçin sol əli qoynunda, sağ əlinin şəhadət barmağını 
gicgahına dayayıb, gözlərini azca qıymaqla nəzərlərinin 
üzümə yox, məhz sözlərimə yönəlik olduğuna tam əmin 
oldum. Mənsə davam edirdim, – siyasət millətlər, mədə-
niyyətlər və dövlətlərin bir-birinə inteqrasiyasının təmi-
natçısı olmalıdır. Bu fikrimizə aydınlıq gətirmək üçün 
“millət” anlayışının izahından başlamaq daha doğru olar. 

Millət – eyni əqidə ətrafında birləşməklə ümumun 
ortaq istəyinə uyğun gələn coğrafi məkanda dövlət qurul-
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masının marağında olan etnosların cəmidir. Yəni “millət” 
anlayışı özlüyündə siyasi xarakter daşısa da, əslində psi-
xoloji baxımdan irqlər, etnoslar və dinlər arasında fərqin 
götürülməsinə xidmət edir. Buna müvafiq olaraq fərd-
lərin də bir çox hallarda tüccarlıq işlərinin inkişafında, 
bəzi hallarda isə ailə qurarkən tərəf-müqabilinin irq, etnik 
və ya dini mənsubiyyətinə o qədər də məhəl qoyma-
dıqlarını əminliklə demək olar. Bu məqam insanların fərd 
olaraq bəşəri düşüncəylə yaşamasının bariz nümunəsidir. 
Siyasət isə dəfələrlə öz quruluş formasını dəyişsə də, gü-
nümüzə qədər imperialist mövqeyini tərk edə bilməyib. 
Yəni çağdaş siyasi idarəetmə sistemi müasir insan psi-
xologiyasından olduqca arxada qalıb. Günümüzün aktual 
siyasi mövqeyi insanın dəyərini dərk etmək, insanlığı uca 
tutmaq pilləsində deyil, hələki milli formalaşma, milli 
şüurun inkişafı çərçivəsində yetkinləşmək kimi klassik 
düşüncə tərzindən kənara çıxa bilmir. Bu cür düşüncə 
tərzi müəyyən edilmiş milli çevrəyə daxil olmayan və ya 
onun kənarında qalan hər hansı etnosun insanlıq hüqu-
qunun pozulması qədər eybəcər və təhlükəlidir. Əslində 
isə milli formalaşma birləşmiş etnosların sağlam düşüncə 
tərzinə, sonra isə millətlərarası inteqrasiyasına və nə-
hayət, millətlər arasındakı etnik ayrı-seçkiliyin, coğrafi 
sərhədlərin ləğv olunmasına xidmət etməlidir. Millətin 
yaranmasında etnik qruplar arasındakı irq və əcdad qo-
humluğu, dil və din birliyi, ortaq iqtisadi həyatın olması, 
ortaq mədəniyyət nümunələrinin mövcudluğu, ortaq ta-
rix, yaddaş və siyasi keçmişin olması, ortaq vətənə olan 
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sevgi, keçmişdə baş vermiş hadisələrə eyni cür münasibə-
tin bəslənməsi halları mühüm rol oynayırlar. Mənbə-
lərdən məlum olur ki, millətlər mürəkkəb etnoqrafik 
quruluşa malik olurlar. Məsələn, Fransa Kelt, İber və 
Germanlardan, Almaniya German, Kelt və Slavyanlar-
dan, İtaliya Qallar, Etrusklar, Pelasqlar, Yunanlar və 
digər etnosların bir-birinə qarışmasından əmələ 
gəlmişdir. 

Qurani-Kərimdə İslamı qəbul edənlər “İslam əhli”, yəni 
“Müsəlman milləti” olaraq anılırlar. Əgər İslam aləmində 
bu dini qəbul etmiş, yəni bu ideya ətrafında birləşmiş 
türk, ərəb, fars, ləzgi, çeçen, avar və saysız-hesabsız digər 
etnoslar “Müsəlman milləti” adlandırılırdısa, sonrakı 
dövrdə bu cür millətləşmə və ya birləşmə prosesinin tə-
nəzzülə uğradığını müşahidə etdik. Bunu orta əsrlərdən 
başlamaqla xüsusilə Avropada dini fanatizmin parçalan-
ması nəticəsində imperiyaların çökməsi və beləliklə də 
əsasən etnik adlara söykənən milli dövlətlərin qurulması 
ənənəsinin meydana gəlməsi ilə izah etmək olar. 

Milli şüurun varlığı milli mədəniyyətin, milli dövlətin, 
milli tarixin, milli yaddaşın qorunması və inkişafı demək-
dir. Bu, bir milli hərəkatdır. Milli şüur olmadan milli hə-
rəkatdan söhbət gedə bilməz. Tarix boyu millətçiliyin 
millətdən doğduğunu və bunun əksinə olaraq millət-
çiliyin milləti yaratdığını iddia edən fikir adamları olub. 
Lakin deməliyik ki, etnos olmadan millətçi yarana bilməz 
və dayanıqsız millətçi meydana çıxsa belə o, özündən 
millət uydura bilməz. Demək qədim tarixə və oturuşmuş 
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mədəniyyətə malik hər hansı etnik qrup siyasətə qatı-
larkən millətçini yaradır, millətçi isə milləti formalaşdırır. 

Bütün bunların fövqündə isə əgər siyasət doğru yolu 
tutsaydı, o, bəşəri düçüncəyə inteqrasiya etməsi üçün in-
sanları millətçilik əsarətindən azad edərdi. Çünki doğru 
siyasət cəmiyyətin gəlişməsinə xidmət edən bir amil 
olmalıdır. Buna misal olaraq ulu tariximizə müraciət et-
məklə, inancımıza da bir şərh verə bilərik. Belə ki, tarixdə 
idealist fəlsəfənin inkişafının əsasən Zərdüştdən sonra 
vüsət aldığını müşahidə edirik və Zərdüşt ideyasından 
ilk olaraq siyasi müstəvidə yararlanan Əhəməni imperi-
yasının olduğu tarixdən məlumdur. – Bu yerdə Borodin 
hövsələsizlik edib sözümü kəsərək, – Mehdiyev, sən ha-
ralara gedib çıxdın, bununla nə demək istəyirsən? – 
soruşaraq ətrafa boylandı. Bəlkə də mənim çıxışımdan 
daha çox onu qıcıqlandıran Borodinə bata bilmədiyindən 
taqımımıza göstəriş və ya əmr verməkdə aciz qaldığı 
səbəbiylə özünü ona rəqib hesab edən bölük komandiri 
kapitan Kudelkonun kənardan bizi seyr etməsi idi. Özü-
nün biçimsiz bir obrazını yaratmış, əslən Ukraynalı olan 
Kudelko ağır gövdəli, uca boylu, yerişindən yer silkələ-
nən birisi idi. İri bədənli olduğundan cərgədə “fərəqət” 
əmrinə belə tabe olmaqda çətinlik çəkirdi, ağırlığını gah 
bu, gah da o biri baldırına salmaqla dayanırdı. Bunu gö-
zündən qaçırmayan hissə komandiri polkovnik-leytenant 
(podpolkovnik) Kraxmalets nadir hallarda, bəlkə də an-
caq kefinin bulanlıq vaxtına düşən anlarda ona xəbərdar-
lıq edirdi. Kapitan Kudelkonun qalın və çatma qaşları 
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ağır-ağır uçmaqda olan qoca qarğanı, qara və enli bığları 
isə o vaxtkı “Ukrayna” markalı velosipedlərin sükanını 
xatırlatdığından onu bir dəfə görən yüz il sonra qarşılaşsa 
dərhal tanıyardı. Kudelkonun üz-gözündən xoşbəxtlik 
yağsa da, təfəkkürü bunu deməyə əsas vermirdi. Bu qey-
ri-adi görkəminə görə əsgərlərarası ona “fil” məxfi adı 
verilmişdi. Taqımımız rəsmi olaraq Kudelkonun koman-
diri olduğu bölüyün nəzdində idi, lakin taqım komandi-
rimiz kapitan Borodin heç vaxt ona tabe olmamışdı. Bu 
səbəbdən Kudelko ilə Borodin şəxsi münasibətlərində 
məsafə saxlayırdılar. İndi isə Kudelko Borodinin emosio-
nallıqla mənə etdiyi etirazından vahimələnibmiş kimi 
yavaş-yavaş zalı tərk etməkdə idi. Vitali Petroviçin bu 
etirazını sonacan dinləyən Romantsov isə onu sakitləşdi-
rərək, – yoldaş Kapitan, icazə ver Mehdiyev fikrini ta-
mamlasın, görək məqsədi nədir? – deyə israr etdi. Ro-
mantsovun rişxəndli müraciətindən sonra Vitali Petroviç 
sakitləşdi və mən davam etdim: 

– İdealist fəlsəfənin elmə deyil, məhz ağılüstü gücə, is-
tedada, məntiqə söykəndiyini, məntiqinsə şüurlu aləmlə 
bağlı olduğunu biliriksə, onda Zərdüştə qədər fəlsəfənin 
olmadığını söyləmək doğru olmaz. Çünki məntiq və me-
tafizik düşüncə tərzi idealist fəlsəfənin qoşa qanadlarıdır. 
Zərdüştdən sonrakı dövrlərdə də müşahidə etdiyimiz bir 
həqiqət var ki, filosoflar özünün ağır fəlsəfi yükünü şüur-
lara daşıya bilmədiyindən insanların cəhalətdən kütləvi 
xilasına da nail ola bilmədilər və bunun yolları axtarıldı. 
Yəni antik siyasət bu məsələyə qarışmalı oldu. Nəhayət, 
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insanların mifoloji düşüncəsi və inancı ilə idealist fəlsə-
fənin sintezi olan, o dövr üçün modern sayılan din mey-
dana gəldi ki, bunun da tarixdən bizə məlum olan ilk 
banisi yenə də peyğəmbər kimi tanıdığımız Zərdüştdür, 
çünki ondan əvvəlki peyğəmbərlər daha çox mifik xa-
rakter daşıyırlar. İnsanların cəhalətdən xilasında əvəzsiz 
xidmətləri olmuş din yolunun davamçıları isə Zərdüşt-
dən sonrakı peyğəmbərlər oldu. Dediyimiz məsələdə tə-
səvvüf əhlinin də əməyinin danılmaz olduğunu vurğula-
malıyıq. 

Buradan siyasətin bütün sahələrə şamil olunduğu qə-
naətinə gəlmək olar, lakin dediyimiz məsələdə tətbiq edi-
lənin yaradıcı siyasət olduğunu, eləcə də, onu fəlsəfə və 
din alimlərinin həyata keçirdiyini vurğulamalıyıq. Onu 
da qeyd etməliyik ki, Zərdüştdən sonrakı dövrlərdə 
idealist fəlsəfənin qəbul etmədiyi elm də gəlişməyə baş-
ladı ki, bu, sonucda materialist fəlsəfənin meydana 
çıxmasına səbəb oldu. Beləliklə, bir-birinin əksinə olan 
idealist və materialist fəlsəfə arasında gedən ziddiyyət 
orta əsrlərdə dini fanatizmin parçalanmasına gətirib 
çıxardı. Yaranmış vəziyyət o dövr üçün müasir olan siya-
səti formalaşdırdı. Buna baxmayaraq maddəni dünyanın 
başlıca elementi hesab edən materializm “Tanrı” an-
layışına alternativ irəli sürə bilmədiyindən hələ ki, 
idealizmə təslim hesab olunur. – Çıxışımın bu yerində 
Romantsov üz-gözünü turşudub, başını bulasa da, 
dinmədi. Mənsə əyləci pozulmuş avtomobil kimi dərə-tə-
pə-düz gedirdim. – Siyasətçiyə gəldikdə, siyasət onu öz 
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mahiyyətinə və dövrünün fəlsəfəsinə, düşüncə tərzinə 
uyğun olaraq yetişdirir. Lakin siyasətçi filosof deyil, o, 
daha çox mənəmçidir. Onun məntiq və fəlsəfə qarışıq ya-
radıcı formadan daha çox hiylə və məkrlə dolu sferaya 
meyilli olmasının səbəbi də elə budur. 

Siyasətçi özünü “siyasət meydanı”nın daimi sakini, sə-
nətinin peşəkarı hesab edir. Bütün vasitələri səfərbər et-
məklə iradəsini cəmiyyətə qəbul etdirmək və özünün qa-
lib olduğunu isbat etmək onun əsas məqsədidir. Bu məsə-
ləylə bağlı davamlı mübarizə aparır və yarı yolda yorul-
mağı ağlına belə gətirmir. Onun sözü, rəftarı və addımı 
riyazi hesablamaya bənzəyir. Baxmayaraq ki, sözü hər-
dən şirin, hərdən acı, rəftarı bəzən təriflə dolu, bəzən də 
tənqid və hətta təhqirlə yüklənmiş, özü isə təbiətən sərt 
davranışlı olur. İnsanı sözlə sancmaq onda adət halın-
dadır. Atdığı addımlar gah iri, gah xırda, gah da heç ol-
mamaqla yaranmış vəziyyətin nisbətinə hesablanır. Psi-
xoloji təsiri ustalıqla bacarır. Bütün bunlar onun artistlik 
məharətindən irəli gəlir. Müdriklik göstəricisi nə qədər 
yüksək olarsa, nöqsanları o qədər az gözə çarpar. İdeya-
sını həyata keçirmək üçün ömrünün sonuna qədər inad-
kar mübarizə aparır. İçərisində zəif olanların isə, əli pillə-
pillə yuxarıdan aşağıya doğru dünya fatehliyi, millət bü-
tövlüyü, dövlət müstəqilliyi ideyasından çıxdıqda, suda 
boğulan saman çöpündən yapışan kimi, heç olmasa do-
ğulduğu məkanın və ya hər hansı cərəyanın, təşkilatın ta-
rixinə düşmək eşqiylə çabalar göstərir. Bu halda da istəsə 
də, istəməsə də xalqa xidmət göstərmək zorunda qalır, 
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çünki özünü gündəmdə saxlamağın alternativ üsulunun 
olmadığını dərk edir. Bu da alınmadıqda, gülməli də olsa, 
onda “şeir” yazmaq həvəsi baş qaldırır, lakin o, nəinki şa-
irlik, bir çox hallarda heç qafiyəpərdazlıq da edə bilmir. 
Əslində bu, şeir yazmaq yox, ona “dərdini ağlamaq” 
üçün bir vasitə olur... 

Mərdanəlik və intellektual görüntü nümayiş etdirməyə 
çalışsalar da, alicənablıq və minnətdarlıq bütün hallarda 
siyasətçilərə yad olan hissdir. Onlar ətrafında həmfikir 
görmək istəmirlər, əsas məqsədləri silahdaşlar, tərəfdaş-
lar toplamaqdır. Heç nəyi ilə hər şeyin fövqünə yük-
səlmək istəyirlər. Çünki kökü elmə, fəlsəfəyə, dövrünün 
düşüncə tərzinə bağlı olsa da, nəfsin ictimai forması 
olduğundan siyasət “fırıldaq bulağı”nın suyundan qida-
lanır. Siyasət bilmərrə siyasətçilərin həyat tərzinə çevril-
diyindən, onlar dostluğa, süfrəyə, əyləncəyə və adi söh-
bətə belə siyasət qatırlar. Onlar adətən əli çatdığı, ünü 
yetdiyi peşə, sənət, istedad və elm sahiblərini ətrafına 
toplayaraq, əvvəlcə böyük görünməsi üçün onların föv-
qünə qalxmağa, eləcə də öz ideyasını həyata keçirmək 
məqsədilə onları istismar etməyə, fiziki və mənəvi gücün-
dən yararlanmağa çalışırlar. Onlar ətrafında olmağını 
vacib hesab etdiyi insanların ailəsində baş verən hər xırda 
məsələni belə öyrənməyi özünə borc bilirlər ki, lazım 
gəldikdə ondan müxtəlif mənalarda “silah” kimi istifadə 
etsinlər. Çünki bu halda siyasi müstəvidə, yəni siyasət-
çinin mövqeyinə uyğun olaraq kimisə yeri gəldikcə tərif, 
yaxud təhqir etmək çox asandır. – Bu məqamda arxamda, 
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zalın o biri başında xısınlaşmaların, səs-küyün artdığını 
duydum. Bir anlıq arxaya nəzər saldıqda bölüyün şəxsi 
heyətinin siyasi məşğələdən sonra zala doluşduqlarının 
şahidi oldum. Bizə mane olmamaq üçün zalın o biri 
başında yığışmışdılar. Qəribə də olsa digər zabitlərlə 
yanaşı 2-ci “Mühəndis-istehkamçı bölüyü”nün komandiri 
kapitan Skavrenyuk da burada idi. O, hələm-hələm bizim 
kazarmaya gəlməzdi, bu hala ildə bir, ya iki dəfə təsadüf 
etmək olardı. Skavrenyukla Kudelko bizə tərəf baxaraq 
nəyisə müzakirə edirdilər. Daha çox eşidilən Kudelkonun 
kobud səsində öz soyadımın da ifadə olunduğunu qu-
lağım aldı. Bütün bunları seyr etdikcə xəyalımdan ani 
olaraq bir şey keçdi. Qurani-Kərimdə deyilir ki, ölülərin 
ruhu halva ətrindən qidalanır. Bu gün mənim bişirdiyim 
“halva”nın qoxusu isə deyəsən çox uzaqlara getmiş, 
nəinki ölülərin ruhunu, onların cismini də qidalandırmış-
dı. Odur ki, ətrafımızda toplaşmaqda idilər. Deyəsən bu 
qələbəlik Vitali Petroviçi həyəcanlandırırdı. O, “səsinizi 
kəsin!” deyə qışqırarkən bunu aydınca sezmək oldu. İvan 
İvanoviçin “Kapitan Kudelko, əsgərlərinizi ya sakitləş-
dirin, ya da çölə çıxardın! Mehdiyev, davam elə!” deyə 
əmr etməsindən sonra, zalda sakitlik təmin edildi və 
“başüstə”, deyib çıxışıma davam etdim: 

– Siyasətçi özündə olan hər şeyi başqalarınkından daha 
üstün hesab etdiyindən, ətrafındakı məslək insanlarını 
özünə tabe etməyə çalışır. Hətta onların bir ziyalı kimi 
parıldayıb-görünmək dərəcəsini özü müəyyən edir. Ci-
lovlanmasının mümkün olmadığını, yaxud da kölgəsində 
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qalacağını zənn etdiyi insanları isə ümumiyyətlə yaxına 
buraxmır, buraxsa da, onu müəyyən vasitələrlə, hətta qa-
rayaxmalarla aşağılayır və, beləliklə də, süni olaraq cə-
miyyətin gözündən salmağa çalışır. Siyasətçilər öz möv-
qeyinə uyğun gələn seçilmiş insanlara hədiyyə etdiyi “qa-
rışqa”nı fil verirmiş kimi təqdim etməklə, eləcə də hiylə 
ilə haşiyələnmiş şirin dilin hesabına bir çox hallarda 
onları öz tərəfinə çəkməyə müvəffəq olurlar. Öz fitri 
istedadı ilə milli düşüncələrə köklənmiş peşə, elm sahib-
ləri hiylə-həsəddən uzaq könül insanı olduqlarından mil-
li-mənəvi məsələlərə və dövlətçilik maraqlarına birbaşa 
aidiyyatı olan siyasi meydanda yanlışlıq etməkdən ehti-
yat edirlər və bu səbəbdən bəzən siyasətçinin “ölçü-
biçili” fikirlərini müdafiə etmək zorunda qalırlar. Onların 
düşüncəsinə görə, əgər siyasi fonda irəli sürülmüş ideya 
milli-mənəvi, dövlətçilik və ya dövrün təbinə uyğun ma-
raqlara xidmət edərsə, o zaman siyasətçini dəstəkləmək, 
onu başa düşmək, nöqsanlarını bağışlamaq olar. 

Bu günə qədərki eklektik bir komanda formasından çı-
xa bilməyən siyasi sistemdə tutduğu mövqe baxımından 
sonrakının əvvəlkinə nisbətində bir fərdi asılılıq, hardasa 
köləlik var. Bu köləlik yuxarıdan aşağıya doğru konus şə-
klində zəncirvari düzülmüş bir təsnifatdır. Hər hansı ide-
ya üzərində qurulmuş siyasi sistemin üzvləri kənardan 
əqidədaş kimi görünsələr də, daxilə vardıqca bu asılılığı, 
bu qeyri-müstəqilliyi, eyni zamanda sinkretikliyi asanca 
seyr etmək olur. Bu da ondan irəli gəlir ki, siyasətçinin ət-
rafına təkcə onun əqidədaşları deyil, daha çox onun qələ-
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bəsinə inanmaqla öz şəxsi mənafelərini güdənlər, yal-
taqlar və hətta müəyyən vaxtdan sonra bu sistemə 
özünün ideyası ilə ciddi təsir etmək arzusunda olanlar da 
toplaşırlar. – Çıxışımın bu yerində nəfəsimi dərmək 
məqsədilə qısa bir ara verdim. Bura qədər söylədiklərim 
bəlkə də fikir xəzinəmin qapısına açar salmaq üçün gərək 
idi. Beynimin növbəti qatları açılmaq üzrəykən Borodin 
sözümü kəsərək özünəməxsus çılğınlıqla, – saxla, bəsdir, 
fəlsəfənlə başımızı xarab etdin, – deyə hamını məruzədən 
yayındırdı. Onun bu sözünə şəxsi heyətin üzvləri gülüş-
dülər. Sonra da çıxışıma emosional münasibət bildirməyə 
başladı: 

– Nə millətdən, Tanrıdan, peyğəmbərdən, köləlikdən, 
diktaturadan danışırsan? Bilmirsənmi ki, bunların heç bi-
ri SSRİ-də yoxdur? Bizim ölkəmizdə beynəlmiləlçilikdir, 
dinə qarşıyıq, sənsə Zərdüştdən, peyğəmbərlərdən – 
idealist fəlsəfədən dəm vurursan, amma biz materialist – 
kainatın sirrini elmlə açıqlamağa çalışan fəlsəfənin da-
şıyıcılarıyıq, köləlik keçmişdə qalıb, indi hamı eyni bəra-
bərdir, insanlar azaddırlar. Bizim yolumuz ümumdünya 
proletariatının bu əqidə ətrafında birləşməsini təmin et-
məyə doğru yürüyür. Aydındır? Özün də Kommunist 
Partiyasının sıralarındasan, bir yaxşı düşün, yoxsa dəmir 
barmaqlıqlar arasından boylanmalı olarsan. – Komandir 
bunları deyib, gözünü mənalı-mənalı üzümdə gəzdir-
məyə başladı. Mənsə, – yoldaş Kapitan, axı mən ölkəmi-
zin ideyasına zidd olan bir şey söyləmədim, mənim de-
diklərim tarixə bir ekskursdur, ölkəmizin ideyasına qarşı 
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çıxan hərəkətlərə tənqidi münasibət bildirməkdir. Necə 
beynəlmiləlçi oluruq ki, hər kəsin şəxsiyyət vərəqəsində 
milli mənsubiyyəti yazılır. İnsanların inancına qarşı 
çıxmaq nə vaxtdan azadlıq olub? – deyə cavab qaytardım. 
Bu vaxt Romantsov İvan İvanoviç, – Mehdiyev, kəmərin 
niyə boşdur, hələ bir onu çək! – deyə tələb etdi. Bu, nə idi 
belə – artıq özümü hərbi geyimdə, elə o vaxtkı 20 yaşlı əs-
gər kimi görürdüm, doğrudan da kəmərim boş olduğun-
dan nişanı – üzərində beşguşəli ulduz həkk edilmiş metal 
lövhəcik sallanırdı. Tezcə onu bərkidib, özümü düzəlt-
dim və Romantsova baxdım. O isə davam etdi, – yoldaş 
Kommunist, sən bu söylədiklərini əvvəlcədənmi planlaş-
dırmışdın? – deyə soruşdu. – Xeyr, bu, bədahətən oldu, 
yoldaş Kapitan, – sualı bu cür cavablandırdım. O isə, – 
sənin bu çıxışından qan iyi gəlir, qan, başa düşdünmü? 
Sən gərək İosif Stalinin, Mir Cəfər Bağırovun zamanında 
mövcud olaydın. Eybi yoxdur, biz bu məsələyə partiya ic-
lasında baxarıq, aydındır? Hələki kef elə! – deyə məni hə-
dələdi. Bundan sonra Borodin, – İvan İvanoviç, o, azər-
baycanlı yox, gürcüstanlıdır, ona görə də Lavrenti Beriya-
nın zamanında mövcud olsaydı, yaxşı olardı, – deyə acı-
acı gülümsəyərək düzəliş etdi. Romantsov, – nə fərqi var 
ki, – deyə əlini yelləyib, çıxışa doğru getdi. Özümdə cəsa-
rət tapıb Romantsovun dalınca, – əgər belə olsaydı, mən 
də 1955-ci ildən sonra bəraət qazananların sırasında olar-
dım, – dedim. O, ayaq saxladı, geriyə dönüb diqqətlə mə-
ni süzdü, üzündəki həmişəki səmimiyyətini qeyri-adi bir 
yazıqlıqla nümayiş etdirdi, deyəsən səhvini anlamışdı. Bu 



9-CU MEYDAN  

45 
 

sözünə görə partiya iclasında özü məsuliyyət daşıya bi-
lərdi. Nəhayət, – sən özün də balaca siyasətçi deyilsən ha, 
görünür, politologiya kursunda sənə lazımsız şeyləri öy-
rədiblər, – sonra da üzünü Borodinə tutub, – Vitali Pet-
roviç, diqqətli olun, bu cür müqavimət göstərənlərə qis-
mən də olsa inanmaq, amma gözdən qoymamaq lazım-
dır, şərq küləyi onun istiqamətini lazımsız səmtə dəyişə 
bilər, – dedikdən sonra yoluna davam etdi. 

Romantsovun sonuncu müraciəti, əgər məhkəmə-filan 
olarsa əski kurs müəlliminin və kurs yoldaşlarımın da is-
tintaqa cəlb olunacağından xəbər verir, eyni zamanda, 
mənim millətçilik düşüncələrimin baş qaldıra biləcəyi ilə 
bağlı komandirimi xəbərdar etməsi idi. Yəni bu da bir 
cürə təhdid formasıydı. Borodin isə üzünü şəxsi heyətə 
tutub, – hər şey aydındır, hazırlaşın, nahardan sonra işlə-
məyə gedəcəyik, – deyib, üzünü bir daha mən tərəfə çevi-
rərək, – narahat olma, səninlə iş yerində davam edəcəyik, 
yoldaş Çavuş, başa düşdünmü? – deyib getmək istədi. 
Mən ona imkan vermədən, mənalı və sərt baxışlarımı 
üzünə zilləyib, – əlbəttə, davam edəcəyik, yoldaş Kapi-
tan, – dedim. O, hövsələsiz tərzdə geriyə döndü, beynin-
də nəyisə götür-qoy edirmiş kimi bir az da yaxınlaşaraq, 
– nəyi danışacaqsan, yoldaş Çavuş, nədən bəhs edəcək-
sən? – deyib, az qala bütün bədənimi bərəlmiş gözləriylə 
udacaqdı. Özümü təmkinli göstərib, – hər addımda abi-
dəsi, büstü və ya barelyefi quraşdırılmış Lenini, Nərima-
novu, Dzerjinskini, Kirovu və s. öldürən stalinlər, orco-
nikidzelər, bağırovlar, beriyalar, mikoyanlar sonra da ən 
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böyük mütəfəkkirlərimizlə birgə yüzminlərlə vətənda-
şlarımızı məhv etdilər, kimisini yerindəcə, kimisini də 
sürgündə. İndi durub onları mənə nümunə göstərməklə 
nəyi isbat etmək istəyirsiniz, yoldaş Kapitan? O zamankı 
amansız repressiyalara, sürgünlərə, güllələnmələrə bəra-
ətmi qazandırmaq əzmindəsiniz? Hələ bilmirsinizmi ki, 
onların çalın-çarpaz çəkdiyi dağları xalq min illərdən 
sonra da unuda bilməyəcəkdir? – deyərək, onun bərəlmiş 
gözlərinin qıyıq düşdüyünü müşahidə etdim. Bu dəfə bir 
qədər sakit tərzdə, – yoldaş Mehdiyev, Stalin insan öldür-
mürdü, o, sinfi mübarizə aparırdı, – dedi. 

Deyəsən idrakımın bütün qatları açılmışdı, odur ki, – 
yoldaş Kapitan, qolçomaqları, feodalları başa düşdük, 
bəs, ziyalıların – yazıçı, şair, bəstəkar, alim təbəqəsinin 
kütləvi qırğınına nə ad qoyursunuz? Dünyada bir Stalin, 
bir də təfəkkürdən, təxəyyüldən uzaq insan təbəqəsimi 
qalmalıydı? Onun sinfi mübarizəsi insanları qırıb məhv 
etməkdənmi ibarət idi? Bəlkə insanlara təhsil vermək, 
onları savadlanmağa cəlb eləmək lazım idi? Yoxsa, Sta-
linin savadlı insanları idarə etməyə cəsarəti çatmırdımı? 
Güman ki, beləydi. O, hər yerdə şəklini, abidəsini başının 
üstünə qaldırdığı V.İ.Leninin ideyalarını, onun əvvəlcə 
sosializm, sonra isə kommunizm cəmiyyəti qurma plan-
larını, K.Marksın avtodinamik intizamına uyğunlaşdır-
dığı proqramını darmadağın etdi. Stalin öz metafizik dü-
şüncə tərzinə uyğun olaraq, Sovet insanının kommunizm 
təfəkkürünə inteqrasiya edəcəyinə, gələcəyin daha kamil 
insanlarının yetişəcəyinə inanmırdı, ya da mənəmçilik 
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edərək bunu istəmirdi. Buna görə də, savadsız cəmiy-
yətin daha çox xaosa meyilli olduğunu göz önünə gətirə-
rək, insanları daim təzyiq altında saxlamağı zəruri hesab 
etdi, kütləvi qırğınlar törətməkdən belə çəkinmədi. 
Əlbəttə, savadlı zümrə özünün və cəmiyyətin hüququnu 
tələb edəcəkdi, savadsıza isə ancaq çörək, acından ölmə-
mək, övladlarını bir qarnı ac, bir qarnı tox da olsa böyüt-
mək lazımdır, onlar hüquq-filan tanımırlar, – deyə gözlə-
rimi düz onun gözlərinə zillədim. İndi o, nəzərlərini mə-
nim üz-gözümdə deyil, ətrafda gəzdirirdi, çünki özünün 
məğlub durumda olduğunu hiss edirdi. Dodaqları səyri-
sə də, deməyə söz tapmadı, deyəsən indi o, sözünü isbat 
etməyə yox, vəziyyətdən çıxmaq üçün yol axtarırdı. Mə-
nimsə əsəblərim get-gedə tarıma çəkilirdi. 

Birdən personajlar dəyişdi. İndi gözümdə bayaq çıxıb 
gedən – Bağırov, mənimlə danışmaqda olan isə Beriya 
idi. Özümü ələ ala bilmədən, – imkanım olsaydı sizin 
kimiləri sadəcə güllələməzdim, çünki bu, çox humanist 
addım olardı. Sizi ata qoşdurub ölüncə sürütdürərdim, – 
deyə fikrimi tamamladım, həm də bu kəskin ifadədən 
sonra, elə bil ürəyim sərinlədi. Əsəblərim sakitləşib gö-
zümün dumanı çəkildikcə yenidən Borodinə çevrilən Be-
riyanın cınqırı belə çıxmırdı, qanı qaçmışdı, elə bil tövşü-
yürdü də. Bir qədər əsəbi, bir az da gülümsünmüş halda, 
– yaxşı Mehdiyev, iş yerində danışarıq, sən deyəsən 
ağlını itirmisən, – deyib, çıxışa doğru tələsdi. İronik ba-
xışlarım onu bir qədər müşayiət elədi. Şəxsi heyət başıma 
toplaşdı. – Mehdiyev, sən neylədin, səni tutacaqlar, – bu-
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nu saçı, qaşları və kirpikləri şirmayı olan, albinos Bıkov 
dedi. Maraqay, – əsl kişi iki il əsgərlikdə, heç olmasa bir il 
də dustaqxanada olmalıdır, – deyərək, araya öz ağlının 
çəkisinə uyğun zarafat qatdı. Bu tərəfdən çavuş Ustinov 
söhbətə qarışaraq, – əhsən, Mehdiyev, bu gün sən kölgəsi 
dağların sinəsində dövrə vuran qartal kimi əzəmətliydin, 
Borodanın (bəzən əsgərlərarası Borodini “Boroda” (rusca: 
saqqal) deyə anırdıq) doqquzunun qabağına elə doqquz 
qoydun ki, o, “a”nı “be” ilə qarışıq saldı, – deyərək, qəh-
qəhə çəkib, aranı bir az da qızışdırdı. Kiçik çavuş Lısenko 
Anatoli isə, – Mehdiyev, doğrusu, sənin dediklərindən 
heç nə anlamadım, – deyə, üzümə baxıb hırıldamağa baş-
ladı. Mən isə, – Tolik, mənim dediklərim ən ləziz yemək 
kimi idi, onu itin yal tavasına tökmürlər, boşqaba çəkib 
süfrəyə qoyurlar, başa düşdünmü? – deyə hirsimi az qala 
ondan çıxdım. Ətrafdakılar gülüşdülər. O isə, – yaxşı gö-
rək, məni it hesab edirsən? Heç səndən gözləməzdim, – 
deyib, narazı halda üzünü çevirdi. Elə bu yerdə yefreytor 
Yefrimov söhbətə qoşularaq, – Mehdiyevi yormayın, o, 
bu gün tufan qoparıb, – dedi və sonra da, – mən ciddi de-
yirəm, onu rahat buraxın, – deyə əlavə edərək kazarma-
nın idman guşəsinə doğru irəlilədi. Söhbətlərə nadir hal-
larda müdaxilə edən, çox vaxt susmağa üstünlük verən, 
boş vaxtlarını gimnastikaya və mütaliəyə sərf edən Yef-
rimovun bu münasibəti sinirlərimə bir qədər rahatlıq gə-
tirdi. 
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Milliyyətcə moldavan olan, sarışın Yefrimov sakit tə-
biətli, işıqlı simaya malik, səmimi oğlan idi, lakin onun 
gözəl bir qızı andıran fizionomiyası, yerişi, duruşu, sifəti 
var idi. Bu görkəminə görə yaxın dostları hərdən zara-
fatyana ona sataşırdılar da. Amma kifayət qədər ciddi 
adam olduğundan hər kəs onunla bu cür davranmağa 
cürət etməzdi. Yefrimovun bu xarici görkəmi nədənsə 
mənə Hidayəti xatırladırdı. 

Hidayət əvvəlcə həkimləri, sonra da kəndimizin cama-
atını əməlli-başlı şoka salmışdı. Hamı ondan danışırdı, bu 
söhbət yavaş-yavaş qıraq kəndlərə də yayılmışdı. Belə ki, 
yeniyetmə vaxtlarından Hidayətdə qadın və qızlara qarşı 
yaşına uyğun olmayan meyillilik hiss olunurdu, el 
dilində desək, kişiliyi boyundan qabaq çıxmışdı. Hətta 
orta məktəbi bitirməmiş qonşu kənddən qız götürüb 
qaçdı və erkən qurduğu ailə ilə insanları heyrətləndirdi. 
Hidayət əsasən özünün yaxın qohumu olan qadınlarla 
görüşərkən özünü doğma kimi təqdim edərək hərəsinə 
bir neçə xoş, əzizləyici söz deyib onlarla görüşüb-öpüş-
məyə şərait yaradırdı. Məclis və ya yığcam görüşlərdə 
əsasən qadınların sırasında və ya onlara yaxın yerdə 
oturmağa üstünlük verirdi. İnsanlarla görüşərkən meyli 
qadınlara olduğundan çox vaxt ətrafdakı kişilərlə salam-
laşmağı belə unudurdu. İnsafən, bu görüşünü qohumluq 
əlaqəsi olmayan qadınlara tətbiq etmirdi, ya da ona 
qüdrəti çatmırdı. Çünki ətrafındakılara etdiyi hərəkətin 
izahını da verməliydi. Amma imkanı olsaydı yad qadın-
larla daha sıx, hətta çılpaqlığı ilə görüşərdi. Bax, bu çıl-
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paqlığı da o, qohumlarına tətbiq edə bilmirdi, sadəcə on-
larla hamıdan çox istəyirmiş kimi görüşüb-öpüşürdü. 
Üzündə saxta saflıq, qəlbində məkr gəzdirən bu gənc əs-
lində qadınlara və onların ərinə doqquz gəlirdi. Kənddə 
Hidayət barədə şayiələr də dolaşırdı. Bir vaxt dedilər ki, 
o, qohumu olan qadınlardan birinin teldən asılmış alttu-
manını oğurlayıb və ona təcavüz edib. Həmin alttumanın 
ona maraqlı olan yerlərini didik-didik edib öz xəstə dü-
şüncəsinin vəziyyətinə saldıqdan sonra onu sahibinin ən 
qısa zamanda görə biləcəyi yerə, lap elə yolunun üstünə 
qoyubmuş. Növbəti şayiələrdən birinə görə Hidayət qon-
şuluqda bir qadının büsthalterini oğurlayıbmış. O, həmin 
büsthalterin əmcək yerlərini deşərək oradan özünün əm-
cək əvəzinə keçirdiyi barmağını sorduğu məqamda kim-
sə üstünə çıxıbmış. Bir sözlə, heyvani hisslərlə yaşayan 
Hidayətin öz xəyali intim dünyası vardı. Bütün bunların 
fonunda el içində nüfuzdan düşdüyündən heç kəs onun-
la üz-üzə gəlmək belə istəmirdi. El arasında ona gic də, 
bic də deyənlər vardı, hətta onu psixi xəstə hesab edənlər 
də az deyildi. Lakin onun elə şirin dili vardı ki, ilanı yu-
vasından çıxarardı. Danışmağa maraqlı, həm də zövqox-
şayan söhbətləri əskik olmurdu. 

İllər keçdi, boyunbağı, qolbağı kimi bəzək əşyaları ta-
xan, daha çox əlvan boyalı paltarlar geyən, üst-başından 
qadın ətrinin qoxusu gələn Hidayətin yerişi get-gedə əks 
cinsin nümayəndələrini xatırlatmağa başladı. Onun 
danışıq tərzində də əvvəlki kişilik əlamətləri itib gedirdi. 
Nəhayət o, canında heç özünün də baş açmadığı ağrılar-
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dan şikayətlənməyə başladı. Onu rahat buraxmayan 
ağrılar nəticəsində həkimə müraciət etməli oldu. Bax, hə-
kimlər də elə onda şoka düşmüşdülər. Nə nevropatoloq, 
nə kardioloq, nə terapevt, nə uroloq, nə travmatoloq və s. 
ondan baş açmadı. Axırda psixoloqun məsləhəti ilə 
ginekoloq dəvət olundu. Sonuncu bu dəvəti rişxəndlə 
qarşılasa da, müayinədən sonra şoka düşdü. Nədənsə 
fikrini deməkdən ehtiyat elədi. Yenidən müayinə apardı, 
o biri gün təcrübəsini təkrarladı, amma hər dəfə eyni 
nəticəyə gəldi. Sonda dəri-zöhrəvi və vərəm dispanserlə-
rinin analizini gətirdib onu da gözdən keçirdi. Və, 
nəhayət, heyrət içində sanki boğulmağa başladı, – necə 
yəni? – Həmkarları həkimi dövrəyə aldılar, gəldiyi qə-
naəti söyləməsini tələb etdilər. Həkim isə yavaş səslə, bir 
qədər də tərəddüdlə söylədi: 

– Bilirsiz nə var? Onun vücudunda şiddətli qadınlaşma 
gedir. – Həkimin qənaətindən Hidayətin həyat yoldaşı 
huşunu itirdi. Özünə gəldikdə bu xəstəliyin müalicəsi 
barədə maraqlandı. Həkim bunun yalnız Almaniya və 
İsraildə mümkün olduğunu söylədi. Başqa bir həkim isə 
istehza ilə, – onu Hollandiyaya göndərmək lazımdır, ora-
da belələrinə daha geniş şərait var, – dedi... 

Yefrimov küncdə daş oynatmağında, şəxsi heyət deyib-
gülməyində, mənsə hələ də polemikanın təsirindən ayrıl-
mamışdım. Vitali Petroviçin hansı səmtə getdiyini bilmək 
üçün pəncərəyə yaxınlaşdım. Gözümə sataşan Borodin 
yox, Katya oldu. Onu gördüyümü hiss edibmiş kimi, bi-
zim kazarmaya baxa-baxa, min ədayla qərargaha doğru 
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gedirdi. Elə bu yerdə Hissə komandiri polkovnik-ley-
tenant Kraxmalets, Qərargah rəisi kapitan Siçkar, hissə 
növbətçisi baş gizir Buzurnyuk və əlavə iki nəfər zabit 
daxil oldular. Bölük növbətçisinin “Fərəqət!” əmri vermə-
si ilə onların mənə doğru irəliləmələri bir oldu. Elə bu an 
yarıyuxulu vəziyyətdə gözlərimi açdım... Səhərə yaxın 
idi, səs növbətçinin deyil, xoruz banlaması idi. Dərin yu-
xuda olduğumdan, yorğanın üstümdən sürüşüb düş-
düyünü belə hiss etməmişdim, üşüyürdüm. Həmin gecə 
yatmazdan qabaq əsgərlik şəkillərinə baxmış, 25 il bun-
dan öncəki 9-cu meydanı xatırlamış və onu bütün təfər-
rüatları ilə gözlərimdə canlandırmışdım. 

Səhər yeməyindən sonra bütün işləri təxirə salıb, sakit 
bir yerdə əsgərlik xatirələrimi yazmağı planlaşdırdım. Bu 
məqsədlə atamın müasir zövqlə tikdirdiyi ikimərtəbəli, 
geniş və işıqlı otaqları olan evimizin arxasındakı qızıl sö-
yüdün yanına yollandım. Evimiz gözəl mənzərəsi olan 
bir yerdə – Sınıq körpüdən 12 km şimal-qərbə tərəf, ulu 
Borçalının Dəmirçihasanlı mahalına daxil olan İlməzli 
kəndinin arxa məhəlləsində yerləşir. Arxa dedikdə, milli 
və dini mentalitetimizə uyğun olaraq evlər üzü güneyə 
və ya qibləyə tərəf tikildiyindən quzey tərəf arxa səmt 
hesab edilir. Evimizdən quzeyə doğru 200 metr məsafədə 
neçə gənci qanına qəltan etmiş sıldırım yarğan dayanır ki, 
onu enmədən sol yanı Qarayazı meşəsi olan Kür çayına 
yaxınlaşmaq mümkünsüzdür. Eynilə saysız-hesabsız ca-
vanları şıltaq dalğalarının ağuşunda boğub məhv etmiş 
dəli Kür kəndimizin şimalından şərqinə doğru təxminən 
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3 kilometr axaraq oradan cənub-şərqə burulur və Sınıq 
Körpüyə tərəf şütüyüb gedir. Kəndimizin günbatan tərə-
fində tarixi İpək yoluna qədər olan sahədə nar bağı, gün-
doğarında isə Kür çayının sağ yaxası boyu geniş ərazidə 
tut bağı salınıb. Bağın yerləşdiyi ərazidə qazıntılar za-
manı qədim alətlərə, saxsı qablara və küplərə rast gəlinir. 
Burada eramızın II əsrinə aid edilən türk qəbiri də aşkar 
edilib. Kürün sağ sahilindəki sıldırım yarğan tədricən 
uçduqca yerin bir neçə metr dərinliyindən bu cür qədim 
qəbirlər görünməyə başlayır. XIX əsrin ortalarına qədər 
kəndin məhz həmin tut bağının ərazisində yerləşdiyini 
deyən kəndimizin yaşlı nəsil nümayəndələri bundan da-
ha əvvəl – orta əsrlərdə kəndin bir qədər də şərqdə, lap 
elə Kürün şimaldan cənub-şərqə doğru burulduğu əra-
zidə yerləşdiyini söyləyirlər. Bu, lap əvvəllər kənd qə-
biristanlığının həmin bu qədim qəbirlərin tapıldığı mə-
kanda yerləşdiyini deməyə əsas verir. Elə həmin vaxtlar-
da çay daşqınlarından qurtulmaq üçün yerini indiki tut 
bağına dəyişərkən əhalinin bir hissəsinin daha uzaqlara, 
qeyri-müəyyən ərazilərə köçdüklərini ehtimal etmək olar. 
Ən azından bu kənd bir bütövün iki butaya parçalandığı 
kimi Aran və Dağ İlməzlisinə bölünmüşdü. Tut bağının 
cənub-qərbindəki təpədə üzərində 1800-cü (hicri 1200) 
illərdə qoyulduğu həkk olunmuş başdaşlarının da yer 
aldığı kənd qəbiristanlığı salınıb. 

Quzeydən əsən meh aranda kök salmış kəndimizin ha-
vasına Yağlıca dağlarının yovşan ətrini qatmaqla, sanki 
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güneydəki Babakər dağlarından əsən mehlə rəqabət apa-
rır. Cənub-qərbə doğru, Damğaçı düzünün üzərindən 
qaynaqlarda XX əsrə qədər “Borçalı çayı” adını daşıdığı 
qeyd olunan Debed çayının Anaxatıra qovuşduğu yerə 
tərəf diqqətlə baxıb, gözlərinə əziyyət verən kəs XV əsrə 
qədər “Qurdbasar” adlanmış, 1488-ci ildə isə Ağqoyunlu 
hökmdarı Sultan Yaqubun tapşırığı ilə sərkərdə Xəlil 
bəyin abadlaşdırıb adını dəyişdiyi Ağcaqalanı çətinliklə 
də olsa seyr edə bilər. Ondan bir qədər qərbə doğru 
baxdıqda isə göylərə dayaq kimi görünən uca Ləlvər da-
ğının valehedici gözəlliyini gözdən qaçırmaq mümkün-
süzdür. Bütün bu təbii mənzərənin, ilahi gözəlliklərin 
qoynunda helikopterlə uçanlar qərb tərəfdən kəndimizin 
ərazisinə diqqət yetirsələr, onun cızdığı coğrafiyanın 9 rə-
qəminə bənzər butanı xatırlatdığına tam əmin olarlar. Bu 
butanın tayı isə Dağ Borçalının İlməzli yaylasında yer-
ləşmişdi. Hələ bu kənd əhalisinin qonaqpərvərliyindən, 
alicənab kişilərinin, ismətli qadınlarının keçmişə mü-
qəddəs, gələcəyə sevgiylə yanaşdıqlarından, hər birində 
igid görkəmi olan gənclərin vətən eşqiylə, yurd məhəbbə-
tiylə yaşadıqlarından, elin sazlı-sözlü məclislərindən söh-
bət açmıram... 

Kəndimizin adı tarixi qaynaqlarda da keçir. Mənbələr-
dən birində bildirilir ki, 1794-1799-cu illərdə Kartli-Kaxe-
tiyanın sonuncu çarı XII Georginin oğlu şahzadə İohanın 
ərazi və əhali sayı barədə qeydlərində İlməzli kəndinin 
adı şah elləri sırasında çəkilir. 1886-cı ildə kəndimizdə 15 
ailəyə qarşı 120 nəfərin yaşadığı, kəndimizin Dağ Bor-
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çalının İlməzli yaylasında yerləşmiş bölümünün isə 52 
ailəyə qarşı 402 nəfərdən ibarət olduğu bildirilir. XIX 
əsrin əvvəlində kəndimizdə Osman İlməz oğlunun kənd-
xuda, Molla Hacı Əhməd Vəli oğlunun “prixod” mollası 
(kəndxuda köməkçisi) olduğu, ailələrinin isə imtiyazlı 
ruhani təbəqəsinə daxil edildiyi tarixi mənbələrdə öz ək-
sini tapır. Bundan başqa, 1926-cı ildə kəndimizin əhalisi 
41 ailəyə qarşı 240 nəfər təşkil etmişdir. Günümüzdə 340 
ailəyə qarşı 1365 nəfər yaşayır. Azərbaycan, Türkiyə, Ru-
siya və başqa ölkələrə qazanc dalınca köç edənləri bu si-
yahıya daxil etmədik. Arana və dağa (“Aran İlməzlisi”, 
“Dağ İlməzlisi”) bölünmüş kəndimizin İlməzli yayla-
sında yaşayan əhalisi isə 1988-ci ildən başlayaraq erməni-
lər tərəfindən sıxışdırılıb, yurd-yuvalarından çıxarılıblar 
və bunun da nəticəsində “Dağ İlməzlisi” dediyimiz hə-
min kəndin sakinləri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə 
səpələniblər. Qeyd edək ki, Dağ İlməzlisi Dağ Bor-
çalısının 1919-cu ilin yanvarından Gürcüstanla Ermənis-
tan arasında “neytral zona” elan edilmiş, 1921-ci il iyulun 
7-də isə RK(b)P MK-nin qərarı ilə indiki Ermənistan coğ-
rafiyasına daxil edilmış ərazilər sırasında olan hissəsində 
yerləşirdi. Sözügedən ərazilər əski Azərbaycan torpaqları 
və sakinlərinin əksərən Azərbaycan türkləri olmasına 
baxmayaraq, bu qərarın verilməsində Azərbaycan nüma-
yəndələrinin iştirakı olmamış, ümumilikdə isə Borçalının 
bölüşdürülməsində onsuz da siyasi qarmaqarışıqlıqların, 
erməni təxribatlarının, bolşevik basqılarının içində itib-
batmış Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınmamışdır. 
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Ərazinin “neytral zona” elan edilməsi isə əvvəlcə ermə-
nilərin işğalı, sonra isə Gürcüstan ordusunun onları dəf 
etməsi nəticəsində meydana gəlmişdir... 

Kəndimiz Kür çayının səviyyəsindən 27 metr hündür-
lükdə olduğundan Qarayazı meşəsindən gələn təmiz ha-
va axını qızıl söyüdün altında füsunkar bir ovqat yaradır. 
Onu da deyim ki, evimizin arxasında boy atmış, qızılı sa-
çaqları az qala yerə dəyən bu qızıl söyüdə müqəddəs 
ağac kimi baxır, tez-tez dibində atamın quraşdırdığı 
skamyada oturub, qələmimi ağ kağızların üzərində gəz-
dirirəm. Yeniyetməykən hardasa oxumuşdum ki, Mə-
həmməd (s.ə.s) peyğəmbərə Quranın hansısa qızıl sö-
yüdün gövdəsi içində olduğu barədə vəhy gəlibmiş. 
Evimizin dalındakı eyni növlü ağaca olan sevgimin də 
kökündə həmin bu rəvayət dururdu. İndi də əsgərlik 
xatirələrimi yazmaq eşqilə həmin ağacın dibindəki skam-
yada əyləşmişdim. Hardansa yadıma əsgərlik yoldaşım 
Abduxalil Qulmurzayev düşdü. O, özbək idi. Hər dəfə 
namaz qılmaq şəraitinin olmamasından şikayət edirdi. 
Hətta bir dəfə zabitlərin gözündən yayınıb Lenin ota-
ğında namaz qılarkən yaxalanmış və 5 gün ardıcıl bölük 
növbətçisi olmaq cəzası almışdı... 

İndi onunla hərbi hissəmizin yerləşdiyi 9-cu meydanı 
əhatəyə almış ağcaqayın meşəsindəydik. Hava buludlu 
idi. Çiyələk yığırdıq. Birdən Abduxalil, – bura nə gözəl 
sakit yerdir, ikindi namazının da vaxtıdır, qiblənin yö-
nünü təyin edə bilsəydim, üz tutub namaz qılardım, – de-
yərək, gülümsədikdə çöhrəsində mənə doğulduğum mə-
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kanı xatırlatmışdı. Məndən fərqli olaraq, kəndimizdə na-
maz qılanlar (xüsusilə yaşlı nəsil) çox idi. Burada – ağ-
caqayın meşəsində isə nəinki qiblənin istiqamətini, meşə 
sıx olduğundan heç qütbləri belə təyin etmək mümkün 
deyildi. Orta məktəb coğrafiya dərsliyində oxumuşduq ki, 
şimal küləyinin təsirindən ağaclar cənub tərəfə meyilli 
olurlar. Ağcaqayın ağacları isə bu təbii ənənəni sanki biz-
dən gizlədirdi. Odur ki, çox düşünmədən, – Abduxalil, 
buyur, üzünü mənə tutub namaz qıl, çox böyük savab et-
miş olarsan, – dedim. O, gülüb, – Mehdiyev, məgər sən 
qibləsənmi? – deyə narazılıq etdi. Mənsə, – Abduxalil, 
qiblə – Kəbədir, Kəbəni də, məscidləri də insanlar yaradıb, 
hətta bu cür düşündüyümüz şərti “Allah”ı da insanlar 
özündən uydurub, insanları isə bizim dərk edə bilmə-
diyimiz, doğrusu ilə təsəvvür etməkdə aciz olduğumuz, 
düşüncəmizin fövqündəki “Allah” yaradıb. Hansı daha 
möhtəşəmdir? – deyə soruşdum. O isə bir az alnını ovxa-
ladı, əllərini üz-gözündə gəzdirdi, düşündü, nə dediyimi 
bəlkə də dərinliyinə qədər anlamadı, sonra da, – əlbəttə, 
insan, – deyə cavab verdi. Mənsə, – onda buyur, üzünü 
mənə, əslində isə insana tut ibadət elə, bu Məkkədəki iba-
dətdən daha üstün olar, bu günə qədər heç kim belə bir 
addım atmayıb, sən birinci olacaqsan. Amma bil ki, söh-
bət məndən yox, insandan gedir, çünki insanların yarat-
dıqlarının kökündə zərurətdən çox özəl məqsəd, yəni si-
yasət dayanır, Allahın yaratdıqlarında isə sevgiylə zəru-
rətin vəhdəti, yəni birbaşa ilahi eşq dayanır, – dedim. Ab-
duxalil doğrudan da bunu etdi. Sabahısı gün gəlib məni 
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bağrına basaraq, – Mehdiyev, bilirsən, bu gecə yuxumda 
ağ saçlı, ağ saqqallı bir kişi başımı sığallayırdı, – deyib, 
məmnunluqla güldü. Sonra da, – bu sənin ağlına hardan 
gəldi? – deyə maraqlandı. İzah etmək məcburiyyətində 
qaldım, arxaya çəkilmək olmazdı, çünki verdiyin ideyanı 
əsaslandıra bilməsən və ya onu yarımçıq buraxsan, bu, 
gülüş doğuran bir məğlubiyyət olar. Ona görə də, təm-
kinlə danışmağa başladım: 

– Abduxalil, Aristotel nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, – 
Allaha inananlar və inanmayanlar var və ya Allahın 
dostu və düşməni var, – demək doğru deyil. İnsanların 
hamısı Allaha eyni dərəcədə inam gətirmir, hər kəs öz 
təfəkkürü və dərrakəsi səviyyəsində inanır. Allahın dostu 
peyğəmbərlər, düşməni isə kafirlər hesab olunur. Lakin 
Allah dostları ilə kafirlər arasında qeyri-səlis bölgü var. 
Məsələn, kafirlər – Allahı ağlına belə gətirməyənlər, 
Allaha inanmaq istəyənlər, hansısa bir faciə ilə əlaqədar 
qorxudan Allahı sevməyə başlayanlar, Allaha tapınmaq 
üçün ürəyindən pislikləri, kini, məkri məqsədli olaraq 
atmağa və nəfsini cilovlamağa can atanlar, nəfsini pis-
liklərdən təmizləyib Allahı təmənnasız olaraq sevməyə 
başlayanlar, həyatda qazandıqlarını Allah yolunda xərc-
ləyənlər, qəlbinin Allah sevgisiylə dolduğundan və 
nəfsani hisslərdən arındığı səbəbilə Allaha təşəkkür 
edənlər, Allahın razılığını qazananlar və Allah dostları – 
Allahı kamilcəsinə dərk edənlər həmin bölgülər üzrə da-
yanırlar. Bu cür qeyri-səlis bölgü, ümumiyyətlə, Azərbay-
can türk milli mentalitetində, klassik Azərbaycan mədə-
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niyyətində lap qədimdən mövcuddur. Bu məsələyə ay-
dınlıq gətirmək üçün yenə də “dost” və “düşmən” anla-
yışları üzərində dayanaq. Allah dostu ilə onun əksi olan 
Allah düşməni arasında yuxarıdan aşağıya doğru, millət 
dostu, tayfa dostu, şəxsi dost, çörək dostu, şəxsi düşmən, 
tayfa düşməni, milli düşmən mərhələləri mövcuddur. 
Uzun zaman xalq təfəkküründə formalaşan, folklorlaşan 
doqquzmərhələli bu bölgü nəhayət ki, dünyada “Lütfi 
Zadə” adıyla tanınmış azərbaycanlı alim Lütfəli Rəhim 
oğlu Əsgərzadənin sayəsində “Qeyri-səlis nəzəriyyə” 
adıyla dünya elmində bir inqilaba çevrildi və qısa za-
manda texnikanın inkişafında əvəzsiz rol oynadı. Yəni, 
Lütfi Zadə Azərbaycan milli mədəniyyəti ilə dünya elmi 
arasında təsəvvürəgəlməz bir körpü yaratdı. Abduxalil, 
bu şərhimlə onu demək istəyirəm ki, deyilmiş fikirlərə 
qeyri-səlis yanaşma artıq özünü doğruldub. – Bu cüm-
lələrin fonunda bir az daha deyəcəklərim vardı. Lakin elə 
bu yerdə zərblə qonşunun işıq dirəyinə çırpılan maşının 
səsinə xəyaldan ayrıldım. Sürücü sərxoş imiş. Xülasə, on-
da anladım ki, xəyal yuxudan heç nəylə fərqlənmirmiş. 
Mənəvi enerji mənbəyi olan bu qızıl söyüdün altından 
qalxıb, qəza törədən sürücünün sağ-salamat qaldığına 
əmin olduqdan sonra, evin sakit bir otağına çəkildim və 
əsgərlik xatirələrimi yaddaşımdan əlimə, əlimdənsə qələ-
mə ötürməyə başladım. 

Yazıya başlarkən xəyalımdan keçdi ki, bəzi insanlar öz 
həyatının gəldi-gedər, ömrünün müvəqqəti, yaxud da 
məhdud olduğunu, dünyanınsa əbədiliyini bilsələr də, 
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heç tərəddüdə vaxt ayırmadan onu qəbul edə bilmirlər. 
Yəni təfəkkürsüzlük altşüurun qapısını onların üzünə 
bağlı saxlayır. Dərrakədən məhrum olanlar həyatın məhz 
onun üçün yarandığını düşünürlər. Ağlıdayazlar dün-
yanın mövcudluğunun özünün ömrü qədər olduğunu 
zənn edirlər. Ağlıyüngüllər nə üçün yaşadığını və ya 
necə yaşamalı olduğunu bilmir, əslində içgüdün hesabına 
heyvani ömür sürürlər. Təfəkkürünün ruhla bədən ara-
sında nəfsin ram edilməsi uğrunda gedən qızğın müba-
rizəyə meydan olduğunu düşünən ağıllılar isə beynində 
eyni məqsədə xidmət edən bir sıra fikirlər dolandırır və 
inanaraq onları bir-bir sınaqdan keçirirlər. Lakin ən yaxşı 
halda bu fikirlərin, qənaətlərin yalnız biri reallığa uyğun 
gələ və ya özünü doğrulda bilər. Ona görə də, bütün 
hallarda insana doqquz gələn, onu ən çox aldadan da elə 
onun özüdür. 

Mən isə bu əsərdə nə özümü, nə də oxucumu aldat-
mağa, ona doqquz gəlməyə çalışmayacağam. Həyatımda 
baş vermiş ikiillik hərbi xidmət tariximi yazıçı “kir-
kirə”sinin böyründən üzü aşağı üyüdülməmiş vəziyyət-
də buraxacam. Əlimdən “kirkirə”nin gözünə düşənlərisə 
oxucumun bağışlamasını xahiş edirəm. Qaldı ki, fikir-
lərimi obrazların dililə də verə bilərdim, lakin bu, roman-
tizmə meyillilik olardı. Doğrusu, modern Danəndə Bəhlul 
və ya Molla Nəsrəddin mifi yaratmaq fikrim də yoxdur, 
çünki bu prototiplərin daşıyıcılarından hər eldə yetərin-
cədir. Ona görə də, nə klassik düşüncənin mühafizəkarı 
kimi, nə də inqilabi düşüncənin substansiyası kimi çıxış 
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etmədən, artistliyi kənara qoyub reallığa üstünlük ver-
məyə çalışacağam. Çünki daha insanların zövqünü gül-
çiçəklə, bülbüllə, qayayla, qartalla oxşamaq vaxtı deyil, 
onların batini gözünü örtmüş dumanı yazıçı ruhunun 
istisiylə dağıtmağın zamanı çoxdan çatıb. 

 
 

2 
EŞELON 

 
984-cü il martın 23-də rayonumuzun hərbi komis-
sarlığı tərəfindən əsgərliyə çağırıldım. Həmin dövr-

də əsgərliyə çağırılanların şərəfinə möhtəşəm gecə, sazlı-
sözlü məclis qurular, el-oba gözaydınlığına gələrdi. Oğlu 
əsgərlik yaşına çatdığına görə valideynlər Allah yolunda 
qurban kəsər, yeddi ailəyə pay göndərərdilər. İbadət əh-
lini evə dəvət edərək, onların iştirakı ilə Hz.Peyğəmbər 
şərəfinə mövlud ayini düzənləyər, ilahilər, nəti-şərif oxu-
dar, bunun arxasınca da sufi rəqsləri təşkil edərdilər. Əs-
gərliyə yola salma mərasimi mahiyyət etibarilə səadət to-
yundan az fərqlənirdi. Bundan başqa, əsgərlik müddətini 
çəkmiş, bu həyat tərzindən məlumatlı olanlar yeni çağı-
rışçıdan – gələcək əsgərdən məsləhətlərini əsirgəmirdilər. 
Ən çox yadımda qalan və əsgərlik həyatından bu günə 
qədər də riayət etdiyim tövsiyə, xalamın əri – Şakir da-
yının dedikləri oldu: “Kazarma soyuq olur, yatanda ar-
xan üstdə uzan ki, kürəyinə soyuq dəyməsin!”... 

1 
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O vaxtlar Gürcüstan çağırışçıları Tiflisin Naftuluq yaşa-
yış massivində yerləşən mərkəzi hərbi komissariatda 
yoxlamadan keçirilir və oradan da yola salınırdılar. İndi 
sizə o zamankı hər bir çağırışçının şahidi olduğu ənənəvi 
yaşantılardan qısaca söhbət açacam. 

Çağırış vərəqəsində qeyd olunan gün ərzaqla dolu yol 
çantası da daxil olmaqla yollanmaya tam hazır vəziy-
yətdə yuxarıda deyilən yerə gedirdik. Yoxlamadan sonra 
isə səlahiyyətlilər deyirdilər ki, get, sabah saat filanda 
gələrsən və bu proses bir neçə gün təkrarlanırdı. Hər dəfə 
də evə qayıdanda çağırışçının yol çantası açılır, için-
dəkilər süfrəyə düzülür, kiçik şadyanalıq başlayırdı. Sa-
baha isə yenidən tədarük görülürdü. 

Nəhayət, may günlərinin birində eşelonumuz Tiflisdən 
yola düşdü. Biz qatardan yerdəkilərə, bizi yola salan he-
yətin üzvləri isə başda atam olmaqla debarkaderdən qa-
tara əl eləməyə başladılar. Yanaqlardakı ayrılıq yaşları və 
arxamızca uğurlar diləyib yellənən əllər yavaş-yavaş göz-
dən itməyə başlayırdı. Çiyni çantalı, 16-17 yaşlarında iki 
gürcü gözəli də yolun kənarından bizə əl eləyirdi. Birinin 
bənövşəyi rəngli tumanı az qala ağ rəngli, üstü açıq ayaq-
qabılarını örtəcəkdi. Bu arıq, durnaboğaz qızın paltarı və 
qayçı görməmiş sarı saçları onu olduğundan bir az da 
uzunboylu göstərirdi. O birisi azca dolu, köktəhər idi. 
Dolğun yanbızları dizindən bir qarış yuxarıda tamam-
lanan qırmızı rəngli dar tumanını az qala partladacaqdı. 
Eyni rəngli tuflisi dümağ, dələmə baldırlarına sanki aşa-
ğıdan yuxarı qırmızı fonda işıq salırdı. Dodaqlarının po-
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madası və yanaqlarının ənliyi də həmin ahəngə köklən-
mişdi. Onun ağ koftasının boğazlığından başlayan qırmı-
zı rəngli ürək şəkli göbəyində düyünlənirdi. Ürək şəklini 
heyranedici göstərən isə bu gözəl gürcü qızının sinə-
sindən qabaran bir cüt saplam “nar” idi. Tiflisin özüylə 
ərgənlik ruhu daşıyan nəsimi arabir bu gürcü qızının ba-
şının tən ortasından açılan cığadan yanlara doğru səli-
qəylə daranmış, çiyinlərinin üstündən isə yenidən 
yuxarıya doğru döndərilmiş saçlarını qaldırıb-salmaqla 
onu incidir, bəlkə də bu yolla sevib-sevilmək vaxtının çat-
dığını onun qulağına pıçıldayırdı. Həmin füsunkar mən-
zərə “oğlanlar bulağı”ndan təzəcə su içmiş gənclərə sev-
ginin intibah dərsini keçir, onları kişiliyə doğru səsləyirdi. 
Nədənsə bu görüntü diqqətimi daha çox çəkirdi, deyəsən 
o, mənə bir qədər sonra söyləyəcəyim, yeniyetməlik döv-
ründə rastlaşdığım və birdəfəlik yaddaşıma həkk olun-
muş “ilk sevgi” mənzərəsini xatırladırdı... 

Nəhayət, qatar sürətini artırdıqca xiffət hisslərimiz güc-
lənirdi. Şəhərin şah damarını xatırladan Kür çayının sol 
sahilində ucaldılmış Vaxtanq Qorqasalinin əzəmətli 
heykəli uzaqdan əl eləyib sanki bizi uğurlayırdı. XVII 
əsrin lap əvvəlində türklər tərəfindən tikildiyi deyilən 
Narınqala Tiflisin əlçatmaz qayalarında get-gedə dumana 
bürünürdü. Qalanın o biri yanında, Botanika bağının ar-
xasındakı müsəlman qəbiristanlığında uyuyan böyük 
mütəfəkkirlərimiz Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axund-
zadə, Həsən bəy Ağayev və Fətəli xan Xoyskinin istiqlal 
ruhunun hənirtisi hiss olunurdu. Elə bil 1937-ci ilin 
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repressiya sürgünləri kimi “gedər-gəlməzə” yollanırdıq. 
Tiflisin gözəl mənzərəsini təkrar-təkrar seyr etməkdən 
doymaq mümkünsüz idi. Qədim tarixi əks etdirən mən-
bələrdə bu yerlərlə bağlı deyilir ki, eradan əvvəl IV əsrdə 
Makedoniyalı İskəndər Lot törəmələrini yarımqaranlıq 
diyara sıxışdırarkən Kür çayı boyunca Sarkine, Kaspi, 
Urbnisi, Odzraxe şəhərlərində yaşayan Buntürk tayfaları 
ilə qarşılaşdı və güclü müqavimətlə üzləşdiyindən geri 
çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Bundan sonra döyüşkən 
hunlar Buntürk başbuğuna vergi ödəmək şərtilə Zanava-
da yurd saldılar. Bir qədər sonra isə İskəndər daha ciddi 
hazırlaşaraq Buntürklərin üzərinə yenidən hücuma keçdi. 
O, Kaspi, Urbnisi və Odzraxeni darmadağın edərək Bun-
türklərin ən böyük qalası olan Sarkinenin üzərinə yeridi. 
İskəndər sonuncunun alınmasının mümkünsüz olduğu-
nu gördükdə qoşuna onu mühasirədə saxlamağı əmr etdi. 
Üç ay mühasirədə qaldıqdan sonra aclıq və susuzluq uc-
batından İskəndərə təslim olmamaq məqsədi ilə Bun-
türklər qayalardan lağımlar açıb şərqə doğru çəkildilər. 
Sarkineni də tutmağa müvəffəq olan İskəndər Msxetanı 
özüylə gəzdirdiyi Arian-Kartli şahzadəsi Azoya bağışladı. 
Azo atasının yanına gedərək oradan öz nəslindən olan 18 
ailə ilə birlikdə Msxetaya qayıtdı. Msxetanın şərqində isə 
Buntürklər Tiflis qalasını ucaltdılar. İçimdə müqəddəs 
duyğuların oyanmasına səbəb olan bütün bu tarixi hadi-
sələri xatırladıqca ürəyimdən bir bayatı keçdi: 

Nə gözəldir tifli su, 
Tifli bulaq, tifli su. 



9-CU MEYDAN  

65 
 

Hamı vətənim dedi, 
Mən də doğma Tiflisi. 

Doğmalarım, dostlarım ilğımlaşıb yavaş-yavaş gözləri-
min önündən keçirdi, “ilk məhəbbətim” də. Sonuncu gö-
rüşdə onun baş örpəyini götürdüm, – əsgərlikdən qayıda-
na qədər məndə qalacaq, – dedim. Sonra da, mürəkkəblə 
yazan, süd rəngli avtoqələmini xatırlatdım. – Bilirəm, o 
da səndədir, – deyərək dolmuş gözlərini silmək məq-
sədilə əllərini burnunda birləşdirib yanlara doğru çəkdi, 
bu zaman şabalıdı saçları da yaşa boyandı. Onu qəhərlən-
miş görüb söhbətimə bir az yumor qatmağı qərara aldım 
və, – fikir eləmə, iki il uzun bir vaxt deyil, papağını fırlat, 
ha budu gəldi. Yadındadırmı, sənə danışırdım ki, Şahsə-
nəm Aşıq Qəribi 7 il gözlədi, sən də fədakarlıq elə, mə-
həbbət tarixinə şedevr sevgi nümunəsi gətir, məni 9 il 
gözlə, – dedim. O isə, – nə? Doqquz? Yox bir doxsandoq-
quz, – deyə əlləri ilə başını tutub, dizlərinin üstünə 
çökdü... 

“İlk məhəbbətim”in bənövşəyi çalarlı örpəyi soldan 
sağa və yuxarıdan aşağıya 9 cərgədə, biri düzünə, digəri 
tərsinə ağız-ağıza dayanmaqla bütövlük rəmzini əks etdi-
rən ağ və qara 9 rəqəminə bənzəyən butalarla bəzədilmiş-
di. Örpəyin gözəlliyi və qeyri-adi ətri bir-birinə o qədər 
uyğun idi ki, bunu təsvir etməkdə söz də acizdir. 

“İlk məhəbbətim”qardaşıyla əkiz doğulubmuş. Atası 
ilə bir yerdə işləyən rəhmətlik dayım təzə doğulanlara 
“Turan” və “Turanə” adlarını qoymağı tövsiyə edibmiş. 
Lakin doğulandan bir neçə gün sonra qardaşı tələf olub, 
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qıza isə yaş kağızı alanda Sovet ideologiyasına uyğun 
olaraq “Turanə” adına etiraz edib, adını “Düranə” yazıb-
lar. Bunu bildikdən sonra ona dayımın qoyduğu əsl adıy-
la – “Turanə” deyə müraciət edirdim... 

Beləcə, mən xəyallarımla baş-başa, bizi aparan qatar isə 
öz tak-tarakındaydı. Mənzil başına çatana qədər hara ge-
dəcəyimizi nəzarətçi əsgərlər əsla demədilər. 

Eşelondaykən əslində dörd nəfərə hesablanmış hücrə-
də altı nəfər idik. Dörd nəfər gürcü və iki nəfər biz – Bor-
çalı türkləri. İki nəfərimiz döşək və yastıqların saxla-
nılması üçün nəzərdə tutulan üçüncü qatda yatmalıydı. 

Axşama hələ xeyli vardı. Hər kəs öz azuqə ilə dolu çan-
tasını töküşdürməyə başladı. Allah qorumuş anam çeşidli 
yemək-içməklərlə çantamı elə doldurmuşdu ki, ağzı 
güclə bağlanmışdı. Toyuğun soyutması, iri və sümüksüz 
dana əti, quzunun fətirə bükülü qabırğa kababları, şirələr, 
qoz-findiq, meyvələr, bir neçə şüşə araq, pendir, fırın çö-
rəyi və eləcə də fəsəli, qatlama, əyirdək. Sonuncu üç təa-
mı görəndə onları Mələk nənəmin hazırladığını yəqin 
etdim. 

Nənəm üzü nurlu, şirindil qadın idi, heç vaxt nama-
zının vaxtını ötürməzdi, maraqlı həyat xatirələri varıydı, 
nəvələrinə bayatı, nağıl, rəvayət danışmaqdan usanmazdı. 
Hərdən ərindən – “İkinci Dünya müharibəsi”ndə itkin 
düşmüş Bilal kişidən söhbət açardı. Bilal babamın rep-
ressiya vaxtı Sibirə sürgün olunmuş Şair Ağacanla olan 
dostluğundan, onların birlikdə qurduğu saz-söz məc-
lislərindən bəhs edərdi. Stalin dövründəki qıtlıqdan söh-



9-CU MEYDAN  

67 
 

bət açanda, boynunu bükərək, “o günlər getsin, gəlmə-
sin”, – deyərdi. Uşaq vaxtlarımdan nənəmin qucağına sı-
ğınmağı çox sevirdim. Atam ona “ciji” deyə müraciət 
edərdi. Borçalının bir çox ailələrində indi də istifadə edi-
lən bu müraciət forması qədim Qıpçaq türklərində “ana” 
mənasında işlədilib. Onu da deyim ki, nənəmin qəribə 
deyimləri, əşyaların adını əski türkcəyə uyğun ifadə 
etməsi var idi. Bir misal çəkim. Donetskdən gəlmişdim. 
Məni bağrına basdıqdan sonra, – ay bala, bəs urvatın 
hanı? – deyə soruşdu. Mənsə, – ana (ona “ana” deyə mü-
raciət edirdik), urvat nədir? – deyə maraqlandım. Nənəm, 
– ay bala, şəhərdən gələnlərin boğazında urvat olur, bəs, 
səninki hanı? – deyə israr etdi. Sən demə nənəm qalstuku 
nəzərdə tuturmuş... 

Bunlardan əlavə çantada hərəsi on qutudan ibarət olan 
iki blok siqareti gördükdə təəccübləndim, çünki səfər 
çantamı atamla anam bir yerdə hazırlamışdılar. Onu da 
deyim ki, əsgərlikdən qabaq Ukraynanın Donetsk şəhə-
rində sənət məktəbində oxuduğum vaxtlar siqaret çək-
məyə alışsam da, milli mentalitetimizə uyğun olaraq 
atamın yanında bu qələti eləməmişdim, heç atamın mənə 
siqaret tövsiyə edəcəyini də zənn eləməzdim. Amma 
görünür o, bunu hiss eləmiş, onsuz da qürbətdə siqa-
retdən əl çəkməyəcəyimi düşünüb, qutuları çantama qoy-
muşdu... 
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Gürcülərin hay-küyü məni fikirdən ayırdı. Qonşu 
kənddən olan yol yoldaşımın hücrənin bir kənarında 
hərəkətsiz və sakit oturduğunu görüb ona tərəf döndüm: 

– Eloğlu, nədənsə narahatsan? 
– Yox. 
– Bəs niyə sakit oturmusan, darıxırsan? 
– Nə bilim, bəlkə də, – o, belə cavab verdi. 
– Qardaş, dur sən də bizim kimi çantanı töküşdür, ana-

nın əziyyətinə qiymət verək, – dedim. O, bir az duruxdu, 
bədəninə qaşınma düşübmüş kimi yerində qovşuruldu 
və, nəhayət, yavaşcadan dilləndi: 

– Yox, mən tələsmirəm, hələ nə qədər yol gedəcəyimiz 
məlum deyil. 

– Nə fərqi var ki, onsuz da evdən çıxmışıq, istərlər on 
gün, istərlərsə bir ay, ya da bir il, hara aparsalar, ora da 
gedəcəyik, burada dərdəcəl olmalı heç nə yoxdur, məsəl 
var: özü yıxılan ağlamaz! 

– Elə ona görə də, çantanı saxlamaq, açmamaq fikrində-
yəm. 

Sakitcə gülümsəməyə başladım. Eldarın bir qədər 
dayaz düşündüyünü, yaxud da, dünyagörüşünün hədsiz 
az olduğunu, simicliyini elə əvvəlcədən zənn etmişdim. 
Axı, insanlar ilk görüşdə zahiri görkəmi, davranışı, 
mimikası ilə özünü bir qədər tanıtdırırlar. Psixoloqların 
qənaətinə görə ən təmkinlilər özünü uzaqbaşı iki saat 
gizlədə bilər. Bir dəfə ortayaşlı, şıq geyinmiş bir mağaza 
müdirinə kənardan nəzər salıb, dostlarıma dedim ki, bu 
kişi mənə traktorçunu xatırladır. Həmin an dostlarım 
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məni qınadılar. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra 
isə, dostlarımdan biri həmin mağaza müdirinin doğ-
rudan da gəncliyində traktorçu işləmiş olduğunu öy-
rənmişdi. Nə isə... Odur ki, üzümü Eldara tutub dedim: 

– Birincisi, get-gedə havalar istiləşir, göründüyü kimi, 
may ayıdır, hətta deyirlər ki, Qazaxıstandan keçəcəyik, 
ora daha isti yerdir, yeməklər xarab ola bilər. İkincisi də, 
tay-tuşlardan seçilməmək məsləhətdir, yaxşı yoldaşdırlar, 
həm də sənlə mən dörd gürcünün arasında başqa bir 
millətin təmsilçiləriyik. Onlarda özümüz barədə yüksək 
fikir formalaşdırmalıyıq. – Sözümü bu notlarla ye-
kunlaşdırsam da, onun heç bir reaksiyasını hiss eləmə-
dim. Deyəsən söylədiklərim Eldarın qulağında xəstə 
ağcaqanadın vızıltısı kimiydi. Heç bir cavab almadığımı 
görüb bir daha bu mövzunun üzərinə gəlmədim. Bir az 
keçdi. Artıq süfrə hazır idi. Gürcülər çantalarında nə var-
sa vaqonun masası üzərinə düzmüşdülər. Çeşidli ət ye-
məkləri, lobya, donuz piyindən düzəldilmiş istiotlu ye-
məklər, eləcə də özlərinin əldə düzəltdikləri çaxırlar və 
çaçalar (əldə düzəldilmiş araq) süfrəmizi bəzəyirdi. Mən 
də, həmçinin çantamdan çıxanları süfrəyə düzmüşdüm. 
Eloğlum mənim sağ tərəfimdə oturmuşdu. Düşünürdüm 
ki, yəqin onun çantasının açılmadığına gürcülər göz 
qoydular. Lakin söz deyən olmadı. Ləziz yeməklərdən 
yeyib, kəllə qızarana qədər spirtli içkilərdən içdik. Ardı-
arası kəsilməyən tostlar bir-birini əvəz edirdi – ta-
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nışlığımızın, gələcək dostluğumuzun, bizi yola salanların, 
gürcü xalqının, Azərbaycan xalqının sağlığına və s... Məc-
lisi İrakli açmışdı: 

– Gəlin böyüklərimizin, o cümlədən valideynlərimizin 
sağlığı ilə başlayaq. Mən hesab edirəm ki, bizi hər kəs 
sevə bilər, lakin bu, ata-anamızın bizə olan sevgisinə çata 
bilməz. Doğrusu atam yaxşı kişidir, amma anamı daha 
çox sevirəm. – Bu sözlərdən sonra o, qədəhini mənə sarı 
uzadaraq, – əziz dost, bu sağlıqda Allahverdi sənin ya-
nındadır, – deyib, toqquşdurduqdan sonra badəni başına 
çəkdi. Gürcülərin məclis ənənələrinə görə “Allahverdi” 
kimə həvalə olunubsa, tamadadan sonra ilk olaraq sağlığı 
o gülləndirməlidir. Odur ki, sağlığa “Allahverdi” şərhi 
verməyin zamanı çatmışdı: 

– Dostlar, insan əvvəlcə atanın ruhundan, sonra isə 
ananın bətnindən doğulur. Yəni ata ruhumuzun, ana isə 
cismimizin anasıdır. Ana – torpaq kimidir, oraya hansı 
bitkinin toxumu əkilsə, bitən də o olacaqdır. Bu mənada 
ataya olan sevgi heç də ananınkından az olmamalıdır. 
Ona görə də, gəlin badələri ruhumuzun və cismimizin 
anasının – ata-anamızın sağlığına qaldıraq! – Mənim “Al-
lahverdi” şərhimin müqabilində badələr sinə-sinəyə dö-
yüşdükdən sonra sahibinin dodaqları üzərində mayallaq 
aşmağa başladılar. Amma sağlığa şərh vermək istəyənlər 
də var idi. Dostların uzun-uzadı şərh verdiyi müddətdə 
“Allahverdi” kəlməsinin havası məni tarixə çəkdi. Buna 
səbəb olan birinci amil qədim Şumer ənənəsinə söykənən 
teofor adlar silsiləsindən olan “Allahverdi” türk adının 
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gürcü mədəniyyətinə sirayət etməsi, ikincisi isə bu adın 
hər dəfə mənə XX əsr Azərbaycan tarixinin önəmli şəx-
siyyətlərindən olmuş Nəriman Nərimanovu xatırlatması 
idi. 

Deyilənlərə görə, gürcülərin tamadalıq ənənəsindəki 
“Allahverdi” kəlməsi gürcü çarı II İraklinin rəğbətlə ya-
naşdığı və pərəstişkarı olduğu, məlahətli səsə malik 
mahir xanəndə, XVIII əsrdə Güney Qafqazın sevilən və 
tanınmış musiqiçilərindən biri, həm də məşhur tar və saz 
ifaçısı olmuş Allahverdi bəyin adıyla bağlıdır. Çarın məc-
lisləri Allahverdisiz keçməzmiş, çar ona sevgi və 
hörmətlə yanaşarmış. Məclislərdə türk və gürcü dillə-
rində ən maraqlı söhbəti də məhz Allahverdi edərmiş, ən 
şirin mahnılar müxtəlif dillərdə onun ifasında səs-
lənərmiş. Çarın və onun ailəsinin şadyanalıqlarında söy-
lənən sağlıqların ən gözəl, könüloxşayan, məntiqli və 
bəzən də baməzə şərhini məhz Allahverdi verərmiş. Hər-
dən məclisin masabəyisi də seçilərmiş. Bir sözlə, bu 
keyfiyyətlərini və xidmətini yüksək dəyərləndirən II İrak-
li Allahverdini bəyzadəlik mənsəbinə layiq görübmüş. 
Allahverdi çarın sarayında hörmət-izzət və söz sahibi 
olduğundan “Allahverdi sənin yanındadır” ifadəsi gürcü 
məclislərində ənənəvi işlək forma alıb. 

Allahverdi bəy Tiflisin görkəmli yerlərindən birində, 
Kür çayının sağ sahilində tikdirdiyi ikimərtəbəli evdə ya-
şamışdır. Sonra isə həmin evdə oğlu Kərbəlayi Nəcəf 
ailəsi ilə yaşamağa davam etmişdir. Kərbəlayi Nəcəfin 
övladları, o cümlədən oğlu Nəriman Nərimanov da hə-
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min evdə boya-başa çatmışdır. Nəriman Nərimanov öz 
dəst-xətti ilə cızdığı nəsil şəcərəsi sxemində babası Al-
lahverdinin atasının “Camal baba” və ya “Cəfər baba” 
(əlyazmanın köhnəliyi oradakı yazıların ayırd edilməsini 
çətinləşdirir) olduğunu və şəcərəsinin Xoca bəy, Babaəli 
bəy və nəhayət, XVII əsrdə Kaxeti valisi I İraklinin sara-
yında sabitqədəm eşikağası vəzifəsində çalışmış əslən Ur-
miyalı ulu babası Nəriman bəyə gedib çıxdığını qeyd 
edib. 

Nəriman Nərimanov 1920-ci ildən başlayaraq bütün si-
yasi çətinliklərə sinə gərməklə Azərbaycanın taleyinin 
məsuliyyətini öz boynuna götürmüş və ömrünün sonuna 
qədər mübarizəsini davam etdirmişdir. Lakin əsrin lap 
əvvəlindən başlamaqla eyni dövrdə yaşadıqlarına bax-
mayaraq, əgər başda Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla 
Əlimərdan bəy Topçubaşı, Fətəli xan Xoyski, Əhməd bəy 
Ağaoğlu, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayev və s. 
kimi şəxsiyyətlər konkret olaraq müstəqil, demokratik 
Azərbaycanın qurulması üçün mübarizə aparırdılarsa, 
Nəriman Nərimanov mübarizəsini Yer üzündə istismarın 
və köləliyin məhvinə son qoyacağına ümid etdiyi sosialist 
sisteminin fonunda aparmağa üstünlük vermişdi. O, 
ümumbəşəri ideala aparacaq mübarizəsinin əvvəlcə Şərq-
də imperializmi iflasa uğradacağına, sonra isə Avropada 
inqilaba çevriləcəyinə və bununla da ümumdünya sosia-
list sisteminin bərqərar olacağına inam bəsləmişdi. Hə-
min bu düşüncələrinin nəticəsi və bolşevizm siyasətinin 
onu gözləmədiyi mənzərəylə üz-üzə qoyması Nəriman 
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Nərimanovun bir-biriylə ziddiyyət təşkil edən millətçi, 
sosial-demokrat, marksist, kommunist, milli qəhrəman 
obrazlarının yaranmasına səbəb oldu. O, qarşılaşdığı 
gərginliklərə məhəl qoymayaraq mübarizəsini səngiməyə 
qoymurdu və bunu maarifçilik fəlsəfəsi, ümumbəşəri ide-
allar daşıyıcısı olmaqla, arzuladığı inqilabın Avropada 
baş verəcəyi təqdirdə bolşevizmin öz-özünə yox olacağı 
inamı ilə əsaslandırırdı. Bunların fövqündə isə onun mü-
barizəsində prioritet mövqe milli təmayülçülüyü idi. Bol-
şeviklərin işğalından sonra Azərbaycanda hakimiyyətə 
gəlməsində də onun milli mücadilələrin özəyində olması 
faktı dayanırdı. 

Mahiyyət etibarilə türkçülük yolunun böyük davamçı-
larından olan N.Nərimanov Naxçıvanın ermənilərə təs-
lim olmaması üçün son dərəcə fədakarlıq etmiş, Qarabağ 
məsələsində yenilməmişdir. Zaqatalanın Azərbaycanın 
tərkibində qalmasına, Bakının Azərbaycan paytaxtı ola-
raq tanınmasına nail olmuşdur. Hökumət başçısı olaraq 
Azərbaycanın coğrafi və mədəni mövqeyinin, xalqımızın 
tarixi, eləcə də milli maraqlarının müdafiəsi üçün kifayət 
qədər mübarizə aparmışdır. Türkiyə dövlətçiliyinin qo-
runması üçün qızıl və neft məhsullarıyla Azərbaycanın 
qardaş köməyini ondan əsirgəməmişdir. Türküstanda, 
Həştərxanda və digər yerlərdə milli, dini ənənələrin yaşa-
dılmasına, Sovet dövlətində yaşayan türk xalqlarında 
milli şüurun dirçəlməsinə çalışmışdır. Məqalələri və çı-
xışlarında milli dil, milli məktəb, milli mətbuat, milli ədə-
biyyatın yaradılması, yazı qrafikasının dilin tələblərinə 
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uyğunlaşdırılması, qrammatikanın müəyyənləşdirilməsi, 
dilin leksikasının sadələşdirilməsi və bununla da millətin 
özünü tanıması barədə fikirlərini bölüşmüşdür. 

N.Nərimanov Türkçülük ideyasının yaşamasını o dövr-
də möhkəmlənməkdə olan bolşevik dövlətçiliyi şəraitin-
də, kommunist ideologiyası çərçivəsində inkişaf edən 
milli təmayülçülükdə – formaca sosialist, mahiyyətcə 
milli olan mədəniyyətin inkişafında görürdü. O zaman 
bu cür düşünən təkcə N.Nərimanov deyildi, bu yolla ge-
dən, onun ideyası ətrafında birləşən xeyli ziyalı var idi. 
Bundan başqa, öz xalqı qarşısında tarixi borcunu yerinə 
yetirməyi bolşeviklərlə, Sovet hakimiyyəti ilə əmək-
daşlıqda görərək Rusiyanın başqa-başqa yerlərində fəa-
liyyət göstərən Vəli İbrahimov (Krım), Firdevs İsmail Kə-
rim (Krım), Əhməd Zəki Validi Toğan (Başqırdıstan və 
Türküstan), Mirsaid Sultanqaliyev (Tatarıstan), Sədri 
Maksudi (Volqaboyu və Sibir), Turar Rıskul oğlu Rıs-
kulov (Qazaxıstan), Saken Seyfullin (Qazaxıstan), Əlixan 
Bukeyxanov (Qazaxıstan), Fayzulla Ubaydulla oğlu 
Xocayev (Özbəkistan) kimi yüzlərlə Türk düşüncəsinə 
sadiq siyasətçi və ziyalı var idi. Həmin ziyalıların çoxu 
sonda bolşevik qəddarlığının qurbanına çevrilmiş, kiçik 
bir hissəsi isə ölkəni tərk etmişdir. Bu, milli müstəqillik 
baxımından konkret inqilabi mövqe olmasa da, əsasən 
müttəfiq milli dövlətin yaradılması naminə milli təma-
yülçülük idi. Bu, bir növ sağ qalmağı batan gəminin için-
də görünən ümiddə axtarmağa bənzəsə də, N.Nəri-
manovun təqib və təhdidlərdən çəkinməyərək milli 
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dövlətçilik ideyası uğrunda sonacan mübarizə apardığı 
danılmazdır və bunun nəticəsi idi ki, o, 55 yaşında 
müəmmalı surətdə Stalin rejiminin qurbanına çevrildi... 

O biri dostlar sağlığa şərh verdiyi müddətdə bütün 
bunları düşündüm, dostlara söyləməkdənsə vaz keçdim. 
Çünki burada həmin bu analitik düşüncələri anlayan biri-
si yox idi. Hamı məsələyə qara kütlənin mövqeyindən ya-
naşırdı. Mədələrimiz bir az yükləndikdən sonra Malxaz 
adlı gürcü məclisdən icazə alaraq, – gəlin, bu qədəhi də 
mənim dayımın şərəfinə qaldıraq, – deyərək, dünyasını 
dəyişmiş dayısının qırxının təzəcə çıxdığını qeyd etdi. Bu 
yerdə xristian-gürcü ənənəsinə əsasən hamı badələri yox, 
badə tutduğu əllərinin arxasını toqquşdurdu. Hamımız 
mərhuma Allahdan rəhmət dilədik, sağlığa şərh vermək 
sırası mənə çatanda, yenə də fəlsəfə damarım tutdu: 

– Allah mərhuma rəhmət eləsin, ölüm hər bir doğul-
muş üçündür, Allah sizə səbir və dayınızın xatirəsini əziz 
tutmaq üçün imkan versin. Amma dostlar, “40 gün” mə-
sələsiylə bağlı bir şey demək istəyirəm. Zənnimcə, “40 
gün” bu dünya ilə o dünya arasındakı məsafədir və bu 
məsafə iki dünya arasındakı neytral zona kimi təsəvvür 
edilməməlidir, çünki Allah elə bir mükəmməl varlıqdır 
ki, O, insandan fərqli olaraq yaratdığı nizam-intizamda 
hansısa boşluğun olmasına imkan verməyib. Fikir verin, 
insanlar dünyaya gələn uşağın da, dünyasını dəyişən 
insanın da 40 gününün çıxmasını gözləyirlər. Məncə, bu 
hal insanlarda instinktiv bir şeydir. Düşünürəm ki, dün-
yamıza gələn insan həmin 40 günün ərzində missiyalarını 
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Yaradandan qəbul edir və ya bu dünyada nə edəcəkləri 
barədə onun beyni kodlaşdırılır. Bu dünyadan köçən 
insan isə həmin zonada missiyasını nə dərəcədə yerinə 
yetirdiyi barədə hesabat verir və bu hesabat ruhlar alə-
mində müzakirə olunur. Beləliklə də, onun axirətdə tu-
tacağı yer müəyyənləşir – cənnət, yoxsa cəhənnəm. Biz 
Allahın işinə qarışa bilmərik, amma mərhuma rəhmət 
diləmək insanlıq borcumuzdur. Allah onun günahlarını 
bağışlasın! Amin! – Mən fikirlərimi ifadə etdikcə yol yol-
daşlarımın hamısı qaşlarını çatıb özünə qapılmışdılar. 
Dato isə ayaqqabılarını çıxarıb, ayaqlarını altına yığaraq 
oturmaqla, eyni zamanda şəhadət barmağıyla burnunu 
eşələməklə onlardan fərqlənirdi. Onları fikirdən ayırmaq 
üçün Datoyla zarafatlaşdım, – Dato, nə burnunu eşələyir-
sən, orada qızıl mədənimi tapmısan? – Doğrudan da 
hamı Datoya baxıb güldü. Tamaz isə, – Dato, ayaq-
qabılarını geyin, ayağının iyi bizi diksindirdi, daha bəsdir, 
– dedi. Bu yerdə irada əhəmiyyət verməyən Dato üzünü 
mənə tutub qəribə bir sual verdi: 

– Bico, görürəm ki, sən savadlı, məntiqli adamsan, açıq-
laya bilərsənmi ki, stəkanı toqquşdurmağın mənası nədir, 
onları toqquşdurmadan içmək olmaz ki? – Sual ətrafında 
bir qədər fikirləşməli oldum və bu barədə milli inan-
cımızla məntiqimin uzlaşmasından doğan subyektiv mü-
lahizəmi yol yoldaşlarımla bölüşdüm: 

– Böyüklərdən eşitmişdim ki, boş qabların, o cümlədən 
stəkanların da içinə şeytan daxil olur. Əlbəttə, şeytanlar 
düşüncədə, qafada, ailə həyatında, əməldə olduğu kimi, 
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adicə qablarda da boşluq axtarır, tapan kimi oraya daxil 
olurlar. Ona görə də, insan gərək həyatındakı boşluqları 
pozitiv əlamətlərlə tamamlasın, düşüncəsində boş yer 
saxlamasın, əgər varsa, onu ağılla dolduraraq, oradan 
yaşamı təhlükəyə sürükləyən şeytanı sıxışdırıb qovsun. 
Bu mənada stəkana araq süzüldükdə orada özlərinə yer 
tapmayan şeytanlar sıçrayıb onun divarlarının üstünə – 
ağzına düzülürlər. Stəkanı toqquşdurduqca şeytanlar 
oradan tökülür, yox olurlar. Ona görə də, sağlıqlar de-
yildikcə stəkanları döyüşdürməyi unutmaq olmaz, – 
bunu deyib gülümsədim və stəkanımı toqquşdurmaq 
üçün dostlara sarı uzatdım. Dato “əhsən” deyərək yerin-
dən ayağa durdu, təfsilatım onu qane etmişdi. Tamaz öz 
aləmindəydi, – Dato, ayaqqabılarını ayağına geyin, – de-
yərək israr etdi. Onu da deyim ki, ara-sıra gürcücə olsa 
da, əsasən rusca danışırdıq. Məclisimiz çox gözəl keçirdi. 
İçkinin beynimi daha çox fəallaşdırdığı anda tost demək 
üçün bir daha ayağa durdum. Elə bil, dilimin üstündə dil 
bitmişdi. Hamı gözlərini mənə dikmişdi: 

– Gəlin, bu sağlığı ayağımızı basdığımız hər bir ocağın, 
hər bir yerin sağlığına içək. Bir yerə ayağımızı basmışıqsa, 
bunu bizə Allah buyurub. İnsan dünyanın əşrəfidir, Allah 
insanı sevərək, ən ali varlıq və özünün bənzəri olaraq ya-
radıb. Bunun davamı olaraq, insan bütün əlamətləri ilə 
Allaha bənzəməyə borcludur. Ona görə də, hər birimizin 
lap bu gün vaqonda olduğumuz kimi, təsadüfən də olsa 
ayağımızı basdığımız hər bir yer müqəddəs hesab olun-
malıdır. O cümlədən, bizi bir yerə toplayıb, dostlaşdıran 
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və təmtəraqla yola salan Naftuluq massivinin də sağlığı 
olsun. Çünki əsgərliyə qədərki sonuncu addımımızı və-
təndə məhz o məkana basmışıq. – Sözümü təzəcə bitir-
mişdim ki, hamı ayağa durdu, tost xoşlarına gəlmişdi. 
Sağlıqla bağlı ürək sözlərini deyib stəkanları toqquş-
durduqdan sonra, hamı onu ləzzətlə başına çəkdi. Azca 
fasilədən sonra, Eldar gözlənilmədən “naftuluq” sözünün 
hansı məna daşıması barədə sual verdi. Gürcü dostla-
rımız bir-birinin üzünə baxıb, dodaqlarını büzdülər. Für-
sətdən istifadə edib cavab verməli oldum: 

– Deyilənə görə, bu sahədə ta qədimdən quyular qa-
zılıb neft çıxarılırmış, bu barədə Vaxuşti Baqrationi də 
əsərində məlumat verib. Bu səbəbdən həmin yer “naf-
tuluq”, yəni türkcə “neftlik” – neftin bol olduğu yer ad-
lanıb, – fikrimi qısaca ifadə etdim, amma şərh verən ol-
madı. Bundan sonra, Azərbaycan xalqının sağlığına tost 
deyildi. Stəkanların toqquşduğu məqamda gürcülərdən 
biri mənə sual verdi: 

– Bico (gürcülərdə “oğlan” mənasında işlədilən müra-
ciət formasıdır), ermənilər sizə niyə “türk” deyirlər? 

Gözlənilməz sual məni həm düşündürdü, həm də 
sevindirdi, çünki bu məsələ daim ağrılı yerimiz olmuşdu. 
Ona görə də, əvvəlcə suala sualla cavab verdim: 

– Bəs, siz niyə “tatar” deyirsiniz? 
– Aba, ra viçi (gürcücə: nə bilim), böyüklərdən belə 

eşitmişik. 
– Bax, əzizim, böyükləriniz sizə düz anlatmayıblar, 

doğrusunu ermənilər deyirlər. 
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– Martla? (gürcücə: doğurdanmı? Əlbəttə ki, təəccüblə) 
– Bəs, siz azərbaycanlı deyilsiniz? – bu sualı Tamaz 

verdi. 
– Biz azərbaycanlı yox, sizin kimi gürcüstanlıyıq. Gür-

cüstanlı necə azərbaycanlı ola bilər? Bir adamın iki vətəni 
ola bilərmi? – bu sözləri israrla dedim. Hərçənd o zaman, 
xüsusilə 1936-cı ildə məlum rejim Azərbaycan və bunun 
tərkibində Borçalı sakinlərinin “türk” deyil, “azər-
baycanlı” olduqlarına qərar vermişdi. Amma məntiqlə 
yanaşsaq, “azərbaycanlı” ifadəsi “Azərbaycan vətəndaşı” 
deməkdirsə, onda gürcüstanlı necə azərbaycanlı ola bilər? 
Xülasə, fikrimi gürcülər heyranlıqla dinlədilər. Birdən 
söhbətə güləş üzrə Gürcüstan çempionu olmuş Tamaz 
qarışaraq, – o, doğru söyləyir, – dedi. Bu sözdən bir az da 
ruhlandım: 

– Mənim Türkiyədə də qohumlarım var, onlar Sovetin 
Qafqazı aldığı zamanlarda elə buradan – Borçalıdan köç 
etmişlər. Biz türkük, Oğuz xanın, Teomanın, Atillanın, 
Bilgə kağanın, Metenin, Babəkin, Dədə Qorqudun, Salur 
Qazanın, Bamsı Beyrəyin, Qaraca çobanın, Şah İsmayılın, 
Nadir şahın törəmələriyik, – dedim. Bu vaxt Dato iro-
niyalı baxışla, – Şah Abbas da sizin babanızdır, – deyib, 
gözünü üzümə zillədi. Onun bu cümləsinin altında nələ-
rin dayandığını yaxşı bildiyimdən cavab verməyə hazır 
idim. Odur ki, danışmalı oldum: 

– Gürcü xalqının Şah Abbasa nifrət etdiyini çox yaxşı 
bilirəm. Amma qeyd edim ki, bəhs edilən dövrdə millət 
anlayışı o qədər də rol oynamırdı, şahlar üçün ona tabe 
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olan və olmayanlar var idi. Onların imperiya siyasətinə 
əngəl yaradan, qurduğu sistemə xəyanət edən, dolayısı 
ilə tabe olmayan kəs öz doğma qardaşı olsa belə şahlar 
onun gözünə mil çəkməyə hazır idilər. Əzizim Dato, bil-
məlisən ki, sənin ironik yanaşmanı təkzib edən maraqlı 
tarixi faktlar var. Belə ki, I Şah Abbas Qəzvində taxta çı-
xanda islamı qəbul etmiş 12 min gürcünü sarayda işə gö-
türüb və onlardan bir qvardiya düzəldibmiş. Sonra isə 
məşvərət keçirmək adıyla Azərbaycan xanlarını başına 
toplayıb və ona şübhəli görünən 22 xanı məclisdə gürcü-
lərin əlilə öldürtdürüb. 22 xanın öldürülməsinin Səfəvilər 
dövləti üçün çox böyük faciə olduğunu anlatmaq üçün 
diqqətə çatdırım ki, Nadir Şah Əfşar 1747-ci ilin iyun ayı 
Xorasanda sui-qəsd nəticəsində öldürüldükdən sonra, bu 
dövlət 20 xanlığa, 6 sultanlığa, 5 məlikliyə və Car-Balakən 
camaatlığına parçalanmışdı. Bu cür düşünsək, o zaman 
Şah Abbasın 22 xanın qətlinə fərman verməsi Səfəvilər 
dövlətinin əksər xanlıq və sultanlıq başçılarını məhv 
etməsi demək idi. Şah Abbasın ətrafında cəmləşən həmin 
gürcülərin arasında Səfəvilərin güclü hərbi təlimini al-
mışlardan biri də 1624-cü ildə Şah Abbasa qarşı çıxmış 
Georgi Saakadze idi. Bu səbəbdən Şah Abbas 30 iyun 
1625-ci ildə Gürcüstan üzərinə yeriyir və qələbə çalır. Bu-
rada “Şah Abbas gürcüləri qətlə yetirdi” demək düzgün 
deyil, çünki o dövrdə Tiflis, Sığnaq və Kaxet əhalisinin ən 
azı yarısını müsəlman türklər təşkil edirdi. Bilindiyi kimi, 
“İori” dediyimiz Qabırrı və “Alazan” dediyimiz Qanıq 
çayları vadisi qədim zamanlardan Azərbaycanın şimal-
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qərb sərhədləri daxilində olmuşdur. Bundan başqa, Bor-
çalının Osmanlı tərəfdarı olanları da Şah Abbasa qarşı 
vuruşurdular. Əzizim Dato, buradan aydın olur ki, Şah 
Abbas təkcə gürcülərə deyil, Borçalı türklərinə də, bütöv-
lükdə Azərbaycan xalqına da divan tutmuş, kimisinin qa-
nıyla qılıncını yumuş, kimisini də elliklə yurd-yuvasın-
dan didərgin salmışdı. Eləcə də Ağa Məhəmməd Şah 
Qacar – o da təkcə Tiflisi deyil, Qarabağı, İrəvanı da zül-
mə məruz qoymuşdu. – Söhbətin bu yerində Dato müda-
xilə edərək, – onlar bu yazıq camaatdan nə istəyirlərmiş? 
Niyə dinc yaşamağa qoymurlarmış? – deyə təəccüblə 
soruşdu. Tamazla Eldar da fikirli halda etiraz hissi ilə 
başlarını bulayırdılar. Tamaz hüznlü bir səslə, – gör, o 
qırğınlarda, köçhaköçlərdə nə qədər qocalar, körpələr, 
qadınlar zülm çəkirlərmiş, – deyə Datonun sözünə söy-
kək verdi. – Əlbəttə, – deyə razılaşdım, sonra da bəzi 
faktları da söyləməyin məqamı çatdığını zənn etdim: 

– Onu da deyim ki, I Şah Abbasın da, Nadir şahın da ən 
çox ehtiyat etdiyi və bu səbəbdən parçalamağa çalışdığı 
tayfalardan biri qəhrəmanlıqları və yenilməzlikləri ilə ad 
çıxarmış Borçalı Qarapapaq türkləri olub. Ona görə də, I 
Şah Abbas 1604-cü ildə bu bölgəni Osmanlıdan aldıqdan 
sonra Borçalı əhalisinin bir hissəsini 1598-ci ildən Səfəvi-
lər dövlətinin mərkəzi olmuş İsfahana sürgün edib, digər 
bir hissəsinin Osmanlıya köçməsinə şərait yaradıb. Bun-
dan başqa, 1604-1606-cı illərdə Osmanlılara bağlılığından 
şübhələndiyi Borçalı-Qazax elinin sünni müsəlmanların-
dan ibarət bir çox oymaqlarının əhalisini qırıb, sayı min-



Elbəyi CƏLALOĞLU 

82 
 

lərlə ölçülən qalan əhalini isə əsir edərək Gəncə, Qarabağ, 
Şirvan, Şiraz bölgələrinə səpələyib. Qızılbaş əmmaməsi 
qoymayanlara “Sünni vergisi” tətbiq edib, sonra isə 
Borçalıya İran və İraqdan çoxlu sayda İslam dininin siə 
məzhəbinə mənsub olan türkmanlar köçürüb. Onminlərlə 
gürcünü isə Mazandarana əsir aparıb. – Bu məqamda Da-
to sözümü kəsərək tarixçi olub-olmadığımı soruşdu. Mən 
isə tarixi öyrənmək üçün tarixçi olmağın əsas şərt olma-
dığını onun diqqətinə çatdırdım və mövzuyla bağlı daha 
bir neçə tarixi faktı söyləmək üçün icazə istədim. Dostlar 
isə deyilən sağlığa badə qaldırdıqdan sonra davam et-
məyimi təklif etdilər. Razılaşdıq. Amma badələri əlimizə 
götürdüyümüz vaxt yaxınlıqdakı hücrələrdə yerləşmiş 
Ərəstunla Məzahir ovqat pozan xəbərlə gəldilər. 

Qonşu vaqonda Borçalı türkləri ilə gürcülərin arasında 
dava düşdüyünü eşitcək oraya yollandıq. Öyrəndik ki, 
Mehdi adlı həmyerlimizlə Qoqi adlı gürcünün nadinclik-
ləri mübahisəyə səbəb olub və sonda Mehdinin onu 
vurması ilə vaqonda kütləvi qarşıdurma və çəkişmələr 
baş verib. Nəzarətçi zabit və əsgərlərin köməkliyi ilə çə-
tinliklə də olsa münaqişəni yatırtmağa nail olduq. Gürcü 
dostlar Qoqini, biz isə Mehdini sakitləşdirdikdən sonra 
hücrəmizə qayıtdıq. Münaqişəni bir qədər müzakirə et-
dikdən sonra məclisimizi davam etdirmək üçün badələri 
götürdük. Azərbaycan xalqının şərəfinə təriflər deyilib 
badələr boşaldılandan az sonra auditoriyanın diqqətini 
yenidən çəkməyə başladım və əvvəlcə bayaq baş vermiş 
insidentə işarə etdim: 
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– Hə, dostlar, buna biz tərəfdə “keçi suyu bulandırdı” 
deyirlər, amma bulağın saflığı o suyu yenə də durulda-
caqdır. Biz isə mövzumuza qayıdaq. – Bunu deyərkən 
Tamaz müdaxilə etdi: 

– Daha doğrusu, dərsimizə davam edək. 
– Hə, davam edək, – bunu gülümsəyərək ifadə edib da-

nışmağa başladım, – Nadir Şah 1735-ci ildə Kaxet çarı II 
Teymurazın çağırışı ilə buraya Qızılbaş qoşunu göndərib. 
Nadirin qardaşı İbrahim xanın başçılıq etdiyi qoşun Bor-
çalını, sonra da Tiflisi Osmanlıdan alıb. Bu savaşda onun 
tərəfinə keçdiklərinə görə Nadir gürcülərə hörmətlə 
yanaşıb. Azad olunmuş əraziyə müvəkkil təyin etdiyi Səfi 
xana dəstək olmaları üçün özünün mənsub olduğu 
Əfşarların Qırxlı boyunun Ambarlı və digər sədaqətli tay-
falarından Borçalıya bir xeyli ailələr köçürüb. Bu gün 
Marneuli rayonu ərazisində olan Qırxlı və Ambarlı 
(Ambarovka) kəndləri bu tarixi hadisənin yadigarların-
dandır. Bunun əvəzində isə Nadir 1735-ci ilin noyabrında 
Qarabağın Cavanşir, Kəbirli, Otuziki elləri ilə yanaşı 
Borçalının ehtiyat etdiyi Dəmirçihasanlı mahalının say-
seçmə igid və sənətkarlarından ibarət 12 min Qarapapaq 
türkünü də özünün ana vətəni olan Xorasanın Sərgah 
mahalına köçürüb. Bu köçdən imtina edən bir qrup Də-
mirçihasanlı sakinləri Qarağaca (Kaxet) qaçaraq Telav ya-
xınlığında beş kənd salıblar. Bundan başqa, Nadir şahın 
Qarağacda, Yor çayı qırağında yaşayan on min türk ailə-
sinin yurdlarını darmadağın edərək müxtəlif ərazilərə kö-
çürdüyü, eyni zamanda onlar arasından 500 ailəni Dəmir-
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çihasanlıya yerləşdirdiyi tarixdən məlumdur. Lakin Na-
dir şahın ölümündən sonra Xorasana və digər yerlərə kö-
çürülmüş Qarapapaqların və qarabağlıların çoxu geri – öz 
dədə-baba yurduna qayıtmışlar. Beləliklə, həm Şah 
Abbas, həm də Nadir Şah Borçalı Qarapapaqlarını bir-bi-
rindən ayrı salaraq onların birləşməsinə mane olublar. 
Şah Abbas eyni lə Qacar tayfasını da ölkənin müxtəlif 
yerlərinə səpələyib. 

Qaldı ki, bəhs etdiyimiz dövrdə Cənubi Qafqaz gah Os-
manlının, gah da Səfəvilərin əlinə keçirdi və iki türk or-
dusu tarix boyu qarşı-qarşıya gəlib vuruşaraq bir-birini 
misli-bərabəri olmayan qırğınlara düçar ediblər. Eynilə 
hər iki türk paşaları və xanları ilə gürcü çarları arasında 
da bu cür qanlı toqquşmalar baş veribdir. Sonradan Rus 
qoşunlarının Cənubi Qafqaza hücumları bu xalqın aqi-
bətini bir az da pisləşdirdi. Gürcülər 1773-cü ildə rusların 
tabeliyinə keçdikdən sonra bunu qəbul etməyən bor-
çalılıların bir qismi doğma yurdlarını tərk etmişlər. Bu 
qarşıdurmaların fonunda Borçalı Qarapapaqlarının miq-
rasiyası XVIII-XIX əsrlərdə də davam etmişdir. Bunlar-
dan biri olaraq, Nadir şahın ölümündən və bununla da 
Pənah xanın Qarabağ xanlığının taxtına sahiblənmə-
sindən sonra, öz bayrağı olan və bir minbaşıya tabe olan 
Dəmirçihasanlı elindən böyük bir köçün, eləcə də məşhur 
Borçalı elatlarından Cinni tayfasının köçərək Qarabağ 
xanlığının Ağcabədi yaxınlığında yerləşdiklərini söylə-
mək olar. Onlar burada əslən Təklə-Qaradolaq obasından 
olan Adıgözəl bəy Dərvişqulu bəy oğlu ilə İmamqulu 
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Təklinskinin idarəçiliyində “Dəmirçihəsənli” mahalı ya-
ratmışlar. 1794-cü ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşanı 
mühasirə etmək ərəfəsində olarkən, bu təhlükəni əv-
vəlcədən hiss edən İbrahimxəlil Xan Borçalıdan buraya 
köçüb gəlmiş tayfaları və Qarabağ elatının bir hissəsini, 
eləcə də məşhur Qarabağ atlarını mehtərləri ilə birlikdə 
yad əlinə keçməməsi üçün Borçalıya köçürmüşdür. 

Bunlardan başqa, bilindiyi kimi 1801-ci ildən etibarən 
Güney Qafqazın Rus imperiyası tərəfindən işğalı başlandı 
və ilk olaraq Şərqi Gürcüstan tutuldu. 1813-cü il 
oktyabrın 12-də Rusiya ilə Qacarlar arasında bağlanan 
“Gülüstan” müqaviləsindən sonra Rus hakimiyyəti altın-
da yaşamaq istəməyən bir qrup Borçalı Qarapapağı İrə-
van xanlığına köçdü. Çünki müqavilənin şərtlərinə görə 
İrəvan və Naxçıvan xanlıqları istisna olmaqla Şimali 
Azərbaycanın bütün xanlıqları, Şərqi Gürcüstan və Da-
ğıstan Rusiyanın ərazisinə daxil edildi. 1826-cü il iyulun 
19-da Fətəli Şah Qacarın böyük oğlu və vəliəhdi Abbas 
Mirzə 60 minlik qızılbaş qoşunu ilə Şimali Azərbaycanı 
xilas etmək üçün hücuma keçdi. Bu zaman Şimali 
Azərbaycanın bütün xanlıqlarında olduğu kimi Borçalı 
əhalisi də ruslara qarşı üsyan qaldırdılar. İrəvan xanı Hü-
seynqulunun qardaşı “Sarı Aslan” adıyla tanınan Həsən 
xanın başçılığı altında İrəvan xanlığının qoşunu Dağ Bor-
çalısından və Şirəkdən rusları geri oturtdu. Qazax, 
Şəmsəddil və Borçalıda qiyamlar baş qaldırdı. Bolus-Kə-
pənəkçinin əhalisi rusların Yekaterinfeldə (indiki Bolnis) 
yerləşdirdiyi alman kolonistlərini qovdular. Rusiyanın 
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Qafqazdakı baş hakimi Yermolovun Borçalının sünni 
əhalisini qızılbaşlara qarşı qaldırmaq cəhdi baş tutmadı. 
İstərsə milli-mənəvi, istərsə də dini baxımdan Rus işğalı 
ilə heç cür razılaşmayan Borçalı igidləri yenilməz sər-
kərdə, Pəmbəkli Qarapapaq türkü Nağı xan Meh-
dibəylinin başçılığı altında silahlanaraq Abbas Mirzəyə 
yardımçı oldular. Lakin Qızılbaşların Tiflis üzərinə 
yeriyən kiçik bir dəstəsi 1826-cı il sentyabrın 3-də Şəmkir 
döyüşündə ağır məğlubiyyətə uğradı. Bundan sonra, 
sentyabrın 13-də Gəncədə, Nizami məqbərəsi yanında ge-
dən döyüşdə də məğlub olan Qızılbaş ordusu Şuşanın 
mühasirəsindən əl çəkib, Araz çayının o biri tayına 
keçdilər. 

Qacar ordusunun geri çəkilməsiylə onunla eyni cəb-
hədə vuruşan Qarapapaqların bir hissəsi ağır psixoloji 
duruma düşdüklərindən Borçalıda qala bilmədilər. Bu 
səbəblə onlar İrəvan xanlığına köçdülər və “Gülüstan” 
müqaviləsi sonrası buraya gəlmiş əqrabalarına qovuşdu-
lar. 1827-ci ilin payızında İrəvan və Naxçıvanın Rus işğa-
lına məruz qalması, eləcə də, 1828-ci il fevralın 10-da 
“Türkmənçay” müqaviləsi nəticəsində Araz çayının sər-
həd elan edilməsinə qədər olan savaşlarda fəal iştirak 
etmiş Qarapapaqlar buraları da tərk etmək məcburiy-
yətində qaldılar. Hətta mənbələrə görə Rus hökuməti Ab-
bas Mirzəyə Qarapapaqların dinc oturmadığı barədə şi-
kayət edib və onların uzaqlaşdırılmasını tövsiyə edibmiş. 
Həmin vaxt ilin qış fəsli olduğundan Arazı keçməyin 
mümkünsüzlüyünü görən Qarapapaqların yüz ailədən 
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ibarət bir hissəsi qışı keçirmək üçün Qarsa köçüblər. Elə 
həmin vaxt onların dilində bir el bayatısı da meydana gə-
lib: 

Arazda daşqına bax, 
Urusun məşqinə bax, 
Oxuram dərd əlindən, 
Deyirlər eşqinə bax. 
 

Qarlı qışın sonunu gözləyən digər Qarapapaqlar isə 
1828-ci ilin yazında 800 ailə halında Arazı keçib Güney 
Azərbaycan tərəfə axışıblar. Beləliklə, Qarsdan gələnlər 
də birləşməklə onlar Təbriz vilayətinə sığınıblar. Burada 
Abbas Mirzəyə ildə 12 min tümən vergi və 400 atlı əsgər 
vermək şərtini qəbul edərək Nağı xanın böyük oğlu Meh-
di xanın başçılığı altında Urmu gölünün güney sahil-
lərində Sulduz bölgəsinə yerləşiblər. Elə həmin vaxt Mə-
sum bəyin başçılığı altında bir qism Qazaxlılar Sulduzun 
cənub-şərqində Xəlifəli kəndinə, Şəmsəddillilər isə ayrıca 
3 kəndə yerləşdiriliblər. Qarapapaq Mehdi xanın ida-
rəsindəki Borçalılı Qarapapaqlar Tərkərvən (bu toponim 
“tərki-İrəvan” ola bilər), Saral, Arpalı (bəzi mənbələrdə 
yanlış olaraq “Araplı” kimi göstərilmiş bu kəndin əha-
lisinin Arpa çayı ətrafından köçüb Borçalı çayı hövzəsinin 
Ağca qalaya yaxın bir yerində məskunlaşdıqları bildirilir, 
qaynaqlardan məlum olur ki, bu tayfa Barsillərlə birlikdə 
Cənubi Qafqaza gələrkən Arpa çayına öz tayfa adlarını 
veriblər), Borçalılar, Canəhmədli, Çaxarlı, Ulaşlı adlarıyla 
6 oymaq olublar. Mənbələr onların 1934-cü ildə 6 min    
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ailədən çox olmaqla 100-dən çox kənddə yerləşmiş 
olduqlarını bildirirlər. 

1855, 1877-1878-ci illərdə də Rus-Osmanlı savaşları sə-
bəbiylə üç mindən çox Borçalı-Qazax Qarapapaqları Qars 
vilayətinə köçmüşlər. Borçalıdan Qarsa köçlərdən biri də 
bolşeviklərin gəlişindən sonra – 1920-1930-cu illərdə baş 
vermişdir. – Sözümü təzə tamamlamışdım ki, Tamaz, – 
tarixi o qədər gözəl təsvir edirsən ki, adam özünü bu ha-
disələrin içində olubmuş kimi hiss edir, amma bayaqdan 
Borçalıdan danışırsan, ora haradır? – deyə soruşdu. Onun 
sualına gülümsəyərək cavab verdim: 

– Bəs, bayaqdan Kaxetdən Ağbabaya qədər olan ərazi-
lərdə baş verənlərdən danışırdım, fikir vermirdin? – Bu 
yerdə Eldar Borçalının qədim tarixi ilə maraqlandı. Für-
sətdən istifadə edib, – əlbəttə, Eldar, sənin sualını cavab-
landıracam, hesab edirəm ki, bu, Tamazın sualına da 
kifayət qədər aydınlıq gətirəcək, – deyərək qısa şərh 
verməyə cəhd etdim: 

– Tarixi mənbələrə görə Borçalıya ilk axışıb gələn və 
yerli Oğuz türklərilə qaynayıb-qarışan e.ə. VII əsrdə 
Qafqazın şimalından buraya əks miqrasiya etmiş Sak-
lardan ayrılan “Göyər” (bəzi mənbələrdə “Qaqar”, “Qu-
qar”) boyu olmuşdur ki, Borçalıyla yanaşı Şamsol, Axıl-
kələk, Axısqa, Ərdahan, Gölə ərazilərində yerləşmişlər. 
Bundan bir əsr sonra isə Əhəmənilər sülaləsinin qurucu-
su Kir tərəfindən sıxışdırılan “Buntürk” adlanan türk bo-
yu olmuşdur. Eramızın II əsrinin sonlarında isə Venaseb 
və Surxanın başbuğluğunda Quzey Qafqazdan Güney 
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Qafqaza gələn Barsil və Xəzərlər Kür və Araz çayları 
boyunca yayılmış, Tiflis ətraflarından Ələyəz (Alagöz) 
dağı civarına qədər olan bölgədə yerləşmişlər. Bizans 
qaynaqlarında “Barselia”, Ərəb qaynaqlarında “Borsula”, 
“Əl-Barşalıyyə”, “Əl-Borsul”, İtil Bulqarları rəvayətlə-
rində “Baraç”, Qıpçaq qəbilə adlarında “Boroçoğlu” kimi 
anılan Borus boyu – Borusalılar və ya Barsillərin öncə-
lərdə İtil çayı hövzəsində Sabirlərə qonşu olan Bulqarla-
rın digər qolu Boroç, Boroçoğlu olduğu barədə mənbələr 
xəbər verirlər. Borçalı və Qazax adlı iki qola ayrılan bu 
boy eramızın 197-200-cü illərində köçüb gələrkən Borçalı 
və Qazax çayları hövzəsinə də yerləşmiş, adlarını bu 
çaylara vermiş, zamanla yerli türklərlə qaynayıb-qarış-
mışlar. Onlar Türküstandakı Qaraqalpaq-Qazax şivəsi ilə 
danışmış, əsasən qoyunçuluq və ilxıçılıqla məşğul olduq-
larından yaylaq-qışlaq köç həyatı yaşamışlar. 

Bundan başqa, qədim Türklər dağlara qüdsiyyət, mü-
qəddəslik gətirərdilər. Xüsusilə Tibet ətrafındakı Kaylas, 
Qırğızıstan civarındakı Xan-Tanrı, Altay bölgəsindəki Üc 
Şumer və Borus zirvələri qədim Türklər üçün müqəddəs 
sayılırdı, onlar həmin zirvələrə çıxıb ayinlər təşkil edər, 
dualar edərdilər. Bu zirvələrdə ov ovlamaq belə qadağan 
idi. Türklər çöldə, bozqırlarda yaşamağa başlayandan 
sonra da dağlara olan ilahi sevgilərini əskik etməmişlər. 
Düz ərazilərdə müqəddəs dağların bənzərləri olan tə-
pələr (kurqanlar) yaradaraq onların ətrafına toplaşıb iba-
dət etmişlər. Bunların fonunda adıçəkilən zirvə adlarının 
tədricən boy adlarına keçməsi də uyğun görünür. Bu 
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mənada Borus zirvəsinin adının ərəb təbirincə desək, 
Barsil boyuna keçməsiylə “borusalılar” və, nəhayət 
“borçalılar” halına gələ bilməsini də ehtimal etmək çox 
uyğun görünür ki, bunu da ərəb mənbələri “Borus el-
ləri”nə yaxın “barsillər” kimi qəbul etmişlər. Buradan be-
lə qənaətə gəlmək olur ki, Borçalı türklərinin özünü bu 
cür adlandırması eramızın II əsrindən başlayıb. – Fikrimi 
bu cür tamamladım. Eldarın dili dinc durmadı və “bəs, 
Qarapapaqlar?”, – deyə soruşdu. Bu zaman dostlara mü-
raciət edib onların yorulmadıqları, əksinə dinləməyə hə-
vəsli olduqlarına əmin oldum və qısaca arayış verəcəyimi 
bildirərək Eldarın sualını cavablandırdım: 

– Borçalı Türklərinin “Qarapapaq” özünüadlandırması 
IX-XI əsrlərə dayanır. Yuxarıda barəsində bəhs etdiyimiz 
Borusalıların içindən çıxmış Peçeneq tayfaları həmin 
dövrdə Qafqazın şimalında hakimiyyətdə olmuşlar. Mən-
bələr Peçeneqlərin çiyin-çiyinə yaşadığı, Güney Qafqaza 
da səpələnmiş “Qarapapaq” tayfaları ilə yaxın qohum ol-
duğunu təsdiqləyir. Şərqdə Kayı boyunun təzyiqlərinə 
məruz qalan Kumanlar Aral gölü sahillərində yaşayan 
Qıpçaqlarla birləşərək XI əsrdə İtil çayını keçib İtil-Don-
Dnepr ovalarından peçeneqləri sıxışdırmış, ulu baba-
larının at oynatdığı bu ucsuz-bucaqsız çöllərdə haki-
miyyəti ələ almışlar. Bu zaman Qarapapaqları da içinə 
almış Peçeneqlərin böyük bir hissəsi Avropanın cənub-
şərqinə üz tutmuş, orada isə Bizansın fitvası ilə yenidən 
Kuman-Qıpçaq birləşmələri ilə üz-üzə gəlmiş və nəhayət 
öz soydaşları ilə qaynayıb-qarışmışlar. Həmin çəkişmələr 
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zamanı Qafqazın güneyinə, o cümlədən Borçalıya da axın 
etmiş Qarapapaqlar yerli Türklərlə qarışmış və tayfa 
adını bu topluma vermişlər. Kuman-Qıpçaq-Qarapapaq-
ların Güney Qafqaza növbəti böyük köçü isə IV David 
Baqrationinin dəvəti ilə baş vermişdir. – Beləcə müla-
hizəmi yekunlaşdırdım, deyəsən Eldar razı qalmışdı. Ta-
maz dərin-dərin xəyallara dalmışdı. Dato isə, – Mehdiyev, 
Qax və Nuxa bizim olub, elədirmi? – deyə özünəxas tələs-
kənliklə və əcaib bir sualla məni imtahana çəkdi. Mənsə 
əvvəlcə, – Qax və Nuxa mövzusu çox geniş hekayətdir, 
gərək uzun-uzadı danışam, Dato, o vaxt bu ərazi ətrafda 
hər kəsin diqqətini çəkən gözəl bir xanım kimi idi, – de-
yərək qısa arayış verdim. Tamaz, – batono (gürcücə mü-
raciət forması: bəy və ya cənab), eşelonda gedirik, neçə 
gün, yaxud haraya qədər gedəcəyimiz hələ ki məlum 
deyil, başqa bir görüləsi işimiz də yoxdur. Həm də bura 
öz evimiz kimidir, nə qədər mümkündür danış, bizim 
üçün də maraqlıdır. Belə bir məclisi aylarla axtarsaq da, 
tapa bilmərik. Həm dərs keçirik, həm də müəllimimizlə 
yeyib-içirik, belə şey tarixdə ilk dəfədir ki, baş verir, – o, 
bunu deyərək, əlini əlinə vurub ləzzətlə güldü və sonra 
da davam etdi, – Qax-Nuxa bölgəsinin Gürcüstanın tarixi 
torpaqları olduğunu mən də bilirəm, lakin nədən Azər-
baycanın tərkibində olduğu barədə bilgilərim yoxdur, bir 
onu bilirəm ki, 1921-ci ildə o ərazini Azərbaycana kom-
munistlər verib. – Tamaz sözünü bu cür yekunlaşdırdı. 
Onu da deyim ki, Zaqatala bölgəsi barədə bu cür ifadələri 
şovinistliyi alnına yazılmış bəzi gürcülərdən əvvəllər də 
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tez-tez eşidirdim. Bu məsələni ətraflı aydınlaşdırmağa 
xüsusi vaxt ayırmağımın kökündə də elə bu suallar da-
yanırdı. İndi isə məruzə etməyin məqamı çatmışdı. Ona 
görə də, Tamazı dinləyərkən, eyni zamanda qoyulmuş 
sual barədə yaddaşımı vərəqləyirdim. Hamının susaraq 
mövzu ilə bağlı maraqlı materiallar eşitmək istəməsinə 
əmin olub danışmağa başladım: 

– Bu fikri ötürməklə sizi çaşdıranların məqsədi aydın 
olsa da, tarix olduğu kimi qalır. Sizin dediyiniz “Qax-
Nuxa” bölgəsinin – Zaqatala mahalının qədim gürcü əra-
zisi olmasına dair təsəvvürlər, eləcə də Gürcüstanın tarixi 
və tarixi coğrafiyası haqqında bu cür mənzərənin yaran-
ması Kartli hökmdarı VI Vaxtanqın oğlu, XVIII əsr gürcü 
tarixçi və coğrafiyaçısı Vaxuşti Baqrationinin (1696-1757) 
1745-ci ildə Moskvada mühacirətdə olarkən başa çatdır-
dığı “Sakartvelos tsxovreba” (“Gürcüstanın həyatı”) adlı 
əsərindən gəlir. Vaxuşti məqsədli bəzəklərlə ərsəyə gə-
tirdiyi bu əsəri vasitəsilə şimal-qərbi Azərbaycan torpaq-
larına gürcü iddialarını əsaslandırmağa çalışmışdır. 
Onun bu əsəri həm də, gürcü xalqının Osmanlı və Səfəvi 
hökmranlığına qarşı mübarizə aparması üçün “ideoloji 
silah” olaraq ərsəyə gəldi. Sonralar daha çox oyun-
caqlarla bəzədilmiş şam ağacını xatırladan bu cür yazılar 
ənənə halını alaraq D.Bakradze, M.Canaşvili və S.Esad-
zenin yazılarında da öz əksini tapmışdır. – bu yerdə İrakli 
sözümü kəsərək, – qardaş, “bəzəkli” dedikdə nəyi nə-
zərdə tutursan? Yəni adını çəkdiyin gürcü müəllifləri ta-
rixi saxtalaşdırıblar? – deyə etiraz qarışıq sual verdi. 



9-CU MEYDAN  

93 
 

Mənsə, – onların tarixə məqsədli bəzək verdiklərini yəqin 
ki, gerçək tarixi bilənlər etiraf edərlər. Az sonra sö-
zügedən bölgənin tarixindən bir qədər bəhs edəcəm, özü-
nüz o və bu fikirləri müqayisə edərsiniz, – deyib əsas 
fikrimi söyləməyə davam etdim: 

– Bayaq dediklərimizin son ucu olaraq 1917-1921-ci il-
lərdə gürcü xalqının siyasi cəhətdən fəal hissəsinin və 
xırda burjuaziyasının böyük əksəriyyəti millətçi ovqata 
köklənmışdi. Əhalinin bu hissəsi təsvir etdiyimiz qəlibdə 
yaradılmış fundamental əsərlər və dərsliklər əsasında öy-
rədilmişdilər. Bu bilgiləndirmələrdə Gürcüstanın əzə-
mətli tarixi, itirilmiş əraziləri, o cümlədən “ingiloylar vi-
layəti” anlamında “Saingilo” adlandırdıqları indiki Bala-
kən, Zaqatala və Qax rayonlarının ərazilərini əhatə edən 
Zaqatala dairəsi haqqında, sizin dediyiniz həmin “Qax-
Nuxa” barədə təsəvvürlər formalaşdırılmışdı. Halbuki in-
giloyların Qafqaz Albaniyası tərkibinə daxil olan qədim 
gel tayfasının müstəqil etnik varisi olduqları mənbələrdə 
öz əksini tapır. Bütün bunların əsasında gürcü siyasiləri 
1917-ci ildən başlayan gedişlərdə Zaqatala dairəsinin 
Gürcüstana ilhaqı məsələsini öz proqramlarına daxil 
etmişdilər. Maraqlıdır ki, həmin mərhələdə Zaqatalaya 
Dağlı respublikaları da iddialı idilər. Onlar buna səbəb 
olaraq orada yaşayan əhalinin böyük hissəsinin dağlı 
xalqları olduğunu və xalqın 92%-ni müsəlmanların təşkil 
etdiyini əsas gətirirdilər. – Çıxışımın bu məqamında Mal-
xaz təəccüblə soruşdu: 

– Bəs orada yaşayanların çoxu gürcü deyildi? 
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– Yox, o zaman Zaqatala mahalında demoqrafik 
vəziyyət tamamilə başqa cür idi. 1917-ci ildə dairədə 100 
minə yaxın əhali yaşayırdı ki, bunun da 54%-i avarlar (al-
pər türkləri) və başqa dağlı xalqları, 28,3%-i Azərbaycan 
türkləri, 9,6%-i ingiloylar, 5%-i xristian gürcülər, 2,7%-i 
ermənilər, 0,4%-i ruslardan ibarət olub. Bütün bunlar öz 
yerində, indi bir qədər bu bölgənin qədimdən tutmuş üzü 
bəri həqiqi tarixinə səyahət edək. 

Qax və Nuxa bölgəsini IV David Baqrationi Ağmeşene-
beli işğal etmişdi və bu bölgə müəyyən müddətdə Gür-
cüstanın tərkibində qaldı. Əgər istəyirsinizsə bir qədər 
təfsilatı ilə danışım. – Gürcü dostlar “işğal” sözündən 
narazı halda qovşurulmağa başlasalar da tarixə hansı 
aspektdən yanaşacağımla maraqlandıqlarından təklifimi 
qəbul etdilər: 

– Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, e.ə. VII əsrin əv-
vəllərində Qax bölgəsi Skif çarlığının ərazisinə daxil 
olmuş, sonra Qafqaz Albaniyası tərkibinə qatılmışdır. 
Eramızın əvvəlində burada xristianlıq yayılmış, məbədlər 
inşa edilmişdir. Ərəb işğalı nəticəsində Alban dövləti 
tənəzzülə uğradıqdan sonra, XI əsrdən başlayaraq Ata-
bəylər dövlətinin tərkibində olan bu yerlərdə Səlcuq-
oğuz və qıpçaq türkləri də məskunlaşmağa başlamışlar. 

Nuxa isə 1969-cu ildən sonra “Şəki” adlanıb. Mənbələrə 
görə şəhər qədim “Niqa” və Şirvanşahlara aid olan “Na-
xıya” yaxud da “Nağıya” şəhəridir. Nuxa qalasının 1765-
ci ildə tikildiyi bildirilir. “Şəki” adı e.ə. VII əsrdə Cənubi 
Qafqaza gələn Sak tayfalarının adı ilə bağlıdır. Saklar Cə-
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nubi Qafqazda ən yaxşı torpaqları tutaraq ona “Sakasena” 
adı veriblər ki, bu ərazilərdən biri də Şəki idi. Qədim Al-
ban məbədinin yerləşdiyi Şəki I əsrdə Alban dövlətinin 
ən iri şəhərlərindən biri olub. 

Dostlar, burada paralel olaraq gürcü xalqının dövlət-
çilik tarixindən bəhs etməklə sualımızın cavabını daha 
işıqlı edə bilərik. – Bu müraciətimin sonunda qısa fasilə 
verdim. Tamaz, – daha maraqlı olardı, – deyərək razılaşdı. 
Bildiklərimi söyləməyə davam etdim: 

– Qədim Gürcüstan e.ə.VI əsrdən İoniya yunanlarının 
müstəmləkəsində olmuş, e.ə.IV əsrdə isə bir krallıqda bir-
ləşdirilmişdir. Qədim yunanlar və romalılar Gürcüstanın 
şərqini İberiya, qərbini isə Kolxida adlandırıblar. Milad 
öncəsi Kartli və İberiya krallıqları qərbdən yunan, şərq-
dən isə fars hücumuna məruz qaldılar. Eramızın 66-cı 
ilindən etibarən 400 ilə yaxın müddətdə Gürcüstan bütün 
Qafqazla birlikdə Roma imperatorluğunun hegemonluğu 
altına düşüb. 319-337-ci illərdə gürcülər ölkənin qərbin-
dən başlamaqla tədricən xristianlığı qəbul ediblər. 330-cu 
ildə Kral Mirian xristianlığı qəbul edib və qonşusu Bi-
zansla yaxın əlaqələr qurmağa başlayıb. Bununla da gür-
cü tarixində Eqrisi və ya Laziqa kimi anılan Kolxida bir 
neçə yüz il müddətə Bizans imperatorluğunun əlinə ke-
çib. Sonrakı dövrlərdə əfsanəvi Kartli kralı, başına qurd 
təsvirli dəbilqə qoyduğuna görə farsların eyni məna 
daşıyan “Qorqasali” ayamasını verdiyi I Vaxtanq ölkəni 
bütövləşdirib və paytaxtı Msxetadan Tiflisə köçürüb. La-
kin sonralar Sasani hökmdarı I Xosrov Ənuşiravan Kartli 
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krallığının hegemonluğuna son qoyub. Bundan sonra 
Gürcüstan krallıqları kiçik feodal dövlətlərə parçalanıblar 
və bu da VII əsrdə ərəblərin Gürcüstanı işğal etməsini 
daha da sürətləndirib. Ərəblər 654-cü ildə burada Tiflis 
(Cəfəri dövləti), sonra da Dmanis müsəlman əmirliklərini 
qurublar. 

XII əsrdə Gürcüstanda siyasi və coğrafi vəziyyət kö-
kündən dəyişdi. Həmin dövrdə Səlcuqların Bizans im-
periyası, bütünlükdə Qərbi Avropa ölkələri ilə müba-
rizəsinə və ölkədaxili çəkişmələrə başı qarışdığı, şimalda 
isə Qıpçaqların Rus knyazı ilə apardığı mübarizələrin 
nəticəsində bir qədər siyasi diqqətdən kənarda qalmış 
Gürcüstan bu tarixi şansdan yararlana bildi. Belə ki, Səl-
cuqlulara qarşı duruş gətirmək üçün özünə müttəfiq qa-
zanmaq məqsədilə Qıpçaq məliki Sarıxanın oğlu Artıkın 
(bəzi mənbələrdə Ətrək və ya Otrok) qızı Quranduxtla 
(bəzi mənbələrdə Turandoxtər – Turanlı qızı) evlənən IV 
David Baqrationi Ağmeşenebeli 1118-ci ildə 50 min qıp-
çaq döyüşçüsünün öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstana köçü-
rülməsinə nail olub və bunun nəticəsində qırx min əla si-
lahlanmış süvari ordusunu əldə edib. Sonra da öz qızı Ta-
marı Şirvanşah Əfridunun oğlu III Mənuçöhrə ərə verib. 
IV David bu cür ağıllı və hiyləgər təşəbbüslərinin fonun-
da Gürcüstanın hətta coğrafi ərazisini genişləndirməyi 
bacardı. O, 1118-ci ildə Loru məntəqəsini ələ keçirdikdən 
dərhal sonra oğlu I Demetreni qohumluq əlaqəsinin ol-
masına baxmayaraq Şirvan üzərinə hücuma göndərib və 
qoşun Kaladzor qalasını tutub. – Bunları söylədikdən 
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sonra qısa fasilə verdim və dostları daha diqqətli olmağa 
çağırdım, çünki Datonun sualını cavablandıracaq əsas 
cümlələri söyləməyin məqamı çatmışdı: 

– Baxın, dostlar, bura qədər bəhs etdiyim tarixi dönəm-
lərdə Datonun dediyi “Qax və Nuxa” ərazilərinin Gür-
cüstanla heç bir əlaqəsi olmadığını artıq bildiniz. Lakin 
1120-ci ildə IV David Baqrationi Şirvana iki dəfə hücum 
edərək Balakən, Zaqatala, Qax, Nuxa və Qəbələ də daxil 
olmaqla Azərbaycanın bir sıra şəhərlərini işğal edib. 1121-
ci ildə Məngilis şəhərinin şimalında, Trialetidə yerləşən 
Didqori dağlarında gedən vuruşmada IV David 45 minini 
qıpçaqlar təşkil edən 60 minlik ordu ilə hücuma keçərək 
Səlcuqluları məğlub edib, sonra da – 1122-ci ildə Tiflisi və 
Dmanisi tutub. Həmin vaxtdan Tiflis Gürcüstanın pay-
taxtı olub. 

1123-1124-cü illərdə IV David Baqrationi Ağmeşenebeli 
Gülüstan, Buğurd qalalarını və Şamaxını da ələ ke-
çirmişdi. 1125-ci ildə IV Davidin ölümündən sonra gür-
cülər Şamaxını tərk ediblər. Bunun ardınca Gürcüstan 
hakimiyyətinin Şirvanşah III Mənuçöhrlə dostluq, hətta 
yeni qohumluq əlaqələri başlanıb. III Mənuçöhrün oğlu I 
Axsitan öz anasının yaxın qohumu olan III Georginin 
bacısı qızı ilə evlənib və hakimiyyəti dövründə III Georgi 
ilə dövlətçilik baxımından bir-birinə dayaq olublar. 
Həmin dövrdə çarın sarayında qıpçaqlar da mühüm 
vəzifələrə təyin olunublar, bu sıradan qıpçaq hərbi eli-
tasının görkəmli nümayəndəsi Kubasar gürcü qoşunla-
rının başkomandanı vəzifəsini icra edib. 
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1184-1213-cü illər arasında isə III Georginin qızı kraliça 
Tamara quzeydən Kuman-Qıpçaq başbuğunun qardaşı 
Sevincin idarəsində olan yeni Kuman-Qıpçaq kütləsinin 
ölkəyə gətirilməsinə nail olub və Sevincə dövlət əhə-
miyyətli mühüm bir vəzifə verib. Gürcü mənbələrinin 
“Yeni Qıpçaqlar” adıyla andıqları, Gürcüstana axıb gəl-
miş bu ikinci böyük Kuman-Qıpçaq-Qarapapaq köçün-
dən yaradılmış müzəffər ordunun köməyilə kraliça 
Tamara Cənubi Qafqazın böyük hissəsini, Anadolunun 
şimal-şərq tərəflərini tutaraq kiçik imperatorluq qurub. 
Lakin çox keçmədən Güney Qafqaza Moğol hücumları 
başlanıb. 1220-ci ildə Cəbə Noyon və Sabutay Bahadurun 
başçılıq etdikləri moğol ordusu Şirvana soxulmuş, gürcü 
qoşunlarını məğlubiyyətə uğradaraq qışı Muğanda keçi-
rib, 1221-ci ilin yazında Ərdəbilə qayıdaraq bu şəhəri zəbt 
ediblər. Bunun arxasınca moğollar Təbriz, Sərab, Beylə-
qan, Gəncə və Tiflisə hücum etdikdən sonra Şirvan və 
onun mərkəzi Şamaxının üstünə yeriyiblər, böyük mü-
qavimətlə üzləşsələr də şəhəri qarət edib, saysız-hesabsız 
insan tələfatı törədiblər. Bununla da Dərbənddən keçərək 
Azərbaycanı tərk ediblər. 

1225-ci ildə isə moğolların əlindən qaçıb canını qur-
taran Xarəzmşah Cəlaləddin Məngburni Güney Qafqaza 
hücuma keçib, 70 minlik Gürcü ordusunu darmadağın 
edərək ölkəni viran qoyub. O, Gəncə və ətrafındakı digər 
şəhərləri də qarət etdikdən sonra, 1226-cı ildə Şirvana 
doğru hərəkət edib, Atabəyləri öz mövqeyindən uzaq-
laşdıraraq Azərbaycanın idarəçiliyini ələ keçirib. 1231-ci 
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ildə isə yenidən Azərbaycanı istila edən moğollar Xa-
rəzmşah Cəlaləddinin hakimiyyətinə son qoyublar. 

Bütün bunlara baxmayaraq, həmin arada çariça Tama-
ranın varisləri, xüsusilə də 1223-1245-ci illərdə Gürcüs-
tanda hakimiyyətdə olmuş çariça Rusudanın dövründə 
Gürcüstan çarlığının sərhədləri cənubda Ərzincan və 
Ərzurum sərhədlərinə qədər genişlənmiş, Şimali Qafqaz-
da isə osetin, avar və digər xalqları özlərinə tabe etmişlər. 
Lakin 1245-ci ildə moğol hücumları bu yüksəlişə son 
qoyub, bunun da nəticəsində Gürcüstan yenidən parçala-
nıb və Qax ilə Nuxa digər ərazilərlə birgə Hülakülər 
dövlətinin tərkibinə daxil olub. Bax, Dato, sənin “Qax və 
Nuxa” nağılın buradaca bitir. Bu bölgə cəmi 125 il Gür-
cüstanın işğalı altında qalıb. Amma əmin olmağın üçün 
regionun bundan sonrakı tarixi proseslərinə də qısa nəzər 
yetirəcəyik. 

Əvvəlcə onu deyim ki, XIV əsrin birinci yarısında Hü-
lakülərin iflasa uğraması Şəkinin də müstəqillik qazan-
masına səbəb olub. Lakin 1551-ci ildə Şah I Təhmasib Şə-
kinin müstəqilliyinə son qoyub və onu Səfəvilərə birləş-
dirib. 1813-cü ildə “Gülüstan” müqaviləsi ilə Şəki Ru-
siyaya birləşdirilib. Qax ərazisində isə 1562-ci ildə Səfəvi 
hökmdarı Şah I Təhmasibin fərmanı ilə İlisu sultanlığının 
əsası qoyulub. İlisu sultanlığının 1803-cü ildə Rusiya 
imperiyası tərəfindən işğal edildiyinə baxmayaraq, 1844-
cü ildə Danyal Sultan əhalini ruslara qarşı qaldırıb, İlisu 
kəndi yaxınlığında məğlubiyyətə uğradıqdan sonra Şeyx 
Şamilin tərəfinə keçərək mübarizəni davam etdirib. Lakin 
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İlisu odlara qalandıqdan sonra Rusiya ərazisinə daxil 
edilib. 

Göründüyü kimi, Güney Qafqaza hücumlar moğollarla 
bitmədi. XIV əsrin sonu XV əsrin əvvəllərində Gürcüstan 
Əmir Teymurun kəskin hücumları ilə üzləşib. Bundan 
sonra isə Osmanlının 1453-cü ildə İstanbulu fəth etməsi 
ilə Gürcüstanın Avropa ilə əlaqələri tamamilə kəsilib və 
ölkə Osmanlı ilə Azərbaycanda yaranmış imperatorluqlar 
arasında gedən savaşların qızğın meydanına çevrilib. Os-
manlılar XVI əsrdə Gürcüstanın cənub-qərbini azad 
edərək burada Çıldır əyalətini qurublar. Bundan sonra 
Osmanlı 1510-cu ildə mərkəzi Kutayıs olmaqla İmeret 
krallığını, Səfəvi hökmdarı Şah İsmayıl Xətai isə Kartlini 
ələ keçirib. Osmanlı 1578-ci ildə Tiflisi də ələ keçirib. Bu-
nunla da Gürcüstanın qərb hissəsi Osmanlının, şərqi isə 
Səfəvilərin hökmranlığı altında qalıb. Dostlar, tarix bizə 
bunları deyir, bir də ki, bayaq dediyimiz kimi bugünkü 
Gürcüstanın ərazisi orta əsrlərdə Osmanlı və Səfəvilərin 
hakimiyyəti altında olması səbəbilə gürcü çarlarının ək-
səriyyəti islamı qəbul edərək müsəlman adı daşımaq 
məcburiyyətində qalıblar. Bu ənənə IV Davidin qəzəbinə 
düçar olmuş Trialeti eristavı IV Liparitlə başlasa da, 
bütövlükdə gürcü xalqı xristianlığı qoruyub saxlamağı 
bacarmışlar. Orta əsrlərdə təkcə gürcü çarları deyil, 
ümumilikdə gürcü xalqının müəyyən bir qismi islam-
laşmışdı. – Bu çıxışımdan reallığı qəbul etmirmiş kimi acı 
hisslər keçirdiyi, lakin onu büruzə verməsə də hiddəti üz-
gözündən oxunan İrakli soruşdu: 
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– İslamı qəbul edən hansı gürcü çarlarıdır ki? – Onun 
bu sualına cavab vermək üçün yaddaşımı bir qədər və-
rəqləməli oldum və yadıma düşənləri söylədim: 

– Məsələn, V Vaxtanq – I Şahnəvaz xan, XI Georgi – II 
Şahnəvaz xan, I Arçil – Şahnəzər xan, I İrakli – Nəzərəli 
xan, II David – İmamqulu xan, II Arçil – Abdullah xan, II 
Konstantin – Məhəmmədqulu xan və s. – Bunları deyib 
azca fasilə verdim, aramsız çıxışım yol yoldaşlarımı məğ-
munedici düşüncələrə qapdırmışdı. Fikirlərimə yekun 
vurmaq üçün davam etdim: 

– Dostlar, bəlkə də Qax-Nuxa ilə bağlı sizi uzaq tarixdə 
baş verənlər deyil, əsasən XX əsrin əvvəlində – 1917-1921-
ci illərdə Zaqatala qəzasında baş verənlər maraqlandırır. 
Bilirsiz, həmin dövrdə Azərbaycan xalqı XI Qızıl Or-
dunun ölkəyə girişinə və bolşeviklərin hakimiyyəti ələ 
almasına haqlı olaraq rus işğalı kimi baxırdı və buna görə 
də, Azərbaycanın bütün bölgələrində kütləvi üsyanlar 
baş vermişdi. Bolşeviklər amansızcasına qırğınlar törət-
məklə də bu üsyanların qarşısını ala bilmirdi. Buna görə 
də bolşeviklər Naxçıvan, Zəngəzur, Qarabağda olduğu 
kimi, Stalinin göstərişi ilə süni surətdə Zaqatala qəza-
sında da əlavə münaqişə ocağı yaratdılar. Gürcü xalqını 
torpaq iddiası ilə Azərbaycan türklərinin üzərinə qaldır-
dılar, sonra da üsyanı XI Qızıl Ordunun əliylə məhv 
etməklə özlərinə bəraət qazandırdılar. Bu, düşünülmüş 
siyasi bir addım idi. Rusiyanın bu addımını doğuran 
digər ciddi səbəblər də var idi. Amma nə yazıq ki, o dövr-
də Gürcüstan siyasiləri bu yalanlara aldandılar və sonda 
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XI Ordunun hücumundan yaxa qurtara bilmədilər. – 
Bunları deyib söhbətimə son qoymaq istədim, amma 
Tamazla Dato buna imkan verməyib 1917-1921-ci illərdə 
baş verənlər barədə bilgilərimi sona qədər bölüşməyimi 
xahiş etdilər. Razılaşmamağa yer qalmamışdı. Ona görə 
də, boğazımı yaşlamaq üçün əlimi limonad süzülmüş stə-
kana uzatdım, İrakli isə rumkanı götürməyimi təkid etdi 
və, – gəlin, bir sağlığa içək, sonra “dərs”imizə davam 
edərik, – deyib gülümsədi, sonra da danışmağa başladı: 

– Dostumuz, bayaqdan tarixi bilgilərini töküşdürür, biz 
də maraqla dinləyirik, alim olmadığımız üçün bunların 
həqiqətə uyğunluğu, bayaq özü dediyi kimi bəzəkli olub-
olmadığı barədə bir şey söyləməyimiz doğru olmaz. 
Amma ortada bir fakt var ki, Mehdiyev nəyi öyrənibsə, 
necə öyrənibsə, o cür də danışır. Demək istədiyim budur 
ki, elm çox qüdrətli bir şeydir, ona bələd olan xoşbəxtdir. 
Gəlin, elmin sağlığına içək. Bizim də heç olmasa birimiz 
elmli olsaydıq, yəqin ki, burada elmi müzakirə daha 
effektli olardı. Elmin sağlığına! 

Rumkanı boşaldıb diqqətimi çəkən təamlardan dad-
araq, həm də beynimi Tamazla Datonun xahişini yerinə 
yetirmək üçün köklədim. Ağzımı, əlimi təmizlədiyim 
salfeti xışmalayib masanın altındakı zibil qutusuna atdıq-
dan sonra əllərimi ovxalayıb aramla danışmağa başladım: 

– Biz tarixdən kifayət qədər bəhs etdik. Mövzumuz isə 
Zaqatala mahalı və onun Gürcüstanla əlaqəsi üzərindədir. 
Əvvəlcə onu deyim ki, 1917-ci ildən başlayaraq cərəyan 
edən ictimai-siyasi proseslərdə bütün Qafqaz xalqları 
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kimi gürcü siyasilərinin də əsas məqsədi müstəqilliyini 
qazanmaq və onu sonacan qoruyub saxlamaq olub. Lakin 
ətrafda gedən siyasi, coğrafi, dini və etnik ünsürlərin də 
bu gedişlərə təsiri yetərincə idi. 1917-ci il və ondan son-
rakı dönəmlərdə Gürcüstanda siyasi muxtariyyət tələbi 
ilə gedən proseslər zamanı “Çariça Tamaranın səltənə-
tinin bərpası” şüarı ilə çıxış edənlər də az deyildi. Məsələ 
bundadır ki, alimlərin də nəzərindən yayınmamış fakta 
görə Zaqatala dairəsi ilə bağlı illər deyil, hətta əsrlərcə 
gürcülərin hazırladığı bu cür tarixi konseptuallığı ilə 
diqqət çəkən bitkin ideyanın qarşılığında həmin vaxta 
qədər Zaqatala və Şəki bölgəsinin tarixən Azərbaycanın 
siyasi, iqtisadi, coğrafi və mədəni mühitinə mənsubluğu 
barədə Azərbaycan tərəfin konsepsiyası işlənib hazırlan-
mamışdı. Ona görə də azərbaycanlılar mahalın Azərbay-
cana daxil olması zərurətini əsaslandırarkən tarixi-etnoq-
rafik prinsipə müraciət etməyə məcbur idi. Əslində isə bu 
prinsipin varlığı digər şərtlərin kölgədə qalmasına səbəb 
olur. 

Bütün bu siyasi çəkişmələrin 1921-ci ilə qədər ancaq bə-
yanatlar, manifestlər halında və ara-sıra xırda hərbi qarşı-
durmalarla davam etməsinə baxmayaraq, əslində məsələ 
Zaqatala dairəsinin Müsəlman Milli Şurasının 1918-ci il 
26 iyun tarixli iclasında öz həllini tapmışdı. Belə ki, ma-
halın ictimai-siyasi və intellektual fəallarının mövqeyini 
ifadə edən Şura Zaqatalanın Azərbaycana birləşməsi haq-
qında qərar qəbul etdi. Zaqatala Milli Şurası iyunun 28-
də Azərbaycan hökumətinə teleqram vuraraq öz qərarı 
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barədə xəbər verdi. Həmin teleqramın əsasında 1918-ci il 
iyunun 30-da hökumət Zaqatala dairəsinin Azərbaycan 
Respublikasına birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi 
və bundan sonra Zaqatala mahalının mənsubluğuna dair 
məsələ nisbətən aktuallığını itirdi. Buna qədər isə Za-
qatala dairəsi faktiki olaraq müstəqil fəaliyyət göstərirdi. 
Bunun səbəbi Zaqatala əhalisinin 1918-ci il fevralın 5-də 
keçirilmiş fövqəladə toplantısında Cənubi Qafqaz seymi 
ilə əlaqə saxlamaq haqqında qəbul etdiyi qərara hö-
kumətin əhəmiyyət verməməsi idi. 

1918-ci ilin payızında Türkiyənin və Almaniyanın iş-
tirakı və təsiri ilə Azərbaycanla Gürcüstan respublikaları 
arasında faktiki sərhədlər müəyyən olundu. Keçmiş Ye-
lizavetpol (Gəncə) və Tiflis quberniyaları, habelə Zaqatala 
dairəsi ilə Sığnaq qəzası arasında sabiq Rusiya hökuməti 
tərəfindən təsbit edilmiş inzibati sərhədlər dövlət sər-
hədləri statusunu aldı. Bununla da Zaqatala Azərbay-
canın, Borçalı və Qarayazı isə Gürcüstanın tərkibində 
qaldı. Həmin il Azərbaycan həqiqətən Gürcüstanla olan 
qərb sərhədlərinin bərqərar olunması gedişində demək 
olar ki, iştirak etməmişdi. Məhz ona görə də gürcü 
hökuməti gürcü etnik ünsürünə gerçək olaraq rast 
gəlinməyən Qarayazı, habelə Çatma, Ceyrançöl və Eldar 
düzlərini öz nəzarəti altına götürməyə müvəffəq ol-
muşdu. Baxmayaraq ki, bu məqam hər iki dövlətin Paris 
sülh konfransına təqdim etdikləri memorandumlarda öz 
əksini tapmırdı. Əslində isə memorandumlar hər iki gənc 
respublikanın meydana çıxma zərurətini şərtləndirməli, 
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eyni zamanda tarixi-etnoqrafik, iqtisadi və siyasi uyğun-
luqları ehtiva edən sənəd olmaqla bu respublikaların 
digər dövlətlər tərəfindən tanınmasına xidmət etməli idi. 
Azərbaycanın təqdim etdiyi memorandumun respublika-
nın ərazisinə həsr olunmuş bölməsində Borçalı, Tiflis və 
Sığnaq qəzalarının türk-müsəlman əhalisi yaşayan hissə-
lərinə Azərbaycanın hüquqları əsaslandırılırdı. Eyni za-
manda Batum, Qars əyalətlərinin və Axalsıx qəzasının 
etnik-dini baxımdan Azərbaycana bağlılığı qeyd olu-
nurdu. Gürcülərin təqdim etdiyi memorandumda isə 
Gürcüstan dövləti hüdudlarının gürcü etnoqrafik sər-
hədləri ilə üst-üstə düşdüyü qeyd edilirdi. Həmin 
şişirdilmiş sənəddə Gürcüstanın tərkibinə daxil olan əra-
zilər sırasında Zaqatala mahalı, habelə Türkiyənin Ərda-
han, Oltu və Rizə əyalətləri də göstərilmişdi. – Mən 
bunları şərh edərkən Malxaz boğaz çəkib, – qardaş, xahiş 
edirəm, bu siyasi proseslərin nəticəsini söylə, – deyə mü-
raciət etdi. – Baş üstə, onsuz da yekunlaşdırmaq barədə 
düşünürdüm, – deyib davam etdim: 

– 1920-ci ilin 28 aprel tarixi Azərbaycanın sovetləşməsi 
ilə Qafqaz xalqlarının həyatında geosiyasi baxımdan dö-
nüş nöqtəsi oldu. Bu hadisə regionun siyasi gedişinə təsir 
etməklə yanaşı, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində 
də özünü göstərməyə başladı. Rusiyanın Cənubi Qaf-
qazla bağlı siyasətində növbəti hədəf Gürcüstanın sovet-
ləşməsi idi, çünki Ermənistanla bağlı hər şey əslində 
Moskvanın öz əlindəydi. Qeyd etmək lazımdır ki, 1920-ci 
ilin mayında Moskva rəhbərliyini Cənubi Qafqazı qəti 
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surətdə sovetləşdirmədən çəkindirən ən əsas amil Polşa 
ilə yenicə başlanan müharibə idi. Antantanın bilavasitə 
iştirakı və təhriki ilə Polşa qoşunları aprelin 25-dən eti-
barən Ukraynada genişmiqyaslı hücum əməliyyatlarına 
başlamış, mayın 7-də Kiyevi tutmuşdular. Krımda baş 
verənlər və Şimali Qafqazda yaranmış Denikin təhlükəsi 
səbəbiylə bolşeviklər Gürcüstanda sovet hakimiyyətinin 
bərqərar olunmasında çətinlik çəkirdilər. Ona görə də iki 
uşağı dalaşdırmaq üçün onların arasına bir oyuncaq atır-
mış kimi Moskva Zaqatala məsələsini yenidən qaldırdı və 
Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlavə münaqişə ocağı 
yaratmaqla Gürcüstan menşeviklərinin fikrini əsas 
məsələdən yayındırmağa çalışdı. Belə bir vəziyyətdə 
Moskva bir tərəfdən Gürcüstanyönlü, digər tərəfdən gür-
cü və Azərbaycan xalqları arasına nifaq salacağı əv-
vəlcədən planlaşdırılan qərar qəbul etdi. 1920-ci il mayın 
7-də baş tutmuş Moskva müqaviləsinin IV bəndində Ru-
siyanın qeyd-şərtsiz Gürcüstan ərazisi kimi tanıdığı vila-
yətlər sırasında Zaqatala dairəsinin də adı çəkilirdi. Dai-
rənin Gürcüstanın tərkibinə qatılmasının mümkünsüz-
lüyünü dəqiq bildiklərinə baxmayaraq, bu qərarı ver-
məklə Moskvanın məqsədi ilk növbədə Gürcüstanı so-
vetləşməsi üçün razı salmaq, onu münaqişəyə çəkməklə 
hərbi cəhətdən zəiflətmək və RK(b)P MK-dən asılı etmək 
idi. Bu qərar onların gözlədiyi kimi Gürcüstanla Azər-
baycan arasında siyasi vəziyyəti bir qədər gərginləşdirdi, 
necə deyərlər, gürcü ictimaiyyətini qızışdırdı. Lakin mü-
naqişə sərhədyanı ərazilərdə baş verən xırda çəkiş-
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mələrdən və Zaqatalada gedən təbliğat kampaniyasından 
o yana keçə bilmədi. Onu da deyim ki, bəhs etdiyimiz 
dövrdə həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan əsasən bir-
birinə qarşı hərbi hücumlardan yayınır, bu məsələdə çox 
diqqətli davranırdılar və bunun səbəbləri var idi. Azər-
baycan Gürcüstandan fərqli olaraq hərbi quruculuq işinə 
çox gec başlamışdı. Gürcülər isə çarizm dövründən hərbi 
cəhətdən hazırlıqlı idilər. Dünya müharibəsinin gedi-
şində on minlərlə gürcü Rusiya ordusu sıralarında kifayət 
qədər döyüş təcrübəsi toplamış və çoxsaylı ixtisaslı gürcü 
zabit heyəti yetişmişdi. Rusiyanın türkləri orduya cəlb 
etməməsi və bunun nəticəsində onlarda döyüş ruhunu 
öldürməsi səbəbilə Azərbaycanda bu səviyyədə hərbi ha-
zırlıq yox idi. Bundan başqa, çar Rusiyasına aid Qafqaz 
cəbhəsinin əsas silah anbarlarının Tiflisdə yerləşməsi və 
1917-ci ilin payızından etibarən həmin anbarların Gürcü 
Milli Şurasının nəzarəti altına keçməsi amili də Gürcüsta-
nın hərbi potensialında mühüm rol oynamışdı. Ona görə 
də, Azərbaycan Gürcüstandan həm silah-sursat alır, həm 
də ölkəyə gürcü hərbi mütəxəssisləri cəlb edirdi. Demək, 
Azərbaycan hərbi güc nisbəti baxımından zəifliyini və öl-
kənin müəyyən yerlərində erməni-rus birləşmələrinin tö-
rətdiyi terror hadisələrini nəzərə alırdı. Bundan başqa, 
hər iki dövlət hərbi qarşıdurmanın XI Ordunun 
müdaxiləsilə nəticələnəcəyindən ehtiyat edirdi. 

Moskva müqaviləsinə gəldikdə isə, Gürcüstanın sovet-
ləşdirilməsini asanlaşdırmağa xidmət edən siyasi-alver 
xarakterli bu qərar bütün məsələlərdə Moskva ilə he-
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sablaşan yeni Azərbaycan rəhbərliyinin kəskin narazı-
lığına səbəb oldu. Buna baxmayaraq, mahalın Azərbayca-
na mənsubluğunu Orconikidze və ümumiyyətlə, XI Or-
dunun Hərbi İnqilab şurası, eləcə də RK(b)P MK Qafqaz 
bürosu üzvləri dəstəkləyirdilər. Onlar Moskvanın Azər-
baycanın maraqlarına bu cür münasibət bəsləməsinin 
bolşeviklərin həmin vaxtlar onsuz da Azərbaycanda güc-
lü olmayan siyasi və sosial dayaqlarını daha da sarsı-
dacağından və regionun sovetləşməsində planlarını iflasa 
uğradacağından ehtiyat edirdilər. Orconikidze Moskva 
müqaviləsinin imzalanmasından dərhal sonra Lenin və 
Stalinə ünvanladığı teleqramda onları Azərbaycanın Za-
qatala üzərində suverenliyini tanımağa çağırdı. Hətta 
1920-ci il mayın 10-da Leninin adına Qafqaz bolşevik 
rəhbərliyi və XI Ordu komandanlığı üzvlərindən Or-
conikidze, Smilqa və Kirovun imzası ilə yeni etiraz tele-
qramı da göndərildi. Bu səylərin nəticəsi olaraq Moskva 
mayın 12-də öz taktiki gedişini bir qədər yumşaltdı və 
mübahisəli ərazilərin həllini bölgənin tam sovetləşməsinə 
qədər yubandırdı. 

1920-ci ilin yayında Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 
arzu olunan səviyyədə möhkəmlənməmişdi. Həmin 
dövrdə Gəncədə, Zaqatalada, Qarabağda alovlanan 
üsyanlar da gürcü hakim dairələrində Azərbaycanda so-
vet hakimiyyətinin qeyri-sabitliyinə dair müəyyən ümid-
lər yaratmışdı. Bu məsələdə bir reallıq da diqqət çəkir ki, 
burada gürcülərin Zaqatalaya iddiaları elə də ifrat 
xarakter daşımırdı. Hər şeydən öncə buna səbəb tarixi, 
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etnik və dini baxımdan iddianın həyata keçirilməsinin 
mümkünsüzlüyünü dərk etmələri idi. Burada başqa bir 
faktor da mövcud idi. Belə ki, 1920-ci ilin yayında Qaf-
qazda sovet əleyhinə mübarizə aparan qüvvələrin mər-
kəzinə çevrilmiş Tiflisdə “Azərbaycanın qurtuluş ko-
mitəsi” təşkil olunmuşdu ki, Zaqatala üsyanının hazırlan-
masında bu təşkilatın özünün mühüm rol oynadığı 
güman edilirdi. O dövrdə Tiflisdə toplaşan Azərbaycan 
siyasi mühacirləri ilə Gürcüstan hökumətinin siyasi ma-
raqları üst-üstə düşdüyü səbəbilə Zaqatalada Gürcüstana 
birləşmək barədə baş qaldırmış üsyanların müsavatçılar, 
sabiq Azərbaycan nazirləri tərəfindən yaradılması ehti-
mal edilirdi. Bu üsyanların əslində dairədə muxtar vahid 
yaratmaqla onu Sovet Azərbaycanına qarşı bazaya çevir-
mək üçün planlaşdırıldığı düşünülürdü. Yəni əsas məq-
səd Güney Qafqazda sovetləşməyə imkan verməmək, de-
mokratik quruluşu, suverenliyi qoruyub saxlamaq idi. 

1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda Sovet hakimiy-
yəti bərqərar olduqdan sonra Gürcüstan Güney Qafqazda 
Sovet təsir dairəsindən kənarda qalan yeganə ölkə idi. O 
zaman Sovet Rusiyasının siyasi vəziyyəti də xeyli möh-
kəmlənmişdi. Oktyabrın 12-də Riqada Rusiya ilə Polşa 
arasında barışıq imzalanmış, noyabrın ortalarında isə 
Krım yarımadası Vrangel qoşunlarından tamamilə təmiz-
lənmişdi. Beləliklə, sovet qoşunları 1921-ci ilin fevralında 
“üsyan etmiş Gürcüstan zəhmətkeşlərinə yardım” şüarı 
altında Gürcüstan üzərinə həqiqi döyüş əməliyyatlarına 
başladılar. Onlar fevralın 25-də Tiflisi işğal etdilər və 
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hərbi əməliyyatlar martın 18-dək – gürcü hökumətinin 
Batumdan çıxarılmasına qədər davam etdi. 

1921-ci ilin iyunun sonlarında Tiflisdə Cənubi Qafqaz 
respublikalarının daxili sərhədlərinin nizama salınması 
üzrə konfrans öz işinə başladı. Konfrans iyul ayının 5-də 
F.Maxaradze və N.Nərimanovun imzası ilə Azərbaycan 
və Gürcüstan arasında sərhəd xəttinin müəyyən-
ləşdirilməsinə dair beş maddədən ibarət qətnamə qəbul 
etdi. Bununla da 1921-ci il iyulun 5-i və noyabrın 15-də 
qəbul edilmiş sənədlər Gürcüstanın Zaqatala dairəsinə 
olan iddialarından imtinasını rəsmiləşdirdi və Zaqatala 
mahalının rəsmi mənsubiyyəti ilə bağlı münaqişə beləcə 
öz həllini tapdı. 

Dostlar, gəlin bu mövzuya xitam verək, çünki bəhs et-
diklərimizdən sonrakı dövrlərdə tariximizdə baş verənlə-
rin sualımıza aidiyyatı olmadığından onlardan danış-
mağa da dəyməz. Bura qədər dediklərimiz isə yazılı ta-
rixdir, indi bunun ətrafında “Qax və Nuxa bizim olub” 
deməyin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu özünüz 
düşünün. – Mən fikrimi bu cür tamamladım. Gürcü dost-
lar gözlərini mənə diksələr də, düşüncələrinin lap uzaq-
lara getdiyi hiss olunurdu. Bu fasilə uzun sürmədi və 
Tamaz, – mən belə başa düşdüm ki, hər bir millət tarixi 
öz xeyrinə yazır, deyərək söhbətə müəmma qatdı. Onun 
bu fikrini cavabsız qoymayaraq, – bax, ona görə də tarix 
olduğu kimi yazılmalıdır, ona siyasət qatılmamalıdır. 
Siyasət şeytan kimi girib hər şeyi murdarlayır, bayağılaş-
dırır, – dedim. İrakli isə, – yaxşı, gəlin, rumkaları toq-
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quşdurub, şeytanları rədd edək, amma, dostum, bir 
sualım da var, bunu badələrlə dodaq-dodağa verib nuş 
etdikdən sonraya saxlayaq, – deyə bizi mövzudan mü-
vəqqəti uzaqlaşdırmağa nail oldu. O, “şərəfə!” deyib 
rumkanı başına çəkdi. Ara sakitləşdikdə İrakli sualını səs-
ləndirdi: 

– Dostum, dediklərini anladıq, bəs onda Gürcüstanın 
ərazisi hara oldu? – deyə soruşdu. Deyəsən bayaqdan təf-
silatı ilə danışdıqlarımı onun qulaqları beyninə ötürə bil-
məmişdi, ya da fikri bayaqdan tez-tez nəzər yetirdiyi 
rumkada imiş. Ona görə də, təəccübləndiyimdən qaşla-
rım yuxarıya dartıldı və gülümsünərək onun sualını 
aramla yenidən cavablandırmağa çalışdım: 

– İrakli, əslində hesab edirəm ki, sualınla bağlı tarixi 
çox aydın surətdə izah etdim. Amma daha bir faktı da 
desəm, yəqin ki, yetərli olar. Belə ki, orta əsrlərdə Avro-
padan Gürcüstanı səyahətə gəlmiş səyyahlar, o cümlədən 
XVII əsrdə gəlmiş Osmanlı səyyahları Katib Çələbi və 
Övliya Çələbi də yazılarında mərkəzi Tiflis olmaqla Gür-
cüstanın Kür çayı boyunca türklərin yaşadığı şərq 
hissəsini “Sağ Gürcüstan” və ya “Tərəkəmə Gürcüstanı”, 
Mərkəzi Kutayıs olmaqla əsasən gürcülər yaşayan qərb 
hissəsini “Sol Gürcüstan” deyə təsvir etmişlər. Sağ Gür-
cüstanı həm də “Türk Gürcüstanı”, Sol Gürcüstanı isə 
“Əsil Gürcüstan” kimi də anmışlar. XI-XIII əsr gürcü 
mənbələrində Sağ Gürcüstan ərazisinin adı “Didi Turko-
ba” – “Böyük Türk obası” olaraq keçir. Bu ifadələr həmin 
dövr türk xalq şeirlərində də öz əksini tapıb. Tiflis ətrafı 
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və Kür çayı boyunca olan geniş ərazilərdə əksəriyyəti 
müsəlman türklərin təşkil etməsi Gürcüstanın qərbinə 
“Əsil Gürcüstan” deyilməsinə səbəb olmuşdur. Bunlar 
uydurma deyil, gürcü mənbələrinin də təsdiqlədiyi tarixi 
faktlardır. Bu qaynaqlarda mərkəzi Kutayıs olan Gürcüs-
tanın XI əsrin ikinci yarısında kiçik bir feodal dövləti ol-
duğu qeyd edilir. Və əlavə edilir ki, Qərbi Gürcüstan kimi 
tanıdığımız – Qara dənizdən Suram dağ silsiləsinə qədər 
olan ərazi, Cənubi Gürcüstanın Tao-Klarjeti adlanan 
hissəsi və Şərqi Gürcüstanın – Kartlinin ancaq bir hissəsi 
Gürcü çarlığına daxil idi. – Sözümü təzəcə bitirib yeni su-
al gözləyirdim ki, bu yerdə eloğlumdan ağıllı bir fikir 
eşitdim və bu, tarixi mülahizələrə son qoydu. O: 

– Qardaş, dilini özündə saxla, səni tutarlar, bizi də sənə 
qatarlar, başımıza oyun açma, – dedi. Eldarın bu sözü 
məni güldürə-güldürə düşündürdü, həm də inandırdı-
ğından mövzunu başqa səmtə yönəltməyə başladım. Eyni 
zamanda xatırladım ki, Naftuluq komissariatına ilk dəfə 
gələndə, yoxlama zamanı məndən xaricdə qohumum 
olub-olmadığını soruşmuşdular. Mən isə, – Türkiyədə qo-
humlarım var, – deyərkən, cərgədən çıxarıb, – get evə, üç 
gündən sonra gələrsən, – demişdilər. Görünür ki, belə 
deməsəydim, daha dövlət əhəmiyyətli olan yerlərdən bi-
rinə göndərəcəkdilər. Bunları xatırlayaraq, eyni zamanda 
düşündüm ki, belə şeyə görə tutası olsaydılar, elə 
oradaca qollarıma qandal vurardılar. İndi ki Firudin bəy 
Köçərlilərin, Hüseyn Cavidlərin, Seyid Hüseynlərin, Mi-
kayıl Müşfiqlərin, Salman Mümtazların, Y.V.Çəmənzə-
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minlilərin və onlar kimi saysız-hesabsız milli düşüncə sa-
hiblərinin sürgünə göndərildiyi, güllələndiyi ortalama 
1937-ci il deyil, bu qanlı sənələrdən bizi az qala yarıməsr-
lik vaxt ayırır... 

Doğrusu, “ermənilər sizə niyə “türk” deyirlər?” sua-
lının cavabını o vaxt – eşelondakı mükalimələrdə təfsilatı 
ilə verə bilmədim. 19 yaşım vardı, həm də bir sıra bədii 
və tarixi kitablar oxuduğuma baxmayaraq milli tarixi-
mizə yetərincə bələd deyildim. Orta məktəbdə oxudu-
ğum vaxtlar kəndimizdə kiçik bir kitabxana var idi. Ora-
da da əsasən Sovet rejiminə aid olan, xüsusilə də K.Marks, 
F.Engels, V.İ.Lenin, L.İ.Brejnyevlə bağlı kitablar gözə çar-
pırdı. Nə Herodot, Musa Kalankatlı, İskəndər Münşi, 
Abbasqulu ağa Bakıxanov tanıyırdıq, nə XIX əsrin sonu, 
XX əsrin əvvəlində fəaliyyət göstərmiş istiqlal fədailə-
rimiz barədə yetərincə məlumatlıydıq, nə Çingiz Aytma-
tov, Oljas Süleymenov, Sergey Borodin kimi yazıçılar təb-
liğ olunurdu, nə də heç olmasa özümüzün İsa Muğanna-
mız, Fərman Kərimzadəmiz lazımi səviyyədə diqqətə çat-
dırılırdı. Orta məktəbi bitirdikdən sonra isə milli hisslərin 
cazibəsi ilə ordan-burdan “Cavanşir”, “Babək”, “Oğuzna-
mə” tipli broşürlər, kitablar tapıb oxumuşdum. Onların 
sırasında Y.Belyayevin “Müsəlman təriqətləri”, Mirzə 
Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə” kitabı və 1979-cu ildə çə-
tinliklə də olsa Qarsdan Borçalıya gəlmiş yaxın qohu-
mum Alı Dündarın gizlin gətirdiyi doktor Fəxrəddin Kır-
zıoğlunun 1972-ci ildə Ərzurumda işıq üzü görmüş “Qa-
rapapaqlar” broşürü da vardı. Bundan başqa, bir ara 
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Qardabani rayonunda yerləşən “Karton-Ruberoyd 
Zavodu”nda işləyərkən SSRİ-nin bir çox bölgələrindən 
oraya makulatura kimi daşınan materialların içindən eşə-
ləyib tapdığım saysız-hesabsız kitablar karıma gəlmişdi. 
Bu zibilxanalar mənə nəhəng zavodun özü boyda kitab-
xana kimi görünürdü. Necə deyərlər, kitabın birini qoyub, 
o birini götürürdüm, daha uyğun hesab etdiklərimi evə 
gətirib, sevə-sevə oxuyurdum. Kəndimizdən 9 km mə-
safədə yerləşən həmin zavodda işləyən həmkəndlilərim 
və ətraf kəndlərin əhalisi də ara-sıra evə iri həcmli, qalın 
kitablarla dönürdülər. Karl Marksın “Kapital”ını əldə 
edənlər isə qarmağına nərə balığı düşənlər kimi se-
vinirdilər. Amma bu kitabları oxumaq üçün yox, ayaqyo-
lunun bir küncündən asıb, vərəq-vərəq istifadə etmək 
üçün daşıyırdılar. Ax, bu “qibləsiz”lər, “kitabsız”lar, öz-
lərinin tez-tez işlətdikləri həmin bu təhqiramiz ifadələrə 
necə də layiq idilər. 

Zavodun makulaturasında çeşidli əlifbalarla və müx-
təlif dillərdə yazılmış kitablara da rast gəlmək olurdu. 
XIX və XX əsrin əvvəlindəki milli tariximizdən bəhs edən 
fundamental əsərlər isə heç qarşıma çıxmamışdı. Ona 
görə də, bəhs etdiyim dövrlə bağlı bugünkü kimi ətraflı 
bilgilərim o zaman yox idi. Olsaydı, yol yoldaşlarıma 
“Türkmənçay” müqaviləsindən sonra Rusiyanın Tehrana 
səfir göndərdiyi Aleksandr Qriboyedovun Peterburqa he-
sabatında yazdıqlarını anladardım. 

Yeri gəlmişkən, Dəli Petrodan (I Pyotr) gələn şovinist 
Rus imperiya siyasətinə uyğun olaraq, Qriboyedovun er-
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məniləri sağ-salamat Azərbaycanın simalında yerləşdir-
mək planı ilə yaşadığına baxmayaraq, onun ölümündə 
(Tehran, 1829-cu ilin yanvarı) yenə də erməni xəyanəti 
dayanırdı. Onun bütün səfirlik heyətilə birgə qətlinə Mar-
karyants soyadlı erməni kişisi və iki erməni qadını səbəb 
olmuşdu. 

Bunlar öz yerində, Qriboyedov hesabatında yazırdı ki, 
bu xalq birdir, hamısı özünü türk sayır. Biz ya Azərbay-
canı bütövlükdə işğal etməliyik, ya da onu parçalayıb 
Arazdan şimalda yaşayanlara “oğuz”, yaxud “tatar” adı 
qoymaqla onları bir-birindən ayırmalıyıq. Başqa bir hesa-
batda isə onları ölkənin adıyla “azərbaycanlı” adlandır-
maq təklif olunurdu. Həmin vaxtlardan bu xalq “tatar” 
adlandırılsa da, 1875-1877-ci illərdə Həsən bəy Zərdabi-
nin rəhbərlik etdiyi “Əkinçi” qəzetinin kollektivi, eləcə də 
XX əsrin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycan tarixinin ən 
görkəmli şəxsiyyətlərindən biri Məmməd Əmin Rəsulza-
dənin başçılıq etdiyi milli istiqlal hərəkatının fədailəri, o 
cümlədən Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, 
Nəsib bəy Yusifbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli 
Xan Xoyski, Yusif Ziya Talıbzadə və s. kimi mütə-
fəkkirlərin mücadilələri nəticəsində milli kimlik özünə 
qaytarıldı. Lakin 1937-ci ildə İ.Stalinin əmri ilə etnosun 
“türk” adı “azərbaycanlı”, dili (türkcə) isə “Azərbaycan 
dili” olaraq yenidən dəyişdirildi. Bax, ona görə də, gürcü-
lər bizə “tatar”, ruslar “azərbaycanlı” dedilər. Ermənilər 
isə, “türksənsə, erməninin düşmənisən” prinsipi ilə özü-
nə düşmən hesab etdiyi milləti bir-birindən ayırmadı, 
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Türkiyə türkü də, güneyli-quzeyli Azərbaycan türkü də 
onlar üçün elə “türk” olaraq qaldı. 

Bütün bunların fonunda bir mühüm məsələ də var. 
Gürcülər Borçalı türklərini qeyri-rəsmi “tatar” adlandır-
salar da, Sovet ideoloji sisteminin siyasətinə uyğun 
qaydada rəsmi olaraq “azərbaycanlı” kimi qəbul ediblər. 
Əslində bu məsələnin kökündə nəyin dayandığını dedik, 
amma gürcü xalqı Borçalının yaxın tarixlərə qədər Azər-
baycanın tərkib hissəsi olduğunu unuda bilmirlər. Necə 
ki, 1918-ci ilin mayında Azərbaycan və Gürcüstan öz 
müstəqilliklərini elan etdikdən sonra Borçalı və Qarayazı 
əhalisinin Azərbaycana birləşmək məqsədilə bu ölkə 
hökumətinə davamlı teleqramları və imza toplamaqla 
etdikləri müraciətlərinə baxmayaraq, Gürcüstan keçmiş 
Tiflis quberniyasına daxil edilmiş Azərbaycan torpaq-
larını – Borçalı, Qarayazı və Sığnax mahallarını Azər-
baycana qaytarmaqdan imtina etmişdir. İyunun əv-
vəlində gürcü silahlı qüvvələri alman hərbi dəstələri ilə 
birləşərək həmin ərazilərə daxil olmuşlar. İyunun 14-də 
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələyə qarşı Gür-
cüstan Xarici İşlər Nazirliyinə nota vermiş və sərhəd mə-
sələsinin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi təklifini irəli 
sürmüşdür. Gürcüstan hökuməti isə buna razı olma-
mışdır. Növbəti məktubda isə Azərbaycan hökuməti Gür-
cüstandan Azərbaycan ərazisi olan Borçalıya qarşı aq-
ressiv münasibətin dayandırılmasını tələb etmişdir. Lakin 
Qafqazda, eləcə də onun ətrafında qarmaqarışıqlığın 
hökm sürdüyü həmin zamanda, məlum olduğu kimi, 
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Borçalı məsələsi Gürcüstanla Ermənistanın xeyrinə 
yekunlaşmışdır. 

Burada çox əhəmiyyətli bir tarixi faktı xatırlatmaq ye-
rinə düşər. Professor Cəmil Həsənlinin bir mühazirə-
sindən gəldiyim qənaətə görə, Nadir şah 1736-cı ildə 
ərazisi Şəmkir qalasından başlanan Borçalını Gəncə bəy-
lərbəyliyindən alıb Kartli-Kaxeti çarlığına birləşdirdikdən 
sonra Quba xanı Fətəli xan Gəncə xanı Cavad xana kö-
mək etməyə başlayıb. Nadir Şahın ölümündən sonra 
Şəmkirin o vaxtkı Borçalıya aid olan hissəsi də daxil 
olmaqla, Tovuz, Ağstafa, Qazax və s. əraziləri o zamankı 
Borçalıdan götürülərək Gəncə xanlığına qaytarılıb. 1789-
cu ildə isə Şəmkir qalasında Fətəli xan, İbrahim xan, 
Cavad xan və II İraklinin iştirakı ilə tarixi rəsmi görüş 
keçirilib. Qeyd edək ki, həmin dövrdə Şimal-şərqi Azər-
baycan dövlətinin bir başı Dərbənd, o biri başı Təbriz idi, 
Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarından başqa bütün Azər-
baycan xanlıqları bu dövlətdə birləşmişdi. Həmin gö-
rüşdə Fətəli xan II İrakliyə Borçalının bütünlüklə Şimal-
şərqi Azərbaycana, o cümlədən Gəncə xanlığına birləşdi-
rilməsi barədə sənədə imza atdırıb. Lakin həmin gecə Fə-
təli xan müəmmalı surətdə zəhərləndirilib. O, özünü Qu-
baya çatdırmaq üçün güclə bir gün yol getdikdən sonra, 
bacısı, eyni zamanda Bakı xanının həyat yoldaşı Xədicə 
Bikənin yanına gəlib və həmin gecə orada dünyasını də-
yişib. Bu səbəbdən bəhs etdiyimiz görüşdə imzalanan 
sənəd bu günə qədər də üzə çıxarılmayıb, gürcülər 
tərəfindən məxfi olaraq saxlanılır. 
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Bütün bunlar bir yana, Borçalıda hələ üç min il bundan 
öncə də türklərin yaşadığı tarixdən yaxşı məlumdur. Bu 
səbəbdən və sadaladığımız digər faktların nəticəsi olaraq 
Borçalı türkləri onlara “azərbaycanlı” deyilməsindən qə-
tiyyən əndişələnmirlər. Əlbəttə ki, necə ki Borçalı türkü-
yük, elə də azərbaycanlıyıq. İçimizdən bəzi ziyalılarımız 
bu məsələdə tərəddüd edərək “azərbaycanlı” ifadəsini 
qəbul etməsələr də, həm etnik, həm də coğrafi baxımdan 
gürcü qardaşlarımızın dediyində bir həqiqət də var. Nə 
isə, keçək mətləbə. 

Nəhayət, gürcülər öz dillərində mahnılar oxumağa baş-
ladılar. Seçılməmək üçün mən də əlimi vaqonun kiçicik 
masasına döyə-döyə öz dilimizdə onların sevdiyi, Vax-
tanq Kikabidzenin də ifa etdiyi “Bəri bax” məşhur 
Azərbaycan mahnısını oxudum. Eloğlum Eldarınsa səsi 
çıxmırdı, gözünü döşəmədə bir nöqtəyə zilləyib, mah-
nıları dinləyirdi, hərdən də ətrafındakıları suçluymuş 
kimi seyr edirdi. Səs-küyə qonşu hücrələrdən Şahin, 
Məzahir, Əbülfət, Şamil, Bulud, Rafiq və Ərəstun də gəl-
mişdilər. Ərəstun zarafatından qalmayaraq Eldara, – ayə, 
xəstə hinduşka kimi burnunu niyə sallamısan, sən də 
oxusana, – deyərək, bərkdən güldü. Eldarın isə atmacaya 
reaksiyası günahkarmış kimi ancaq yerində qurcuxması 
oldu... 

O biri gün çantalar yenidən açıldı, hay-küylü məclis 
davam elədi, lakin Eldarın çantası yenə də açılmadı. 
Daha ona söz demək istəmirdim, çünki deyib borcumdan 
çıxmışdım. Məni narahat eləyən isə gürcülərin bizim 
sözləşib çantanın birini açmadığımızı düşünə bilmələri 
idi... 



9-CU MEYDAN  

119 
 

3 
FALÇI 

 
 biri gün qatarın təkərləri artıq Qazaxıstan səhrala-
rı ilə uzanıb gedən dəmir yolunda taqqıldayırdı. 

Hamının çantası boşalmış, ərzaq ehtiyatı qurtarmışdı. 
Birdən gürcülərdən biri – Dato məndən soruşdu: 

– Dostun çantasını niyə açmır? 
Mən çiynimi çəkərək, – hər kəsin ağlı öz hərəkətlərinin 

ağasıdır, dedim. O isə üzünü eloğluma tutub: 
– Bico, çantanda nə var ki, açmırsan? Bombadırmı, 

yoxsa qızıldırmı? – o, bir az fasilə verərək istehza ilə bax-
dıqdan sonra, – yəqin ki, yeməkdir, belə getsə xarab ola-
caq, atacaqsan, – deyə əlavə etdi. 

Eloğlumun üzündə saxta və sırtıq gülümsəmə göründü. 
Yenə də həmin gürcü: 

– Bəs sən bizim yeməklərdən yeyəndə yaxşıdır? 
Bu dəfə istər-istəməz məni xəcalət təri basdı və dəhlizə 

çıxıb vaqonun pəncərəsinə yaxınlaşdım. Amma eloğlu-
mun dünya vecinə deyildi. O biri gürcü mənim utancımı 
görüb bayaqdan özünə əl qatan gürcüyə dedi: 

– Dato, qarqi ra, qaneba tavi, amas sirçixviliya 
(Gürcücə: Dato, bəsdir daha, başını burax, o birindən 
ayıbdır). 

Bundan sonra Dato dönüb mənə tərəf baxdı və sakitləş-
di. Gürcülər öz aralarında pıçıldaşdılar. Eloğlumsa deyə-
sən onun yerinə utanıb yerə girdiyimi duydu və gözaltı 
məni süzməyə başladı. Mən isə özümü o yerə qoymadım, 

O 
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heç nə olmamış kimi pəncərədən ətrafı seyr etməkdə 
idim. Ucsuz-bucaqsız Qazaxıstan çölləri, isti hava, 
vaqonun pəncərəsindən arxaya doğru hürkmüş sayqaq 
sürüsü kimi qaçışan ağaclar, kollar diqqətimi çəkirdi. 
Günəş zenitdən təbiətə dişini elə qıcamışdı ki, yerdə 
otların vahimədən baş-qulağı sallanmış, rəngləri sol-
muşdu. Elə bu vaxt xəyalımdan bir şey keçdi: “Eldar” 
adını buna kim qoyub, görəsən? Axı, deyirlər ki, ad 
insana təsadüfən qoyulmur, onu hansısa bir ilahi qüvvə 
anlamadığımız bir tərzdə diqtə edir. Adam var evdardır – 
yəni, ancaq bir ailə üçün yaşayır, bir evin qəhrini çə-
kəndir, adam da var ki, eldardır – bir elin mənəvi yükünü 
çiyinlərində daşıyandır. Kasıbın itinin adı “qızıl” olan 
kimi, bu zalımın harası eldardır ki? Bunları düşünürdüm 
ki, birdən hansısa adını öyrənə bilmədiyim bir şəhərə ya-
xınlaşdığımızı görüb uşaqları muştuluqladım və dərhal 
da vaqonun pəncərəsini aşağı sürüşdürdüm. Hamı ayağa 
durub pəncərəyə yaxınlaşdı. Qatar şəhərə daxıl olub stan-
siyada dayandı. Tez sözləşib pul yığdıq və bir nəfəri pən-
cərədən aşırıb yemək-içmək almağa göndərdik. O, bir az-
dan dolu setkalarla qayıtdı. Amma burada saçları pırt-
laşıq, arıq bədənli, beli büzməli, qat-qat ətəkli, az qala 
ayaqları da görünməyən uzun don geyinmiş bir qaraçı 
qızı diqqətimi çəkdi. O, vaqonun pəncərəsinə yaxınla-
şaraq pul üçün əl uzatdı və eyni zamanda falçı olduğuna 
da işarə etdi. Cibimdəki qəpiklərdən ovcuna qoyub yana 
doğru aralandım, çünki mən uzaqlaşmasam, o, əl çəkəsi 
deyildi. Elə bu vaxt yadıma bir hadisə düşdü: 
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Çağırış vərəqəsini aldıqdan bir neçə gün sonra kəndi-
mizdəki meydançada futbol oynayırdıq. Məhəllə yarış-
masıydı. Peşəkar oyunçu olmasam da, güclü zərbələrim 
var idi. Bu səbəbdən penaltini mən vurmalı oldum. Qa-
pıçı vurduğum zərbədən uçmağa start götürmüş topun 
istiqamətini düzgün təyin etsə də, onu tuta bilmədi, çünki 
top təsadüfən qapının sağ yuxarı küncündən doqquzluğa 
yönəlmişdi. Komandamızın üzvləri və pərəstişkarları 
məni elə dövrəyə almışdılar ki, özümü o vaxtkı “Neftçi” 
futbol klubunun 9 nömrəli məşhur oyunçusu Anatoli Ba-
nişevskinin yerində hiss edirdim. Bu yarışmada məhəl-
ləmiz qalib gəlmişdi, hamı mənim vurduğum “doq-
quzluq”dan danışırdı. 

Futboldan qayıdanda bağımıza daxil oldum. Dincimi 
almaq məqsədilə orada gəzişməyə başladım. Kəpənək-
lərin ağacın budaqlarındakı çiçəklərlə flirtini seyr edir-
dim. Diqqətimi çəkən kəpənəklərin çiçəkləri incitmədən 
əziyyəti öz qanadlarına verməsi idi. Birdən anam məni 
səslədi. Evə daxil olduqda qəribə bir qadının qonşumuz 
Məleykə xalanın sağ əlini tutub, ovcunun içinə baxa-baxa 
nağıl danışdığını gördüm. Anam bir anlıq mənə tərəf 
dönüb, – bala, falçıdır, gəl, bir sənin də falına baxsın, – 
dedi və bayıra – bayaqdan paqqıldayan samavarın yanı-
na tələsdi. Falçı isə öz hayındaydı, – Məleykə bacı, səni 
ovsunladım, verdiyin pulu da halal et, istəsən bir dua da 
yazdırıb gətirərəm, amma sənə bir rəvayət danışacam. 
Səninlə eyni dərddə olan bir qadın mollanın yanına gedib 
ərindən gileylənir və şirinlik duası yazmasını xahiş edir. 
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Molla isə bir qədər düşündükdən sonra ondan şirin 
bığından bir tük gətirməsini tələb edir. Qadın əvvəlcə 
tərəddüd etsə də, razılaşır. Gedib zooparkda işə düzəlir 
və şirə xidmətin ona tapşırılmasını istəyir. Beləliklə, şiri 
özünə o qədər öyrədir ki, sonda onun bığından bir tük 
qoparıb mollanın yanına qayıdır. Molla tükü götürüb 
yazdığı şirinlik duasının arasına qoyur və qadına deyir ki, 
necə olur ki, vəhşi şirin bığından tük qopara bilirsən, am-
ma bir kişi ilə dil tapa bilmirsən? Fikrimi anladınmı, Mə-
leykə bacı? – Bu vaxt falçı çox ciddi bir görkəm almışdı, o, 
falçıdan çox, el ağbirçəyini xatırladırdı. Səsinin tonunu 
alaraq, yavaşcadan davam edirdi, – bir də ki, bacı, yadın-
da saxla ki, kişinin sirlərini öyrənmək, özünü ona sevdir-
mək üçün onun ən yoğun və bərk damarını götürüb özü-
nün ən isti yerində yumşaltmalısan, kişilərin ən incə yeri 
bax, budur. – Falçının sonuncu cümləsindən sonra Məley-
kə xala əlləri ilə üzünü tutub şaqqanaq çəkir, arada da 
gözaltı məni izləyirdi, yəqin elə buna görə də, bu abırsız 
tövsiyəni eşidib-eşitmədiyimi fikirləşdiyindən çöhrəsi qı-
zarmış halda durub evlərinə yollandı. Bu arada əlində 
qaynar samavar içəri gələn anam falçıdan mənim də 
falıma baxmasını xahiş etdikdən sonra stəkanlara çay 
süzməyə başladı. Doğrusu, belə şeylərə inanmasam da, 
onlara işinin sənətkarı kimi, uzun müşahidələr, təc-
rübələr və bilgilər sayəsində yetişmiş mütəxəssisi kimi 
baxıram. Necə ki ömründə oğurluq etməmiş adamı toyuq 
oğurluğuna göndərsən özünü və ətrafını bircə anda ələ 
verər, amma sənətkar oğrunu müəyyən etmək üçün illər 
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gərək olur. Bu mənada falçılar da öz işinin ustasıdırlar. 
Bundan başqa, çağırışçı olduğumdan anam kövrəlmişdi, 
onun könlünü qırmaq olmazdı. Çünki oğlu əsgərliyə və 
ya başqa uzaq səfərə hazırlaşan ananın ürəyi şüşə kimi 
nazik olur. Onu bir üfürük də sındıra bilər. 

Falçı bu işin müqabilində 10 manat pul və əynimdəki 
narıncı köynəyimi istədi. Mən isə etiraz edərək bir qədər 
köhnəlmiş qırmızı rəngli köynəyimi təklif etdim. Falçı 
buna münasibət bildirmədən adımı, atamın adını və so-
yadımı soruşub kağız üzərində riyazi əməliyyata keçdi. 
Bir qədər hesab-kitab etdikdən sonra çantasından qalın 
dəftər çıxarıb vərəqləməyə başladı. Axtardığını tapdı və 
sətirlərə göz gəzdirərək aramla danışmağa başladı: 

– Bala, sənin adının, ata adının və soyadının hərflərə 
görə ştrix kodlarının cəmi 9-dur. Bu, müqəddəs rəqəmdir, 
mükəmməllik və bütövlüyün, böyük cəsarət və qabiliyyə-
tin, nadir insanlarda müşahidə olunan fitri istedadın və 
əvəzolunmaz bacarığın simvoludur. Bu rəqəmlə doğulan-
lar yüksək yaradıcı potensiala, zəngin düşüncə tərzinə, 
qeyri-adi fərasətə malik olur, əsasən ədəbiyyat və incəsə-
nətdə uğur qazanırlar (bunu deyərkən otaqdakı kitab rə-
finə və divarda mıxdan asılmış 9 telli saza nəzər saldı, 
mən isə ani olaraq içimdə 4 il öncə saz ifaçılığı üzrə Gür-
cüstanın ən baş mükafatını aldığımı xatırladım). Bu cür 
adamlar döyüşçü təbiətinə, çəkişmələrin öhdəsindən gəl-
mə bacarığına malik olsalar da, hərb və ticarət işlərin-
dən uzaqdırlar. Onlar pulu ehtiyaclarına uyğun arzula-
yarlar. Bu rəqəm altında böyük ixtiraçılar, alimlər, musi-
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qiçilər doğulurlar. Onlar zamanını qabaqlayan fikir sa-
hibidirlər, bu səbəbdən bəzən işgəncələrlə, ən azından 
ictimai qınaqlarla üzləşirlər. – Falçı burada azca fasilə 
verib yenidən davam etdi: 

– Bütün bunlara baxmayaraq, belə adamlar nüfuz sa-
hibi və lider olurlar, xırdaçılıq onlara yaddır, təkəbbür-
dən uzaqdırlar, başqalarından bacardığından artıq heç nə 
tələb etmirlər, onların ləyaqət və hüquqlarına hörmətlə 
yanaşırlar. Onlar özünə hörmət etməyi və sevməyi, tale-
yinə nəzarət etməyi bacarırlar. Bir qədər şıltaq görünsələr 
də, kimsəyə əziyyət verməyi xoşlamırlar. Nəvazişə çox 
böyük ehtiyac duyurlar, lakin bunu büruzə vermirlər. 
Ailəsinə hədsiz dərəcədə bağlı olurlar və onları xoşbəxt 
etmək eşqi ilə yaşayırlar. Yoldaşlarını arxada buraxmaz, 
dostlarına yardım edərlər, tanımadığı insanlara belə 
kömək etmək arzusu ilə yaşayarlar. 9 rəqəmi altında 
doğulanlar Allaha yaxındırlar, Yaradanın nəzəri həmişə 
onların üzərində olur. – Falçının bu sözlərindən anam 
xoşhal olmuşdu, açığı məndə də ona qarşı yaxşı müna-
sibət yaranmışdı, ona inanmağa başlamışdım. Amma elə 
bu zaman falçı üzərimdə hansısa qara qüvvənin oldu-
ğunu söylədi və onları yox eləmək qarşılığında anamın 
boynuna əlavə 5 manat da qoydu. Razılıq aldıqdan sonra, 
əynimdəki narıncı köynəyi çıxarıb ona verməyimi tələb 
etdi. Zövqümə uyğun olan bu köynəyi verməyə etiraz 
edərək başqa köynəyimi götürməsini təklif etdim. Beləcə, 
falçı anamın gətirdiyi qırmızı rəngli nimdaş köynəyimi 
götürüb ovsunlamağa başladı. Proses təxminən 3 dəqiqə 
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çəkdi. Sonra da əynimdəki narıncı köynəyi çıxarıb qırmı-
zını geyinməyimi tapşırdı. Belə də etdim. O, bayaqdan 
vermək istəmədiyim narıncı köynəyimi çantasına qoya-
raq, – indi bütün qara qüvvələr bu köynəkdədir. Bir ağır 
seyid var, bu köynəyi sizin adınızdan həmin seyidin (söh-
bətin kimdən getdiyi məlum deyildi) türbəsinə nəzir qo-
yacam, – dedi. Mənim narazılıqla çulğalaşmış susqun-
luğumu və məyusluğumu hiss edib, – hələ qarşına çox 
doqquzlar çıxacaq, – deyərək məni düşündürdü, bəlkə də 
əmin etdi. – Əlbəttə, falçı anamla mənə doqquz gəldi, – 
deyə düşündüm, lakin yol üstə olduğumdan anamın 
inancını sındırmaqdan vaz keçdim, ürəyimdə isə falçının 
nə dədəsi qaldı, nə də cijisi. 

Ani olaraq bayaq vurduğum doqquzluğu xatırladım. 
Topun qapının yuxarı sağ küncündən keçdiyi məqamı 
göz önünə gətirərkən orada qapı dirəklərinin və topun 
yaratdığı 9 təsvirini göz önündə canlandırmaq elə də 
çətin deyildi. Demək, birinci fırıldağı mən qapıçıya, ikinci 
fırıldağı isə falçı anamla mənə gəlmişdi. Bax beləcə, 
fırıldağın cavabı da fırıldaq olar, özü də ikiqat! – deyə 
fikirləşdim. Falçı şərtləşilmiş məbləği də aldıqdan sonra, 
doqquz gələcəyi növbəti hədəfini axtarmaq üçün yola dü-
zəldi. Başı narıncı köynəyimi çırpışdırmağa qarışan falçı 
üzərində hesab apardığı kağızı və “çörək ağacı” olan dəf-
tərini götürməyi unutmuşdu. Onun əşyalarının dalınca 
qayıtması xeyli çəkdi, mən isə fürsətdən istifadə edib, fal-
çının dəftərindən oğurluq edərək qeydlər götürdüm. 
Kağızda mənim adımın, atamın adının və soyadımın 
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hərfləri rəqəmlərlə indeksləşdirilmiş, sonunda bərabərlik 
işarəsi qoyularaq, onların üç rəqəmdən ibarət cəmi (108) 
yazılmış, daha bir bərabərlik işarəsi qoyulmaqla cəmdəki 
rəqəmlər tək-tək toplanmış və nəhayət, 9 ədədi alınmışdı. 
Həmin rəqəmlərin əbcədin Azərbaycan ekvivalenti ol-
duğunu sonralar öyrənə bildim: 

 
 E L B Ə Y  İ  C Ə L A  L O Ğ L U M E H D İ  Y  E V 
6+9+2+7+4+5+3+7+9+1+9+3+1+9+1+1+6+2+5+5+4+6+3=108

=1+0+8=9 
 
Bu məsələ məni xeyli düşündürdü, sonda isə bayaq 

vurduğum “qol”da hikmət axtarmağa başladım. Penalti 
11 metrlik məsafədən vurulur, qapı dirəklərinin arası isə 
7 metrdir. Demək, 11+7=18=1+8=9. Yəni mənim vurdu-
ğum doqquzluqla futbol oyununun parametrləri simmet-
riya təşkil edir. – Bu gözəldir, burada heç bir fırıldaq 
yoxdur, falçının elədikləri isə dəqiq fırıldaq idi, – deyə 
düşündüm. İtin yarası gözünün qabağında olan kimi, 
falçının doqquz gəlməsi heç gözümün qabağından get-
mirdi, hey məni narahat edirdi... 

Həmyerlilərim Mehdi ilə Ərəstunun səsinə xəyaldan 
ayrıldım. Gözlərimlə qaraçı qızı axtardım. O biri vaqon-
ların pəncərəsi ağzında süləndiyini görüb, – bu da doq-
quz gəlməyə adam axtarır, – deyə düşündüm. Bayaq ya-
xınlaşan eloğlularımla bir qədər danışıb-güldükdən sonra 
onlar öz plaskartına çəkildilər. Mən isə vaqonun pən-
cərəsinə şəhadət barmağımla 9 yazdıqdan sonra, iştirak-
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çısı olduğum “serial”ın davamını izləmək üçün hücrəmə 
qayıtdım. Kənardan məni izləyən Tamaz nəyə görə məhz 
“9” yazdığımı soruşdu. Bayaqdan xatırladıqlarımı təf-
silatı ilə yol yoldaşlarıma nağıl etdim, sonda da bu rəqə-
min Türklərin müqəddəs rəqəmi olduğunu diqqətə çat-
dırdım. Bunun əsaslandırılmasını isə Türk mifologiya-
sında yaranışın doqquzluqla, yəni Oğuz xan, onun iki 
arvadı və altı oğlu ilə başlandığını o vaxtkı bilgilərimə 
uyğun olaraq qısaca izah etdim, eyni zamanda sazın sinə-
sində simlərin sayının 9 olduğunun da bu mifologiyayla 
bağlı olduğunu iddia etdim. Əlbəttə ki, 9 simin birlikdə 
səsləndirdiyi melodiya türkün bütövlük nəğməsi, birlik 
simvolu, bərabərlik göstəricisi, ruh yüksəkliyi, yaşamaq 
və gəlişmək eşqidir. 

Dostlarıma “Dədə Qorqud” dastanlarından Dəli Dom-
rul doğularkən atasının 9 buğa yendiyini də xatırlatdım. 
Onların heyranlıqla dinlədiyini görüb daha bir neçə 
mifoloji nümunələrə əl atdım: 

– Türk mifologiyasına görə, dünyanı yaradan Qara Xan 
dünyanın tam mərkəzinə 9 budaqlı şam ağacı əkibmiş və 
ilk insanı doğum ilahəsi Kübey Xatunun da içində oldu-
ğu həmin ağacın koğuşunda dünyaya gətiribmiş. Yaqut-
lar 9 Göy Tanrısının olduğuna inanırdılar. Bundan başqa, 
altaylıların mifik təsəvvüründə Göyün doqquz qatdan 
ibarət olduğu bildirilir və Göyün doqquzuncu qatında 
oturan Tanrı Yeri yaratdıqdan sonra doqquz adam xəlq 
eləyib ki, bütün insanlar həmin doqquz adamın törəməsi 
hesab olunur. Türk xalqları üçün çox böyük əhəmiyyət 
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daşıyan Altay dağlarının simvolik forması səmada 9 kü-
ləyin kəsişdiyi yerdə dayanan Altundağ hesab edilir. Zir-
vəsində Altan Xanın dayandığına və 9 oğlu olan Göytanrı 
Ulgenin də burada olduğuna inanan türklər Altundağda 
9 tanrının yaşadığına inanırdılar. Qədim Türk mədəniy-
yətində altun – xaqanın, gümüş – vəzirin, tunc isə xalqın 
rəmzi göstəricisidir. Özlərinin qədim inanc və iddialarına 
əsasən desək, 9 köşəli Xan Altayın bir-birinin davamı 
hesab edilən mifoloji dağlarından ikincisi, yerüzündə 9 
çayın qovuşduğu yerdə dayanaraq göyün onikinci qatı-
nadək yüksələn, Altundağın orta hissəsi olaraq qəbul 
edilən, Türk-Altay mifologiyasında “Dünya dağı” adlan-
dırılan Dəmirdağdır. Xan Altayın üçüncü dağı isə, ye-
raltında 9 yeraltı dənizin birləşdiyi yerdə dayanan, Al-
tundağın yeraltında olan üçüncü hissəsi kimi qəbul 
edilən Misdağdır (Bakırdağ). Altaylılara görə, dənizin di-
bində 9 ucluqlu qara daş var. Həmin daş qiyamət günü 9 
yerindən ayrılacaq, tünd sarı rəngdə dəmir atlara minmiş 
9 döyüşçü ətrafa hücum çəkəcək. Onların başqa bir inan-
cına görə isə insanın skeletində 9 adda əlavə var, bunlar 
baş, bel, diz, topuq, çiyin, dirsək, ovuc, əl biləyi və ayaq 
biləyidir. 

Bu barədə daha bir neçə misal çəkmək olar. Məsələn, 
Xakasların əfsanələrindən birində qədim zamanlarda 
İyus (Orta Yenisey ərazisi) bölgəsində 9 Qırğız qardaşın 
yaşadığı və onların sayının artaraq 9 minə çatdıqda 
Hooray birliyinin Qırğız boyunu yaratdıqlarından bəhs 
olunur. Başqa bir əfsanədə isə təcavüz etmiş düşmənə 
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qarşı apardığı gərgin savaşlardan sonra onlara boyun 
əyməyərək Altaydan Tanrı dağlarına köç etməyə qərar 
vermiş Hooray xalqının Ağiyus çayını 9 günə keçdiyi öz 
əksini tapır. Türkiyəli alim Faruq Sümər “Oğuzlar” kita-
bında VII əsrin ikinci yarısında baş verənlərdən bəhs 
edərkən, həmin vaxt Tula çayı sahillərində 9 oğuz boyu-
nun yaşadığı barədə ətraflı yazır və hətta Bilgə Kağanın 
kitabəsindəki “Doqquz oğuz boyu öz boyum idi” cüm-
ləsini diqqətə çatdırır. Oğuz mifologiyasından Oğuz 
xanın altı oğlu olduğunu, onların “Boz ox” və “Üç 
ox”lara bölündüyünü bilirik. Buradakı “boz” sözünün 
hansısa rəqəmi ifadə etdiyini güman etməkdə Faruq Sü-
mərlə həmfikirəm. Hətta bu sözün 6 rəqəmi olduğunu da 
düşünürəm, lakin bu, hələki isbat olunmayıb. Dediyimiz 
sübuta yetirilərsə, onda Oğuzun altı deyil, doqquz oğlu 
olduğuna əmin olarıq və güman etdiyimiz üç oğulun da 
hərəsinin dörd övladı törədiyi məlum olarsa, o zaman 9 
boyun 24 deyil, 36 (3+6=9) qola ayrıldığının məntiqli 
izahını vermiş olarıq. Qeyd etməliyik ki, Oğuzlarla bağlı 
bu günə qədərki bilgilər Çin qaynaqlarına, həmçinin VII 
əsrin yadigarı Yenisey və VIII əsrə aid edilən Orxon 
abidələrindəki kitabələrə əsaslanır. Təbii ki, o dövrdə bu 
yazılardan kənarda qalmış boyların olduğuna da şübhə 
etmək olmaz. – Dostlarıma bunları nağıl etdikdən sonra 
bəhs olunan rəqəmin müqəddəsliyinin İslam aləminə də 
sirayət etdiyini vurğuladım. Belə ki, yeniyetmə vaxtla-
rımda Allahın 99 adı olduğunu ilk dəfə Mələk nənəmdən 
eşitmişdim. Sonralar cənnətin qapısında yazılmış “Bis-
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millah” kəlməsinin 9 hərfdən ibarət, eləcə də, bu sözün 
əbcədin ərəb ekvivalenti ilə hesablayanda cəminin 9 ol-
duğunu müşahidə etdim. Hesablamanı göstərməzdən 
əvvəl qeyd edim ki, ərəb qrammatikasına görə, sözlərin 
içərisində iştirak edən saitlər yazılmır və əbcəd hesabına 
daxil olunmurlar, lakin aşağıda göstərəcəyimiz şəkildə is-
tisna hallar da mövcuddur. Bundan başqa, rəqəmlərin ar-
xasındakı sıfırlar həyatın gedişatına siyasətin müdaxiləsi 
kimi bir şeydir, bu sıfırlar qaragüruhçuluqdan, hesabla-
manı çətinləşdirməkdən başqa heç bir rol oynamırlar. 
Müqayisə üçün hər iki varianta (sıfırlarla və sıfırsız) ba-
xaq: 

 
B  i   s    m i  l   l a h 
2+1+90+40+30+30+5 =198 = 1+9+8=18 = 1+8= 9 və yaxud 
2+1 +9 + 4 + 3 + 3 + 5 =27 = 2+7= 9 
 

Bunları izah etdikdən sonra Tamaz fırıldaqçının gəldiyi 
doqquzun müqəddəs doqquza nə aidiyyatı olduğunu so-
ruşdu. Əlbəttə ki, fərqi izah etməliydim: 

– Doqquz rəqəmi bir insanda cəmləşmiş bütün əlamət-
lərin ən yüksək əyarının, o cümlədən fitri istedada, iti 
məntiqə, dərin elmə, füsunkar əxlaqa, hüdudsuz təva-
zöyə, böyük ürəyə, parlaq ruha, zəngin mənəviyyata, 
işıqlı simaya sahib olmanın simvoludur. Doqquz bir şəx-
sə aid bütün cəhət və əmsalların mükəmməlliyinin 
emblemidir. Bir də var ki, bəzi insanlar özünün daha üs-
tün bilgilərə və qeyri-adi istedada malik olduğunu məq-
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sədli surətdə, pafoslu çıxışlarla başqalarına sırıyırlar. Bu-
na “doqquz gəlmə” deyilir. – İzahatı verdiyimdə Dato tə-
ləsik müdaxilə etdi: 

– Hə dəə, falçı kimi. 
– Bəli, necə ki, falçı insanların inancından, məsələn, sə-

mavi kitablar, müsəlmanlara xas təsbehlər, əllərin ovu-
cundakı cizgilər, oyun kartları vasitəsilə, eləcə də, cinlər 
və ya ruhlarla təmasda olduğunu söyləyərək insanlara 
onların gələcəyindən xəbər verəcəyinə, yaxud da qara 
qüvvələri üzərindən götürəcəyinə inandırır, əvəzində isə 
öz ciblərini doldurmaqla məqsədlərinə nail olurlar. Bunu 
bütün sahələrə, o cümlədən üzdə saf görünməyə çalışan, 
bir çox hallarda isə altda çirkin məqsədlərə xidmət edən 
siyasətə də aid etmək olar... 

Qatar tərpənən kimi süfrəni açdıq. Bunu görən eloğlum 
mərhəmət damarı tutmuş kimi çantasını götürüb 
oturduğu yerə qoydu. Elə bu zaman Dato dilləndi: 

– Niyə açırsan? Açma, gəl bizimlə ye! 
Gülüşdülər. Mənə isə elə gəldi ki, ikimizə də eyni gözlə 

baxırlar. – Bunlar lap ağ elədilər, – deyə düşündüm və 
yenə də pərt oldum. Bu, yol yoldaşlarımın gözündən qaç-
madı, narahatçılığımı hiss eləyən və bayaq yoldaşına 
“ayıbdır” deyən Malxaz üzünü mənə tutaraq: 

– Sənə nolub? Burda hamımız dostuq, həmyerliyik. Za-
rafat eləyirik, – dedi. İrakli onun sözünə söykək verdi: 

– Mən səni çox sevdim, bilgilərin valehedicidir, amma 
bayaqdan söylədiklərinlə bizə doqquz gəlib-gəlmədiyinə 
inad edə bilmərəm, – deyərək, sözünə zarafat qatdı. 
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Mənsə təşəkkür etdikdən sonra gülümsəyərək, – hər şe-
yin həddi var, – dedim, sonra da, – İrakli, mənim söylə-
diklərimdə yanlışlıq ola bilməz, çünki bunlar çoxsaylı 
tarixi qaynaqların ortaq nəticəsidir, – deyə özümə bəraət 
qazandırdım. Dato əlini çiynimə vurdu: 

– Fikir eləmə, zarafatlaşırıq. 
Elə bu vaxt Eldar çantasının ağzını açdı. Çantadan 

çıxan üfunətdən, leş iyindən hamı burnunu tutub, ağzını 
büzüşdürdü. 

Kəmhövsələ Dato qışqırdı: 
– Ra şvebi, bico (gürcücə: sən neyləyirsən, oğlan)! 
Hamı məyus oldu və Malxaz: 
– Tez onu bayıra at, daha o, heç kəsə lazım deyil! 
Neçə gündür göz dağı olan çanta, içindəki bir şüşə 

arağı və qəzetə bükülmüş motal pendirini götürdükdən 
sonra axır ki, bayıra atıldı. Bundan sonra mən də özümdə 
bir rahatlıq hiss etməyə başladım. Tamaz adında o biri 
gürcü üzünü eloğluma tutub dedi: 

– Sən onu Qazaxıstan çöllərində sülənən itlərə pay gə-
tirmişdin, deyilmi? 

Gülüşdülər, mən də gülümsədim. Yenə də Tamaz: 
– Fikir eləmə, təki canın sağ olsun, yaxın otur, o arağı 

da qoy bura, – o, bir az ara verdikdən sonra, – bax, gör-
dünmü, sən bizə doqquz gəldin, Allah da sənə, – deyə 
əlavə etdi. Bu zaman hay-küylü gülüş səsləri hücrəni 
başına götürdü. Arada Tamaz, – Dato, sən yenə də iylən-
miş ayağını ayaqqabıdan çıxardın? – deyə, ona etiraz etdi. 
Dato isə, – yox, budur ee, ayaqqabım ayağımdadır, – 
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dedikdən sonra, Tamaz, – bəs, bu nə iydir? – deyə ətrafa 
boylandı. Mən isə, – Tamaz, bu motala basılmış qoyun 
pendirinin iyidir, – dedim və sözümə davam etmək istər-
kən Dato Tamaza çəmkirərək, – indi iyin haradan gəldi-
yini bildinmi, bayaqdan özünə əl qatıb düşmüsən üstümə 
ki, ayaqqbılarını geyin, nə bilim nə, bəsdir dəə. – Tamaz 
gülümsədi, mənsə, – motal pendirindən zəhləm-zad get-
mir, əksinə, onu o biri pendirlərdən daha üstün tuturam. 
Məsələ ondadır ki, iylərlə qoxular bənzər olurlar. Adətən 
eyni iy pendirdən gələndə ləzzətlə, ayaqdan gələndə 
ikrahla qarşılanır, – deyə əlavə etdim. Hücrə yoldaşlarım 
gözlərini üzümə dikib gülümsəyirdilər, deyəsən onları 
sözün hikmətinə valeh etmişdim. Mən bunları danış-
dıqca, Tamaz sağ əlinin orta barmağını burnunun üstün-
dən alnına və oradan da geriyə sürüşdürməklə beynində 
nəyisə vuruşdururdu. Mənə elə gəlirdi ki, o, bayaqdan 
iyin məhz Datonun ayağından gəldiyinə doğrudan da 
şübhə etməyə başlayıb. Sən demə, onu başqa şey dü-
şündürürmüş. Nəhayət, beynindən ortalığa belə bir sual 
sürüşdürüb çıxardı: 

– Dostum, sənin ağlına heyran oldum, amma bir sual 
vermək istəyirəm. – Mən, – buyur, – dedikdən sonra o, 
əlavə etdi: 

– Dünyanın ehtiyacı yalnız sənə olsaydı, hansı funksi-
yanı daşımağa üstünlük verərdin? – Tamazın bu sualı 
bəlkə də o vaxtkı düşüncələrimin yekun göstəricisini 
doğmalıydı. Cavabımsa belə oldu: 
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– Bilirsən, qardaş, ən azından Xirosimo və Naqasakinin 
üzərinə atılmış, bunun davamı olaraq, sabah da digər 
ölkə və şəhərlərə tuşlanacaq nəhəng bombaları elə göy-
dəcə oyuncağa çevirmək gücündə olmağımı istəyərdim. – 
Cavabımı dinlədikcə Tamazın çənəsi və alt dodağı paralel 
dartılaraq, onun üst dodağını yuxarıya itələdi, bığ yeri 
yanlardan aşağıya sallandı, çöhrəsi gülümsədi və – daha 
sənə sözüm yoxdu, – deyib, əllərini üzündə cütləyərək 
qulaqlarının üstündən başının arxasına doğru sürüş-
dürdü. Sonra da tələsik badəni götürüb, – bu sonuncu 
sağlığı sənin şərəfinə qaldırmaq istəyirəm, bu səfərdə üç 
şey öyrəndimsə, onun hər üçü sənin sayəndə oldu, sənə 
uğurlar arzulayıram, – deyərək, şən notlarla məclisimizə 
yekun vurdu... 

Axır ki, orta Sibirdə yerləşən Sverdlovsk (indiki Ye-
katerinburq) vilayətinin Nijniy-Taqil şəhərinə yaxın İva 
yaşayış məntəqəsinə çatdıq. Onu da deyim ki, çatana 
qədər hara getdiyimizi nə özümüz bilirdik, nə də bundan 
valideynlərimiz məlumatlı idilər. SSRİ dönəmində bu, 
dövlətin hərbi sirri hesab edilirdi. Maraqlıdır, bu necə sirr 
olur ki, hərbi hissəyə çatan kimi, harada olduğumuzu 
öyrənir, valideynlərimizi məktub vasitəsilə məlumat-
landırırdıq. Hətta bəzi valideynlər oğlunu görmək üçün 
hərbi hissəyə gəlirdilər. 

Nə isə, qatardakı yol yoldaşlarımla görüşüb ayrıldıq. 
Bizi qruplara bölüb müxtəlif hərbi hissələrə göndərdilər, 
bundan sonra, hərbi xidmət müddətində bir daha Eldarı 
görə bilmədim. Beləcə, qatardakı beş günlük həyat, 
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Tayqa meşələri – qədim savarlar, suvarlar, sabarlar və ya 
sabirlər yurdu ilə uzanıb gedən yollar özəlliklərilə yad-
daşıma həkk olundu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan 
sonra, tarixlə bağlı kitabları oxuduqca xəyalən bu yerləri 
yenidən qarış-qarış gəzəcəkdim. Orada deyilirdi ki, 
Suvarların...Sabirlərin qədim vətəni – müasir qərbi Qa-
zaxıstan çölləri də Qərbi Türkyut Türk kağanlığının tər-
kibinə daxil idi. Suvarlar, sabirlər ölkəsi VII əsrdə artıq 
“Sibir kağanlığı” adlanırdı. Lev Qumilyova görə, Sibir 
tayfaları da bulqarlar kimi dulu qruplaşmasına yaxın idi-
lər. Dulu qruplaşması isə çoxluğunu türkyutlar (türklər) 
təşkil edən tayfa birləşmələri idi. Sibirlilər, suvarlar, 
sabirlər zaman-zaman şimala, eləcə də Qafqaza və şərqə 
doğru yayılmışdılar... Sən demə, xidmət etdiyim yer 
türklərin qədim vətəni olubmuş. Elə bu səbəbdən, yuxa-
rıda deyilənləri əsas götürərək rusların leksikonundakı 
“sever” (şimal) sözünün Suvar türk boyunun adından gö-
türüldüyünü zənn edirəm. İva toponiminə gəldikdə isə, 
bunun Oğuz xanın Üç ox qrupuna aid etdiyi Dəniz 
xandan törəyən dörd nəvəsindən üçüncüsü İva və ya 
Yıvanın adıyla bağlı olan, ümumilikdə isə 24 Oğuz 
boyundan birinin adı olduğu bizə tarixdən məlumdur. 
Üstəlik “iva” sözündəki hərflərin əbcədin Azərbaycan 
ekvivalenti ilə rəqəmləri cəminin 9 olduğu da (5+3+1=9) 
xoş bir təsadüfdür... 
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4 
9-CU MEYDAN 

 
ura bizim iki il xidmət edəcəyimiz o vaxt açıqlan-
ması yasaq olan zenit-raket hərbi hissəsi idi. Doğ-

ruluğu şübhə altında olsa da, Rusiya Dövlət Dumasının 
çağdaş deputatı Jirinovskisayaq ciddiliyi ilə lağlağısı 
fərqlənməyən bir zabitin dediyinə görə, buradakı raketlər 
NATO-nun beş strateji hərbi nöqtəsinə tuşlanıbmış. Gü-
man ki, bu da zabitlərin əsgərlərə gəldiyi siyasi doqquz 
idi. “Siyasi doqquz” ifadəsindən əndişələnmək lazım 
deyil, çünki ən azından bütün referendum və seçkilərdə, 
ölkədaxili, eləcə də beynəlxalq siyasətdə təkcə onun 
şahidi oluruq. 

Doğrusu, belə bir hərbi hissəyə düşdüyümə bir qədər 
təəccübləndim də. Çünki xüsusilə Azərbaycan vətəndaş-
ları əsgərlikdən qayıdanda tikinti taborunda (batalyon) 
xidmət etdiyini söyləyirdilər. Bunun sirrinə sonralar 
bələd olacaqdım. Belə ki, Sovet dönəmində müsəlman 
gənclərin əsgəri xidmətə çağırılarkən, əsasən tikinti 
taborlarına cəlb olunması da bir “siyasi doqquz” imiş. Bu, 
SSRİ-dən əvvəlki Rus imperiyasından qalma ənənə olub. 
O zaman Rus imperiyası müsəlmanlara inanmadığı və 
hərbi hazırlığından qorxduğu üçün onları hərbi xidmət-
dən “azad” etmişdi. Bu hal imperiyanın öz tərkibində 
olan müsəlman-türk dövlətlərinə vurduğu ən güclü 
zərbələrdən biri idi. Çünki hərbi təlimi və təcrübəsi olma-
yan bir xalq özünümüdafiədə mütləq axsamalıdır. Bu halı 
1905-1907-ci illər və bir qədər sonra detalları ilə bəhs edə-

B 
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cəyimiz 1918-ci ildə erməni daşnaklarının Azərbaycanda 
törətdiyi qırğınların qarşısının alınmasına əngəl olmuş 
başlıca səbəblərdən biri kimi də göstərmək olar. Həmin 
dövrdə yuxarıda göstərdiyimiz səbəb üzündən uzun 
müddət savaş görməyən Azərbaycan xalqı hərb işlərini 
yadırğamışdı. O zaman könüllü fəaliyyət göstərən mü-
səlman hərbi dəstələrindən ibarət bir diviziya vardı ki, 
bunu da təhqiramiz, ironik münasibət bəsləyərək “Vəhşi 
diviziya” adlandırırdılar. Təbii ki, bu diviziya təkbaşına 
xalqı xilas edə bilməzdi. Lakin vurğulamalıyıq ki, həmin 
dövrdə yeni yaradılmış Azərbaycan hökuməti Tiflisdən 
Gəncəyə köçdükdən sonra milli ordu hissələrini yaratma-
ğa başladı. Bu isə tezliklə başa gələsi bir iş deyildi. Bu, hə-
min o vaxt idi ki, hökumət Gəncəyə köçməzdən əvvəl Ba-
kı Sovetinin daşnak dəstələri Gəncə istiqamətində yürüşə 
başlamış, Ermənistanın milli dəstələri isə Qərbi Azərbay-
can ərazilərinə təcavüz etmişdi. Elə bu səbəblər üzündən 
Azərbaycan hökuməti o zamankı beynəlxalq müna-
sibətlərə uyğun olaraq dostluq haqqında müqavilə bağla-
dığı Osmanlı hökumətinə hərbi yardım barədə müraciət 
etmişdi. Buna cavab olaraq Türkiyənin 5-ci Qafqaz Divi-
ziyası Nuru Paşanın başçılığı ilə Azərbaycana gəldi və 
milli hərbi hissələrlə birləşərək “Qafqaz İslam Ordusu” 
adlandı. İlk uğurunu Göyçay ətrafında qazanan Qafqaz 
İslam Ordusu Bakının azad edilməsində əvəzsiz rol oyna-
dı... 

Bunlar öz yerində, mənsə zenit-raket hərbi hissəsində 
xidmət edəcəkdim. Əvvəlcə bizi əsgər hamamına apar-
dılar. Kəndimizdəki keçmiş əsgərlərdən aldığım təlimata 
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görə, hamama daxil olduğum vaxt ehtiyat pullarımı 
sahibsiz qoymamalıydım, onu ya oyuncaq şarının içində 
ağzımda saxlamalıydım, ya da etibarlı bir adama ver-
məliydim, necə ki, çoxları belə də edirdi. Onu da deyim 
ki, pulumu şalvarımın iç tərəfində əvvəlcədən tikdir-
diyim gizli cibdə yerləşdirmişdim. Hamama narahatlıqla 
girib çıxsam da, pulun yerində olduğunu gördükdə 
sevindim. Hamamlandıqdan sonra bizi əsgər forması ilə 
təmin etdilər. İlk dəfə uzunboğaz dəri çəkmələri geyinən-
də ağırlığını hiss edib məyusluqla hələ iki il onları daşıya-
cağım barədə düşündüm. 

Bizi dördmərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsinə yerləş-
dirdilər. Buranın səliqə-sahmanı yüksək səviyyədə 
qorunurdu. İkiyaruslu əsgər çarpayılarının çox səliqəylə 
düzüldüyü zalın döşəməsi hər bazar günü şüşə parçaları 
ilə qaşınaraq ağardılır, üstündən saqqız ağacından 
alınmış ətirli zift – mastika vurulurdu. Səhərlər hər kəs öz 
yataq dəstini sahmana saldıqdan sonra, onun çarpayının 
keçid tərəfindəki yanına xüsusi tamasalarla düz xətli 
haşiyələr vurmalıydı. Yəni hər şeyin son dərəcə səliqəli 
olması tələb olunurdu. 

Buraya yerləşdikdən sonra valideynlərimə ilk əsgər 
məktubunu yazmaq üçün hərbi hissənin ünvanını öyrən-
dim: “h/h 34101”. Falçıdan öyrəndiyim üsulla dərhal rə-
qəmləri üst-üstə gəlib hesabladım və dodaqlarımı bir-bi-
rinə sıxaraq öz-özümə, – əstağfürullah, yenə də 9, – deyə 
düşündüm. 
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Karantində 40 gün təlim keçdikdən sonra bizi hərbi his-
sələr arasında bölüşdürdülər. Mənim də daxil olduğum 
qrup “9-cu meydan”a gətirildi (qeyd: bir sıra hərbi hissə-
lərin tabe olduğu hərbi birləşmə – diviziya qeyri-rəsmi 
olaraq meydanlara (1-ci, 2-ci və s.) bölünürdü). Burada 
bir alay (polk) və ayrıca bir hərbi hissə yerləşmişdi. 
Əsgəri olduğum hərbi hissə alayın tabeçiliyində idi. Məni 
hissənin 1-ci “Mühəndis-istehkamçı bölüyü”nə yerləşdir-
dilər. Ümumilikdə bu məkanın qeyri-rəsmi adı elə “9-cu 
meydan” idi. Başqa hərbi hissələrin bütün əsgər və 
zabitləri buranı həmin adla tanıyırdılar. “9-cu meydan” 
adını eşidəndə ilk yadıma düşən falçının “hələ qarşına 
çox doqquzlar çıxacaq” cümləsi oldu. Maraqlı burasıdır 
ki, düşdüyüm hərbi hissənin rəsmi ünvanı “h/h 34542” 
(yenə də 9) idi. Falçıya inamım bir az da artmışdı, eyni 
zamanda, qəlbimdə onu yamanladım, narıncı köynəyimi 
unuda bilmirdim, hərçənd daha o, mənə lazım deyildi. 
Elə bu vaxt falçının anamla mənə doqquz gəldiyi günün 
axşamını xatırladım. Belə ki, həmin axşam qonşumuz 
Murada başımıza gələnləri təəssüflə nağıl etdim. O isə bir 
hadisə danışdı. 

Muradın dediyinə görə, kəndimizin cənub məhəllələ-
rindən birində yaşayan Əziz yay vaxtı arvad-uşağını yay-
lağa göndəribmiş. Günlərin bir günü o, uşaqlarını unu-
dub, arvadının xiffətindən yanıb-yaxılırmış. Hava isti ol-
duğundan alt paltarda həyətdəki tut ağacının kölgəsində 
quraşdırılmış taxtın üstünə uzanıb, üstünü də ağ mələfə 
ilə örtübmüş. Elə bu vaxt həmin falçı-dilənçi ona yaxınla-
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şaraq kömək istəyib. Bu yöndəmsiz falçı Əzizin gözünə 
mələk kimi görünüb və ona, – qalx evə, sağ tərəfdəki ota-
ğa gir, oradakı servanta düzülmüş stəkanların birinin 
içində pul var, nə qədər lazımsa götür, – deyib və sonra 
da ona canıyananlıq edərək, – pilləkənlərlə qalxanda 
ehtiyatlı ol, məhəccərdən tut ki, yıxılmayasan, – deyə 
əlavə edib. Falçı belə də edib. Lakin o, servantı axtardığı 
zaman Əziz qızılquş kimi onun başının üstünü kəsdirib 
və pul qarşılığında öz fizioloji tələbini ödəmək razılığını 
alıb. Beləliklə, Əziz falçıya doqquz gəlib, falçı da Əzizin 
servantdakı stəkanından bir manat əvəzinə on manat, 
yəni doqquz manat artıq götürüb evdən mürəxxəs olub... 

Bu əhvalatı xatırlayaraq gülümsədim və, – di get, falçı, 
bu da sənə narıncı köynək, – deyərək özümə təsəlli ver-
dim. Bu an göyün üzündə diqqətimi çəkən durna qatarın-
dan Əzizə yağlı bir “sağol” ismarladım. Deyilənlərə görə, 
yerdəki daşlardan birini götürüb o biri üzünə çevirəndə 
durnaların səfi pozulur. Bunu uşaq ikən çox təcrübədən 
keçirmişdik, bəzən alınırdı da, ən azından durnalardan 
biri qısa müddətə də olsa cərgədən çıxırdı. İndi isə Əzizin 
salamını tərəddüdsüz çatdırmaları xatirinə onları incit-
məyi ağlımdan belə keçirmədim... 

Kazarmada çarpayımız və onun yanındakı dolabımız 
müəyyən edildi. Burada ikiqatlı çarpayılar ikisi yan-yana 
olmaqla sırayla düzülmüşdü. Növbəti sıranın çarpayıları 
isə birinci ilə baş-başa qoyulmuşdu. Mənim yerim ikinci 
qatda idi. Birinci gecə gözümə təzəcə yuxu getmişdi ki, 
üzümə bərk sillə dəydiyini hiss etdim. Hövlnak yerimdən 
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durub sağ-soluma boylandım, hamı yatmışdı. Sonra arxa-
dakı çarpayılara nəzər yetirdim, burada da eyni vəziyyət 
idi. Anşıra bilmədim ki, doğrudanmı sillə dəydi, yoxsa 
mənə elə gəlib. Görünür bərk yuxuya getmişəmmiş. Xeyli 
yata bilmədim, necə olubsa yuxu məni aparıb və sillə bir 
də təkrarlandı. Yenə də yerimdə dikəlib ətrafı nəzərdən 
keçirtdim, elə yatırdılar ki, sanki bura yataqxana yox, 
ölüxanadır. Bundan sonra yuxum dağıldı. Buna baxma-
yaraq, hiylə işlətmək, 9-a 9-la cavab vermək qərarına 
gəldim. Ədyalı başıma çəkib səhərə kimi gözüaçıq 
vəziyyətdə tərpənməz qalıb Koroğlu demişkən “3-cü 
güləş”i gözlədim ki, bəlkə sillə təkrarlana və nankoru 
müəyyən edəm. Lakin arzuma çata bilmədim. Həmin 
gecə mənə doqquz gələnin insan, yoxsa cin olduğunu an-
laya bilmədim... 

“9-cu meydan”ın mühiti və yerləşdiyimiz Sverdlovsk 
vilayətinin iqlimi fərqli idi. Əsgərlik həyatının özünə-
məxsus xüsusiyyətləri var idi. Səhər saat 6.00-da bütün 
əsgərlərin iztirab kimi qarşıladığı “oyan” (podyom) əmri 
verilirdi. Saat 6.05-dən 6.35-ə qədər idman vaxtı, 7.00-da 
səhər yeməyi, 8.00-da Təlim-bölgü düzülüşü (razvod) 
keçirilirdi. Bundan sonra, hər bir bölük aldığı tapşırıq 
üzrə hərəkətə başlayırdı. 13.00-da nahar, 20.00-da şam 
yeməyi, 21.00-da axşam gəzintisi, 22.00-da “yatmaq” əmri 
verilirdi. İki il bu qaydaya sözsüz əməl etməli olduq. 

İqliminə gəldikdə, doqquz ay qış, üç ay yay olurdu. 
Bundan başqa, gündüzləri adi olaraq işıqlı, gecələri isə 
süd rəngində, yarımqaranlıq olurdu. 1984-cü il, yəni mən 
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əsgər getdiyim il qış “qulun” salmışdı (qar gözlənildiyi 
vaxtdan əvvəl yağdıqda el-elatda onu məhz bu cür ifadə 
edirdilər), sentyabrın 5-də ilk qar, 1985-ci il mayın 31-də 
axırıncı qar yağdı. O biri il isə fərqli oldu – ilk qar bir qə-
dər gec, sonuncu qar bir qədər tez yağdı. Qışda yağan 
qarın səviyyəsi bəzən bir metri keçirdi, havanın soyuqlu-
ğu mənfi 40 dərəcədən də aşağı olurdu. İnsafən şaxta 30 
dərəcəyə çatanda əsgərlərin kazarmadan çıxması qada-
ğan edilirdi. Tez-tez əcaib qara xəbərlər gəlirdi. Bir dəfə 
dedilər ki, qar aramsız olaraq yağdığından iki zabit av-
tomobili yarıyolda dayandırmaq məcburiyyətində qalıb 
və maşının peçini işlək qoymaqla yuxuya gedib, dəm 
qazından zəhərlənib bir daha oyanmayıblar. Neçələri bu 
şaxtada ayağının baş barmağını, qulağını, burnunu bada 
vermişdi. Qışın sərt soyuğu kazarmanın içinə də güclü 
təsir edir, əsgərləri şineldə gəzməyə məcbur edirdi. 

Bunlar öz yerində, amma bu “kazarma” sözü həmin 
vücudunda şiddətli qadınlaşma gedən Hidayətin babası 
Zimmi barədə deyilənləri yadıma saldı. Əvvəlcə qeyd 
edim ki, “kazarma” sözünün hansı türk şivəsində oldu-
ğunu demək çətin olsa da, XX əsrin 70-ci illərində torpağı 
qazaraq düzəldilmiş “qazma” adlanan evləri şəxsən gör-
müşəm. 

Xülasə, bir gün qonşunun qızına sataşdığına görə anası 
Hidayəti, – səni görüm Zimmi kimi zəncirlənəsən, – deyə 
qarğadı və sonra da, – kül başına, – deyib əlləri ilə onun 
başına qaraladı. Maraqlandığımı görüb buna açıqlama 
gətirən nənəmin təfsilatına görə, həmin qazmaların 
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dəbdə olduğu vaxtlarda “Zimmi” kimi çağırılan tat Əzim 
kənddə oğurluqla məşğul olduğundan və onun-bunun 
qız-gəlininə söz atdığından qadınlardan kimisi ona “səni 
görüm zəncirlənəsən”, kimisi də “kül başına” qarğışları 
edirmiş. Deyilənlərə görə, bir dəfə ahıl yaşlı Muxtar kişi 
ot çevirdiyi yaba ilə vurub onun başını yarıbmış, hələ 
Dəli Şəmistan da arxa basıb suda boğmaq istədiyi yerdə 
camaat zorla əlindən alıbmış. Bax beləcə, illər keçəndən 
sonra hamının zəhləsi getdiyi Zimminin, el dilində desək, 
başına hava gəlir. O vaxtın adətlərinə əsasən ailəni eldə 
biabır etməməsi və evdən qaçıb uzaqlaşaraq itkin düşmə-
məsi üçün Zimmini qazmanın orta dirəyinə qıfıllı 
zəncirlə bağlayıblarmış. El ağbirçəklərinin, qız-gəlinin bi-
rinci qarğışı yerini almasından bir qədər sonra isə Zimmi 
zənciri qırıb qazmadan qaçıb və bir quduz itin onu dişlə-
məsi ilə qudurub. Hadisədən agah olan bir qarı el adətinə 
görə yuxarıdan onun başına kül töküb və bununla da 
Zimmi canını tapşırıb və beləliklə, qadınların ikinci 
qarğışı da yerini alıb... 

Yay vaxtına gəldikdə isə, ən iri və acgöz ağcaqanadları 
orada görmüşəm. Ağcaqanadlardan qorunmaq üçün şam 
ağacı yarpaqlarının tüstüsü ilə kazarmanı doldururduq. 
Bu həşaratlarla birlikdə az qala özümüz də boğulurduq. 
Göy otların üstündə arxayın uzanmaq isə çox təhlükəli 
idi. Aldığımız tibbi təlimə görə, xırda, qara gənələr 
bədənə yapışdısa, dərini yarıb içəri girməklə görünməz 
olurlar ki, bu da ölüm deməkdir. Belə hadisə bir dəfə 
milliyyətcə avar olan Səidin başına gəldi. Bu idbar gə-
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nələrdən biri onun qoltuğunun bir az aşağısından ya-
pışmışdı. Yaxşı ki, tez bildik. Əvvəlcədən aldığımız təli-
mat əsasında gənənin ortasından sapla bağlayıb geriyə 
dartılı vəziyyətdə uzun müddət saxladıq. Çünki onu 
dərhal dartmaq qorxulu idi, gənə yarıya bölünər, bir 
hissəsi bədəndə qala bilərdi. Gənə gərgin müqavimətlə 
üzləşməkdə, biz isə qorxusunu unutdurmaq üçün Səidi 
dilə tutmaqda idik. O, savadsız bir gənc idi. Əsgər 
yoldaşlarımızdan biri Səiddən neçəyə qədər saya bildiyi-
ni soruşdu. O, – minə qədər, – deyə cavab verdikdə çavuş 
Ustinov, – niyə məhz minə qədər? – deyə maraqlandı. 
Rusca çətinliklə danışan Səid gülə-gülə, – bilirsiz, min qo-
yunum var, onları saymaqla öyrənmişəm, – dedi. Bu mə-
zəli söhbətlər xeyli uzandı, yarım saatdan çox vaxt sərf 
etməklə Səidi gənə bəlasından xilas edə bildik. 

Bundan başqa, ucsuz-bucaqsız ağcaqayın meşəsində 
bataqlıqlar o qədər idi ki, komandir gəzintiyə və ya hərbi 
təlimə çıxarkən ehtiyatlı olmağımızı tapşırmışdı. Lakin 
hərbi hissəmizdən təxminən on kilometr aralıda yerləşən 
iş yerimizin ətrafında may-iyun aylarında xırda meşə çi-
yələklərini tağdan qoparıb yeməyin, göbələk yığıb 
bişirməyin, qabığını azca deşib saman çubuğu qoymaqla 
ağcaqayın ağaclarından topladığımız şirənin ləzzətini 
unutmaq çətindir. 

Ensiz və dayaz olan Taqil çayı hərbi hissəmizin yaxınlı-
ğından keçərək Ural çayına qovuşurdu. Yay vaxtları bir 
neçə dəfə əsgər yoldaşlarımla hər iki çayda çimmişdim 
də. Ural çayı özüylə ulu keçmişin xatirələrini yaşadırdı. 
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Çingiz xanın ordusunun qərbə doğru hərəkət edərkən elə 
buradan keçdiyini və həmin zamanlar bu çayın “Jaik” 
deyə anıldığını bədii təfərrüatı ilə sonralar Çingiz Aytma-
tovun əsərindən oxuyacaqdım. Faruq Sümər isə 
“Oğuzlar”ında Yayık deyə andığı Ural çayının ətrafında 
X əsrin birinci rübündə peçeneqlərin yaşadığından bəhs 
edir. Həmin çay 1775-ci ildən sonrakı mənbələrdə “Jayık” 
(Yayıq) olaraq xatırlanır. Bəhs etdiyimiz təbii mənzərə ilə 
Çingiz Aytmatovun əsərinin yaratdığı vəhdət Çingiz xan 
ordusunun tərkibinin əsasən ulu babalarımın təşkil 
etdiyini gözlərimin önündə canlandıracaqdı. Eyni zaman-
da, həmin yürüş zamanı Çingiz xanın yenilməzliyini və 
sərtliyini, bəzən içində mərhəmət hissi baş qaldırsa da, 
ordu qanunlarını pozan əsgərləri asmaqdan belə vaz keç-
mədiyini mənə təsəvvür etdirəcəkdi... 

 
 
 

5 
MEHDİ 

 
iz bir kazarmada yerləşməklə bölükdə (rota – 100 
nəfər əsgərdən ibarət bir qrup) ayrıca taqım (vzvod 

– təxminən 20 nəfərdən ibarət qrup) idik. Kazarmada 
müxtəlif çağırışlarda gəlmiş on üç nəfər azərbaycanlı var 
idi. Mənimlə bir eşelonda, başqa vaqonda yol gəlmiş və 
Nijniy-Taqilə çatanda daha yaxından tanış olduğum, bi-
zim rayonun başqa kəndindən olan, balacaboy, arıq, bir 

B 
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qədər də dəcəlliyi ilə yadımda qalmış Mehdini də bizim 
bölüyə, lakin başqa taqıma salmışdılar. Hələ bir aylıq ka-
rantindəykən (yoxlama və təlim prosesi) hündür boylu, 
iri gövdəli bir gürcü mənə yaxınlaşıb ondan şikayət etdi: 
“Həmyerli, Mehdiyə de ki, məndən əl çəksin, öldürəcəyi 
ilə hədələyir”. Onun bu sözünə gülməkdən özümü güclə 
saxladım, elə bil ki, qladiator cırtdandan şikayət edirdi. 
Doğrusu, Mehdini bir kənara çəkib öyüd-nəsihət versəm 
də, qarnımın əzələlərini sarsıdan gic gülməkdən özümü 
saxlaya bilmədim... 

Tədricən əsgərlik həyatına uyğunlaşırdım. Koman-
dirim kapitan Borodin Vitali Petroviç çox ciddi adam idi. 
Hər şeyə diqqət edən, tələbkar və işini sevən birisi idi. 
Rus dilini bilməyim burada əməlli-başlı karıma gəldi. 
Çox qısa zamanda qazandığım hörmət nəticəsində kom-
somol təşkilatının katibi oldum. Eyni zamanda, taqımın 
sənədləşdirmə və dəftərxana işlərini də mənə tapşırdılar. 
Beləliklə, komandir yerində olmayanda, onu əvəz edə 
bilirdim. Altı ay sonra Kommunist Partiyası sıralarına da-
xıl olmaq təklifini aldım, razılaşdım və partiya üzvlüyünə 
namizəd oldum. 

Təbii ki, orta məktəbdə Sovet təhsili almış bir gənc, bir 
kəndli balası Kommunist Partiyasının mahiyyətini dərin-
dən dərk etmək gücündə ola bilməzdi. Axı, SSRİ siyasi 
rejimi nəinki Türk xalqlarının tarixinin üzərini örtməyə 
çalışmış, hətta bu xalqlara türk olduğunu unutdurmaq 
üçün dəridən-qabıqdan çıxmışdır. Kommunist Partiyası-
nın biletini cibində gəzdirən daşnak-bolşevik birləşmələ-
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rinin 1918-1920-ci illərdə və ondan sonrakı dövrlərdə mil-
lətimizin başına nələr gətirdiyindən o zamanlar xəbərsiz 
idik. “31 mart soyqırımı”ndan, repressiyalardan məlu-
matsız idik. Bilmirdik ki, 1918-ci il 30 mart-3 aprel tarix-
lərində S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Soveti və daşnak 
erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan türklərinə qarşı 
tarixdə analoqu olmayan vəhşiliklər törətmişlər. Bu terro-
run törədilməsində Qərb cəbhəsindən qayıdaraq Za-
qafqaziya dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı bəlkə də 
məqsədli olaraq Bakıda qalan 7 minə qədər erməni əsgər-
ləri də fəal rol oynamışdılar. Həmin faciə Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində – Bakı, Şamaxı, Şəki, Quba, Xaçmaz, 
Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan, Lənkəran, Naxçıvan, Zən-
gəzur, Qarabağ, Gəncə və digər ərazilərdə eyni vaxtda, 
planlı şəkildə törədilmişdir. Bunun nəticəsində təkcə Ba-
kıda 17 mindən çox Azərbaycan türkü qətlə yetirilmiş, 
onminlərlə insan itkin düşmüşdür. Həmin il 3-16 aprel ta-
rixində isə S.Lalayantsın başçılıq etdiyi 70 faizini 
ermənilər, qalanını isə ruslar təşkil edən dəstə Şamaxının 
58 kəndini darmadağın etmiş, yandırmış, amansız qətli-
amlar törətmişlər. Həmin soyqırımında 1653 nəfəri kişi, 
965-i isə uşaq olmaqla 8 minə yaxın yerli türk-müsəlman 
qətlə yetirilmişdir. Şamaxıda baş verən cinayətkarlıqlar o 
qədər həddini aşmışdı ki, hətta bolşevik mətbuatı da 
bunu etiraf etmişdi. Törətdiyi cinayətlərə görə isə S.La-
layantsı həbs edilməkdən S.Şaumyan xilas etmişdi. 

Eyni hadisə daşnak Hamazaspın başçılığı ilə Quba qə-
zasının 122 kəndində də törədilmiş, 30 minə yaxın insan 
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qətliamın qurbanı olmuşdur. Bundan başqa, Cavanşir qə-
zasının 28 kəndi, Cəbrayıl qəzasının 17 kəndi, Zəngəzur 
qəzasının 115 kəndi tamamilə məhv edilmiş, əhalisi 
soyqırıma məruz qalmışdır. Hətta aprelin 29-da təlaşa 
düşüb köç edən əsasən qadın və uşaqlardan ibarət 3 min 
Azərbaycan türkü Gümrü yaxınlığında son nəfərinədək 
qətl edilmişdir. Beləliklə, 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
ermənilərin törətdiyi soyqırımla üzləşən Azərbaycan 
türklərinin sayı 70 mindən az deyildi. 

Eyni ilə 1919-cu il aprelin 13-dən başlayaraq Andra-
nikin dəstələri Göyçə rayonunun Yeni Bəyazid qəzasının 
dinc müsəlman əhalisini qəddarcasına qırmış, məhv 
etmişdir. Nəticədə 60 min əhalisi olan 22 kənd dağı-
dılmış, yandırılmış, sakinləri rəhmsizcəsinə qətlə yetiril-
mişdir. 17 kəndin sakinləri Cavanşir qəzasının dağlıq 
hissəsinə qaçmış, 8 kəndin sakinləri isə Gəncə qəzasının 
5-ci sahəsinin qarla örtülü dağ zirvələrində, dərələrdə 
gizlənib, qarın altında qalaraq kütləvi surətdə məhv 
olmuşlar. Andranikin vəhşiliyi o həddə çatmışdı ki, hətta 
o dövr Ermənistan hökuməti ən qatı fitnəkar olan Andra-
nikdən imtina edib onun vəhşiliklərinə görə məsuliyyət 
daşımadığını bildirmişdi. 

Burada bir şeyi də xatırlatmağa dəyər. Belə ki, əsgərlik-
dən qayıdıb tədricən bu ürək sarsıdan tarixi faktlara 
bələd olduqdan sonra 1914-cü il doğumlu nənəmi sorğu-
suala tutdum, onun bu məsələylə bağlı bilgilərini öyrən-
mək istədim. O isə Nuru paşanın Borçalıya gəldiyində 
Başkeçiddə gördüklərindən dəhşətə gəldiyini söylədi. 
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Nənəmin rəvayətinə görə, Nuru paşanın dəstəsi 
Başkeçidə çatdıqda üzərində “Türk paşasına hədiyyə” 
yazılmış üç qazanın qaynadığını görüb. Nuru paşa 
əsgərlərinə qazanların qapağını qaldırmağı əmr edib və 
onlardan birində körpə türk uşaqlarının başları, ikin-
cisində uşaq ayaq və qolları, üçüncüsündə isə uşaq bə-
dənləri qaynadığını görüb. Nənəm bunları göz yaşları 
içində söyləyərək, – bala, bundan sonra Nuru paşa ermə-
nilərə aman verərdimi, o, gəlməsəydi ermənilər axırımıza 
çıxardı, – deyə əlavə etdi. Ümumiyyətlə, Borçalı ca-
maatında erməni xislətinə qarşı elə bir ikrah hissi forma-
laşmışdı ki, hətta “erməni” və “donuz” ifadələrini dilə 
gətirməzdən qabaq “haşa üzündən” deyirdilər. Kən-
dimizin yaşlı bir sakini Güləbətin nənənin isə bu mə-
sələyə yanaşması həmişə bizi güldürərdi. O, ermənidən 
və donuzdan bəhs edən söhbəti eşitsə, yaxud bunları 
televiziyada görsə, dərhal çimib-paklanmağa tələsər, 
dalınca da namazını qılar, günahının bağışlanmsı üçün 
Allaha dualar edərdi. 

Bundan başqa, 1937-ci ildə mənsub olduğum millətin 
böyük dəyər sahibləri həmin bu – sıralarına təzəcə daxil 
olduğum partiyanın o vaxtkı fəallarının amansız güllələ-
rinə, işgəncələrinə tuş gəlmişdilər. Mənbələrə görə, 1930-
cu ildən 1950-ci ilin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda 29 
mini ziyalılar olmaqla düz 70 min adam “xalq düşməni” 
elan edilərək, repressiya qurbanı olub. Həmin illərdə 
Sibirə və Orta Asiyaya sürgün edilənlər bu rəqəmə daxil 
deyil. Onu da qeyd edək ki, üzdəniraq repressiya illə-
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rində Azərbaycanın 51 rayonundan 31-nin Xalq Daxili 
İşlər Komissarlığı (XDİK) rayon şöbəsinin rəisi erməni 
olub. O qanlı illərin təsviri üçün təkcə İsmayıllı rayonu-
nun Kürdmaşı kəndinin faciəsini demək kifayətdir. Fikir 
verin, 1937-ci ilin noyabrında saxta sənədlər əsasında 
Kürdmaşı kəndinin 18-70 yaş arasında olan kişi əhalisinin 
hamısı – 76 nəfər XDİK orqanları tərəfindən həbs edilir. 
XDİK-nin müvəkkili Asaturovun rəhbərlik etdiyi bu əmə-
liyyatda həbs edilənlərin həyat yoldaşından cəza qarşılı-
ğında ərinin sovet hökumətinə qarşı silahlı üsyana hazır-
laşdığı barədə saxta ifadə alınır. Hətta Zərəfşan Həsənova 
ad-soyadlı bir qadın hamilə olduğundan işgəncələrə döz-
mədən həlak olur. Bundan sonra maddi sübutun təmin 
olunması üçün Asaturovun müstəntiqləri savadsız kənd 
qadınlarını aldadaraq, – tüfəngi qaytaranın əri bura-
xılacaq, – deyə onları inandırırlar. Belə bir vəziyyətdə tü-
fəngi olan ailələr onu təhvil verir, tüfəngi olmayıb mal-
qarası olanlar bu erməni fırıldağına inanaraq, mal-qara-
sını satıb əvəzində tüfəng alır və ərinin xilas olması üçün 
onu təhvil verir. Heç nəyi olmayanların isə həyətinə gecə 
vaxtı gizli surətdə əməliyyatçılar tərəfindən tüfəng atılır, 
səhər isə maddi sübut olaraq götürülür. Bax, beləcə, 76 
nəfərin 13-ü istintaq zamanı həlak olmuş, 63-ü isə 1937-ci 
il dekabrın 31-də güllələnmişdir. Bu, analoqu olmayan bir 
dəhşətdir. Bu məqamda uşaqlıq xatirələrimdən bir epi-
zod gözlərim önündə canlanır. 

Onda 14 yaşım vardı. O vaxt 230 ailədən ibarət olan 
kəndimizdə inanılmaz bir hadisə baş verdi. Birinin qırxı 
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çıxmamış digəri eyni aqibəti yaşamaqla xəstəlik və 
avtomobil qəzası nəticəsində 9 kişi dünyasını dəyişdi. 9-
cudan başqa hamısı 35-55 yaşlarında olanlar idilər. Yas 
mərasimlərində qadınlar elə ağlaşırdılar ki, bu dəhşəti 
görənlərin bağrı yarılırdı. Qadınlar mərsiyə üstündə bir 
neçə dəyərli söz, təsvir və ya tərif təzə dünyasını dəyiş-
miş insan haqqında deyirdilərsə, ondan beş qat artıq da 
bir qədər əvvəl rəhmətlik olmuş öz yaxınları barədə de-
yirdilər. Sonuncunun – 95 yaşlı qoca kişinin yas məra-
simində eyni ssenari baş verdi. Cavanla qocaya fərq qoy-
mayan bu mənzərə o vaxt məni çox düşündürdü. Sonra-
lar anladım ki, 1937-ci il repressiyası, eləcə də ondan əv-
vəl və sonra baş vermiş təsəvvürəgəlməz faciələr qa-
dınlara saç yolub, üz cırmaqla ağlaşmaq və mərsiyə de-
mək ənənəsini öyrədibmiş. Çünki həmin dövrdə ya ata-
sını, ya ərini, ya qardaşını, ya da oğlunu itirməmiş qadını 
təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Elə həmin vaxtlarda ki-
şilərimiz toy məclislərində aşıqların ifasında “Zarıncı”, 
“Məmmədbağırı”, “Hicranı”, “Dol-hicranı”, “Mansırı” ki-
mi kövrək saz havalarını dinləməyə daha çox meyilli idi-
lər. İçində qisas və qələbə ruhunu gizli də olsa yaşadanlar 
isə aşıqlardan və zurnaçılardan “Qəhrəmanı”, “Misri”, 
“Cəngi” tipli qəhrəmanlıq havaları çalmasını xahiş edir-
dilər. Buna uyğun daha bir hadisəni xatırlamağa dəyər. 

Onu da deyim ki, repressiya dövrünün azğınlıqları 
sanki Kür çayına da sirayət etmişdi. Yaz fəsli gələn kimi 
Kür aşıb-daşmaqla əjdahaya dönürdü və lap elə nağıl-
larda olduğu kimi guya ki, kənd ona kimisə qurban 
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verməsə, o, sakitləşməyəcəkdi. Bu cür hallar əsasən may 
ayında baş verdiyindən camaat həmin ayda toy-nişan 
etməyi tərgitmiş, “may ayı – vay ayıdır” deyimini 
beyinlərinə həkk etmişdilər. Bir il “əjdaha”nın qurbanı 
13-14 yaşlı bir yeniyetmə oldu, Kür dəlicəsinə onun gənc 
həyatına qıydı. Bu dərdə dözə bilməyən ata oğlunun 
məzarını tək buraxmır, gecə-gündüz onun keşiyini çəkir, 
üstündə ağlayıb-sızlayırdı. Onu bu divanəlikdən nə 
valideynləri, nə ağsaqqallar, nə də dostları çəkindirə bil-
mirdilər. Dərd ətli-qanlı bu adamı qısa müddətdə mü-
qəvvaya çevirmişdi. Sonuncu dəfə qəbri qucaqlayıb ağ-
layarkən bu halından zinhara gəlmiş atasının əsəbi 
vəziyyətdə ona yaxınlaşdığını belə hiss etməyib. Ata qəf-
lətən çiynindən tutub geriyə dartaraq ona bərk sillə vu-
rur. Oğlu yuxudan ayılıbmış kimi heyrətlə atasına baxır. 
Atası, – sən neylədiyini bilirsən? – deyə onun üstünə qış-
qırır. O, – niyə qoymursunuz oğlumu ağlayım, kaş ki, o 
yox, mən öləydim, – deyə bir daha sızlayır. Atası ona im-
kan vermədən, – ayıb deyil sənin üçün? Bəyəm sənin 
oğlun mənimkindən artıqdır? Sənin oğlun ölüb deyə mə-
nimki də ölməlidir? Sənin oğlun bir parça uşaq idi, 
mənimkisə 36 yaşında böyük kişidir, başa düşürsən? Dur, 
evə rədd ol, bir də səni buralarda görsəm... – Bərəlmiş 
gözlərindən qeyri-ixtiyari yaş süzülən ata bunları deyib 
bir az sakitləşir. Oğlu isə atasının bu hikmətindən sonra 
sanki özünə gəlir və gözlərinin yaşı quruyur... Atası isə 
yarıhirsli, yarıacizanə surətdə sanki yalvarmağa başlayır: 

– Oğul, o, sənin oğlun olduğu kimi, mənim də 
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nəvəmdir, sənə əziz olduğu qədər, mənə də əzizdir. 
Amma bir düşün, sənin bir nəfərin ölüb, indi mənim 
əzizlərimin ikincisi də ölməlidir? Sənin başına bir iş gəlsə, 
bunlara nə mənim, nə də ananın ürəyi tab gətirməz, ai-
ləliklə məhv olarıq, sənin o biri övladların da kimsəsiz 
qalar. Ona görə də, bir nəfərin itkisinə bütün ailəni qur-
ban vermək olmaz, əksinə, özündə güc tapıb, dərdə üstün 
gəlib irəliyə, sabaha baxmaq lazımdır, – deyə oğlunu qu-
caqlayıb öpür, ona təsəlli verir və birlikdə evlərinə 
yollanırlar. Bax, beləcə valideyn, övlad, qardaş-bacı, qo-
hum itkisi bu xalqdan ötrü qiyamət günündən fərqlən-
mirdi. Bu, məlum imperiya siyasətinin həm kişilərə, həm 
də qadınlara bağışladığı bir ömürlük “hədiyyə” idi. O 
vaxtdan bu günə qədər kişilərin ruhu, qadınlarınsa ürəyi 
bu maddi və mənəvi yaranın ağrısını hələ də çək-
məkdədir. Stalin, Bağırov, Beriya xofu hələ də qara küt-
lənin ürəyindən çıxmayıb, bu mənfur üçlük insanların in-
qilab ruhunu elə darmadağın edib ki, bərpasına onillər də 
bəs etməz. 

Bəli, ürək ağrısı ilə deyirəm ki, bütün bu yuxarıda deyi-
lənlərdən xəbərsiz idik. Onu da qeyd edim ki, bəhs edilən 
dövrdə alternativi olmayan Kommunist Partiyasının sıra-
larına daxil olmaq əqidə məsələsi deyildi. Onsuz da kom-
munizmin əvəzsiz olduğunu, allahsızlığı – ateistliyi, bey-
nəlmiləlçiliyi şüurlara yeritmişdilər, insanları manqurt-
laşdırmışdılar. Kommunist vəsiqəsinə yiyələnmə əsasən 
şəxsi mənafe güdmə, özünü təhlükələrdən sığortalama, 
sözü keçərli etmə, hansısa vəzifəyə yiyələnmə xarakteri 
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daşıyırdı. Lakin əsgərlikdən sonrakı həyatımda tədricən 
milli tariximizi təfsilatı ilə öyrənəcəkdim. 1988-ci ildən 
başlayaraq isə bu amansızlıqların, vəhşiliklərin müsair 
formasının canlı şahidi olacaqdım. Başımıza “Qərbi Azər-
baycan” dediyimiz, 1918-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisi 
olmuş indiki Ermənistanda yaşayan soydaşlarımızın de-
portasiyası, “20 Yanvar” faciəsi, Xocalı qətliamı, bütöv-
lükdə Qarabağ müsibəti gətiriləcəkdi, igid-igid oğul-
larımız şəhid olacaqdı, Azərbaycan ərazisinin 20%-i işğal 
olunacaqdı, bir milyondan artıq soydaşımız qaçqın həyatı 
yaşayacaqdı, tarixi abidələrimiz, mədəniyyət nümunə-
lərimiz düşmən tərəfindən məhv ediləcəkdi, qəbri işğal 
olunmuş torpaqlarda qalmış babalarımızın ruhu 
sarsılacaqdı... 

Məlumat üçün qeyd edim ki, XIX əsrin əvvəlindən baş-
layaraq Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycanın 20 xan-
lığından biri olan İrəvan xanlığına dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən mərhələli surətdə ermənilər köçürüldü və 
burada qondarma erməni vilayəti yaradıldı. Bununla belə 
əhalinin 76%-ni Azərbaycan türkləri, 24%-ni isə erməni 
və digər millətlər təşkil edirdi. Lakin 1943-cü il noyabrın 
28-də SSRİ, ABŞ və İngiltərənin iştirakı ilə Tehranda 
keçirilən konfransda Sovet-İran məsələsi barədə razı-
laşmalardan da aydın olur ki, İrandan erməniləri Ermə-
nistana köçürməklə, əvəzində orada yaşayan Azərbaycan 
türklərinin öz dədə-baba torpaqlarından deportasiya 
olunmasını nəzərdə tutan plan Çar Rusiyası zamanından 
qoyulmuş şovinist siyasətin davamıdır. Bu planın 
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əsasında və Stalin, Beriya, Mikoyan üçlüyünün məkrli, 
anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində 1948-1953-cü illərdə 
Ermənistan SSR ərazisində yaşayan 150 min Azərbaycan 
türkü, 1954-1956-cı illərdə isə 1316 təsərrüfat, 5876 nəfər 
Azərbaycan türkü öz doğma torpaqlarından zorla Azər-
baycan SSR-ə köçürüldü. Bu etnik təmizləmə siyasəti 
1988-1990-cı illərdə sonuncuya qədər – 250 mindən çox 
Azərbaycan türkünün deportasiyası ilə başa çatdırıldı... 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə Sovet qoşun 
hissələri küçələrə axışıb müstəqilliyini tələb edən, eləcə 
də ölkənin başqa-başqa yerlərində törədilmiş təxribatlara 
etirazını bildirən dinc Azərbaycan əhalisini tank, 
pulemyot və avtomatlardan atəşə tutdular. Həmin gecə 
Bakıda 121 insan qətlə yetirildi, 25-i qadın, 20-si uşaq 
olmaqla 700 nəfər yaralandı. Yaralılardan 11 nəfəri dün-
yasını dəyişdi və beləliklə, 123-ü kişi, 5-i qadın, 4-ü uşaq 
olmaqla, ümumilikdə 132 nəfər bu qətliamın qurbanı ol-
du... 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə isə Ermənista-
nın silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Qarabağın Xan-
kəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı rus moto-
atıcı alayının zirehli texnikası – ağır artilleriya və hərbi 
heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini oda qalayıb alova 
bürüdükdən sonra işğal etdilər. Həmin gecə 63-ü uşaq, 
106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı 
sakini erməni-rus birləşmələri tərəfindən amansızcasına 
qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi... 

Bax, çağdaş siyasətin Haqq mübarizəsi olmadığına, 
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onun nələrə gətirib çıxardığına sadaladıqlarımız əyani sü-
butdur. Uzunçuluq olsa da, burada bir fikri söyləmək də 
yerinə düşər. Belə ki, şovinistlik və imperialist düşüncə 
dedikdə tarixi baxımdan birinci ermənilər, ikinci isə 
alman faşistləri yada düşür. Yer üzündə hər hansı alim və 
ya filosof erməni düşüncəsində bəşəri mövqe olduğunu 
sübuta yetirə bilməz, nə də deyə bilməz ki, bu xalq halal 
haqqını tələb edir. Başqa millətlərdən fərqli olaraq, 
ermənilər heç vaxt tam müstəqil ola bilməzlər, olsa da, bu 
müstəqillik şərti olacaq. Ona görə ki, azadlıq bu xalqın 
düşüncə tərzinə yaddır. Elə bu səbəbdən də onlar XX əsrə 
qədər dövlətçilik ənənəsinə sahib ola bilməmişlər. XX 
əsrdə isə bu böyük mükafatı onlara SSRİ, əslində rus 
şovinist siyasəti Azərbaycan torpaqlarının hesabına bəxş 
etdi. Yaltaqlıq, sünilik, saxtakarlıq, satqınlıq, ona-buna 
yarınıb-sığınmaqla ayaq üstə durmaq tarix boyu ermə-
nilərin psixologiyasına hakim kəsilmiş, həyat tərzinə çev-
rilmişdir. Bax beləcə, onlar köləliyi və kiminsə hima-
yəsində yaşamağı daim üstün tutmuşlar. Onların tarixdə 
əsrlər boyu aşkar olunmuş bu üzdəniraq əlamətləri XX 
əsrin əvvəlində və sonunda daha qabarıq şəkildə öz əksi-
ni tapdı. 

Əgər ermənilərin üzərində antropoloji araşdırma və 
qan analizi aparsaq görərik ki, onlar öz sayları qədər 
müxtəlif etnosların özündən kəsib atdığı qorxaq, satqın, 
namərd, fırıldaqçı kimi tullantıların yığmasıdırlar. Ona 
görə də, rəsmi olaraq milli ad daşıyıb, eyni dildə danış-
salar da, əslində millət olmağı bacarmırlar. Əgər olsaydı-
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lar, birinci başqa millətlərin mədəniyyətinə, ərazi bütöv-
lüyünə, dövlətçilik ənənəsinə, müstəqilliyinə qısqanclıqla 
yox, sayğıyla yanaşardılar. Buna görə də, XX əsrin əv-
vəlində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə amansız 
qırğınlar törətdiyinə, əsassız torpaq iddiaları ilə çıxış 
etdiyinə, Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqil dövlət ki-
mi tanınması, demokratik cəmiyyət qurması yolundakı 
milli mübarizəsinə beynəlxalq səviyyədə ciddi əngəl ol-
duğuna, hətta XVIII əsrin əvvəlindən bəri özünə hima-
yədar, havadar hesab etdiyi Rusiyaya belə ərazi iddiaları 
ilə çıxış etdiyinə görə erməniləri “beynəlxalq düşmən” 
adlandırmaq daha doğru olar. 

XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüs-
tanda da əsassız ərazi iddiaları ilə çıxış edən ermənilər ki-
fayət qədər qətliamlar törətmiş, müharibə şəraiti yarat-
mış, müstəqilliyini yenicə elan etmiş bu respublikanı da 
avantüraya çəkməyə çalışmışlar. Gürcü xalqına qarşı 
törədilmiş maddi və mənəvi erməni terrorunun, mədəni 
və fiziki qriqoryan təcavüzünün tarixinin min ili aşdığı 
qaynaqlardan məlumdur. Ermənilər bu azğın qriqor-
yanlaşdırma-erməniləşdirmə siyasəti ilə rus imperializ-
minin də dəstəyini alaraq bir çox gürcü katolik kilsələrini 
qriqoryanlaşdırmışlar, kilsələrdə erməni dilində tipikonu 
– kilsə qaydalarını tətbiq etmişlər və bu tipli müxtəlif 
yollarla, o cümlədən gürcü uşaqlarını erməni kimi xaç 
suyuna çəkməklə minlərlə gürcünü erməniləşdirməyə 
nail olmuş, beləliklə, qismən də olsa arzularına çatmışlar. 

Ermənilərin özləri bu qədər qəddarlıqlar etdikləri, qır-
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ğınlar törətdikləri halda 1918-ci ildə onlara məxsus “Ori-
zon” və “Aşxatavor” kimi erməni qəzetləri həyasızcasına 
“Ənvər Türkiyədə, Xan Xoyski Azərbaycanda, N.Jor-
daniya hökuməti isə Gürcüstanda erməniləri qırıb çapır-
lar” kimi əsassız ifadələr yazırdılar. “Oğru elə bağırır ki, 
doğrunun bağrı yarılır” məsəli bu kimi hərəkətlərə 
aiddir. Həmin dövr erməni iyrəncliklərini, “Daş-
naksutyun” azğınlıqlarını Azərbaycanla yanaşı Gürcüs-
tanın arxiv sənədləri və o vaxtkı mətbuat materialları da 
təsdiq edir. Hətta 8 noyabr 1918-ci il Gürcüstan parla-
mentinin rəsmi iclasında bu barədə siyasi mövqe ortaya 
qoyulmuşdur. Burada ermənilərin məskən saldığı hər 
qarış gürcü torpağı Gürcüstanın zərərinə ucaldılmış qala 
hesab olunurdu... 

Lənət şeytana! Qayıdıram əsgərlik xatirələrinə. 
Partiya sıralarına namizədliyimi qəbul etdilər və yalnız 

hərbi xidmətdən sonra işlədiyim müəssisədə, 1987-ci ilin 
əvvəlində üzv ola bildim. Sonra xəbər tutdum ki, mə-
nimlə eyni müəssisədə çalışan partiyaçı atam üzv olma-
ğım qarşılığında öz maaşının yarısını partiya rəhbərliyinə 
rüşvət verməli və onlara bir hinduşka hədiyyə etməli 
olubmuş. Bu hal da daxil olmaqla, səngiməyən mütaliəm, 
müşahidələrim sayəsində bir neçə aydan sonra partiyaya 
üzv olmağın nə qədər mənasız olduğuna əmin oldum. 
Başıma əngəl açmamaq üçün bir qədər səsimi çıxar-
masam da, üzv olduqdan təxminən ilyarım sonra, bir 
qrup gürcü həmkarlarımla birlikdə üzvlük haqqını ödə-
məkdən imtina etdim. Həmin vaxt artıq Rustavi 
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şəhərində Gürcüstanın ən böyük sənaye obyektlərindən 
olan Metallurgiya zavodunda işləyirdim. Bu, o zaman idi 
ki, bundan xeyli sonra gürcü millətçiləri SSRİ üzrə ilk də-
fə olaraq Rustavi şəhərində V.İ.Leninin əzəmətli heykəli-
ni uçurtdular... 

Bir dəfə Hərbi hissə komandirinin siyasi işlər üzrə mü-
avini kapitan Romantsov İvan İvanoviçin iştirakı ilə 
“Lenin otağı”nda (o zaman hər bir kazarmanın öz “Lenin 
otağı” var idi) komsomol iclası keçirirdim. Özünün 
rəssamlıq qabiliyyəti olduğunu bildirən üç əsgərdən 
əvvəlki iclasda qərara gəldiyimiz mövzuyla bağlı nə ha-
zırladıqlarını soruşdum. Birinci rəssam (belorus Ustinov) 
əlini raketin üstünə qoymaqla V.İ.Leninin rəsmini çək-
mişdi. İkinci əsgər (rus Doroxov) Leninin rəsmini qlobu-
sun üstündə durduğu halda çəkmişdi. Üçüncüsü isə (er-
məni Sarqsyan) Lenini əli gicgahında təsvir etmişdi. Elə 
bil ki, sözləşmişdilər. Sonuncu rəsm Leninin daha nələr 
edəcəyi barədə düşündüyünü göstərirdi. Doğrusu, bu hal 
məni qıcıqlandırdı, özümdən asılı olmayaraq, – uşaqlar, 
həyatda Lenindən savayı adam və ya mövzu yoxdurmu? 
– deyə etiraz etdim. Həmin an Romantsov üzünü mənə 
tutaraq, – yoldaş Çavuş, bəxtin gətirib ki, kommunistsən 
və sənin partiyaya daxil olmağın üçün şəxsən mən özüm 
zəmanət vermişəm, yoxsa sənin yerin çavuş Davletovun 
da göndərildiyi intab (intizam taboru, ruscada: disbat – 
hərbiçilər üçün ən sərt ikiillik cəzaçəkmə taboru) olardı, – 
dedi. Sonra da əllərini belinə qoyub, gözlərini üzümdən 
çəkməyərək, – bəs, sən rəssam olsaydın nə çəkərdin? – 
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deyə sual etdi. Doğrusu, əsəblərim gərilmişdi. Bəlkə də 
bu səbəbdən ağlıma bir mövzu gəldi və dərhal da, – yol-
daş kapitan, Böyük Vətən müharibəsindən Krım döyüşlə-
rini təsvir edərdim, – dedim. O isə qaşlarını çatıb, sifətini 
turşudub, üzünü azca yana çevirib gözlərinin qıyısından 
baxaraq, – nə, nə? Necə təsvir edərdin? – deyərək mənə 
bir az da yaxınlaşdı. Artıq mövzu beynimdə tam hazır idi, 
ona görə də, – o qanlı savaşlarda rus əsgərlərinə güllə da-
şıyan 10 yaşlı uşaqları təsvir edərdim, onların içində də 
düşüncə tərziylə mənə yaxın olan bir humanist uşaq gös-
tərərdim. Hansı ki, həmin uşaq bu güllələrlə insanların 
öldürüldüyünü düşündüyündən, daşıdığı güllələri əsgər-
lərə vermək əvəzinə, aparıb torpağa basdırırmış, başı bu 
işə qarışanda isə, faşistlər ona atəş açırlar, – deyə möv-
zumu yekunlaşdırıb diqqətlə ona baxdım. Cavabını göz-
ləyirdim. Bir az düşünüb qamətini dikəltdi, şəxsi heyəti 
nəzərdən keçirtdi və – pis düşünməmisən, fantaziyaçı, 
amma bu güllələrlə insan yox, faşist öldürülürdü, bil-
dinmi? – dedi və birdən, – dayan, dayan, yoldaş Çavuş, 
niyə ki, məhz Krım? – deyə yenidən soruşdu. Mənsə, – 
ehtimallara görə babam Krım uğrunda döyüşlərdə itkin 
düşüb, – deyə cavab verdim. O isə, – ehtiyatlı ol, yoxsa... 
– deyib sözünün dalını gətirmədi, sonra da şəhadət bar-
mağını silkələyərək, – bilirsən dəə, – deyib, barmaqları ilə 
qəfəs təsviri göstərdi... 

İclas başa çatdıqdan sonra Davletovun məsələsiylə ma-
raqlandım. Bizim hərbi hissəyə gətirilməyimizdən 6 ay 
əvvəl baş vermiş hadisə belə olubmuş: hərbi hissəyə yeni 
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çağırışçılar arasında Əlikram Hacıbabayev imzalı, zəif 
cüssəli, xaçmazlı bir oğlan da daxil olub. Günlərin birində 
başda Davletov olmaqla üç nəfər dembil (hərbi qulluq-
dan demobilizasiya və ya tərxis olunmaq üzrə olan əsgər) 
yeni çağırışçıları tualet otağında sıraya düzüb, onlara 
Əlikramı göstərərək onun kim olduğunu soruşublar və 
düzgün cavab verməyəni döyüləcəyi ilə hədələyiblər. – 
Bu məsələnin öyrənilməsində əsas yardımçım cəmisi 
bizdən altı ay çox xidmət eləmiş Əlikramın özü oldu. – 
Dembillərin məqsədi Əlikramın kim olduğunu öyrənmək 
yox, bu bəhanə ilə yeni çağırışçılara doqquz gələrək on-
ları incitmək olub. Birinci əsgər, – o, Hacıbabayevdir, – 
deyib. Davletov, – nə dedin? Cavab düz deyil, – deyərək 
əsgərin üstünə cumub və dembillər onu o ki var əziş-
diriblər. Sual ikinci əsgərə veriləndə, o, “Əlikramdır”, – 
deyə cavab verib. Cavabın düz olmadığında günahlan-
dırılan bu əsgər də eyni işgəncəylə qarşılaşıb. Üçüncü, 
“əsgər”, – deyib və təpik-yumruqlara dözməli olub. Dör-
düncü, “azərbaycanlı”, – deyib, quldur dembillər bu 
cavabı da doğru saymayaraq, onu da əvvəlki dostlarının 
gününə salıblar. Beşinci, sualı “adamdır”, – deyə cavab-
landırdığına görə təhqir və yumruqlardan canını qurtara 
bilməyib. Altıncı əsgər çox düşünüb, bir neçə təhqir və 
yumruq aldıqdan sonra, – yoldaş Çavuş, bu, nə Hacıba-
bayevdir, nə Əlikramdır, nə adamdır, nə əsgərdir, nə də 
azərbaycanlıdır, bu, bir pazdır ki, keçib bizim güngörmə-
zimizə, – deyərək gülüb. – Necə, necə? Sənin yumor his-
sin də varmış, – deyən dembillər onu ağzından qan gələ-
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nə kimi döyüblər. Sual yeddinciyə veriləndə, “o, heç kim-
dir”, – deyə cavab verib. – Necə yəni, sən bu insanı heç 
kim hesab edirsən? – deyən Davletov ilk yumruğunu 
onun qarnında sınayıb... Səkkizinci əsgər naümid halda 
“o, fildir” (o zaman təzə çağırışçılar “fil” (rusca: slon), 6 
ay xidmət edənlər “payızbülbülü” (rusca: şeqol), 1 il xid-
mət edənlər sürtkəc və ya kist (rusca: pomazok), 1 il 6 ay 
xidmət edənlər “baba” (rusca: ded), xidmət müddətini 
başa vuraraq tərxis olunmaq üzrə olanlar isə “tərxisçi” 
(rusca: dembil, əslində “demobil”) adlandırılırdı), – deyib. 
Bunu eşidən quldurlar fillə insanı seçə bilmədiyini 
bəhanə gətirərək onu o ki var əzişdiriblər. Nəhayət, 
özbək Otakulov Niyazın növbəsi gəlib. Niyaz, – o, türk-
dür, – deyib. Deyəsən bunu ona Kastanyan soyadlı bir er-
məni pıçıldayıbmış. Bu gözlənilməz cavabdan gözləri 
kəlləsinə çıxan Davletov onun boğazından tutub boğub, o 
biri dembillər isə Niyazı necə gəldi vurmağa başlayıblar. 
Lakin həmin vaxt Azərbaycanın Balakən rayonundan 
olan Nazim Abulov təsadüfən hadisənin üstünə gəlib çı-
xıb və Niyazı yaşamla ölümün sərhədindən geri qaytarıb. 
İşgəncələrdən Niyazın çənə sümüyü, bir neçə dişi və qolu 
qırılıbmış. Əlikramın alçaldıldığını və Niyazın döyülmə 
səbəbini öyrənən Nazim Davletovu o günə salıb ki, onsuz 
da donqar olan burnu sola əyilmiş, kəllə sümüyü sınıb-
mış. Bu hadisədən sonra hərbi tribunal əvvəlki soyadı 
Davletyan olmuş erməni əsilli Davletova 2 il disbat, Nazi-
mə isə bir il azadlıqdan məhrumolma cəzası kəsibmiş... 
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Hərbi xidmətimizin üçüncü ayını təzəcə bitirmişdik. 
Günlərin bir günü Mehdigilin taqımını yeməkxana növ-
bətçiliyinə göndərmişdilər. Qayda-qanun beləydi ki, növ-
bədə olan taqımın heyəti gecəni yatmamalı, hərbi his-
sənin əsgərlərinə bir günlük səhər, günorta və şam ye-
məklərinin tədarükünü görməli, eləcə də, yeməkxanada 
təmizlik işləri aparmalıydılar. Ən çox vaxt aparan iş isə 
kartofların təmizlənməsi idi. Komandir Mehdini zabitlər 
üçün ayrılmış yeməkxanada növbətçi təyin edibmiş... 

Gecə kazarmanın işığını kiminsə yandırdığını hiss elə-
dim, lakin “qalx!” əmri verilmədi. Əslində “Yat!” əmrin-
dən sonra, fövqəladə hal istisna olmaqla işığı yandırmağa 
icazə verilmirdi. Yandırıldısa, bunun ardınca “qalx!” əmri 
verilməliydi. Odur ki, yarıyuxulu halda işığın niyə yandı-
rıldığını düşünürdüm ki, kiminsə ayağımdan tutub silkə-
lədiyini duydum. Qaranlığa öyrəşmiş gözümü işığa 
doğru azacıq aralayıb yeməkxana paltarında Mehdini 
gördüm. Mənə elə gəldi ki, o, mənə yemək üçün kartof 
qızartması, ya da ət yeməyi gətirib, çünki belə şeylər 
hərdənbir olurdu. Yatmağı daha üstün tutduğumdan heç 
nə istəmədiyimi deyib acıqlı-acıqlı onu başımdan 
eləməyə çalışdım. O isə mənə: 

– Ayə, dur, adam vurmuşam, – dedi. 
Tələm-tələsik durub yerimin içində oturdum, Meh-

dinin ağ rəngli yeməkxana paltarında qan ləkələri görüb 
təşviş içində soruşdum: 

– Necə? Nə danışırsan? Yaralısan? 
– Yox, səs salma, sağ-salamatam. 
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– Ayə, kimi vurmusan? 
– Aşpazları. 
– Necə yəni aşpazları, neçə nəfərdilər ki? 
– İki. 
Uşaqlıq dəcəllikləri hələ də beynindən çıxmayan Meh-

didən belə şeyləri gözləmək olardı. Amma rəngi ağarmış 
həmyerlim deyəsən nədənsə qorxuya düşmüşdü, çox gü-
man ki, bu, həbsolunma qorxusu idi. Odur kı, hadisənin 
təfərrüatını soruşdum. O isə: 

– Mən masaların üstünü qaydaya salıb döşəməni tə-
mizlədikdən sonra çıxıb əsgər yeməkxanasına – o biri 
yoldaşlarımın yanına getmək istəyirdim ki, aşpazın biri 
hara hazırlaşdığımı soruşdu. Dedim ki, əsgər yemək-
xanasına gedirəm. O isə “qudurmusan?”, – deyib bir 
torba qabyuyan tozu döşəməyə dağıtdı və dedi: “Heç 
yerə getməyəcəksən, döşəməni parıldatmalısan!” Mən 
ondan niyə belə elədiyini soruşanda söyüşlə cavab verdi 
və, – bir də sual versən çırparam, bildinmi, slon (bu 
sözün mənası yuxarıda açıqlanıb), – deyərək təhqir etdi. 

– Sonra? 
– Sonra da mən onlara söyüşlə cavab qaytaranda hər 

ikisi üstümə cumdular. 
– Bəs, nə ilə vurdun? 
– Birini yumruqla vurub yıxdım, o birinə gücüm çatma-

dığına görə, boynunu qoltuğuma keçirdib yağ bıçağını 
başına soxdum. 

– Ayə, dəli olmusan? Başqa bir şey fikirləşə bilmədin? 
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– Anamı söymüşdü, əsəbdən gözümə heç nə görün-
mürdü. 

– Öldü? 
– Bilmirəm, dərhal çıxıb gəldim. 
Elə söhbətin bu yerində təcili yardım maşınının 

qışqırtısı aləmi başına götürdü. Dönüb üzünə baxdım, 
sanki məndən imdad diləyirdi. Soruşdum: 

– Bəs indi nə düşünürsən? 
– Sən nə desən, onu da edəcəm. 
Bir az onu danladıqdan sonra tədbir görməyi lazım 

bilib, soruşdum: 
– Onlar nə qədər xidmət eləyiblər? 
– Biri bir il yarım, bıçaqlanan isə bir il. 
Bir az düşündüm – zərərçəkənlərin köhnə çağırışçı ol-

maları yaxşı əlamət idi. Qanuna əsasən, təzə çağırışçıları 
incidənləri cəzalandırırdılar. Eyni zamanda, düşündüm 
ki, hər halda hər bir canlının həyatının qorunmasında ona 
yardımçı olan instinktiv fəal müqavimət, baş verən 
təhlükəyə qarşı doğuşdangəlmə bir reaksiya olduğundan, 
yəqin ki, bu, Cinayət Məcəlləsində də nəzərə alınmışdır. 
Odur ki, üzünə baxıb dedim: 

– Heç bir artıq hərəkət eləmə, daha iş işdən keçıb. 
İzahat verdiyin zaman məsələni olduğu kimi danışarsan. 
Əgər bıçaqla vurduğun adam ölməzsə, işin yüngül olar. 
Daha olan olub, təmkinli ol! 

Elə bu vaxt hərbi hissənin növbətçi zabiti gəldi. Nə baş 
verdiyini soruşdu, Mehdi də olanları ona danışdı. Zabit 
üzünü Mehdiyə tutub: 
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– Sənin deyəsən başın çatmır, ağlına başqa bir şey gəl-
mədi? Səhər açılar cəzanı alarsan! 

– Yoldaş Mayor, o, mənim anamı söymüşdü. 
– Böyük iş olub? Biz bir-birimizin anasın hər gün söyü-

rük, anamıza nə gedib çatır? 
– Bizdə belə şey qəbul olunmur, bir də ki, əl-qol 

atmasam onlar məni öldürəcəkdilər. 
Mehdinin bu sözündən xoşum gəldi. Zabitsə susub 

nəsə düşünürdü. Bu dəfə mən sükutu pozdum: 
– Yoldaş Mayor, ölüb? 
– Bilmirəm. – Sonra da üzünü Mehdiyə tutub, – İsmayı-

lov, hər halda Disbata hazırlaş, – deyib çıxışa doğru 
tələsdi. 

Belə bir vəziyyətdə Mehdini tutub aparmamaları məni 
bir qədər arxayın saldı. Yəqin ki, hissənin komandirinə 
məlumat çatıb, lazım bilsəydilər tutub aparardılar... 

Həmin gecə elə bil ki, şər qüvvələr 9-cu meydana hücu-
ma keçmişdilər. Nədən ki, səhərə yaxın, “Qalx!” əmri ən-
ənəvi vaxtından iki saat əvvəl eşidildi: “Bölük, qalx, 
mərkəzi keçiddə düzül!” Hər kəs təşviş içində bir-
birindən nə baş verdiyini soruşurdu. Mənsə, – bu, Mehdi-
nin sonudur, – deyə düşünürdüm. Növbətçi yoxlama 
apardı, şəxsi heyət yerindəydi. Əlavə, bölüyə yad olan əs-
gər axtardılar, o da olmadı. Nəhayət, daha bir bəd xəbər. 
Qonşu bölüyün üç əsgərinin itkin düşməsi haqqında 
məlumat verdilər. Hərbi hissəmizin hər tərəfini – 9-cu 
meydanı axtarmaq əmri aldıq. Əməliyyata başlayandan 
yarım saat sonra yenidən kazarmaya qayıtmaq əmri 
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aldıq. Məlum oldu ki, itkin düşmüş üç əsgər öz aid 
olduqları kazarmanın damında nəşələnmək üçün antifriz 
içiblər və bu nəşə onlara həyatı bahasına başa gəlib. Hə-
min faciə Mehdinin törətdiyi hadisəyə kölgə saldı. Çünki 
Hissə komandiri üç əsgərin ölüm xəbərindən başını itir-
mişdi. 

Səhər açıldı, hamı oyaq olsa da, tətbiq olunmuş qayda 
xatirinə “qalx!” əmri verildi... 

Səhər toplantısını səbirsizliklə gözləyirdik. Meydanda 
toplantıya hazırlaşarkən Mehdini “harınlamısan?” deyə 
ilk hədələyən bölük komandirimiz kapitan Kudelko oldu. 

Axır ki, saat 8.00. Hərbi əmr eşidildi: 
– Düzlən! Fərəqət! Diqqət sola! 
Hissə komandiri raport verdikdən sonra hərbi hissəmi-

zin tabe olduğu “9-cu meydan”ın komandiri bizim bölü-
yün heyətinə baxıb dedi: 

– İsmayılov kimdir? 
– Mən, yoldaş Polkovnik, – Mehdi dilləndi. 
– Yanıma! 
– Baş üstə! 
Mehdi nizamlı addımlarla komandirə doğru getdikcə 

mən onun yerinə həyəcan keçirirdim. 
– İsmayılov, nə qədər xidmət eləmisən? 
– Üç ay, yoldaş Polkovnik. 
Komandir bir az düşündü və sakit tərzdə: 
– Toplantıdan sonra qərargaha – yanıma gələrsən, keç 

yerinə! 
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– Baş üstə! 
Mehdi sırasına qayıtdı, mənsə bundan bir az arxayın-

laşdım. Elə bu vaxt bölük komandiri kapitan Kudelko qı-
nayıcı nəzərlə Mehdiyə baxıb alçaq tonda məzəmmətlə 
dedi: 

– Bəxtin gətirib ki, bıçaqla vurduğun əsgər ölməyib, 
qoryaçiy krov (rusca). – Ruslar adətən bizim çılğınlıq 
edən gənclərimizi ironiya ilə bu cür çağırırdılar – qay-
narqanlı, yaxud dəliqanlı mənasında. 

Toplantıdan sonra Mehdi qərargaha getdi və çox keç-
mədən qayıtdı. Bir tərəfə çəkildik. Soruşdum: 

– Mehdi, noldu? 
– İzahat yazdırdılar. 
– Sən rusca yaza bilirsən ki? 
– Mən danışdım, katibə yazdı. 
– Vəssalam? 
– Hə. 
Bir az düşünüb izahatda nə dediyini soruşdum. O isə: 
– Necə danışmışdıq, elə də izahat verdim, – dedi. 
– Dedinmi ki, vurmasam məni öldürəcəkdilər? 
– Elədi ki, var (özündən rütbəcə böyüyə verilən təsdiq-

ləyici hərbi cavab. Rusca: tak toçno). 
– Komandir sənə başqa bir şey demədi? 
– Dedi. 
– Nə dedi? Ayə, danış də, ürəyim partladı ki! 
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– Dedi ki, bir də kiçik bir səhvin olsa, səni Disbata gön-
dərəcəm, başa düşdün, qaynarqanlı? – Mənsə “Baş üstə” 
dedim. Sonra da dedi ki, çıx get! 

Sevincdən ürəyim dağa dönmüşdü, Mehdi tutulmaya-
caqdı. İntuisiyam onu dedi ki, diviziya komandirinə çat-
maması üçün Mehdinin məsələsini ört-basdır eləyiblər. 
Yoxsa “9-cu meydan”ın adına ləkə gələrdi, bir gecədə iki 
bədbəxt hadisənin baş verməsi zarafat deyildi. Əlbəttə, 
Sovet dövründə beləydi – yüksək çinli bir zabit hərbi rüt-
bəsinin azaldılmaması üçün bir əsgəri qurban verməkdən 
çəkinmirdi. Nə isə, Mehdiyə bir-iki tövsiyə də mən 
verdim: 

– Ağlını başına cəm elə, bir də belə şey eləmə, çox 
güman ki, sən artıq nəzarətdəsən... 

Bir neçə aydan sonra Mehdinin bıçaqla vurduğu həmin 
aşpazı gördük, sanki havalı idi. Mehdiyə baxıb, o yan-bu 
yana döyükərək onu barmağıyla göstərib, qəhqəhə çəkir-
di: 

– Ha-ha-ha. Yadındadı, məni bıçaqla vurmuşdun? Ha-
ha-ha. 

– Şükür sənə, ya Rəbbim, – deyə düşündüm, – deyəsən 
onun ağlı başından Mehdinin vurduğu bıçağa yapışıb 
çıxmışdı... 
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6 
NƏCƏFİN MƏZUNİYYƏTİ VƏ BORODİNİN 

TƏRSLİYİ 
 

ltı ay xidmət eləmişdik ki, dedilər, bölüyümüzə 
bir nəfər azərbaycanlı çavuş gətiriblər, komandi-

rin otağındadır, bir azdan çıxacaq. Bölüyümüzdə olan on 
üç nəfər azərbaycanlı – hamımız dəhlizə yığışıb göz-
ləməyə başladıq. Gözümüzün kökü saraldıqdan sonra 
bölük komandirinin otağının qapısı açıldı və təzə gələn 
çavuş çıxıb bizə tərəf gəlməyə başladı. Gözlərimə inan-
madım, bu, mənim Donetsk şəhərində bir yerdə oxudu-
ğum, bir yerdə gəzdiyim və həmişə olmasa da, hərdən-
birdən bir otaqda qaldığım Nəcəf idi. O, bizim rayonun – 
Marneulinin Qırxlı kəndindən idi. Qeyri-ixtiyari 
qışqırdım: 

– Nəcəf! 
O da mən tərəfə dönüb təəccüblənərək adımı çəkdi. 

Qucaqlaşdıq, hamı başımıza yığışdı. Ətrafı heyrət bürü-
müşdü. Çoxları onunla doğma qardaş olduğumuzu zənn 
etdi. Bizsə siyasət işlədib dayı oğlu-bibi oğlu oldu-
ğumuzu söylədik. Hətta komandirlər bizimlə maraq-
landılar. Nəcəfi əvvəlcə başqa taqıma daxil etsələr də, 
sonradan mənim “qardaşım” (ruslar əmi oğlu, dayı oğlu, 
bibi oğlu, xala oğluna “dvoyurodnıy brat”, yəni “ikinci 
dərəcəli qardaş” deyirlər) olduğunu, həm də hər ikimizin 
istəyini nəzərə almaqla bizim taqıma keçirdilər. Beləliklə, 
sonrakı bir il altı ayı Nəcəflə çiyin-çiyinə xidmət elədik... 

A 
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Hərbi xidmətimizin 9-cu ayında məni hissəmizdə təşkil 
olunmuş 90 günlük politologiya kursuna cəlb etdilər. 
Dərs deyən müəllim – mayor Tretyak SSRİ-nin hərbi gü-
cünü elə təbliğ edirdi ki, digər nəhəng dövlətlər adamın 
gözündə cücə kimi görünürdü. O, SSRİ-nin su, aviasiya 
və quru qoşunlarının nəinki dünyanı, hətta kainatı fəth 
edəcək qüdrətdə olduğundan bəhs edirdi. Əvvəlcə inan-
dım. Sonra 1979-cu ildən başlayaraq SSRİ ordusunun da 
iştirakçısı olduğu, bitib-tükənməyən Əfqanıstan mühari-
bəsini və bu savaşdan gətirilən saysız-hesabsız əsgər 
cənazələrini xatırladım. Bu, müəllimin təlqinlərinə tərəd-
düd etmək üçün yetərli idi. Həmin günün axşamı yatağa 
uzandıqdan sonra yadıma düşdü ki, uşaq vaxtı atamın 
evi yerdən götürüb yuxarıya qaldıra biləcəyinə inanır-
dım, hətta bu iddiama görə məndən bir yaş kiçik olan 
dayımla savaşmışdım da. Çünki o da atasının, yəni ana 
babamın bunu edə biləcəyini deyirdi. Mənsə, – bunu 
ancaq mənim atam edə bilər, – deyə düşünürdüm. Bö-
yüyəndə isə anladım ki, atam evi xırda daşlara parçala-
dıqdan sonra belə, onları sonacan bir-bir qaldırmağa qa-
dir deyil. Bu, sadəcə uşaqlığımın müqəddəs xülyası imiş. 
Bunları düşünərkən müəllimin dediklərinin bir siyasət ol-
duğunu, yetirmələrində SSRİ ordusunun əvəzsiz gücə 
malikliyi barədə inam yaratmaq iqtidarında olduğunu 
anladım. Təbii ki, əsgər üzvü olduğu hərbi sistemə gü-
vənməsə, onun yenilməzliyinə inanmasa, xidmət də edə 
bilməz. Yaradılmış ruh yüksəkliyinin həqiqətə uyğunlu-
ğunun nisbi olduğunu nəzərə alsaq, o zaman təlqin 
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edilən inamın siyasi xarakter daşıdığını söyləmək olar. 
Demək, hər ikisinin böyük hissəsini yalanlar təşkil edən 
siyasətlə xülya əslində bir-birinin əksidir. Belə ki, əsasən 
yaradıcı insanlara xas olan xülya müqəddəs yalanlarla, si-
yasət isə maddi dünyanın ali yalanları ilə doludur. 
Yaradıcılığın ilahi bağları, yəni xülya çeşidli obrazlar, 
fabulalar, pritçalar, klassik ədəbiyyatdan gələn hədislər 
ənənəsi vasitəsilə, eləcə də, reallığı bütün çılpaqlığı ilə 
oxucunun qarşısında sərgiləməsi üsulu ilə insanlara doğ-
ru olanı təlqin etməkdə, onları doğru yola çəkməkdədir. 
Bunun əksi olaraq, adi yalançı öz çirkin məqsədinə 
çatmaq üçün bir və ya bir neçə adamı aldadırsa, siyasətçi 
ali məqsədlərini həyata keçirmək üçün bütün cəmiyyəti 
inandırır. 

Ümumiyyətlə, ortada bir yalan varsa, onunla rəqabətə 
girəcək ikinci yalana da fürsət yaranır, yəni, eyni məslək 
ətrafında müxtəlif qruplar, təşkilatlar, cəmiyyətlər mey-
dana çıxır. Beləliklə, həmin məqsəd uğrunda mübarizəyə 
qoşulan qruplardan təbii ki, biri zəfər əldə etmiş olur. Qa-
lanları isə qalib tərəfindən ya sıxışdırılır, ya da razılaşdırı-
lır. Yəni, hər siyasi başlanğıcda bir sinkretiklik mövcud 
olur. Burada bir-birinə zidd olan kiçik güclər eyni ideya 
ətrafında birləşdiyindən müxalif mövqelər baş qaldırır. 
Bu çəkişmələr əslində ideya mərkəzini səfərbər edir, onu 
ətrafına maraqlı fərdlər və ya qruplar yığmağa məcbur 
edərək daha da gücləndirir. İdeya mərkəzi artıq geniş- 
miqayslı inqilab etmə gücünə çatdıqda isə sinkretiklik 
torpağa basdırılmış toxum qabığı kimi açılır, içindən yeni 
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mükəmməl qüvvənin boy qaldırmasına yol verir. İdeya 
mərkəzi hakim qüvvəyə çevrildiyi zaman o müxalif 
qüvvələri özündən kənarlaşdırmaq məcburiyyətində 
qalır, çünki bu qüvvələr daha onu möhkəmlətməyə deyil, 
əksinə, zəiflədib taxtdan salmağa can atırlar. Bu hal siyasi 
mübarizənin yalan, saxtakarlıq, sui-istifadə üzərində 
bərqərar olduğunu söyləməyə əsas verir. Elə bu yerdə 
kəndimizdə baş tutmuş təsadüfi yumoristik yalan “yarış-
ması”ndan bəhs edəcəm. 

Bir gün Fırıldaq Vəli kəndin mərkəzində ötən ilin kənd 
təsərrüfatı üçün çox məhsuldar olduğundan danışırmış. 
O, həmin il bostanda qarpız əkib yaylağa getdiyini 
söyləyir. Sonra da əlavə edir ki, yaylaqdan qayıdanda nə 
görsəm yaxşıdır? – Tağda bir qarpız yetişib ki, üzərinə 
baxmaq üçün nərdivanla dırmaşmalı olursan. Söhbətin 
üstünə gəlmiş, həmin o falçının “qapı”sına “doqquzluq” 
vurmuş Əziz sözə “söykək” verir, – Vəli düz deyir, keçən 
il çox məhsuldar idi. Mənsə xiyar əkib yaylağa getmiş-
dim, qayıdanda gördüm ki, xiyarın tağı uzana-uzana ge-
dib başını Kür çayına sallayıb (kəndin cənub hissəsindən 
şərqə doğru uzanan bu məsafə təqribən 3 km-dir) oradan 
su içir. – Əzizin sözünə istehzayla yanaşan Fırıldaq Vəli, 
– bu boyda yalan olmaz, – deyərək etiraz edir. Əziz isə, – 
Vəli, bilirsənmi nə var (bu məqamda Fırıldaq Vəlinin 
gözləri böyüyür, qulaqları şeşəlir), qarpızı kiçiltməsən, 
xiyarın tağını bir az da uzadacam, – deyir. Bu məsələ 
lətifəyə çevrilib eldə geniş rezonans doğurur və kənd 
camaatı Əzizə “Dərya Əziz” fəxri adını verirlər. Doğ-
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rudan da, falçıya və Fırıldaq Vəliyə toy tutduğuna görə 
bu ad Əzizin halalıdır... 

Bunlar öz yerində, tarixdə siyasətin fərdin və ya toplu-
mun özəl maraqlarına xidmət etdiyi hallarına da rast gəli-
nir. Təbii ki, bu, şöhrətpərəstlik və regionçuluq məhəlli 
təfəkkürün bariz nümunəsidir. Siyasi ifratçılıq bütün hal-
larda milli maraqların məhvinə gətirmiş, mənəviyyatı 
puç etmiş, bəşərin inkişafına əngəl yaratmışdır. Əslində 
isə milli maraq digər millətlərin mədəni və dövlətçilik ən-
ənələrinə yüksək hörmətdən, sayğıdan keçməlidir. İnsana 
və insanlığa hörmətlə yanaşmayan kəs heç vaxt doğru 
əqidə daşıyıcısı ola bilməz. Bu baxımdan ta qədimdən 
bəlkə də bu günə qədər olan əksər hərəkatlarda özəl və 
toplumsal istəklər dinçilik, dövlətçilik və ya millətçilik 
şüarlarının altında gizlədilib. Meydangirlərin, demək olar 
ki, əksəriyyətinin mövqeyi eyni, yaxud da bir-birinə bən-
zər olub: ərazidə yaşayan əhalinin maddi və mənəvi tə-
minatını ödəyəcəyini, güzaranının yaxşı olacağını bayraq 
edərək özünün əvəzsiz olduğu barədə kütlədə inam ya-
ratmaq, onların içindən seçilmişləri ətrafında birləşdir-
mək və nəhayət, bu gücdən yararlanaraq öz ideyasını hə-
yata keçirmək. Bundan sonra isə sosial qruplar, 
təşkilatlar, siniflər arasında münasibətlər qurmaq və bu 
əlaqəni beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaq. Buradan belə bir 
qənaətə gəlmək olar ki, zaman və idarəçilik üsulu dəyişsə 
də, idarəetmənin siyasi cəhətdən mahiyyəti qismən dəyi-
şib. Bu, həyatın fəlsəfəsində, dünyanın dərkində də belə 
olub. Necə ki, Zərdüştdən sonra filosoflar ortaya həyatın 
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fəlsəfəsinə uyğun alternativ böyük fikir qoya bilməyiblər 
və ancaq onun ideyası ətrafında çeşidli fikirlər yürüdə 
biliblər. Onların arasında ən sadəlövhü isə təkamülün fəl-
səfəsini Qalapaqos arxipelaqında yaşayan birəbitdənlərin 
tədqiqində görən, xəyali ilk hüceyrənin təsadüf nəticəsin-
də bir az palçıqlı suda cansız maddələrin birləşməsi ilə 
yarandığını iddia edən Çarlz Darvin olmuşdur. 

Siyasətlə bağlı eyni düşüncəni uzaq keçmişdən bu günə 
qədər davam edən dünya siyasəti üçün də söyləmək olar. 
Belə ki, quruluşlar zaman-zaman feodalizm, kapitalizm, 
sosializm, demokratiya anlamına uyğun olaraq formaca 
dəyişsə də, mahiyyətcə yerində qalır. Yəni idarəetmədə 
siyasətə, yaxud da siyasətdə idarəetməyə əvəzliyici bir 
şey görünmür. Əgər siyasəti bir elm kimi qəbul ediriksə, 
o zaman o, insanın cəhalətdən xilasına, özünüdərkinə, 
milli mənafe baxımdan formalaşmasına, bəşəri düşüncə-
sinə və hər bir yaranmışa sevgiylə yanaşmasına xidmət 
etməlidir. Bütün bunları özündə əks etdirə bilməyən 
siyasət çağdaş dövrümüzdə texnikanın qalxan xətt üzrə 
sürətli gəlişməsinə inteqrasiya etməkdə də son dərəcə 
axsayır. Bu artıq klassik siyasətin iflasa uğradığının gös-
təricisidir. Bunlara əsaslanıb cəsarətlə deyə bilərik ki, 
siyasət aləmində, həmçinin toplumsal münasibətlərdə 
səmimiyyət və etiraf günümüzdə də olduqca aşağı səviy-
yədədir. Elə kəndimizdə baş vermiş lətifəsayağı bir ha-
disə kimi: 

Sovet vaxtı kəndimizdə qələmindən qığılcım qopan pe-
şəkar, həm də cəsarətli bir jurnalist var idi. Yazıları tənqi-
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di mövzuda olsa da orta xətti tuta bildiyindən həbsxana 
üzü görməmişdi. Məmurlar onu demaqoq kimi tanıyırdı-
lar, lakin mülki əhalinin arasında böyük hörməti vardı. 
Çünki məqalələrini rüşvət üçün yox, haqq-ədalət naminə 
yazardı, eyni zamanda qarşıdakının kimliyinə fərq qoy-
mayaraq sözünü çəkinmədən deyərdi. Rayon və sovxoz 
rəsmiləri ondan ehtiyat edirdilər. Hətta bir ara kən-
dimizin elektrik təchizatının dayandırılmasına görə rayo-
nun I katibi ilə görüşə gedərkən müavinlər və katibələr 
müxtəlif bəhanələr gətirərək jurnalistin bu görüşünə 
mane olurlar. O isə çarəsizlikdən kəndin işıq problemi 
barədə kəskin məqalə yazıb qəzetdə dərc etdirir. Bunun 
nəticəsində mərkəzdən töhmət alan I katib jurnalisti 
görüşə dəvət edir və məqaləni yazmazdan əvvəl ona 
müraciət etməməsi səbəbilə məzəmmət edir. Jurnalist isə, 
– yoldaş Katib, siz mənim həmkəndlim Həvva xalanın 
məhəllənin uşaqları meyvəsini talamasın deyə dibinə it 
bağladığı gilas ağacı kimisiniz. Müavinləriniz və katibələ-
riniz ətrafınızda tikanlı məftil kimi dayanıb sizinlə görüş-
məyə imkan vermirlər, – deyə cavab verir. Bundan hirslə-
nən I katib dərhal iclas çağırıb, günahkarları cəzalandırır. 

Bir dəfə də Jurnalist işçilərin maaşını kəsdiyinə və buna 
etiraz edən nümayişçilərlə həddən artıq kobud davrandı-
ğına görə sovxoz direktorunu “Ay üç dənəsi bir manat-
lıq” deyə təhqir etmişdi. Jurnalistin buna bənzər macəra-
larından çox danışmaq olar, lakin bir həqiqət vardı ki, o, 
mülki insanları incitməz, əksinə, bacardığı qədər onlara 
yardım etməyə can atardı. Onu da deyim ki, bu qəhrə-
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man spirtli içkiyə meyilli olsa da, günün birinci yarısı və 
ya gün ərzində əsas işlərini görüb qurtarana qədər dilinə 
heç 9 qram şərab da vurmazdı. Qalan əksər vaxtlarda isə 
içkili görünürdü, bu vəziyyətdə olduqda da kimsəni in-
citməkdən xoşlanmazdı, lakin dost-tanışları ilə danışar-
kən sözarası ədəbsiz ifadələrdən o qədər istifadə edirdi 
ki, ağzı kanalizasiyadan fərqlənmirdi. Din, inanc məsələ-
lərində isə çox sayğılı idi. Bu səbəbdən doğma adını de-
yən yox idi, hamı, hətta məmurlar da Jurnalisti Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Ölülər” komediyasındakı kefli İs-
kəndərin adıyla çağırırdılar. 

Günlərin birində İskəndərin bir-birindən gözəl iki qızı, 
axşam evə gələn atasının araq içməməsi üçün qabağına 
qurban ətindən bişirilmiş xörək qoymaları barədə qərara 
gəlirlər. Çünki bilirdilər ki, atası yediyinin qurban tikəsi 
olduğunu bilsə, araq içməyəcək, o, içkiyə meyilli oldu-
ğundan adətən qurban tikəsinə əl vurmazdı. Nə isə, qız-
ları hesab edirlər ki, ata həmişəki kimi əvvəlcə yeməkdən 
dadacaq, bu zaman qızlar süfrədən arağı götürüb ona ye-
diyinin qurban tikəsi olduğunu deyəcəklər. Amma çox 
keçmədən qızların planı alt-üst olur. Ata məsələdən du-
yuq düşübmüş kimi, yeməzdən əvvəl, ac qarına arağı ba-
şına çəkir və qızlar araq əvəzinə xörəyi süfrədən götür-
mək məcburiyyətində qalırlar. Bir sözlə, atanın siyasəti, 
bəlkə də ”doqquz”u qızlarınınkına üstün gəlir... 

Demək, siyasət həm də həyatımızın ayırılmaz bir hissə-
sidir. Xırdaçıllıq olsa da, fikir verin! Kəndli əkib-becərdiyi 
tərəvəzin daha yaxşı olduğu haqda təbliğat aparır. Fəhlə 
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yüksək maaş almaq naminə daha yaxşı işçi olduğu 
barədə fikir yürüdür. Müəllim özünü öyür, biznesmen 
daha qabiliyyətli olduğunu deyir, hər hansı təşkilat 
rəhbəri üstün fədakarlığı haqda pafoslu çıxışlar edir, par-
tiya rəhbərləri millətə, xalqa daha çox can yandırdığını 
iddia edirlər. Bir millətin içindən saysız-hesabsız siyasətçi 
liderlər baş qaldırırlar. Lakin liderliyi ələ alan başçı döv-
lət və xalq üçün əvəzsiz xidmətlər göstərsə belə, yüz il-
dən sonra da onu sevənlər və sevməyənlər tapılır. Bun-
dan başqa, ölkə başçıları özünü və ölkəsini aid olduğu re-
gionda ən üstün görməyə çalışır. Supergüc dövlətlər ara-
sında liderlik uğrunda mübarizə gedir. Nəticədə isə nəin-
ki millətlər, dövlətlər, hətta bütövlükdə bəşəriyyət ideolo-
ji qruplara, milli və dini ayrı-seçkiliyə, hətta məhəlləçilik 
təfəkkürü üstün gəldikdə, regionlara, eləcə də, dini məz-
həblərə, təriqətlərə parçalanırlar. Bəzən bu təfriqəçilikdən 
sui-istifadə edilir və “parçala hökm et” düsturuna uyğun 
olaraq, qruplar qarşı-qarşıya qoyulur. Bu mənada dünya-
nın, yaşamın sükanının siyasətin əlində olduğu danıl-
mazdır. Mövcud siyasət isə Haqq mübarizəsinə deyil, 
özəl və ayırımçı maraqlara xidmət etməkdədir. Buna görə 
də, hesab edirəm ki, elm siyasətin fövqünə qalxmalıdır. 
Elmlə idarə olunma insanları təfriqəçilikdən bəşəri bütöv-
lüyə apara bilər. 

Bəşəri bütövlüyə gedən yol əvvəlcə fərdi, sonra isə mil-
li bütövlükdən keçir. Çünki özünü dərk etməyən, milli 
düşüncəyə sahib olmayan insanın bəşəri sevgilərlə ya-
şaması absurddur. Burada 20-ci əsrin əvvəllərində mədə-
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ni türkçülük prinsiplərinə dayanan fəaliyyətlərin siyasi 
müstəviyə daşınmasında özünün çoxplanlı çabaları ilə 
əvəzsiz xidməti olmuş ən görkəmli türkçülərdən biri – 
Yusuf Akçuraoğlu yada düşür. O, “Türkçülüyün tarixi” 
əsərində “Bir millət meydana gətirmiş insan topluluqları, 
bağımsız bir dövlət halında təşkilatlanaraq yaşamaq haq-
qına sahibdir”, – deyərək, milliyyət düşüncəsinin əsas 
mənasını açıqlayır. Yusuf Akçuraoğlu millətin tərifini də 
özünəməxsus bir tərzdə verir: “Millət irq və dilin əsasən 
birliyindən dolayı sosial vicdanında birlik və bərabərlik 
meydana gəlmiş bir insan toplumudur”. Böyük türk-
çünün sitat gətirdiyimiz sanballı fikirlərindən bu qənaətə 
gələ bilərik ki, sosial vicdanına birlik və bərabərlik kimi 
ən yüksək keyfiyyət meyarları yad olan hər hansı 
toplumun millət anlayışına heç bir dəxli yoxdur. Ona gö-
rə də, müasir millətçilik “şovinistlik” kimi qəbul edilmə-
məlidir. Millətçilik öz millətini tanımaq və sevmək kimi 
başa düşülməlidir. Tanımadığın bir milləti sevməyin 
mümkün olmadığı kimi, aid olduğun milləti sevmədən 
inkişaf edib bəşəri düşüncələrə, bəşəri sevgiyə yüksəlmək 
də mümkünsüzdür. 1937-ci ildə gülləbaran edilən, sür-
gün olunan, susdurulan şəxslər məhz millətçilər, azadlıq-
sevərlər, müstəqillik uğrunda mübarizə aparanlar, bəşəri 
sevgilərlə yaşayanlar, insan amilini önə çəkənlər, hər bir 
yaranmışın hüquqlarını müdafiə edənlər idi. Millətçiləri 
məhv edənlər əslində bəşəriçiləri – bəşəri düşüncə uğrun-
da mücadiləyə qoşulanları məhv edirdilər. Bax, əsl şovi-
nistlik budur. Millətçinin isə içində imperialist, şovinist, 
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başqalarının bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliyini axtar-
maq təfəkkürü ola bilməz. Ona görə də, “millətçi” anlayı-
şına Sovet düşüncəsi ilə yanaşmaq gerizəkalılığın əlamə-
tidir. Bu çərçivədən çıxmağın vaxtı çoxdan çatıb. Əgər cü-
cə yumurtanın divarlarını dağıtmağa can atmasa, işıqlı 
dünyaya qədəm qoya bilməyib yumurtanın nazik 
divarları arasında məhv olar... 

Burada əsgərlik xatirələrimdən bir şeyi də yada salmaq 
istəyirəm. Xidmət etdiyimiz hərbi hissədəki qazax, özbək, 
qırğız, türkmən, başqurd və tatarlarla eyni millətin nüma-
yəndəsi olduğumuzu Sovet siyasi sistemi bizə çoxdan 
unutdurmuşdu. Onlarla söhbət edərkən dilimizdəki sözlə-
rin eyniliyi, yaxud da bənzərliyi bizi təəccübləndirirdi. 
Hətta bunun səbəbini müsəlman olduğumuzda görürdük. 
İndi isə bütün bunları düşünərkən Çingiz Aytmatovun 
“Manqurt”u yadıma düşür. Sovet rejimi qeyri-rusları 
manqurtlaşdırıb dünyanın qapılarını Sovet insanlarının 
üzünə bağlayaraq, daxildə tarixi saxtalaşdırırdı. İnsanların 
dini etiqadını pisləyir, inancını sındırır, ateistliyi təbliğ 
edir, beynəlmiləlçiliyi önə çəkirdi. Burada istər-istəməz 
Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Milli dirilik” məqaləsin-
dəki fikirləri yada düşür: “...Dil adətən hər bir heyətin 
hansı bəşər dəstəsinə mənsub olduğunu göstərən bir löv-
hədir... Bir milliyyəti məhv edib aradan götürmək qəsdin-
də olan siyasilər də əsl bunun üçündür ki, təmsil (assimil-
liyassion) əməliyyatı icra edərkən ən birinci fikirlərini dilə 
verir və ən əvvəl bir millətin dilini yaddan çıxarmağa səy 
edirlər...”. 
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Bütün bunların fonunda şovinistlik və imperialistliyi si-
yasətin zülmət gecəsi adlandırmaq olar. Əlbəttə, onlar ha-
kim olduqda həm insanın mənəvi bütövlüyü, mədəni 
tarixi, həm də milli düşüncəsi parçalanmaya məruz qalır. 
Çünki milli mədəniyyət milli şüurun, milli şüur isə milli 
siyasətin müəllimidir, yaxud da milli siyasəti milli şüur, 
milli şüuru isə milli mədəniyyət formalaşdırır. Milli 
siyasət insanları ictimai qanunlarla, milli mədəniyyət isə 
estetik üsullarla idarə edir. İctimai qanunlar keçici, estetik 
və ya əxlaqi bütövlük yaradan üsullar isə daim hərəkətdə, 
inkişafda olur. Milli mədəniyyətin ömrü məxsus olduğu 
millətin ömrü qədərdir. Bu mənada o, hər zaman dövrünə 
uyğun formada təzahür edən milli siyasətin müəllimi 
hesab edilməlidir. Milli siyasət hər hansı toplumun ideolo-
ji sisteminin, milli mədəniyyət isə onun mənəvi və əxlaqi 
bütövlüyünün təminatçısıdır. Bu iki amilin vəhdəti isə 
milli bütövlük deməkdir... 

Hərbi xidmət müddətimizin bir ilinin tamamında ko-
mandirimiz kapitan Borodin Vitali Petroviç mənə dedi ki, 
səni məzuniyyətə buraxmaq istəyirdim, amma sənsiz işi-
miz çətin olacaq, ona görə də, belə qərara gəldim ki, əvə-
zinə qardaşını buraxım. Razılaşdım. Nəcəf bir aylıq mə-
zuniyyətdə oldu, bu bir ay mənim üçün bir il oldu. Ona 
çox öyrəşdiyimdən darıxdırıcı idi. 

Nəcəf məzuniyyətdən qayıtdıqdan bir həftə sonra ça-
vuşluq məktəbinə göndərildim. Bir ay təlimdən sonra 
“kiçik çavuş” rütbəsi alıb, hissəmizə qayıtdım. Bu 
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hadisədən altı ay keçmiş komandir yenə də məni yanına 
çağırdı və dedi: 

– Bilirsən, Mehdiyev, deyəsən səninki gətirmir, hər 
dəfə mən sənə yaxşılıq eləmək istəyəndə aradan nəsə 
çıxır. 

– Nə olub ki, yoldaş kapitan? – deyə maraqlandım. 
– Əzizim, üzülmə, mən, – o, bir siqaret yandıraraq da-

vam etdi, – səni məzuniyyətə göndərmək istəyirdim, la-
kin hərbi hissənin komandiri mənə gözlənilmədən 
məzuniyyət elan elədi, bunu sənin xətrinə nə qədər başqa 
vaxta keçirtməyə çalışsam da, razılaşmadı. O, kütbe-
yindir, heç nəyi anlamaq istəmir, necə dedisə, gərək elə 
də ola. İndi özün düşün, ikimiz də məzuniyyətə getsək 
taqımda işimizi apara biləcək bir insan qalmayacaq. Məc-
buram sənin yerinə yenə də qardaşını göndərim, əminəm 
ki, məni başa düşərsən, – Borodin bunları məyusluqla 
ifadə etdi. 

Onu da deyim ki, Borodinin hərbi hissənin komandiri 
polkovnik-leytenant Kraxmaletsə “kütbeyin” deməsi sə-
bəbsiz deyildi. Onu təkcə kapitan Borodin yox, bütün 
zabit və əsgərlər öz aralarında belə adlandırırdılar. Bu da 
ondan irəli gəlirdi ki, milliyyətcə moldavan olan Krax-
malets bəzən fikirlərini ölçüb-biçmədən ifadə edirdi, 
bəzən də nə deyəcəyini və ya nə edəcəyini unudurdu. 
Tez-tez təkrarlanırdı ki, o, cərgəylə düzülmüş əsgərlərə 
“düzlən!”, “fərəqət!” əmrini verir, lakin “azad!” əmrini 
verməyi unudaraq, birbaşa təlimatlarını verməyə baş-
layırdı. Günlərin birində o, sürücüsünə dedi ki, maşını işə 
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sal gedək. Sürücü isə, – yoldaş polkovnik-leytenant, ma-
şın işə düşmür, – deyə cavab verdi. Komandir bir qədər 
ciddi və tələsik üzünü ona tutub, – sür gedək, sonra işə 
salarsan! – dedi. Onun bu sözünə sürücü gülməkdən 
özünü saxlaya bilmədi və bu hərəkətinə görə komandirin 
ciddi töhmətilə cəzalandırıldı. Kraxmaletsin bu cür 
davranışının səbəbiydi ki, hərbi hissəmizdə milli mən-
subiyyətindən asılı olmayaraq küt, məntiqsiz danışanlara 
“moldavansanmı?” deyirdilər. O, sıradan bir əsgər olsay-
dı, bəlkə də millətinin adını bu qədər ləkələməzdi... 

Kapitan Borodinin sözündən sonra doğrusu, bir az 
qəmləndim, amma büruzə vermədim, neyləyə bilərdim, 
hər şey aydın idi. Kapitan Borodin pis insan deyildi. Qü-
rurlu idi, heç kəsə də əyilmirdi, yalanı sevmirdi və bağış-
lamırdı, söz verdisə, ölüm də gəlsə mövqeyini 
dəyişməzdi. Mənə başqalarından tamamilə fərqli gözlə 
baxır və ümumi işimizdə özündən sonra ancaq məni 
görürdü. Odur ki, razılaşmaqdan başqa çıxış yolum yox 
idi: 

– Baş üstə, yoldaş Kapitan, mən sizi anladım. 
Beləliklə, Nəcəf ikinci dəfə məzuniyyətə getdi. 
Sonrakı altı ay ərzində təsadüf nəticəsində komandirlə 

münasibətimiz bir qədər korlandı. Məsələ belə baş verdi: 
Günlərin bir günü kapitan Borodin məni yanına çağırıb 

tapşırıq verdi: 
– Mehdiyev, siyasi məşğələni necə lazımdır, yüksək sə-

viyyədə hazırla, hər şey mükəmməl olsun, çünki divizi-
yadan yoxlama gələcək, sonra pis vəziyyətdə qalmayaq. 
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Məlumat üçün deyim ki, həftədə iki dəfə – çərşənbə ax-
şamı və cümə günlərinin birinci yarısı taqımın şəxsi heyə-
tinə siyasi məşğələ keçirilirdi. Bu məşğələlərdə tağım, 
yaxud bölük komandiri əsgərləri dünya siyasətinin son 
məlumatları ilə tanış edir, sonra isə siyasi və ya hərbi 
mövzuda məruzəylə çıxış edirdi. Adədən məruzəni 
əvvəlcədən yazılı surətdə mən hazırlayırdım, üzərində 
hərbi hissənin komandiri dərkənar yazaraq imzası ilə 
təsdiqləyirdi, dərs vaxtı isə komandirimiz onu oxuyurdu. 
Məruzə xüsusi bir jurnalda yazılırdı. Bu dəfə isə, tapşırığı 
aldıqdan sonra təzə jurnal tapmadığımdan məruzəni mü-
vəqqəti olaraq adi 48 vərəqli dəftərə yazdım, amma hissə 
komandirinin təsdiqinə göndərmədim. Beləliklə, jurnal 
tapılmadı, dərsin vaxtı da gəlib çatdı. Lakin xoşbəxtlik-
dən yoxlama da gəlmədi. Taqım komandiri Borodin isə 
məni tənbehlədi: 

– Mehdiyev, bu nədir? 
– Yoldaş Kapitan, jurnal tapmadığımdan müvəqqəti 

olaraq dəftərə yazdım. 
– Nolsun? Dəftəri təsdiqlətmək olmazdı? 
Nəhayət, xəta törətdiyimi anladım. Adyutant komandi-

rini, həm də özünü pis vəziyyətdə qoymuşdu. Komandir 
kinayə ilə acı-acı gülür, nə barədəsə düşünürdü. Üzr 
dilədim və bəraəti olmayan izahat verməyə başladım: 

– Bağışlayın, yoldaş Kapitan, hissə komandirinin adi 
dəftəri təsdiqləyəcəyini bilmirdim, bunun ancaq jurnalda 
mümkün olduğunu düşünürdüm. Ona görə də, bir-
dəfəlik mətni jurnala köçürdüb, sonra təsdıqlədəcəyimi 
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planlaşdırmışdım, – deyib susdum. Pərtlik bütün vücu-
duma hakim kəsilmişdi, komandirsə döyüşə hazırlaşan 
canavar kimi qığılcım saçan gözlərini gözlərimdən 
çəkmirdi: 

– Sənin planın tamam başqa imiş, yoldaş Çavuş, məni 
komandirin cəzalandırmağını istəyirdin, hə? Onsuz da, 
onunla sözümüz düz gəlmir, başa düşdün? – Borodin bu 
sözləri qeyzlə dedi. 

– Xeyr, yoldaş Kapitan, bu nə sözdür? 
– Nə xeyr? Deməli, məndən intiqam alırsan, eləmi? 
– Başa düşmədim, nə intiqam? 
– Sənin üçün nə fərqi vardı ki, məzuniyyətə səni 

göndərə bilmədim, əvəzində isə qardaşın getdi. – Borodin 
bu sözləri deyərkən əliylə Nəcəfi göstərdi. Onun bu yan-
lış qənaəti, bəlkə də qərəzli ifadəsi Nəcəflə aramıza kin 
toxumu səpə bilərdi, yaxşı ki, bu, baş vermədi. Odur ki, 
mən: 

– Allah xatirinə, yoldaş Kapitan, heç bu mənim ağlıma 
da gəlmirdi. 

– Nolar, buraxılış əmri çıxandan sonra, sən hamıdan 
axırda buraxılacaqsan. Mən sənə söz verirəm, yoldaş Ça-
vuş, başa düşdünmü? 

Komandirin tərsliyini bildiyimdən daha dinmədim. 
Onu da deyim ki, emosional hadisələri axarına buraxmaq, 
ona mümkün qədər soyuqqanlı yanaşmaq xassiyyətimin 
özəyini təşkil edir. Sanki doğulmamışdan beynimdə kod-
laşdırılmışdır ki, gərək, xoşolmayan hadisələri önləmə-
yəsən, əksinə, arxasınca gedib, doğru yola yönləndirmək 
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üçün sağdan, soldan və arxadan ona təsir, hətta lazım 
gələrsə, ən son anda zərbələr endirəsən. 

Bunlar öz yerində, Borodin acıqlı halda tapşırığını 
verib, çıxıb getdi. Elə o vaxtdan xidməti müddətimin 
axırına qədər komandirlə, necə deyərlər, – keçimiz bir 
yerdə otlamadı. Kommunist olmasaydım, bəlkə də məni 
dəmir barmaqlıqlar arasına saldırmaqdan da çəkinməzdi. 
Bunu mənə pıçıldayan onun son dərəcə tələbkar, üs-
yankar, aqressiv, bildiyini babasına verməyən – inadkar, 
mövqeyindən geri çəkilməyən xüsusiyyətləri idi. Bəlkə 
də, əsl komandir elə bu cür olmalıdır. Mənsə bütün bun-
lara məhəl qoymayıb, işimi bacardığım qədər qaydasında 
yola verirdim. Kapitan Borodin nizam-intizamımı görə-
görə dediyinə əməl elədi və doğrudan da hərbi xidmət 
müddəti başa çatmış əsgərlər arasında sonuncu evə bura-
xılan mən oldum... 

 
 

7 
PULLU HƏDİYYƏ 

 
iyasi məşğələ zamanı baş vermiş çəkişmədən sonra 
komandir öz xüsusiyyətlərinə uyğun tələm-tələsik 

yerişlə çıxıb getdi, mənsə oturub xəyallara qərq olmuş-
dum. Birdən atamgilin düz bir ay bundan öncə məndən 
komandirimin adresini aldıqları yadıma düşdü, deyəsən 
o vaxtkı ənənələrə görə ona poçtla bir qutu hədiyyə gön-
dərmək istəyirdilər ki, əvəzində məndən muğayat olsun. 

S 
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Əgər bu ehtimalım düz çıxsa, komandir tərslik edib hə-
diyyəni qəbul etməyəcəkdi, bunu intuitiv hiss edirdim. 
Evə məktub yazmaq isə artıq gec idi, çünki məktub təx-
minən 15 günə çatacaqdı, həm də bu, evdəkilərin nara-
hatlığına səbəb ola bilərdi. Nə edəcəyimi dəqiqləşdirə bil-
mədiyimdən hadisələri zamanın öhdəsinə buraxmağı qə-
rarlaşdırdım. Əlbəttə, həyat insanın süvar olduğu at 
kimidir, çınqıllığa və ya keçilməsi çətin olan hər hansı 
sahəyə düşdümü, gərək yüyənini boşlayasan, bu halda at 
özünü də, səni də çətinlikdən çıxaracaq... 

Doğrudan da, bir neçə gün keçmişdi ki, komandir məni 
otağına çağırdı: 

– Mehdiyev! 
– Bəli, yoldaş Kapitan! 
– Dünən sənin valideynlərindən bir qutu hədiyyə almı-

şam, geri qaytarmağı məsləhət bilmədim, narahatçılığa 
səbəb ola bilər, qutunun üzərində qiyməti yazılıb – 50 
manat, başa düşdün? 

Bu sözləri deyə-deyə 50 manatlığı əlində tutaraq mənə 
doğru uzatdı. Mənsə: 

– Bu nədir, yoldaş Kapitan? 
– Qutunun puludur, götür! 
– Yoldaş Kapitan, onu sizə hədiyyə olaraq göndəriblər, 

sizsə... 
– Götür dedim! 
– Mən götürməyəcəm, hörmətsizlik edirsinizsə, geri 

göndərin! 
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– Mehdiyev, mən sənin valideynlərini narahat etmək 
istəmirəm, – bu sözləri səsinin tonunu qaldıraraq dedi, – 
götür deyirəm! 

Mən gözümü döşəməyə dikib susmuşdum, bir anlıq 
xəyallara qapıldım, – belə də bilirdim, bu, tərs oğlu 
tərsdir. Yəqin ki, qutunun qiyməti 50 manat yox, bəlkə də 
150 manatdan da çoxdur, qiyməti çox olan qutunu poçt 
qəbul etmədiyindən bunu məhz belə yazıblar. Amma 
söhbət pulda və ya onun miqdarında deyil, nə pul, əsla 
götürmək olmaz, – deyə düşündüm, çünki burada söhbət 
məbləğdən deyil, “yumağ”ın kimdə qalmasından gedirdi. 
“Yumaq” uşaqlıq xatirələrimi gözümdə canlandıran 
oyunlardan biridir. Bu oyuna görə uşaqlardan biri 
əlindəki yumağı kiməsə ötürüb “yumaq səndə” dedikdən 
sonra özü və hamı qaçıb dağılışırdı. Qaydaya görə yerə 
atılması yasaq olan yumağı götürmüş oyunçu isə onu 
başqasına ötürmək üçün o birilərini qovmağa başlayırdı. 
O, əlindəkini rəqiblərindən birinə ötürə bilsə, “yumaq 
səndə”, – deyib uzaqlaşırdı. Beləcə uşaqların yorulduğu 
məqama qədər davam edən oyunda yumaq kimdə qalsa, 
o da uduzmuş hesab olunurdu. İndi Vitali Petroviçlə 
aramızda buna bənzər “yumaq” oyunu gedirdi və “yu-
mağ”ı onun inadkar və tərs mövqeyinə ağılla ötürməyi 
daha üstün hesab etdim. Borodin yerindən duranda isə 
xəyallardan ayrıldım. Mənə yaxınlaşdı və pulu cibimə ba-
sıb dedi: 

– Hər şey öz aramızda, get işlə! 
– Yoldaş Kapitan, axı... 
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– Yoldaş Çavuş, sənə nə aydın deyıl? Get dedim! – o, 
bu sözləri sadəcə demirdi, az qala qışqıraraq ifadə edirdi. 
Burada Allahın Hz.Məhəmməd eşqinə yaratdığı yeddi 
müqəddəs xislətdən ikisini – səbirlə, ağılı nümayiş et-
dirməyin vaxtıydı. Frensis Bekon da buyurur ki, təmkin 
sayəsində ən yüksək məqama çatmaq mümkündür. Odur 
ki, hərbi qanunları pozaraq icazə istəmədən və sağol-
laşmadan otaqdan çıxdım. Vəziyyətdən xəbəri olan Nəcəf 
tində durub məni gözləyirdi. Qanımın it qanına dön-
düyünü görüb qolumdan tutdu: 

– Noldu? 
– Bir siqaret ver! – dedim. Hərəmiz bir siqaret 

yandırdıq. O, sorğu dolu gözlərini üzümdən çəkmirdi, 
odur ki, dedim: 

– Necə proqnoz vermişdik, elə də oldu.. 
– Yəni? 
– Qutunu qaytarmadı, pulunu verdi, – deyib, məsələni 

olduğu kimi Nəcəfə danışdım. Hər ikimiz bir qədər 
susduq. Birdən Nəcəf: 

– Apar ver özünə! 
– Sən bilmirsən ki, o, tərs oğlu tərsdi? 
– At üstünə, de ki, istəmirəm, vəssalam. 
– O da götürüb qutunu qaytarsın, hə? 
– Bəs onda... 
– Dayan, qoy bir az başım dincəlsin, – deyərək ba-

şımdan pilotkamı (yaz-yay əsgər papağı) çıxardıb tozunu 
çırpırammış kimi bir qədər də hirslə dizimə döyəclədim. 
Bu zaman necə oldusa əsgər qaydalarına uyğun olaraq 



Elbəyi CƏLALOĞLU 

190 
 

pilotkanın qapaqları arasında ehtiyat üçün gəzdirdiyimiz 
arxası saplı iynələrdən biri baldırıma sancıldı. Koman-
dirin qaraltısına söyə-söyə baldırımı ovxalayıb uful-
damağa başladım. Nəcəfi isə içdən gülmək elə tutmuşdu 
ki, o, belini əyib gah əlləri ilə baldırlarını döyəcləyir, gah 
da bağırsaqları yerə töküləcəkmiş kimi qarnını qucaq-
layırdı. Gülüş dağarcığını hələ tam boşaldıb sakitləş-
məmiş, – pulun varmı? – deyə ondan soruşdum: 

– Neynirsən pulu? – o, bunu pıqqıldaya-pıqqıldaya 
kəsik sözlərlə soruşdu. 

– Gedək limonad və şirniyyat al, yeyək, acından 
ciyərim çəkilir. 

– Yaxşı, gedək! 
Yavaş-yavaş “çepok” dediyimiz dükana doğru gedir-

dik. Komandir həmişəki xoruz yerişilə gəlib bizi keçdi. 
Arxasınca onun qürurlu yerişinə baxdıqca, uşaqlıq illə-
rimdəki xoruzumuz yadıma düşdü və bu olayları Nəcəfə 
də danışdım. Bununla həm də özümü ovundururdum. 

Uşaq vaxtlarımız idi. Atam evimizin qabağında 
təqribən 80 kv.metrlik bağı məftil setka ilə əhatəyə alıb, 
ona kiçik bir qapı qoymuşdu. Bağda alma, armud, gavalı, 
zoğal, alça, gilənar, əncir, qarağat və digər meyvə ağacları 
vardı. Bir tərəfi qonşuyla olan sərhəd boyunca uzanan bu 
bağın içində, düz elə qonşuyla sərhəddə tut ağacımız da 
var idi. Əhatə xüsusilə toyuq və hinduşkalar üçün 
nəzərdə tutulduğundan, atamın haradansa alıb gətirdiyi 
bir dəlisov xoruz da oraya salınmışdı. Həmin xoruz gü-
nümüzdə rusların söyüş mənasında işlətdiyi “xoruz”lara 
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daha çox bənzəyirdi, çünki gözü gördüyü qızlar bir yana, 
kişilərin də üstünə atılırdı. Hərdən adama elə gəlirdi ki, 
bu xoruz ətrafındakı beş-altı toyuğu hər kəsə qısqanır. 
Bəlkə də, elə bu səbəbdən, onun bizə kəllə vuracağından 
ehtiyat eləyirdik. Bütün bunları nəzərə alıb, tut ağacına 
çıxmağın üsulunu da tapdıq. Bu iş əvvəlcə üç-dörd 
yaşında olan kiçik bacımdan keçirdi. Onun başını “sənə 
çoxlu tut gətirəcəm” deyərək tovlasaq da, bu əhdimizə 
sədaqətli çıxmaq hərdən bizə qismət olmurdu. Belə ki, 
bacım setkanın çöl tərəfindən içərisinə çörək qırıntıları 
atmaqla xoruza doqquz gəlir, bu minvalla onu bağın o 
biri başına aparırdı. Biz isə elə bu vaxt cəld qapıdan 
keçıb, xoruz haqlayınca özümüzü tut ağacına çatdırıb, 
yuxarısına dırmaşırdıq. Xoruz fəndimizdən daha da hid-
dətlənsə də, biz qara tut gilələrini ona acıq verə-verə ye-
yirdik. Bu səhnədən hirsini boğa bilməyən, ərəblər kimi 
bir neçə arvada yiyələnmiş xoruz, əli bizə çatmadığından 
toyuqları dimdikləməyə və onlara təpinməyə başlayırdı. 
Təsəvvür edirdim ki, Allah eləməmiş, onun əlinə düşsəm 
nizəyə bənzər dimdiyilə qarnımı aşsüzənə döndərərdi. 
Eyni üsulla da ağacdan düşüb qapıya doğru qaçırdıq. 
Bizimlə itlə pişik kimi yola getməyən xoruz bizi 
qovduqca hərdən balaca bacım üçün yığdığımız tutları 
əlimizdən salırdıq. Xoruz onları yesəydi bizi o qədər 
yandırmazdı, nəinki acığından çıxıb üstündə “tvist” 
oynayırdı... 

Bunu danışdıqca Nəcəflə xeyli gülüşdük, eynimiz 
açıldı, əsəblərimiz bir qədər sakitləşdi. 
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Axşam oldu, yenə Nəcəflə bir yerdə məlum məsələ ət-
rafında düşünüb-danışdıq. Bir ağlımdan keçdi ki, bəlkə 
pulu parça-parça edib komandirin qapısının arasından 
içəri atım, gəlib görsün və bilsin ki, biz pul hərisi deyilik. 
Lakin sonra bu fikrimdən vaz keçdim, məsələni zamanın 
ixtiyarına buraxdım. Vəziyyəti beləcə düz bir ay saxladıq. 
Həmin vaxt xərcliyimiz qalmasa da o pula toxun-
mamışdıq. Ona görə “xərcliyimiz” deyirəm ki, Nəcəflə 
nəyimiz olsa ortaq idi, sənin-mənim yox idi, bir yerdə 
yeyirdik, bir yerdə gəzirdik, son dərəcə doğmalaşmışdıq. 

Yeniilqabağı idi. Kazarmaların bayramsayağı bəzədil-
məsi, bayram şənliyinin təşkili və növbətçilərin bayra-
movqatlı xidməti üzrə müsabiqə elan edildi. Əvvəlcə ka-
zarmada canlı şam ağacı quraşdırdıq. Şam ağacının üzəri-
ni və kazarmanın içini oyuncaqlar, rəngbərəng şar və zər-
li sünbüllərlə bəzədik. Bundan başqa futbol topunun ka-
merasına hava vurduqdan sonra, güzgü qırıqları və rəng-
li folqalardan xırda-xırda kəsib onun üzərinə sıx-sıx ya-
pışdırdıq. Əlvan kürə hazır olduqda onu iplə tavandan 
asdıq. Otağı qaranlıq etdikdən sonra əllə fırlatdığımız 
kürə yan-yörədən üzərinə düşən zəif işıqları cürbəcür 
rənglərdə ətrafa səpələyirdi. Sonuncu ideya mənə məxsus 
idi, bir neçə ay əvvəl buna bənzər kürəni Katyagilin 
evində görmüşdüm. Bu barədə bir az sonra biləcəksiniz. 
Bölük gözətçisinə kloun paltarı geyindirmək isə Nəcəfin 
ağlına gəlmişdi. Təşəbbüsə etiraz edən olmadı. Aleksandr 
Skirdov “Şaxta baba”, balacaboylu Vladimir İvanov isə 
“Qar qız” libası geyinmişdilər. Kazarmanın mərkəzində 
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qoyulmuş masanın üzərini şirniyyatlar və şirələr 
bəzəyirdi. SSRİ Televiziyasının ORT kanalı vasitəsilə bay-
ram şənliyini izləyirdik. Bir qədər sonra başleytenant 
Dudkonun evdən gətirdiyi maqnitofon işə salındı. Əsgər-
lər çoxdandır həsrətində olduqları diskoteka oyununa 
start verdilər. 

Bu şənliyin arasında hamının Avropa mədəniyyətinə 
aid etdiyi və xristian bayramı kimi qəbul etdiyi “Şaxta ba-
ba”nın tarixi barədə aldığım qısa məlumatı xatırladım. 
Mənbələr deyir ki, qədim türklər şam ağacının müqəd-
dəsliyinə inanırdılar. Onu evin içində yerləşdirər, 
şamanlar ətrafında ayinlər keçirib, dualar edərək şər 
qüvvələri evdən qovarlarmış. 

Qədim babalarımız xeyir ruhların başçısı və simvolu 
kimi tanrısal varlıq olaraq qəbul etdikləri Ulgenə (“ulu 
gen” kimi də anlamaq olar) və onun evin damına qədər 
yüksələn şam ağaclarının bitdiyi bölgələrdə olduğuna da 
inanırlarmış. Ulu babalarımız eyni zamanda, yer üzünün 
tən ortasında yerləşən, dünyadakı ağacların ən böyüyü, 
başı Ulgenin oturduğu yerə dəyən bir ağacın – “Həyat 
ağacı”nın olduğu inancını da qəbul ediblərmiş. Həyat 
ağacının başında yaşamaqla caynaqları ilə Günəşi və Ayı 
tutan, qızıl rəngli sağ qanadı ilə Günəşi, sol qanadı ilə Ayı 
örtən, eyni zamanda, Göydən ildırımlar endirən, Göyün 
qapısını gözləyən, gecə və gündüzə, ağ və qaraya, işıq və 
qaranlığa işarə edən ikibaşlı qartal Ulgenin simvolu 
hesab olunarmış. Onu bütün mövsümlərdə qızıl guşədə 
oturaraq Günəşi və Ayı idarə edən ilahı bir varlıq kimi 
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düşünürlərmiş. Ulu babalarımız Ulgeni uzun və dümağ 
saqqallı, qalın və ağ bığlı, əynində şalvar və ətəyi saçaqlı, 
üstü ağ bəzəkli, özü göy rəngli yun sviter geyinmiş, onun 
üstündən də topuqlarına qədər uzanan, açıq səma rəngli 
xalat, əllərinə eyni rəngdə əlcək keçirmiş, başına yenə də 
həmin rəngdə şiş papaq qoymuş, ayaqlarına isə çəkmə 
geyinmiş şəkildə təsəvvür edərmişlər. Ulgen babanın 
xalatı üstü ağ naxışlı, enli yaxalığının kənarında çiyinləri 
qollarının büküləcəyinə qədər qalın qar yağıbmış kimi ağ 
yunlu, açıq yaxası və ətəyinin ucları ağ yun ilə haşiyəli 
şəkildə təsvir olunur. Zirvəsində Günəşin simvolu ucal-
dılmış şiş papağının yanlarına bərkidilmiş buynuzu xa-
tırladan ayparanın şiş ucları günəş təsvirini araya alaraq, 
ondan bir az yuxarıda birləşirmiş. Əllərinə göy rəngli 
əlcək keçirmiş Ulgen baba sağ əlində yerdən başındakı 
ayparanın uclarına qədər uzanan, başı qurd təsvirli də-
yənək də tuturmuş. Dəyənəyin ortadan bir qədər yuxarısı 
uzun saçaqlı olmaqla, özü başdan-ayağa ağ – qar rənginə 
boyanmış şəkildədir. 

Dekabrın 22-də ən uzun gecə olduğu halda xeyirlə 
şərin mübarizədə olduğuna inanan qədim Türklər 
dekabrın 25-də gündüzün gecə üzərində qələbə çaldığına 
da inanırdılar və həmin gün Günəşin Yer üzünü daha çox 
işıqlandırdığına səbəb olaraq məhz xeyirin bu qələbəsini 
göstərirdilər. Bu inanca uyğun olaraq qədim türklər 
bayram etdikləri həmin gün – dekabrın 25-də Ulgenə 
dualar edərlərmiş. Eyni zamanda evin içində şam ağacı 
quraşdıraraq Ulgen babanın maralı minib gələrək evin 
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bacasından düşüb şam ağacına hədiyyələr düzəcəyinə də 
inanırlarmış. 

Göründüyü kimi şam ağacının bəzədilməsi ayini 
qədim türklərdə həm də Ulgen adlı tanrıya qurbanlar 
kəsməklə əlaqədar olub. Qeyd edək ki, günümüzdə təsvir 
olunan Şaxta baba, onun gətirəcəyi hədiyyələr, xizəyinə 
qoşulmuş marallar, eləcə də şam ağacı obrazlarının heç 
biri qədimdəki Ulgen babanın, onun hədiyyələrinin, 
mindiyi maralın və şam ağacının yuxarıda təsvir 
etdiyimiz obrazlarından heç nəylə fərqlənmirlər. Fərq 
yalnız Şaxta babanın geyiminin rəngində, onun mahiyyət 
etibarilə xristianlaşdırılması və ya avropalılar tərəfindən 
mənimsənilməsindədir. Axı, qədim türklərin at minməsi 
səbəbilə icad etdikləri şalvar və çəkməsini IV əsrə qədər 
avropalılar tanımamışlar, həmin vaxta qədər avropa-
lıların uzun ətəkli xalat və ayaqlarına sandal geyinmiş 
olduqları bizə tarixdən məlumdur. Sözü gedən dövrə 
qədər avropalıların heç kilsə – Allah evinin tikilməsi 
mədəniyyəti də olmamışdır, bunu onlara dağların qut-
sallığını qorumaqla onların adını, bozqırlarda yaratdıqla-
rı təpələrə verən qədim babalarımız aşılamışlar. 

Burada, nə qədər qəribə olduğuna baxmayaraq “ulgen” 
(1+9+9+6+2=27=2+7=9) və “maral” (1+1+6+1+9=18=1+8=9) 
sözlərinin əbcədin Azərbaycan hesabı ilə 9 rəqəminə bə-
rabər olduqlarını da qeyd etməmiz lazımdır. 

Ulgen babanın qədim türklərdə “Ayaz Ata” adı ilə 
məşhur olduğu barədə də məlumatlar var. Qədim türk 
mifologiyasında Ayaz Ata qışın ən soyuq və şaxtalı 
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vaxtında ehtiyacı olan insanlara yardım etmək məqsədilə 
ortaya çıxan bir Tanrı adamı kimi təqdim olunur. Qar qızı 
Türk ilahilər panteonundan keçməklə Ayaz atanın nəvəsi 
hesab edilir. Bəzi mənbələrdə deyilir ki, Türk mifolo-
giyasına görə, Ayaz Ata da Aydan gəlir və nəvəsi ilə bir-
likdə şaxta yaradır. Ayaz Ata Altay və Orta Asiya mi-
fologiyalarında, xüsusilə Qazaxlarda və Qırğızlarda 
“soyuq ilahi” mənasındadır. Oğuz türklərində, o cümlə-
dən Azərbaycan türkcəsində “Şaxta Baba” olaraq bilinən, 
qıpçaqlarda adı “Ayas Xan” və ya “Ağ Ayas” olaraq 
keçən Ayaz Atanın Ay işığından yaradılmasına və onun 
gəlişinin soyuq havaya səbəb olmasına inanılır. Belə ki, 
onun göyün altı dəliyi hesab edilən Ülkər bürcünün altı 
ulduzundan soyuq hava üflədiyi deyilir və beləcə qış 
gəlir. Bütün türk coğrafiyasında yandırıcı soyuq mənasını 
verən ayaz göy üzünün açıq, Ayın göydə aydın gö-
ründüyü havalarda meydana gəldiyi səbəbilə onu Ay 
Tanrısının, yaxud da bu tanrıya bağlı Ayas Xanın göndər-
diyi düşünülmüşdür. 

Türklər Göy Tanrı inancını qəbul etdikdən sonra da 25 
dekabrı ilin ən böyük bayramı, Tanrının doğulduğu gün 
kimi qeyd edirlərmiş. Qədim Türklərin həmin bu Ulgen 
ənənəsini IV-V əsrlərdə Hun xaqanları Balamir, Ulduz və 
nəhayət Atilla özüylə Avropaya apardılar. Avropalılar isə 
onu “Santa Klaus”, “Ded Moroz”, “Papa Noel” (Şaxta ba-
ba) və s. edib, həm də xristianlaşdırıb geri – özümüzə 
qaytardılar. Yeni ilin gəlişi ilə əlaqədar şam ağacının 
bəzədilməsi ənənəsinin Şərqi Avropaya, oradan da qotlar 



9-CU MEYDAN  

197 
 

və Roma üzərinə axınlar edən qədim hunlardan keçdiyi 
barədə roma və çin mənbələri də məlumat verirlər. 
Qaynaqlarda Qərb Kilsələrinin Miladı 25 dekabrda qeyd 
etməyə IV yüzilliyin əvvəllərindən başladıqları, daha 
sonra isə bu təqvimin Şərq kilsələri tərəfindən də qəbul 
edildiyi təsdiq olunur, eyni zamanda qeyd edilir ki, bəzi 
Şərq kilsələri Miladı Yuli təqvimi ilə 25 dekabrda qeyd 
edirlər ki, bu tarix də müasir Qriqori təqvimi ilə yanvar 
ayının 7-nə təsadüf edir. Qeyd edək ki, İsa peyğəmbərin 
doğulmasının e.ə. 7 və ya 2-ci illər arasında baş verdiyi 
deyilsə də, onun ay və gün tarixi dəqiq bilinmir. 

Bütün bu dediklərimizdən Avropada “Şaxta baba” və 
Milad bayramının keçirilməyə başlamasının hunların ora-
nı fəth etməsindən sonrakı dövrə təsadüf etməsi aydın 
olur. Demək, “Şaxta baba” bayramının heç bir dinə – nə 
xristianlığa, nə islama və s. dəxli yoxdur. Çünki bu, ilk 
növbədə və bütün hallarda qədim Türklərə məxsus mü-
qəddəs “Yeni doğuş” bayramıdır... 

Müsabiqənin nəticələrinə görə kazarmamız axırıncı 
yeri tutdu. Səbəb olaraq isə Nəcəfin ideyasını – gözətçiyə 
kloun paltarı geyindirilməsini göstərdilər. Əlbəttə, bay-
ram şənliyinin növbətçi və gözətçiyə dəxli olmamalıdır. 
Müsabiqənin nəticəsi və bizim uduzmağımızın səbəbi 
elan olunduqda bölük komandirimiz kapitan Kudelko 
təşəbbüsün bizim taqımdan gəldiyini istehzayla qeyd etdi. 
Kapitan Borodin mənə baxıb, – Mehdiyev, başqa bir şey 
fikirləşə bilmədinizmi? – deyə etiraz etdi. Mənsə, – 
yoldaş kapitan, hər halda bunun belə olacağundan siz də 
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xəbərdar idiniz, istəsəniz “yox” deyə bilərdiniz, – de-
yərək söz altda qalmadım. Nəcəf təşəbbüsün ona aid 
olduğunu etiraf etsə də, kapitan Borodin sanki onu 
eşitmirdi, burada bir nəfəri günahkar görürdü, o da ki, 
mən idim... 

Bir gün Nəcəf gəldi ki: 
– Atam mənə 50 manat pul göndərib, lakin xəzinədar 

gəlib çıxmadığından, onu əldə edə bilmədim, neyləyək? 
– Neyləyəcəksən, gözlə sabah götürərsən, – dedim. 
– Sözüm yox, amma siqaretimiz qurtarıb axı. 
– Uşaqlarda varsa, sabahacan borc götürək, – deyə 

təklif etdim. Amma tərs kimi heç kəsdə pul tapılmadı. 
Məndən fərqli olaraq Nəcəf siqareti hədsiz çox çəkirdi, 
hətta elə olurdu ki, ikincini birincinin oduna yandırırdı. 
Ona görə də mən dözə bilərdim, onun siqaretsiz qalması 
isə çox müşkül məsələ idi. Birdən mənə yaxınlaşıb dedi: 

– Tapdım! 
– Nə tapdın? 
– Pulu. 
Hiss etmiş kimi gülərək soruşdum: 
– Hanı? 
Əlini əlinə vurub, qəhqəhə çəkib güldü və dedi: 
– Sənin hərbi biletinin arasında. Gəl komandirin 

verdiyi pulu xərcləyək, sabah yerinə qoyarıq. 
– Nə bilim, əclafın puluna əl vurmaq istəmirdim. 
– Nə fərqi var, pul puldu də, ver bəri! 
Nəcəfin xətrini qırmayıb pulu verdim. Gedib o vaxt 

dəbdə olan “Opal” siqareti, hərəmizə bir şüşə pomidor 
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sirəsi və şirniyyat aldıq. Səhərisi gün Nəcəf ona 
göndərilən pulu xəzinədən götürdü. 

Pulu mənə uzadanda dedim: 
– Qoy qalsın! 
– Niyə? 
– Bu, daha komandirin pulu deyil, onunkunu dünən 

xərclədik. 
Deyib-güldükdən sonra Nəcəf bir az da ciddi soruşdu: 
– Doğru sözündür? 
– Əlbəttə, artıq o hadisədən iki aydan da çox vaxt keçib, 

bu pulu geri qaytarmağın nə adı var, nə dadı qalmayıb, 
nə də yolu yoxdur, xərclə getsin... 

Əsgəri xidmətimin sonuncu ili məni partiya təşkilatının 
xətti ilə “23 fevral Sovet ordusu və Hərbi dəniz do-
nanması günü” münasibətilə diviziya səviyyəsində keçi-
riləcək böyük tədbirə göndərdilər. Tədbirin sonunda 
xeyli sayda zabit və əsgərlər müxtəlif mükafatlarla təltif 
olundular. Mənə isə növbəti “çavuş” hərbu rütbəsi ver-
dilər. Tədbirdən qayıtdıqdan sonra, aldığım mükafat 
barədə komandirimə (Borodin) məlumat verdim. O isə 
təbrik etmək əvəzinə hirslənərək “eybi yoxdur, biz sənin 
rütbəni əvvəlki vəziyyətinə qaytararıq”, deyə israr etdi. 
Lakin qoyulmuş qaydaya görə, diviziya komandirinin 
verdiyi rütbəni yalnız onun özü geri götürə bilərdi. Ona 
görə də komandirimin bu arzusu gözündə qaldı və 
hələlik qalib mən oldum... 

1986-cı il iyun ayının 12-də (hərçənd əsgəri xidmət 
müddəti başa çatmış digər əsgərlər aprel və may ay-
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larında tərxis olunmuşdular) qərargah rəisinin köməkçisi 
bizi – xidməti borcu sona çatmış son dörd əsgəri cərgəyə 
düzüb, keçid məntəqəsindən yola salmağa aparırdı. 
Təsadüfdən Borodinlə rastlaşdıq. O, mənə tərəf yönəldi: 

– Mehdiyev! 
– Bəli, yoldaş Kapitan! 
– Gəl sağollaşaq. 
İki illik zəhmətimə sonda bu cür qiymət verdiyinə görə 

ondan ürəyim qırılmışdı. Hər halda yaxınlaşıb könülsüz 
əlimi uzatdım. O isə əlimi sıxıb: 

– Mehdiyev, aramızda nə oldusa, oldu. Sənə uğurlar 
diləyirəm. Ola bilər adi hərbçi kimi yox, bir vətəndaş 
kimi həyatda üz-üzə gələrik. 

– Mənim günahım yoxuydu, yoldaş Kapitan, mən 
sadəcə sadəlövhlük eləmişdim, siz isə məni düzgün 
anlamadınız. Xəyanət, pislik adında bir şey varsa o, 
mənlik deyil. Hər halda bu, mənim taleyimdir. Buraxıl-
dığım günün rəqəmlərinə baxın: 1986-cı il 12 iyun, 
rəqəmlərin cəmi 9 edir. – Bunu deyib falçını xatırladım, 
dalınca da ürəyimdə Əzizin atasına “rəhmət” dilədim. 
Vitali Petroviç Borodin isə qaşlarını çatdı və fikirli halda: 

– Ola bilər. Sənə yaxşı yol! Sən təmiz oğlansan! Amma 
hədəfdə nişan aldığın doqquzun bura nə dəxli var? – O, 
belə dedi. Borodin “Hədəfdə nişan aldığın doqquz” 
dedikdə üç ay öncə baş vermiş bir hadisəyə işarə edirdi. 
Həmin vaxt bizi xüsusi meydana, təlim atışına apar-
mışdılar. Əsgərlər şineli belinə bağlı, əleyhqaz və fərdi 
qoruyucu komplekti çiyinlərindən asılı, Kalaşnikov 
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avtomatı ilə silahlanmış, cərgədə əmrə hazır vəziyyətdə 
dayanmışdılar. Zabitin adını çəkdiyi əsgər cərgəni tərk 
edərək səngərə uzanır, avtomatı doldurmaq və atəş 
açmaq əmri gözləyirdi. Xeyli aralıda isə üzərində biri di-
gərinin içində çəkilməklə on çevrə cızılmış hədəf durur-
du. Çevrələrdən ən böyüyünün üzərinə 1, ən kiçiyinin 
üzərinə isə 10 rəqəmi yazılmışdı. Bir azdan hədəfi nişan 
almaq üzrə yarış keçiriləcək, xal toplanacaqdı. Ən yaxşı 
atıcılar arasında daha çox nailiyyət qazanan mükafat-
landırılacaq, üstəlik məzuniyyətə buraxılacaqdı. Nəhayət, 
növbə mənə çatdı. Əmr səslənən kimi nişan alıb tətiyi 
çəkdim. Nəzarətçi əsgər hədəfə baxıb qayıdaraq, doq-
quzuncu çevrəni sol tərəfindən vurduğumu söylədi. Mə-
nə qədər isə 3-cü çevrəni keçən olmamışdı. Kapitan Ro-
mantsov yaxınlaşaraq, – Mehdiyev, bu dəfə 10-cunu vura 
bilsən, məzuniyyətə gedəcəksən, diqqətli ol, – dedi. Kapi-
tan Borodinin sərt və etiraz dolu baxışları gözümdən ya-
yınmadığına görə acı-acı gülümsədim. “Atəş!” əmrini 
eşitcək avtomatımı yenidən hədəfə tuşladım və bir anda 
gurultu səsindən əllər qulaqları bir daha qapadı. Nəza-
rətçi güllənin 9-cu çevrənin sağ tərəfinə dəydiyini dedi. 
Romantsov, – Mehdiyev, qəsdən belə edirsən, yoxsa bu, 
təsadüfdürmü? – deyə maraqlandı. Borodin isə, – bir az 
da diqqətli olsa, 10-cunu vuracaq, – dedi. Bu yerdə pol-
kovnik-leytenant Kraxmalets yaxınlaşdı: 

– Nolub, ata bilmir? Mehdiyev, ata bilmirsən? – o, bu 
cür soruşdu. Borodin onun bu dünyadan bixəbər sözünə 
başını buladı. Romantsov: 
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– Yox, yaxşı atır, amma daha yaxşı ata bilər, – dedi. 
Sonra da üzünü mənə tutub, şübhələnibmiş kimi, – Meh-
diyev, onsuz da bu yarışmada sənə çatan hələki olmayıb, 
amma bil ki, 10-cunu vurmasan heç bir məzuniyyətdən 
söhbət gedə bilməz, – dedi. Mən, – yoldaş Kapitan, 
“məzuniyyət” adlı məfhum mənim əhatəmi çoxdan tərk 
edib, bir də ki, mən 9-dan böyük rəqəm tanımıram, 
hədəfə baxanda da doqquz çevrə görürəm, – dedim. Bu 
yerdə Borodinin odlu baxışlarından saçan şəfəqlər hər 
kəsin üz-gözündə oynamağa başladı. Romantsov, – 
yoldaş Çavuş, Borodinlə aranızda olan intriqadan xə-
bərim var, səni məzuniyyətə mən göndərirəmsə, bunun 
qarşısını heç kəs tıxaya bilməz, amma bir şeyi də bil ki, 
bu dəfə də 9-u nişan alsan, bütün geridə qalan xalların da 
silinəcək. Aydındır? – O, səsinin tonunu qaldıraraq, – 
necə yəni, doqquz çevrə görürsən, bu vaxta qədər belə bir 
göz xəstəliyinin olduğunu bilmirdim, – deyə israr etdi. 
Sonra da, – Hazırlaş! Atəş! – deyə əmr etdi. Mənsə, – 
nəzarətçini göndərməsəniz də olar, onsuz da 9-u vu-
racam, – deyib silaha sarıldım. Romantsov “Olmadı!” əm-
rini verdi və, – başa düşmədim səni, Voroşilov atıcısı, sə-
nə sözümü demişəm. Hazırlaş! Atəş! – deyə bir qədər 
qeyzlə əmr etdi. Silahı doldurub, tətiyi çəkdim. Avto-
matın lüləsindən ildırım kimi şütüyən sanki güllə deyil, 
mənim qırılmaz inadım idi. Nəzarətçi bu dəfə güllənin 9-
cu çevrənin yuxarısını deşib keçdiyi xəbərini gətirdi. 
Borodinin üzündə bir məmnunluq duyulurdu, əlbəttə ki, 
Romantsov məni məzuniyyətə göndərməyəcəkdi. – Meh-
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diyev, sən bu inadla heç nəyə nail ola bilməyəcəksən, 
sənə söz vermişdim, bütün xalların silindi, aydındır? – 
Romantsov belə deyib, narazı vəziyyətdə üzünü çevirdi. 
Kraxmalets, – yoldaş Kapitan, ondan nə istəyirsən, gö-
rünür ki, vura bilmir, – deyə etiraz etdi. Romantsov, – 
yoldaş polkovnik-leytenant, o, 10-u da, istəsə hələ 11-i də 
vura bilər, amma inadından dönmədi, lap elə Voroşilov 
atıcıları kimi nişan aldığını görmədiniz? – deyə möv-
qeyində düz olduğunu isbatlamağa çalışdı. Kraxmalets 
əlini yelləyib uzaqlaşdı. Zabitlər də arxasınca onu 
müşayiət elədilər. Bu məsələ uzun müddət hərbi his-
səmizi ağız-ağız dolaşdı... 

İndi isə həmin hadisəni ildırım sürətilə xəyalımdan ke-
çirdərək: 

– Yoldaş Kapitan, son iki ildə taleyim mənə doqquz 
gələ-gələ durdu, hesab edirəm ki, bu, sonuncu deyil. 
Xudahafiz! – Bu sözləri xüsusi pafosla dedim. O isə gü-
lümsədi, başını bulayıb yoluna davam etdi, heç doq-
quzun təfsilatı barədə soruşmadı da. Nəyinə lazımdı ki?! 

Komandirdən ayrıldıqdan sonra təsadüfən törədilmiş 
bir xətanın ağır nəticələri haqqında düşündüm. Əlbəttə ki, 
bu mənim bilərəkdən etdiyim bir səhv deyildi. 

Beləcə əsgərlik həyatım sona çatdı. Bütün bunlara bax-
mayaraq, kapitan Borodin gözümdə mərd kişi kimi qaldı. 
Sözü bütöv insan idi, sevməyi, hörmət etməyi, məsələyə 
məntiqlə yanaşmağı bacarırdı, ətrafındakı və ya yol 
yoldaşı olduğu insanları başqasının ayağına verməzdi, 
amma tərsliyi, eqoistliyi də vardı. Bəzən qarşıdakının 
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düzgün mövqedə olduğunu bilsə də, öz sözünü 
dəyişməmək, çəkisini azaltmamaq xətrinə onu qəbul 
etmirdi. Bu cür insanlarla dostluq eləmək yaxşı haldır, 
amma münasibətlərdə məsafə saxlamağı bacarmaq da 
yaxşıdır. Belə xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olan insanlar arı-
ların çiçəklərdən zərrə-zərrə topladığı bal kimidirlər. 
Çünki baldan 1, 3, 5 qaşıq, xüsusilə də, bu rəqəmlərin 
cəmi qədər yesən sağlam və gümrah olarsan, lakin bir 
balon yesən məhv olarsan. 

Yol ilə gedə-gedə yadıma daha bir hadisə düşdü. Bir 
dəfə hərbi hissə komandirinin texniki işlər üzrə müavini 
mayor Kovalyov yük maşını ilə bizim anbarımıza uzun 
dəmir çubuqlar, armaturlar gətirmişdi. Kovalyov maşını 
boşaltmaq üçün əmr verdi. Əsgərlər boşaldan vaxt taqım 
komandirimiz kapitan Borodin gəldi və çılğınlıqla, – bu 
nədir? – deyə soruşdu. 

– Sizindir, – mayor Kovalyov ciddi cavab verdi. 
– Mənə lazım deyil, – kapitan Borodin dedi. 
– Mən əmr edirəm, boşaldın! 
– Əmr edirəm, qaytarın! 
Komandirlər söz güləşdirirdilər, əsgərlərsə bilmirdilər 

ki, nə etsinlər, hansının əmrini yerinə yetirsinlər. Mən əs-
gərlərə maşından düşməyi məsləhət gördüm. – Qoy razı-
laşsınlar, sonra baxarıq, – dedim. Komandirlərdən mənim 
məsləhətimə qarşı çıxan olmadı, çünki onlar öz hayın-
daydılar, həm də verdikləri əmrin dəyərsiz olduğunu 
yaxşı bilirdilər. Mübahisənin sonunda Borodinlə Ko-
valyov əməlli-başlı yaxacırmaya çıxdılar, bir-birini ora-
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bura çırpandan sonra, Borodin rütbəcə və vəzifəcə kiçik 
olsa da, qarşı tərəfə qalib gəldi. Hətta onu vurub, ma-
şınların altında rahat işləmək üçün qazılmış dərəyə saldı. 
Bu, sürətlə və olduqca tez bir zamanda baş verdi. Tö-
külüşüb onları aralaşdırdıq, uzaqdan bir-birini söydülər 
də. Borodin burada da dediyindən dönməmişdi, arma-
turları qəbul etməmişdi. İndi bunları düşündükcə çöh-
rəmdəki təbəssümü sezdim. Bu təbəssüm təkcə Borodinin 
mərdliyini, yenilməzliyini düşünməkdən yox, həm də 
təyyarə ilə valideynlərimə, el-obama, doğma kəndimə, 
dostlarıma doğru uçacağıma görəydi... 

 
 
 
 

8 
KATYA 

 
ərbi hissədən uzaqlaşdıqca əsgərlik həyatımda 
baş vermiş digər hadisələr də bir-bir yaddaşımın 

küncündən başlayaraq xatirələrimdə yenidən dirçəlirdi. 
Bu xatirələrdən sevgi macərası da boy verməkdəydi. 

Günlərin bir günü “çepok” dediyimiz kiçik dükandan 
siqaret almağa getmişdim. Siqareti alıb pulunu ödəmək 
istəyən vaxt böyrümdə ətrinin qoxusuyla adamın ağlını 
başından çıxaran bir xanımın dayandığını hiss etdim. 
Baxmaq günah-zad deyil ki?! Həmin tərəfə döndüm və 
onun qaynar baxışları ürəyimə sanki köz basdı. Mən onu 

H 
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tanıyırdım, o, nizami (stroyevoy) hissədə kargüzar 
işləyirdi. “Ponçik”ə bənzəyən bu rus gözəlini heç vaxt bu 
qədər can üzüb, ev yıxan görməmişdim. Gözlərimiz 
toqquşanda o, gülümsəyib məndən şokolad almağımı 
tələb etdi. Mən də ki, Allah verib – bol əlli, bostan çuvallı. 
Satıcıdan bir kilo şokolad çəkməsini xahiş etdim. O, şo-
koladın hansı növündən tərəziyə qoyacağını soruşduqda, 
– Katyaya yaraşandan ver, – dedim. Satıcı vurnuxmağa 
başladı. Yenə də mən: 

– Nə vurnuxursan, Katyaya yaraşan şokoladı hələ heç 
kəs fikirləşə bilməyib, – dedim. Sözüm canına sarı yağ 
kimi yayıldığından Katya lap ləzzətlə güldü və yanaqları 
qızardı. O, – Mehdiyev, zarafat eləyirəm, – dedi. Həmin 
anda eşqölçən cihaz olsaydı və mənim eşqimi onunla ölç-
səydilər, yəqin ki, cihazın əqrəbi qırmızı xətti vurub 
keçərdi. Odur ki, dedim: 

– Niyə ki, Mehdiyev? 
– Axı, sən Mehdiyevsən. 
– Düzdür, amma sadəcə adımla müraciət edə bilərsiniz. 
– Yaxşı, əzizim, hələlik, – bunu deyib bir çörək alıb dü-

kandan çıxdı. Mənsə qır-saqqız oldum: 
– Katya, bəs şokolad? 
– Yox, əzizizm, zarafat edirdim, sənin pulun hara-

dandır, əsgərsən axı. 
– Sizin üçün tapılar. 
O getdi. Amma məni yamanca yaralayıb getdi. Fikirli 

halda dükanın foyesi boyu bir qədər o baş-bu başa gəziş-
dim. Sonra da “Kommunist” qəzetinin hansısa səhifəsinə 
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bükülmüş bir kilo şokoladı götürüb yaralı aslan kimi sü-
rünə-sürünə onun iziylə işlədiyi yerə getdim. Qapıdan 
içəri girəndə, məni gözləyirmiş kimi dodaqlarında təbəs-
süm üzümə baxdı. Onunla bir otaqda işləyən həmyerlim 
Vüqarla salamlaşdıqdan sonra, şokoladları Katyanın 
qabağına qoydum. O, diqqətlə şokoladlara baxdı, sonra 
isə başını qaldırıb təkidlə: 

– Mən sənə nə dedim? – Bunun ardınca bir qədər ciddi 
və mənalı baxışlarla məni süzdükdən sonra, – götür şoko-
ladları! – deyə israr etdi. 

– Əzizim, bunlar sizindir, – deyib otaqdan çıxmaq üçün 
geriyə döndüm. O isə tez şokoladı götürüb dalımca gəldi 
və düz qapının bayır tərəfində, dəhlizdə məndən yapışdı. 
Əli ilə əlimi tutanda ürəyimdən bir sızıltı keçdi, o, nə isə 
dedi, mən öz aləmimdəydim. Dodaqlarım onun şəffaf 
üzünə toxunanda yuxudan ayılmış kimi oldum. Üzündə 
bir razılıq sezdim, göz-gözə gəldik, burunlarımız toqquş-
du... Bu vəziyyət bir neçə dəqiqə uzandı və onu qeyri-
ixtiyari özümə sıxanda onun professionallıqla yoğrulmuş 
alçaq tonlu səsini eşitdim: 

– Dayan, sən neynirsən? Nəfəsimi kəsdin ki. 
– Bağışla, əzizim, bilərəkdən səni incitmək istəməzdim. 
– Heç nə olmaz. Hələ ki duyan olmayıb çıx get, hərbi 

hissədən kənarda görüşərik. 
Əlim ondan üzüldükcə, sanki can bədəndən üzülürdü, 

baxışlarımız bir-birini yenidən udmaq istəyirdi. Hər 
ikimiz eyni vaxtda əlimizi qaldırıb dodaqlarımızın yerin-
də olub-olmadığını, dəyişik düşüb-düşmədiyini yoxla-
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yırdıq ki, birdən nəyinsə ayağımıza toxunduğunu hiss 
edib aşağıya baxdıq. Bu, şokoladlar idi. Onlar sanki bizə 
mane olmamaq üçün sakitcə, hiss olunmadan sürüşüb 
aşağıya düşmüşdülər. 

– Bu sənindir, əzizim, – götürüb ona uzatdım. 
– Mişa məni öldürər, apar özün yeyərsən. 
Əvvəl onun nəyə görə “ərim” yox, məhz “Mişa” de-

diyini anlamadım, haradan biləydim, axı, rus kişilərinin 
iyirmi beş faizinin adı Mişadır. Çox ötür-ötürdən sonra 
şokoladları götürüb qayıtmalı oldum. Elə ki kazarmaya 
çatdım, Katyayla bir otaqda işləyən azərbaycanlı dostum 
– Vüqar Əhmədov zəng edib, məni telefona çağırtdırdı: 

– Ayə, qapının dalında basmarladığın bilirsən kim idi? 
– adəti üzrə qəhqəhəylə güldü. 

– Kim idi ki? – deyə soruşdum. 
– “Ayı”nın arvadı, – deyib, yenə də gülməyə başladı. 
– “Ayı” kimdir, Vüqar? 
– Özüm adını demirəm ki, yanımdakı (Katya) başa düş-

məsin, sizin təşkilatın katibi var ee? 
– Hə, tapdım, Medvedyevi deyirsən? 
– Həə, – güləyən Vüqar yenə də qəhqəhə çəkdi, – onun 

soyadı bizim dildə “ayı”dır dəə. 
Hərbi hissənin partiya təşkilatının rəhbəri baş leytenant 

Medvedyev (Mişa) Nikolay idi. Demə, Katyanın əri bu 
bəxtəvərmiş. Onu yaxşı tanıyırdım. Mişa xüsusiyyətin-
dəki keyliyi, təbiətən ağır, arxayın davranışı və zahiri 
görkəmi ilə həqiqətən də ayıdan fərqlənmirdi. Onun 
bədən quruluşu kök və irəliyə doğru bir qədər əyri kimi 
idi. 
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Telefondan ayrılıb geri dönəndə Mehdiylə rastlaşdım. 
Birdən o mənə baxıb: 

– Dayan, dayan, üzündəki nədir? 
– Nolub ki? 
– Ayə, kraskadı (boya), ya nədi, elə yaxılıb ki, dodaq 

izinə oxşayır, – Mehdi belə desə də, Vüqardan fərqli 
olaraq, bu şeylərdən xəbərsiz idi və heç zaman da xəbər 
tutmadı, çünki sirr məsələsində etibar qazanmamışdı. 
Gülüşdükdən sonra üzümü silə-silə ayrıldım. Amma 
Mişa məni belə görsəydi lap qarın ağrısına düşərdi. 

Katyayla aramızda məhəbbət macərası baş verən gün 
bu xoş təəssüratların şövqündən ayrılammırdım, hətta 
həmin gecə uzun müddət yata da bilmədim. Kirpiklərim 
bir-birinə sıxıldıqda isə kəndimiz yuxuma girdi. Sev-
diyim qız – “İlk məhəbbətim” həmişəkindən daha gözəl 
olmuşdu. 

Əvvəlcə onu deyim ki, “ilk sevgi” deyilən gənclik ma-
cərası mənə də qismət olmuşdu. Bir məhəllənin uşaqla-
rıydıq, məktəbliydik. Bircə gün onu görməyəndə elə bil ki, 
nəfəsim çatmırdı, nə dərslərimi hazırlaya bilirdim, nə də 
çağıranı eşidirdim. Onun da mənim kimi dərdəcəl oldu-
ğuna qəti şübhəm yox idi. Bunu hərəkətlərindən, qıs-
qanclığından bilirdim. Hətta bir gün sinif qızlarımızdan 
biri ilə şirin söhbət etdiyimizi görüb məndən üz döndər-
mişdi. Buna ikicə gün dözdü, üçüncü gün isə ağladığını 
gördüm, yaxınlaşıb səbəbini soruşsam da dinib-danış-
madı. Mən isə onu anlamış, başa düşmüşdüm. 
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Bu sevgi az qala divanəlik məqamına qədəm qoyanda 
16 yaşında olsaq da, əslində sindromları xeyli əvvəl, uşaq 
ikən baş qaldırmışdı. Rəhmətlik nənəm deyirdi ki, 
özünün kiçik vaxtlarında qəribə ənənə varmış. Belə ki, 
bəyəndiyi qızın ərə getmək vaxtının çatıb-çatmadığını 
müəyyən etmək məqsədilə oğlanlar başından papağı 
çıxarıb ona atarlarmış, əgər qız papağın zərbəsindən 
yıxılmadısa, ona duruş gətirdisə, bu, onunla evlənməyin 
mümkünlüyündən xəbər verirmiş. Bax, bizim də 
sevgimiz “ilk məhəbbətim”in – Turanənin papaq zər-
bəsinə duruş gətirdiyi vaxtlardan başlamışdı. Həmin 
vaxtlarda, bir gün onunla yenə də üz-üzə gəldik. Bu, 
həmin ana qədər onunla olan görüşlərimizin heç birinə 
bənzəmirdi. Bir-birimizdən gözümüzü çəkənmirdik. 
Ətrafa sükut çökmüşdü, biz də susmuşduq, danışan 
baxışlarımız idi. Mənim gözlərim ona çox gözəl olduğu-
nu söylədi. Onun gözləri isə bu komplimentdən məmnun 
olduğunu dedi. Mənim gözlərim onun saçlarını oxşadı, 
onun gözləri başını sinəmə söykədi. Daha heç gözlərimiz 
də danışmırdılar, deyəsən xəyallarımız kimi ruhlarımız 
da xəlvətə çəkilib sevişirdilər. Bu mərasim çox da uzun 
sürmədi. İki canın hərarəti sanki birləşib məşəl doğur-
muşdu. Bu ocağın istisi hər ikimizin üzümüzü yanaq-
larımızdan tutmuş qulaqlarımıza qədər qarsalayacaq də-
rəcədə qızartmışdı. Mən tərləmişdim, Turanənin isə 
alnına, üzünə sevgi səhərinin şehi düşmüşdü. Elə bil ki, 
qeybdən kiminsə ikimizi də eyni vaxtda tutub silkələdiyi 
vaxt bunları hiss etdik. Ruhumuz xəlvətdən ayrılıb öz 
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yuvasına – bədənimizə qayıtmışdı. “İlk məhəbbətim”ə 
“sabahın xeyir” deməkdən özümü güclə saxladım. 
Bayaqdan özümüzü unutsaq da, heykəl kimi yerimizə 
mıxlanıb qalmışdıq. Həmin anda Turanə cütləyərək qaş-
larının arasına tuşladığı əlləri ilə burnunu gizlədib, bu 
ülvi hisslərin feyzini yaşayırdı. Mənimsə əllərim üzümü 
masaj etdikdən sonra, saçlarımı xışlaya-xışlaya geri 
sürüşüb başımın arxasında çarpazlaşmışdılar. Keçirdiyim 
bu bənzərsiz, bütün təfərrüatı ilə gözəl hissləri onunla bö-
lüşməyə belə cürətim çatmırdı... 

Günlərin birində Turanə daxil olmaqla üç qonşu qızı ilə 
söhbət edirdik, hardansa onu sınaqdan keçirmək fikrinə 
düşdüm. Bu məqsədlə gözümü ondan çəkib o biri qız-
larla söhbətləşməyə başladım. Sözü məhəbbət mövzusu-
na yönəldərək əsasən qızlardan biri – Fərzanə ilə dialoqa 
girişdim, içimdəki təlatümə üstün gələrək Turanəyə bax-
mamağa çalışdım. Təcrübəsiz düşüncələrimizlə didiş-
məyə başladıq. Nəhayət, Turanənin dərdəcəl olduğunu 
hiss etdim. Bizdən bir qədər aralanıb Ellada ilə pıçıl-
daşmağa başladılar. Mən isə qəsdən Fərzanə ilə məhəb-
bət mövzusunu bir az da şiddətləndirdim. Turanə bizi 
gözdən qoymurdu, yanındakı qızın – Elladanın isə məni 
onun gözündən salmağa çalışdığını hiss etmək elə də 
çətin deyildi. Bu anda “ilk məhəbbətim”i cırnatmaq məq-
sədiylə səsimin tonunu azca qaldırıb həmsöhbətimə, – 
birdən qonşunun həmyaş olan oğlu sənə eşq elan etsə 
neyləyərsən? – deyə sual verdim. Onun cavabı məni ma-
raqlandırmırdı deyə heç yadımda da qalmayıb. Elə bu 
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yerdə “ilk məhəbbətim” dözməyib, qollarımı qandal-
layacaqmış kimi iti addımlarla yaxınlaşıb öncə gözlərin-
dən, sonra da ağzından alov saçdı: 

– Sən özünü kim hesab edirsən? 
– Nolub ki? – dedim. 
– Necə yəni, Fərzanəyə dediyin nə idi, utanmırsan? 
– Utanmalı nə var ki, mən sadəcə ona sual verdim. 

Niyə qıcıqlanırsan? 
– Necə qıcıqlanmayım, bayaqdan danışırsan, heç 

mənim üzümə bir dəfə də olsun baxmaq istəmirsən, – 
deyərək qaşını çatdı. Mən isə, – sənə baxmaqdan qorx-
dum, – deyə vəziyyətdən çıxış axtardım. O, – başa düş-
mürəm, məni begemot, ya fil hesab edirsən? Axı hər gün 
səninlə bir yerdəyik, bir yerdə kitab oxuyuruq, oynayırıq, 
onda niyə qorxmursan? Bunu görüb (Fərzanəni göstərir) 
mənə fors eləyirsən? – o, əməlli-başlı qəzəblənmişdi. Bəl-
kə də özünü mənim həmsöhbətim olan qıza təsdiq elə-
mək istəyirdi. Mənsə peşmançılıq çəkirdim, amma büru-
zə vermək olmazdı. Gözümü gözlərinə zilləmişdim, o da 
gözlərini çəkmirdi. Qızlar bu səhnənin nəylə nəticələnə-
cəyini gözləyirdilər. Bu vaxt Turanə, – hə, mənə niyə bax-
mırsan, de görüm? – deyə israr etdi. Bir az duyğulandım 
və – bəs, mən indi kimə baxıram? – deyə soruşdum. O 
kövrəldi, gözündən bir cüt yaş damlası yanaqlarına 
süzüldü, – bayaq mənə baxmırdın, – dedi. Əlimi saçlarına 
çəkib, – əsas sonuncu baxışdı, sənə baxıram, başa düşür-
sənmi, sənə baxıram, – deyərək əllərindən tutub, qəhər-
ləndim. Səsinin alçaq və kövrək tonuyla, – sən o sözləri 



9-CU MEYDAN  

213 
 

Fərzanəyə niyə söylədin? – deyə başdan-başa lalə güllə-
rində qərq olmuş çəmənliyə bənzəyən yanaqlarının həra-
rətiylə mənim də üzümü qızartdı. Utandırdı məni. 

– Ay dəli, səni cırnadırdım, – dedim, sonra da, – ona 
sözüm olsaydı, sənin yanında deməzdim ki. Bir də ki, axı, 
səni heç kəs əvəz edə bilməz, başa düşürsən? – deyə onu 
əmin etdim. Başını sinəmə söykədi, məni qucaqladı, ilk 
məhəbbətimə çevrildi. O biri qızlarsa, gözlərinin alt qapa-
ğını gərginləşdirib, kinayəli baxışlarla uzaqlaşdılar. Artıq 
heç bir canlı hənirtisi duyulmayan ətrafımız Adəm və 
Həvvadan başqa insan üzü görməyən Ədən bağını, bəlkə 
də bu cütlüyün cənnətdən qovulub fani dünyaya yenicə 
qədəm basdıqları zamanı xatırladırdı. Deyəsən, ulu Tanrı 
“həyat” dediyimiz daim canlı olan əsərini yazmağa 
başlayarkən, ona əbcədin ərəb ekvivalenti 9 olan daha bir 
tanrı (9+1+5+2+1=18=9) yaratmaqla giriş etmişdir. 
Özündən fərqləndirmək üçün yeni yaratdığı tanrını 
əbcədin ərəb ekvivalenti dəyişməz qalan iki butaya – 
Adəm (1+4+4) və Həvvaya (5+6+6+1=18=9) ayırmış, eyni 
zamanda bütövlük ənənəsini qoruyub saxlamaq, həyatı 
inkişaf etdirmək üçün onlara ilahi sevgi bəxş etmişdi. Bu-
talar isə öz aralarındakı bu sevgini Allaha alternativ doğ-
maq üçün daimi mübarizəyə sərf etmişlər. Lakin dünya-
ya gətirdikləri yalnız özlərinin bənzəri olan butalardan 
başqa bir şey olmadı. Butalarınsa ən kamili Allahla ara-
sında sonsuz bir fəza görünən peyğəmbərlik mərtəbəsinə 
yüksələ bildi... Bunları uydurub danışdıqdan sonra, für-
sətdən istifadə edib Turanəyə, – səni Məcnun Leylini sev-
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diyi qədər sevirəm, – dedim. O isə, yalan danışdığımı 
söyləyərək, mənə inamsızlığını ifadə etdi. Sonra da, – 
əgər o cür sevsəydin, dərdimdən Məcnun kimi divanə 
olardın, – deyə əlavə etdi. Mən isə, – yox, canım, mən gü-
nah etməmişəm ki, divanə də olam, – deyə cavab qaytar-
dım. Turanə, – bəyəm Məcnun günah işlətmişdi ki? – Bu 
cür soruşaraq, sanki hər şeyi unudub, diqqətlə nə cavab 
verəcəyimi gözlədi. – Əlbəttə, – dedim, sonra da, – Məc-
nun əvvəlcə Leyliyə Allahın kölgəsi kimi baxır və buna 
görə də, onu Allah qədər sevirdi. Bu, gözəldir. Amma 
sonradan Məcnun öz düşüncəsində Leylini bütləşdir-
mişdi, onu Allah mərtəbəsinə, Tanrı məqamına yüksəlt-
mişdi. Allah Məcnuna ilahi sevgi hissi vermişdi, amma 
bu sevgi Leylinin Allah məqamına yüksəldilməsi üçün 
deyildi. Buna görə də, məntiqlə həmin günahın Allahdan 
cəzası gəlməliydi və belə də oldu – Məcnuna Allahdan 
divanəlik gəldi. İndi fikir ver, Allah mənə də Özünü sev-
məyə layiq olan ulu bir sevgi hissi bəxş edib və səni 
qənirsiz gözəl yaradıb. Bax, ona görə də, səni həmin ilahi 
sevgiylə sevirəm, – deyə filosofluq etdim. Turanə, – yaxşı, 
qəlizlik edib beyninə nə gəldi danışma, mən Allah zad 
deyiləm, heç büt də deyiləm, – deyə fikrimə qarşı çıxdı. – 
Əlbəttə, canım, belə düşünsəydim, mən də divanəliklə, 
yaxud da daha betər bəlayla cəzalandırılardım, – deyə 
fikrimi anlatmağa çalışdım. Turanə, – bilirsən nə var? 
Mən sənin həqiqi sevgini bütün çılpaqlığı ilə hiss etmək 
istəyirəm, sənsə durub divanəlikdən, filandan bəhs edir-
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sən, – deyərək başını sinəmə elə sıxdı ki, elə bil bir daha 
oradan qopmayacaqdı.... 

Beləcə günlər keçirdi. 17 yaşındaykən dostum Etibarla 
evimizin bir küncündə gizlin söhbət edirdik. Sözarası de-
dim ki, – bir dəli şeytan deyir, qızı götür qaç, – təbii ki, 
sevdiyim qızı nəzərdə tuturdum. Necə oldusa, anam ya-
nımızda peyda oldu və hirsli-hirsli, – sən niyə dəli şey-
tana qulaq asırsan ki, o da sənə gic-gic məsləhətlər verir, 
– dedi. Həmin gün xəcalətimdən çıxıb getdim və gecədən 
xeyli keçəndən sonra evimizə qayıtdım, valideynlərimin 
gözündən yayınıb birbaşa yatmağa getdim... 

Onu da deyim ki, məhəlləmizdə çox gözəl bir qadın ya-
şayırdı. Zahiri gözəlliyə aid olan heç bir əlaməti Tanrı on-
dan sanki əsirgəməmişdi. Evlərinin arxasından salınmış 
yolla keçən hər kəs göz vannası qəbul edəcəkmiş kimi 
qeyri-ixtiyari nəzərləri ilə həyətlərində onu axtarırdı. 
Lakin göz vannası qəbul etmək hər adama qismət olmaz-
dı. Onun əri inşaatçı idi, çəlimsiz bədən quruluşuna 
malik olduğundan yeriyəndə mötərizə işarəsini 
xatırladırdı, sağ gözünün altında qara qarağat giləsinə 
bənzər xalı vardı, belə bir ikinci ət parçası da onun qalın 
kərpic bığlarının arasında gün işığı axtarırdı, amma 
səriştəli mütəxəssis olduğundan demək olar ki, vaxtaşırı 
başqa-başqa bölgələrə ezam olunurdu. Aylarla məhəllədə 
görünmürdü. Onun yoxluğundan istifadə edən xanım isə 
sərbəstcəsinə hərdən şıq geyinib, ətrafı o vaxt dəbdə olan 
“Krasnaya Moskva” ətrinin rayihəsinə qərq edərək ha-
rasa tələsirdi. O, küçəylə gedəndə yaşından asılı ol-
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mayaraq hər kəs onun qar kimi ağ, gülər üzünə, al 
boyanmış yanağına, qızılgülün yenicə açılmaqda olan 
qönçəsini xatırladan dodaqlarına, bəyaz sinəsinə, nazlı-
qəmzəli yerişinə, çox da uzun olmayan dalğavari saç-
larının sığalına, hər iki tərəfindən yanağına doğru sallan-
mış halqavari tellərinə diqqət kəsilirdi. Mənim isə yeni-
yetməlik marağımı ən çox cəlb edən onun qeyri-adi 
gözləri idi. Sürməni elə ustalıqla çəkirdi ki, hər gözü bir 
butaya bənzəyirdi, amma bu “buta”ların biri qara, o biri 
ağ deyildi, onların bütövlük rəmzinə heç dəxli də yox idi. 
Çünki bu “buta”lar kiminin nəzərində ağ, kiminin 
baxışında qara idi. Qızıldan boyunbağısı, qol saatı və 
üzükləri ona xüsusi bir yaraşıq verirdi. İnsafən qızılın ye-
rinə misdən düzəldilmiş əşyalarla bəzənsəydi belə, o 
əşyalar onun bədənində qızıl kimi görünərdi. Hərdən 
barəsində söz-söhbət, şayiələr də dolaşırdı – kimsə onun 
hansısa mağaza müdirinə vurulduğunu, bir başqası, 
rayon klinik xəstəxanasının baş həkimilə eyş-işrətdə 
olduğunu danışırdı. Beləcə onu qardaşı Mürvətin atına – 
“briqadir atı”na bənzədənlər də vardı. Mürvət sovxozun 
briqadirlərindən biri idi. Bir arıq, səkil madyanı da vardı. 
Onun atını sovxozun direktoru da, baş mühasibi də, 
təlimatçısı da minirdi, üzüyola olduğundan yeri gəldi-
gəlmədi dostları da, hələ bir “briqadir atıdır da”, – deyib 
özünün əlaltıları da minib çapırdırdılar. Hətta elə hallar 
olurdu ki, madyanı əllərdə olduğundan Mürvət evinə pi-
yada qayıdırdı. 
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Mən on yaşında olanda, həmin xanımın qırxa yaxın 
yaşı olardı. Bu dünya gözəli öz səliqə-sahmanına son 
dərəcə diqqət yetirsə də, oturuş-duruşuna fikir verən de-
yildi. Dolu bədənli olduğundan, oturanda donunun ətəyi 
geriyə dartılırdı və qəsdən edirmiş kimi baldırını 
aralayırdı. 

Bir kərə eyni qayda ilə alçaq bir kətilin üstünə çök-
müşdü. Bu dəfə bəzi sırtıq uşaqlar kimi onun allancında 
oturub paçasının arasına baxmaq həvəsi məni də dinc 
qoymadı. Gözlərim axtardığını tapan kimi, sanki nəzər-
lərim onun ağ mərməri xatırladan budlarına yapışdı. 
Ürəyim qeyri-ixtiyari sürətlə döyünməyə başladı. Qırmızı 
rəngli qısa alttumanı isə elə bil ki, bizonu döyüşə ça-
ğırırdı. Mənim bu acgöz baxışım onun diqqətindən 
yayınmamışdı və bunu məmnunluqla izləyirdi. O vaxta 
qədər mənə yad olan bu mənzərədən uzun müddət diq-
qətimi çəkə bilmədim, sanki indicə oradan dovşan qaça-
caqdı. Sonralar düşündüm ki, dovşan qaçsa nə olacaqdı 
ki, o, dovşanını heç mənim kimi uşaq-muşağa tutdu-
rardımı? Bax mənim “ilk məhəbbətim” də elə o gözəl qa-
dının qızı idi. 

Turanə ilə tez-tez əl-ələ tutub gəzirdik, sevgiylə bağlı 
anladığımız ən gözəl məqam da elə bu idi. Hərdən mənə 
elə gəlirdi ki, onun əlindən tuta-tuta bir gün anasının “bi-
zon”una çevriləcəm. İçimizdə özümüzün də dərk etmədi-
yimiz saf və böyük bir sevgi var idi, zahirdə isə dostluq 
əlaməti olaraq əl-ələ gedirdik. Hər kəs özü bildiyi kimi 
düşünə bilər, amma məncə, yeniyetməlik sevgisi və ya 
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“ilk məhəbbət” deyilən anlayış elə bundan ibarət olur. 
“İlk sevgi”də bakirəlik, saflıq olur, orada məkr və hiylə 
olmur. Ola bilsin ki, mənim bu sevgimdə onun anasına 
olan pərəstişimin də rolu varıydı. Bəlkə ona görə 
düşünürdüm ki, o qızın dərdindən divanə olsam da, 
onunla evlənə bilmərəm, bu, atamın nüfuzuna kölgə salar. 
Çünki el-elatda belə şeylər, yaxud belə ailələr yaxşı 
qarşılanmır. Amma hər halda sevirdim. Bu, ilk sev-
gimiydi, duyğularımın bakirə vaxtının sevgisiydi. Sevgi 
çılpaqlıqları isə insan sinninin sonrakı dövrlərində – 
bəlkə də düşüncənin irrasionallıqdan qopub maddiyyat 
dünyasına keçid aldığı, rassionallığa qovuşduğu, yaxud 
da mənəvi bakirəliyin pozulduğu dövrdə baş verir. “İlk 
sevgi” duyğuları isə əksinə, mənəvi bakirəliyi mühafizə 
edir, eyni zamanda, gələcək çılpaq sevgi macəralarının 
təməlini qoyur. “İlk məhəbbət”imlə əl-ələ gedərkən isə 
bu şeyləri anlamaqda ağlım aciz idi. 

Təhsilimi Donetsk şəhərində davam etdirib qayı-
dandan sonra, o, mənə naz eləmişdi, məni xaxol (ukray-
nalı) qızları sevməyimdə günahlandırmışdı. Mən isə ona 
and içmişdim ki, heç bir xaxol qızı-zad sevməmişəm. Ona 
yalan deməmişdim, belə ki, doğrudan da heç kəsi 
sevməmişdim. Lakin macəralarım da əskik deyildi. De-
mək, ona doqquz gəlirdim. Nə isə, onu inandırdım və 
barışdıq. Təbii ki, Donetsk mühiti artıq məni “ilk sev-
gi”yə xas olan bakirə düşüncələrdən yayındırmışdı. 
Əlbəttə, bu təbii olmaqla yanaşı əvvəl-axır baş verməliydi. 
İnsanıq axı! 
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Mən əsgərliyə yola düşməzdən bir gün əvvəl “İlk mə-
həbbətim”lə sonuncu dəfə görüşdük, söhbətləşdik, başın-
dakı örpəyi götürdüm, qaytarmadım, – əsgərlikdən qayı-
dana qədər məndə qalacaq, – dedim. O, – yox bir doxsan-
doqquz, – deyə əlləri ilə başını tutub, dizləri üstə çökən 
zaman, doğrusu, bir qədər pərişan oldum. Bu sözü 
həsrətə dözümsüzlüyünün ifadəsi olsa da, ona inam ehti-
malım sıfıra yaxınlaşdı. Amma o, çox gözəl idi, gözəllərin 
şahı, güllərin padşahıydı. Nə desə də, nə eləsə də, onu ba-
ğışlamaq çox asan idi. Həmin gün biz sovxozun qarğıdalı 
meşəsinin içində idik. Mərhəmət hissi güc gəldiyindən 
diz üstə çöküb əllərimlə iki yandan onun başını tutub 
yuxarı qaldırdım, gözlərindən yaşlar gilələndi. Nəsə 
demək istədiyini hiss etdim, o, udqunurdu. Ona kömək 
məqsədiylə, – Gülüm, mənə bir şey de, susma, – deyə xa-
hiş etdim. Sanki elə bunu gözləyirmiş, – Adəmlə Həvva 
barədə söylədiklərin yadındadır? – dedi. Sonra da, – biz 
də səninlə bir bütövün ikiyə ayrılmış hissələriyik? – deyə 
məndən cavab gözlədi. – Bu suala cavab vermək çətindir, 
Gülüm, Allah bizə evlənmək nəsib edərsə, o zaman bu 
suala cavab verə bilərik, – dedim. O isə, – necə yəni, bu, 
baş verməyə də bilər? – deyə maraqlandı. – Nə bilim, hər 
şey ola bilər, əsgərlikdən qayıdana qədər məni gözlə-
yəcəyinə əminsən? Həyatda bir sevgi, bir məqsədlər var, 
bir də həyatın öz təbii axarı. Bu üçlüyün üst-üstə düşməsi 
nadir hallarda baş verir, – deyə fikir yürütdüm. Turanə, – 
sənin bu cür fikirlərini dinlədikcə adam lap dəli olmaq 
istəyir, amma özün heç dəli olmursan, – deyərək söhbətə 
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ərk qatdı. Sonra da mövzunun səmtini dəyişərək, bir 
qədər də məzəmmətlə, – demək, sənin düşüncələrində 
başqa şeylər də var. Qəzetlər, jurnallar gözəllərə həsr 
elədiyin şeirləri dərc edirlər, onları kimə yazmısan, hə, 
hansı qıza yazmısan? – deyərək qısqanclığını dəlilik sə-
viyyəsində nümayiş etdirdi. – Ay dəli, o şeirlərin hamı-
sını sənə həsr etmişəm, – deyə onu inandırmağa cəhd et-
dim. “İlk məhəbbətim” etiraz edərək, – o şeirlərin heç bi-
rində mən yoxam, başa düşürsən? Onlar mənə aid deyil, 
– deyib yaşla dolub həlqələnmiş gözlərini gözlərimə tuş-
ladı. – Yaxşı, gülüm, icazə ver səni vəsf edim, – deyə 
könlünü almağa çalışdım. O dinmədi, gözünü üzümdən 
çəkmirdi. “İlk məhəbbətim” məndən şeir istəyirdi. Onsuz 
da bayaqdan onun gözəlliyini tərif etmək könlümdən 
keçirdi. O, dediyi sözlərlə sadəcə ruhumdan doğulacaq 
şeirə əvənçilik etdi: 

 
Cızıb layihəni Tanrı min kərə, 
Qələm dəqiq yazıb, boya tam çəkib. 
Göylərdən bir fərman gəlib yerlərə, 
Bir şair vəsf edib, bir rəssam çəkib. 
 
Günəşin yerinə doğmusan bu gün, 
Üfüqlər qızarır, yar, işığından. 
Gözəllik qarşında namaza durub, 
Allah da məmnundu yaraşığından. 
 
Nurunda sayrışan ulduzlara bax, 
Ay da heyran qalıb bu görkəminə. 
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Donub nəzərlərim kirpiklərində, 
Bütün el qapılıb öz aləminə. 
 
Fikirlər dumduru, düşüncə şəffaf, 
Təngiyir nəfəsin hey ürkək-ürkək. 
Sazaq da dəyməsin hələ telinə, 
Ən saf duyğularla çırpınır ürək. 
 
Bəlkə ən müqəddəs andı, a dilbər, 
Bir az da tərpənmə, bir az da dayan. 
Bizi tamaşaya dursun qoy bəşər, 
Od al bu segidən, alış, sən də yan. 
 
Qaranquş nəğməsi ucalsın göyə, 
Bülbüllər saz qoşsun amalımıza. 
Oyansın sehrinlə duyğulananlar, 
Alqış yağdırsınlar vüsalımıza. 
 
Şeirin təsiri Turanəni xumarlandırmışdı, sanki göyün 

üzündə ən gözəl xəyallarla uçurdu. Yavaşca ona yaxın-
laşdım, müqavimət göstərmədiyini gördükdə burnundan 
öpdüm. O isə bir az dalğın, bir az da əsəbi, – burnumdan 
niyə öpürsən? – deyə etiraz etdi. Dinmədim, onu özümə 
doğru çəkdim, o isə əlini çiynimə qoyub məni itələmək 
istədi. Lakin gücsüzlüyü sezildi, deyəsən içində gənc 
qadın ehtirası baş qaldırmışdı. Sol əlimlə onun boy-
nundan tutub özümə doğru çəkirdim, sağ əlimsə onun 17 
ilə yetişdirdiyi şamamaları öz doğma bostançısı kimi ox-
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şayırdı. O isə tövşüyürdü, burnundan püskürən odlu nə-
fəs az qala dörd dodağı birlikdə qarsalayacaqdı... Bax 
belə... İndi yuxumda elə həmin qızla – Turanəylə bir yer-
dəydim. Onunla danışmaq istəsəm də, nə üzümə baxır, 
nə də dediklərimə cavab vermək istəyirdi. Hələ üstəlik 
baş örtüyünü məndən geri istəyirdi, – yaylığımı və avto-
qələmimi qaytar, o, sənlik deyil, mənə doqquz gəldin, – 
deyirdi... 

Sən işə bax ki, səhərisi gün kənddən məktub aldım, va-
lideynlərinin Turanənin istəyinə qarşı çıxaraq, onu başqa 
bir oğlana nişanladığını yazmışdılar. Dərhal qocaların 
“yaylıq ayrılıqdır” kəlməsini xatırladım. Bir aydan sonra 
aldığım məktubda isə, onun nişanlısına deyil, tamam 
başqa birisinə qoşulub qaçdığını yazmışdılar. O, bu ad-
dımıyla istəyinə qarşı çıxmış valideynlərinə və nişanlısına 
doqquz gəlmişdi. Bax, bu da mənim “ilk məhəbbətim”in 
sonu... 

Mən hərdən sənədlərlə əlaqədar baş leytenant Mişanın 
yanına gedirdim. O, son zamanlar Katyayla salamlaşdığı-
mızı görmüşdü, hətta qısanclığını da büruzə vermişdi. 
Günlərin birində mülki geyimdə işlədiyimiz yerə 
gəlmişdi. Üz-üzə gələrkən hərbi formada olmadığından 
ona mülki qaydada ədəb-ərkanla salam verdim. Salamı o 
qədər quru, o qədər cansız və təkəbbür qataraq aldı ki, 
bu, salama deyil, daha çox içindəki lazımsız ünsürləri 
atmağa bənzədi. Etiraz eməyi özümə borc bildim: 

– Yoldaş Medvedyev, müsəlman aləmində “Salam”ın 
insanları bir-birindən fərqləndirməyən Allahın 99 
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adından biri olduğu bildirilir. İnsanlar maddi vəziyyəti, 
ictimai mövqeyi və tutduğu vəzifəsinə görə bir-birindən 
fərqlənə bilərlər, lakin bu birinin digərindən üstün ol-
duğunu deməyə əsas vermir. İnsanın insana baş əyməsi 
Allaha şərik qoşmaqdır. Ona görə də salam verərkən əyil-
mək, səcdə eləmək günahdır. Bu ilahi sözü könülsüz 
ifadə eləmək – salamı nəyinsə xətrinə vermək və ya al-
maq da günahdır. Salam veriləndə də, alınanda da 
qarşıdakı onun nurunu, barış ruhunu, birlik və bərabərlik 
xislətini, insanlığın uca tutulduğunu, Allahın öz 
yaratdıqlarına olan mərhəmətini hiss etməlidir. Salam 
vermək qarşıdakına Allahdan sülh, əmin-amanlıq, 
salamatlıq diləməkdir. Salamın alınması da qarşı tərəfə 
eyni arzuları diləməkdir. Buna görə də “Salam”a səthi 
yanaşmaq, ona təkəbbür qatmaq ikiqat günahdır. Allahın 
haram buyurduğu şeyləri özünə məşğuliyyət seçmiş kəs-
lərə və ayıb yerləri açıq olanlara salam vermək günah he-
sab edilir. Yoldaş baş leytenant, “Salam”ın müqəddəs ol-
duğunu xatırlatmaqda məqsədim salamlaşarkən diqqətli 
olmanızı xahiş etməkdir. – Mən danışdıqca o, səbirlə din-
ləyirdi. Sözümü bitirəndə isə aramla dilləndi: 

– Mehdiyev, təəssüf edirəm ki, kommunist olduğun 
halda Allahdan bəhs edirsən. Məgər sənə ateizm dərsi 
keçməyiblər? 

– Xeyr, yoldaş baş leytenant, keçməyiblər, heç bunu ar-
zulamıram da, – cavabım belə oldu. O, xüsusiyyətinə uy-
ğun ağırtəbliliklə, – hə, Mehdiyev, belə de, – söylədikdən 
sonra azca fasilə verdi və – bir də belə şeylərdən danışma, 
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sonra başın ağrıyar, aydındırmı? – deyib ağır-ağır yoluna 
davam etdi... 

Bir gün yenə də onun yanına getməli oldum. Qapını 
döyüb açanda Mişa ilə Katyanı bir yerdə gördüm, nahar 
edirdilər. Mişa mənə qısqanclıqla, – Mehdiyev, get bir 
azdan gələrsən, – dedi. 

– Nuş olsun! Narahatçılığa görə üzr istəyirəm, – dedim 
və çıxmaq istədim. Bu vaxt Katya: 

– Mişa, nə ədəbsizsən, bu cür gözəl oğlana məgər belə 
demək olar? 

– Necə deməliydim, əzizim? 
– Deməliydin ki, gəl bizimlə nahar elə. 
Altında atı büdrəmiş igidlər kimi qaş-qabağını turşu-

dan Mişa mənə sarı dönüb könülsüz surətdə, – yemək ye-
yəcəksən? – deyə soruşdu. 

– Yox, yoldaş baş leytenant, – dedim. Katya mənə baxıb 
gülümsəyirdi, ona göz vurmağa da fürsət tapıb, ehmalca 
qapını çöl tərəfdən bağladım... 

Sonralar cəmi bircə dəfə birgünlük gəzməyə getmək 
üçün icazə vərəqəsi alıb İva qəsəbəsinə çıxa bildim. Özü-
mü xüsusi səliqə-sahmana salmışdım, axşamdan çəkmə-
lərimi və kəmərimin nişanını elə sürtüb parıldatmışdım 
ki, onları hər xırda ləkədən belə qoruyurdum. Hərbi his-
sədən kənara çıxarkən parad paltarını geyinmək isə bir 
qaydaydı. Əvvəlcədən şərtləşdiyimizdən Katyayla vaxt 
itirmədən tapışdıq. Həmin gün Sovet ordusunun əsgəri 
olduğumu da unutmuşdum, deyəsən özümüz üçün 
silinməz xatirələr yazırdıq. Sol əlimlə Katyanın sağ əlini 
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tutmuşdum, səkiylə irəliləyirdik. Ətraf boyu ağır-ağır 
enməkdə olan yarpaqlar torpağa olan sevgisini payızın 
qızılı rəngini ona bəxş etməklə nümayiş etdirirdilər. Bu 
gözəlliyin fonunda yolumuzun üstündə dayanmış, əsən 
zəif küləkdən yarpaqları çaxnaşan şam ağacı diqqətimi 
çəkdi. Sanki qulağma nəyisə pıçıldayan şam ağacının 
altına çatanda ayaq saxlayıb ətrafa boylandım. Külək ya-
xınlıqdakı kinoteatrın divarlarına yapışdırılmış poster-
lərin sanki yaxasından tutub silkələyir, sakinləri “Qu 
quşu” filminə bilet almağa çağırırdı. Qəzet köşkünün 
önündəki daxılın üzərinə səliqəylə düzülmüş qəzet və 
jurnalların üstünə çəkidən ağır, həcmcə kiçik əşyalar, hət-
ta daşlar qoyulmuşdu. Xeyli aralıda – İva qəsəbəsinin 
mərkəzində V.İ.Leninin ucaldılmış heykəli sağ əlini bizə 
doğru uzatmışdı, elə bil ki, insanları bizdən ibrət almağa 
dəvət edirdi. Ancaq sevgimizi nə cür qiymətləndirməsin-
dən asılı olmayaraq, bu münasibətə siyasi müstəvinin 
hansı yanından baxması onun daş qəlbinin işiydi. Gediş-
gəlişi çox olan bu qəsəbənin insanları nədənsə gözümə 
seyrək göründü. Bundan istifadə edib Katyanı acgözlüklə 
özümə doğru çəkdim. O da ani olaraq arxaya boylanıb 
mənə qısıldı, şam ağacının altında deyil, insan ayağı dəy-
məmiş bir adadaymışıq kimi sarmalaşdıq. Ona, – sən qu 
quşuna bənzəyirsən, – dedim. Təəccüblə üzümə baxdı-
ğını gördükdə qu quşunun gözəllik mücəssəməsi olduğu-
nu onun diqqətinə çatdırdım. Məmnunluqla xumarlan-
mağa başladı. Bu zaman, – sənin gözəlliyin çox heyrəta-
mizdir, hətta ola bilər ki, bir vaxtlar bu vilayət sənin adını 
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daşıyar, – dedim və sonra da, – deyilənlərə görə adaşın 
çariça II Yekaterina da sənin kimi gözəl olub, – deyə əlavə 
etdim. Katya bu utopik fikirlərimə gülməkdən qəşş elədi. 

Bir azdan yolumuza davam edirdik. Ətrafında hərbi 
hissələrin çoxluğu səbəbilə İva qəsəbəsinin sakinləri 
əsasən zabit və gizirlərdən ibarət idi. Odur ki, hərbi 
geyimdə olduğumdan addımbaşı sağ əlimi furajkama 
toxunduraraq hərbi salam vermək məcburiyyətində qalır-
dım. Bu arada bir zabit, bir çavuş və bir əsgərdən ibarət 
qolu qırmızı sarğılı patrul dəstəsi ilə qarşılaşdıq. Məni 
diqqətlə süzsələr də, onsuz da qaydasında olan sənəd-
lərimi yoxlamağa cəhd etmədilər və hərbi salam verib 
keçməklə kifayətləndilər. Onların bu addımları yanım-
dakı xanıma ehtiramlarından da doğa bilərdi. Bunu 
qısaca müzakirə etdikdən sonra Katya sözarası soruşdu 
ki, – hələ bir de görüm, Yaşanı nəyə görə əzişdirmişdin? – 
Əlbəttə, o, qənaətində yanılmamışdı. Hadisəni olduğu 
kimi Katyaya danışmalı oldum. 

Bir gün növbəti siyasi məşğələ mətnini təsdiqlətmək 
məqsədilə qərargaha gedirdim. Təlim meydanında qərar-
gah rəisi kapitan Siçkar və siyasi işlər üzrə komandir mü-
avini kapitan Romantsovla qarşılaşdım. Onu da deyim ki, 
Romantsov daha səmimi, Siçkar isə təbiətən sərt idi. So-
nuncunun əsgərə qarşı hədsiz tələbkar olduğunu bildi-
yimdən, hərbi qaydalara uyğun olaraq nizamlı addımlar-
la, əlimi papağın altına rəvan toxundurmaqla əsgər sa-
lamı verdim. O isə dayanıb bu səhnəni izlədikdən sonra, 
– vot eto niçeqo (rusca: bax, bu yaxşıdır), – dedi. Azca 
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uzaqlaşmışdım ki, Katya ilə Yermentayın (milliyyətcə ka-
zak) yan-yana gəldiyini gördüm. İlk baxışım mənə Yer-
mentayın ona girişdiyi təəssüratını bağışladı. Qısqanclıq 
hissləri içimi üzməyə başladı. Hirsli baxışım daha çox 
Katyanın diqqətini çəkdi və – Yaşa, idi v svoyu kazarmu 
(rusca: öz kazarmana get), – deyib, mənə yaxınlaşaraq, – 
Mehdiyev, necəsən? – soruşub keçmək istədi. Mənsə 
onun qolundan yapışıb, Yermentaya acıq verirmişəm ki-
mi, – gözəl, sən necəsən? – deyə maraqlandım. Bu səhnə-
də heç birimiz kef-hal soruşmurduq, Katya sədaqətini, 
mənsə qısqanclığımı nümayiş etdirirdim. Yermentay tərs 
nəzərlərlə məni süzüb uzaqlaşdı. Katyadan təzəcə ara-
lanmışdım ki, kapitan Romantsov İvan İvanoviçin 3-cü 
“Mühəndis-istehkamçı bölüyü”n kazarmasının küncün-
dəki şam ağacının mətərisindən məni pusduğunu gör-
düm. Doğrusu, onun bu xüsusiyyətinə hər kəs bələd idi. 
Məni görcək yaxınlaşıb, – Mehdiyev, Yekaterina Nikola-
yevna ilə dostluqmu edirsiniz? – deyə qısqanclıqla dola-
şıq düşmüş səmimi hisslərini büruzə verdi. Söz altda qal-
madım: 

– Narahat olmayın, yoldaş Kapitan, hələki ağlım ürəyi-
mə hökm edir, – dedim. Bu cavabımla deyəsən onu dü-
şündürdüm. O, diqqətlə məni süzərək, – hə, filosof, fik-
rini açıqla görək, sənin maraqlı açıqlamaların olur, – dedi. 
Romantsova dərs keçməli oldum: 

– İnsan anadan ürəyi böyük, ağlı isə kiçik doğulur. Bö-
yüdükcə ürəyin hesabına ağlın yükünü artırmaq Allahın 
insana bəxş etdiyi hikmətlərdən biridir. Bu məntiqlə mü-
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şahidələrinin və təcrübələrinin yetərli olmaması səbə-
biylə, təbii ki, gənc ikən onun ürəyi ağlına hökm edir. 
Yəni, gənc bir oğlan dünya gözəli olan bir qıza ağılla 
deyil, ürəklə vurulur və bu sevginin gələcəkdə onun 
başına nələri gətirəcəyi barədə düşünmək belə istəmir. 
Lakin insan təxminən 30 yaşından sonra ürəklə deyil, 
ağılla sevməyə başlayır və o, artıq könlünə yatan qızla 
evlənəcəyi təqdirdə onu nələrin gözlədiyini bəribaşdan 
müəyyənləşdirməyə çalışır. Bax, yoldaş Kapitan, “ağlım 
ürəyimə hökm edir” deyərkən, nələri anlatmaq istədiyimi 
yəqin ki, başa düşdünüz. – Sözümü təzəcə bitirmişdim ki, 
Romantsov qol saatına baxıb, – get-get, Mehdiyev, eh-
tiyatlı ol, hələ sənin 30 yaşa çatmağına çox qalıb, – deyə-
rək qərargaha doğru tələsdi... 

Aradan xeyli keçmişdi. Hərbi yük avtomobilində sınaq 
meydanından hərbi hissəyə qayıdırdıq. Necə oldusa 
qonşu kazarmanın əsgərlərinin bir hissəsi də bizim ma-
şına minməli oldular, onların içində Yermentay da vardı. 
Onu da deyim ki, maşının banında ortaya qədər əsgər-
lərin oturması üçün taxta skamyalar düzülmüşdü. Mən 
axırıncı skamyada üzü irəliyə oturmuşdum. Bir də hiss 
etdim ki, kimsə arxadan mənə sadəcə söykənmədi, az qa-
la üzərimə uzandı. Dərhal qalxıb etiraz etdim və, – ayaq 
üstə dura bilmirsən? – deyə kəskin iradımı bildirdim. 
Ona görə kəskin ki, bu, məhz Yermentay idi. Doğrusu, 
dodaqaltı mızıldansa da, dinmədi, bir qədər aralanıb ma-
şının bortundan tutdu. Lakin hərbi hissəyə çatanda ma-
şından öncə endiyindən mən bandan yerə tullanıb 
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özümü düzəltməmiş yaxamdan yapışdı: 
– Dayan görüm, sən kimin üstünə hoppanırdın? – O, 

qaşlarını çatıb hirslə üzümə baxır, mən isə gözləmədiyim 
mənzərə ilə qarşılaşmışdım. – Cəhənnəmə vasil ol! – 
deyib döşündən itələdim. Araya keçdilər, vuruşa 
bilmədik. 

İçəri daxil olan kimi Yermentayla mənim dartışmam 
bütün kazarmaya yayıldı. Başqa bir taqımın komandir 
müavini, əslən Masallıdan olan çavuş Ağayev Rizvan, 
bölük anbardarı şirvanlı Ağayev Əliağa, gəncəli Hüsey-
nov Umud və başqaları mənə yaxınlaşıb, – bu nə məsə-
lədir? – deyə soruşdular. Yolda baş verənləri anlatdım. 
Rizvan, – intiqam almaq istəyirsən? – deyə sual etdi. 
Mənsə, – o, mənə neyləyib ki, intiqam da alam, – dedim. 
Əliağa, – hi, hi, qorxdu, – deyə məsələyə istehzalı müna-
sibət sərgilədi. Dedim ki, – mən qorxduğum bir kəs yox-
dur, nə təklif edirsən? – O isə, – istəyirsən gedək, intiqa-
mını alaq, – dedi. Bu zaman bütün azərbaycanlı soydaşla-
rımın gözü üzümdəydi. Maraqlı vəziyyət yaranmışdı. İn-
tiqam almalı bir şey yox idi. Amma ətraf məni bu ağılsız 
prosesə sürükləyirdi. Nəhayət, – yaxşı gedək, – dedim. 
Beləcə ikinci “Mühəndis-istehkamçı kazarma”ya yola 
düşdük. Bizi bölük komandirinin müavini, əslən çeçen 
olan baş çavuş Naipov Boris qarşıladı. Məsələdən hali 
olandan sonra, üzünü mənə tutub nə etmək istədiyimi 
soruşdu. Çıxılmaz vəziyyət idi, bir anlıq düşünüb, – Yer-
mentayı duelə çağırıram, – dedim. Naipov, – baş üstə, – 
deyib, dərhal “bölük düzlən!” əmrini verdi. Qısa müddət-
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də şəxsi heyət sırada yerini tutdu və bu zaman, – Yer-
mentay, cərgədən irəli çıx! – əmri eşidildi. Beləcə, duelə 
çıxdıq. Duel meydanı olaraq ikinci kazarmanın ya-
xınlığından keçməklə qaraja aparan nisbətən enişli yolu 
seçdik. Həm də ona görə ki, orada zabitlərin peydaolma 
ehtimalı çox az idi. 

Şər qarışmışdı. Güclü qar yağmışdı. Havanın tempera-
turu mənfi 30 dərəcəyə yaxın idi, şaxta qılınc kimi 
kəsirdi. Bir az aralıda yerləşən Nəzarət Keçid Məntə-
qəsinin işığı az da olsa buraya düşürdü. Üst-üstə yağan 
qar hərbi maşınların təkərləri altında tapdandığından 
kazarmanın sol yanı ilə güneyə tərəf uzanan yol şüşə 
kimi işıldayırdı. Həmin yolda bizi dövrəyə aldılar və du-
elimiz başlandı. 

Döyüşə hazır vəziyyətdə dayanmışdıq. Birdən “Əjda-
hanın yolu” filmində Brüs Li ilə Çak Norrisin həlledici 
döyüşünə hakimlik edən pişiyin start fitini əvəzləyən 
nərəsinə bənzər səs eşidildi. Sən demə bu, hay-küyə 
bayıra çıxan qarovulçu əsgərin açdığı Nəzarət Keçid Pos-
tunun qapısının cırıltısı imiş. 

Bir qədər dartışdıq, yol xokkey meydançası kimi sürüş-
kən olduğundan rəqibə zərbə endirmək heç də asan de-
yildi. Çünki zərbənin əks təsirindən geri sürüşməli olur-
dun. Yumruqlar, təpiklər çox vaxt boşa çıxırdı. Bəzən zər-
bə hədəfə dəyəndə zərbə endirənin özü bəlkə də bir neçə 
metr arxaya sürüşürdü. Buzun üstündə duruş gətirməyin 
çətinliyi və zərbələrin hədəfə dəyməməsi istər-istəməz si-
nirlərimi gərirdi. Nəhayət, çətinliklə də olsa rəqibin yum-
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ruğundan yayınıb, onun sinəsinə ilk güclü zərbəni endirə 
bildim. Zərbənin təsirindən hər ikimiz yıxıldıq və tez də 
ayağa durduq. Boynunu qabartmış döyüşkən xoruzlar 
kimi yenidən qarşı-qarşıya dayandıq. Birdən Yermenta-
yın güclü zərbəsi mənim sağ qolumun əzələsinə dəydi. 
Bu zərbənin verdiyi gücdən sanki qolum Xarəzm yayı ki-
mi dartıldı və alınan əks zərbə Yermentayın gözünün altı-
ndan tutdu. O, özünü saxlaya bilməyib hücumçudan qəfil 
zərbə almış xokkey qapıçısı kimi yerə sərildi. Bir qədər 
çabaladı, ayağa qalxmaq istədi, amma alınmadı və ətraf-
dakılar onun köməyinə yetişdilər. Mənsə zərbənin əks tə-
sirindən buz üzərində xeyli geriyə sürüşdüyümdən növ-
bəti zərbəni endirməyə macal tapmadım. Yenidən dartış-
mağa başladıq. Bu dəfə rəqibin qəfil yumruğundan ya-
yına bilmədim, sol gicgahıma dəyən güclü zərbədən gö-
zümdə od parladı və ayağımın altında konki varmış kimi 
yerimdə qeyri-ixtiyari dövrə vurdum, az qala aşacaqdım. 
Bu zərbə mənə sonsuz əsəb gətirdi və özümü tarazlayıb 
var gücümlə atdığım yumruqdan Yermentay yayına bil-
mədi. Ağız-burnunun qanı bir-birinə qarışdı, müva-
zinətini saxlaya bilməyib arxası üstə buzun üzərinə aşırıl-
dı. Deyəsən, başı buza bərk dəydiyindən güclü başağ-
rıları əmələ gəldi. Bunu müşahidə edənlər ona yardım et-
məyə başladılar. Bu zaman Naipov irəli çıxaraq, qollarını 
açıb məni qucaqladı və savaşı dayandırmağımı xahiş etdi. 
Beləcə, “duel”imiz sona çatdı. Hər səhər etdiyim marafon 
qaçışlarım, daşoynatma məşqlərim, yerə uzanaraq qol-
larım üstündə bir cəhdlə 30 dəfə enib-qalxmağım və id-
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man yayı dartmağım əməlli-başlı karıma gəlmişdi. Döyüş 
meydanından təzəcə uzaqlaşırdıq ki, Nəzarət Keçid Pos-
tuna avtomobil karvanının yaxınlaşdığını gördük. 
Qarovulçu darvazanı açdı, üstündə brezentlə örtülü və 
maskalanmış raket döyüş başlıqları daşıyan ZİL-131 
markalı maşınlar postu keçib hərbi hissənin ərazisinə 
daxil olduqdan sonra sola burularaq, duel meydanımızı 
tapdalayıb qaraja tərəf istiqamət aldılar. Karvanın 
önündə hissə komandirinin UAZ markalı xüsusi pikapı 
gedirdi. Polkovnik-leytenant Kraxmalets nizamsız və 
binagüzarlıqdan kənar yığışmamızın səbəbilə maraq-
lanmış, lakin məsələdən hali ola bilməmişdi. Hissə növ-
bətçisi bu cür yığışmamızla bağlı kazarmanın şəxsi 
heyətinə xəbərdarlıq etdi. 

Kazarmaya qayıtdıqdan sonra Əliağa, – şair, duel səni 
qane etdimi, ürəyin sərinlədimi? – deyə sual etdi. Mənsə, 
– hər şey qaydasındadır, – desəm də, – bu, mənə lazı-
mıydı ki? – deyə düşündüm. Amma Katya məsələsində 
qalib olmuşdum, əsas olan da o idi. Sabahısı Yermentayın 
gözünün altının qaraldığına bütün əsgərlər şahid oldular. 
Bu, Katyanın da nəzərindən qaçmayıbmış... 

Bütün bunları maraqla dinləyən Katya indi uğunub 
getmişdi. Elə mən də ona qoşulmuşdum ki, bu arada ov-
qatımızı pozan bir səhnəylə rastlaşdıq. 

Qarşımıza kapitan Romantsov çıxdı. O, ciddi görkəm 
alaraq diqqətlə məni süzdükdən sonra üzünü Katyaya tu-
taraq, – Yekaterina Nikolayevna, deyəsən qonağınız var, 
– deyə atmacaladı. Səhəngini belində saxlaya bilməyən 
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qızlar sayaq Katyanın yanaqları qızardı. O, gü-
lümsünmüş, – siz heç nə görmədiniz, İvan İvanoviç, diq-
qətli olmanızı xahiş edirəm, – dedi. Romantsov əvvəlcə, – 
əlbəttə, – deyib Katyanı əmin etdikdən sonra üzünü mə-
nə tutaraq, – yoldaş Serjant, indi əmin oldunmu ki, ağlın 
ürəyini deyil, ürəyin ağlını idarə edir, – deyə köhnə söh-
bətimizi mənə xatırlatdı. Özümə bəraət qazandıracaq söz 
ifadə etmək istəyirdim ki, artıq bu söhbətdən xəbərdar 
olan Katya, – yoldaş Kapitan, hamımız gəldi-gedərik, 
salamat qalın, – deyərək əlimdən dartdı və kənarında 
bitmiş tikan kolları da mahiyyətini zədələyə bilməyən 
zərif və inadlı yolumuza davam etdik. Romantsov isə, – 
əlbəttə, – deyərək uzaqlaşdı. Onun kinayəli baxışlarının 
sevgi alovunda təşnəyə dönmüş bu iki ürəyə yüklədiyi 
eybəcərlik də elə bu od-alovun içində yanıb qara tüstüyə 
çevrildi. Lakin sonrakı günlər Romantsovun mənə qarşı 
münasibəti bir qədər soyuqlaşdı... 

Artıq Katyagilin ikiotaqlı mənzilinin gözəl auraya 
malik qonaq otağındaydıq. Xüsusi zövqlə quraşdırılmış 
pərdələr pəncərələrdən otağın içərisinə şığımaq istəyən 
günəş şüalarının qarşısını inadkarlıqla kəsmişdilər. Pan-
kartların altından divara bərkidilmiş şamdanlar bir-birin-
dən işığının rəngi ilə fərqlənirdilər. Tavandan asılmış 
kürə ağır-ağır fırlandıqca ətrafa rəngbərəng işıq qəlpələri 
səpələyirdi. Sanki hər şey diskoteka üçün hazırlanmışdı. 
SSRİ Xalq artisti Alla Puqaçova radioda oxuduğu 
mahnısında pəncərədən milyonlarla al rəngli qızılgüllər 
gördüyümü deyirdi. Bunu yoxlamaq üçün pərdəni azca 
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aralayıb küçəyə baxdım, deyəsən məşhur müğənni qızıl-
gülün yerini səhv salmışdı. Çünki mən onu pəncərədən 
yox, divarları bəzəyən gül-çiçək rəsmləri və Mona Li-
zanın portreti ilə bir arada otaqda seyr edirdim. 

Katya yüngülvari süfrə açmışdı. Masanın üstünü 
sosislər, ovçu kolbasaları, bütöv bişirilmiş balıqlar, duz-
lanmış, marinaddan çıxarılmış, doğranmamış xiyarlar, 
badımcan və uzunsov acı bibərlər, bundan başqa, banan 
və Filippin avokadoları bəzəyirdi. Bu nemətlərin yanında 
siqar da özünə yer almışdı. Katya banan, avokado və si-
qarların bir yüksək çinli zabit qohumunun Filippinin Da-
vao şəhərindən gətirdiyini söylədi. Doğrusu, banan 
barədə məlumatım olsa da, Filippin avokadosunu ilk 
dəfəydi ki, görürdüm. Xarici görünüşcə xiyarı xatırladan 
bu meyvə banan kimi asan soyulur və içindən çıxan iri 
həcmli çəyirdək qoz ləpəsi qarışıq kartof püresinin dadını 
verirdi. Katya düzdüyü menyuya baxıb, – nədənsə xoş-
ladığım şeylərin hamısı bir-birinə bənzəyir, – deyərək bic-
bic gülümsədi. Deyəsən şəhvət hissi Katyanın ağlını 
kəməndə salıb ona ağzına gələni danışdırırdı. Özümü o 
yerə qoymayıb, – əlbəttə, – dedim, – hər bir insanın xoşla-
dığı, sevdiyi şeylər ya görünüşcə, ya da mahiyyətcə bir-
birinə bənzəyir, – deyə təsdiqlədim. Sonra da, – bəyəndi-
yim gözəl xanımlar da, bədii əsərlər də bir-birinə doğma 
kimi görünür, – deyə əlavə etdim. Bunları deyərkən ani 
olaraq beynimdən belə bir fikir keçdi, – ya ifadə onu söy-
ləyənin səviyyəsində, ya da söyləyən təfəkkür baxımın-
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dan ifadə edəcəyi fikrin səviyyəsində olmalıdır. Fikirdən 
məni Katya ayırdı: 

– Hə, yadıma düşdü, bir şeyi heç səndən soruş-
mamışam. 

– Nəyi? 
– Şair olduğun doğrudur? 
– Deyirlərsə, demək nəsə var, – deyib gülümsədim. O 

isə tələsik mənə yaxınlaşıb əllərimi əllərinə alıb, ortaboy 
olduğundan altdan yuxarı gözlərini gözlərimə zilləyib de-
di: 

– Onda mənə bir şeir qoş, lap elə indi, başa düşdün? Bir 
şərtlə ki, heç kəsə deyilməmiş olsun, – Katya məni sınağa 
çəkdi, bədahətən deməliydim. – Baş üstə, – deyib gözləri-
nin içinə baxa-baxa azca fikirləşməli oldum, həm də, – 
Katyaya 9 gəlmək olmaz, ona kağız-qələm görməmiş şeir 
demək lazımdır, – deyə düşündüm, yoxsa öz ruhumu zə-
dələmiş olardım. Elə bu yerdə dodaqlarımdan onun öz 
dilində süzülən şeir pipetlə damızdırılmış dərman kimi 
sanki Katyanın gözlərinin işığını artırdı: 

 
Mavi gözləriyin dərinliyində 
Apaydın görünən əksim deyilmi?! 
Qönçə dodaqların ənginliyində 
Nəğmə tək titrəşən səsim deyilmi?! 

 
Nədir üz-gözündə sevgi andıran, 
Bu ilahi sirri kimdi dandıran? 
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Tumar saçlarını dalğalandıran 
Ruhumdan doğulan nəsim deyilmi?! 
 
Yaxınlaş, ayıraq ağı qaradan, 
Şeytan keçənməsin qoy bu aradan. 
Bir ulu pay verib mənə yaradan, 
Min ömrüm olsa da bəsim deyilmi?! 
 
– İlahi! – deyərək Katya gülümsəmiş üzünü əllərinin 

arasına aldı və, – sən ki əsl “Don Juan”san, – deyə əlavə 
etdi, sonra da, – inan mənə, “Don Juan”lığın bütün əla-
mətləri səndə var, – deyə təsdiqlədi. Mənsə: 

– Sənə elə gəlir, əzizim, – dedim və zarafatyana, – onda 
gərək Mişayla duelə çıxam, – bu sözləri gülümsəyərək 
əlavə etdim. 

– Duelə Yaşayla çıxmısan yetər, Mişayla işin olmasın! – 
Katya belə dedi və həmin an təbiətən bu çevik xanımın 
dodaqlarının hənirtisini üz-gözümdə hiss etdim. Dərhal 
da dönüb, ördək şəkilli qrafindən hər ikimizə şərab süz-
dükdən sonra tələsirmiş kimi bir anlıq onu gözləməyimi 
xahiş edib, o biri otağa keçdi. Bu vaxt şərab süzülmüş 
qədəhlər diqqətimi çəkdi. Mənim qədəhim yarıya qədər 
dolu, Katyanınkı isə nisbətən az süzülmüşdü. Bu bir 
yaradıcılıq nümunəsi idi, Katya kişi və qadın qeyri-bəra-
bərliyini gözəl simvolizə etmişdi. Bu simvol məsu-
liyyətimi və özünəgüvənimi bir az da artırdı. 

Bir azdan Katya çəhrayı rəngli, yaraşıqlı, yalnız kəmər-
lə bağlanan ev paltarında, əlində tək bircə gül ilə qapıda 
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göründü. Onun üstünə və saçlarına səpələdiyi ətrin xoş 
rayihəsi otağı bürüdü. Qarşımdakı gözəllik kimi, bu qoxu 
da mənə tanış idi. Turanənin anası da tez-tez həmin bu 
“Krasnaya Moskva” hovuzunda çimirdi. Xalat Katyanın 
əyninə dar olduğundan yeridikcə baldırlarının dizdən 
yuxarı hissəsi sanki hoppanıb sahilə düşmüş balığı də-
nizə çağırırdı. Xalatının yaxası aralı qalmışdı. Onun sinəsi 
darvazası açıq qalmış nar bağını xatırladırdı. Narlar o qə-
dər gözəliydi ki, “meyvə oğrusu”na gəl-gəl deyirdi. Oğ-
rulara xas xüsusiyyətlə oğurluq etməzdən əvvəl ətrafı bir 
daha nəzərdən keçirtməyi unutmadım. Gözümə kitab rə-
finin üstündə qoyulmuş V.İ.Leninin kiçik büstü sataşdı. – 
Lenin bizi görür, – deyə zarafat etdim. Katya isə, – na-
rahat olma, onun gözləri belə şeylərə öyrəşib, – deyə 
məmnunluq ifadə etdi. Onun dediklərinin özünə aid ol-
duğunu, yoxsa V.İ.Leninin həyat yoldaşı Nadejda Kons-
tantinovna barədə gəzən şayiələrə işarə olduğunu kəs-
dirmək çox çətin idi. Artıq qurşağım ağlımı tərksilah et-
mişdi. O, əlindəki gülü min bir əda ilə mənə uzatdı. Mən-
sə ondan gülü şərab qədəhinə qoymasını xahiş etdim, 
çünki bu görüş mənə Hüseyn Cavidin “Topal Tey-
mur”undan şair Kirmani ilə Olqanın səhnəsini xatırlat-
mışdı. Katya istəyimi yerinə yetirdikdən sonra qədəhi 
mənim sağlığıma qaldırdı. O, sözünü bitirənə qədər Kir-
maninin Olqanın şərəfinə dediyi şairanə sağlığı beynim-
də ruscaya tərcümə etdim və Katyanın şərəfinə səsləndir-
dim, – icazə verin, bu qədəhi təbiətin ən canlı şeirinin şə-
rəfinə qaldırım! – Katya bu sözlərdən o qədər məmnun 
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olmuşdu ki, sanki dünyanın bütün güllərini ona bağışla-
mışdım. Lakin şair Kirmani və rus gözəli Olqanın epizo-
dundan fərqli olaraq bizim səhnəmizin ikinci hissəsi də 
oldu, özü də daha maraqlı, daha romantik, daha yadda 
qalan. Şair Kirmanidən fərqli olaraq nədən çəkinməliy-
dim ki, axı, mənim nə “Teymurləng”im yox idi, nə də 
“Orxanım”, olsa-olsa “Mişa”m və “Romantsov”um var 
idi. Bir də ki, Rusiya mühitinə daxil olan türk kişiləri 
məhz bu məsələdə bağdan açılmış it kimi olurlar. Bunun 
səbəbi milli mentalitetimizdə ailə kultunun intim həyatın 
bütün imkanlarını məhdudlaşdırmasıdır. Türk kişiləri 
ailənin müqəddəsliyini qorumaq naminə şüurlu surətdə 
özünü intim həyatdan təcrid edirlər, hətta həyat yoldaşı 
ilə də münasibətlərinin çərçivədən çıxmasına imkan 
vermirlər. Buna görə də yaşadığı cəmiyyətdən uzaqlaşan 
kimi bu təbii ehtiyacını büruzə verməyə başlayır, intim 
boşluqlarını doldurmağa çalışırlar. 

Katyayla olan səhnəmizin ikinci hissəsinin dərkinə gəl-
dikdə isə, – istəyənin bir üzü, verməyənin iki üzü qara, – 
deyiblər. Burada hər ikimiz həm istəyən, həm də könüllü 
olaraq verən idik, bundan başqa, bir-birini bəyənən, göz-
lərindən qəlbinə axıdan, vüsal dəmini arzulayan, ilahi qa-
nunlara riayət edən, maddi və ya sosial qanunlara zidd 
gedən, kiməsə xəyanət edən və insanı sevməklə onun 
könlünü Allahın evi hesab edənlər idik. Həə, deyəsən bu 
əlamətlərlə yenə də iki doqquz alındı, cəm isə eynilə doq-
quzdur (9+9=18=1+8=9). Demək, “9-cu meydan” mənə ya-
ranışdan verilib. Bundan başqa, iki eyni ədədin bir-birinə 
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nisbəti “1”dir. “1” aşiqlə məşuqun vəhdətə qovuşduğu 
məqamdır, vüsal dəmidir. Bu məqamın vəcd halında 
insan sanki Allaha yüksəlir və yenidən maddi dünyaya 
qayıdır. Əks cinslərin könüllü olaraq belə gerçək duru-
munu idrakından müvəffəqiyyətlə keçirənlər yəqin ki, 
burada heç bir günah-suç görmürlər. Maddi qanunlar isə 
özü bilər. Böyük türk ozanı Dadaloğlu demişkən, “Fər-
man padşahın, dağlar bizimdir...” 

 
 
 
 

9 
NƏLƏR KEÇDİ KÖNLÜMDƏN 

 
sərin bu sonuncu – 9-cu hissəsini yazmaq üçün 
xeyli fikirləşməli, hadisələri xatırlamalı oldum. 

Qələmim yer şumlayan cütçünün küpəyə ilişmiş kotanına 
dönmüşdü. Nə küpəni torpaqdan çıxara, nə də bu yerdən 
uzaqlaşa bilirdim. Küpəni – beynimin dərin qatlarında 
özünə yer almış gövhər kimi fikirləri üzə çıxarmaqda çə-
tinlik çəkirdim. Adətən belə vəziyyət yarananda 9 telli sa-
zımı çıxarıb bir neçə hava çalıram. Seyidin düdük səsinə 
ilanı torbadan çıxarmasına bənzəyən bu cür səhnələr bir 
çox hallarda köməyimə çatır. Amma bu dəfə təzəcə çev-
rilib saza baxmaq istəyirdim ki, yorğun baxışlarım gecə 
saat onikini vuran divar saatına yönəldi. Deyəsən yatmaq 
vaxtı idi... 

Ə 
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Növbəti siyasi məşğələni başlamaq üzrə idik. Kapitan 
Borodin məzuniyyətdə olduğundan məşğələni mən apar-
malıydım. Proqrama uyğun olan mövzunu yazmış və jur-
nalı hərbi hissə komandirinə təsdiqlətmişdim. Lakin ya-
nımızda heç bir zabitin olmamasından, yaranmış sərbəst-
likdən istifadə edib dünyəvi proseslərə şəxsi mövqeyimi 
sərgiləyən şifahi mövzu üzrə çıxış etmək qərarına gəldim: 

– Bu gün “Zamanla meydana çıxmış fəlsəfi sistemin si-
yasi sistemə təsiri” mövzusunda məruzə edəcəm. Diq-
qətlə dinləməyinizi xahiş edirəm, vaxt gələr, bu bilgilər-
dən hansınızsa yararlana bilərsiniz. – Mən şəxsi heyəti 
mövzunun başlığıyla tanış etdikcə Nəcəflə Ustinovun 
mənə çətinliklə başa düşülən göz-qaş etməsini hiss etdim, 
amma kapitan Romantsovun qəfil yanımda peyda 
olacağını heç ağlıma da gətirmirdim. Çünki o, kazarmaya 
daxil olarkən “Fərəqət!” əmri verilməliydi. Sən demə 
məqsədli gəldiyindən, qapını açan kimi bölük növbət-
çisinə əl işarəsilə susmaq əmri veribmiş. Kazarmaya daxil 
olduqdan sonra isə yavaşca bizə yaxınlaşaraq eyni işarəni 
şəxsi heyətə göstərməklə sakitcə sözlərimə qulaq verirmiş. 
Mənə müraciət olunduğunu eşidən kimi arxaya çevrildim. 
Kapitan Romantsovla aramızda 2-3 metr məsafə qalmışdı. 
Baş leytenant Medvedyev isə yaxınlaşmaqda idi. 

– Mehdiyev, hələ bir mövzunu yenidən təqdim edin, 
zəhmət olmasa, – bu sözləri kapitan Romantsovdan eşit-
dim. O, əyri baxışlarını gözlərimə dikmişdi. Medvedyev 
əllərini arxasında gizlədib deyilənləri dinləyirdi. Artıq 
cidanı çuvalda gizlətməyin mümkün olmadığını anla-
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dığımdan dediklərimi təkrar etməli oldum. İvan İvanoviç 
masaya yaxınlaşıb jurnalı açdı və orada tamam başqa 
mövzunun yazıldığını görüb üzünü zabit həmkarına 
tutaraq, – görürsüz, yoldaş baş leytenant, burada nələr 
baş verir, – dedi. Medvedyev jurnala baxmaq üçün yaxın-
laşmaqdaykən İvan İvanoviç məni göz həbsinə alıbmış 
kimi iti baxışlarını üzümə zilləyib, – həə, məşğələnin his-
sə komandiri tərəfindən təsdiqlənmiş mövzusunu bir 
yana qoyub yenə də siyasi kursumuza adekvat olmayan 
təbliğat aparmaq fikrinə düşmüsən? – deyə soruşdu. 
Mənsə, – xeyr, yoldaş Kapitan, mövzu öncəsi bir az dost-
larımı məlumatlandırmaq istəyirdim, – deyə cavab ver-
dim. O isə sərbəst və hiyləgər ifadə ilə, – icazə verirəm, 
buyur, danış, bu gün biz də dinləyicin olacağıq, – deyib 
zabit yoldaşına da təklif etdi. Onlar lap arxadakı stullarda 
yanbayan əyləşdilər. – Yox, geri çəkilmək olmaz, – deyə 
düşünərək mövzunu tam olaraq danışmağa qərar verdim. 
Həm də ani vaxtda beynimdən belə bir fikir keçdi ki, 
çıxışın arasında siyasi səhvə yol vermək yaxşı bir şeylə 
nəticələnməz, ona görə də ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Ağız-
dakı söz yayın cəngindəki ox kimidir, ox yayın cəngində 
olduğu müddətdə hədəfi atıcı müəyyən edir, elə ki, 
yaydan sıyrıldı, hara düşəcəyi oxun öz işidir. Bu düşün-
cələrin fonunda çıxışıma başladım: 

– Bildiyiniz kimi, ilk yaranan fəlsəfi sistem İdealizm 
olub. Bu sistem tam olaraq bilgisizliyə dayansa da, mən-
tiqə söykənirdi. Qədim zamanlarda elm yox idi, fitri 
istedada malik olan insanlar dünyanı, həyatı, kainatı dərk 
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etmək üçün baş sındırırdılar. Nəhayət, bu varlıqları 
yaradan ali bir varlığın olduğu qənaətinə gəldilər və bu-
na “Tanrı” dedilər. Buradan inanc sistemi yarandı ki, 
bundan da din meydana çıxdı. Din öz növbəsində ruha 
və Ulu ruha inanan İdealist fəlsəfənin yaranmasına səbəb 
oldu. Bu fəlsəfi sistem və səmavi kitablar insanlara ruh 
birliyini təlqin etdi. Necə ki, İslam meydana gəldikdən 
sonra sufilikdə Kəbəni ziyarətə gedərkən zəvvar yoldaş-
ların dərisinin rənginə (qara və ya ağ), milli mənsu-
biyyətinə deyil, onunla könül yaxınlığına, ruh birliyinə 
diqqət etmək öyrədilirdi. Bu düşüncə tərzi dünyada im-
perialist siyasi sistemin yaranmasına gətirib çıxardı, tarix-
dən də bildiyimiz kimi, nəhəng imperiyalar quruldu, za-
manla bu imperiyalar bir-birini əvəz etdilər. 

Bundan sonra, tədricən elm yaranmağa və inkişaf et-
məyə başladı ki, bu da Materialist fəlsəfənin “Metafizik 
materializm” adlanan ilk mərhələsinin meydana çıx-
masına səbəb oldu. Fəlsəfənin bu növü İdealizmin əksinə 
olaraq, görünənə – maddəyə inanır, gerçəyi birinci, həm 
də ən önəmli hesab edir, eyni zamanda görünənin düşün-
cəni yaratdığını iddia edirdi. Yəni, – əvvəlcə maddə 
yaranır, sonra isə maddənin adı, – deyərək, düşüncəni 
ikinci faktor olaraq götürürdü. Metafizik materializm 
dünyanın hərəkətsiz, təbiət və cəmiyyətin dəyişməz 
olduğu, dünyanın Allah tərəfindən yaradıldığı və hərə-
kətin bizim duyğu orqanlarımızın bir yanılması olduğu 
qənaətindəydi. O, eyni zamanda kainatı donmuş şeylər 
çoxluğu kimi təqdim edirdi. Lakin materializmin elmin 
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inkişafına bağlı olduğuna əminliklə deyə bilərik ki, elmin 
lazımi səviyyəyə çata bilməməsi səbəbindən yetkin 
olmayan Metafizik materializm ictimai şüura İdealizm-
dən fərqlənən yeni bir məfkurə ilə təsir edə bilmədi. Dini 
fanatizmin sürətli inkişafında əvəzsiz rol oynamış Metafi-
zik fəlsəfə XIV əsrə qədər dünyanın siyasi həyatında da 
ideoloji baxımdan heç bir ciddi dəyişikliyə səbəb olmadı. 
Çünki Metafizik materializm cəmiyyətə klassik ənə-
nələrin, mövcud ictimai durumun mühafizəkarlığını təl-
qin edirdi. İçində Allah xofu olan insanlar dəyişikliyin tə-
bii qanunlara uyğun olduğunu anlamırdılar və bütün bu 
səbəblər üzündən yenilik də baş vermirdi. Uzun müddət 
dəyişməz qalan bu idealist düşüncə, dini fanatizm tədri-
cən korroziyaya uğramağa başladı və elmin gəlişməsi sə-
bəbiylə XIV əsrdə parçalanmağa başladı. Elmin inkişafı 
artıq fəlsəfəni yeni mərhələyə səsləyirdi və bu, baş verdi 
də. 

Metafizik materializm XVIII əsrdə öz yerini Mexaniki 
materializmə verdi ki, metafizik anlayışa çox yaxın olan 
bu cür düşüncə tərzinə “Mexaniki anlayış” deyilir. – Bu 
yerdə İvan İvanoviç hövsələsizlik edib, – yoldaş Çavuş, 
mən elə bildim ki, siz bu dəfə Karl Marksdan bəhs edə-
cəksiniz, – deyə müdaxilə etdi. Mənsə, – yoldaş Kapitan, 
səbirli olsanız istəyinizə çatacaqsınız, – deyə cavab 
verdim. O, – yaxşı, davam et, – dedikdən sonra yenidən 
fikirlərimi toparlamağa başladım: 

– Fəlsəfənin Mexaniki materializm tipi heyvana və in-
sana adi bir mexanizm və ya cihaz kimi baxırdı. Həmin 
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dövrün təbiət elmləri arasında, ancaq yer üzü və 
səmadakı bərk cismlərin cazibə mexanikası müəyyən bir 
yetkinləşmə həddinə çatmışdı. Mexaniki materializm 
təbiəti daima hərəkətdə olan nəhəng bir varlığın içində 
təsəvvür edirdi. XIX əsrdə ilk dəfə elmlərdə reallaşan 
dəyişməni, hərəkəti dərk edə bilən Alman filosofu 
Hegellə (1770-1831) yaranmış Dialektik materializm isə 
sübut etdi ki, təbiət daimi hərəkətdə olub çevrə cızan 
nəhəng bir varlığın yalnız bir hissəsidir. Hegel özündən 
23 əsr əvvəl yaşamış, Dialektikanın banisi, dünyanın 
mütləq qanun əsasında əbədi hərəkətdə olduğunu, ya-
ranma və qayıdışın qanunauyğunluq çərçivəsində daim 
təkrarlandığını, hər şeyin hər an dəyişdiyini iddia edən 
Efesli Heraklitin köhnə fikrinə müasir elmi müstəvidən 
və öz prinsipi ilə yanaşaraq kainatda heç nəyin təkbaşına 
olmadığını, əksinə, hər şeyin bir-birinə bağlı olduğu ide-
yasını yenidən irəli sürdü. Hegel təbiətlə, cəmiyyətlə ya-
naşı təfəkkürün, düşüncənin də hərəkətdə, inkişafda ol-
duğunu dedi və beləcə Dialektikanı inkişaf etdirdi. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Hegel həm də idealistdir, 
yəni o, hər şeydən əvvəl ruha əhəmiyyət verirdi. Hegel 
ruh dəyişmələrinin maddədəki dəyişmələrə səbəb ol-
duğunu düşünərək, maddədəki dəyişmələri ruh dəyiş-
mələrinin təyin etdiyi qənaətinə gəldi. Hegelə görə, 
kainat maddələşmiş fikirdir, kainatdan əvvəl ruh vardır 
və ruh kainatı yaradıb. Bir sözlə, Hegel meydana gə-
tirdiyi dialektik materializmi idealizmdən asılı etdi. 
Yaxud da Hegel dialektikasını İdealist və Materialist 
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fəlsəfənin sintezindən əmələ gətirilmiş modern fəlsəfə 
kimi qəbul etmək daha doğru olar. 

Hegelin bu düşüncəsinə bağlı olan, materialist olduq-
ları üçün maddəyə birinci önəm verən Karl Marks (1818-
1883) və Fridrix Engels (1820-1895) Hegelin dialektika-
sının doğru olduğunu, amma tərsinə quraşdırıldığını 
düşündülər. F.Engels bu mövzuyla bağlı, – dialektika 
Hegel ilə başı üstündə dayanırdı, onu ayaqları üzərinə 
qoymaq lazım idi, – söyləmişdir. Marks və Engels He-
gelin təyin etdiyi bu dialektikada hərəkətin başlanğıç 
səbəbinin maddi gerçək olduğunu söylədilər. Onlar He-
geli düşüncənin və kainatın əlaqəli dəyişmə halında ol-
duğunu söyləməkdə haqlı hesab etdilər, amma fikir-
lərdəki dəyişmələrin maddi dəyişmələri təyin etdiyini 
iddia etməkdə onun yanıldığını düşündülər. Marks və 
Engels fikirləri bizə maddələrin verdiyini, eyni zamanda 
fikirlərin maddələr dəyişdikləri üçün dəyişdiyini zənn et-
dilər. Onların bu baxışı Metafizik fəlsəfəyə bir qayıdış idi. 
Ümumiyyətlə, Dialektik materializm heç bir şeyi mütləq 
müqəddəs hesab etmir. Bu fəlsəfə hər şeyin keçici xa-
rakter daşıdığını, yaranış və yoxoluş müddətində hər şe-
yin hər an dəyişdiyini, onun bir tarixi və gələcəyi olduğu-
nu, bununla yanaşı, heç bir şeyin daimi olmadığını ortaya 
çıxardı. 

Burada K.Marksa qədərki dövrdə insan amili haqqında 
düşüncə və Marksın özünün bu barədə fikirlərini xatırla-
maq yerinə düşər. Belə ki, K.Marksa qədərki materializm 
insanı ətraf mühitin, cəmiyyətin məhsulu kimi qəbul 
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edirdi. K.Marks isə ətraf mühiti, cəmiyyəti insanın məh-
sulu hesab etdi, yəni, ətrafdakı hərəkət insanın iradəsinə 
tabedir. Eyni zamanda, insan bəzi şərtlər altında öz fəa-
liyyətinin məhsuludur, o, özünü necə gəlişdirsə, hansı 
sfera üçün hazırlasa, elə orada da olacaqdır. Yəni, insanın 
fəaliyyəti onu əkinçi, çoban, traktorçu da edə bilər, 
ictimaiyyət üçün daha faydalı, bəşər üçün daha əhəmiy-
yətli bir insana da çevirə bilər. Ümumiyyətlə, ma-
terialistlər üçün ideoloji quruluş sondur, onu ictimai bün-
yənin zirvəsi hesab edirlər. İdealistlər üçünsə ictimai qu-
ruluş təməldir, hər şey bundan sonra başlayır. 

Bəhs etdiyimiz bu müddət ərzində inkişafda olan Ma-
terialist fəlsəfə ictimai şüuru dini fanatizmin parçalan-
masına, kilsələrin yandırılmasına köklədi, beləliklə də bir 
neçəsini çıxmaqla əksər imperiyaların dağılması və milli 
dövlətlərin meydana gəlməsi prosesi başlandı. Bax-
mayaraq ki, XVIII əsrdə qərbdə Rusiya və ABŞ, XX əsrin 
əvvəlində isə şərqdə Avropanın köməkliyi ilə İran im-
periyası yaradıldı. Yəni, başlanılmış millətləşmə və milli 
dövlətlərin qurulması prosesi hələ də başa çatmayıb, mil-
lətlər ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan soydaşlarını və onların 
tarixi torpaqlarını özünə birləşdirə bilməyib. Rusiyanın 
tərkibindəki muxtar türk dövlətləri, İranın tərkibindəki 
Güney Azərbaycan, Çinin tərkibindəki Uyğurstan kimi. 
Bu mənada dünya ictimaiyyətində yeni fəlsəfi ideyanın 
baş qaldırması dediyimiz prosesin tam başa çatmasını 
gözləyir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Marks-Engels ideyasının da-



9-CU MEYDAN  

247 
 

vamçısı olan, onların fəlsəfəsini siyasətə daşıyan V.İ.Leni-
nin qurduğu dövlətçilik mexanizmi özünü doğrultmadı, 
doğrultsaydı tənəzzülə uğramazdı. Demək, qüsuru 
Marks-Engels fəlsəfəsində axtarmaq lazımdır. Çünki 
Hegel materialist fəlsəfə ilə İdealist fəlsəfənin sintezini 
yaratmışdı. O, kainatdan öncə ruhun – Allahın mövcud 
olduğunu deyirdi. Marks-Engels düşüncəsi isə Hegelin 
Dialektik fəlsəfəsindən “ruh”u çıxartdı. Onlar bu mü-
kəmməl düzəni hansı qüvvənin yaratdığı barədə düşün-
mədilər, fikir yürütmədilər. Burada bir yarımçıqlıq qaldı. 
Yəni, Marks-Engels dialektikası Hegel dialektikasından 
fərqli olaraq İdealist fəlsəfəyə uduzmuş oldu. V.İ.Lenin 
siyasətinin məğlubiyyətə uğramasının kökündə də bax 
bu incəlik dayanır. – Beləcə, məruzəmi sona çatdırdım, 
amma son cümlələri deyəndə elə bil Romantsovun canına 
elektrik cərəyanı qoşdular. Deyilməsinin təhlükəli 
olduğunu bilsəm də sonuncu fikirləri səsləndirməkdən 
vaz keçməyim mümkünsüz idi, çünki bu halda məruzə 
yarımçıq qalar, mövzu mahiyyətini itirmiş olardı. Onlar 
əvvəlcə Medvedyevlə baxışdılar və sonra da hər ikisi 
mənalı baxışlarını uzun müddət üz-gözümdən çəkmədi-
lər. Medvedyevin tərəddüdlər içində olduğu onun məğ-
mun baxışlarından hiss edilirdi. Romantsovun baxışları 
isə mənə fikirlərimlə həm də razıymış kimi təəssüratı ba-
ğışladı və: 

– Yoldaş Çavuş, bayaq deyirdin ki, insan özünü hara 
hazırlasa, orada da olacaqdır, elə deyilmi? – deyə soruşdu. 
Razılıq cavabını aldıqdan sonra, – bəs, sən özünü hara 
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hazırlayırsan, daha doğrusu, artıq hazırlamısan? Necə yə-
ni V.İ.Leninin siyasəti məğlubiyyətə uğradı, sən nədən 
danışırsan, havalanmısan? – deyə üsyankarcasına etiraz 
etdi, cavabını gözləmədən üzünü şəxsi heyətə tutub, – ça-
vuş heyəti ayağa durun! – deyə əmr etdi. Bir baş çavuş, 
üç çavuş və dörd kiçik çavuş ayağa durdular. İvan 
İvanoviç məni mühasirədə saxlamalarını onlara əmr edə-
rək növbətçi postunun yanındakı telefona yönəldi. Biz isə 
doqquz çavuş mən onların mühasirəsində olmaqla bir 
yerdəydik. Medvedyev bir-iki addım yaxınlaşaraq sakit 
səslə, – Mehdiyev, mən ki sənə xəbərdarlıq etmişdim, ya-
dındadırmı sən “salam”ı izah edəndə “belə şeylərdən da-
nışma, başın ağrıyar” demişdim, – deyə xatırlatdı, sonra 
da İvan İvanoviçin dalınca getdi. 

Həmkarlarımın narahatlığı hiss olunurdu. Serjant Usti-
nov təəssüflə, – sənin işin-gücün yox idi, özünü işə saldın, 
bu dəfə dəqiq tutulacaqsan, – dedi. Nəcəfsə, – demə daa, 
sən kiminlə oyun oynadığını bilirsən? Heç eşitmə-
misənmi ki, Sovet hökuməti dovşanı arabayla tutur? – de-
yib mənə yaxınlaşdı. Onlar ağlamsınmış məni qucaqladı-
lar. Deyəsən ayrılıq zamanı çatmışdı. Əlimi qaldırıb onla-
rı qucaqlamaq istəyirdim ki, qolumda ağrı hiss etdim. 
Ağrıyan qoluma tərəf baxmaq istədim, elə bu vaxt yuxu-
dan oyandım. Sol qolum sinəmin üstündən sürüşüb çar-
payının yanına doğru sallanmışdı. Axı, yatarkən arxası 
üstdə uzanıb, əllərimi sinəmin üstünə qoymağa adət et-
mişəm... 

Artıq Sverdlovsk hava limanındaydım. Tiflisə bilet tap-
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madığımdan təyyarə ilə İrəvana uçmalı oldum. Hələ uçuş 
vaxtına iki saat yarım vardı. Gözləmə zalının skamyala-
rından birində oturmuş qara bığlı, köktəhər kişi diq-
qətimi çəkdi. Yanında əyləşdım. Salamlaşıb tanış olduq. 
Muxtar Şəmkirdən olduğunu və Bakıya uçuş vaxtını 
gözlədiyini dedi, Sverdlovskin böyük bazarında çalı-
şırmış. Muxtarla təzəcə canhacan olmuşduq ki, söhbə-
timizin şirin yerində orta yaşlı falçı bizi yaxaladı və 
azərbaycanca danışmağa başladı. Ondan azərbaycanlı 
olduğumuzu haradan bildiyini soruşdum. O isə Muxtarı 
göstərərək, – qardaşın qızıl dişlərindən və qara bığların-
dan bildim, – deyə sualımı cavablandırdı. Muxtar falçını 
qovmaq istədi. Məni isə onun fala nə cür baxması maraq-
landırdığından Muxtarın həmləsini əngəllədim. Falçı 
sxemdən istifadə etdiyini dedikdə, yanımda oturmasını 
xahiş etdim. – Hələ bir sxemini göstər, – deyə tələb etdim. 
Falçı izahatını verdikdə falıma baxmağına icazə verdim. 
Qarşılığında on manat istədi. – Əsgərəm, pulum azdır, 
beş manat verəcəm, – dedim. Bu vaxt Muxtar alverimizə 
müdaxilə edərək, – qoy baxsın, mən ödəyəcəm, – dedi. 
Mənsə apardığı əməliyyatı kağız üzərində yazıb mənə 
verməyi barədə şərt qoydum. Razılaşdı, lakin sonda an-
dına xilaf çıxıb əlavə beş manat da məndən qopardı. Fal-
çının dediklərini yadımda saxladım və kağız üzərində 
yazdıqlarını sonralar aydınlaşdırdım. Sən demə onun 
qurduğu sxem Pifaqor kvadratı imiş: 

 
a) Doğum tarixi: 15.01.1965. 
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Göstərilən rəqəmlərə görə kodların hesablanması: 
1). 1+5+0+1+1+9+6+5=28 
2). 28=2+8=10 
3). 28-(1*2)=28-2=26 
4). 26=2+6=8 
 
Kod ədədlərinin cəmi: 
28+10+26+8=72=7+2=9 
Kodlardakı rəqəmlərin ümumi cəmi: 
2+8+1+0+2+6+8=27= =2+7=9 
 
b) Növbəti mərhələ: 
1)  Doğum tarixinin ədədləri: 15,01,1965. 
2) Əməliyyatlardan alınmış kodlar: 28,10,26,8. 
 Nəhayət, sonuncu iki şifrədəki hər rəqəmi sayına görə 

cədvəldə yuxarıdan aşağı sıra nömrəsiylə düzməklə Pifa-
qor kvadratının doldurulması və sonda sətir, sütun və di-
aqonallar üzrə rəqəm saylarının göstərilməsi: 

                                                                  2 
                     
              4 
 
             6 
           
               3 
 

       
               6              4              3 
                                                                  7 

1111   

  22 55   88 

 66 9 
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Alınmış rəqəmlər: 
Sətirlər üzrə: 4+6+3 = 13 
Sütunlar üzrə: 6+4+3 = 13 
Diaqonallar üzrə: 2+7 = 9 
 
Rəqəmlərin açımı: (Hər rəqəmin öz açımı olsa da, falçı 

bunları ümumiləşdirib söyləmişdi) Sizin üç “doq-
quz”unuz (kod ədədlərinin cəmi, kodlardakı rəqəmlərin 
ümumi cəmi və diaqonallar üzrə olan rəqəmlərin cəmi) 
var. Xoşbəxt adamsınız. Anadan tam vaxtında – 9 ay, 9 
gün, 9 saatın tamamında doğulmusunuz. Padşahlıq və 
uğur rəmzi olan doqquz rəqəmi, həm də ölümdən sonra 
yenidən doğumu göstərir. – Bu yerdə gülümsəməyə baş-
ladım. “Yenə də doqquz”, – deyə düşünüb, başımı bu-
ladım. Falçı bu yerdə Muxtarın qulağına nə isə pıçıldadı. 
Dediklərinə əyləncə kimi yanaşdığımı hiss edən falçı 
sözünə davam edirdi. – Siz yüksək səbir, istedad, məntiq 
və temperamentə maliksiniz. Humanitar elmlərə və 
incəsənətə meyillisiniz. Özünüzü qiymətləndirməyi ba-
carırsınız, şəxsi karyeranızı qura bilirsiniz. İnsanlarla çox 
rahat ünsiyyət yaradırsınız. Yaxşı nitq mədəniyyətinə sa-
hibsiniz. Güclü məntiqə sahib olduğunuzdan dəqiq 
elmlərlə və texnika ilə məşğul ola bilərsiniz. Sizin tipi-
nizdə olan insanlar öz gələcəklərini yaxşı planlaşdıra bi-
lirlər. Sizin kimi insanları aldatmaq mümkün deyil, çünki 
yalanla doğrunu bir-birindən asanlıqla ayıra bilirsiniz. 
Xaricdən mülayim təbiətli görünsəniz də, yalan söyləyə-
nə ikinci şansı vermirsiniz və onu düşmən kimi qəbul 
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edirsiniz. Çox and içən adamdan zəhləniz gedir. Siz vali-
deynlərinizə borcluluq və qayğı hissi ilə dünyaya göz aç-
mısınız. Bu cür insanlar mərhəmətli, səxavətli, sədaqətli, 
eyni zamanda çox dözümlü, yaxınlarını düşünən olurlar. 
Lakin anadangəlmə zəif orqanizmə sahibsiniz, bu səbəb-
dən də fiziki əməyə meyilli deyilsiniz. Bu kodla doğulan 
kişilər çox vaxt idarə başçısı, yaxud hərbçi olurlar, yaltaq-
lıq və zarafatı xoşlamırlar. Siz əvvəlcə qarşınıza məqsəd 
qoyur və sonra həmin tapşırığın öhdəsindən gəlmək ba-
rədə düşünürsünüz. Çox vaxt maraq dairənizə və poten-
sialınıza cavab verməyən məqsədlərə nail olmaqla insan-
ları təəccübləndirirsiniz. Sizdə mənəviyyat normaları 
hərdən fanatizmlə əvəz olunur. Sizinlə eyni kod daşıyıcısı 
olan insanlar uzun müddət öz ideallarını axtarırlar, bu 
səbəbdən də ailə qura bilmirlər, bəzən vaxtında ailə qur-
salar da, həddindən artıq daxili problemlərlə üzləşirlər. 
Lakin ailənizi tam təmin etmək üçün öz güc və vaxtınızı 
qurban verməyə hazırsınız. Özünüzdə müxtəlif bağlılıq 
və vərdişləri birləşdirə bilirsiniz, digər tərəfdən, çox asan-
lıqla heç bir səbəbi olmadan onlardan imtina da edə bilir-
siniz. Bütün bunlar gözlənilmədən baş verir. Bir çox hal-
larda öz daxili gücünüzü unudub daha çətin işlərlə 
məşğul olursunuz. Buna görə də bəzən məqsədinizə nail 
ola bilmirsiniz. Unutqan olduğunuzdan başqasına qarşı 
kin də saxlamırsınız. Keçmişdə iki xətadan qurtarmısınız. 
Allahın himayəsindəsiniz. Bu dəqiqə bir yaşlı qadın sizin 
üçün darıxır, bir qız hər gün sizi düşünür, yolunuzu 
gözləyir... 
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Falçı kağızı mənə verib getdikdən sonra Muxtar gü-
lümsəyib, – o, düzmü söylədi? – deyə maraqlandı. Ca-
vabım belə oldu: 

– Nə bilim ee, basıb-bağlayır dəə. İnsafən iki xətadan 
qurtarmağım doğrudur. Birincisi, Gürcüstanın Qardabani 
rayonunda yanğınsöndürənlər qrupunda işlədiyim vaxt-
larda yaxınlıqdakı zavodun oksidləşdirmə sexində baş 
vermiş güclü yanğını söndürməyə çalışarkən başıma 
tökülən qaynar qır yağışından xilas olmağım bir möcüzə 
idi. Eynilə Şimali Qafqazda Stavropol şəhərinin sahilində 
yerləşən böyük göldə bataraq, ölümlə çək-çevirdə oldu-
ğum zaman bir neçə tanıdığım və tanımadığım insanlar 
tərəfindən qurtulmağım da ikinci həyatı qazanmağım 
kimi idi. – Bunları deyib, – falçının mənim üçün darı-
xanların olduğunu dediyi sonuncu cümləsi isə lap gülmə-
li oldu, təbii ki, əsgərlikdə olanın darıxanları da olacaq. 
Nə isə, onların da çörəyi doqquz gəlməkdən çıxır, – deyə 
əlavə etdim. Muxtar qaşlarını çatsa da, əlavə sual ver-
mədi. Bu, yəqin ki, “doqquz gəlmək” ifadəsini anlamadı-
ğından irəli gəlirdi. Onun nəyinə lazımdır belə şeylər, 
pomidor deyil ki, aparıb bazarda ucuz-baha satsın... 

Muxtarın dəvəti ilə “Beryoza” restoranında otur-
muşduq. Muxtar sifarişləri verənə qədər yoluxduğum 
“xəstəliyə” uyğun olaraq hesablama apardım: 

 
B  e  r  y  o  z  a 
2+6+6+4+3+5+1=27=2+7=9 
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Yenə də doqquz, – bu sözləri ucadan dedim. Muxtar 
soruşduqda 9-un başıma gətirdiklərini ona qısaca nağıl 
etməli oldum. Stəkanları bir neçə sağlıq toqquşdurduq-
dan sonra falçının nə pıçıldadığını Muxtardan soruşdum. 
Əvvəlcə demək istəmədi. Lakin araq beynini dumanlan-
dırdıqda əl çəkməyəcəyimi görüb məni sirdən agah etdi: 

– Bilirsən, yerli, falçı dedi ki, bu oğlan öləndə onun mə-
zarı üstündə doqquz əsgər doqquz dəfə yaylım atəşi aça-
caqlar. – Bu açıqlamadan sonra uzun müddət Muxtarla 
bir-birimizdən gözümüzü çəkmədik. O, xoşbəxtcəsinə 
gülümsəməkdə, mənsə dərin-dərin düşüncələrdəydim. 
Birdən Muxtar badəsini əlinə götürüb gələcək arzu-
larımızın sağlığına xoş sözlər deməyə başladı və sözarası 
gələcək planlarımı soruşdu. Arzularımı qısaca ifadə 
etdim: 

– Başıma səkkiz nəfər at belində, əyninə qoç dərisindən 
kürk geyinmiş, bozqurd ürəkli, saza and içən, sözün mü-
qəddəsliyinə xələl gətirməyən, tarixini, mədəniyyətini se-
vən, milli adət-ənənələrinə sədaqətli olan, insanlığı uca 
tutan, könlündə Allahın kölgəsini tapan insan, bir sözlə, 
bütün parametrlərilə “9” rəqəminə tam cavab verən ziyalı 
toplayacam, – dedim. O dərhal, – niyə ki məhz səkkiz? – 
deyə maraqlandı. 

 
– Çünki mənimlə bir yerdə doqquz nəfər olacağıq. Bu 

insanların hər biri müqəddəs hesab edərək yuxarıda sa-
daladığımız doqquz əlaməti özündə birləşdirəcək və 
onlar bir simvol kimi doqquzguşəli ulduzu xatırla-
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dacaqlar. Biz aypara-ulduz şəklində məclis-kafedra qura-
cağıq. Səkkizimiz aypara üzrə düzüləcək, doqquzuncu 
isə ulduzun yerində – kafedrada dayanmaqla başçılıq 
edəcək. – Cavabım belə oldu. Muxtar istehzayla gülərək, 
– bəs bu atom, nüvə əsrində at belində, qoç dərisi geyinib, 
qurd ürəyi yesən belə nəyə nail olacaqsan? – deyib badə-
sini əlində aramla sağa-sola əyməyə başladı. Məsələyə sə-
birlə aydınlıq gətirməyə başladım: 

– Qardaş, bütün bunlar məcazi anlamda əsl Türk ideal-
larına məxsus əlamətlərdir. At rəşadətin, qoç igidlik, mə-
tanət və bərəkətin, bozqurd xilaskarlıq, mühafizəkarlıq 
və yenilməzliyin, saz Türk ruhunun simvoludur, ilk söz 
isə Allaha məxsusdur. Bunları dərk etməyən, bu 
müqəddəs ünsürləri öz həyat tərzinin şərtlərinə daxil 
etməyən bir kəs milli tariximiz və mədəniyyətimizdən 
xəbərsiz olmaqla “9” simvolunun həndəvərinə də yaxın 
gələ bilməz. – Sualı belə cavablandırdım. O, – bəs sonra? 
– deyə qaşlarını bir-birinə sıxıb gözlərinin üstünə endirdi. 

– Eloğlu, bu doqquzlar birləşib həmin bu simvolik rə-
qəmi tam mənası ilə əks etdirən müqəddəs bir dünya qu-
racağıq, elə bir dünya ki, doqquz gəlmək istəyənlərə nə 
yer, nə də imkan qalmasın. Dünya “doqquz gələnlər”dən 
xilas olmalı və hər şey əsl “Doqquz”ların himayəsinə keç-
məlidir. – Sözümü deyib diqqətimi ona yönəltdim, Mux-
tar isə yüngülcə qımışmağa başladı və, – yaxşı, gəl ba-
dəmizi qaldıraq, arzularımız çin olsun, – deyib təklifinə 
əməl etdi... 

Sübh tezdən İrəvan hava limanına çatdım. İnsan yaxın-
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laşarkən öz-özünə avtomatik olaraq taybatay açılan 
qapıları ilk dəfə elə orada gördüm. Limanın qapısından 
avtobus dayanacağına doğru çıxanda ilk eşitdiyim xoruz 
banlaması oldu. İstər-istəməz şəhərdəki doğmalıq və o 
doğmalığı saran murdarlıq köhnə yara kimi içimdə qövr 
elədi. Ürəyimdən belə bir hisslər keçdi, – görəsən, bu xo-
ruz mənim ulu babalarımın ruhunu oyadır, yoxsa erməni 
vəhşiliyini? Görəsən, bu şəhərin sakinləri olan ermənilər 
mənim dədə-baba yurdumda yaşadıqlarını, bu şəhərə 
yüz-yüz əlli il öncə köçürüldüklərini bilirlərmi? – Təbii ki, 
o vaxt müfəssəl tarixi bilgilərim olmasa da, yaşı yüzü 
haqlamış baba və nənələrin dilindən belə şeyləri çox eşit-
mişdim, onların ermənilərə olan sonsuz nifrətindən xə-
bərdar idim. Kommunist rejimi nəyə nail olsa da, bu nif-
rəti yaşlıların qəlbindən silə bilməmişdi. Sonralar milli ta-
riximizi dərindən öyrəndikcə İrəvan hava limanında dü-
şündüklərimə əlavə edəcəkdim ki, – görəsən ermənilərin 
xəbəri varmı ki, bir zaman Osmanlılar tərəfindən ironiya 
ilə “milləti-sadiqə” (sadiq millət) adlandırılan ulu babala-
rı tarix boyu Avropanın Yaxın və Orta Şərqdə casusu, 
XVIII-XIX əsrlərdə isə Rusiya imperializminin yaxın kö-
məkçisi olmuşlar, özlərinin I Pyotra yazdıqları kimi, gün-
düzlər müsəlman, gecələr xristian olmuşlar. XX əsrin əv-
vəlinə qədər heç bir dövlət qurumuna malik olmayan bu 
idbarlar öz dövlətini qurmaq üçün Rusiyanın imperiya si-
yasətinin həyata keçirilməsində alət rolunu oynamış, xə-
yanətkarlığından qalmamış, mənliyini, namusunu ayaq-
lar altına atmaqdan belə çəkinməmişlər. Yalnız 1918-ci 
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ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı 
ilə İrəvan və Aleksandropol (Gümrü), 1920-ci ildə isə 
Azərbaycan sovet hökumətinin qərarı ilə Zəngəzur ermə-
nilərə güzəştə gedildi, bununla da tarixdə ilk erməni döv-
ləti meydana gəldi... 

Bütün bunları düşünə-düşünə artıq qoynunda ilan bəs-
ləyən bu şəhərin üzünə tüpürmək istədim, lakin burada 
ulu babalarımın ayaq və əl izləri, memarlıq abidələrinin 
olduğunu xatırladım, onların ruhunu incitməkdən eh-
tiyat edib fikrimdən daşındım. Eyni zamanda, düşündüm 
ki, vaxtilə rusların əliylə buraya köçürülənlər bir gün də 
kiminsə əliylə Afrikanın cəngəlliklərinə köçürülə bilərlər. 
Bu məqamda tüpürcəyimi səbirsizlikdə suçladığım 
içərimə yönəltdim... 

Məni xəyallardan erməni taksiçi ayırdı. Şirin dilə basıb 
qəpik-quruş qarşılığında avtobusla avtovağzala getmə-
yimi əngəlləyib taksiyə manatlar ödəyəcəyimə razılaş-
dırdı və avtovağzala gəldim. Oradan da avtobusla Tiflisə 
doğru yola düşdüm. Avtobusun şüşəsindən ilk diqqətimi 
çəkən bir qədər uzaqda bir dədəlik heykəli kimi dayan-
mış Ələyəz dağı oldu. Eramızın II əsrindən başlayaraq 
Güney Qafqaza axışmış Borus tayfalarının bu dağın ətək-
lərinə qədər yayıldığından xəbər verən qaynaqları xatır-
lamağa başladım. Borus tayfaları özləriylə bir çox hid-
ronim və toponimləri gətirdiyi kimi, yəqin ki, dağ adla-
rını da gətirmişdilər. Yoxsa Elbrus dağının adıyla 
eyniləşdirilən ”albuz”, “alvuz”, “yelbis”, “yalbuz” ifadə-
lərinə bənzəyən “ələyəz” adı hardandır, nədən bunu 
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rəsmi yazılarda heç olmasa “alayaz”, “əlayaz” yox, məhz 
“alagöz” kimi təqdim edirlər? Qafqazın şimalında 
yerləşməklə Rusiyanın ən hündür zirvəsi hesab olunan, 
“Qaf dağı” kimi əfsanələşmiş Elbrus dağının adı tarixi 
mənbələrdə müxtəlif cür, o cümlədən “əlbürz” kimi keçsə 
də, bunun “Borus dağı” və ya ərəb deyimi ilə “Əlborus” 
olduğuna şübhə yeri qalmır. Amma bu adın Borus tayfa-
ları tərəfindən Qafqazdan Altaya, yaxud da əksinə, 
Altaydan Qafqaza gətirildiyi hələ xam araşdırma möv-
zusu olaraq qalır. Buna baxmayaraq, Sayan-Altay xalqları 
əfsanələrində “Borus”un mifik obrazı mövcuddur. Xakas 
əfsanəsində Nuh peyğəmbərin rolunu Orta Yenisey 
bolgəsi xalqlarının atası olan Borus (Xanpurgus) oynayır. 
Eyni zamanda kahin olduğu bildirilən Borus gələcəkdə 
baş verəcək hadisələri də öncədən hiss edirmiş. Borus su 
tufanını qırx il əvvəlcədən hiss edərək bir dağın zirvə-
sində dəmir mismarlardan istifadə etməklə böyük bir 
qayıq düzəltmişdir. Tufanın vaxtına az qaldıqda arvadını, 
uşaqlarını, mal-mülkünü və hər növ heyvandan bir 
cütünü götürüb qayığa mindirmişdir. Yalnız iki məxluq 
dəmir qayığa minməyi rədd etmişlər. Onlardan biri ma-
mont kimi “Argila” və digəri “Xankireti” (ikibaşlı qartal) 
imiş. Su Tufanının otuz doqquzuncu günü Xankiretinin 
qanadları yorulduğundan dözə bilməyib, dincəlmək 
üçün suyun üzündə Argilanın buynuzuna qonmuşdur. 
İki nəhəngin ağırlığı onların hər ikisinin suda bataraq bo-
ğulmasına səbəb olmuş, bununla da həmin heyvanların 
nəsli yer üzündən kəsilmişdir. Borusun dəmirdən düzəlt-
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diyi nəhəng qayıq isə qırx gün qırx gecə Nuh Tufanında 
üzmüşdür. Qırx birinci gün su çəkilməyə və Sayan 
dağlarının təpələrindən biri görünməyə başlamışdır. Bir 
müddət sonra Borus bir quzğunu yer üzündən xəbərdar 
olmaq üçün göndərmişdir. Bir gündən sonra quzğun 
dimdiyində bir ağacın yaşıl budağıyla dönmüşdür. Borus 
yer üzündə Su Tufanının sona çatdığına və dünyada 
həyatın yenidən başladığına çox sevinmiş, arvadı və 
uşaqlarını da götürərək Yenisey bölgəsinə enmişdir. Qa-
yıqdakı heyvanlar dörd bir tərəfə dağılmışlar. Xakas 
“Nuhu”na ehtiram olaraq Sayan dağlarının 5 təpəyə ma-
lik olan zirvələrindən biri “Borus” adlandırılmışdır. Əfsa-
nədə bu dağların təpələrindən birində daşa dönmüş Bo-
rus atanın dəmir qayığının hələ də durduğu deyilir... 

Avtobus irəlilədikcə yol uzunu Ermənistan ərazisində 
yerləşən dağlara, düzlərə, Göyçə gölünə baxa-baxa nələr 
keçdi könlümdən. – Bura indi Ermənistandır, – deyə dü-
şündüm, vaxt varıydı ki, mənim babalarım, Mehralı bəy 
Məmli oğlu, Nağı xan Mehdibəyli (Pəmbəkli), Nağı bəy 
Həşimoğlu (Baydarlı), Dəli ağa Əli ağa oğlu (Qara-
papaqlı), Kor İsmayıl (Abdallı), Qaçaq Kərəm (hələ şah 
babalarımı demirəm) bu düzlərdə, bu dağlarda at oy-
nadıb, qılınc çalırdılar. Zəmanəyə bax – indi tərlan oyla-
ğında sar şingilim atır!.. 

Nədənsə həmçağırışçım Qaqik Sarqsyanı xatırladım. 
Balacaboy, arıq, döydüm-ölməz bir oğlanıydı. Əsgərliyə 
gəldiyi gündən özünü fağır, yazıq göstərirdi. Bəzək-dü-
zəksiz deyirəm, yeriyəndə hind toyuğunun qanadı yerlə 
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sürünən, inkişafdan qalmış son cücəsini xatırladırdı. 
Rəssamlıq qabiliyyəti də vardı, hətta damalı riyaziyyat 
dəftəri vərəqinin üzərində mənim rəsmimi də çəkmişdi. 
Bir gün söhbətimizdən məlum oldu ki, Qaqik Sarksyan 
əsgərliyə gəlməmişdən öncə bir moldavan qızı ilə evlə-
nibmiş. Bu arada əsgər yoldaşlarımızdan biri – Maksim 
Solovyov da əsgərliyə gəlməzdən əvvəl evləndiyini və əs-
gərlikdə olduğu müddətdə xanımına xoşu gəldiyi bir 
kişiylə görüşməsinə razılıq verdiyini, yalnız yad kişiylə 
intim əlaqəni ona qadağan etdiyini söylədi. O, bunları de-
yərkən, Nəcəf, Qaqik və mən gözaltı bir-birimizə baxıb 
Qafqaz mentalitetinə əks olan bu səhnəyə gülümsünmüş-
dük. Qaqik Maksimdən fərqli düşünürdü. İndi onun fikri 
necə olursa olsun ordudan tərxis olunmaq idi. Bu məqsə-
dinə çatmaq üçün o, ancaq fırıldaq işlətməli, dövlətin hər-
bi sisteminə doqquz gəlməliydi. Bir neçə dəfə qolunun 
vena damarının üst dərisini (venasını yox, məhz dərisini) 
kəsməklə və doğulduğu Leninakan (Gümrü) şəhərindən 
rəhbərliyə valideynlərinin saxta faktlarla dolu davamlı 
müraciətləri nəticəsində Qaqik əsgəri xidmətinin altıncı 
ayında istəyinə nail oldu... 

Avtobus Dilican dərəsiylə şütüyrdü. Deyilənlərə görə, 
bu dərə ta qədimdən üzü bəri yaxın keçmişə qədər türk-
lərin karvan yolu olub. Babalarımız atlara qoşulmuş “dili-
can” adlanan dördtəkərli minik arabası ilə bu dərədən ke-
çən yolla ticari və digər mallar daşıyırlarmış. Ona görə də 
bura “Dilican dərəsi” adlanıb... 
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Beləcə, Qazax şəhərinə çatanda əsgərlik xatirələrimə 
son qoydum. Yol uzunu görünən kəndlər, yol 
qırağındakı ağaclar, el-elat mədəniyyəti nümunələri o 
qədər doğmaydı ki, onları seyr etdikcə oturduğum yerə 
sığmırdım. Az qala avtobusu saxladıb, qarşıma çıxan hər 
kəsi bağrıma basacaqdım... 

Artıq fani dünyanın ən qiymətli varlığı hesab etdiyim 
anamla bir-birimizi bağrımıza basmışdıq. Hər ikimiz iki 
illik həsrət yağışında islanmışdıq. Bacım başını paqonlu 
çiynimə söykəyib anamla məni birlikdə qucaqlamışdı. 

Muştuluqçu taksi evimizin qabağında dayananda 
anam üstümə qaça-qaça, bəlkə də, uça-uça gəlmişdi, 
sevinc yaşları onun yanaqlarında sanki xoşbəxtlik izləri 
açmışdı. İndi isə ətrafda hamı gülüb-danışır, amma biz 
ayrıla bilmirdik, elə hey bir-birimizi öpür, oxşayırdıq. 
Başımı qaldıranda qonşuların, qohum-əqrabanın, 
dostların toplaşıb bizi dövrəyə aldıqlarının şahidi oldum. 
O tərəfdən zurnaçılar dəstəsi alətlərini sazlaya-sazlaya 
evimizə yaxınlaşırdılar. Bu tərəfdə isə atamın qurbanlıq 
toğlunun buynuzlarından yapışaraq çəkib gətirdiyini 
gördüm. Axşamsa el yığılacaq, şadyanalıq olacaq, sazlı-
sözlü məclis qurulacaqdı... 
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“Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var...” 
 

 addelerde rüzgar, aklımda aşk var, 
Gece yarısında eski yağmurlar 

                 Şarkı söylüyorlar sessiz, usulca, 
                 Özlediğim şimdi çok uzaklarda... – Mobil tele-
fonum belə oxuyurdu. Bu mahnı Türkiyəli məşhur mü-
ğənni Nilufərin repertuarındandır. Mahnıdan çox xoşum 
gəldiyindən onu telefonumun zənginə yerləşdirmişdim. 
Amma həmin o baş verən hadisədən sonra. Hələlik isə 
evdəydim, bir şüşə arağı təkcə içdiyimdən gözüm tele-
fonu haça görür, söz ağzımdan keflə çıxır, əllərim götür-
məli olduğu əşyanı gah yıxır, gah da qamarlayırdı. Bütün 
bunlar bir yana, hər halda telefonun zənginə cavab 
verməliydim: 

– Bəli! 
– Rentis, salam! Hardasan? Nərdtaxta üzərində yarışma 

başlayıb, gəlmirsən? – Mən nərd oynamağı çox yaxşı ba-
carıram. Hər halda iki oyunçudan birinə qalib gələ 
bilirəm. İndi zəng edən də həmin o işə-gücə yaramayan 
oyunçulardan biri idi. 

– “Cəsarət müəllim”in yanındayam, – cavabım bu oldu. 
Dilim topuq çalırdı, hələ bir qəhqəhə çəkib güldüm də. 
Cəsarət – mənim əsl adımdır, bu adı mənə doğulanda ve-
riblər ki, cəsarətli olum. Lakin başa düşməyiblər ki, “cəsa-

- C 
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rət” dediyimiz bu mücərrəd anlayış əzəl başdan “cəsarət 
müəllim” tərəfindən inhisara götürülüb. “Cəsarət müəl-
lim”in digər inhisarçılardan fərqi onun müştərilərinin 
mədəsinə, oradan da damarlarına hoparaq qorxu və cür-
ətsizlik hisslərini aradan götürməsindədir. Demək, pis 
dost deyil. Onun bir fərqi də canındakı enerji miqdarının 
bizim bədən temperaturumuzdan dörd-beş dərəcə yük-
sək olmasındadır. Buna baxmayaraq, ikimizdən hansı-
mızın daha cəsarətli olduğunu bir azdan siz deyəcək-
səniz. Nə isə... 

İşin nə yerdə olduğunu başa düşən dostum növbəti su-
alını verdi: 

– Niyə bu qədər içirsən? 
– İnsanlar məndə qüsur axtarırlar, içirəm ki, çox əziy-

yət çəkməsinlər, axtardıqlarını asanlıqla tapsınlar, – cava-
bımdan özümün də xoşum gəldiyi üçün bir daha 
qəhqəhə çəkdim. 

– Nə qüsur, dəli olmusan? 
– Bilirsənmi, dost, nədənsə zəmanəmizin insanları tə-

rəfmüqabilində müsbət yox, əksinə, mənfi əlamətlər ax-
tarırlar. Bir şeyi başa düşmək istəmirlər ki, insan Allah 
deyil, onun yaxşı əlamətləri də, nöqsanları da ola bilər. 
İnsanlarda hansı əlamətləri axtarmağımız, könlümüzün 
nəyə köklü olduğundan asılıdır. Çünki hər bir insan həm 
də, onu görənlərin könül aynasıdır. Əgər qüsur axtarı-
rıqsa, demək qüsurlu olan şüurumuzdur. Mən də tək-
başına ictimaiyyətin təfəkkürü qarşısında acizliyimi dərk 
etdiyimdən içkiyə qurşanmışam. – Bu fikirləri ona 
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deməklə əslində ürəyimi boşaldırdım, onsuz da onda 
bunları anlayacaq qafa yox idi. 

– Rentis, sən nəsə elmi dildə danışırsan, anlaya bil-
mirəm, dur gəl, hamını udmuşam, tək sən qalmısan, – 
dostum belə dedi. Dostum deyəndə ki, doğrusu, o mənim 
elə vaxt öldürmək üçün qurşandığım nərd yoldaşımdı. 
Allah eləməsin ki, dostum olsun, elə sözgəlişi dedim. 
Betonqarışdıran maşında sürücü işləyir, arsızın birisidir. 
Zəhləm gedir ondan, çünki bir arvadı var, ortabab 
gözəldir, özü də tibb bacısıdır, gözü-qaşı qayır-qayır 
qaynayır. Allah bilir nə oyunlardan çıxır. Bunun da 
əlindən gələn onun-bunun yanında arvadının üstünə xo-
ruzlanması, yeri gəldi-gəlmədi yekə-yekə ardan-namus-
dan danışmasıdır. Nə bilim ee... 

– Məni uda bilməzsən, çünki “cəsarət müəllim” ar-
xamda dağ kimi dayanıb, – deyərək, dəli bir şaqqanaq 
çəkdim (bəlkə də bu, söylədiyim fikirlərdən aldığım həzz 
idi) və durub ənənəvi nərd oynadığımız yerə yollandım. 
Yol uzunu məni “cəsarət müəllim”lə dost olmağa sövq 
edən, daha doğrusu, onun daimi müştərisinə çevirən, bir 
sözlə, məni bu dərdə salan hadisəni xəyalən yenidən 
yaşamağa başladım... 

Mən diş həkimiyəm. Buna görə də məni “Dentist” deyə 
çağırırdılar. Bir gün bacımın kiçikyaşlı nəvəsi dili uyma-
dığından məni “rentis” deyə çağırmışdı. O vaxtdan el 
arasında elə “rentis” kimi də qaldım. 

Sənətimə görə kifayət qədər nüfuz qazanmışdım, yanı-
ma müalicə üçün gəlib-gedən çox idi. Günlərin birində 
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sözün əsl mənasında gözəl bir xanım kabinetimə daxil 
oldu. Dişləri müalicə olunmalıydı. İlahi, onu görəndə az 
qala ağlım başımdan çıxacaqdı. Uzun hörükləri, dümağ 
üzü və sinəsi, alma yanaqları, qara qaşları, sərxoş gözləri, 
diqqətçəkən yanbızları, yeridikcə titrəşən yançaqları, incə 
beli, əndamıyla mütənasib olan döşləri, day nə deyim – 
yemə, içmə, xətti-xalına, gül camalına tamaşa elə. Onu öz 
gözlərinizlə görsəydiz, olduğu kimi təsvir edə bilmə-
diyimə görə məni qınayardız. Təsəvvür edin, o, xəstələr 
üçün ayrılmış kresloda oturub, mən də ona baxıram, ha 
yaxınlaşmaq, dişlərinə baxmaq istəsəm də, alınmır, bədə-
nim titrəyir, əllərim əsir. O isə xəfif gülümsünərək, 
cəsarətsizlikdə qınayırmış kimi bu ağ xələtli, hündürboy, 
yaraşıqlı kişiyə – mənə baxırdı, keçirdiyim hissləri duy-
muşdu. Və, nəhayət, arxaya söykənərək ağzını açıb 
zədələnmiş iki dişini mənə göstərdi. Ehtiyatla ona 
yanaşdım, böyründəki həkim stulunda əyləşib dişlərinə 
baxmaq istədim, bunun üçün əllərimlə onun ağzına və 
dişlərinə toxunmalıydım. Lakin yenə də əllərim əsdi, qo-
lum və dirsəyimlə onun döşlərinə toxunacağımdan çəkin-
dim. Hələ indiyədək qadın xəstələrimin heç birində bu 
hissləri keçirməmişdim, bəlkə də onların çoxunun, Qu-
ram Odişariyanın bənzətməsilə desək, dəvə belini 
xatırladan sinəsinə toxunmuşdum, lakin bunu ya hiss 
etməmişdim, ya da fərqində olmamışdım. – İlahi, bu nə 
imtahandır məni çəkirsən? – deyə düşündüm. Çox çətin-
liklə onun dişlərini müayinə etdim, həmin zaman kəsi-
yində məni Allahdan sapdıracaq “dəvə beli”ndən qo-
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lumu və dirsəyimi qoruya bildim. Müayinə başa çat-
dıqdan sonra başqa gün gəlməsi üçün ona xüsusi vaxt 
ayırdım. Min əda ilə çıxıb gedəndə də bu ilahi gözəlliyi 
gözdən itincəyə qədər pəncərənin jalüzlü pərdəsi arasın-
dan seyr etdim... 

Müalicəsi müddətində Ceyran xanımla münasibətləri-
miz istiləşdi. O mənə çəkinmədən yanaşsa da, mən çox 
ehtiyatlı və mərdanə davranırdım. Özümü o yerə qoy-
murdum. Hər dəfə dişlərini müalicə edərkən onunla 
ədəblə davranır, müdrikliyimi işə salır, fəlsəfi fikirlərdən 
dəm vururdum. Sonuncu günlər o, saqqızımı oğurlaya 
bildi, çünki həmin gün Rusiyadan gəlmiş yaxın dostumla 
görüşdüyümdən “cəsarət müəllim”ə müraciət etməli ol-
muşduq və beləcə, məşhur “inhisarçı”dan stimul 
almışdım. 

“Gənclik” metrosu yanında görüşmək üçün vaxt təyin 
etdik. Lakin sözarası mən Ceyranın evli olduğunu özün-
dən öyrənə bildim. Görüş vaxtı gəlincəyə qədər ürəyim 
sözümə baxmırdı, elə hey tərəddüdlər içində çırpınırdı. 
Nə bu qeyri-adi gözəllikdən imtina edə bilirdim, nə də 
onun öz evliliyinə, ailəsinə xəyanətini qəbul edə bilirdim. 
Qalmışdım bu iki şeytani hisslərlə insani düşüncələrin 
arasında... 

Nəhayət, görüş vaxtına az qalırdı. Avtohamamın haq-
qını ödədikdən sonra maşınımı minib şərtləşdiyimiz yerə 
tələsdim. Artıq oradaydım, maşını bir az aralıda sax-
ladım, lakin düşməyib uzaqdan seyr etməyə başladım. 
Bir azdan o göründü. İlahi, bu, mən gördüyüm Cey-
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randan da yüz dəfə gözəl olmuşdu. Gözlərimi ondan 
çəkə bilmirdim, məni gözləyirdi. Yarım saatdan çox var-
gəl etdi, narahatçılığı aydın sezilirdi. Bəlkə də, hər hansı 
bir tanışının və ya qohumunun onu görəcəyindən, ondan 
şübhələnəcəyindən ehtiyat edirdi. Hərdən ətrafına boy-
lanaraq düşüncələr içində bir əlinin arxasını o biri əlinin 
ovcuna döyəcləyirdi. Ürəyim tab gətirmədi, ona doğru 
qaçmaq istədim. Tələsik maşının qapısını açmaq üçün 
əlimi dəstəkdəki kilidə atdım. Onu açmağa gücüm 
çatmadı. Mənə elə gəldi ki, kilid xarab olub. Sonra hiss 
etdim ki, xarab olan qapının kilidi yox, mənim içimdəki 
pozğunluğun kilidi idi. Qapı açılmırdı, açıla da bilməzdi. 
Bir ailənin müqəddəsliyini pozmaq mənə mənəvi 
cəhətdən çox baha başa gələ bilərdi. Öz əxlaqım, ədəbim, 
tərbiyəm, ailə müqəddəsliyim də pozula bilərdi. Vicda-
nım, – qır qazanı səni gözləyir, – deyərdi, atam qəbirdən 
durub üzümə tüpürərdi, anam behiştdən çıxıb, – ay mər-
dimazar, ay nankor, sənə görə yerim cəhənnəm oldu, – 
deyərdi, övladlarım başımın üstdə nə bilim nələr edərdi... 

Bu düşüncələrim xeyli vaxt apardı. O isə onu seyr etdi-
yimi heç hiss belə eləmədi. Xeyli gözlədikdən sonra, tez-
tez dönüb arxaya baxmaqla oradan uzaqlaşdı. Mən isə, – 
yaxşı ki, bu gün “cəsarət müəllim” qarşıma çıxmayıb, – 
deyə düşündüm, – yoxsa hər şey başqa cür olardı... 

Aradan xeyli keçmişdi. O yenidən iş yerimə gəldi və – 
səninlə söhbətim var, – dedi. Pasientlərim çox olduğun-
dan, sonrakı iş günümün axırına yaxın gəlməsini ondan 
xahiş etdim. Belə də oldu – deyilən vaxt gəldi. Otağımda 
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ikimizdən başqa heç kəs yox idi. O, – bilirsən, Rentis, 
sənə qibtə edirəm, sənin mərdliyinə, kişiliyinə baş əyi-
rəm, – dedi. 

– Nə üçün? – dedim. 
– Sən evli olduğumu bildiyin üçün görüşə gəlmədin, 

deyilmi? – mən ehmalca başımla təsdiqləyəndən sonra o 
davam etdi, – əvvəlcə görüşümüzün alınmadığına çox 
üzüldüm, səninlə bir yerdə olmaq mənə çox xoş olardı, 
deyə düşünürdüm. Xoşbəxtliyimi səninlə bir yerdə ol-
maqda görürdüm. Lakin sonradan sənin doğru addım 
atdığını, düz elədiyini anladım. Onda mən ehtirasa qa-
pılmışdım, Rentis, az qala səhv edəcəkdim, bunun qarşı-
sını alan sən oldun. Ömür boyu sənə minnətdar olacam, 
məni düzgün həyata qaytardın. İdeal kişi obrazı deyəndə, 
gözlərim önündə canlanan ancaq sən olacaqsan. Rentis, 
bilirsən, bir daha ərimə xəyanət etmək fikrinə düşmə-
yəcəm, bu, ilk və son addımım oldu, – o, axırıncı cümləni 
deyəndə nədənsə bir az təşviş keçirdi, elə bil ki, kimsə 
onun səhvini tutacaqdı, “o olmadı, bu oldu” deyə şaqqa-
naq çəkəcəkdi. Nə bilim, bəlkə də, mənə belə gəlirdi. 
Onun kirpikləri nəmlənmişdi, ürəyim qubar eylədi, bu 
etirafından məmnun olmuşdum. Ona görə də əllərimlə 
ehmalca onun başından tutub, alnından öpdüm. O din-
mədi, gözlərini silib otaqdan çıxdı. Mən isə, – görəsən 
onun verdiyi vədlər doğrudurmu? – deyə düşündüm. 
Hər halda Ceyran mənim gözlərimdə təmiziydi, safıydı, 
mələk kimiydi, çünki mənim vicdanım öz gözlərimdə 
təmiz qala bilmişdi. O gündən isə Məcnun vəhşi hey-
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vanlarla dost olduğu kimi, mən də “cəsarət müəllim”lə 
dost-sirdaş oldum, hətta onun daimi müştərisinə çevril-
dim. Ceyranı sərxoş xəyalımda, dəli düşüncəmdə yaşat-
mağa başladım... 

Nəhayət, nərdtaxta masasının arxasında əlimi əlimə 
vurub, ürəkdən güldüm. Çünki “dostum”u “cəsarət mü-
əllim”in köməyi ilə nə az, nə də çox, düz üç tas ud-
muşdum. Elə bu vaxt telefonum çağırdı, – Caddelerde 
rüzgar, aklımda aşk var, Gece yarısında eski yağmurlar. 
Şarkı söylüyorlar sessiz, usulca, Özlediğim şimdi çok 
uzaklarda... – oğlum idi, məndən ötrü darıxdığını 
deyirdi, bəlkə elə anası da... 

 
Bakı, 17 oktyabr 2012-ci il 
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ÇİÇİ 
 

nasının kəskin tənbehi onu əməlli-başlı mütəəssir 
etmişdi. İndi yatağına uzansa da yorğanı başına 

çəkib göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. Bircə atası gəlib 
çıxaydı, ona çiçi alıb gətirəydi, deyə düşünürdü, tək 
arzusu bu idi. İsti aprel günlərində balaca dostlarına çiçi 
donunu nümayiş etdirmək istəyirdi. O da başqa məhəllə 
uşaqları kimi qəşəng, bəlkə də hamınınkından fərqli bir 
çiçidə görünmək istəyirdi. Amma geri döndüyündə bunu 
alacağını söyləmiş, 2016-cı il aprelin lap əvvəlində Qara-
bağda erməni işğalçılarına qarşı döyüşməyə getmiş atası 
qayıtmırdı ki, qayıtmırdı. O, hətta atasının erməni zirehli 
texnikasını qumbaraatanla vurduğunu dünənki “Xə-
bərlər” proqramında izlədikdə ürəyi dağa dönmüş, Azər-
baycan ordusunun tezliklə uğur qazanacağına və bu-
nunla da atasının qayıdacağına, ona çiçi alacağına ümidi 
birə-beş artmışdı. Lakin bu, hələlik baş verməmişdi. 
Birdən ona elə gəldi ki, min iki yüz əlli il əvvəl də doqquz 
yaşında olub və eyni arzulardan əziyyət çəkib. Onda da 
Allah onu indiki kimi bu “dünya” adlı zindana göndər-
mişdi. – Bəs, nəyə görə? – deyə düşündü. Haqqın ya-
nında nə yanlışlıq etmişdi? 40-lar məclisinə kəskin etira-
zımı olmuşdu? Dünyada sularla qurunun yerini dəyişik-
mi görmək istəmişdi, yoxsa qıtlığa, aclığa, müharibələrə, 

A 
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kütləvi qırğınlara, haqsızlıqlara qarşımı çıxmışdı? Be-
lədirsə, demək, Allahın işinə qarışıbmış, ona görə də 
cəzasını alıbmış. Sonra da o, bəs indi niyə təkrar dünya 
zindanına atıldığının səbəbini düşündü. Heç onu da 
dəqiqləşdirməyə cürəti çatmadı. Amma ona elə gəldi ki, 
əvvəlki dəfə Allahdan tənəzzül etdiyində də eynilə çiçi 
arzusuyla yaşamışdı və uzun müddət buna nail ola bil-
məmişdi. Lakin günlərin bir günü Çiçək xatun onun göz 
yaşlarını görmüş və yanına çağırtdırmışdı. Bu görüş 
onun ömür boyu geyinəcəyi müxtəlif cür çiçiləri əldə 
etməsinə səbəb olmuşdu. 

Həmin vaxt Şərqi Roma İmperatorluğunun mərkəzi 
olan Konstantinopolda yaşayırdılar. O Konstantinopol ki, 
330-cu ilə qədər yunan şəhəri Bizantion olmuş, 700 il son-
ra isə türk şəhəri İstanbula çevriləcəkdi. Bizans impe-
ratoru V Konstantin Kapronim özünə, eləcə də dövlətinə 
əminlik, dayaq qazanmaq, Sasani farslara qarşı duruş 
gətirmək üçün Xəzər xaqanının qızı Çiçək xatunla ev-
lənmək barədə düşündü və çox keçmədən buna nail oldu 
da. O zamanın ən qüdrətli imperiyalarından olan Xəzərin 
irəligələnlərinin qızı ilə evlənmək həm şərəf sayılırdı, 
həm də bu, ölkənin siyasi cəhətdən təhlükəsizliyi, ərazi 
baxımından güvənli olması üçün ən uğurlu vasitə hesab 
olunurdu. Necə ki, VI əsrin sonlarına yaxın Sasani şahı 
Ənuşirəvan Xəzər xaqanının qızı ilə, VII əsrin sonlarında 
Bizans imperatoru II Yustinyan Xəzər xaqanının bacısı, 
gəlin gəlib xristianlığı qəbul etdikdən sonra “Teodora” 
adını almış gənc xatunla evlənmişdi. Bu cür evlənmələrə 
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ərəb xəlifələrinin də nail olmasına baxmayaraq, bu, on-
larda hər dəfə uğursuzluqla nəticələnmişdi. Bundan baş-
qa fars hücumlarının qarşısını almaq məqsədilə Bizans 
imperatoru Heraklius kimi qızını Xəzər xaqanına ərə 
vermək şərəfinə nail olanlar da vardı. 

O zaman daha sivil olması ilə, müasirlik göstəricilərilə 
diqqət çəkən Xəzərlərin mədəniyyəti, yaşam tərzi, adət-
ənənələri digər imperiyalara və xalqlara əvəzsiz nümunə 
kimi görünürdü. 22 hərfdən ibarət əlifbası olan Xəzərlər 
məktəblərdə paralel olaraq ərəb və yəhudi əlifbalarından 
da istifadə edirdilər. Elat mədəniyyətini yaşadan, maldar-
lıqla, əkinçiliklə, balıqçılıqla məşğul olan Xəzərlər eyni 
zamanda, şəhərlər salmaqla, bər-bəzək əşyaları hazırla-
maqla, dulusçuluqla, gəmiçiliklə, çeşidli silahlar düzəlt-
məklə və digər sənətkarlıq qabiliyyətlərini nümayiş etdir-
məklə də şöhrət qazanmışdılar. 

Xəzər xaqanının qızı Çiçək xatun Konstantinopola gə-
lin köçürüləndə, o vaxtın qanunlarına görə başında əlli 
min Xəzər – Türk əsgəri öz ailəsi ilə birlikdə həmin şəhə-
rə köçməli oldu. Təzə gəlin gəlmiş Çiçəyin təqlidedilməz 
gözəlliyi, gözoxşayan cer-cehizi bir yana, qeyri-adi ge-
yimi də onun qarşılanma mərasiminə axışan konstan-
tinopolluları heyran etmişdi. Bütün qızlar, qadınlar bu 
paltardan və ya ona bənzər geyim növlərindən əldə 
etmək istəyirdilər. Dəb halını almış bu cür üst geyimləri 
“Çiçəyin paltarından”, yaxud “Çiçəksayağı don” an-
lamına gələn “çiçi” və ya “çiçi don” adlanırdı. Təzə do-
ğulmuş Türk qızlarına “Çiçək” adının qoyulması da 
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həmin vaxtlar ənənəyə çevrilmişdi. Deyəsən o zaman bu 
balaca qızın da adı elə “Çiçək” imiş. Amma çiçi arzusuyla 
alışıb-yananda öz adı heç yadına da düşmürdü. Atası 
Bizans-Sasani müharibəsində ox zərbəsindən həlak 
olduqda hər şeylə yanaşı balaca Çiçəyin çiçi arzusu da 
gözündə qalmışdı. Lakin bir gün şəhəri səfərə çıxan Çiçək 
xatun onun “çiçi” deyə haray saldığını eşitdi və qız-
cığazın yanına gətirilməsini əmr etdi. Böyük Çiçək balaca 
Çiçəyə 99 cür çiçi sifariş etdirdi, bundan başqa ona, necə 
deyərlər, bir ətək daş-qaş bağışladı... 

İndi isə kənd məktəbində müəllimə işləyən nənəsinin 
təfsilatilə danışdığı qədim tarixi əhvalatlardan, elmi bilgi-
lərdən özü üçün xəyallar qurmuş qızcığazın nə göz yaşı 
quruyurdu, nə də göyün üzü işıqlanmaq istəyirdi. Heç 
atasından da düz əməlli bir xəbər yoxuydu. Bu zülmət 
gecə sanki hələ sümükləri tam bərkiməmiş bu fidanın 
dizlərini titrədən ağır yük kimi çiyinlərinə çökmüşdü... 

Nəhayət, hava işıqlanmağa başladı, bir azdan Günəş 
şərq üfüqlərindən başını qaldıracaqdı. Bakının ən hündür 
yüksəkliklərindən birində görünən, mərkəzdən baxarkən 
cənub-qərb tərəfdə alov obrazı yaratmış üç möhtəşəm bi-
nanın alov təsvirli işıqları deyil, məhz özü idi. Ondan bir 
qədər cənubda isə Azərbaycanın ölçü cəhətdən ən böyük 
üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağı Xəzər dənizini, bəlkə də 
qədim Xəzər tarixini salamlayırdı. Lakin bu füsunkar 
mənzərə də qızcığazın beyninə müsbət təsir göstərə 
bilmədi, gecənin yorğunluğu ona div yuxusu gətirdi. 
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Qızcığaz yuxusunda Çiçək xatunla yenidən görüşdü. 
Lakin anasına həqarət etdiyinə, atasına inanmadığına, sə-
birsizlik etdiyinə görə budəfəki görüşdə Çiçək xatun ona 
çiçi verməkdən imtina etdi, onu bu cür cəzalandırdı. Qəm 
çanağına dönmüş qızcığaz ağlamsınmış yuxudan oyanıb, 
yatağında oturdu. Əlləri ilə gözlərinin yaşını silib ətrafı 
nəzərdən keçirdən vaxt otaqda stulun söykənəcəyindən 
asılmış hərbi pencəyi gördü və heyrətini gizlədə bilmədi. 
Durub bayıra qaçmaq istədi, lakin çarpayısının üstünə sə-
rilmiş, yerliyi qaymaqçiçəyi rəngində, ətəyində dövrə-
ləmə laləzar təsvir olunmuş çiçi donu görəndə yarı-
yuxulu vəziyyətdə yatağında atılıb-düşməyə başladı, hət-
ta gecənin sarsıntıları onun yaddaşını birdəfəlik tərk 
elədi... Lələtəpənin erməni terrorçularından azad olun-
masında yaxından iştirak etmiş atası döyüş bölgəsindən 
qayıtmışdı... 

 
Bakı, 10 aprel 2016-cı il 
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Elkosla Gülkos 
 

əhər yeməyindən sonra Gülkos onunla bir binada 
yaşayan Elkosa mobil telefonu ilə ismarıc göndərdi ki, 

işə gedərkən evdən eyni vaxtda çıxsınlar. Razılaşdılar, şərt-
ləşdikləri vaxtda mənzildən çıxdılar. Binanın zirzəmisində 
yerləşən dayanacaqda görüşdükdən sonra hər kəs öz uçan 
arabasına əyləşib mühərriki işə saldı. Onlar arabasını zirzə-
midən bayıra çıxardıb qanadlarını yana açdıqdan sonra, ra-
diodalğalarla xəbərləşib uçmağa start verdilər. Qısa bir 
vaxtda uçan arabalar səmada yan-yanaydılar. Onlara yan-
dan-böyürdən dostları və iş yoldaşları da qoşuldular. Belə-
cə qısa bir zamanda yarışmağa başladılar. Elkosla Gülkos 
mahir pilot olduqlarından “aftoşluq” edib müxtəlif ziqzaqlı 
hərəkətlərlə şütüyüb dostlarını arxada qoydular. Bir azdan 
onlar yenə də təkləndilər və uçan arabalarını bir-birinə o qə-
dər yaxınlaşdırdılar ki, bəlkə aradan heç tük də keçməzdi. 
Onlar qulaqcıqlarını keçirdib söhbətə başladılar. Əvvəlcə 
yarışmada dostlarına üstün gəlmələri onları sevindirdiyin-
dən deyib-gülürdülər. Amma nədənsə Gülkosun gülməyi 
kəsmirdi. Bunu görən Elkos zarafatyana dedi: 

– Ayə, sənin adını ona görə “Gülkos” qoyublar ki, ömür 
boyu güləsən? 

S 
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Gülkos gülməyini dayandırıb dostuna cavab verdi: 
– Nə bilim ee, qardaş, Gülmete babam o vaxt həftə bazar-

lığı üçün Yupiter planetinə gedibmiş, oradan qayıdanda 
kosmosun əsrarəngizliyinə heyran qalıb və əhd edib ki, nə-
vəm oğlan olsa adını kosmosun gülü mənasında olan “Gül-
kos” qoyacam. Nəhayət arzusuna çatıb. 

– Babanın adının mənası nə deməkdir, Mete babamızdan 
götürülüb? – Elkos sual etdi. Gülkos isə dostunun sualını 
cavabsız qoymayaraq dedi: 

– Elkos, Mete babamızın da uluları Göy oğulları idi. Bəlkə 
də burada da bir bağlılıq var, onu alimlərimiz bilər, amma 
babamın adının mənası “gül meteorit”dir. 

Söhbətin qızgın yerində qarşıda başqa bir uçan araba 
peyda oldu, o, əvvəlcə dostların üzərinə gəldi və birdən on-
ların uçağına dəyər-dəyməz böyük sürətlə manevr edib üst-
lərindən elə keçdi ki, Elkosla Gülkosun qorxudan qanları 
qaçdı, sifətləri təzə yağmış qar kimi ağardı, deyəsən araba-
ları da yüngülcə bir-birinə toxundu. Elkos özünü itirmiş 
halda Gülkosa baxdı. Onun sualla dolu baxışlarını görən 
Gülkos özünü ələ alaraq dedi: 

– Özünə gəl, Elkos! Bu, sonuncu model gözəgörünməyən 
arabalardan idi. Lakin o, pilotun istədiyi vaxt gözə görünə 
də bilir, bəs internetdə rastlaşmamısan? 

– Bu cür arabalar yəqin milyarderlərə məxsusdur, – Elkos 
belə dedi. Gülkos isə, – ayə, nə milyarder, belə arabalarda 
yalnız hökumət adamları, bir də onların yaxınları uçurlar, 
bizlik deyil ee, qağa, – deyərək onun sözünə şərh verdi. 
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Sonra da, – bizə bu cür ucuzvari arabalar qismət olunubsa, 
buna da şükür eləmək lazımdır, – dedi. Bu zaman Elkos 
dilləndi: 

– Gülkos, sən uçağını neçəyə almısan? 
– 1500 manata, – Gülkos belə cavab verdi. Elkos heyrətlə 

onu qınadı: 
– Ayə, sən nə danışırsan, səndə üç ilin arabasıdı, mənim-

kinin yaşı ilyarımdır, amma 1200 manata aldım, vuruğu-za-
dı da yoxdur, yalnız bir dəfə arabanı evin 23-cü mərtəbəsi-
nə qaldırıb pəncərədən uşaqlara çörək verərkən özüm tərəf-
dəki qapını azca divara sürtmüşəm. 

– Aydın oldu, amma mənim arabamın yaşı səninkindən 
çox olsa da, demək olar ki, istifadə olunmayıb, başa düş-
dün?.. 

Dostlar iş yerinə vaxtında çatmışdılar. Uçaqlarını dayana-
caqda yerbəyer edib, “Neptun” ticarət mərkəzinin qapısın-
dan içəri daxil oldular. Bu nəhəng ticarət mərkəzinin sahi-
binin eyni tipli ikinci tikilisi də Neptun planetində yerləşir-
di, həmin ticarət mərkəzi isə “Yer” adlanırdı. “Neptun”la 
üzbəüz isə “Mars” adlı bir nəhəng ticarət mərkəzi də var 
idi. Onun sahibinin isə ikinci ticarət mərkəzi “Ay” adı ilə 
Mars planetində məşhur idi. 

“Neptun” ticarət mərkəzinin xarici görünüşü öz dövrünə 
uyğun olaraq ən yüksək səviyyədə tikilmişdi, hətta əfsanəvi 
şah sarayları kimi göy işıqlara bürünmüşdü. Lakin mərkə-
zin içinə girdikdə buradakı tör-töküntülər, zövqsüz tikilmiş 
dükanlar, səliqəsiz mağazalar, şüşəsi qırıq, boyası getmiş 
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piştaxtalar XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəlindəki iyrənc-
likləri xatırladırdı. Dünyanın müxtəlif yerlərindən, eləcə də 
ayrı-ayrı planetlərdən gətirilmiş mallar göz oxşasa da, 
dükan-mağazalar “it öyü, xınzır yatağın”dan seçilmirdi. 
Bundan başqa icarə haqları ağlasığmaz dərəcədə yüksək 
idi. İlin əvvəli olduğundan adət üzrə alver getmirdi, satı-
cılar dilxor idi. Dükançılar icarə haqlarını verə bilmədiklə-
rindən müdiriyyəti qınayırdılar. Bütün bu söz-söhbət xə-
bərçilər vasitəsilə müdiriyyətə çatdırılsa da, dünya onların 
vecinə deyildi. Belə çıxırdı ki, istəyirsən get evini sat, araba-
nı sat, neynəyirsən elə, amma icarə haqqını ver, vəssalam. 
Bu hal dükançılarda əsəbi hal yaratsa da, müdiriyyətin də 
öz azar-bezarı var idi. Onlara dövlət məmurlarının qoydu-
ğu yüksək haqq ticarət mərkəzinin qaydaya salınmasına ən-
gəl törədirdi. Bu haqsızlıqlar, məcburi verəcəklər, ödənə-
cəklər, qeyri-insani münasibətlər, “bazar ideologiyası” ilə 
dövlətin idarə edilməsi insan psixologiyasının gəlişməsinə 
imkan vermirdi. Hər kəs ancaq çörəkpulu barədə düşünür-
dü. Mallar satılır, yığılan pullar icarə haqlarına verilir, bu 
səbəbdən də dükançılar malın yerinə mal gətirə bilmir və 
bu hal mağazaların ardıcıl iflası, eləcə də gerçəkdən tüccar-
ların evini, arabasını satması ilə nəticələnirdi. O dövrün dü-
şüncələri bax bu cür idi. Texniki tərəqqi insanları 100-150 
ildə ildırım sürətilə irəliyə aparmışdı, texnikada hər gün 
yeniliklər müşahidə olunurdu. Texniki tərəqqi məişətdə hər 
şeyi o qədər asanlaşdırmışdı ki, ağıl işlətməyə ehtiyac 
qalmadığından beyin öz fəallığını itirməkdə idi. Bəlkə də 
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insanların psixologiyasının XX-XXI əsrin əsiri olaraq qal-
masının səbəbi elə bu idi... 

Gün axşam oldu. Elkosla Gülkos mağazasını bağlayıb ti-
carət mərkəzindən çıxdılar. Söhbət zamanı məlum oldu ki, 
Elkos cəmi 12 manat qazanıb, Gülkos isə mağazadan “əli 
ətəyindən uzun” çıxıb. Onlar gündəlik ailə tələbatları üçün 
yüngülvari alış-veriş etdikdən sonra dayanacağa gəldilər və 
hər kəs öz uçağına əyləşdi. Dostlar evə yollandılar... 

 
Bakı, 01 aprel 2012-ci il 
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“Dərdmənd etdin məni, ey dərdə 
dərman erməni” 

 
azı masamın üstündə son vaxtlar yığılıb qalmış jur-
nallara göz gəzdirirdim. Orada dərc olunmuş əsər-

lərin içində diqqətçəkənləri az deyildi. Hazırlaşırdım ki, 
birini oxumağa başlayım, elə bu vaxt 14 yaşlı oğlum 
otağa daxil oldu və əlləri cibində, üzündə uşaq təbəs-
sümü var-gəl etməyə başladı. Onun bu cür gəzişi, içində 
hansısa bir sualın baş qaldırmasının əlamətidir. Hərdən 
onun belə halları ilə qarşılaşmışam. Odur ki, dedim: 

– Oğlum, sözlü adama oxşayırsan. – O isə dərhal 
sualını verdi: 

– Ata, Nəsimidən şeir bilirsən? 
– Bu fikir hardan doğdu, oğlum, əlbəttə ki, 

qəzəllərindən bir neçəsini bilirəm. 
– Birini de daa! 
– Mərhəba, xoş gəldin, ey ruhi rəvanım, mərhəba! 
Ey şəkərləb yari-şirin, laməkanım, mərhəba! 
Çün ləbin Cami-Cəm oldu nəfxeyi-ruhülqüdüs, 
Ey cəmilim, ey cəmalım, bəhrü kanım, mərhəba! 
Könlümə heç səndən özgə nəsnə layiq görmədim, 
Surətim, əqlim, üqulim, cismü canım, mərhəba! – qəzəli 

söyləməkdəykən oğlumun sual leysanında islanacağımı 

Y 
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bəri başdan yəqinləşdirdim. Hətta çətinliklə üzləşəcəyimi 
göz altına aldığımdan, söhbətdən yayınmaq barədə də 
düşündüm. Amma – yox, bu, doğru olmazdı. Özü yıxılan 
ağlamaz, bu kişini sona qədər dinləmək lazımdır, – deyə 
düşündüm və qəzəli sevgiylə söyləməyə davam etdim: 

– Ey mələk surətli dilbər, can fədadır yoluna, 
Çün dedin ləhmikə ləhmi, qanə qanım, mərhəba! 
Gəldi yarım naz ilə, sordu, Nəsimi, necəsən? 
Mərhəba, xoş gəldin, ey xırdadəhanım, mərhəba! 
– Ata, bu hansı dildədir ki? 
– Necə yəni, öz dilimizdədir. Sadəcə, o dövrün ictimai-

siyasi mühitinə uyğun olaraq dilimizin tərkibinə ərəb və 
fars sözləri qarışmışdı, necə ki, SSRİ zamanında dilimizi 
rus sözləri “çuşka”laşdırmışdı. İndi də əcaib-qəraib 
Avropa sözləri leksikonumuza daxil olmaqdadır... 

Bu açıqlamadan sonra, bir qədər də dahi şairimiz İma-
dəddin Nəsiminin həyatı, əqidəsi və əsərlərinin ma-
hiyyəti barədə izahat verməli oldum. Oğlumun “Nəsimi” 
filmi ilə bağlı bilgilərinin də olduğunu dəqiqləşdirdikdən 
sonra bu fikrin hardan ağlına gəldiyini soruşdum. O isə 
gülümsünərək ev kitabxanamızdakı “Nəsimi” kitabını 
(1973-cü ildə Həmid Araslı tərtib etmişdir) vərəqlədiyini 
dedi. Sonra da oradakı “Erməni” rədifli qəzəli oxuyub-
oxumadığımı soruşdu. – Əlbəttə, oxumuşam, – dedim və 
verəcəyi sualı təxmin etdiyimdən kitabı gətirməsini on-
dan xahiş etdim, çünki sualı cavablandırarkən büd-
rəməmək üçün qəzələ bir daha göz gəzdirməliydim. O, 
kitabın dalınca getdi, mənsə əvvəlcə Hüseyn Cavidin 
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gürcü qızının yolunda Quranı ocağa atan Şeyx Sənanını 
xatırladım, sonra da yadıma gürcü dostlarım düşdü. 

Bir gün həmin dostlarla Tiflisdəki restoranların birində 
kəlləmizi açıb vururduq. Ətraf stollardan boş olanı belə 
qalmamışdı. Stollar çeşidli gürcü yeməkləri, şərablar və 
buynuzlarla bəzədilmişdi. Məclisin qızğın yerində dostla-
rımdan biri məndən doğulduğum yerin adını soruşdu. 
Mənsə “Marneuli” dedim. O, – yox, yox, oranın başqa adı 
var, – deyəndə, “Kvemo-Kartli” deyə cavab verdim. Dos-
tum gülümsünərək, – yox qatso (gürcücə müraciət forma-
sı: kişi!), köhnə adı? – Gürcü dostumun məqsədini an-
ladım və “Borçalı” deyə cavab verdim. O isə dərhal rum-
kasını yuxarıya qaldırıb, – Borçalos qaomarcos! (Yaşasın 
Borçalı!), – dedi, sonra da, – gəlin, bu badələri Borçalının 
sağlığına içək, – deyə əlavə etdi. 

Bu, həmin o vaxtlar idi ki, Azərbaycan mediasının bö-
yük hissəsi və məmurlarımız “Borçalı” adının rəsmən 
dilə gətirilməsindən ehtiyat edirdilər. Həmin vaxtdan bir 
qədər sonra isə Gürcüstanın tarixində son dövrlər üçün 
ən münbit və demokratik siyasi kurs olan Mixeil 
Saakaşvili dövrü başlandı. Nə isə, qayıdıram süfrə başına. 

Aradan bir az keçmiş gürcü dostlardan biri badəni qal-
dırıb “Xalqlar dostluğu”na dair tost dedi. O birisi isə, 
bərkdən gülərək durdu ki, – istəyirsinizsə “Xalqlar dost-
luğu”na öz şərhimi verim. – Onun bu təklifindən sonra 
hamı qədəhini qovzayaraq “de, de, de!” nidalarını xorla 
söylədilər. O, şaqqanaq çəkərək, – “Xalqlar dostluğu” 
odur ki, gürcü ilə azərbaycanlı birləşib ermənini dö-
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yürlər. – Onun zarafatyana söylədiyi bu sözdən doğan 
gülüş sədaları ətrafa oynaq musiqi sədaları kimi yayıldı. 

Əslində müəllifi böyük gürcü yazıçısı Quram Odişariya 
olan bu lətifənin ideoloji əsasları var. Belə ki, nə qədər 
Güney Qafqazda erməni var, o qədər də bu bölgədə ra-
hatlıq olmayacaq. Balkanlardan Yaxın Şərqə, oradan Gü-
ney Qafqaza köçürülmüş, dünyanın siyasi oyuncağına, 
supergüc dövlətlərin siyasi alətinə çevrilmiş bu millət 
Güney Qafqazdan daha da uzaqlara köçürülməlidir ki, 
bölgədə “Xalqlar dostluğu” anlayışı özünü doğrultsun... 

Oğlum kitabın həmin səhifəsini qatlamışdı, özü də elə 
qatlamışdı ki, elə bil ermənidən yerin-göyün intiqamını 
alırmış. Səhifəni bu vəziyyətə saldığına görə onu məzəm-
mət etdim, – kitabın vərəqlərini qatlamazlar, oğlum, – de-
dim, – o qədər yararsız kağız parçaları, kontur kartları 
var ki, götürüb lazım olan səhifəyə qoya bilərsən. – O, 
səhvini düzəldəcəyinə söz verdikdən sonra dedi: 

– Nəsimi erməniyə niyə qəzəl yazıb ki? 
– Erməni də adamdı dəə, babalarımız tərsa qızlarını o 

qədər vəsf ediblər ki, elə S.Ə.Şirvani də, M.Şəhriyar da, 
digər şair və aşıqlarımız da, burda nə var ki? Məsələn: 

 
Getmə tərsa balası, qoy mən sənə sayə gəlim! 
Yapışım damənüvə, sənlə kəlisayə gəlim! 
Ya sən islamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl! 
Ya ki, təlim eylə, mən məzhəbi-İsaya gəlim! 
Yaxud da, 
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Yox sənəm! Anlamadım, anlamadım, haşa mən, 
Buraxım məscidimi, sənlə kəlisayə gəlim? 
Gəl çıxaq turi-təcəllayə, sən ol celveye-tur, 
Mən də Musa kimi, o turi-təcəllayə gəlim. 
 
– Axı onlar bizim düşmənimizdir, – oğlum belə dedi. 
– Düşmən də elə insandan olur dəə, heyvandan olmur 

ki. Guya indi erməni qızlarını mədh edən türk yoxdur? 
Heç eşitmədinmi, deyirlər ki, Azərbaycanda otuz minə 
yaxın, iraq üzündən, erməni əsilli gəlinimiz var. – Oğlum 
bu sözümdən təəccübləndi: 

– Bəs, erməni kişiləri necə, atacan? 
– Bilirsən, oğlum, əgər otuz min erməni əsilli gəlinimiz 

varsa, deməli ən azından otuz min də dayısı, haşa 
üzündən erməni olan kişilər də var. 

– Atacan, niyə “dayısı” deyirsən, bəlkə “anası erməni 
olan” demək lazımdır? 

– Yox, oğlum, dində də, inancda da, fəlsəfədə də hər 
şey kişinin üstündə qurulur, qadına isə müqəddəs tarla 
kimi baxılır, o tarla ki, orada dünyanın əşrəfi olan insan 
əkilir. Bir də ki, oğul ya atasına çəkir, ya da dayısına. İndi 
təsəvvür et, otuz min kişinin yəqin ki, on beş mini 
üzdəniraq dayısına çəkməklə hiyləgər, yaltaq, arvadını 
qabağa verən olub. 

– Ata, Ermənistanda da azərbaycanlı qadınlar var? 
– Yox, oğlum, bizimkilər öz qızlarını nəinki qeyri-dinin 

mənsubu olan kişilərə, heç qeyri-millətin kişilərinə də 
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verməzlər. Özləri isə itin də qızını alırlar, qurdun da. Nə 
bilim ee, hətta Türk tarixində hansı sultanı ya şahı 
araşdırırsan, anası ya yəhudi çıxır, ya da xristian. Bütün 
zamanlarda türkçülük aşağıda, rəiyyətdə olub, yuxarıda 
isə tarix boyu əksəriyyəti metis olublar, bu gün də taxt-
tac sahiblərinin çoxu hibriddirlər, belə getsə, sabah da 
mələz olacaqlar. Ona görə də, millət-zad hərləmirlər, 
onlara səltənət və şəxsi mənafe vacibdir. Mənəvi 
dünyanın zənginliyi, birlik və bütövlük üçün yaşayanlar 
isə tarix boyu İsa Məsih, Həllac Mənsur, Fəzlullah Nəimi, 
İmadəddin Nəsimi kimi çarmıxa çəkiliblər, 1937-ci ildə 
olduğu kimi repressiya qurbanı olublar. Bir də ki, mənəvi 
dünya, fikir və ideya insanları zamanında sevilmirlər, 
əksinə, qınaq, təzyiq və işgəncələrlə qarşılaşırlar. Səbəb 
də odur ki, qafasıboşlar onları anlamırlar. Qafası-
dolularınsa böyük bir hissəsi ənənəvi qaydalardan, klas-
sik düşüncə tərzindən qopa bilmədiklərindən onlara 
inanmır, tərəddüd edirlər. Qaldı az sayda bir qrup insan-
lar ki, onların da şəxsi mənafeyi, siyasi mövqeyi yeni ide-
ya ilə uzlaşmadığından özləri də bilə-bilə bu məfkurəyə 
qarşı çıxırlar. 

Bu dialoqun son ucunda oğlumun əli üzündə qaldı, “nə 
danışırsan, atacan?” sualını onun şirə şüşəsinin qapağına 
dönmüş gözlərindən, heyrət bürümüş üzündən oxudum. 
Sonra da onu mövzuya qaytarmaq məqsədilə Nəsiminin 
həmin qəzəlini ucadan səsləndirdim: 

 
Dərdmənd etdin məni, ey dərdə dərman erməni, 



9-CU MEYDAN  

287 
 

Olmuşam eşqin yolunda bəndəfərman, erməni. 
Nə pəri, nə adəmi bu şəkl ilə mən görmədim, 
Cənnəti hurimisən, yoxsa ki, rizvan, erməni? 
Anca kim, səy eylədim nazik cəmalın görməyə, 
Zərrəcə yumşalmadın, ey könlü zindan erməni. 
Örtgil ol ay üzünü kim, çeşmi-naməhrəm görər, 
Yoxsa ki, dindən dönər çox-çox müsəlman, erməni. 
İsayi-Məryəm həqiçün heç qərarım qalmadı, 
Didəmi giryan edərsən, bağrımı qan, erməni. 
Qorxuram mən dərvişə sən deyəsən din tərkin et, 
Necə ki, bağladı zünnar Şeyx Sənan, erməni. 
Handa bir xaç əhli varsa qamusun seyr eylədim, 
Bulmadım mən sən təki bir cani-canan, erməni. 
Bir sual etdi Nəsimi sən büti-mehparədən, 
Lütf ilə söyləşə gör, ey ləli xəndan, erməni.  
 
Qəzəl bitdikdən sonra bir qədər sükut oldu, mən oğ-

luma bir şeylər təlqin etmək barədə düşündüm, o isə 
susur, arabir də gözünü üzümə zilləyirdi. 

– ... 
– Niyə danışmırsan, oğlum? – O, sualımı çiyinlərini 

çəkməklə qarşıladı, mənsə müəllimlik etməyə başladım: 
– Ermənilərin düşüncəsi elə özləri kimi cılızdır. Bizim 

ulu babalarımız isə təlqinlərini insana olan sevgidən, Al-
lahın yaratdığı hər nə varsa ona olan istəkdən və ən əsası 
Allahın özünə olan böyük eşqdən başlamışlar. Şəms Təb-
rizi buyurdu ki, insanı insan olduğuna görə sev. Mövlana 
Cəlaləddin Rumi söylədi ki, dinindən, irqindən, milli 
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mənsubiyyətindən asılı olmayaraq kim olursansa ol, gəl, 
bizim qapımız ümid qapısıdır. Haqq yoluna düşənləri 
milli, dini və ya irqi mənsubiyyətləri yox, əqidələri, məs-
ləkləri birləşdirir. Həccə gedərkən özünə Həcc yoldaşı 
ara, onun şəklinə və rənginə yox, əzminə və məqsədinə 
bax! Əzmi və məqsədi səninlə eyni olan türk, hindli (yəni 
fars), ərəb və bu sayaq başqaları ola bilər, dərisinin rəngi 
qara və ya ağ ola bilər, sənsə onu özün rəngdə və özün 
kimi bil! Bax, oğlum, İslam dininin də, sufiliyin də bizlərə 
öyrətdiyi həmin bu fəlsəfədir. Burada söhbət milli və irqi 
mənsubiyyətdən yox, Allahın yaratdıqlarına sevgidən, 
Allahın camalda və cəlalda etdiyi təcəlladan, yəni ilahi 
gözəllikdən, bir də Allaha xidmətdən gedə bilər. İma-
dəddin Nəsiminin bu qəzəli də həmin nöqteyi-nəzərdən 
yazılıb. “Əsli və Kərəm” dastanı, Hüseyn Cavidin ”Şeyx 
Sənan” dramı, Qurban Səidin “Əli və Nino” romanı da 
bu sayaq bədii nümunələrdir. – Fikirlərimi ifadə etdikdən 
sonra bir anlığa dayandım. Oğlum üzümə baxıb gülüm-
səyirdi, mənsə ona, – bəlkə sənə bir hekayət danışım? – 
deyə bir daha üz tutdum. 

– Ata, əvvəlcə mənə anlat görüm, bu qədər müdrik keç-
mişi, bu qədər qəhrəman babaları olan bir millətin tor-
paqlarını ermənilər necə oldu ki, işğal etdilər? – Bu 
sözünə gülümsədim, deyəsən oğlum kiçik kimi oturub, 
böyük kimi danışırdı. 

– Həə, bu sual hər kəsi düşündürür, lakin icazə ver qısa 
rəvayəti danışım, sonra sualını cavablandırım. 

– Yaxşı, – deyə oğlum razılaşdı. 



9-CU MEYDAN  

289 
 

– Ulu övliyalardan biri olan Bəyazid Bəstami Kəbəni 
tez-tez ziyarətə gedərdi. Bir dəfə də bu yolçuluqdaykən 
ulu bir şeyxlə rastlaşır. Şeyx onu evinə qonaq aparır və 
sözarası deyir ki, hələ Kəbəyə üçgünlük yol var, sən bu 
dəfə üzünü mənə tut ibadət elə. Bəyazid Bəstami şeyxdən 
bu hikmətin izahını istəyir. Şeyx isə buyurur ki, mö-
minlərin ibadəti zamanı Kəbəni ortadan götürsək görərik 
ki, möminlər üzünü bir-birinin könlünə tutub Allaha 
ibadət edirlər. Demək Kəbə də, möminlərin könlü də 
Allahın evidir. Fərq isə birdir. Belə ki, Allah bir dəfə də 
olsun Kəbənin qapısından girmədi, lakin bir dəfə də ol-
sun möminin könlündən çıxmadı. Bax, oğlum, bu rəvayət 
islamın, peyğəmbərin, övliyaların, pirlərin, şeyxlərin 
insanlara anlatdıqları pak düşüncənin, hikmətin qayə-
sindəndir. Sənin sualına gəldikdə isə, məsələ belədir ki, 
ermənilər heç bizim qoyunumuzun bir qığını da işğal 
etmək gücündə deyillər. Burada başqa məsələ var. Ermə-
nilərin özündən yüz dəfə böyük olan “ağqulaq” qardaş-
ları hər zaman Türklərdən qorxublar, onların milli, mənə-
vi və coğrafi birliyinə qısqanclıq ediblər. Fikir ver, bütün 
Avropanı (İngiltərədən başqa) işğal edən Fransa 
imperatoru Napoleon Bonapart 1812-ci ildə Rusiya üzə-
rinə hücuma keçdi. Bu müharibədə Rusiya üç il ərzində 
Napoleonun ordusunu darmadağın edib Parisə girdi. 
Lakin qüdrətindən bəhs etdiyimiz Rusiya Səfəvilərə qarşı 
on il vuruşsa da, istəyinə nail ola bilmədi. Ona görə də, 
erməniyə yel, əlinə də bel verib zaman-zaman bizimlə üz-
üzə qoydular. Torpağımızı işğal edənlər də elə onlardır. 
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“Ağqulaqlar” nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın, 
Türkiyənin və bütövlükdə Türk dünyasının başına 
olmazın oyunlar açıblar. 

– Ata, “yel” nədi, “bel” nədi? – Onun bu sualına özümü 
gülməkdən saxlaya bilmədim: 

– “Yel” manqurtlaşdırmadır, “bel” isə silahdır. 
– Bəs, onların öz ağlı yoxdurmu ki, “ağqulaq”ların de-

diyi ilə gedirlər? 
– Elə bilirsən hər başda ağıl olur? Baş var ki, içindəki 

beyin, baş da var içindəki peyindir. Onların ağlı olsaydı, 
elə qədim zamanlardan xəyanət və satqınlıqla məşğul ol-
maq əvəzinə, millət kimi formalaşar, tarixi ərazilərini 
müəyyən edərdilər. Lakin ara vurmaq, meydan qarış-
dırmaq, qadınlarını onun-bunun qabağına itələməklə ən 
ucuz millət kimi tanındılar və bununla da buradan oraya, 
oradan da o biri tərəfə qovuldular. Sonuncu sığınacaq 
yerləri isə XIX əsrin əvvəlindən etibarən İrəvandan ta 
Borçalının qərb əraziləri də daxil olmaqla, bizim dədə-
baba torpaqlarımız oldu. Bir də ki, erməni kimdir axı, heç 
eşitməmisənmi, biri nədənsə qorxuya düşəndə məsəl 
çəkirlər: “erməni qan gördü”. Yəni ermənilər qan görən 
kimi qorxuya düşüb qaçırlar, yer üzündə onlar qədər 
qorxaq millət yoxdur. Ermənilərin qorxaqlığı bilirsənmi 
hardan gəlir? Bax, bizim millətin bir adı, antropoloji 
quruluşu və qanı var – Türk. Ermənilər isə səkkiz-on, bəl-
kə də daha çox millətin qarışığından əmələ gəldikləri 
üçün bir-birinə güvənmirlər. Bir sözlə, ermənilər uzaq 
keçmişdə Balkanlardan gəlmiş friq, sami mənşəli hay, 
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Dəclə və Fərat çayları vadisində yaşamış het, hurri, 
urartu, eləcə də yəhudi, aysor xalqlarının qarışığından 
əmələ gəlmişlər. XVIII-XIX əsrlərdə isə Cənubi Qafqazda, 
xüsusilə də İrəvan-Qarabağ ərazilərində yaşayan, dini 
mənsubiyyəti xristian olan bir sıra arsaq, yaxud da alban 
türkləri də qriqoryanlaşdırma-erməniləşdirmə siyasətinə 
məruz qalaraq ermənilərin etnik tərkibinə daxil edil-
mişlər. İndi fikirləş, gör, onlara “millət” demək olar, 
yoxsa yox. Həm də, bu söylədiklərimizdən belə qənaətə 
gəlmək olar ki, adını çəkdiyimiz millətlərin namərd, sat-
qın, xəyanətkar və insanlıqdan çıxmışları öz etnik tər-
kibindən ayrı düşməklə bir araya gəlmiş və, beləliklə də, 
yeni bir qarışıq tərkib yaratmışlar ki, onun da adı “er-
məni”dir. Ona görə də nankor, xəyanətkar, qanıqarışıq, 
qanmazlara qarşı bizdə ulu babalarımızdan gələn bir 
nifrət dolu müraciət nümunəsi var: “ayə, ermənisənmi?” 
– mən bu cür qəliz və ibarəli danışarkən, oğlum fikirli 
halda alnını ovuşdururdu, mən son sözləri dedikdə isə 
sağ qulağının sırğalığını çəkərək ağzını mırçıldatdı – 
yəni, Allah bizdən uzaq eləsin! Sonra da, nəyisə yadına 
salırmış kimi, bir az düşünüb yenidən sualla çıxış etdi: 

– Bu, o demək deyilmi ki, bizim öz düşüncəmizdə də 
qüsurlar var, yəni erməniləri torpaqlarımıza niyə burax-
mışıq? – oğlumun belə yekəxana danışığına güldüm və 
eyni zamanda, içimdən bir qürur hissi də keçdiyindən sol 
əlimi belimə dayayıb, sinəmi qabağa verərək yeni fikirlər 
söyləməyə başladım, necə deyərlər, Haqq yolunda ağzım 
açılmışdı: 
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– Həə, o da yox deyil. Bizim evimizi yıxan mənçi-
liyimiz, xudpəsəndliyimiz olub. XVIII əsrdə Azərbaycan 
xanlıqları bir-birilə didişəndə, ruslar vəziyyətdən istifadə 
edərək Azərbaycanın şimalını işğal ediblər və bununla da 
Azərbaycan ikiyə bölünüb. Bundan sonra ruslar Türkiyə, 
İran, Suriya ərazilərindən erməniləri buraya köçürüblər. 
Əgər Azərbaycan xanlıqları birliklərini, bütövlüklərini 
layiqincə qorusaydılar, bu faciələr də baş verməzdi. Bir 
sözlə, idarəçilik, sən demişkən, qüsurlu düşünənlərin 
əlində olanda dövlətçilik də, millətçilik də tənəzzülə 
uğrayır. 

Bir misal da çəkə bilərəm. Belə ki, rusların apardığı şo-
vinist siyasətin nəticəsi olaraq, 1937-ci ildə ölkəmizdə, 
bayaq dediyimiz kimi, “beyinbaşlar” güllələniblər, “pe-
yinbaşlar” qalıblar ki, onlar da birinci millətimizin adını, 
sonra da əlifbamızı dəyişiblər. Lakin belə bir rüsvayçılığa 
nə gürcülər, nə də ermənilər imza atmayıblar. Ona görə 
də, milli şüur və ictimai düşüncə o səviyyədə olmalıdır 
ki, insanlar Haqq yolunda cihada çıxmağa, yəni döyüş-
məyə də, şəhid olmağa da hazır olsunlar, çünki azad 
olmayanın bir adı var, o da “kölə”, – burada oğlumun 
məni qiqqətlə dinlədiyini görüb ilhamlandığımdan, fəl-
səfə qazanım paqqapaq qaynayırdı, ani bir vaxtda bey-
nimdən belə bir fikir keçdi ki, nə yaxşı, yanımda fi-
losofdan-zaddan yoxdur, yoxsa heç səsim çıxmazdı. 
Odur ki, davam etdim: 

– Ümumiyyətlə, insanlar ictimai-siyasi təfəkkürünə 
görə dörd qismə bölünürlər. Əgər istedad, təhsil və həyat 
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müşahidələrinin vəhdətinə “dərrakə” desək, onda birinci 
qism insanlar idarəçilik qabiliyyəti olub, dərrakəsi kifayət 
etməyənlər, ikinci qism idarəçiliyi kəm, dərrakəsi kifayət 
edənlər, üçüncü qism idarəçiliyi və dərrakəsi mükəmməl 
olanlar, dördüncü qism isə idarəçiliyi də, dərrakəsi də 
aşağı səviyyədə olanlardır. 

– Bəs, üçüncü qism insanlar tariximizdə nə vaxtsa olub-
mu? 

– Əlbəttə, Türkiyədə Osmanlılar, Azərbaycanda isə Sə-
fəvilər dövrünü həmin qismə aid etmək olar, lakin on-
ların da milli düşüncələrində nöqsanlar yox deyildi, bun-
dan başqa, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlində də üçün-
cü qismə mənsub olan mütəfəkkirlərimiz yetişdilər, müs-
təqil dövlətimizi qurmağa nail oldular, amma yenə də 
“Türk xofu” ilə yaşayan “ağqulaqlar” hər şeyi vurub da-
ğıtdılar, – bu dəfə sualı belə cavablandırmaqla ona qısaca 
arayış verdim. 

– Necə düşünürsən, atacan, belə insanlar yenə 
olacaqmı? 

– Mütləq olacaq, həm də milli şüurun müasir və yük-
sək formasında. Əvvəl-axır Türk dünyasını Turan bay-
rağı altında birləşdirəcək kişilər meydana çıxacaqlar, – bu 
sözləri deyərkən, nədənsə oğlumun ipək kimi saçlarını 
oxşamağa başladım və – bəlkə də, o kişilərdən biri elə sən 
olacaqsan, – dedim. O isə gülümsündü, durub üzümdən 
öpdü, sonra da, – bəs, ermənilər torpaqlarımızı nə vaxt 
tərk edəcəklər? – deyərək gözlərini üzümə zillədi. 
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– Yenə də ermənilər? Ay sənin! – burada bir az ara ver-
dim, sonra isə, – buna tezliklə nail olmaq üçün bütün 
Türk dövlətlərinin çəkici bir zindana döyməsi ən vacib 
şərtlərdəndir. Bu birlik təkcə bizim deyil, bütövlükdə 
Qafqazda və Türk dünyasında sülhün, təhlükəsizliyin 
qarantı olar. Sənin dediklərin əsasən o vaxt baş verəcək 
ki, ermənilərin “ağqulaq” qardaşları ölkələrində yaşayan 
əhalinin yetmiş faizinin türk olduğunu dərk və etiraf 
edəcəklər, bütün məsələlərə sırf demokratik aspektdən 
yanaşacaqlar, eyni zamanda, onların daxilindəki türk top-
lumları öz müstəqilliklərini ən yüksək səviyyədə görmək 
istəyəcəklər, bax, onda “ağqulaq”ların əslində imperiya 
xarakteri daşıyan ölkəsi parçalanacaq, onun yerində ayrı-
ayrı türk dövlətləri yaranacaq və bununla həm də ermə-
nilərin çiynindən qardaşları əlini çəkəcəklər. 

– Bəs, bu dediklərin nə vaxt olacaq, atacan? 
– Çox az qalıb, oğlum, çox az! – Bu sözlərimdən 

ruhlanan oğlum sevincək sağ əlini yumruq edib yuxarıya 
qaldıraraq qışqırdı: 

– Yes!!! – mən isə onun sevincini ingiliscə ifadə 
etməsinə gülüb, – uşaq ki uşaq, hər şeyi ağılı kəsir, – deyə 
düşündüm... 

 
Bakı, 02 yanvar 2013-cü il 
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Yuxu və gerçəklik 
Atamın yaşantılarından 

 
öyün üzü buludlu deyildi, amma hava kölgəli ki-
mi tutqunuydu. Kəndimizin üst (şimal) tərəfində 

Kürün sağ sahili ilə suyun axarına qarşı, daha doğrusu, 
çayın üstündən Qarayazı meşəsinə keçmək üçün salınmış 
piyada körpüsünə tərəf gedirdim. Uzaqdan körpünün 
qaraltısı görünürdü. Yer tamam palçıq idi. Qərq olmaq-
dan – palçıqda batmaqdan ehtiyat etdiyimə görə addım-
larımı yeyinlətmək istədim, lakin bu, mümkün olmadı, 
sanki ayaqlarımı nə isə tuturdu. Mənə mane olanın nə ol-
duğunu anlamırdım. Ətrafda heç kəs yox idi. Dayan-
madan əvvəlcə qabağa və arxaya boylandım, heç kim gö-
rünmədi. Sonra da sol tərəfə, suyun səviyyəsindən təx-
minən 25-30 metr hündür olan yarğanın üstünə, daha 
doğrusu, Koroğlunun Qıratla tullandığı yerə (kənd ağ-
saqqallarının dediyinə görə, həmin yerdən Koroğlu Qı-  
ratın belində Kürün o tayına – Qarayazı meşəsinə tərəf 
tullanıbmış, lakin o, buna nail olsa da Qıratın dal ayaqları 
suya düşüb və bu zaman o, – ey Kür, sən dəli, mən dəli, 
iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz, – deyərək oranı 
tərk edib), kəndimiz tərəfə baxdım. Burada da heç kəsi 
görmədikdə, – batsam da köməyimə çatan olmayacaq, – 

G 
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deyə düşünərək, yüngül qorxu hissi keçirdim. Hava get-
gedə qaranlıqlaşırdı, mən isə palçığa bata-bata, çətinliklə 
də olsa irəliləyirdim. Lakin mənə elə gəlirdi ki, bir azdan 
zülmətə qovuşacam və bununla da həyatımın sonu 
yetəcəkdir. 

Artıq alatoran idi, beş metr məsafə güclə seçilirdi. 
Ailəmi – ata-anamı, uşaqlarımı, ömür-gün yoldaşım olan, 
bu günə qədər də cavanlıq eşqiylə sevdiyim Qənirə xanı-
mı gözümün qabağına gətirdim, qardaş-bacımı, dostları-
mı düşündüm. Fikirləşdim ki, sabah hamı bizə yığışacaq, 
yəqin ki, məni dəfn edəcəklər, böyük oğlum Elbəyi də 
Bakıdadır, o da bu 550 kilometrlik yolu öz maşınında na-
rahatçılıqla gələcək, həm də ki, uzaq yoldur, bir hadisə-
filan törəyər. Bu fikirlə bir az da getmişdim ki, birdən 
qənşərimdə ağ saçlı, ağ saqqallı, nurani-pirani bir kişi 
peyda oldu. – Bala, hara gedirsən? – deyə soruşdu. Bu an 
məndəki pessimistlik əhvalı birdən-birə tamamilə məhv 
oldu. Özümdən asılı olmayaraq, əlimi qabağa uzadıb, – 
bu tərəfə gedirəm, – dedim. O isə, – qayıt, bala, ora sənlik 
deyil, – dedi və ani bir vaxtda qeyb oldu. Mən geriyə 
döndüm, elə bu an cərrahın səsinə oyandım: 

– Cəlal, bu oğlan – Elbəyi sənin oğlundur?.. 
Bütün bunları mənə atam – Aşıq Cəlal qarın yırtı-

ğından ikinci dəfə əməliyyat olunandan sonra danışdı və 
– güman edirəm ki, o nurani-pirani kişi Xızır peyğəmbər 
idi, – deyərək sözünü təsdiqləyirmiş kimi başını aramla 
irəli-geri yırğaladı. Hadisə belə olmuşdu: 

1998-ci ilin qızmar yay günləri idi. Həmin vaxt mən Ba-
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kıda yerləşən Mərkəzi Univermaqda şöbə müdiri işləyir-
dim. Qardaşım – Bəylər kənddən mənə zəng vurub, – 
atamın qarnındakı yırtıq dağılıb, tez gəl, – dedi və – ha-
zırda xəstəxanada əməliyyatdadır, – deyə əlavə etdi. Bir 
an belə gözləmədən maşını minib Borçalıya yola düş-
düm. Yol boyu özümdə günah aradım, lakin yazbaşı 
atama, – gəl gedək əməliyyat etdirib qarnındakı yırtığı 
müalicə elətdirək, – deyə verdiyim təklifi xatırladım. O 
isə israrla mənə, – yox, bala, payız vaxtı elətdirərik, – de-
mişdi. Və – hələki məni incitmir, – deyə hamımızı arxayın 
salmışdı... 

Atam Rustavidə “Zavod xəstəxanası”nda (bu xəstəxana 
belə adlanırdı) müalicə olunurdu. Əməliyyat olunandan 
iki gün sonra atamı reanimasiya şöbəsindən çıxarıb pa-
lataya yerləşdirdilər. Axşamtərəfi isə həkimlər ona toyuq 
ətinin bulyonundan sınaq qidası verdilər. Hələki hər şey 
qaydasında idi, narahat olmalı heç bir əlamət hiss olun-
madığından hamımızda arxayınçılıq yaranmışdı. Əmə-
liyyatın və həkimlərin haqqını ödəyib, işimlə bağlı Bakıya 
qayıtmaq qərarına gəldim. Atama isə yaxın günlərdə ona 
yenidən baş çəkəcəyimə söz verdim. Lakin taleyin 
qisməti, bəlkə də diqtəsi tamam başqa cür imiş. 

Gecəykən yol gəlib Bakıya çatdım və səhər heç evə 
dönmədən, ailəyə-uşaqlara baş çəkmədən bir başa işə 
getdim. Görüləcək işlərimlə məşğul oldum. Elə həmin 
gün, günortadan bir az keçmiş, dəqiq desəm saat 16 ci-
varında qardaşım mənə telefon açıb, – dur gəl, atamın 
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vəziyyəti ağırdır, – dedi. Nə baş verdiyini soruşanda isə 
o, – bilmirəm, həkimlər də baş açmırlar, – dedi. Sonra da 
yavaşca, doluxsunmuş xırıltılı səslə, – uşaqları da gətir, – 
dedi. Bir anlıq yerimdə donub qaldım, qardaşımın bu 
ifadəsi “atamız ölüm ayağındadır” demək idi. Gözlərim 
doldu, nə qədər toxdamağa çalışsam da, göz yaşlarım 
üzümdən çox içimi islatdı. Götür-qoy vaxtı deyildi, ona 
görə də maşını birbaşa evə sürdüm. Ömür-gün yoldaşım 
oğluma hamilə olduğundan (oxucudan üzr istəyirəm) 
onu aparmağı məsləhət görmədim, lakin qızlarım – 9 
yaşlı Humayı və 5 yaşlı Ürfanəni də götürüb yenidən 
Borçalıya, Dəmirçihasanlı bölgəsinin İlməzli kəndinə yola 
düşdüm. Hər şey bizim istəyimizlə olsaydı, nə vardı ki. 
Qobustanda maşının cərəyanpaylayıcı sistemi (tram-
blyor) sıradan çıxdı, onun təmiri iki saat vaxt apardı. Bir 
qədər getdikdən sonra, Kürdəmirdə maşının təkərlərin-
dən biri deşildi. Gecə vaxtı olduğundan usta qıtlığı səbə-
bilə bunun təmiri də xeyli vaxt apardı. Sonralar bunun 
bəlkə də fikirlərimi dağıtmaq üçün xeyirli olduğunu dü-
şündüm. Çünki hər ziyanda bir xeyirin olduğunu atalar 
deyiblər. Xülasə, təmirdən sonra bütün gecəni dayanma-
dan maşını sürdüm... 

Səhərə yaxın idi, hava get-gedə işıqlaşırdı. Sınıq 
körpüyə çatmağa təxminən iki kilometr qalmış vahiməli 
hava siqnalı eşitcək özümə gəldim. Sən demə sükan ar-
xasında yuxu məni tutubmuş. Xoşbəxtlikdən yolda başqa 
maşın olmayıb. Uzaqdan üzbəüz gələn böyük yük 
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maşınının sürücüsü isə mənim öz yolumdan çıxaraq, 
onun yolunu da kəsərək tədricən qırağa doğru yaxın-
laşdığımı görüb və sükan arxasında yatdığımı hiss edib. 
Elə bu səbəbdən də, güclü hava fitini işə salıbmış. Yu-
xudan ayılan kimi maşını yoluna düzəldib uşaqları 
nəzərdən keçirdim, Allaha dualar etdim və yük ma-
şınının sürücüsünə əl işarələrimlə minnətdarlığımı bil-
dirdim... 

Nəhayət, səhər tezdən kəndimizə – İlməzliyə çatdım. 
Hamı xəstəxanada olduğundan, evdə tək gəlinimiz qal-
mışdı. Dərhal düşünmədən Rustaviyə, atamın müalicə 
olunduğu xəstəxanaya yollandım... 

Atamın ikinci dəfə əməliyyat olunması üçün ən doğru 
qərarı qardaşım vermişdi. Təbii ki, mən də eyni addımı 
atardım. Belə ki, bulyonu qəbul edəndən təxminən 18 
saat sonra atamın güclü ağrıları başlayıbmış. Hətta 
vəziyyət o dərəcəyə çatıb ki, atam özünü öldürməyə bir 
alət və ya əşya axtarırmış. Bunu mənə anam dedi. Hə-
kimlər yığışıb, hamısı çaş-baş qalıblarmış. Sonda baş 
həkim-cərrah Nodar Surquladze Bəylərə təklif edib ki, bu 
kişi onsuz da ölür, izn verin bir daha əməliyyat edək, 
bəlkə işimiz alınar, atanız sağ qalar. Onda qardaşım heç 
tərəddüd etmədən buna razılıq vermişdi... 

Bax elə həmin vaxt, ikinci əməliyyatdan sonra, bəlkə də 
əməliyyat zamanı atam həmin yuxunu görübmüş. Mən 
də elə bir məqamda gedib çatmışdım ki, həkimlər və bü-
tün qohumlar atamın bihuşdardan oyanmasını gözlə-
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yirdilər. Onun gec oyanması həkimləri təşvişə salsa da, 
çaxnaşma yaratmamaq üçün bunu çox da büruzə 
verməmişdilər. 

Cərrah – Nuqzar həkim (o, milliyyətcə gürcü idi) məni 
görən kimi yaxınlaşıb qolunu boynuma saldı və biz 
birlikdə reanimasiya şöbəsinə, atamın yanına doğru 
addımladıq. O, mənə müraciətlə, – gedək, bəlkə sənin gə-
lişini, səsini duyub, indi ayıla, – dedi. Belə də oldu. Hə-
kimlə birlikdə reanimasiya otağına daxil olduq. Atamın 
bütün bədəni tibbi şlanqlarla çulğalanmışdı. Cərrah 
gürcücə atama müraciətlə, – Cəlal, bu oğlan – Elbəyi sə-
nin oğlundur? – deyə uca və kobud səslə soruşdu. Atam 
azca başını qaldırıb, – bəli, bəli mənim oğlumdur, – dedi 
və yenə də başını sallayıb, gözlərini yumdu. Mən göz ya-
şımı saxlaya bilmədim, eynimdə sevinc və kədər yaşı bir-
birinə qarışmışdı. Bu həm atamın sağ qalmasına görəydi, 
həm də onun çəkdiyi əzablara görə. Həkim məni qu-
caqladı və – o, mənim dostumdur, sənin atan yaxşı adam-
dır, – deyib kövrəldi. Doğrudan da, atam gürcü dilini 
yaxşı bildiyinə görə kənddə bir xəstələnən olanda ona 
müraciət edərdilər, o da xəstəni birbaş Nuqzar həkimin 
yanına aparardı. Bax beləcə onlar dostlaşmışdılar... 

Atam oyandıqdan sonra isə ona təxminən on gün ar-
dıcıl olaraq qan və qanın tərkib hissəsi olan plazma kö-
çürdülər. Onun ikinci dəfə əməliyyat olunmasının səbəbi 
birinci əməliyyat zamanı bağırsağın hansısa bir nöqtədə 
buruq düşməsi imiş. Xəstənin qəbul etdiyi sınaq qidası 



9-CU MEYDAN  

301 
 

həmin nöqtəyə çatanda şiddətli ağrılar baş veribmiş. 
Bunu mənə cərrah özü izah etmişdi. Beləcə atam sağaldı, 
lakin bundan beş il sonra yazıq atam başqa bir xəstə-
likdən əziyyət çəkdi. Bu xəstəliyin kökü onun uşaqlıq 
çağlarından çəlirdi... 

Mən həmişəki kimi tez-tez ata-anama telefon açır, və-
ziyyətlərindən hal-əhval tuturdum. 2003-cü ilin qışında 
atam bir gözündə ağrılar olduğunu dedi. Mən isə ondan 
müayinə üçün Bakıya gəlməsini xahiş etdim. Nədənsə o, 
– keçib gedər, – deyərək tərəddüd etdi. Vaxtaşırı zəng-
ləşsək də, ara aprel ayına qədər uzandı. Bu dəfə anam 
telefonda atamın ağrıyan gözünün giləsinin kiçildiyini 
dedi. Mən inadımı nümayiş etdirdim və mayın əvvəlində 
atamın Bakıya gəlməsinə nail oldum. Bir an belə göz-
ləmədən “Zərifə Əliyeva adına Göz xəstəxanası”na müra-
ciət etdik. Həkim xəstənin gözünün mütləq çıxarılacağını 
dedi və – əgər çıxarılmazsa, xəstə göz o birini də zədə-
ləyəcək, – deyə israr etdi. Başqa bir yol görmədiyimdən, 
razılıq vermək məcburiyyətində qaldım... 

Atamın yeniyetməlik dövrü İkinci Dünya müharibə-
sinin başa çatdığı illərə təsadüf edir. Həmin vaxtlar-
daykən bir gün o, dananın boğazına bağlanmış çatını tut 
ağacına bağlamaq üçün onu kəmənd atırmış kimi uzaq-
dan qolazlayıbmış. Ağaca dolanıb qayıdan çatının dü-
yünlənmiş ucu təsadüfdən atamın gözünə dəyibmiş. O 
vaxt nəqliyyat-filan olmadığından həkimə gec müraciət 
ediblərmiş. Lakin hər halda müalicə olunsa da, onun 
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həmin gözündə ağ ləkə qalmışdı. İndi əməliyyat olunan 
da atamın həmin gözü idi. Beləcə yazıq atam gözünün 
birini itirdi. Lakin onun üç yaşından atasız qalması (atası 
Bilal kişi İkinci Dünya müharibəsi zamanı itkin düşüb), 
əziyyətlər içində böyüməsi, sonra da dörd dəfə cərra-
hiyyə əməliyyatı olunması və bütövlükdə həyatın çətin-
likləri ilə üzləşməsi onu sarsıtmadı. Dahi şairimiz Səməd 
Vurğun demişkən, əli işdən soyumadı, ürəyi arzudan. 
Əvvəlcə Qazaxlı aşıq Dərya Məhəmməddən, sonra isə 
Borçalı Aşıq Kamandardan dərs almış atamın – ustad 
aşıq Cəlal Bilal oğlunun 2012-ci il noyabrın 14-də 75 yaşı 
tamam olacaq. O, indi də hərdənbir telli-tavar sazını si-
nəsinə basır, Koroğlu kimi nərə çəkir. 

 
Bakı, 19 iyul 2010-cu il 
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Ümmətdən millətə keçid dövründə 
yaşadıqlarımız 

Dr. Nəsib Nəsiblinin “Güneyli-quzeyli məsələlərimiz” 
kitabından alıntılar 

 
Mirzə Fətəli Axundzadə və yeni dünya düzəni 

 
arix elmləri doktoru, professor Nəsib Nəsiblinin bu 
yaxınlarda işıq üzü görmüş “Güneyli-quzeyli mə-

sələlərimiz” adlı kitabı milli tariximizi sevən, ona hör-
mətlə yanaşan hər kəs üçün dəyərli mənbədir. Kitab 
müəllifin milli məsələlərlə bağlı araşdırıb ərsəyə gətirdiyi 
məqalələr məcmusundan ibarətdir. 

Nəsib Nəsibli kitabda yer alan “Azərbaycanda türk 
varlığı, siyasi-ideoloji tərəfi” adlı ilk məqaləsində möv-
zuyla bağlı çox vacib – milli ideologiyamızın formalaş-
masında müstəsna yeri olmuş və ona əngəllər yaratmış 
məsələləri təhlil edir. O cümlədən Abbasqulu Ağa Qüd-
sinin (Bakıxanov) öz üzərinə düşən tarixi missiyasını 
yerinə yetirə bilməməsindən söhbət açır. Eləcə də Mirzə 
Fətəli Axundzadə yaradıcılığında Türklüyün rədd edil-
məsindən və onun mürtəce pan-İranizmin yaranmasında 
oynadığı mühüm rolundan təəssüflə bəhs edir. Nəsib 
Nəsibli M.F.Axundzadənin fars kökənli olduğunu is-
batlayan tarixi faktları qeyd etməyi də unutmayıb. 

T 
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“Kəmalüddövlə məktubları”ndan sitatlar gətirməklə 
bildirir ki, M.F.Axundzadə İranın geridə qalmasında, in-
kişaf etməməsində Ərəb işğalını və Türk sülalələrini 
müqəssir hesab edir, Çingiz xandan tutmuş Səfəvilərə qə-
dər bütün padşahları ləyaqətsiz, Səlcuqluları nadan ad-
landırır. Məqalədən məlum olur ki, M.F.Axundzadə “Fü-
zuli şair deyil və xəyalatında əsla təsir yoxdur; ancaq na-
zimi-ustaddır” deyərək, hətta türk poeziyasına da alçal-
dıcı nəzərlə baxıb. Müəllif məqalədə Yusuf Akçuranın 
M.F.Axundzadə barədə “...Mirzənin Türk milliyyətçiliyi 
ilə ilgili düşüncə və görüşlərinə dair mənim əlimdə ciddi 
bilgilər yoxdur...” deməsini də diqqətə çatdırımaqla, bu 
məsələylə bağlı çeşidli sitatlar, polemik fikirləri cəm-
ləşdirərək oxucunu ciddi düşünməyə vadar edir. 

Amma məlumdur ki, XIV-XV əsrlərdən, bəlkə də pro-
testantlığın atası hesab olunan Yan Qusun tonqalda yan-
dırılması ilə Avropada, xüsusilə də Fransa, İngiltərə, 
İspaniya kimi dövlətlərdə dinlə siyasəti bir-birindən ayır-
ma prosesi başlamışdı ki, bu da millətləşmə, milli döv-
lətlərin müəyyən olunmasına doğru yürüyən hərakat idi. 
Bu Avropa modeli olan yeni dünya düzəninin Azər-
baycan işartıları məhz M.F.Axundzadə yaradıcılığında 
özünü göstərirdi. Necə ki, ümmətdən millətə keçid kimi 
dəyərləndirilən bu siyasi gəlişmə Həsən bəy Zərdabinin 
fəaliyyətində bir qədər də qabardıldı, sonradan böyü-
yərək təmsilçilərinin sayını artırdı və M.Ə.Rəsulzadənin 
başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurul-
masına gətirib çıxartdı. Bu fikrimizi Nəsib Nəsibli “Pan-
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İranizmin yaranması və türklük” məqaləsində belə şərh 
edir: “Bəllidir ki, Mirzə Fətəli İslam dünyasında fanatizmi 
aradan qaldırmaq, Asiya xalqlarını nadanlıq və qəflət 
yuxusundan oyatmaq və mədəni tərəqqi yoluna 
istiqamətləndirmək üçün 1863-65-ci illərdə məşhur “Kə-
malüddövlə məktubları”nı yazmış, onu farscaya, daha 
sonra ruscaya çevirmişdir. “Kəmalüddövlə məktubları” 
fəlsəfi traktatının əsas ideyası İranın, ümumiyyətlə mü-
səlman şərqinin geridə qalmasının birinci səbəbinin İslam 
dini olması faktıdır...”. Buradan məlum olur ki, Axund-
zadə dini fanatizmin əleyhinə olmaqla yanaşı, həm də 
xalqın ateist, dinsiz olmaq istəmədiyini də diqqətə 
çatdırmaqla, İslam dininin müasir zəmanəyə uyğun bir 
şəkil almasının və xalqın əsasən elmə, fəlsəfəyə üstünlük 
verməsinin tərəfdarıydı. Axundzadə bu yolu tutmuş Av-
ropa ölkələrində elm və sənayenin sürətlə tərəqqi etdiyini 
göz önünə gətirirdi. Nəsib Nəsibli təhlil etdiyi Axund-
zadə yaradıcılığında olan yenilikləri qeyd etməklə yanaşı, 
onun İran millətçiliyinin, türkçülüyü rədd edən mürtəce 
pan-İranizmin yaranmasında mühüm rol oynadığını da 
qeyd edir. Axundzadənin türklük əleyhinə səsləndirdiyi 
fikirlərdən bir sıra İran ideoloqlarının bəhrələnməsi və 
onların Türk düşmənliyi fikir sistemini qurması da Nəsib 
Nəsiblinin məqalələrində öz əksini tapmışdır. Burada 
sual oluna bilər ki, belə olduğu halda Axundzadənin 
əsərlərini türkcədə yazmasının səbəbi nə idi? Nəsib bəy 
bunun cavabını “Türkçülüyümüzlə Azərbaycançılığımız” 
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adlı məqaləsində verir: “...Rus siyasətinin başqa, daha 
önəmli özəlliyi isə buranın (Quzey Azərbaycanın – E.C) 
əhalisini İran və Osmanlıdan yadırğatmaq və uzaq-
laşdırmaq idi. Bu siyasətin ilk addımları Qraf Vorontso-
vun Qafqaz canişinliyi dövründə (1844-1854) atıldı. Onun 
Mirzə Fətəli Axundzadəyə dram əsərlərini yerli danışıq 
dilində yazmaqda israr etməsi faktı bəlli gerçəklikdir...”. 

Müəllif Seyid Əhməd Kəsrəvi-Təbrizinin “Azəri, ya zə-
bane bastane Azərbayqan” (“Azəri, ya Azərbayqanın qə-
dim dili”) adlı kitabının bu yöndə xüsusi rolu olduğunu 
vurğulayır. Adıçəkilən fars müəllifindən məqalədə gətiri-
lən sitatlardan birində deyilir: “...Azərbaycan əhalisi İran 
dillərindən birində – Azəricə danışmışdır...”. Maraqlıdır 
ki, fars şovinizminin uydurması olan “azəri” kəlməsinə 
sonradan bəzi Güney Azərbaycandan olan tarixi sima-
ların da əsərlərində rast gəlirik. Bu cür simalardan olan 
Əlirza Nabdil barədə söhbət açan Nəsib bəy, onun 
yanlışlıqlarına tənqidi mövqe sərgiləmişdir. Bütün hal-
larda məsələlərə obyektiv yanaşan müəllif bu barədə 
təhlilində yazır: “...mənsub olduğu etnik birliyin (Azər-
baycan əhalisinin) adı ilə bağlı Nabdilin elmə dayalı bir 
fikri yoxdur, eyni səhifədə belə “Azərilər”, Türklər”, 
“Türk dilli”, “Azəri xalqı”, “Azərbaycanlılar” etnoniminə 
rast gəlinir. “Türklər” və “Türk dili”nin sinonimi kimi 
bol-bol işlədilən “Azərilər”, “Azəri dili” termini də elmi 
və obyektiv deyil, “Fars-Ariya şovinizmi”nin ixtirasıdır”. 
Yeri gəlmişkən, Nəsib bəyin bu sitatları əsasən Türkiyə 
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türklərinin işlətdiyi “azəri” kəlməsinin üstündən birdə-
fəlik xətt çəkilməsinin vaxtı olduğunu bizlərə bir daha 
xatırladır. 

 
“Şahnamə” və Türklüyə qarşı siyasi-ideoloji basqı 

 
Nəsib Nəsibli “Sultan Mahmud, Şüubiyyə və Şah-

namə” adlı məqaləsində Əbülqasim Firdovsinin “Şah-
namə” əsərinin dərsliklərdə öyrədilməsini təəssüf hissi ilə 
qeyd edərək, bu əsərin qələmə alınması barədə yazılmış 
çeşidli fikirlərdən də bəhs edir. Bu məsələdə Tehran 
Universitetinin əməkdaşı, müəllifin diliylə desək, İran 
rəsmi tarixçiliyini alt-üst etmiş, eyni zamanda bu ta-
rixçiliyin siyasətin qulu olduğunu isbat etmiş Nasir 
Purpirarın fikirləri diqqət çəkir. Nasir Purpirar “Şahna-
mə”dəki fikirlərin Ə.Firdovsiyə aid olmadığını və onun 
əsasən sifariş yerinə yetirdiyini arqumentlərlə izah et-
mişdir. Nasir Purpirarın mülahizələrinə məqalələrində 
geniş yer verən Nəsib Nəsibli bu barədə Təbrizli Əlinin 
“Ədəbiyyat və milliyyət” əsərində söylədiyi fikirlərini də 
şərh etməyi unutmayıb. Təbrizli Əliyə görə, Firdovsi 
“Şahnamə” əsərində əsas mövzunu Balkan Albaniyasının 
milli dastanlarından götürüb, əldə etdiyi hətta seyrək 
qaynaqları bir neçə adamdan və özəlliklə şair Əsədinin 
artıq yazmış olduğu şeirlərdən yığıb və ona ədavət qat-
mışdır. Müxtəlif mənbələrə istinad edən Nəsib Nəsibli 
qeyd edir ki, Firdovsi dilsiz (əcəm) farsları yaşatmaq 
üçün “başdan-başa buynuzlu yalanlarla dolu bir çuval” 
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yaratdı, fars olmayanları aşağıladı. Məhz buna görə də, 
Sultan Mahmud Qəznəvi Firdovsiyə əsərin yazılmasına 
görə vəd etdiyi ənamı ödəmədi. 

Müəllif kitabda yer almış məqalələrində İranın Türk-
lüyə qarşı siyasi-ideoloji basqısından və bu təcrübədən 
Sovet rejiminin də yararlanmasından bəhs edir, şovinist 
siyasətin Stalin tərəfindən davam etdirildiyini də oxu-
cunun diqqətinə çatdırır. Sovet dövründə bizə sırınmış 
saxta kimlikdən və bu sıradan təhrif edilmiş tarixi kon-
septi təfsilatı ilə izah edən müəllif ürək ağrısı ilə ame-
rikalı alim S.Enders Vimbuşdan sitat gətirir: “Bugünkü 
“Azərbaycanlı”lar dünyada analoqu olmayan xalqdır. 
Bildiyim qədərincə, heç bir yabançı qüvvə başqa bir 
xalqa, hətta Navaholara (ABŞ-dakı qırmızı dərili top-
lumlardan biri) belə, bu qədər uğurla yad kimlik sırıya 
bilməmişdir”. Lakin müəllif Türklüyün üzərinə qal-
dırılmış bu siyasi-ideoloji basqılara qarşı “Varlıq” dər-
gisinin naşiri və baş redaktoru Dr.Cavad Heyətin tutarlı, 
məntiqli əsaslarla yazdığı elmi fikirlərindən, eynilə Əli 
Kamalinin, Dr.Məhəmməd Tağı Zehtabinin aydın yazdığı 
qeydlərindən və Həsən Raşidinin köklü araşdırma-
larından dəyərli nümunələr gətirir. Bəhs olunan prob-
lemin – Çağdaş Azərbaycan Türklüyünün etnogenezi mə-
sələsinin həllinin yalnız Ümumtürk etnogenezi çərçi-
vəsində mümkünlüyü və Türk xalqının tarixi qüdrətinin 
sarsılmaz olduğuna əminlik Nəsib bəyin məqalələrində 
öz əksini tapır. Onu da deyim ki, Nəsib bəyin təhlil-
lərində Nasir Purpirarın bəzi fikirləri oxucunu nəinki 
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düşündürür, hətta heyrətə gətirir. Fikir verin: “Dünya 
kültürü və mədəniyyətinin minnətdar olduğu əski 
Beynəlnəhrin mədəniyyəti Həxamənişlər (Əhəmənilər – 
E.C.) tərəfindən aradan qaldırılmasa idi, 5000 il öncə 
ictimai qanunları hazırlayan bu mədəniyyət, heç şübhəsiz 
ki, sonrakı inkişaf sürəcində fəlsəfə, hikmət və digər 
elmlərin də təməlini atacaq və bəşər zəkasının əsası Qər-
bə ötürülmüş olmayacaqdı”. Bu, təbii ki, Nasir Purpirarın 
Şərq mədəniyyəti və tarixi ilə bağlı yüksək düşüncələri-
nin doğru nəticəsidir. Bunları düşünərkən belə qənaətə 
gəlmək olur ki, doğrudan da yeni dünya düzəni Qərbdə 
protestantlığın baş qaldırması, yəni xristian dininin 
təriqətlərə parçalanması ilə başlandı. Amma İslamda 
dinin təriqətlərə parçalanması prosesi VII əsrdə baş ver-
mişdi. Bəs bu parçalanma prosesi Şərqdə dini fanatizmi 
parçalayıb, siyasi inkişafı niyə doğura bilmədi? Ona 
mane olan hansı səbəblər idi? Nədən bizdə baş qaldıran 
ictimai, dini hərəkatın doğuracağı milli və siyasi effekti 
əvvəlcə özümüz görə bilmədik? Onu avropalılar götürüb 
inkişaf etdirdi və biz də öz təməllərimiz üzərində qu-
rulmuş ideyanı onlardan öyrənmək üçün baş sındırmağa 
məcbur olduq? Bəli, bu barədə tarixçilərimiz hələ 
düşünməyiblər. 

Kitabda farsların etnik mənsubiyyətinə və məlum əra-
zidə yerləşmə tarixinə də diqqət ayrılıb. Bu məsələylə 
bağlı müəllif yazır ki, Parsların miladdan təxminən 900 il 
qabaq indiki İran coğrafiyasına yerləşmələri, yəni 
buranın “avtoxton əhalisi” olmaması tarix elmi üçün bəlli 
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bir hadisədir. Nəsib bəy bunu təsdiqləmək məqsədilə Dr. 
Zehtabidən sitat gətirir: “Pasarqad qəbiləsinin başçılığı 
altında on Pars qəbiləsi şərqdən İran platosuna gəlmiş, 
onlardan oturaq həyat keçirən üçü indiki Fars əyalətində, 
qalan yeddisi Kirmanda yerləşmişdir. Bu on Hind-
Avropa dilli el, Firdovsinin “Şahnamə”də göstərdiyi 
kimi, İran filatına (platosuna) gəldikdə, tam ibtidai həyat 
keçirmiş və sakin olduqları İran yerlərində yüksək mə-
dəniyyətə malik olmuş yerli iltisaqi dilli xalqların: 
İlamlar, Kassilər, Ellipilərin neçə əsr rəhbərliyi altında 
yaşayaraq onlardan mədəniyyət, qabaqcıl həyat və 
yaşayış, əlifba, yazı və sairə öyrənmişlər”. 

Bu yerdə oxuduğunuz yazının müəllifinin “Göy ərləri, 
yaxud Borçalı türklərinin etnik tarixinə səyahət” elmi-
publisistik əsərindən bir məqamı xatırlatmağı məq-
sədəuyğun hesab edirəm: “...müxtəlif mənbələrdən gəl-
diyim qənaətə görə, farsların əsilləri Cənubi Hindistanda 
ən aşağı təbəqəyə mənsub hüquqsuz, səfil pariyalar (pari-
ya-pars-pers-fars) olub. Cənubi Hindistanda yaşayan pa-
riyalar heç bir siyasi qüdrət və qabiliyyətləri olmadı-
ğından ömür boyu yabançıların idarələri altında qalaraq 
əsarətdə yaşamış və sonda bir-birindən uzaqlaşaraq 
müxtəlif bölgələrə dağılmışlar ki, bunların da bir qismi 
e.ə. IX əsrdən başlayaraq Azərbaycanın hüduduna gəlmiş 
və sonradan onların adları (pariya) yunan dilində “pers”, 
ərəb dilində isə “p” səsi olmadığından “fars” kimi tələf-
füz olunmuşdur. Ərəb xilafətinin hakimiyyəti dövründə 
isə bu ad bütünlüklə “fars” kimi qəbul olunmuşdur. 
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Eləcə də XIII əsrin dahi türk şairi, təsəvvüf elminin ən 
böyük simalarından olan Mövlana Cəlaləddin Ruminin 
fars dilini nəzərdə tutaraq, – Hindcə danışsam da, əslim 
türkdür, – ifadəsi də dediklərimizə bir misal ola bilər. Bu 
da sadaladıqlarımızın nəticəsi idi ki, bizim eranın VII-IX 
yüzillərində islam dinini qəbul etməyən fars kökənli yüz 
minlərlə maqlar (zərdüştçülər) köçüb babalarının əski və-
təni olan Hindistana getdilər...”. 

Nəsib Nəsibli Türk milli fikrinin yaranmasında rolu 
olan Həsən Bəy Zərdabi və “Əkinçi” qəzeti yazarlarının 
əməyini dəyərləndirməklə, milli özünüdərk məsələsində 
xüsusi yeri olan Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynza-
dədən də ətraflı söhbət açır. Məqalələrdə türk milli şüu-
runun formalaşması yönündə Məmməd Əmin Rəsulza-
dənin İstanbuldakı “Türk yurdu” dərgisində çap etdir-
diyi “İran Türkləri” başlıqlı altı məqaləsindən, eynilə 
“Qafqazya Türkləri” əsərindən sitatlar gətirən müəllif bu 
əsərlərin tarixi əhəmiyyətindən ağızdolusu danışır. O, 
həmçinin Məhəmməd Həsən Vəlili-Baharlının “Azərbay-
can: coğrafi, təbii, etnoqrafik və iqtisadi mülahizat” kita-
bından geniş söhbət açır və ictimai-siyasi önəm daşıyan 
bu ideyaların təbliğinin 1937-ci ilə qədər davam etdiyini 
bildirir. 

Bunlardan başqa Nəsib Nəsiblinin “Güney tarixində fə-
dakarlıq və qəflət dönəmi” adlı məqaləsi xüsusilə diqqət 
çəkən faktlarla zəngindir. Burada XX əsrin əvvəlində 
“Məşrutə” inqilabından başlamış sonrakı hadisələr daxil 
Güney Azərbaycanda və ya bütünlüklə İranda baş vermiş 
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hadisələr olduqca diqqətlə araşdırılıb, qələmə alınmışdır. 
Məqalədə türklərin bir qisminin assimilyasiyasına səbəb 
olan faktorlar, milli kimlik və dil problemi ilə bağlı dar-
tışmalar, xristianların, xüsusilə erməni-aysor birləşmə-
lərinin və kürdlərin Urmuda türklərin üzərinə qaldırıl-
ması, eləcə də hadisələrə Osmanlı ordusunun müdaxiləsi, 
bölgədə İngiltərə, Rusiya, Almaniya kimi ölkələrin ma-
rağı, müstəqillik uğrunda aparılan mücadilələr, həmçinin 
Qacarların devrilməsi, Rza şahın hakimiyyətə gəlməsi və, 
ümumiyyətlə, hadisələrin gedişindən törəyən nəticələr 
maraqla izlənilmiş, çox aydın təsvir olunmuşdur. 

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, özü demişkən, fikir 
və əməl baxımından istiqlalçı olan Nəsib Nəsibli “Gü-
neyli-quzeyli məsələlərimiz” kitabında “Türkçülük” və 
“Azərbaycançılıq” ideyalarının təşəkkül tapmasından, 
milli təfəkkürün formalaşmasından, ideoloji-siyasi irsin 
mənimsənilməsi, tərəqqisi, qələbəsi, süqutu və yenidən 
bərpa olunmasından, habelə bu gün də davam edən 
mübarizəsindən ətraflı bəhs edir. Eləcə də bu milli mü-
cadilənin Azərbaycanın quzeyində və güneyində yaşa-
dığı tarixi məşəqqətləri, həmçinin bugünkü durumunu 
oxucuya xatırlatmaqla, tarixi proseslərə özəl müna-
sibətini, növbəti mərhələdə etməli olduqlarımız barədə 
təkliflərini ortaya qoyur. Artıq İran molla rejiminin 
dramatik sonluğa çox yaxın olduğunu, Güneyin taleyük-
lü məsələlərinin həllinə Quzeyli Güneyli nə dərəcədə ha-
zır olduğumuzdan narahatlığını yazıya gətirir. O, həm 
bu, həm Qarabağ probleminin həlli, həm dövlət qurucu-
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luğu və idarəçiliyində vacib islahatlar aparılması barədə, 
eləcə də Türk dünyasının bütövlüyü, ortaq dil məsə-
lələrilə bağlı diqqətçəkən konsepsiyalarını sərgiləyir. Bü-
tün bunları etməklə Nəsib Nəsibli tarixi missiyasını 
yerinə yetirir və həm də özü bir türk oğlu kimi tarixləşir. 

 
Təriqətçilik, millətləşmə, siyasət 

 
Kitabda yer alan maraqlı məqalələrdən biri də “Millət-

ləşmə sürəcində şiəliyin yeri”dir. Müəllif burada XVI 
əsrdən başlayaraq dünya düzəninin dəyişməsindən və 
məzhəblərin millətləşmə sürəcinə göstərdiyi böyük təsir-
dən bəhs edir. Bu proses Avropadan başlasa da, müəllifi 
ağrıdan əsas məsələ İranda şiəliyin təsiri ilə farslaşmış 
türklərin aqibətidir. 

Nəsib Nəsibli həmin məqalədə insanların yeni dövrə 
keçid mərhələsinə də geniş izahat verir və bunun kökünü 
XIV-XV əsrlərdə Avropada gedən köklü sosial-iqtisadi 
gəlişmələr nəticəsində feodalizm pərdəsinin yırtılmağa 
başlamasında görür. 

“Millətləşmə sürəcində şiəliyin yeri” adlı məqaləsində 
müəllif Səfəvi ailəsinin, onların hakimiyyətə gəlməsinin 
və teokratik dövlət qurmasının təfsilatlı tarixi ilə bağlı 
məlumat verməyi də unutmamışdır. Müəllifin araşdır-
malarına görə, başlanğıcını Xəlvətiyyə və Qələndəriyyə 
sufi təriqətlərindən alan Səfəviyyə təriqətinin yaradıcıları 
şiəliyi qəbul etdikdən sonra, əsillərinin 21-ci nəsildə VII 
şiə imamı Musa Kazıma və 26-cı nəsildə İmam Əliyə 
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dayandığını iddia etməyə başladılar. Lakin bu məsələni 
araşdırmış tədqiqatçılara görə, Səfi ailəsinin seyidliklə, 
Peyğəmbər nəsli ilə heç bir əlaqəsi olmamış, ailənin 
məlum olan ilk tarixi şəxsi XII əsrin ikinci yarısında 
Ərdəbildə məskunlaşaraq əkinçiliklə məşğul olmuş Fi-
ruzşah Zərringülah (Qırmızıpapaq) adlı birisi olmuşdur. 
Bu tarixi faktlarla yanaşı Nəsib Nəsibli məqalədə Səfəvi 
ocağının siyasi mahiyyətə keçmə, şiəliyi qəbul etmə 
səbəblərini və onun ətrafında tərəfdarlarının sürətlə 
toplanmasını yaradan amilləri, tarixi faktları, siyasi sü-
rəcləri bütün incəlikləri ilə şərh edir. Hətta o dövrdə Os-
manlıda gedən daxili proseslərin, o cümlədən “millət-i 
hakimə” adlanaraq idarə edən Osmanlı sinfi ilə “millət-i 
məhkumə” adlanaraq idarə olunan Türk sinfinin bir-
birini sevmədiyi səbəbindən bir çox Anadolu türklərinin 
də Səfəvi ocağı ətrafında birləşməsini sonuncuların 
güclənməsinə səbəb olaraq göstərir. Buna baxmayaraq, 
məzhəb ayrı-seçkiliyinin milləti parçalamasını diqqətdən 
qaçırmayan müəllif bu tarixi səhvi şah II İsmayılın və 
Nadir şahın ciddi cəhdlə yoluna qoymaq istədiyini, lakin 
heç cür nail ola bilmədiyi barədə də geniş söhbət açır. 
Müəllif Səfəvilər dövründən başlayaraq məzhəbin 
siyasətə alət edilməsinin Fars irqçiliyinə xidmət etməsini 
və onun Azərbaycan türklüyünün özünütanımasına ma-
ne olduğunu təəssüf hissiylə qeyd edir və “Əhməd 
Ağaoğlu İran haqqında” adlı məqaləsində Əhməd bəy 
Ağaoğlunun da bu məsələyə məntiqli tənqidi müna-
sibətini oxucuya çatdırır. 
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Doğrusu, hər hansı sufi təriqətinin sünni və ya şiəyönlü 
olmasını düşünmək mənim üçün qurumuş bulaqdan su 
götürmək kimidir. Çünki təsəvvüf idrakla – ağlın ağlıyla 
bağlı olduğundan, orada siyasi formaya qətiyyən yer 
yoxdur. Ona görə də hər hansı sufi təriqətinin sünni və ya 
şiəyönlü olması, məncə, təriqətin mahiyyətini itirməsi de-
məkdir. Bəzi ədəbiyyatlarda sufi təriqətlərinin mahiy-
yətcə bir neçə yerə bölündüyünü, bir qisminin sünni-
yönlü, digərinin isə şiəyönlü və s. olduğunu yazırlar. Bu 
fikri tamamilə yanlış hesab edirəm. Çünki əgər söhbət 
vəhdəti-vücuddan, Haqqa qovuşmaqdan, Allahın köl-
gəsini öz könlündə tapmaqdan, hər şeyi Allahda gör-
məkdən, eləcə də özünü Allahda, Allahı özündə ara-
maqdan gedirsə, demək bu ruhani bir hissdir, Ulu Ruhla 
təmas məsələsidir, İlahi eşqiylə bağlıdır. Belə bir İlahi 
məqamın nə məzhəb bölücülüyünə, nə irq ayrı-
seçkiliyinə, nə din fərqinə, bir sözlə, təfriqəçiliyə heç bir 
dəxli yoxdur. Çünki, bildiyimiz kimi, təsəvvüf baş kəs-
məyin, qan tökməyin əleyhinədir, maddi varlıqların fani 
olduğunu təlqin etməkdə, insanı nəfsani olan hər şeydən 
çəkindirməkdə, onu Allahda yox olmaqda, yaxud Allahla 
bütövləşməkdə – vəhdəti-vücudda görməkdədir. Necə ki, 
– nə mən varam, nə sən varsan, var olan bir Allahdır, – 
deməkdədir. Ona görə də, hesab edirəm ki, “Səfəviyyə” 
əvvəl sufi təriqəti kimi formalaşsa da, sonradan şiəliyi 
özünə istiqamət seçməklə siyasiləşib və bununla da, onun 
sufilik mahiyyəti kölgədə qalıb. 

Beləliklə, nə qədər çətin olsa da, Nəsib Nəsiblinin cəmi-
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cümlətani 200 nüsxə ilə çap olunmuş qızıldan qiymətli 
“Güneyli-quzeyli məsələlərimiz” kitabı barədə fikirlərimi 
yekunlaşdırmaq istəyirəm. Amma çox istərdim ki, milli 
mədəniyyətimizə, dövlətçiliyimizə, bütövlüyümüzə, milli 
tariximizə işıq salan bu kitab bir milyon tirajla yenidən 
çap olunub, təmənnasız olaraq Türk dünyası insanlarına 
paylanılsın. Çünki bu, hər bir Azərbaycansevər, hər bir 
türksevər, hər bir millətçiliyimizə, dövlətçiliyimizə, milli-
mədəni ənənələrimizə sayğılı insanın sevə-sevə oxu-
yacağı, maariflənəcəyi bir kitabdır. Lakin kitabın böyük 
tirajla çap olunması ya dövlət səviyyəsində olmalıdır, ya 
da bunu milli burjuaziya öz üzərinə götürməlidir. Elə bu 
yerdə Nəsib bəyin özündən sitat gətirmək istəyirəm: 
“Milli qüvvələrin ən çətin işlərindən biri milli bur-
juaziyanı milli işə cəlb etməkdir. Burjuaziya siyasətə çətin 
gəlir, həmişə çəkingən olur. Çünki sərvətini itirməkdən 
qorxur. Bu da normaldır. Amma burjuaziyanın böyük 
kəsimi milli işə qatılmayınca bu iş qabağa getməz...”. 

 
Bakı, 06 mart 2014-cü il 
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Sınıq körpü və Ehram çayı 
 

ər dəfə Sınıq körpüdən keçəndə bu tarixi abidə 
haqqında məqalə yazmaq istəyim baş qaldırırdı. 

Bu dəfə də Bakıdan Borçalıya gedərkən həmin arzum 
məni yenidən silkələdi və yazını haradan başlayacağım 
barədə düşündüm. Sınıq körpüyə yaxınlaşanda isə ilk diq-
qətimi çəkən onun qırmızı kərpiclərdən hörülmüş tağları 
oldu. Demə, ipucu axtarmağa heç lüzum yox imiş, çünki 
dərd qarşı gələndə kərəm ona sipər olur və hər şeyin öz 
vaxtı var, deyiblər... 

Nədənsə insanlar bu körpüyə onun dədə-baba adı olan 
“Sınıq körpü” yox, məhz “Qırmızı körpü” deyirlər. Yəqin 
ki, sütunlarının qırmızı kərpicdən hörüldüyünə görə onu 
bu cür adlandırırlar. Qeyd edim ki, qədim türklərin dü-
şüncəsində qırmızı rəngin kultu mövcud idi. Bu fikrin 
izahı üçün haşiyə çıxaraq demək istəyirəm ki, qədim dövr-
lərdə bu rəng günəş enerjisi və ya nur rəmzi hesab edilirdi. 
Belə ki, qədim tunc dövrü insanlarının inancına görə, 
həmin dövrdə simvolu qırmızı rəng olan Al ruhu (bu 
barədə Nəsir Rzayev “Əcdadların izi ilə” kitabının 80-ci 
səhifəsində məlumat verir) xeyirxahlıq daşıyıcısı kimi 
ortaya çıxıbmış. Ona görə də qədimdə bədxah ruhlardan, 
bəd nəzərdən qorunmaq üçün qırmızı parçalardan geniş 
istifadə edərlərmiş. Bunun nəticəsi olaraq bu gün də toy-
nişan, gəlin əşyaları adətən qırmızı parçalardan hazırlanır. 

H 
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Eləcə də qızılca və buna bənzər digər xəstəliklərə düçar 
olanlara qırmızı paltar geyindirilir, hətta onlar üçün yataq 
dəsti də qırmızı rəngdə salınır. Bu günümüzdə də göz 
səyriyəndə qocalarımız səyriyən gözün üstünə kiçicik qır-
mızı parça kəsiyi və ya qırmızı sap qoyulmasını tövsiyə 
edir, “xeyirliyə səyrisin” deyə dua edirlər. Günəşin rəmzi 
olan qırmızı rənglə bağlı bu ənənə qədim Şumer mədəniy-
yətinə söykənir. 

Bundan başqa, qədim dövrdə əcdadlarımız qəbirlərini 
əbədi yaşayış evi saydıqlarından onun içini qırmızı rəngə 
boyayırlarmış. Onlar qəbirlərinin Günəş allahının himayə-
sində olduğunu zənn etdiklərindən və qəbirlərində həyat 
enerjisi olan günəş istisinin, nurun olacağına inandıqların-
dan belə edirlərmiş. Güman edirəm ki, bu gün də rəhmətə 
gedənlərə “qəbri nurla dolsun” deyiminin və son mənzilə 
yola salarkən bəzi bölgələrdə cənazənin üstünə qırmızı ör-
tük salınmasının da kökü həmin qədim inanclardan qay-
naqlanır. Sınıq körpünün də qırmızı kərpicdən hörülməsi 
elə bu tikilidəki və onun altından axan çaydakı müqəddəs-
likdən, əski inancdan xəbər verir. Bəlkə elə bu zərurətdən 
bu sətirlərin müəllifinin “Sınıq körpü” adlı şeiri də dünya-
ya gəldi və “Ulduz” jurnalının 2007-ci ilin 6-cı sayında işıq 
üzü gördü. 

Sınıq körpünün neçənci ildə və kim tərəfindən tikildiyi 
barədə hələki dəqiq tarixi məlumat əldə olunmayıb. Bəzi 
alimlər onun XI-XII əsrlərdə tikildiyini deyirlər. Bu körpü-
nün XVII əsrdə çar Rostom tərəfindən əsaslı təmir edildiyi 
məlumdur. Görünür, bəzi alimlər tərəfindən körpünün ti-
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kilmə tarixinin səhvən XVII əsrə aid edilməsi elə həmin 
faktla bağlıdır. Bununla yanaşı görkəmli alimlərdən 
M.Hüseynov, L.Bretanitski və Ə.Salamzadənin birgə yaz-
dıqları “Azərbaycan memarlığı tarixi” kitabında körpünün 
tikilmə tarixinin elmi izahı da əksini tapmışdır. 

Məlumata görə, Sınıq körpüdən 95 metr aşağıda vaxtı ilə 
başqa bir körpü də olub. Həmin körpünün sol və sağ sahil 
bünövrələri hələ də qalmaqdadır. VII-VIII əsr alban tarixçi-
si Musa Kalankatlı “Alban tarixi” əsərində söhbət açdığı-
mız körpüdən bəhs edərək yazır: “Knyaz Feodil Uti vila-
yətinə (bu vilayətin Qafqaz Albaniyasının Gürcüstan ilə 
həmsərhəd olan vilayətlərindən biri olduğu deyilir) 
gələrək Sınıq körpü yaxınlığında Kür çayı sahillərində 
yerləşdi.” 

Buradan aydın olur ki, Musa Kalankatlı tərəfindən “Al-
ban tarixi” yazılan vaxtlarda da bu körpü elə “Sınıq kör-
pü” adlanırmış. Həmin körpü uçduqdan sonra isə XII əsr-
dən bu günə kimi bizə məlum olan Sınıq körpü inşa edilib, 
yaddaşlarda özünə yer salıb... 

Sınıq körpü Ehram çayının üzərində tikilib. “Ehram” 
hidronimi barədə də qısa fikir söyləmək istəyirəm. Çayın 
adı ruscada “xram”, gürcücədə “xrami” adlanır. Bu da 
“ibadətxana” və ya “məbəd” mənasına gəlir. Azərbaycan 
türkcəsində isə bu çay “piramida” və ya “piramida şəklin-
də olan tikili” mənası daşıyan “ehram” adlanır. Göründü-
yü kimi “ehram” komponenti “xram” və “xrami” ifadələri 
ilə deyim bənzərliyi təşkil etsə də, onun başqa dilə tərcü-
məsi deyil. “Xram” adı bu çayda bir müqəddəsliyin oldu-
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ğunu göstərir, görünür qədimdə çayın hansısa bir hissə-
sində ibadətgah yerləşibmiş, yaxud da ola bilsin ki, qədim 
zamanlarda bu çay insanların bizə məlum olmayan elə bir 
inanc yeri olub ki, o da bu günümüzə gəlib çatmayıb. “Eh-
ram” adı isə çayın üstündən salınan körpünün forması ilə 
bağlı ola bilər. Çünki bu çayın üstündən salınmış körpülə-
rin əksəriyyəti qismən də olsa piramidanı xatırladır. Lakin 
bu çayın el arasında başqa bir adı da vardır ki, o da dediyi-
miz qədim inanclar üçün istinad nöqtəsi ola bilər... 

Nəsir Rzayevin “Əcdadların izi ilə” kitabının 15-ci səhi-
fəsində deyilənlərə rəğmən, “Avesta”da altı müqəddəs al-
lahın adı çəkilir. Bunlardan simvolları aypara, günəş və 
ayğır (erkək at) təsvirlərindən ibarət, günəş, işıq və 
təmizlik allahı “Mehr”, əllərində və qollarında bilərzik, 
boynunda sinəbənd olaraq çılpaq vəziyyətdə şir, qoyun və 
digər heyvanların üstündə dayanmış və ya oturmuş 
şəkildə təsvir olunan, xeyir-bərəkət və su ilahəsi, eləcə də 
bütün heyvanların hamisi hesab edilən allah “Anahit”, 
simvolları öküz və at olan, ölkəni daşqından, aclıqdan və 
düşmən hücumlarından qoruyan allah “Tiştriya”, 
məhkəmə işləri ilə məşğul olan allah “Rtiş”, həyat ağacı və 
ya ağac budağı kimi simvollaşdırılmış, şərab və müqəddəs 
içki allahı “Homa”, simvolları toğlu (erkək qoyun), daş 
keçi, quş, insanın şirlə mübarizəsi, süvari, qanadlı və 
qanadsız at, öküz, dəvə, qaban kimi müxtəlif təsvirlər 
olan, əjdaha ilə vuruşan allah, qələbə allahı “Vertraqana” 
adlanır. Buradakı xeyir-bərəkət və su ilahəsi, eləcə də 
bütün heyvanların hamisi hesab edilən allahın (Anahit) 
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adı mövzumuzla bağlı bir qədər diqqət çəkəndir. Belə ki, 
bu ifadə Azərbaycan və Gürcüstanın bugünkü sərhə-
dindən keçərək Kürə qovuşan Ehram çayının el arasında 
digər adı olan “anaxatır” ifadəsinə çox yaxındır. Xalq 
tərəfindən qoşulmuş bir rəvayətə görə “Ehram” adlan-
dırdığımız çayın suları qədimdə daşaraq bir körpəni (qun-
dağı) aparmış və ananın harayını eşidən ulu Tanrı onun 
xətrinə (ananın xətrinə) körpəsini bir çilləkənə ilişdirərək 
özünə qaytarmışdır. Rəvayətdə deyilir ki, o gündən bir 
çoban həmin çaya “anaxatır” adı veribmiş. Təbii ki, bu, bir 
xalq rəvayətidir. Belə ki, hər hansı toponim, hidronim və 
ya etnonimin etimologiyası bilinməyəndə, həmin ad xalq 
tərəfindən əfsanələr, rəvayətlərlə bəzədilir. Lakin güman 
edirəm ki, Ehram çayının qədim adı yuxarıda dediyimiz 
allahın adından götürülən “Anahit” olubmuş və bu hidro-
nim zaman-zaman metatezaya uğrayaraq el arasında əv-
vəlcə “anahatır”a, sonra isə “anaxatır”a çevrilib. Ola bilsin 
ki, yuxarıda güman etdiyimiz məbədgah və ya ibadətgah 
elə “Anahit”in adıyla bağlı olub. Onu da qeyd etmək istə-
yirəm ki, “xram” və “anaxatır” komponentləri müqəddəs-
lik göstəriciləri ilə bir-birinə daha yaxındır. Deməli, Ehram 
çayının yenidən hansı şəkildə adlanması barədə düşün-
məyə də dəyər. Bununla belə barəsində söhbət açdığımız 
körpü elə “Sınıq körpü”dür. O, həmin adla tanınaraq öz 
ömrünü əsrlərin dolanbaclarından günümüzə və gələcəyə 
daşımaqla davam etdirməkdədir. 

Bakı, 08 dekabr 2010-cu il 
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“Borçalı” Cəmiyyəti və Elatın doqquz 
simfoniyası 

(oçerk) 
 

Elat günü doğulunca qutlu dan, 
Haqqa doğru yol başlar Armudludan. 
Üç ölkənin bayraqları əllərdə, 
Bu birliyə marş oxuyar dillər də. 
Borçalıya milyonlar axışacaq, 
Mutlu gözlər sevgiylə baxışacaq. 
Süzəcək dodaqlar gör neçə ayə, 
Gəl, üç dostu bir arada görməyə, 
Azərbaycan, Gürcüstan, həm Türkiyə! 

 
Mədəniyyətlərin təmas nöqtəsi – Armudlu yaylağı 

 
əlum olduğu kimi, 2009-cu ildən etibarən hər il 
iyul ayının 26-da “Borçalı” Cəmiyyətinin təşkilat-

çılığı ilə Dmanisi rayonunun Armudlu yaylağında 
“Borçalı türklərinin Elat mədəniyyəti günü” yaylaq fes-
tivalı keçirilir. Bu barədə mətbuat orqanlarında kifayət 
qədər məlumat var, o cümlədən mənim də çoxsaylı mə-
qalələrim və səfər qeydlərim vaxtaşırı müxtəlif qəzet, jur-
nal, internet saytlarında yer alıb. Bu dəfə isə bəzi mühüm 
məqamlara da toxunmaqla Elatla bağlı düşüncəmdə for-
malaşmış mənzərəni əziz oxucunun önündə sərgiləmək 

M 
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əzmindəyəm. 
Maksvelin “Parçala, hökm et!” qaydası dəbə mindiyi 

vaxtdan Bütöv Azərbaycanla birlikdə onun tərkib hissəsi 
olmuş Borçalı da zamanla bu “sunami”nin dağıntılarına 
məruz qalmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Borçalı XX əsrin 
əvvəlində ərazisinin cənuba doğru uzanan tam yarı hissə-
sini itirmiş, qalan hissəsi ilə Gürcüstanın tərkibində yaşa-
maqdadır. 

Bu gün Borçalının Dmanisi rayonunun Yırğançay kən-
dindən başladığını demək olar. Lakin tarixin amansızlıq-
larına sinə gərən Borçalı dilini, dinini, mədəniyyətini, 
adət-ənənəsini bu günə qədər mükəmməl tərzdə saxla-
maqda, onu göz bəbəyi kimi qorumaqda və gəlişdirmək-
dədir. “Borçalı” İctimai Cəmiyyətinin bu yöndə gördüyü 
işlər də əsasən həmin amala xidmət edir. Çünki yaşamaq 
haqqını, ayaqdadurma müvazinətini itirmiş bir xalq və ya 
boyun dili, inanc sistemi, adət-ənənəsi ilə yanaşı izinin də 
tarix səhnəsindən silindiyini tarixi ədəbiyyatlardan bili-
rik. Adıçəkilən cəmiyyətin apardığı ictimai-siyasi fəaliy-
yətin kökündə dayanan məntiq – Borçalı türklərinin 
bütün mənalarda tərəqqisinə əməyini sərf etmək, onların 
öz mənəvi zənginliyini, insanpərvərliyini, haqpərəstliyini 
Gürcüstanın bütövlüyü uğrunda mübarizəyə yönəltmək, 
eləcə də gürcü xalqı və Gürcüstan türklərinin qarşılıqlı 
inteqrasiyasını təmin etməklə yüksək əyarlı ortaq Gür-
cüstan mədəniyyətinin formalaşmasına yardımçı olmaq-
dır. Zənnimcə, belə bir günün çox da uzaqda olmadığını 
düşünənlər yanılmırlar. Yanılanlar isə “Borçalı” Cəmiy-
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yəti barədə özündən qara xülyalar uyduranlardır. Çünki 
türk varlığımız, türk ruhumuz haqq və ədalətdən kənar 
davranmağı, separatçılığa, ayrı-seçkiliyə meyillənməyi 
bizə bağışlamaz. Türk dünyasının böyüklüyü onun hər 
zaman öz şəffaf, bütöv ruhaniyyat dünyasına, qədim 
inanc sisteminə, Qurani-Kərimə istinad etməsində və nə-
hayət, fitrətində Türk mədəniyyəti ilə İslam əxlaqını bir-
ləşdirməsində olub. Yadıma bir sitat düşdü: “Konstanti-
nopolda kardinal şapkası görməkdənsə, Türk çalmasını 
görməyi daha üstün tuturam”. Bu sözləri Osmanlılar Ko-
nstantinopolu (İstanbul) mühasirəyə alarkən Bizans əsil-
zadələrindən olan Notaras söyləmişdir. Onlarda bu 
rəğbəti yaradan Osmanlı dövlətində varlı və kasıb, bəy və 
kəndlinin eyni haqqa və hüquqa malik olması, qeyri-mü-
səlmanlara isə dövlətə Allah tərəfindən əmanət verilmiş, 
qorunmağa ehtiyacı olan insanlar kimi baxılması idi. Bir 
sözlə, haqq-ədalət burada da öz sözünü demişdi. 

Bu cür düşüncə tərzinin böyük sürətlə formalaş-
masında “Borçalı” Cəmiyyətinin təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə hər il Armudlu yaylağında keçirilən “Borçalı türk-
lərinin Elat mədəniyyəti günü” tədbirinin də kifayət qə-
dər əməyi olub və olacaqdır. Belə ki, hər Elat bayramı 
günü müxtəlif ölkələrdən onminlərlə insan tədbirdə 
iştirak etmək məqsədilə Armudlu yaylağına axışır, yerli 
əhalinin mədəniyyəti, məişəti, tarixi, adət-ənənəsi, icti-
mai-siyasi mövqeyi, düşüncə tərzi ilə yaxından tanış olur, 
onu dünya xalqlarının diqqətinə çatdırırlar. Çeşidli ölkə-
lərdən təşrif buyurmuş müxtəlif təbəqəli ziyalı insanların 
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çıxışları həm də fikir mübadiləsinin təminatçısına çevrilir, 
eləcə də müxtəlif peşə sahibləri – müğənnilər, aşıqlar, 
şairlər, jurnalistlər, alimlər, idmançılar məhz Armudlu 
yaylağında təcrübə, intellekt, mədəniyyət mübadilələri 
edirlər. Bu, artıq Armudlu yaylağının mədəniyyətlərin 
təmas nöqtəsinə çevrildiyini göstərir. Bunun nəticəsidir 
ki, qazanc əldə etmək, güvəncli yaşamaq məqsədilə 
Borçalıdan müxtəlif ölkələrə üz tutmuşlar arasından və-
tənə qayıdanların sayı çoxalıb. Bu gün Borçalı kökənli 
yüzlərlə gənc Gürcüstanın ictimai-siyasi elitasına nüfuz 
edir, haqqın mühafizəsi, hüququn qorunmasında səylə 
fəallıq göstərirlər. Bundan başqa, Azərbaycan türklərinin 
kompakt yaşadığı Gürcüstanın hər bir rayonundan ildə 
yüz nəfərə yaxın orta məktəb məzunu ali məktəblərə 
qəbul olunur. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, gənc-
lərimizdə gəlişmə, mənəvi potensial, özünəgüvənc hissi 
yüksək səviyyədədir. 

 
“Elat” və “Elat mədəniyyəti” hansı anlamı daşıyır? 

 
“Elat” sözünün daşıdığı məna barədə əvvəlki məqalə-

lərim və müsahibələrimdə kifayət qədər bəhs etmişəm. 
Lakin hərdən buna diqqətsizlik göstərərək uydurma mə-
nalandırmalarla çıxış edənlər də tapılır. Bu səbəbdən 
“elat” anlamını bir daha təfsilatı ilə açıqlamağa çalışacam. 

Qədim Türk dövlətləri, o cümlədən də XIX əsr rus işğa-
lına qədərki dövrlərdə ölkəmizdə xanlıqlar səfərbərlik za-
manı çağdaş dövrümüzdən fərqli olaraq hər adamı 



9-CU MEYDAN  

327 
 

orduya çağırmazdılar. Ölkə savaşa hazırlaşarkən çağırış-
çılar məhz elatlardan ibarət olurdu. O zamanlar hər 
kənddə 15-dən 30-dək elat olardı. 

“Elat” qədim türklərdə ölkənin ordu sıralarına layiq 
olan, kəndin sayılıb-seçilən, döyüş bacarığı olan, cəsur, 
təlim görmüş, atı və qılıncı olan, elinə, yurduna, vətəninə 
sahiblənməyi bacaran adamlara deyilərdi. Bundan başqa, 
elat olan kəs az-çox şəxsi mülkiyyətə – evə, torpaq sa-
həsinə də sahib olmalı idilər. Xanlar “elat” tituluna yiyə-
lənmiş gəncləri bütün növ vergilərdən azad edər, hətta 
onlara donluq (maaş) da verərlərmiş. Elatlar dövlət qu-
rumlarının diqqət və nəzarətində olduqlarından qeyri bir 
işlə məşğul olmazlarmış. Öhdələrində olan torpaq sa-
həsini isə icarəyə verər və bu minvalla ailəsinin dolan-
masını təmin edərlərmiş. 

Xanlar tez-tez səfərbərlik elan edib, elatların döyüş qa-
biliyyətini yoxlayar, təlim məşqləri keçirərlərmiş. Kəndin 
cavanları elat olmağa çox həvəsli olsalar da, bu, hər 
adama qismət olmazmış. Belə ki, elat olmaq istəyənin 
yuxarıda sadaladığımız keyfiyyətlərindən başqa maddi 
durumu da qənaətbəxş olmalıydı, bu mənada ki, onun at, 
qılınc, qalxan və döyüşçüyə lazım olan digər ləvazimat-
ları almağa pulu olmalıydı. Bunu bacarmayanlar işə əkin-
tikinlə məşğul olmaqla kifayətlənərdilər. Əski dövrlərdə 
el adamları, kənd sakinləri öz elatlarıyla fəxr edərlərmiş. 
Eldə-obada çox kasıb, lakin Elat olmaq üçün ürəyi çır-
pınan gənclər də çox olardı. Seçilmiş tay-tuşlarından 
geridə qalmaq istəməyən bu insanlar Elat olmaq uğrunda 
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işləyib-çalışar, dəridən-qabıqdan çıxardılar, lakin bu, hər 
kəsə qismət olmazdı. Hətta gənclər arasında atasına, 
babasına, yaxud güvəndiyi bir yaxınına, – get, Xandan 
xahiş elə, məni də Elata qəbul etsin, – deyə yalvaran 
gənclər də vardı. O da cavab verərdi ki, oğlum, sənin qı-
lıncın, atın, pulun, torpağın və evin yoxdur, sən necə elat 
ola bilərsən?! 

Köhnə zamanlarda yayda yaylağa, qışda isə qışlağa köç 
edən maldarlar, eləcə də karvanlar quldurlardan qorun-
maq, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tutaq ki, sikkə, 
donluq və ya bir neçə o dövrün “valyuta”larından biri 
olan “toğlu” ödəmək qarşılığında özlərinə elatlardan mü-
hafizəçi dəstə götürərlərmiş. Ona görə də, bu qədim türk 
ənənəsi “Elat mədəniyyəti” adlanır. Bir sözlə, o zamanın 
“elat”ı bu gün bütün dünyada hallanan “elita” sözünün 
ulu babasıdır desək, yanılmarıq. 

 
Elat – bir könül bayramıdır, mərdlər, ərlər, ərənlər 

meydanıdır 
 
Sual oluna bilər ki, “Borçalı Türklərinin Elat mədə-

niyyəti günü” festivalının keçirilməsini hansı səbəblər 
doğdu? Bu sualın cavabı çox sadə və aydındır. Bildiyimiz 
kimi, müasir zamanımızda dünyanın bir çox yerlərində 
döyüşlər gedir. İnsanların ruhu pozulur, haqqı tapda-
lanır, öldürülür, günahsız yerə əzilirlər. Bunun qar-
şısında, belə bir zamanda özünü qorumaq və bölgədə 
rahat yaşayışın təminatı üçün ideoloji bir düşüncə lazım 
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idi. O ideoloji düşüncə də bölgədə etibarlılığın, təhlü-
kəsizliyin və sülhün qarantı olan bir model olaraq ortaya 
qoyulmalı idi. Bu model həm də Gürcüstan və Azərbay-
can torpaqlarının bir hissəsinin işğal altında olduğu, 
şimal təhdidləri ilə üz-üzə qaldığımız halda müstəqil-
liyimizin qorunmasına, dövlətlərimizin möhkəmlənmə-
sinə, insanlarımızda milli şüurun düzgün istiqamətə yö-
nəldilməsinə, iqtisadiyyatımızın inkişafına, hərbi gücü-
müzün artırılmasına yardımçı olmalı idi. Biz bunu “Bor-
çalı” Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlinin təklif 
etdiyi Elat Bayramı düşüncəsində gördük. Beləliklə, 
Borçalının Armudlu yaylasında, hər il iyul ayının 26-da 
“Borçalı Türklərinin Elat Mədəniyyəti günü” könül fes-
tivalı deyilən bir Türk mərasimi reallaşdırdıq. Burada 
bizim məqsədimiz Borçalı Türklərinin və Gürcüstanın 
səsini dünyaya eşitdirməkdir. Azərbaycanın, Gürcüstanın 
və Türkiyənin rəsmi şəxslərini, hökumət dairələrini 
Borçalıda, Armudlu yaylasında bir araya gətirmək, bu 
bayramda onların əqidə birliyinə nail olmaq, həmçinin 
onların eyni fikir və ideal ətrafında düşünmələri, 
görüşmələri üçün əlimizdən gələni etməkdir. Eyni za-
manda, Borçalı Türklərinin birliyini yaratmaq, onları 
Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatında fəal olmağa səs-
ləmək, eləcə də, bu xalqın adət-ənənələrini, bütövlükdə 
mədəniyyətini yaşatmaq da ümdə məqsədlərimizdən 
biridir. Və buradan bütün dünyaya barış, sülh, qardaşlıq 
mesajları veririk. Çox təəssüf ki, dünyanın hər yerində 
döyüşlər, ağrı və əzablar, qətliamlar yaşanır. Bizlər Bor-
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çalı Türkləri olaraq hər vaxt barışın, sülhün, qardaşlığın 
yanında olduq, dövlətimizə, bayrağımıza hörmətlə 
davrandıq, bundan sonra da birlik və bərabərlik me-
sajlarımızı verməkdə davam edəcəyik. Hər il bu bayrama 
daha çox təşkilatlar, cəmiyyətlər qatılır. Bizim bu qar-
daşlıq çağırışımız böyük əks-səda verir. Türkiyədən, 
Azərbaycandan, Güney Azərbaycandan qardaşlarımız 
gəlirlər. İnşallah gələcək illərdə dünyanın fərqli yerlərin-
dən də qonaqlarımız gələcək və bizlər Gürcüstanda sevgi, 
qardaşlıq, barış, sabitlik məşəlini dünyanın diqqətinə 
daha geniş şəkildə təqdim edəcəyik. 

“Borçalı Türklərinin Elat mədəniyyəti günü” bayra-
mının mahiyyəti və məziyyətindən bəhs edərkən, onun 
sülh, barış, qardaşlıq, dostluq, strateji tərəfdaşlıq, birgə-
yaşayışın təmini, milli formalaşma, təfəkkür genişliyi, 
mədəniyyətlərin qarşılıqlı inteqrasiyası, vətənin müstə-
qilliyini, ölkənin ərazi bütövlüyünü, dövlət atributlarını 
sevmə, mədəni yüksəliş, mənəvi dirçəliş bayramı olaraq 
qəbul edilməli olduğunu altını cızaraq vurğulamalıyıq. 

Elat – bir könül bayramıdır, mərdlər, ərlər, ərənlər 
meydanıdır. Əlbəttə, bu məqamda M.C.Rumidən sitat 
gətirmək çox yerinə düşər: ”Şəfqət və mərhəmətdə günəş 
kimi ol, dözümlülükdə dəniz kimi ol, təvazökarlıqda və 
sadəlikdə torpaq kimi ol, səmimiyyət və xeyirxahlıqda 
axar su kimi ol, başqalarının qüsurunu örtməkdə zülmət 
gecə kimi ol, hiddət və əsəbilik anında ölü kimi ol! Əgər, 
bunları bacarmırsansa çəkil, get, əksinə, bacarırsansa, kim 
olursansa ol, GƏL! İstər bütpərəst ol, istər atəşpərəst ol, 
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istər yəhudi ol, istər xaçpərəst ol, dinindən, dilindən, 
irqindən asılı olmayaraq kim olursansa ol, lap min dəfə 
tövbəsini pozmuş ol, yenə də GƏL! Bizim qapımız ümid 
qapısıdır. İnsanı insan olduğuna görə sev! Eyni dildə 
danışanlar yox, eyni duyğunu daşıyanlar bir-birini daha 
erkən və daha artıq anlayar. Məhrəmliyin dili tamam 
başqa dildir. Ürək birliyi dil birliyindən daha üstündür, 
ruhun dili bütün dillərdən gözəldir”. Elə bu ruha 
köklənmiş Zəlimxan Məmmədlinin təşəbbüsü ilə yara-
dılmış “Elat” mədəniyyəti günü də neçə ildir ki, insanlara 
müsbət enerji paylamaqdadır. Bu mədəniyyət “Elata gəl!” 
çağırışı ilə insanları intellektual səviyyəyə, mənəvi 
birliyə, milli kökə səsləməklə yanaşı həm də onları qonşu 
xalqlarla dostcasına yaşamağa, separatizmə “yox” de-
məyə, dövlətə və dövlətçiliyə, ölkənin demokratik inkişa-
fına xələl gətirmək istəyənlərə qarşı ayıq-sayıq olmağa 
sövq edir. Bu mədəniyyətin, bu çabaların məqsədi – şəkli 
məzmunlu, elmi hikmətli, nəzəriyyəni təcrübəli, dostluğu 
sədaqətli, həyatı əmniyyətli, dövləti ədalətli, insanlığı 
mərhəmətli, zənginliyi səxavətli görməkdir. Çünki bütün 
hallarda ehtiyacı olanlara kömək etməyən varlı adam, 
zəngin hesab edilə bilməz, nəfsinin quluna çevrilib baş-
qalarını incidənlərin adı insanlıq dəftərinə yazıla bilməz. 
Bu mahiyyət müntəzəm olaraq Zəlimxan Məmmədlinin 
və cəmiyyətin digər fəallarının çıxışlarında özünü apay-
dın göstərməkdədir. Üzə deyilən doğru sözlərin xəbis-
lərin qəlbində yaratdığının yalnız kin və ədavət oldu-
ğunu nəzərə alsaq, bu möhtəşəm işə ağızbüzənlərin də 
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olduğunu sövq-təbii hesab etməliyik. Lakin “Elat” mə-
dəniyyəti onlara da “GƏL” deyir. Çünki yenə də 
M.C.Rumi demişkən, bizim könül hovuzumuzun kə-
narında görünənlər görünməyənlərdən daha yaxşıdır, 
ona görə ki, onları öz könül hovuzumuza dəvət etmək 
imkanımızın olduğu şübhəsizdir... 

Elat bayramı həm də bir institutdur. O, gənclərə əxlaq, 
kişilik dərsi, mədəni və mənəvi təlim keçir. “Borçalı Türk-
lərinin Elat mədəniyyəti günü” bayramında toplaşan in-
sanların hər biri elin xilaskar oğulları, qəhrəman övladla-
rıdır, dövlətinə, millətinə sahib çıxanlardır. Bir gün Azər-
baycanın, Gürcüstanın və ya Türkiyənin başını “qara bu-
lud”lar alarsa, burada Elata ağılla, yüksək təfəkkürlə qo-
şulanların hər birisi həmin buludları dəf etməyə, hətta 
vətən uğrunda şəhid olmağa hazır olacaqlar. Bu mənada 
Elat bayramı günü Armudlu yaylağına yığışan qardaş-
bacılarımızın hər biri elatdır. 

 
Elatın doqquz simfoniyası 

 
Elat tədbirlərində Gürcü və Azərbayacan xalqlarının 

qədim dostluğundan, tarixi mehriban qonşuluğundan 
hər zaman iftixar hissi ilə bəhs etmişik. Hökumətlərdən 
demokratik qaydalara riayət etmələrini, qanunları mən-
tiqə uyğun olaraq qəbul etmələrini, insan haqlarının po-
zulmasına yol verməmələrini, etnik azlıqların hüquq-
larını qorumalarını, onlara sevgiylə yanaşmalarını tələb 
etmişik. Çünki böyük zəfərə çatmanın, böyük birliyə nail 
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olmanın yuxarıda dediklərimizə alternativ olan yolunu 
da görmürük. Hər zaman səsləndirdiyimiz şüarlar da elə 
bu kontekstdə olub: 

1. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin dostluğu, 
strateji tərəfdaşlığı regionda sülhün və təhlükəsizliyin qa-
rantıdır! 

2. Qarabağsız Azərbaycan, Abxaziya və Cənubi Ose-
tiyasız Gürcüstan yoxdur! 

3. Gürcüstanda ədalətsiz olaraq dəyişdirilmiş tarixi 
Türk toponimləri qaytarılsın! – Bu barədə qısaca bildir-
mək istəyirəm ki, Bolnisi rayonunun Azərbaycan türkləri 
yaşayan 31 kəndinin türk mənşəli adı XX əsrin axırıncı 
onilliyinin əvvəllərində məqsədli surətdə gürcü adıyla 
əvəzləndırılməklə yerli əhalinin hüquqları pozulmuş, 
haqları tapdalanmış, tarixi yaddaşına təcavüz edilmişdir. 
Qeyd edim ki, bu şovinist qərarın analoquna başqa döv-
lətlərdə rast gəlinmir. Rusiya coğrafiyasında, xüsusilə də 
onun Asiya qitəsinə düşən hissəsində qədim tarixi köklə-
ri olan türk toponimlərinin, Türkiyə ərazisində isə qədim 
yunan toponimlərinin bu günə qədər qorunub saxlan-
dığını dediklərimizə nümunə olaraq göstərmək olar. 

4. Müəyyən rayon və kəndlərdə aidiyyatı olmayan in-
sanlara, lap elə hindlilərə və s. satılmış torpaqlar yerli 
kəndlilərin özünə qaytarılsın! 

5. Azərbaycandilli məktəblərin milli statusunu saxla-
maq şərtilə bu məktəblərdə gürcü dilinin tədrisi güclən-
dirilsin! – Qeyd edim ki, Gürcüstandakı Azərbaycan 
məktəblərində gürcü dilini tədris edən müəllimlər adətən 
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milliyyətcə gürcü olurlar, aşağı sinifdə oxuyan şagirdlər 
isə Azərbaycan türkləri olduğundan müəllimlə bir-birini 
anlaya bilmirlər. Sanki müəyyən qüvvələr gürcü dilinin 
tədrisini bilərəkdən çətinləşdirirlər. Halbuki azərbay-
candilli Gürcüstan məktəblərinin məzunlarından yaxşı 
kadrlar seçib universitetlərdə hazırlayıb, həmin məktəbin 
özünə gürcü dilini tədris etmək üçün göndərmək 
mümkündür. Gürcü dilinə müəyyən qədər bələd olmuş 
yuxarı sinif şagirdlərinə isə milliyyətcə gürcü olan 
müəllimlərin dərs deməsi tamamilə yerinə düşür, hətta 
alqışa layiqdir. 

6. “Borçalı” Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli-
nin Gürcüstana girişinə tətbiq olunmuş ədalətsiz yasaq 
qərarı ləğv olunsun! – Məlumat üçün bildirim ki, 2014-cü 
il oktyabrın 19-da Gürcüstana getmək istəyən Zəlimxan 
Məmmədli bu ölkənin gömrük-keçid məntəqəsində sax-
lanılaraq, ölkəyə girişinin yasaq olduğu barədə məlumat-
landırılmış və heç bir ciddi əsasın göstərilmədiyi akt 
təqdim olunduqdan sonra geriyə qaytarılmışdır. Bununla 
bağlı Gürcüstan və Azərbaycanın dövlət orqanlarına, əla-
qədar qurumlara mütəmadi müraciət olunsa da, Gür-
cüstan tərəfi bir çox hallarda görməzlikdən gəlmiş, heç 
bir ciddi əsas göstərməmiş, cəmi bir dəfə isə qarışıq, həm 
də aidiyyatı olmayan, məntiqsiz, qeyri-obyektiv bir səbəb 
göstərmişlər. Gürcüstanı ən irəlidə gedən gürcüdən heç 
də az sevməyən, hər yerdə bu dövlətin bayrağını başı 
üzərinə qaldıran Borçalı kökənli bir Azərbaycan vətənda-
şının bu ölkəyə girişinə qadağa qoymaq heç bir məntiqə 
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uyğun gəlmir. Bundan başqa isə, “Borçalı” Cəmiyyətinin 
sədrinə qarşı edilmiş bu haqsızlıq cəmiyyətin hər bir 
üzvünə, ümumilikdə Borçalı əhalisinə qarşı edilən 
ədalətsizlik və yasaq qərarının ləğv olunması məqsədilə 
Gürcüstan siyasi hökumətinə müraciət etmiş Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türkiyənin müxtəlif təşkilat rəhbərləri, 
ziyalıları, millət vəkillərinə edilən hörmətsizlik kimi də-
yərləndirilməlidir. 

7. İkili vətəndaşlıq haqqında Azərbaycan və Gürcüstan 
dövlətləri arasında qanunvericilik aktı qəbul olunsun! 

8. Azərbaycan siyasi hakimiyyəti “Borçalı” Cəmiyyətini 
Gürcüstan türklərinin icma təmsilçisi kimi, Gürcüstan si-
yasi hakimiyyəti isə Gürcüstanın Azərbaycanda diaspora 
təşkilatı kimi tanısın! 

9. Gürcüstan hər bir gürcünün olduğu kimi, Borçalı 
türklərinin də milli dövlətidir! – Bəzən bu şüarı düzgün 
dərk etməyənlər də tapılır. Bu, “millət” və “etnos” ifadə-
lərinin fərqini bilməyən, millətləşmə, bütövləşməni, bir-
gəyaşayışın mahiyyətini dərk edə bilməyənlərin möv-
qeyidir. “Borçalı” Cəmiyyətinin göstərdiyimiz tezisini 
oxuyub qarnını-başını qaşıyanlar başa düşmürdülər ki, ta 
qədimdən üzü bəri bütün zamanlarda müxtəlif etnik 
qruplar və tayfalar bir ideya ətrafında birləşərək bir mil-
ləti formalaşdırıb, bu millət də öz növbəsində dövlətini 
qurub. İndiki zamanda hər hansı bir millətin, yaxud da 
dövlətin yalnız bir etnosdan ibarət olduğunu söyləmək 
naşılıq olar. Bu mənada dövlət onun hər bir vətəndaşının 
milli dövləti hesab olunur. Hər hansı bir etnik qrup 
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vətəndaşı olduğu dövləti bilərəkdən özünün milli dövləti 
hesab etmirsə, demək orada separatçılıq meyilləri var. 
“Borçalı” Cəmiyyəti də bunları dərk edərək Borçalı gənc-
lərini Gürcüstanı milli dövləti olaraq sevməyə səslədi. 
Bütün bunların fonunda “Borçalı” Cəmiyyəti hər zaman 
Borçalı gənclərini Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatının 
yaxından iştirakçısı olmağa dəvət edib, ana dilini göz 
bəbəyi kimi qorumaq və sevmək şərti ilə gürcü dilini 
mükəmməl öyrənməyi təlqin edib. Əlbəttə, hər bir insan 
vətəndaşı olduğu ölkənin dövlət dilini bilməyi özünə 
borc hesab etməli və onu da anlamalıdır ki, dövlət dilini 
bilmədən bu ölkədə fəhləlikdən başqa bir şeyə nail olmaq 
mümkünsüzdür. “Borçalı” Cəmiyyəti və onun sədri Zə-
limxan Məmmədlinin bu mövqedə olmasını Gürcüstana 
olan sonsuz məhəbbətlə, onun dövlətçilik ənənəsini, 
konstitusiyasını, bayrağını, gerbini, himnini, mədəniy-
yətini, ərazi bütövlüyünü sevmək və bu dövlətin taleyini 
öz müqəddəratı saymaqla izah etmək olar. 

Tarixi mənbələr göstərir ki, millətin yaranmasında 
etnik qruplar arasındakı irq və əcdad qohumluğu, dil və 
din birliyi, ortaq iqtisadi həyatın olması, ortaq mədə-
niyyət nümunələrinin mövcudluğu, siyasi keçmiş ya-
xınlığı, ortaq tarix və yaddaşın olması, bəlli bir ana 
Vətənə olan sevgi, keçmişin eyni hadisələrinə müna-
sibətdə ortaq qürur və məyusluq hissləri mühüm rol 
oynayırlar. Sadaladığımız amillərin hamısı olmasa da, 
böyük bir hissəsini gürcü xalqı ilə Gürcüstan türklərinin 
ortaq dəyərləri sırasına qatmaq mümkündür. Lakin tarixi 
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faktdır ki, minillərdir öz aralarında heç bir coğrafi sərhəd 
tanımayan bu iki xalq dost-qardaş münasibətilə ortaq 
tarix yaşamalarına, qarşılıqlı mədəni inteqrasiya etmə-
lərinə baxmayaraq, heç bir quru sərhədi olmayan Şimal 
və Baltik dənizlərinin suları kimi bir-birinə qarışmamış, 
bir-birinin içində assimilyasiya olmamışlar. Hesab edirəm 
ki, buna öncə millətləşmə prosesində aparıcı meyarlardan 
sayılan əcdad, dil və din birliyinin iki xalq arasında 
olmaması, ikincisi isə, hər iki millətin öz keçmişi, mə-
dəniyyəti, dili və inanc sisteminin sədaqətlə keşiyində 
durmağı bacarması, öz dəyərləri uğrunda qəhrəmanlıq 
tarixini yazması, həmçinin dostluq münasibətlərinə 
rəğmən mərdanəlik nümayiş etdirmələri səbəb olmuşdur. 

Sözgəlişi, bu məsələylə bağlı çox da uzağa getmədən, 
XII əsrdə Səlcuqlulara qarşı dirəniş göstərmək üçün 
Qurucu Davidin dəvəti əsasında şimaldan Gürcüstana 
gələrək yerli Oğuz türklərilə qarışmış Qarapapaq-Qıpçaq 
türkləri ilə gürcü xalqının birgə mübarizəsindən üzü bəri 
yaşanan, torpaqlar uğrundakı mücadilələri, II İrakli 
dövründə Gürcüstana qarşı hücumlarda 300 araqvili ilə 
çiyin-çiyinə Borçalı Xudu bəyin başçılığı altında vuruşan 
150 nəfər Borçalı türklərindən ibarət döyüşçüləri, II 
İraklinin yaxın dostları, xanəndə və səriştəli döyüşçü 
Allahverdi, sərkərdə Sadıq Yadigarov oğulları Ağacan və 
Allahverdi ilə, eləcə də Şəmsəddinli Əli Sultan kimi 
qəhrəmanların birgə apardıqları mübarizələri nümunə 
üçün qeyd etmək olar. Bundan başqa, XIX əsrin əvvə-
lində Rus imperiyası tərəfindən işğala məruz qalan Cənu-
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bi Qafqaz uğrunda aparılan savaşlar, 1918 və 1990-cı illər-
də müstəqillik uğrunda aparılan mübarizələr, XIX-XX 
əsrlərdə rus-erməni birləşmələri və daşnak-bolşevik sepa-
ratçılarına qarşı aparılan mübarizələr bu iki xalqın ortaq 
problemi, ortaq ölüm-dirim savaşıydı. Çağdaş zamanı-
mızda da ortaq dərdlərimizdən biri hər iki ölkə ərazisinin 
bir hissəsinin mahiyyət etibarı ilə eyni qüvvə tərəfindən 
işğal altında olması faktı, təhdid və təhlükənin eyni yer-
dən gözlənilməsindədir. Eynilə məfkurə birliyi olaraq, 
hər iki xalqın demokratik dövlət quruculuğu, müstəqilli-
yinin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatının inkişafı 
yolunda göstərdiyi çabaları göz önünə gətirsək, onların 
həm də eyni taleyi yaşadıqlarını, eyni yolun yolçuları 
olduqlarını söyləmək olar. Bu mənada hər iki xalq bu 
tarixi məsuliyyətini dərk etməli, birgəyaşayışa pozuculuq 
gətirən, ona mane olan hər cürə siyasi və mənəvi va-
sitələrə nəinki yol verməməli, hətta bu şeytani hissləri ağ-
lına belə gətirməməlidirlər. Bir çox yerləri terrorla üz-üzə 
qalmış və ya müharibə meydanına çevrilmiş dünyada 
ayaqüstə qalmağın, Cənubi Qafqazda sülhün qorunması, 
təhlükəsizliyin təmin edilməsinin yeganə yolu 
Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının tarixi dostluq 
ənənəsini yaşatmaq və birgəyaşayışı təmin etməkdir. 
“Borçalı” Cəmiyyətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türki-
yə dövlətlərini strateji əməkdaşlığa, yaxın dostluğa, meh-
riban qonşuluğa dəvət etməsinin kökündə də elə bu inan-
dırıcı amillər dayanır. 
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Nəyə görə məhz Armudlu yaylağı? 
 
Bunların hamısı öz yerində, lakin sual oluna bilər, – 

bəs, “Borçalı” Cəmiyyətinin İdarə Heyəti “Borçalı Türk-
lərinin Elat mədəniyyəti günü”nü keçirmək üçün nəyə 
görə məkan olaraq məhz Başkeçid dağlarını seçdi? 

Bu məntiqli yanaşmanın təhlili üçün, əvvəlcə xatırladaq 
ki, qədim türklər dağlara müqəddəs varlıq kimi yanaş-
mış, onların Kaylas, Xan-Tanrı, Borus və Üç Şumer kimi 
uca zirvələrinə qalxaraq Tanrıya dualar etmişlər. Tarixən 
peyğəmbərlər də Allahdan vəhy qəbul etmək üçün 
dağlara çıxıblar. Övliyalar, vəlilər, şeyxlər, eləcə də şairlər 
Allahdan sevdalı olmaq, xalqının güzəranı üçün imdad 
diləmək niyyəti ilə və Ona yaxın olmaq məqsədilə 
dağlara üz tutublar. Şairlər Yerin məhvəri hesab edilən 
dağları zaman-zaman mədh etmiş, ona dərdlərini söy-
ləmiş, nicat yolunu elə onda görmüşlər. Bax beləcə, 
dağlar öz qutsallığını isbat edərək insanların inanc yerinə 
çevrilməklə yanaşı, həm də qaçaqların, qoçaqların, igid-
lərin, gerçək ərənlərin güvənc və sığınacaq yerinə, 
müqəddəs məkanına, əyilməzlik rəmzinə çevrilmişdir. 
Qeyd etməliyik ki, “elat” sözünün mahiyyətində də bir 
igidlik, qəhrəmanlıq, əyilməzlik anlamı var. Bütün bu 
dediklərimizə rəğmən “Elat” mədəniyyətinin kökünün 
türklərin tarixi qədər qədim olduğuna şübhə yeri qalmır. 
Eləcə də, dağları elatsız, elatı dağlarsız təsəvvür etməyin 
nə qədər çətin olduğunu dərk etdikdən sonra Elat mə-
dəniyyəti gününün keçirilməsi məqsədilə məkan olaraq 
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Başkeçid dağlarının seçilməsi səbəbini anlamış oluruq. 
Vaxtın 26 iyul tarixinə salınması isə sırf havanın sabit, 
yağmursuz, günəşli keçməsi ehtimalının yüksək olması 
ilə bağlıdır. 

Bu müqəddəs duyğuların nəticəsidir ki, indi o taylı-bu 
taylı Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, eləcə də yuxarıda 
adını çəkdiyimiz ölkələrin xalqları həmin bayramı 
həsrətlə gözləyir və orada iştirak etmək üçün var gücləri 
ilə çalışır, hazırlaşırlar. “Elat” bayramı ruh və struktur 
baxımından gələnəkselliyə dayansa da, mahiyyət etiba-
rilə müasir müstəvidən çıxış edərək bütün dünya xalq-
larını mənəvi birliyə, bəşəri bütövlüyə səsləyir. Digər 
tərəfdən də, bu möhtəşəm bayramın Gürcüstan ərazisin-
də keçirildiyini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Belə ki, hər 
il iyulun 26-da müstəqil, suveren Gürcüstan ölkəsi bir 
daha dünya xalqlarının diqqət mərkəzində olur. Beləcə, 
insanlar ruhi saflıq, əqli duruluq, ürfani bütövlük qa-
zanmaq məqsədilə Başkeçid dağlarına, Armudlu gölünün 
sahilinə üz tuturlar. 

 
Uca dağ başında boran, qar olar 

 
Dağları su yolumu eləmiş hər bir insan zirvələrə çıxar-

kən dumanla, sislə, hətta boranla, qarla qarşılaşdığını 
yəqin ki, etiraf edər. Bunu ədəbiyyatdan, folkloru-
muzdan, dastançılıq ənənəmizdən də yaxşı bilirik. Mə-
nəvi dünyanın zirvələri də belədir. Zamanını qabaqlamış 
böyük amallar, təbii ki, düşüncə boranına sinə gərmək, 
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fikir dumanlarını yarıb keçmək məcburiyyətində qalırlar. 
2009-cu ildən başlayaraq “Borçalı” Cəmiyyətinin fəal-
larından biri kimi hadisələrin birbaşa iştirakçısı olduğum 
üçün deyə bilərəm ki, “Borçalı türklərinin Elat mədə-
niyyəti günü” tədbirinin keçirilməsi də bir sıra çətinlik-
lərlə üzləşdi, ona əngəl olmaq istəyənlər, münafiqlər və, 
hətta “sapı özümüzdən olan baltalar” meydan suladılar. 
Təəssüf ki, “Borçalı” Cəmiyyəti və onun sədri Zəlimxan 
Məmmədli ilə bağlı dezinformasiyalar yayanlar, bu 
təşəbbüsün dövlət əleyhinə olduğu barədə əsassız, 
qərəzli fikir yürüdənlər tapıldı. Bəzilərinin qəlbində bu 
qorxu hissini yaradan, bu mənasız təşvişi, əsassız xofu tö-
rədən nə idi? Çox güman ki, bu, Azərbaycanda Zəlimxan 
Məmmədlinin siyasi mövqe cəhətdən iqtidarın tərəfində 
deyil, müxalifətdə olmasından, Gürcüstanda isə separat-
çılıq baş verəcəyi qorxusundan yaranmış fikirlər idi. Qə-
tiyyətlə deyirəm ki, bunlar yanlış mövqelərdir. Qeyd 
edim ki, günümüzdə hansısa bir təşkilatın başında dur-
maq üçün yanlış olaraq mütləq iqtidar nümayəndəsi ol-
mağın vacibliyini düşünən həmvətənlərimiz çoxdur. Bu 
cür fikirləşənlər anlamalıdırlar ki, müxalifət düşmən 
deyil, ədəbiyyat aləmində tənqidçi kimdirsə, siyasi 
meydanda da müxalifətçi odur. Bundan başqa, deyə 
bilərik ki, iqtidarla müxalifətin son məqsədi bir olsa da, 
baxışları, yolları, mövqeləri bir-birindən kəsinliklə fərqli 
olur və bu səbəbdən də onlar arasında ciddi rəqabət ge-
dir, mübarizə qaçılmaz olur. Müxalifət partiyalarının ol-
maması ölkənin SSRİ rejimindən heç nəylə fərqlən-
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mədiyinin göstəricisi olardı. Lakin “müxalifət” anlamını 
“düşmən” mənasında qavrayan, təkpartiyalı Sovet 
düşüncəsindən qopa bilməyən bəzi gerizəkalılar unut-
dular ki, “Borçalı” Cəmiyyətinin rəhbərliyi Azərbaycanın 
və Gürcüstanın daxili siyasətinə qarışmayacağını, bu hə-
rəkatın Azərbaycan və Gürcüstanın bütövlüyü uğrunda 
olacağını, separatçılığı pislədiyini, iki xalqın qarşılıqlı in-
teqrasiyasına yardımçı olacağını dəfələrlə bəyan edib. 
Eləcə də, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dövlətlə-
rinin strateji tərəfdaş olmalarına, onlar arasında olan 
dostluğun daha da sıxlaşmasına nail olmaq Zəlimxan 
Məmmədli düşüncəsinin, Elat mədəniyyətinin önəmli 
məqsədlərindəndir. Festivalın keçirildiyi səhnə üzərində 
hər üç ölkənin bayrağının dalğalanması da elə bundan 
xəbər verir. Üç ölkənin kristal dostluğu regionda sülhün 
və əmin-amanlığın qarantı ola bilər, – deyə düşünüldü. 
Təbii ki, indi xoşagəlməzliklər arxada qalıb, münafiqlər 
yuvasına çəkilib, hər kəs “Borçalı” Cəmiyyətinin ama-
lının doğruluğuna inanmağa başlayıb, onu sözlə də olsa 
dəstəkləyirlər. Lakin qısqananlar, həsəd aparanlar heç za-
man əskik olmayacaqlar. Yuxarıda sadaladıqlarımızın nə-
ticəsidir ki, Gürcüstan hökumətinin rəsmiləri gələcək Elat 
bayramının keçirilməsinin dövlət səviyyəsində olacağını 
qeyd etdilər. Bir sözlə, “Borçalı türklərinin Elat mədəniy-
yəti günü” dediyimiz zirvə fəth olunub. Ortaq mədəniy-
yətin vüsət aldığı mötəbər bir məkan olduğu üçün bu zir-
vəyə yalnız yüksək və sivil mədəniyyətlə, könlünü pislik-
lərdən arındırmaqla, insanı insan olduğuna görə sevmək-
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lə, ədəblə, vicdanla yüksəlmək olar. İndi mədəniyyətimi-
zi və dövlətçilik ənənəmizi əldə saxlamaq, onu inkişaf et-
dirmək istəyən hər bir insan o zirvənin qorunması yolun-
da fədakar olmalıdır. Çünki Armudlu yaylağı bilavasitə 
Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyəni və onların mədəniy-
yətini, Borçalı türklərini və onun özəlliklərini dünyaya ta-
nıtmaqda bir strateji məkana çevrilib. Hər il Elat 
bayramında ilbəbil artaraq sayı yüz minə yaxınlaşan 
iştirakçıların olması, bir sıra dövlət rəsmilərinin, de-
putatların, eləcə də yerli və xarici təşkilat rəhbərlərinin, 
bilim adamlarının, media nümayəndələrinin, mu-
siqiçilərin, idmançıların bu tədbirə böyük coşquyla qatıl-
ması, mötəbər fikirlərlə çıxış etməsi dediklərimizə əyani 
sübutdur. 

Bakı, 02 may 2016-cı il 
 

 
“Borçalı” Cəmiyyəti və ona qarşı diferensiasiya 

səciyyəli toplantı 
 

Sözönü: Yuxarıda qeyd etdik ki, “indi xoşagəlməzliklər ar-
xada qalıb, münafiqlər yuvasına çəkilib, hər kəs “Borçalı” Cə-
miyyətinin amalının doğruluğuna inanmağa başlayıb, onu 
sözlə də olsa dəstəkləyirlər. Lakin qısqananlar, həsəd aparanlar 
heç zaman əskik olmayacaqlar”. Bu, bir öncəgörmə deyildi, 
ehtimalıydı və, nəhayət, baş verdi də. Necə ki, “Borçalı” Cə-
miyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlinin Gürcüstana girişinə 
qoyulmuş əsassız yasaq qərarının verilməsinə səbəb olan qıs-
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qanclığın bundan sonra bizi daha nələrlə üzləşdirəcəyini 
proqnozlaşdırmaq qismən də olsa mümkün idi. Belə ki, “Bor-
çalı” İctimai Cəmiyyətinin 28 may 2016-cı ildə keçirdiyi 
qurultay xarakterli illik hesabat konfransı və bu konfransda 
Zəlimxan Məmmədlinin yenidən yekdilliklə sədr seçilməsi mü-
nafiqlərin son dərəcə fəallaşmasına səbəb oldu. 

 
“Borçalı” İctimai Cəmiyyəti 7 ildən artıqdır ki, Zəlim-

xan Məmmədlinin başçılığı ilə tarixinin ən parlaq döv-
rünü yaşayır. Cəmiyyətin İdarə Heyəti mütəmadi top-
lantılarını keçirməklə, tarixi Borçalı ərazisi və borçalı-
lılarla bağlı, eləcə də Azərbaycanda yaşayan gürcü əsilli 
əhaliylə bağlı mühüm məsələləri, onların problemlərini 
qabardıb, müzakirə edib və yekun qərara əsasən qəbul 
olunmuş bəyanatı, yaxud da müraciəti həm Gürcüstan, 
həm də Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin diqqətinə 
çatdırıb. Toponimlər, miqrasiya, soydaşlar haqqında 
qanun, təhsil, kəndlilərin torpaqla təmini, infrastrukturlar 
və əhalinin digər maddi-mənəvi problemləri ilə bağlı 
zamanla qaldırılmış məsələlər bu sıradandır. Eləcə də, 
cəmiyyət vaxtaşırı ictimaiyyəti düşündürən məsələlərlə 
əlaqədar mövzu seçərək “Dədə Camal” məclisləri keçirib, 
bayram tədbirləri düzənləyib. Hər il may-iyun aylarında 
illik hesabat konfransı keçirilib, bu konfranslarda sədr 
seçkisi yenidən gündəmə gətirilib, lakin iştirakçılar yeni 
İdarə Heyətinin tərkibini müəyyən etdikdən sonra, sədr 
olaraq Zəlimxan Məmmədlinin qalmasını yekdilliklə 
alqışlayıblar. Təxminən ilin həmin vaxtlarına təsadüf 
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edən “Təbriz gecəsi” və gecədə “Cavad Heyət medalı”nın 
təqdimat mərasimi də hər zaman diqqətçəkən tədbirlər-
dən olub. Bundan başqa, hər il dekabrın 25-də keçirilən 
“Gürcüstan türklərinin həmrəylik günü” tədbiri və bu 
mərasimdə akademik Zahid Xəlilov adına təsis edilmiş 
“Türklüyə xidmət” ödülü laureatlarının təltif edilməsi də 
önəmli fəaliyyətlərdən olub. İyulun 26-da ənənəvi olaraq 
keçirilən, ilk illərdə əngəllərlə üzləşildiyinə baxmayaraq, 
Zəlimxan Məmmədlinin inadlı mübarizəsi və yaxın 
çevrəsinin fədakarlıqları nəticəsində təşəkkül tapan 
“Borçalı Türklərinin Elat mədəniyyəti günü” festivalı isə 
birmənalı olaraq könüllərə bir ayrı sevgiylə yol tapıb. 
Minlərlə daxili və xarici iştirakçıların qoşulduğu həmin 
bayramda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dövlətləri-
nin bayraqlarını nümayiş etdirərək, bu üç dövlətin strateji 
əməkdaşlığa, yaxın dostluğa, sıx əməkdaşlığa dəvət 
edilməsi həm ictimai, həm də siyasi baxımdan mühüm 
səciyyə daşıyır. “Borçalı” Cəmiyyəti adını çəkdiyimiz üç 
dövlətin çiyin-çiyinə dayanmasını regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin qarantı kimi dəyərləndirir. Elat bayramı 
həm də mədəniyyətlərarası dialoq, millətlərarası inteq-
rasiya xarakteri daşıyır. Ümumiyyətlə, Zəlimxan Məm-
mədlinin rəhbərlik etdiyi “Borçalı” Cəmiyyətinin tutduğu 
yol birlik-bərabərlik, bütövlük, demokratiya, inteqrasiya, 
haqların qorunması, hüquqların müdafiəsi yoludur. Bu 
yol insana xidmət, bəşərə qayğı, xalqların dövlətçilik 
ənənəsinə sayğı, ölkələrin ərazi bütövlüyünə sədaqət, 
konstitusiyasına sevgi, bayrağına və gerbinə hörmət yo-
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ludur. Bu yol hər kəsin vətəndaşı olduğu dövlətə sahib-
lənmə yoludur. Bu yol ayrı-seçkiliyi, separatçılığı, məhəlli 
düşüncəni lənətləyən yoldur. Bu, həmin o yoldur ki, 
azadlıqsevərlər, demokratiyapərəstlər, insanpərvərlər 
onu özünə doğma hesab edib və hər zaman dəstək-
ləyiblər. 

Lakin əfsuslar olsun ki, hələ də aramızda bürokratik 
düşüncələrdən xilas ola bilməyən, Sovet rejiminin dik-
tatura siyasəti üsulundan qurtula bilməyən, bəzi arzu-
olunmaz daxili və ya xarici qüvvələrin marağına xidmət 
edən, diferensiasiya yolunu tutan, buqələmunluğu özünə 
peşə və ya həyat tərzi seçmiş soydaşlarımız da var. Cə-
miyyətimizin nizamnaməsini pozaraq özlərindən 
münafiqlik səciyyəli toparlaşma metodu uyduran, yaxud 
da cəfəng və cahillik xarakterli qiyama meyillənən bu 
soydaşlarımız “Borçalı” Cəmiyyətinin üzvü belə olma-
dıqları halda bu qanundankənar addımı atmaqla özlərini 
gözdən salır, olan-qalan nüfuzlarını darmadağın edirlər. 
“Borçalı” Cəmiyyətinin təsisçilərindən bəzilərini öz tərə-
finə çəkərək, onların nüfuzundan sui-istifadə etməklə, 
hətta bəzi ağsaqqallarımızı bu dövlət qanunlarına zidd, 
cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olmayan məkrli 
qiyama cəlb etməkdən belə çəkinmədilər. Onların toplu-
mun imicinə xələl gətirən bu hərəkətləri barədə mət-
buatda yazılan bəzi məlumatları oxuduqca təəssüf 
etməyə bilmirsən. Məsələn, “www.mia.az" saytının 28 
iyun 2016-cı il nömrəsində yayınlanmış “Zəlimxan Məm-
mədli onu da bilməlidir ki,..” başlıqlı yazı bu cümlələrlə 
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başlayır: “Borçalı İctimai Cəmiyyətinin iyunun 25-də Bey-
nəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən növbədənkənar 
konfransında cəmiyyətin yeni rəhbərliyi seçilib və belə 
görünür ki, bu, sabiq sədr Zəlimxan Məmmədlini (haşiyə: 
Zəlimxan Məmmədlinin istefası barədə dezinformasiya 
müəllifin öz uydurması olduğu, yaxud da hansı mənbəyə 
istinad etməsi bəlli deyil) və onun azsaylı tərəfdarlarını 
razı salmayıb. Buna görə yanlış olaraq Cəmiyyətin iyu-
nun 25-də keçirilən konfransının (qeyd: göstərilən tarix 
münafiqlərin əsassız və qeyri-qanuni keçirdikləri toplan-
tıya aiddir – E.C.) nəticələrini şübhə altına almaqdan belə 
çəkinmirlər. Halbuki, Zəlimxan Məmmədli və onun 
azsaylı tərəfdarları bu hərəkətləri ilə 1993-cü ildən fəaliy-
yət göstərən Borçalı İctimai Cəmiyyətinə zərər vurduq-
larının fərqində olmalıdırlar”. Sözgəlişi: maraqlıdır, 
müəllif 2009-cu ildən bəri olan fəaliyyəti zərərli hesab 
edirsə, o zaman 2009-cu ilə qədərki fəaliyyətsizliyi necə 
qiymətləndirir? 

Qeyd edim ki, mən şərti olaraq bu məqalədən sitat gəti-
rirəm, əslində isə bu məsələylə bağlı qiyam tərəfdar-
larının yazdıqları inqubator cücələrinə bənzəyirlər. Hə-
min yazıda həmçinin bildirilir: “Zəlimxan Məmmədli bu 
addımı ilə özünü iyunun 25-də keçirilən konfransın 
bütün iştirakçılarına və onları dəstəkləyən əksər çoxluğa 
qarşı qoyur”. Yəqin ki, oxucu düşünəcək: necə olur ki, 
Zəlimxan Məmmədli Cəmiyyətin sədri olaraq fəaliyyətini 
davam etdirdiyi halda və bəhs edilən qiyamın qanunsuz 
olduğu səbəbilə onu ciddiyə almadığına görə özünü 50-
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60 nəfərlik “konfrans” iştirakçılarına qarşı qoyur, amma 
bu diferensiasiya səciyyəli toplantı iştirakçıları, onun 
“sədr”i və havadarları “Borçalı” Cəmiyyətinin nizamna-
məsinə uyğun olaraq keçirilmiş 28 may 2016-cı il tarixli 
həqiqi konfransını şübhə altına alır, özlərini Borçalı 
kökənli ziyalılara, “Borçalı” Cəmiyyətinin İdarə Heyəti 
üzvlərinə və cəmiyyətin fəaliyyətini dəstəkləyən ictimai-
siyasi xadimlərə qarşı qoymuş olmur??? 

Adıçəkilən yazı belə davam edir: “Zəlimxan Məmmədli 
qəbul etməlidir ki, Cəmiyyətə rəhbərlik etdiyi dövrdəki 
fəaliyyəti nə Borçalı İctimai Cəmiyyətinin, nə ümu-
milikdə borçalılıların mövqelərinə uyğun olmamışdır. 
Onun Azərbaycan və Gürcüstan hakimiyyətinə qarşı mü-
xalifətçiliyi əslində bütün Cəmiyyət üçün arzuolunmaz 
vəziyyət yaratmışdır. Hər bir fərdin, o cümlədən Zə-
limxan Məmmədlinin öz fikirlərini açıq söyləmək hü-
ququ var. Ancaq Zəlimxan Məmmədli Borçalı İctimai 
Cəmiyyətinin sədri kimi məsuliyyətli davranmalı, Azər-
baycan və Gürcüstan hakimiyyətlərinə qarşı Cəmiyyətin 
sədri kimi müxalifətçi mövqedə olmamalı idi”. Fikir 
verin, burada müəllif üçüncü cümləni yazmaqla ondan 
əvvəlki iki cümlədəki fikrini təkzib edir. Hər kəs 
bilməlidir ki, çoxpartiyalı bir cəmiyyətdə yaşayırıq və bu 
partiyalardan yalnız biri iqtidarda ola bilər. Müxalif ol-
maq düşmən olmaq kimi anlaşılmamalıdır. Müxaliflik 
ümumi milli və mənəvi maraqlarımızın təmini yolundakı 
fikir fərqliliyidir və bu, çox normaldır. Zəlimxan Məm-
mədli fərd olaraq, eyni zamanda tanınmış ictimai-siyasi 
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xadim olaraq özəl fikirlərə sahib olmasaydı bu, təəccüblü 
görünərdi. Onun cəmiyyətdə uzun zaman qazandığı sta-
tusuna uyğun olaraq, özəl ideyalar və məntiqli düşün-
cələr irəli sürməsi isə əsla təəccüblü deyil, məncə. Bundan 
başqa, müəllifin yazdıqlarından belə anlaşılır ki, cəmiy-
yətə sədr seçilmiş şəxs hər iki – Azərbaycan və Gürcüstan 
dövlətlərinin iqtidar partiyasına daxil olmalıdır, iqtidar 
dəyişdikcə sədr də partiyasını dəyişməlidir. Görün, nə 
qədər gülünc bir fikirdir. 

Biz Zəlimxan Məmmədlinin başçılığı ilə “Borçalı” Cə-
miyyətinin İdarə Heyətinin üzvləri, El məclisləri başçıları 
və cəmiyyət fəalları olaraq yenə də tolerantlıq, dözüm, 
səbir nümayiş etdirir, həmin bu qeyri-qanuni toparlaşan 
soydaşlarımızı Cəmiyyətə dəvət edir, onların fikirlərini, 
tələblərini birlikdə müzakirə etməyə hazır olduğumuzu 
bildiririk. Onların bu təklifimizi qəbul etmədikləri, öz 
mövqelərində qaldıqları halda isə, onsuz da heç nəyə nail 
ola bilməyəcəkləri və özlərinin bir ömürə yığdığı az-çox 
nüfuzlarına xələl gətirəcəklərinə əmin olmaları barədə 
xəbərdar etməyi özümüzə borc bildik. 

 
Bakı, 27 iyun 2016-cı il 

 
Elat bayramına mane olan “aypara” və “dolunay”ın 

qətiyyəti 
 
Sözönü: Nəhayət, 2016-cı ildə keçirilməsi nəzərdə tutulmuş 

“Borçalı türklərinin Elat mədəniyyəti günü” festivalı əngəl-
ləndi, əvəzində isə “Dmanisoba” bayramı keçirildi. Səhnəmizin 
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başı üzərində dalğalanan Türkiyə və Azərbaycan bayraqları 
endirildi, bayram münasibətilə səhnədə asmaq üçün tərtib 
etdiyimiz böyük banerin üzərində yazılmış şüarlardan “Bor-
çalı” və “türk” sözlərinin çıxarılması tələb olundu. Beləliklə, si-
yasi hakimiyyətlərin qısqanclığı və öz içimizdən qısqırdılmış 
münafiqlərin birləşmiş gücü tarixi bir xəyanətə imza atdı. Elat 
bayramının sədasının minillərə gedəcəyinə şübhə yoxdur. Lakin 
bu tarix özüylə bərabər Elat “əbu-bəkr”ləri və “əbu-cəhl”lərinin 
də imzasını gələcək nəsillərə mütləq çatdıracaqdır. 

 
İnsanı istər mental, istərsə ailə, və yaxud cəmiyyət sarı-

dan məyus edən neqativ cəhətlərlə hər kəsin həyatda 
rastlaşmış olduğunu demək olar. Bu cür məyusedici 
hallar təfəkkürlə bağlı olanda daha çox ağrıdıcı təsir 
bağışlayır. Əbülhəsən Bəhmənyar təfəkkürü “düşünmə 
qüvvəsi” adlandırır və mülahizəsindən belə çıxır ki, 
təfəkkürün yaratdığı obrazlar iхtiyari olaraq birləşdirmək 
və ya ayırmaq qabiliyyətinə xidmət edə bilər. Əlbəttə ki, 
bütün hallarda təfəkkür ayırıcılığa xidmət edirsə, demək 
çirkin məqsədlə yüklənib. Bunları deməkdə məqsədim 
nədir? 

2016-cı ilin 26 iyulunda Elat bayramı keçirilmədi, daha 
doğrusu, ona xəyanət olunduğundan baş tutmadı. Elat 
saf ruh daşıyıcısı olduğundan ləkəni, çirki götürməz! Elat 
bayramı Borçalı türklərinin milli-mənəvi-tarixi-mədəni 
dünyasını əhatə etsə də, əslində regionun sülh və təh-
lükəsizliyi ideyası üzərində cərəyan edir, eyni zamanda 
xalqların dostluq və qardaşlığına, millətlərin birlik və 
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bərabərliyinə xidmət edir. Bu bayram 2009-cu ildə 
“Borçalı” Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlinin tə-
şəbbüsü, Cəmiyyətin fəallarının dəstəyi və İdarə Heyə-
tinin qərarı ilə mədəni dialoq üzərində qurulub. Çünki 
siyasi dialoq hər zaman tərəflərin öz siyasi üstünlüyünə 
xidmət edib, mədəni dialoq isə əsasən qarşılıqlı inteq-
rasiya xarakteri daşımaqla yanaşı, həm də bəşəri ədalətin 
qorunması missiyasını özündə əks etdirir. Bunlara paralel 
olaraq millətlərin tarixi ənənələri, el adətləri, maddi-
mənəvi haqları, mədəni dəyərlərinin qorunması və inki-
şafı bu formatın tərkib hissəsidir. Elatın gücü də məhz bu 
amildədir. Bəs, 2016-cı ildə “Borçalı Türklərinin Elat 
mədəniyyəti günü” bayramına necə və nə üçün mane 
oldular? Xeyli vaxtdır məni düşündürən, bax, bu sualdır. 

Bu düşüncələrdəykən Elata mane olmaq üçün xüsusi 
təşkil olunmuş şəbəkəyə nəzər yetirdim. Əvvəlcə bu 
maneə Bakıdan başladıldı. “Borçalı” Cəmiyyətində gedən 
proses demokratik prinsiplərə tam uyğun olduğuna görə, 
buna qısqanclıqla yanaşanlar onun durdurulmasına 
səbəb tapmadıqları üçün əvvəlki illərdə “işverənlər” 
dəstəsini – xüsusi “desant” qrupunu meydana atdılar. Bu 
dəstə də ağalarını yarıtmadı, özünü doğrultmadı. Sonra 
bu məsələylə bağlı Tiflisdən və Borçalıdan bəzi ağzında 
sözünü danışa bilməyənləri, yarı gürcücə, yarı türkcə 
danışaraq özünü düzəməlli tanımayanları üstümüzə 
qısqırtdılar. Nolar ki, insan gürcü də ola bilər, türk də. 
Dərd burasıdır ki, özünü nə gürcü, nə də türk kimi 
təqdim edə bilməyəsən, ikisinin ortasında bəşərə məlum 
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olmayan bir dildə danışasan və qul düşüncəsilə yaşa-
yasan. Aristotel buyurur ki, qul yaxşı adam ola bilməz, 
çünki hər şeydən əvvəl o, qul düşüncəsi ilə yaşayır. Nə 
isə, rəqiblər burada da nailiyyət əldə edə bilmədilıər. 
Qənaətimə görə, həmin səbəbdən Zəlimxan Məm-
mədlinin Gürcüstana girişinə yasaq qoyuldu. Bu da qarşı 
tərəf üçün bəhrə vermədi. Nəhayət, bu il Türkiyəyə də əl 
atdılar. Uzun sözün kəsəsi, Bakıdan Tiflisə, oradan da 
Qarsa və İstanbula qədər uzanan aypara şəklində ayırıcı-
lığa, dağıdıcılığa xidmət edən bir şəbəkə qurdular. Təəs-
süf doğuran da odur ki, qıraqda müxənnət axtarmadılar, 
onları öz içimizdə tapdılar. Görünən budur ki, əleyhimizə 
çalışan qüvvələr müxənnət tapmaqda əziyyət çəkmirlər, 
sadəcə “yem” göstərməklə ovlarını çox asan formada 
tuzağa sala bilirlər. “Borçalı” Cəmiyyətinə eyniadlı, qey-
ri-qanuni alternativ yaratmaqla, onların vasitəsilə Gür-
cüstan rəsmilərinə “Elat-Dmanisoba bayramı keçirək” 
təklifilə çıxış etməklə, yaxın, hətta tanınmış dostlarımızın 
əlinə “silah” verib özümüzə tuşlatdılar. Hətta “Borçalı” 
Cəmiyyətinin fəalı hesab etdiyimiz, şəxsiyyətinə və bu 
vaxta qədər cəmiyyətdə tutduğu mövqeyinə güvən-
diyimiz insanı belə öz tərəflərinə çəkməyi bacardılar. 
Onların fitnəsinə uyan “dostlar”ımız isə akademik Ramiz 
Məmmədov, folklorşünas alim Elxan Məmmədli, pro-
fessor Tapdıq Həsənov, Respublikanın Əməkdar memarı 
Ömər Qoçulu, şair-ictimaiyyətçi Mədəd Coşqun, memar 
Hüseyn Artıkoğlu, professor Telman Əliyev, iş adamı 
Ramiz Həsənov, iş adamı Həsən Qurbanov, şair Osman 
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Dərviş, politoloq, doktor Zəlimxan Məmmədli, polkovnik 
Sabir Aşurov, polkovnik Əlləz Ovçiyev, şair Salman 
Murğuzlu, Eldar Məmmədli, Hüseyn Yadigarov və s. ki-
mi neçə-neçə nəhəng kişilərin başının üstündən hoppan-
mağı özlərinə ar bilmədilər. Demək, düşmənlərimiz 
Azərbaycan mentalitetində ən zəif silahın dost əlində çox 
güclü göründüyünün fərqindəymişlər. Hətta bu çirkin 
missiyanı Türkiyədəki bəzi bizə yaxın olan təşkilat nüma-
yəndələrinin də beyninə yeridə bildilər. Sonda isə builki 
bayram səhnəsində “Elat”, “Borçalı”, “Türk” sözlərini ip-
dal edib, şərəfsizcəsinə Türkiyə və Azərbaycan bayraq-
larını səhnədən endirib, geniş miqyaslı Elat bayramını 
kiçik bir rayon səviyyəsinə endirərək “Dmanisoba” halı-
na saldılar. Bu utanc gətirən işə əl qoyanların görəsən heç 
utanmaq xəyallarına gəlirmi??? Bir siyasi hakimiyyətin 
şovinistliyi, başqa bir siyasi hakimiyyətin post itirmə 
qorxusu, bəzi qurum və qrupların isə çirkin maddi ma-
raqları sanki birləşdi, bununla da bu il Elat bayramının 
keçirilməsini mümkünsüz etdilər. Heç kimin ağlına 
gəlmədi ki, “Borçalı” Cəmiyyəti heç bir dövlətin daxili 
siyasətinə qarışmayacağını dəfələrlə bəyan edib və bu, 
Qeyri-hökumət təşkilatı olaraq nizamnaməmizə də uy-
ğun deyil. Əksinə, hər zaman Gürcüstanın ərazi bütöv-
lüyünü dəstəkləmiş, onun dövlət atributları və qanun-
larına hörmətlə, sevgiylə yanaşmışıq. Maraqlı olanlardan 
biri də odur ki, builki bayramdan sonra Gürcüstan media 
orqanlarının hamısı sözləşiblərmiş kimi eyni “Dmanisoba 
bayramı keçirildi” deyərək, heç Elatdan, onu təşkil edən-



Elbəyi CƏLALOĞLU 

354 
 

lərdən və Elatı “Dmanisoba” halına salanları baykot 
edənlərdən – yəni bizlərdən söhbət açmayıblar. Doğru-
danmı bu, gürcü birlik nümunəsidir? Bəs, bizim 
birliyimiz niyə “zəlzələ”yə düçar olub? Qeyd edim ki, 
bizim içimizdə yalandan “Elat keçirildi” deyərək, özünü 
gürcü şovinist siyasi sisteminin buyuruq qulu kimi bəlir-
ləyənlər də, bayraqlarımızın endirildiyi “Dmanisoba” 
səhnəsində çıxış edənlər və saz çalıb şeir deyənlər də 
tapıldı. Biz “Dmanisoba”nın əleyhinə deyilik, o bayrama 
qatılmağımızdan şərəf duyarıq, amma bu, Elat bay-
ramının əleyhinə yönəlirsə, “qazancı” tərəfimizdən “bay-
kot” qərarıdır. Bu aypara şəkilli şəbəkə isə bilsin ki, biz 
Elat bayramını mütləq keçirəcəyik, özü də aypara şəkilli 
şəbəkə sistemində deyil, lap elə DOLUNAY kimi 
büsbütün!!! Qoy, tarixə mənfi obraz kimi daxil olanlar 
utansın! 

 
 

“Borçalıdan heç bir nəfər də dilənçi çıxmamasının 
səbəbi nədir?” 

 
Təxminən on il öncə yaxın bir yoldaşın verdiyi məntiqli 

sual uzun müddət məni düşündürdü: “Borçalıdan heç bir 
nəfər də dilənçi çıxmamasının səbəbi nədir?”. Zamanında 
adət-ənənələrlə bağlı müəyyən bilgilərimə rəğmən cavab-
landırsam da, bu sualın əsl cavabını sonralar, təsəvvüf el-
milə tanış olarkən tapdım. Məlum oldu ki, bu məsələ bir-
başa Nəqşbəndiliklə əlaqədardır. Ona görə də, bu sufi tə-
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riqətilə bağlı azacıq xatırlamalar etmək qənaətindəyəm. 
Nəqşbəndi sufi təriqətinin banisi Əhməd Yəsəvi məktə-

binin yetirməsi, 1318-ci ildə Buxara yaxınlığındakı Qəsri-
Gündoğan yaylağında dünyaya göz açmış Xoca Bəhaəd-
din Nəqşbəndi olmuşdur. O, altı il Xəlil Ataya müridlik 
etdikdən sonra yenidən Buxaraya qayıtmış, başına mü-
ridlər toplamışdır. Bəhaəddin ipək parça və metal 
üzərinə naxış salmaqla məşğul olduğuna görə “nəqş-
bəndi” ləqəbini almış və sonra bu ad onun yaratdığı 
təriqətə verilmişdir. Mövzumuzla bağlı önəmli olan odur 
ki, digər təriqətlərdən fərqli olaraq, Nəqşbəndilikdə 
sədəqə, ianə yoluyla yox, işləməklə qazanmaq təqdir 
olunurdu. Yəni Nəqşbəndi təkkələri fəalların öz əmə-
yindən gələn qazanc hesabına fəaliyyət göstərirdi, heç 
kəsdən təmənna güdülmürdü. Bu təriqət türk-müsəlman 
inancları sintezinə dayandığından, getdikcə insanlar 
arasında daha çox rəğbət qazanırdı. Nəqşbəndilik təriqəti 
Qafqaza XVIII əsrin sonlarında daxil olmağa başladı. Bu 
zaman təriqət siyasiləşməyə məcbur olmuşdu. Buxaralı 
Şeyx Mənsur Qafqaz xalqlarını rus işğalına qarşı birləş-
məyə çağırdı. 1823-cü ildə Qafqazda mütəşəkkil şəkildə 
meydana çıxan Nəqşbəndi hərəkatının təşkilatçısı Kürdə-
mirli Hacı İsmayılın müridi olmuş, rusların Qafqazda 
mövcudluğunun şəriətə zidd olmasını əsaslandıran Molla 
Məhəmməd idi. Mənbələrə görə, Molla Məhəmmədin 
ideyalarını həyata keçirmək Şeyx Şamilə müəssər olmuş-
dur. Lakin hərəkat 1859-cu ildə qan içində boğuldu. 

Hacı İsmayılın yolunu davam etdirən, XIX əsr Azər-
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baycan şairi, əslən Laçın rayonunun Cecimli kəndindən 
olan Mirhəmzə Seyyid Nigari Nəqşbəndiliyi yaymaqda 
davam etdi. Bu inanc sistemi Hacı Mahmud Əfəndinin 
vasitəsilə Borçalıya da hakim oldu. Bu gün də Borçalıda 
Nəqşbəndiliyə riayət olunur, sufi ritualları qurulur, səma 
rəqsləri vasitəsilə Allah zikr olunur. Bütün bunların 
tarixinə varmaqda məqsədim odur ki, Borçalıda dilən-
çiliyin olmamasına səbəb saf türklük və Nəqşbəndilik 
təriqətinin qoyduğu yol – təmənnasız və daxili maddi 
güc hesabına, bir özgəyə güvənmədən yaşamaq, fəaliyyət 
göstərməkdir. Əlbəttə ki, maddi marağa və özəl 
mənafelərə xidmət edən heç bir qurum uğurlara imza ata 
bilməz. Demək yerinə düşər ki, Nəqşbəndilikdən gələn 
bu ənənə “Borçalı” Cəmiyyətinin fəaliyyətində də öz 
əksini tapdı və hesab edirəm ki, əldə olunan uğurlar da 
bu mahiyyətə dayanır. Amma təəssüf edirəm ki, yuxarıda 
bəhs etdiyim aypara şəkilli şəbəkə sistemi Borçalı Türk 
kişisinin mahiyyətinə uyğun davranmadı və qəlbləri 
dumana büründüyündən başqa cür ola da bilməzdilər. 

Ara-sıra Borçalı əsilli olmayan üzvlərimizin cəmiyyətdə 
fəaliyyət göstərməsini irad tutanlar da oldu. Bunu deyən-
lərin düşüncəsinə uyğun söyləsək, məgər Borçalıda 
gəlmə yoxdurmu və guya sizlər onları tanımırsız? Axı, 
yeri gəldi-gəlmədi “Borçalı” adından istifadə edib özünü 
“vətənpərvər”, “təəssübkeş” göstərənlər, bu adı ifadə 
edərkən ağzına çullu dovşan sığmayanlar elə onlar de-
yilmi? Hələ mən Gürcüstanda builki parlamentə seçkilər 
ərəfəsində təxminən 15 nəfər yerli türk namizədləri 
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qoyub, üstəlik onların eyni seçki dairəsində bir-birinə 
rəqib qoyulduqları bir vaxtda, məlumatıma görə, maddi 
təminat qarşılığında erməni əsilli namizədi dəstəkləyən, 
bununla da özünü “ziyalı” hesab edən “eloğluları-
mız”dan söhbət açmaqla, qələmimi çirkləndirmək 
marağında da deyiləm. Eləcə də, yetimxanaları, uşaq 
evlərini unudub, heç bir qaçqını-köçkünü olmayan 
Borçalı kəndlərində sünnət mərasimi keçirərək ciblərini 
doldurmaqla məşğul olan qrupları da həmin siyahıya qa-
tıram. Sonda isə xatırlatmaq istəyirəm ki, Borçalı insanı 
öz cibinə baxır, yalnız özünə və Allaha güvənir, övladla-
rının kiçik və böyük toyunu eləməyi isə valideynin şərəf 
və ləyaqət borcu hesab edir. Ona görə də, onların mənəvi 
dünyasını alverə çəkmək ən böyük günahdır. 

 
Bakı, 06 sentyabr 2016-cı il 
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