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REDAKTORDAN 

 

Kənan Yusifoğlunu çoxdan tanıyıram.  

Atası Yusif Məmmədov xalqımızın əfsanəvi qəhrə-

manlarından biridir desəm, məncə, fikrimdə yanılmaram. 

Ötən əsrin 90-cı illərində sovet imperiyası Azərbaycana 

qoşun yeridəndə qırğın törənməsi üçün əsas hədəflərdən 

biri kimi Gəncə seçilmişdi. Yusif Məmmədovun mərdli-

yi, şücaəti və uzaqgörənliyi sayəsində bu qırğının qarşısı 

alındı. 

Anası Süsənbər xanım Gəncəmizin ilk qadın filo-

sofudur.  

Belə bir nümunəvi ailədə böyüyən Kənan Yusifoğlu-

nun sirdaşı Nizaminin «Xəmsə»si, C.Məmmədquluzadə-

nin, Saltıkov-Şedrinin və Ç.Aytmatovun yaradıcılığı 

oldu. Qələmə sarıldı. Dünənimizi – xalqımızın, eləcə də 

Turan dünyasının bəlalarını ürək ağrısı ilə vərəqlərə kö-

çürdü; bu günümüzü, sabahımızı özünəməxsus şəkildə 

qələmə aldı. Şekspirin Hamleti, Cəlil Məmmədquluza-

dənin Kefli İsgəndəri və Çingiz Aytmatovun Manqurtu 

üçbucağı arasında sıxılan və çarpışan müəllif həyata bə-

sirət gözü ilə baxır, nataraz dünyamızı fəlsəfi düşüncə-

lərinin süzgəcindən keçirir. Çəkinmədən deyə bilərəm 

ki, «Qızılbaşlar», «Bəzən at murad olmur» və Baysanqur 

haqqında olan yazıları müasir ədəbiyyatımızın inciləri 

səviyyəsinə qalxır. Mən onun gələcəyinə inanır və yara-

dıcılıq uğurları diləyirəm. 

Ramiz TƏMKİN 

 

 



 4 

ÖN SÖZ 

 

Kitabın üzərində işləyərkən Cəlil Məmmədquluza-

dənin «Ölülər» əsərindəki Kefli İsgəndər obrazı gözlə-

rimin önündə canlanırdı. Bəzi «gözəl» insanların əhatə-

sində özümü bir anlıq onun kimi hiss edirdim. Bir dəfə 

atamla əlli ildən bəri davam edən yaxın dostluğu olan, 

çox hörmət bəslədiyim Mehdi Mehdiyev bir qonaqlıqda 

mənim barəmdə sağlıq deyəndə bildirdi ki, siz bilirsiniz 

Kənan nəyiylə xüsusi seçilir. Mən onun böyük səmi-

miyyətini görürəm. Mehdi müəllimin sözünə qüvvət, elə 

məndə olan bu azacıq səmimiyyət mənə imkanlar, yollar 

açdı ki, təbii olaraq bu aləmə düşəm. Yeri gəlmişkən, 

Mehdi müəllimin qabağına dünyanın ləl-cəvahiratını da 

töksələr, onu düz yoldan çəkindirə bilməzlər. Onun dav-

ranışı, mədəniyyəti biz gənclərə nümunədir.  

Uşaqlıqda futbol oynamağı çox sevər, hətta Mara-

donanın 10 nömrəli köynəkçəsindən geyinib oynayar-

dım. Oyunda 10 nömrəli oyunçu kimi oyunçulara müda-

fiəni qorumağa, həm də irəliləməyə kömək edərdim. 

Həyatın çətin günlərində də bəzi insanlara irəli getməyə 

kömək edər, dara düşənin müdafiəsində dayanardım. 

Sonralar başa düşdüm ki, sən demə, mənim özümü həya-

tın oyununa salıblar. Bu oyunda oyunçular məni futbol 

topu kimi ayaqları ilə çiləyib-çiləyib vurdular həyatın 

küncünə atdılar. Oyunbazların yanında oturursansa, qeyd 

şərtsiz udarlar səni.  
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Sevimli Fəridə xalam gözümün qabağında nəhrəni 

çalxalayar, yağ çıxardardı. Bu zalımlar da məni nəhrə 

kimi o qədər o tərəfə, bu tərəfə çalxaladılar, axırda mən-

dən bu yazıları ortaya çıxardası oldular, yəni onlar haq-

qında yazası oldum. (Təbii ki, tənqidi materialları).  

Mələk xasiyyətli insanlar isə müsbət obrazlar, gözəl-

liklər, müsbət qəhrəmanlar haqqında yazmaq üçün mənə 

böyük, əvəzsiz təkan vermiş oldu.  

Ümumiyyətlə, mən kənd adamlarının əl əməyinə, 

gündəlik məşğuliyyətlərinə fikir verməyi çox xoşlayı-

ram. Eləcə də sənətkarların sənət əsərini necə yaratma-

larına diqqət yetirirəm ki, sənətin incəliklərini dərk 

edim. Sadə adamların problemləri ilə yaxından maraqla-

nıram və həmişə ata baba adətinə uyğun gücüm çatan 

səviyyədə onların dərd-sərlərinə şərik olmağa çalış-

mışam. 

Mən Kəlbəcərə işləməyə gedəndə, sanırdım ki, 

camaat cənnətdə yaşayır. Belə yerdə misilsiz şairimiz 

Nizami Gəncəvi deyir: «Xoşbəxtlik istəsən, xoşbəxti ta-

nı». Ürəyimdən keçirdi ki, bu yazıları ürəyimdən axan 

qanla yazam və barmağımı deşim qanımla yazım. Bəlkə, 

onda ürəyimdən tikan çıxardı, ürəyim rahatlanardı. An-

caq bu kağızlar onsuz da qan ağlayır. Belə ki, göz yaşı 

tökən ağacları da insan doğrayıb kağız halına gətirir. 

İnsan insanı da kəsib doğrayıb yeyir. Onu öldürəndə 

baxmır ki, ondan qanlı göz yaşları axır. Heyvanları da 

kəsəndə görürsən ki, onlardan da qan, göz yaşları axaraq 



 6 

canlarını verirlər. Sulu-sulu, yaşlı-yaşlı hələ həyatdan 

köçməmiş, qurumamış, insan bunların da axırına çıxır. 

Bu yazdığım kitabı bir növ müəyyən hadisələrə görə 

xalq məhkəməsi hesab edirəm. Müqəssirlər haqqında 

sanki bir ittihamnamə yazmışam. Siz oxucular isə xalq 

məhkəməsinin hakimi olun. Lev Tolstoy gözəl deyir: 

«Daxili vicdan məhkəməsi»ndə siz deyin, onları bağış-

lamaq olarmı? 

Ağlım kəsəndən ailəlikcə dəfələrlə saysız-hesabsız 

həyat burulğanlarına düşüb-çıxmışıq. Bir atalar sözü də 

var: «İgid odur atdan düşə, atdana». Atamın həyatı, fəa-

liyyəti, cəmiyyətdə baş alıb gedən haqsızlıqlarla mü-

barizəsi mənim üçün əsl həyat məktəbi olmuşdur. Onun 

bütün (istər böyük, istərsə də kiçik olsun) hadisələrə 

müstəqil baxış bucağı mövcuddur. O, insanların, insanlı-

ğın aşiqi olaraq heç vaxt özü olan yerdə xalqının yüzlər-

lə övladının dəmir barmaqlıqlarının arxasına, iblisin 

caynağına keçməsinə yol vermədiyini qeyrətilə, qətiy-

yətilə sübut etmişdir. Ən böyük uğurlarından biri də 18-

20 yanvar 1990-cı ildə Ucar, Kürdəmir dəmir yol 

stansiyalarında rusun təcavüzkar eşalonları Azərbay-

canın Qərb istiqamətinə gələndə onların qarşısını alması 

olmuşdur.  

 

Burada mənfi obrazda göstərilən şəxslərin adları 

şərtidir. Ümumiyyətlə, həyatda olan mənfi obrazda olan 
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yaltaq, riyakar insanları həyat eşqini oğurlayanlar adlan-

dırıram. 

Görkəmli alimimiz Şirməmməd Hüseynov demişdir: 

«Hər bir yazı insanın qanına, canına, ruhuna hopma-

lıdır». Mən əkizlər bürcündənəm. Həyatın xeyir və şərini 

gördüm, mizan tərəzisinə baxmağa çalışdım və sonra hə-

yat məni ilahi tarazlığı yazmağa məcbur etdi. (Bax. 

Azərbaycan tarixi – XXI əsrin astanasında. Gəncə. 2013-

cü il). 

Ata Yusif bəzi insanlara torla balıqları tutmağı öy-

rətmişdi. Onlar isə nə kələk idisə onu şeytanın toruna 

salmağa çalışdılar. Dil ustalıqlarını nümayiş etdirib, gö-

zəl həyatdan dəm vuran, özlərini ziyalı, demokratik in-

san kimi qələmə verənlər özlərini tiranlar kimi apardılar.  

Biz gələcəkdə müharibəsiz həyatda yaşayandan son-

ra ulu Tanrı minlərlə igid oğulların şərlə mübarizə apar-

masına artıq ehtiyac görməyəcəkdir. Səudiyyə Ərəb-

istanı, Malayziya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və başqa 

ölkələr kimi bizdə də müharibə olmayanda xalqımız da 

onlar kimi azad, firavan yaşayacaqdır. 

 

Müəllif 

17.09.2017 
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AZƏRBAYCANIN BÜTÖVLÜYÜ, YOXSA… 

 

Alman yazıçısı Nitşe yazır ki, həqiqətə də həqiqət 

lazımdır. İnsan gərək vicdanına hesabat verməyi bacar-

sın, əgər varsa… XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

Kəlbəcərdə yaşamış Məşədi Cəmil Qarabağda erməni-

lərlə vuruşmaq üçün qaçaqmal yolu ilə İrandan atların 

xurcunlarında silah-sursat alıb gətirirmiş. Laçından 

keçəndə onun qabağını bir silahlı dəstə kəsir. Tələb 

edirlər ki, pulunu və silahlarını təhvil versin. Məşədi 

Cəmilin yanındakı silahdaşı Məşədi Nəbi onları başa 

salmağa çalışır ki, ay qardaşlar, bu pul, bu silahlar 

ermənilərlə vuruşmaq üçündür. Biz sizinlə vuruşaq, 

yoxsa ermənilərlə? Onlar Məşədi Nəbinin bu sözündən 

sonra səssizcə geri çəkilirlər.  

Şah İsmayıl Xətai qoşunu ilə 1500-cü ildə Şirvan-

şahlara hücum çəkib onları məğlub edəndən sonra 

Gülüstan qalasının alınması qalır. Qızılbaşlar Şah İsma-

yıla deyirlər ki, biz Gülüstan qalasını da almalıyıq. Şah 

İsmayıl zamanı, şəraiti dəyərləndirərək onlara müra-

ciətlə: «Sizə Gülüstan qalası lazımdır, yoxsa Azərbay-

can?» – deyir. Onlar Şah İsmayılı başa düşürlər. Ancaq 

ki, 1747-ci ildə Şəkinin hakimi Hacı Çələbi Azərbaycanı 

parçalayan ilk hakim xanlardan oldu. Ondan sonra Gən-

cə, Qarabağ xanları və digər başqa xanlar da Azər-

baycanın vahid hala gəlməsinin qarşısını alaraq hərəsi öz 

hakimiyyətini güddü. Belə güdükçü olduqlarından Gü-

lüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin 
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bəlasını gətirdilər Azərbaycana. O zaman Şah İsmayıl 

kimi şəxsiyyət gərək idi ki, onları başa salıb deyəydi: 

«Sizə xanlıqlar lazımdır, yoxsa Azərbaycan?». 

İnsanlar biri-birlərinə ehtiramla, qarşılıqlı inamla ya-

naşsalar, onda Vətən də Vətən olardı, Vətəni daha çox 

sevərdilər. Nəinki bir-birlərinə mıqqıdılıq etməyi. Bunun 

açmasını da deyim sizə. Deməli, günlərin bir günü bir 

dost o biri dostuna bir torba qızıl verib deyir ki, bu qızıl-

ları saxla. Gedirəm başqa şəhərə, gələndə qaytararsan. 

O, gedib-gələndən sonra dostundan verdiyi qızılları istə-

yəndə dostu ona cavab verir ki, nə qızıl? Məndə heç bir 

qızıl-zad yoxdur. Qızılların yiyəsi olan dost məcbur 

olub, dostunu məhkəməyə verir. Məhkəməyə verilən 

dost gedir başqa bir dostunun yanına ki, ondan kömək is-

təsin. Və həmin dostuna vəd verir ki, əgər kömək etsə, 

qızılların yarısını ona verəcək. Dostu da məsləhət görür 

ki, məhkəmədə ona nə sual versələr, desin «mıqqıdı» 

vəssalam. O, belə də edir. Belə olan halda, məhkəmə 

məcbur olub, onu yoxlanma üçün tibbi ekspertizaya 

yollayır. Orada da ona nə suallar verirlərsə, eləcə cavabı 

«mıqqıdı» olur. Sonra onu buraxası olurlar. Və sonda 

ona «mıqqıdı» deməyi öyrədən dost gəlib deyəndə ki, 

qızılların yarısını ver. O ona da «mıqqıdı», «mıqqıdı» 

deyir. Öyrədən isə cavabında ona «Ay həpənd, başqala-

rına da «mıqqıdı», səni öyrədənə də mıqqıdı?». Bizim 

qızılbaşlar ona görə qüdrətli idilər ki, onlar biri-birlərinə 

«mıqqıdılıq» etmədilər.  

2016-cı il 
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BƏZİ ŞOUMEN ALİMLƏR (AKAJULİKLƏR) 

 

Elmin inkişafının qabağına sədd çəkənlər elmi inki-

şafdan dəm vururlar. Gənc elmi-tədqiqatçıları da azdır-

maqla məşğuldurlar. Bu alimlər bəzi mollalar kimi de-

yirlər dediyimizi eləyin, ancaq elədiyimizi eləməyin. 

Bəzi şoumen alimlər böyük klassikimiz Cəlil Məmməd-

quluzadənin «Ölülər» əsərindəki Şeyx Nəsrullahı xatır-

ladırlar. Onların Allah-təala ilə ürəkləri düz, xislətləri tə-

miz olmamışdır. Ona görə də xislətlərini təmizləmək 

lazımdır (buna heç 10 minlik tozsoran maşının gücü də 

çatmaz). Onlar 50 qramlıq möhürlənmiş kitabça ilə özlə-

rini əsl alim sayırlar.  

XX əsrə kimi böyük alimlərimizin, yazarlarımızın 

heç möhürlənmiş elmi dərəcəyə, ada ehtiyacları olma-

mışdır. İndi necə olur ki, onlara istinad eləyə-eləyə, on-

lardan yaza-yaza elmi rütbələr verilir; dosent, professor, 

akademik. Bəs Nizami Gəncəviyə, Məhəmməd Füzuliyə, 

Nəsrəddin Tusiyə, Nəsimiyə, Xaqaniyə və başqalarına 

rəsmi elmi rütbələr, vəsiqələr, kitabçalar verilməyib axı! 

Orta əsrlərin məşhur şairləri dilimizə, ədəbiyyatımıza və 

digər elmi sahələrə töhfə verməklə bəşəriyyətə yeniliklər 

gətiriblər. Bəzi ad almış alimlər bu klassiklərin yazdıq-

larına tərif yazıb böyük-böyük «adlar» almışlar. Məsə-

lən, professor, akademik və s. Bəs o əvəzolunmaz müd-

riklər hansı adı almalı idilər?  

Bu bəzi şoumen alimlərin xislətləri elə bulanmışdır 

ki, (Hind kinofilmindəki kimi: «Qanq, sənin suların 
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bulanmışdır») nə şampunla, nə sabunla təmizləmək ol-

mur. Heç xlor da kömək etmir. Mən bunları belə gör-

düm, deməli onlar tarixi şəxsiyyətlərin kölgələrindən 

sui-istifadə edib yararlanırlar. Ancaq onlar bilmirlər ki, 

bu sənət qəhrəmanları millətə, dövlətə öz elmi-ədəbi töh-

fələrini çatdırmış, tarixdə özlərinə əbədi iz qoymuşlar. 

Lakin saxtaların tarixdə izi-tozu qalmayacaqdır. Bunu 

tarix sübut edir.  

Mən polislərlə bu bəzi üzdəniraq alimlərin işini 

müqayisə etmək istəyirəm. Məncə kişinin qoluna qandalı 

da kişi vursun gərək. Mən şəxsən Kəlbəcərdən elə sıravi 

polis əməkdaşları gördüm ki, məsələn, Etibar Cəbra-

yılov, Vəli Abbasov, Şəmsi Alışanov, Rafiq Ocaqov, 

Çingiz Rzayev, Baba Misirov, Tağı Allahverdiyev, Lütfi 

Bayramov, Babək İbrahimov, Xanlar Abbasov, Elmar 

Nəcəfov, İlqar Abbasov (şair Bəhmən Vətənoğlunun öv-

ladıdır), Rasim Quliyev, Rafiq Qaytaranov, Naib Əm-

rahov, Qalib Qasımov, Şahin Məmmədov... (siyahını 

uzatmaq da olardı) və digər başqa oğullarımız 

sadəlikləri, insaniyyəti ilə seçilirlər. İnandırım sizi ki, 

onların hər biri ayrı-ayrılıqda fəxri adlar, titullar 

arxasınca qaçanlara (adamın bir abırı-həyası olar) öz 

hərəkətləri, gözəl davranışları ilə mədəniyyət dərsi keçə 

bilərlər.  

Hərdən el arasında görürsən ki, ana-bacılarımız bala-

ca uşaqlara deyirlər: Bax sözə baxmasan, bu polis əmiyə 

deyəcəm səni tutub aparsın ha… Uşaqlar da bilir ki, 

«Mənim polisim məni qoruyur» prinsipi var. Polis yalnız 
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qanunu kobud şəkildə pozanları, cinayət edənləri tutub 

aparır. Yəni, cəmiyyətə ziyan vuranları. Ancaq bu bəzi 

«alimlər» elm dalınca gedənləri nədənsə it kimi tuturlar. 

Amma onlar başa düşə bilmirlər ki, elmin arxasınca ge-

dən o gənclər də bizlərdəndir. Bizim millətimizdəndir. 

Siz bu işlərinizlə gələcək nəslin işıqlı gələcəyini qarala-

yırsınız.  

Ey mənim millətimdən olan, İsmayıl Şıxlı demişkən, 

«sapı özümüzdən, olan baltalar», öz kökündən dönənlər. 

Mən elə «alimlər» gördüm ki, gənc nəslin gələcəyə ge-

dən yollarını kəsirlər. Məcburiyyət qarşısında qalıb bu 

sadə süngüyə – qələmə sarılmalı oldum. Onlar əməli iş-

ləri ilə xalqının övladlarına qayğı göstərmirlərsə, deməli, 

öz köklərindən dönmüş olurlar və bununla da Allahlarını 

da unudurlar.  

2014-cü il 

 

İLAHİ TARAZLIQ 

 

Bu həyatın hiyləsini bilməyən,  

bu dünyadan nakam gedən dayılarım Məzahirə, 

Eyvaza, Cümşüdə və xalam  

Müşərrəf Məmmədovaya həsr edirəm. 
 

İnsan həyatı maddi aləmlə mənəviyyatın qovuşma 

və ayrılma nöqtəsidir. Hər iki aləmin ölçüsü, mizan-

tərəzisi bir-birindən yerlə göy qədər fərqlidir. Atalar sö-

zündə bu fikir dəqiq şəkildə ifadə olunub: «Hərə öz 

arşını ilə ölçür». Bu baxımdan yanaşdıqda hərə öz möv-
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qeyində haqlıdır. İlahi tarazlığın yaranması isə çox az 

hallarda mümkün olur. Çünki insanın bəsirət gözü bağlı, 

ağlın qulağı kardır. Cismani gözlə baxan, cismani qulaq-

la eşitməyə adət edən insan bir çox hallarda mənəvi də-

yərləri, haqq-ədaləti unudur. Bu isə nəinki ayrı-ayrı fərd-

lərin, bütövlükdə bəşəriyyətin fəlakətinə gətirib çıxarır. 

Məlumdur ki, kainatın özü qədər sirli və mürəkkəb 

olan insana münasibət, onu təhlil etmək meyli müxtəlif 

dövrlərdə müxtəlif cür olub. 

Dünya xalqları normal həyat tərzini təyin etmək üçün 

çox ağır sınaqlardan keçməli olurlar. Onlar bəzən də öl-

məmək uğrunda mübarizə aparmaqla öz dövrlərini ya-

şayıb başa vururlar. Hətta elə olur ki, hər an öz axırıncı 

maddi imkanlarını kimlərəsə qurban verməklə canların-

dan belə keçməyə hazır olurlar. Bu cür insanlar dünyaya 

gəlişləri ilə elmi, inkişafı dərk etməyə macal da tapa 

bilmirlər, lakin onların mənəvi aləmləri tükənməz olur və 

o qədər zəngindir ki, heç bir çəki və ölçüyə sığışmır. 

Qədim Yunan fəlsəfəsinin banilərindən biri Platon 

insanı «siyasi heyvan», XVIII əsrin fransız filosofu La-

metri isə “düşünən maşın” adlandırmışdır. İnsan haq-

qında Cordano Bruno isə belə demişdir: «Bütün elmlərin 

içərisində yeganə bir elm tanıyıram, bu, insanlıq el-

midir». Platon bəzi insanlarda hiylə, vəhşilik simp-

tomlarını görərək, hiss edərək bu cür xarakterizə etmiş-

dir. Onun bu deyimini mənəviyyatdan uzaq olan insan-

lara aid etmək olar. O, insanı siyasi heyvan məfhumuna 

çevirərək kəskin münasibətini bildirmişdir. Bu anlayışı 
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uzaqlaşdırmaq, yəni bu mövcud problemi aradan qaldır-

maq olduqca çətindir. Kimisi hiyləli siyasət, kimisi ob-

yektiv siyasət yürütməklə həyatını yaşayır. Ümumiy-

yətlə, bu mütəfəkkirlərin bəşər övladı haqqında deyim-

lərinin hamısı insanda cəmləşmişdir. Elə hallar olur ki, 

insan insanı öldürüb yeməklə yırtıcıya dönür. Bu həm 

mənən, həm də cismən rəzalətin təzahürü, bəşərililiyin 

çökməsi deməkdir. 

İnsan – müvəqqəti, düşünən, eşqi, hissi olan istismar 

edən və edilən canlı kukladır. Bütövlükdə götürsək, bu 

nəticəyə gəlmək olar ki, insan da kainat kimi dərk 

olunmazdır. Siyasəti insan üçün qidalanmaq uğrunda 

mübarizə aparmaq kimi başa düşmək olar. Bunların 

özünəməxsus formaları var. Belə formalardan biri də sə-

mimi mübarizə üsuludur, yəni hər şeydən öncə, ali 

mənəvi dəyərlərə xidmət etmək üsuludur. 

İnsan bütün həyatı boyu obyekt və subyektin vəhdəti 

kimi fəaliyyət göstərir və o maddi və mənəvi dəyərlərin 

daşıyıcısıdır. Əsasən onun həyat fəaliyyətini iki qrupa 

bölmək olar. Birincisi yalnız maddi əsaslarla, ikincisi isə 

əxlaqi-əqli-mənəvi əsaslarla bağlıdır. Bunların hər ikisi 

insanda birləşəndə əsl təfəkkür, idrak, məntiqi biliklər 

zənginləşir. İnsan hardasa maddi dəyərlərə o qədər aludə 

olur ki, artıq mənəviyyatı itirmək təhlükəsi yaranır, yəni 

daha o özünə nəzarət etmək imkanını itirir və onu qoru-

yub saxlaya bilmir. Mənəviyyat əldə edilmir, o sağlam 

mühitdə tərbiyə ilə və genetik xüsusiyyətlərlə əmələ 

gəlir, formalaşır. Burada biogenetik və sosiogen faktor-
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ların təsirini nəzərdən qaçırmamaq gərəkdir, çünki insan 

ictimai və sosial, varlıqdan öncə bioloji və psixoloji 

komponentləri özündə birləşdirən bir varlıqdır. İnsanın 

xarakteri zahiri süniliklə, etika xatirinə deyil, daxildən, 

qəlbdən, saf xislətlə öz təşəkkülünü tapmalıdır. Bunun 

kütləviliyi, yəni geniş vüsət alması hər zaman aktual 

problem olaraq qalmaqdadır. Bir qisim ingilislərin belə 

bir prinsipi var: onların daimi dostu yox, daimi maraqları 

olur. Bəzi ingilis siyasətçilərində də həmin xüsusiyyətlər 

öz əksini tapır və onları etibarlı, səmimi münasibətlər 

yox, yalnız iqtisadi maraqlar düşündürür və hər hansı bir 

maneədən çox asanlıqla çıxırlar.  

Marksın qənaətinə görə, pul məhəbbəti nifrətə, nifrə-

ti məhəbbətə, dostluğu düşmənçiliyə, düşmənçiliyi dost-

luğa, varlını səfilə, səfili varlıya çevirən bir vasitədir. 

Marks tam mənada pulun açıq-aşkarlıqla insanın hə-

yatında hansı rol oynadığını, onun nədən ibarət oldu-

ğunu, münasibətlərin nəyin əsasında formalaşdığını 

müəyyənləşdirmişdir. İnsanda maddi marağa görə yal-

taqlığın əlamətləri varsa, son məqamda onun fəsadları 

xəyanətə gətirib çıxarır. Yəni, artıq belə dost düşmənə 

çevrilir. 

2003-cü il 
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BOMBA AXTARIŞINDA 

 

Çağdaş dövrümüzdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

xarici siyasi strateji xətti Yer kürəsinə ağalıq etməkdir. 

Bu prinsipə sadiq qalaraq Əfqanıstanda, İraqda hökm-

ranlıq edir. O, bunu antiterror əməliyyatı adı altında hə-

yata keçirir. 2001-ci ilin 11 sentyabrında ABŞ-da baş 

verən terror aktı dünyanın bir nömrəli terrorçusu sayılan 

Ben Ladenin və Əfqanıstan hökumətinin adı ilə bağlandı 

və heç bir dəlil, sübut olmadan Əfqanıstan işğal olundu. 

Sonra isə, kiçik Buş hökuməti Domokl qılıncı ilə 20 

mart 2003-cü ildə İraqın başının üstünü aldı. Buradakı 

bəhanəsi isə onlarda atom bombasının olması idi. Lakin 

İraqda heç bir nüvə silahı aşkar edilmədi. Sonda belə 

çıxdı ki, məqsəd nüvə silahını tapmaq yox, Səddamın 

diktatura rejimini devirməkdir. ABŞ-ın növbəti hədəfi 

Gürcüstan oldu və bu məkanda da «məxməri inqilab»ı 

həyata keçirtdirdi və bunun ardınca «Narıncı inqilab» 

adı altında Avropanın ən böyük ölkələrindən biri olan 

Ukraynada da öz nəzarətini yaratdı. Corc Buş Əfqa-

nıstanla İraqı qan-qada ilə, Gürcüstanla Ukraynanı isə 

dinc yolla öz qoltuqaltına çevirdi. Bu da qaçılmaz faktdır 

ki, oğul Buş 4 il hakimiyyətdə olduğu dövrdə, demək 

olar ki, 4 ölkə fəth etməklə dünya üzərində hökmranlıq 

etmişdir. Müsəlman ölkələrində qan töküldü, ancaq xris-

tian ölkələrində bu baş vermədi. Görünür, şərait belə 

gətirmişdir. Doğrudur, bu regionlar super dövlətin hima-

yəsinə keçməsinə rəğmən ABŞ onların hərbi, iqtisadi-
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sosial rifah hallarını yaxşılaşdırmağa, sülh içində yaşat-

mağa qadirdir. Belə ölkələr özlərində normal cəmiyyət 

qura bilmirsə, bu işdə ABŞ-ın onlara yardımçı olması 

zərurəti meydana çıxır. Onlar «böyük qardaş» missi-

yasını yerinə yetirərək dünya xalqlarından köməklərini 

əsirgəmirlər. Lakin belə bir el deyimi yada düşür: «Ayı-

nın min bir oyunu var, bir armudun başında». 

Yəqin belə getsə, yaxın gələcəkdə kiçik Buş yenə də 

atom bombası axtara-axtara bütün dünyanı az qala işğal 

edəcək idi. Respublikamızın görkəmli politoloqu Vəfa 

Quluzadə dünyanın bir çox ölkələrini ABŞ-ın hörmətli 

koloniyaları hesab edir. İngilislər Rusiyanın da hörmətli 

koloniyaları sayılan Belarusiyanı, Ermənistanı və daha 

neçə-neçə məmləkətləri öz inhisarına keçirə bilərdi. 

Əgər güc ABŞ tərəfdədirsə, deməli “ədalət” də onun tə-

rəfindədir və bu günün reallığıdır. Tarix bir daha onu 

təsdiq edir ki, güclülər mühakimə olunmur. Güclülər, 

yalnız zəiflədikdə mühakimə oluna bilər. Ümumən, mil-

lət millət olsa, yəni millət öz həmrəyliyinə, birliyinə güc 

verərsə, heç bir yadelli onun istiqlaliyyətinə toxuna 

bilməz. 

Dünya sivilizasiyasının indiki mərhələsində məhz 

bütün ölkələrdə Amerikanın nəzərdə tutduğu demokratik 

dövlət qurub bərqərar etmək həqiqətə nə dərəcədə uy-

ğundur? Bunu zaman göstərəcək... 

2004-cü il 

 



 19 

GƏRƏK VƏZİYYƏTİ VAXTINDA VƏ 

DÜZGÜN QİYMƏTLƏNDİRƏSƏN 

 

Ürək paramız olan Gülü (Gülnaz) 

xalama ithaf edirəm 
 

Dünyanın fatehi Makedoniyalı İsgəndər məşhur yu-

nan filosofu Diogenin yanına gəlib soruşur ki, nə arzun 

var, de, yerinə yetirim. Cavabında alim cavab verir ki, 

Günəşin qabağını tutmasın. Hökmdar bu cavabdan son-

ra, əgər mən İsgəndər olmasaydım, Diogen olmaq istər-

dim, deyir. 

Bir gün xəlifə Harun Ər-Rəşid Bəhlul Danəndədən 

soruşur ki, mənə nə qiymət verərsən. O isə deyir: Sənə 50 

min dinar dəyərində qiymət vermək olar. Harun Ər Rəşid 

əsəbiləşərək ona deyir: Sən nə danışırsan, elə mənim əy-

nimdəki paltarın qiyməti 50 min dinardır. Bəhlul Danən-

də ona bildirir ki, sənin dəyərin elə sənin paltarındadır. 

XII-XIII əsrlərdə yaşamış dünyəvi şairimiz Nizami 

Gəncəvinin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə o zamankı 

hökmdarlar vaxtında və yerində qiymət vermişlər. Ona 

əntiq bəxşişlər, hədiyyələr və hətta kəndlər də bağışlan-

mışdır. Çünki o, mənəvi dəyərdən başqa, həm də maddi 

nemətlərə də layiq idi. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Kəlbəcər 

ərazisində Kürdoğlu Məhəmməd adlı namuslu, qeyrətli 

qaçaq yaşamışdır. Onun milliyyəti türk olmuşdur (Bax. 

Muxtar Şirinov, "Kürdoğlu Məhəmməd", Bakı ş. Sabah 

nəş., 2001-ci il, səh. 7). O, qız-gəlinə sataşanları güllə-
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ləməklə cəzalandırırdı. Sovet hakimiyyətinin haqsızlıq-

larına dözməyərək on ildən çox qaçaqlıq həyatı keçir-

mişdir. Kürdoğlu Məhəmməd həm xalqının, həm də 

vətəninin qeyrətini çəkərək Sovet hakimiyyətini tanı-

mırdı. Vəziyyəti çox düzgün qiymətləndirirdi. Xalq qəh-

rəmanı təxminən 1935-ci ildə təsadüfi güllə nəticəsində 

həlak olmuşdur.  

XX əsrdə yaşamış, Sovet İttifaqı kosmonavtikasının 

rəhbərlərindən biri olmuş general Kərim Kərimovdan da 

söz açmaq istəyirəm. Bir dəfə o, müsahibəsində açıq-

lama vermişdir ki, günlərin bir günü Mərkəzi Komitənin 

katibi Ustinov bizi yığaraq müşavirə keçirtdi. Müşa-

virədə bizim qarşımızda məsələ qaldırdı ki, niyə ABŞ 

kosmonavtları bizdən bir neçə il qabaq Aya düşdü, biz 

isə onlardan geri qaldıq və birbaşa mənə qarşı sualı 

yönləndirəndə mən cavab verdim ki, ABŞ hökuməti 

bizim hökumətdən bir neçə il qabaq Aya enmək haq-

qında qərar qəbul etmişdir və onların alimləri də bu 

layihənin hazırlanmasına bizdən qabaq nail ola biliblər. 

Müşavirədə də heç kim məni müdafiə etmədi, bircə o 

vaxtkı Akademiyanın prezidenti Keldış məni müdafiə 

edərək dedi ki, o, düz deyir. Bax burada Kərim Kəri-

movun uzaqgörənliyi və vəziyyəti olduğu kimi qiy-

mətləndirməsi, məntiqlə cavab verməsi Ustinovu çıxıl-

maz vəziyyətdə qoymuşdur. 

2008-ci ildə Rusiyanın hərbi qoşunu Gürcüstana tə-

cavüz edəndə erməni əsilli bir Gürcüstan zabiti post pat-

rul avtomaşını ilə onların qabağını kəsmiş və avtoma-
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şınların üstündə dayanaraq rus generalına demişdir ki, 

məni öldürüb üstümdən Gürcüstan torpağına keçə bilər-

siniz. Bu xidmətinə görə Gürcüstan Prezidenti Mixail 

Saakaşvili onu vitse-polkovnik rütbəsilə və digər yüksək 

dövlət mükafatları ilə qiymətləndirmişdir. 

Buradan göründüyü kimi, erməni ola-ola Gürcüstan 

vətəndaşı, polis zabiti yüksək səviyyədə dəyərlən-

dirilmişdir. İndi bu Gürcüstanın erməni dığası niyə bu 

ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışmasın?! 

Əhmədiyyə Cəbrayılov vətəninin sərhədlərindən 

xeyli uzaqlarda, Fransada gedən döyüşlərdə partizan 

Xarqo adı ilə II Dünya müharibəsində alman faşistlərinə 

qarşı cəsur, yenilməz döyüşçü kimi ləyaqətlə vuruşmuş, 

dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq silahdaşları ara-

sında böyük nüfuz qazanmışdı.  

Müharibə qurtardıqdan sonra vətəninə qayıdan 

Əhmədiyyə Cəbrayılov taleyin ağır sınaqları ilə qarşı-

qarşıya qaldı. Sovet rejiminin repressiya maşını, öz mil-

lətimizdən olan bəzi DTK işçiləri bu böyük insanı, 

qəhrəmanı anbaan təqib edirdi. Hətta ona işgəncə verə-

rək dırnaqlarını çıxardır və hədələyirdilər ki, etiraf et ki, 

sən almanların tərəfində olmusan. Onun orden və medal-

larını da əlindən almışdılar. Fransada, qərib ölkədə vu-

ruşmağını Sovet hökuməti birmənalı qarşılamadı. 

Ə.Cəbrayılov böyük sarsıntılar keçirsə də, özünə və əqi-

dəsinə olan inamı onu sınmağa qoymadı. 

Nəhayət, 1966-cı ildə Fransanın prezidenti Şarl De 

Qoll Moskvaya gəlişi zamanı Əhmədiyyə Cəbrayılovla 
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görüşmüş və ona Fransanın Milli Qəhrəmanı adını ver-

mişdir. Bu, Əhmədiyyə Cəbrayılovun şər qüvvələr üzə-

rində mənəvi qələbəsi oldu. Həyatın çox qəribə paradok-

sal qanunları var imiş. Ə.Cəbrayılov Fransada vuruşaraq 

Milli Qəhrəman adı aldı və ciyərparası olan Mikayıl 

Cəbrayılov erməni faşistlərinə qarşı vuruşaraq şəhid oldu 

və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldü. 

Ot öz kökü üstə bitər deyib atalar. (Qeyd: Əhmədiyyə 

Cəbrayılov Şəki rayonunun Oxut kəndindəndir.) 

2003-cü il 

 

AĞRILI AZƏRBAYCAN 

 

Postsovet respublikalarından rus qoşunlarının çıxa-

rılması heç də asan başa gəlmədi, yalnız üç Pribaltika 

ölkəsi istisna olmaqla o biri ölkələrə çoxlu problemlər, 

faciələr gətirdi. Əsasən o məmləkətlərə ki, onlar öz əra-

zilərində bu qoşunların qalmasını istəmirdilər. Məsələn: 

müqayisə üçün Gürcüstan və Azərbaycanı götürək. 

Birincinin Rus hərbi bazalarını ərazisindən çıxarmaq 

niyyəti yarananda, gürcülər ərazilərini yadellisiz, tam 

müstəqil şəkildə qorumaq istədi və Rusiyaya inadla 

itaətsizlik göstərdi. Əvəzində Rusiya onların vilayətləri 

sayılan Cənubi Osetiyada, Abxaziyada qoşunlarını yer-

ləşdirərək bu bölgələri öz nəzarəti altına aldı. Adını da 

qoydu ki, «sülh məramlı qoşunlar» millətlər arasında 

«sülh» yaratmaq istəyir. Ancaq Azərbaycanın vilayətinə 

gəlincə isə Rusiyanın azərbaycanlılarla ermənilər arasın-
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da sülh yaratmaq məsələsi olmadı. Çünki burada əhali-

nin təqribən 95%-i azərbaycanlılardan ibarət idi. Azər-

baycan tərəfi çox kəskin mövqedə dayanaraq Rusiya 

qoşunlarını Azərbaycandan çıxartdı. Ruslar vəziyyəti 

belə gördükdə hərbi taktikaya keçərək elan olunmamış 

müharibəyə başladılar (əsasən 366-cı Rus hərbi alayı). 

Rusiya əvvəlcədən düşünülmüş, hiyləgər siyasətini yeri-

dərək, dövrələmə manevrini etməklə qoşunlarını Azər-

baycanın şimal hissəsindən çıxardaraq ölkəmizin qərb 

zonasından hücuma keçdi. Azərbaycanın ən başlıca 

dövlət atributu olan ərazisinin 20%-ni işğal edərək öz 

monopoliyasına keçirtdi. Ölkəmiz sərtlik göstərdi, yəni 

az dövlətçilik təcrübəsinə malik olan milli dövlətimiz 

birdən-birə dünyanın ən nəhəng və kifayət qədər siyasi 

cəhətdən təcrübəli dövlətilə burun-buruna gəldi. Azər-

baycan tərəfi bir qədər tələsmədən, ehtiyatla, diplomatik 

yolla davranmalı idi ki, bu müsibətlər baş verməsin. 

Nəticədə nə oldu? Guya Azərbaycan Rus bazalarını 

ölkəmizdən çıxartdı. Doğrudur, onlar da hamının, bey-

nəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında respublikadan 

səssiz, səmirsiz çıxdılar. Lakin bumeranq kimi erməni-

ləri qabağa verərək elə qayıtdılar ki, bunun səsi, ah-nalə-

si ərşə qalxdı, göylərə çıxdı. Millətimizə soyqırımı et-

məkləri torpaqlarımızın işğalı ilə sonunclandı. Qabaqca 

Rus hərbi bazaları qansız-qadasız ölkə ərazisinin təx-

minən 1%-ə qədər yerində yerləşirdisə, indi ölkəmizin 

20-% ərazisinə nəzarət edir. Rusiya qartal, əjdaha gücü-

nə malik bir dövlətdir, onun ayağından və ya quyruğun-

dan basmaq olmazdı. Misal üçün deyə bilərik ki, Orta 
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Asiya respublikalarının heç biri müstəqillik əldə etdik-

dən sonra Rusiya ilə iqtisadi-siyasi-hərbi münasibətləri 

pozmadığından bir qarış torpaqları belə təcavüzə məruz 

qalmamışdı. Nə qazax, türkmən, qırğız, tacik, nə də ki, 

özbək millətlərinin qanı axıdılmadı, burunları belə qana-

madı. Onlar dinc yolla, güzəşt müstəvisində əlaqələrini 

qurub inkişaf elətdirdilər. Bunlardan örnək götürməyə 

dəyərdi. Lakin gecikildik. 

200 il bundan öncə ruslar Qafqazın içərilərinə doğru 

yeridi və burada döyüşlər apararaq Azərbaycanı da işğal 

etdilər. Rus qoşunları ölkəmizə xoşluqla soxulmamışdı 

ki, indi də xoşluqla getsin. Onlar ölkəmizə zorla 

giriblərsə, onlardan üstün qüvvə olmalıdır ki, onları bu-

radan çıxarsın. Hazırda yeganə belə qüvvə ABŞ-dır. 

ABŞ Pribaltika ölkələrini rusların əsarətindən tam xilas 

etdi (burada Rusiya heç bir hərbi qüvvə saxlaya bilmədi) 

ABŞ Gürcüstana Acariya məsələsində yardımçı oldu. 

Niyə Azərbaycana da Qarabağ məsələsində yardımçı 

olmasın? 

Əmir Teymurun kəlamına görə, «savaşı savaşda ud-

murlar, savaşı savaşdan öncə udurlar». Qələbə əvvəl-

cədən düzgün hesablanmalıdır. Budur həqiqət. Azərbay-

can xalqı həmişə tarixdən ibrət götürməlidir ki, gələcək-

də məğlub olmasın. Belə ümummilli problemlərdə nə 

tələsmək, nə də ki, gecikmək olmaz. Hər iki hal ölkə-

mizin mənafeyi üçün məqbul deyil. Burada vacib məqa-

mı tapıb anındaca siyasi nəbzi tutmaq lazımdır.  

80 milyonluq qardaş türk xalqı xarici dövlətlərdən 

(qonşularından), yəni Rusiyadan, İrandan, Yunanıstan-
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dan, Bolqarıstandan, Suriyadan və başqa ölkələrdən öz 

dövlətlərini qoruya bilir, lakin 50 milyonluq Azəri türk-

ləri öz dövlətini xarici ölkələrdən (qonşularından) qoru-

ya bilmir. Sual meydana çıxır: niyə? Yəqin ki, Azəri 

türklərinin həmrəyliyi olmadığından, eləcə də xarici fak-

torları da nəzərə alsaq, bu mümkün olmamışdır... 

2013-cü il 

 

MƏNGƏNƏ 

 

Araz! Sən Azərbaycanın göz yaşı, qan yaddaşısan. 

Bu milləti parçalamaq üçünmü girdin onun arasına. Biz-

ləri bir-birimizdən ayırdın. Nə üçün? Kimsən, nəsən, 

hardansan? Səni xatakar rusmu, farsmı, yoxsa şeytanmı 

saldı bura, bu oyuna. Məramın, məqsədin nədir sənin? 
 

Araz, insaf elə,  

Kəsmə, ayırma bizi.  

Araz, insaf elə, 

Vicdan yoxmu səndə? 
 

Yorulmadınmı, bezmədinmi işgəncə, zülm vermək-

dən? Axı de görüm nə istəyirsən bu millətdən? Niyə 

cavab vermirsən? Dilin, ağzın yoxmu sənin? Söylə, qisa-

sımızı səndənmi, rusdanmı, yoxsa farsdanmı alaq? 

Həmişə ürəyim səndədi, onu yarıb keçmə, Araz, dayan, 

ayaq saxla. Nahaqdan bayaqdan acığımı tökürəm sənə. 

Rusa, farsa gücüm çatmır, Araz. Odur ki, bağışla, əlacım 

yoxdur, çarəsiz qalmışam, düşmüşəm sənin üstünə... 

Yanvar, 2003-cü il 
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ALLAHIN QONAQLARI 

 
Özünü həyatın nemətlərindən məhrum  

etmiş Qarabağ qazisi Zaur Həsənova həsr olunur. 
 

Allah-Təala bu insanları yer kürəsinə qonaq dəvət 

etmişdir. Bunlar da dəstə-dəstə bölüşərək müəyyən din-

lərə sitayiş etməklə hərəsi ayrı-ayrılıqda özlərinə tamada 

seçdilər. Onlar Tanrının evinə qısa müddətə qonaq gə-

ləndə bəzi tamadalar qarınqululardan başqa heç kəsi 

qoymurdu yemək yeyib dolanmağa. Bu tamadalar anlaya 

bilmirdilər ki, Allah-Təala ruzi-bərəkəti heç kəsdən əsir-

gəməmişdir və bu qısa müddətli qonaqlıqdan heç kəs 

sui-istifadə etməməliydi. Acgözlər ziyafətdə öz-özlərinə 

dillərinin altındakı tamahları ilə «ay aman bizə qal-

madı», deyərək şivən qoparıb hücuma keçdilər. Yemək-

ləri fil kimi xortumları ilə sortuqlamaqdansa, soxulcan 

kimi sovurmaqdansa, özlərini ədəbli aparsaydılar, yaxşı 

olardı. Yer üzünə acgöz gəlib əliuzunluq etmək hörmət-

sizlikdir, ədəbsizlikdir. Adamın bir az abrı-həyası, bir az 

da qüruru olar. Buradan göründüyü kimi, belə qonaqlar 

ac gəlib, tox gedirlər. Mənən tox gələnlər isə öz vüqarını 

sındırmayaraq elə ac da getməli olurlar. Bu qonaqlıqda 

böyük böyüklüyünü saxlasaydı, kiçiklər də yerlərini 

bilərdilər. Tanrı bütün naz-nemətlərə qonaq etdi, lakin 

bu sümsüklər hay-həşir salmaqla imkan vermədilər ki, 

hamılıqla, halallıqla nübar edilsin. Harınlaşmış üzdən-

iraq qonaqlar Allahın mərhəmətini, səxavətini görüb, 

gəmiricilik etməməliydilər. Xalq arasında belə bir söz də 
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var: “Məscidin qapısı açıqdır, bəs itin həyasına nə 

olub?” Hər halda onlar özlərinə qayıtsaydılar, bəlkə, 

onda haqqa qovuşardılar, mərifət-qanacaq sahibi olardı-

lar. Burada məşhur “Şərikli çörək” kinofilmini xatırla-

mağa dəyər. Bunlar çörəkləri hamının gözü qarşısında 

elə yığıb apardılar ki, sanki Aya aparıb qaçdılar. Onlar-

dan biri bir dəfə bayram günü telefonla zəng vuraraq 

bayramımızı təbrik etdi. Mən soruşdum ki, axı niyə yoxa 

çıxmısınız, elə bil Aya getdiniz heç görünmürsünüz də. 

O isə cavabında bildirdi ki, təyyarəyə minin gəlin. 

Dedim axı oraya təyyarə uçmur. Bir də axı Allah-Təala 

bizi burada qonaq etmişdi. Oraya getmək üçün isə 

sağlamlıq durumu, qan təzyiqi və “digər tələblərə” də 

cavab verməlisən. Nə olar, qoy onlar özlərini Ayda hiss 

etsinlər, biz də yerdə. Onsuz da Böyük Yaradan bütün 

canlıları özü yaradıb dəvət edib, özü də yola salıb yerbə-

yer edəcəkdir. İstər burada olsunlar, istərsə də başqa 

planetdə. Heç narahat olmasınlar. 

Haşiyə. Qardaş, deyəsən həyat bizi “qarın qardaşdan 

irəli” zəmanəsinə gətirib çıxardı, məni qınama. İnsanlar 

evlərindən çıxanda Krılovun təmsil misalları kimi hiylə-

gərcəsinə bir-birlərini ovlamağa başlamışlar. Di gəl bun-

lardan canını qurtar görüm necə qurtarırsan?! 

30.12.2013-cü il 
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TÜRKMƏNÇAY 
(1828-ci il) 

 

Olub-qalan müstəqil məkanımıza nəzər salarkən 

bizim Arazımızı, Qanıxımızı, Qabırrımızı, Samurumuzu 

ikiyə bölərək göz yaşlarına çevirdilər. Arazımızın Xuda-

fərini bu dərdlərin yükünü daşıya bilməyib tarıma çəki-

lib param-parça olur, onu görən  Kürümüzün Qırmızı 

körpüsü qan ağlayır az qala. Bəlkə də, ona görə bütün bu 

iztirablara dözməyərək dəlilik edir Ana Kürümüz. Hər-

dən də elə gəlir ki,bu çaylarla Vətəni, Milləti zəncirvari 

bölüblər. Xəlil Rza Ulu Türk demişkən; “Qolumdakı 

zəncirləri qıram gərək. Qıram! Qıram!” Öz Kiçik, Böyük 

Qafqaz, Talış dağlarımızdan bir sədd çəkib, sərhəd 

düzəltdilər. Çin səddini əllə düzəldiblərsə, bizim üçün bu 

sipəri Ulu dağlarımızdan çəkdilər ay aman. Dağlarımıza 

baxırsan göz dağına çeviriblər, bunu yaman. Zəncirlərlə 

göz dağları ilə mühasirəyə alıb tarana saldılar bizi 

yaman. Çəndə çimənlərin, xurmamızı yeyənlərin əlində, 

hərəsinin bir əlində bir ovuc olmuşuq biz. Bunu, mən 

deyirəm Qafqaz dağlarının oğlu, uzun illərin xofu ilə. 

Atalar deyib: Tək əldən səs çıxmaz. Hardadır deyin 

mənə, Qızılbaş tayfalarımızın həmrəyliyi-qüdrəti, göstə-

rək yağılara ünvanlarını, yerini. Yalvarıram, qaytarın 

mənə, qaytarın mənə, qaytarın Qızılbaşların qüdrətini. 

Axı, ömür zaman gözləmir, gözləmir, gözləmir yaman. 

Yanvar, 2016-cı il 
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HÜNƏRLİLƏRİN KİRPİKLƏRİNDƏN 

SALLANANLAR 

 

Mən insanları sevmək istədim, 

qanqallığa atıldım. 
 

Həyat müharibəsində şümürlər tərəfindən quyuya 

salınmış Ələkbər canıyla çox çarpışır, vuruşurdu ki, ora-

dan çıxsın. Onun başını tovlayıb bişirdilər. Təriflər yağ-

dıraraq dedilər ki, sənə qurban olaq, sənin başına dönək, 

səndən yoxdur, bircə sən yaxşısan. Və onu qabağa verə-

rək kəndirə bağlayıb salladılar quyuya ki, oradan vedrə-

vedrə qızıl çıxartsın. Ona demişdilər ki, bilirsən nə var, 

Ələkbər? O da deyib: «Nə var?» Dedilər sənin canın 

üçün narahat olma, biz hamımız Adəm balasıyıq. Axırda 

bir ailə kimi, qardaş malı kimi böləcəyik, yaxşı?! Ələk-

bər deyib, yaxşı, nə deyirəm, qoy siz deyən olsun. Axır-

da elə oldu ki, Ələkbər canını yarımcan etdi. İkiayaqlı 

tülkülər Ələkbəri quyuya sallamaqla, onun həyat eşqini 

söndürməklə iflic etmiş oldular. İnsanın qəlbini qıranda 

onda onun oksigen hava tutumu azalır, azaldıqca da o 

öləziyir.  

Bir dəfə təsadüfən Ələkbərin qarşısına Dəlidağın 

ağıllı İlqarı çıxır. İlqarla Ələkbərin tanışlığı dostluğa 

çevrilir. Dəlidağın ağıllı İlqarında hüdudsuz həyat 

eşqinin güclü olduğunu görən Ələkbər ona deyir: İlqar, 

kaş gəncliyimin gözəl çağlarında çıxaydın qarşıma. Hə-

yatın dibinə enməzdim, yəni üzümə irişənlərin kəndiri 

ilə düşməzdim quyuya, oraya düşüb oranı qazıb-qazıb 
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vedrə ilə ləl-cəvahirat göndərməzdim onlara. Axırda da 

başa düşdüm ki, gözə görünməyən dil qayçıları (dil 

terrorçuları), sən demə, 666-cı dəfədə kəndirimi kəsdilər, 

adam bildiklərim…  

İlqar: – Sənin başın işləmir nədir, xarab olub yoxsa? 

Ələkbər: – Nə olub bəyəm? 

İlqar: – Əə, sən gicsən nəsən? Bəs,bilmirsən ki, 666-

cı vedrədə kəndirini kəsəcəklər? 

Ələkbər: – Yox mən hardan bilə bilərdim, mən 

quyunun dibini qazırdım. Taa qazıb verdiklərimi hardan 

hesablayıb, sayacaqdım ki? Sayğacım varıydı? Sonradan 

mənə aydın oldu ki, onlar yuxarıdan dedilər ki, yaxşı elə 

bu taa bəsdir. Həyatın sən bir işinə bax ki, 666-cı da 

Satana gəlib bunların başının üstünü kəsdirib həmin 

vaxtı. Eybi yoxdur saymağı da öyrənərik, hələ ömür 

tükənməyib.  

Qaranlıq dünyada quyunun dibini tapıb qazdım-

qazdım, özümə qəbir qazdım sanki. Cəfası mənim oldu, 

səfası da şeytanın qıçını qıra bilməyənlərin. Özümü lap 

Ələsgər Əlioğlunun əsərindəki İmran kimi hiss edirəm. 

Orada deyilir: 
 

Məzarını köksünə sıxdı daş örtük, 

Yaxşı ki, dili – ağzı yoxdur. 

Dillənə bilmir məzar, 

İlləri sükutla yola salır. 

Kiminsə sifətində, 

Bir tüpürcəklik yer, 

Hələ də boş qalır… 
 



 31 

Elə adam zənn etdiklərimin də sifətində lağımla tü-

pürməyə yer var. Bilirsən, ey Dəlidağın ağıllı İlqarı, kaş 

sənin kəndirinlə düşmüş olaydım o quyuya. Onda para-

lanmazdım mən. İndən belə sən həyatımın üfüqünə nə 

qədər eşq saçsan da, nadanların zəhərli impulsunun kö-

künü kəsə bilməzsən. Çünki onların sayı çoxdur, çox. 

Sənin, mənim mənəvi gücümüz onların var-dövlət həris-

liyinin tapdağına məruz qalası olur. Həə, yeri gəlmişkən, 

dünən gecə Pavlik Morozov yuxuma girmişdi. O, bildir-

di ki, onun xələfləri nəinki doğmalarını düşmənlərə satır-

lar, eyni zamanda onlar doğmalarını da, başqalarını da 

sərvətə satmaqla məşğuldurlar. Beləliklə, ikiayaqlı tül-

külər, insanları mənən yeməyə çalışırlar. Bunlara bənzər 

əcaib insanlar məni də məndən oğurlayacaqdılar. Yalnız 

bircə onu anlasınlar, anlasınlar ki, poladdan olan qüru-

rum (ruhum) sarsılmazdır. Canımı da, varımı da, karye-

ramı da oğurlasınlar, nə deyirəm. Ancaq daldeydə 

mırışa-mırışa mənə «Karabaxskiy işak» deməsinlər. Onu 

da əlavə edim ki, minik heyvanlarından ən betər yıxanı 

da, məhz elə uzunqulaq olur haa... Onu minənləri yerə 

çırpanda pis çırpır, Allah göstərməsin. Öz aləmlərində 

məni minənlər yanılırlar, yanılırlar ki, Dəlidağın dəli 

Qıratı kimi şeytanın qıçını qıraraq onlara dəlicəsinə öz 

qeyrətimi göstərmiş oldum, öz hünərimlə. 

İlqar: – Bu oğrular həyatda da tülkü kimi dolanırlar. 

Çünki pişik qeyrətlərini yemişdir. Belələri ələ gələsi 

deyillər. Sən heç bilirsən bunların içində əlimlə əlini əp-

pəyə çatdırdığım bir neçə qələm əhli də var? Bu yazar 
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ölü xoşbəxtlər (apaçilərdən, goreşənlərdən fərqli ola-

raq) qələm süngüləri ilə ova çıxmaqla tarixi şəxsiyyət-

lərin, eləcə də keçmişdə millət üçün canını qurban ve-

rənlərin adından özlərinə «ad» da əldə ediblər, var da. 

Ad almaqda da yarışa çıxırlar, məncə çempionat keçir-

sələr yaxşıdır.  

Ələkbər: – Ə, hə, pis olmaz,nə desən olar. 

İlqar: – Ancaq desən ki, aldığınız pul mükafat-

larından bir az da şəhid ailələrinə verin, sənin canın üçün 

demirəm, öz canım üçün, o dəqiqə küsüb inciyərlər 

adamdan. Təbii ki,xalqın yoxsul təbəqələrinə də (var-

larından) ciblərindən keçmirlər. Atalar demişkən, o qə-

dər çıxıb halva-halva deyirlər, ancaq ağız yenə də şirin 

olmur ki, olmur. Hər yerdə söyləyirlər ki, elin adamıyıq, 

lakin evlərinin adamı olurlar. Qələmlərinin də önündə, 

altında fədakardılar, amma arxasında, dalında riyakardı-

lar. Ümumiyyətlə, qələmi əlinə alanda insanların çəkdiyi 

zülmlərdən, işgəncələrdən mənfəət güdüb onları müti, 

avam hesab eləmək olmaz. Əə daa.. bəsdir dəə, yetər! 

Əvvəl-axır qanan qanır axı?! Nə qədər olar?! Asudə gün-

lərində süd verən inəyin əmcəyini də kəsməsinlər, yol-

mağa qaz axtarmasınlar. Bunların o yalan danışan dil-

lərini çarmıxa çəkmək lazımdır ki, bəzilərinə də dərs 

olsun. Bunu de o A.Düma kimi, Bayron kimi nəhəng-

lərə, onların sözləri də bir olub, əməlləri də. Bu yazıçılar 

hətta başqa xalqların azadlığı üçün də aldıqları yüz 

minlərlə qonorarlarını nəinki öz millətinə peş qılırdılar, 

onlar bütövlükdə insanlığa xidmət etməklə ilahi bir dinc-
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lik, rahatlıq tapıblar. Bilirsən, insan oğlunun, insanın 

ovcunun içi açıq olar, imam Əlinin əli kimi. İmam Əli 

törənləri də həmişə haqqa ucalmış etiqadları ilə şərə 

qalib gəlmişlər. Bir də deyilənə görə, Sultan Səlim Şah 

İsmayılın qılıncı ilə topun lüləsini kəsmək istəyir, kəsə 

bilmir. Şah İsmayıl bunun izahını belə verir: “Qılınc hə-

min qılıncdır, lakin qol o qol deyil”. Qalib olmaq üçün o 

qol, o ürək, o əl lazımdır (haqqa ucalmışlar kimi). Hərb 

meydanında barıtlar, toplar müharibənin həllini müəyyən 

edirsə, həyat müharibəsində pul öz sözünü deyir, 

«adama» «qələbə» çaldırır.  

Ələkbər: – İlqar,çox da elə tanınmayan bir filosof 

var, Süsənbər Məmmədli, bilirsən o nə deyir bu barədə? 

İlqar: – Nə deyir? 

Ələkbər: – Deyir ki, “insan var puldan ucadır, 

insan var puldan alçaqdır. Puldan alçaqlar da insanın 

əməyini elə itkin salan olurlar ki. Allah böyükdür, biz 

ona sığınırıq, köklərindən dönənlər isə şeytana”. Neynə-

yək, həyatın hər üzü var. Bəzən pula hərislik edib üstü-

nə çox gedəndə ayaqlar da sürüşkən olur, balığın parıl-

dayan pulları kimi. 

İlqar: – Ayə, o filosof nə gözəl deyib bu alçaqlardan. 

Bu puldan alçaq olanlar, bu yarıtmaz yaramazlar mənim 

kimisini də – Qafqaz dağlarının oğlunu da uzun illərin 

«lox»u hesab edirlər. Onlar yararlıların bir hissəsini 

yaralayıblar, bir hissəsini də o dünyaya... (nakam olaraq) 

“poçtsuz dosroçnu” göndəriblər. Yoxsa ki, bu qızıl-

başlar həmişə, hamıya vaxtında yarıyan olublar. 
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Ələkbər: – Mən də yaralı-yaralı üz tutdum bir 

savadlı həkimə və ona dedim: 

– Əziz Rahilə həkim! 

Müvəqqəti insan həyatının xoşbəxtliyinin biri də 

insanların vaxtında bir-birilərini sevindirməsindədir. Siz 

də xəstələrinizi sağlam həyata qaytaranlardansınız, on-

ları sevindirən xoşbəxtlərdənsiniz. Gənc ikən çox istər-

dim ki, siz məni də gözəl həyatın sağlam baharlı  

qatarına mindirib sevindirəsiniz… 

İlqar: – O vaxtlar inandığım bu qəlp insanlardan biri 

mənə demişdir ki, ay İlqar, bilirsən filan tanınmış şair 

tülkü şairdir,elə girib ki, camaatın gözünə. Sonra baxıb 

görürəm ki, həmin filankəsin xələfi qalaq-qalaq ondan 

kitablar yazıb. Belə yerdə aşıq Ələsgər deyir ki, «Adını 

demirəm, eldən ayıbdır». Bunları görüb bir onu deyə 

bilərəm: – Qoy onlar tülkü olsun, mən də dəli. 

Ələkbər: – Süleyman Rəhimovun «Mehman» əsərin-

də Kamilov surətindəki sadalanan ordenləri yada salmaq 

kifayət edər (Bax, mənim döyüş bayrağı ordenim, əmək 

bayrağı ordenim, beş fəxri fərman, qızıl saat, Budyon-

nudan qalan yadigar qılınc və sair və sair və ilaxır). Ana 

südünü içəcəklər, paraşok südünü tərifləyəcəklər, şar 

kimi şişib-şişib vulkan kimi də püskürəcəklər. Eey, ay 

İlqar, nə qəbirdəyəm, nə həyatdayam, hər ikisinin arasın-

dayam, quyuya salınmış bir adam kimi hələ də ayırd edə 

bilmirəm ki, belələrinə inanmamışdan qabaq özünə qəbir 

qazasan, qazmayasan?!... 

Fevral, 2015-ci il 
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MƏNƏVİ REPRESSİYA 

 
Böyük insan, sovet dönəmində Daşkəsən 

rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri olmuş, 

mənəvi repressiyaya məruz qalmış Rza 

Hacıyevə həsr edirəm. 
 

Babam II Dünya müharibəsində bir ayağını itirərək I 

qrup müharibə əlili olmuşdur. 1980-ci illərin təxminən 

ortaları idi. O vaxtı Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərinin 

katibləri (onların adları müəyyən səbəblərə görə 

göstərilmir) bəhanə gətirərək iddia irəli sürürlər ki, 

Məmmədov Əsəd Ələkbər oğlu müharibə zamanı əsir 

düşüb, məhkumluğu olub. Onun övladları: anam Süsən-

bər Məmmədova Tibb Texnikumunda metodist vəzifə-

sini tuturdu, anamın bacısı Nüşabə Məmmədova "No-

vosti Kirovabada" qəzetində baş redaktorun müavini 

vəzifəsində çalışırdı. Dayım Mürşüd Məmmədov isə 

KDPİ-də (indiki GDU) dosent vəzifəsini daşıyırdı. Belə 

məkrli böhtan atmaqda əsas məqsədləri onları tutduqları 

vəzifədən azad etdirmək, ləkələmək idi. Babamın İmam-

zadədə qəbrinin üstünə gecə vaxtı baxış keçirmişdirlər 

və məzarını açmaq istəyirdilər. Bu növ təqiblərdən də əl 

çəkmirdilər. Guya onun şəxsiyyətini və məhkumluğunu 

sübut edəcək idilər. Həyatını vətən uğrunda qurban 

verən insanların da məzarını bəzi məmurlar bəzən rahat 

buraxmırlar. Bu hansı insanlığa yaraşırdı? Xəlil Rza 

Ulutürk demişkən "Davam edir 37..."  
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Atam Yusif Məmmədov bu məsələyə müdaxilə et-

dikdən sonra baş verə biləcək hadisənin qarşısı alındı. 

Belə ki, atam şəhərin Partiya Komitəsinin 2-ci katibi ilə 

və Gəncə rayon Partiya Komitəsinin 1-ci katibi ilə görü-

şür. Yanlarında o zaman Respublika Nəqliyyat Proku-

roru, Ali Sovetin deputatı Arif Əliyev də olmuşdur. 2-ci 

katib başlayır hədələməyə ki, sizin məsələnizi büroya 

qoyaram, mənim bürom var. Atam isə cavabında ona 

çatdırır ki, mənim isə tapançam var. Arif Əliyev bu 

sözlərdən dəhşətə gəlir ki, milis (indiki polis) zabiti 

olasan, belə hərəkətə getməyə hazır olasan və oradaca 

katibin qoluna girərək onu aparır. Bundan sonra onlar bu 

hadisənin üstündən ötüşərək bir daha bu məsələyə 

qayıtmırlar.  

Arif Əliyev elə əvvəllərdən də atamı qorxmaz, cəsur 

adam kimi tanıyırdı. Sonralar 20 Yanvar hadisələrində 

atamı vəzifədən uzaqlaşdırırlar, müəyyən təqiblərə mə-

ruz qalmağı ilə əlaqədar prokurorluq işçisi Namiq Tağı-

yev bizə bildirdi ki, prokurorluqda prokuror Arif Əliyev 

iclasda öz heyrətini gizlətməyərək dedi ki, heç siz bilir-

siniz nə cür oğulu vəzifədən çıxarıb təqib edirlər. Namiq 

Tağıyevdə vətənpərvərlik, milli təəssübkeşlik hissi o 

qədər güclü idi ki, o, əlindən gələn köməyi atamdan 

əsirgəmədi. Çox heyif ki, belə insanlar tək-təkdir. 

Sonralar bu gözəl, sədaqətli insanın özü də mənəvi rep-

ressiyaya məruz qaldı. Hətta həyatın ağır keşməkeşli 

təlatümünə düşərək gözünün ağı-qarası olan oğlu Turalı 

gənc yaşında itirdi. Təəssüflənirəm ki, bu cür insana 
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kömək etməyə gücüm çatmadı. Həmişə Allahdan güc 

istəyirəm. Bizə elə repressiyalar olundu ki (dahi sənətkar 

Adil İsgəndərovun yaratdığı Kərbəlayı obrazını 

təsəvvürümə gətirərkən, onun dili ilə desək...) 1920-ci 

ildə atamın babası Ata Xəlilin bolşeviklər tərəfindən gül-

lələnməyini, ata babam Krım-tatar Çingizxan ləqəbli 

Həsənqulu kişinin Stalin dövründə uzaq Sibirə sürgünə 

göndərilməsini də bizə unutdururdular az qala. Atamın o 

vaxtkı topu, topxanasından olsa idi, atam kimi mən də 

vuruşardım bu allahsızlarla (ateistlərlə). 

Haşiyə. Xəlil Rza Ulutürk həmişə atamı görəndə 

İgid adı ilə çağırardı.  

23.11.2013-cü il 

 

ŞEYTANIN TORUNA (TİLOVUNA) 

DÜŞƏNLƏR 

 

Polis generalları Rəhim Quliyevə, Tofiq Kərimova, 

Qüdrət Paşayevə, Zahid Dünyamalıyevə, polis polkovnikləri 

Qurban Yaqubova, Qədir Sadıqova, İkram Əhmədova, 

Müseyib İlyasova, Şahin Müstafayevə, Məmməd 

Hüseynova, Məmməd Mustafayevə, Akif Səmədova, 

Ələstun (İlqar) Nağıyevə, Rauf Musayevə, Köçəri Aslanova, 

İslah Paşayevə, İlqar Səfixanova, Tofiq Rəhimova və Yusif 

Məmmədova ithaf edirəm. 
 

O, sehirli çubuğa çevrilərək, yaxşı mənada, bəzi 

yoxsulların, bəzi kasıbların maddi aləmini dəyişəndə, 

onların mənəvi aləmləri (mənfi mənada) dərhal dəyiş-
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mişdir. Atam onlara balıq tutmağı öyrətməyinin əvəzin-

də həmin şəxslər onu çox məharətlə hazırladıqları tora 

salmağa cəhd göstərmişlər. Çünki Şeytan həmin insan-

ların bütün varlığına hakim kəsilmişdi. Yusif adəti üzrə 

itin qabağına ət, atın qabağına ot qoyardısa, bu Şeytanın 

əsarəti altına düşmüş (caynağına keçmiş) fərdlər “itin 

qabağına ot, atın qabağına isə ət” qoymağa başlamışlar. 

Bu Şeytanın girovuna çevrilmiş insancıqlar, onun girov-

luğundan özlərini azad edib, yaxalarını qurtara bilmirlər. 

Yəni, bir növ Şeytanın toruna düşərək oradan çı-

xanmırlar. Bununla da, bu mənfurlar pak insanların ülvi, 

saf düşüncələrini (ideyalarını), xoş arzularını, gələcəyə 

olan inam və ümidlərini də oğurlamağa səy göstərmişlər. 

Yusif həmişə özünü və var-dövlətini də əridib Şeytana 

qalib gəlməklə mənəvi aləmini zənginləşdirərək müqəd-

dəs zirvəyə qədər ucaldı. Lakin bu zavallılar nə Şeytana 

üstün, nə də ki, nəfslərinə qalib gələ bilirlər. Ona görə 

də, onlar “itin qabağına ot, atın qabağına ət” qoymalı 

olurlar. Onların yeganə çıxış yolları bıçaqla Şeytanın 

torunu kəsib oradan çıxmaqdır. Şəxsən məndən bıçaq 

istəsələr, mən böyük məmnuniyyətlə verərdim onlara. 

Ancaq deməklərinə görə onlar (mədələrinin gözü ilə 

baxa-baxa) "yeyib içə-içə, bəh-bəh deyə-deyə" özlərini 

rahat, yaxşı hiss edirlər orada. Yusif də ki, gecə-gündüz 

Haqq yolunda çalışaraq qızıl ortanı gözləyib xeyriy-

yəçilik fəaliyyətindən əl çəkməyərək yenə də Şeytanı 

ayaqlamaqdadır. Tanınmış hüquqşünas Namiq Tağıyev: 

– Hər kişi həyatda axıra kimi külüng saxlaya bilmir. 
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Yusif külüngü saxlayır, sanki Fərhadın külüngüdür 

əlindəki... 

Yusif də babası Ata Xəlil kimi kasıbların atası idi. 

O, külüngü ilə nəfslərinə sahib çıxa bilməyən, insanların 

qanını sovurub içən Şeytanın toruna (tilovuna) düşən 

zalım varlıların əlindən varı alıb kasıblara paylayardı. 

Tanınmış şair Nüsrət Kəsəmənlinin bir şeirini xatırlayı-

ram: "Oğru olmaq istəyirəm." Atama baxıb-baxıb oğru 

olmaq istəyirəm. 
 

Haşiyə: Mən gördüklərimi və içimdəkiləri 20 il bun-

dan əvvəl yaza bilsəydim, indi içim dağlanmazdı. (İç 

dünyam dağılmazdı.) 

Dekabr, 2013-cü il 

 

VİRUS DAŞIYICILARI 

 

Kəlbəcərin, Dərələyəzin mərd oğullarına, əmilərimiz 

Abduləli, Osman və Heydər Sarıməmmədlilərə ithaf edirəm. 
 

Boz Qurdlar kimi özlərini göstərən boz tulalar. İblis 

bunların quyruğundan basanda virus daşıyıcılarına çev-

rildilər. Beləliklə də, onların mədələrini, ciblərini doldu-

randa məkrli niyyətlərə düşdülər. Onlar iradəli, əqidəli 

insanlara öz viruslarını sirayət etdirmək istəyirlər. 

Üstəlik İblis də arxalarında durduğundan buna nail ola 

bilmirlər. Görəndə ki, Boz Qurdlara təsir edə bilmirlər, 

başlayırlar çaqqal kimi dillərini, quyruqlarını bulamağa. 

Bunlar irişə-irişə nəfsi zəifləri, özlərini tam cilovlaya 
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bilməyənləri öz təsirləri altına rahatlıqla sala bilirlər. Bu 

İblisin nümayəndələri görəndə ki, Boz Qurdlar bir az 

büdrəyir, onda onlara qarşı hərəkətə keçərək zərbə 

endirmək fürsətini əldən vermirlər. Çünki bu həşərat 

daşıyıcıları, boz tulalar İblisə and içərək ("Prisyaqa" 

qəbul etmişlər) onun bayrağının altından keçmişlər. Belə 

bir el misalı da var: – Deyirlər, ay tula, niyə hürürsən? 

Deyir, qorxuduram. Deyirlər, bəs niyə quyruğunu 

bulayırsan? Boz tula cavabında bildirir ki, qorxuram. Bu 

boz tulalar aləmi götürüb, qardaş! 

Dekabr, 2013-cü il 

 

SARI RƏNG BİR QÜTBLÜ 

OLMUR 

 

10.12.2015-ci il tarixdə Yazıçılar Birliyinin Natəvan 

klubunda şairə Xəzangülün “Özümü axtarıram” adlı 

kitabının təqdimatı keçirilirdi. Orada mən də söz alıb 

danışmaq istədim və nədənsə bu fikirdən daşındım. 

(“Sussam qəlbim ağlar, danışsam dilim yanar”– Esxil”) 

Mən də onu düşünürdüm ki, danışası olsam, Fikrət Qoca 

kimi, Nəriman Həsənzadə kimi, Anar kimi (O, orada 

olmasa da, nəfəsi duyulurdu) nəhənglərin yanında söz 

demək imtahan bileti çəkib sualdan doğan problemi həll 

etmək məsələsi qarşıya çıxacaqdı. Mənim üçün o biletdə 

göstərilən mövzunun ətrafında həlli özünü tapmayan bir 

məsələ dayanırdı. Ona görə də çox götür-qoy etdim, 
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fikirləşdim, düşündüm, danışmaq fikrindən daşındım. 

Ayağıma dəmir çarıq geyinib, əlimə əsa alıb söz adlı 

dünyada yeriməyə başladım. Deməli, əyalətlərdə yaşa-

yan istedadların qələmlərindən çıxan yazıları paytaxtın 

bəzi qəzet-jurnalları dərc etməkdən boyun qaçıraraq öz 

ətraflarını, fərqi yoxdur, istər zəif, istərsə də güclü olsun 

və yalnız onları dərc etməsi gündəmdən, afişadan 

düşmək bilmir. Adicə dördyolun işıqforuna baxırsan, 

işıqfor sarı işıq vasitəsilə dördyolun hərəkətini 

tənzimləyə bilir. Lakin bəzi redaksiyalar şəxsi müna-

sibətlərə görə səninki-mənimki salıb özününkülərə 

daima yaşıl işığını, digər tərəfdən gələn istedadların 

yazılarına qırmızı işığını yandırır. Sual olunur, bəs bu 

sarı işıq nəyə lazımdır? Sarı işıq orta xətt, (Aristotelin) 

yəni, qızıl orta xətt həmişə nəzərə alınmalıdır. Elə qızılın 

özü də, çıraq da, şam da işıqdır, nurdur. Ondan qaçmaq 

olmaz və redaksiyaların işıqforlarının sarı işığının işə 

salınması üçün işıqforların üstündən yuxarıda adlarını 

qeyd etdiyin nəhənglərin yumruğuna, şilləsinə, qapazına 

ehtiyac duyulur ki, hamısı nizama salınsın. Bu, birtərəfli 

yol tutan monopolist naşirlərin stereotiplərini qırmağa 

çağıran bir həyəcan təbilidir, çalınan zəngdir (“Sos”dur). 

Həmin bu çalınan saatın zənginin başından basmaq 

lazımdır ki, yuxudan oyansınlar. Əminəm ki, bu 

nəhənglər gənc yazarların qarşısına çıxan biletin sualının 

cavabını verməyə qadirdilər.  
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Soldan: Ələsgər Əlioğlu, Oktay Abdulla və Kənan 

Yusifoğlu 
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Bakı şəhəri. AYB-nin Natəvan klubunda Barat Vüsalın 

kitabının təqdimatında istiqlalçı, nizamişünas Xəlil Rza 

Ulutürkün (yarı) yadigarı Firəngiz xanımla. Firəngiz 

xanımın babaları Aşurbəylilər XIX və XX əsrin əvvəllərində 

kasıblara böyük xeyriyyəçiliklikləri ilə seçiliblər. Neçə-neçə 

dini məbədlər də tikdiriblər.  

28.06.2016 
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O ki qaldı Xəzangül xanımın “Gecə yuxuda idim” 

hekayəsinə, onun yazısını oxuduqca oxucunun gözlərini 

özü ilə çəkib apara bilir. Bu dəyərli əsərdən gözlər bir 

anlıq belə çəkilmirsə, səni özü ilə aparırsa, onu böyük 

maraqla, sevə-sevə oxuyursansa, deməli, o, klassik əsər 

sayılır. Və cəsarətlə deyə bilərəm ki, onun bu hekayəsi 

XIX əsr klassiklərinin əsərlərindən heç də geri qalmır. 

Müəllif əsərinin qəhrəmanının gözü ilə hər yeri görür. 

Orada xeyrin gözəlliyi, şərin faciələri açıqca sezilir. Yer 

kürəsindəki bədheybətlərin sayı azmış kimi, onlara göy-

lərdə, buludların üstündə də rast gəlir. Onda əsas 

məqamlardan biri də o idi ki, müəllif oxuculara bədii - 

estetik zövq verməyi bacarmış, mövzunun öhdəsindən 

məharətlə gələ bilmişdir. Onun xəyalları, həyata baxışı 

olduqca zəngindir və bu, hər yazara nəsib olmur. Böyük 

maraqla izlənilən hər bir yazı, mənim üçün seçilmiş 

əsərdir. Xüsusi ilə onu da qeyd etmək istərdim ki, şairə 

Xəzangül bu hekayədə həyata qlobal formada yanaşır. 

Onun bu cür yanaşması, bənzəri olmayan qələm sahibi 

olmağından xəbər verir və Xəzəngül xanımın bu yazı-

sına görə onu seçilmişlərdən hesab etməyə bilmirəm. 

Aprel, 2016-cı il 
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İŞIQFOR 

 

Günəş, çıraq, şam yananda hər yer sarı rəngə bürü-

nür. Bəxtiyar Vahabzadə də şeirlərində göstərir ki: 
 

Əgər şam yanmırsa, yaşamır demək 

Onun da həyatı yanmağındadır.  
 

Bir qəzetin, televiziyanın redaktoru ziyalıdırsa, şam 

kimi yanmalıdır, əgər o yanmırsa, yaşamır demək. Yox, 

əgər yanırsa, hamıya ziyasını (işığını) saçsın gərək. Bu-

nunla belə, 10 dekabr 1868-ci ildə ingilis ixtiraçısı Con 

Pik Nayt işıqforu ixtira edərək, humanistliyin əsasında 

insanların həyatına sarı rəngi qataraq rahat hərəkətlərinə, 

təhlükəsizliklərinə rəvac verdi. Mayak yolu göstərən 

kimi. Elə sarı rəngi də, qızıl ortanı (Aristotel) da ziyalı 

gözləməlidir və hamıya bir gözlə baxıb yanmalıdır. 

Nəsimi də sarı rəngə dönəndə deyirdi ki, “Bədbəxt, sənin 

gözündə tor var, mən əbədiyyət üfüqündə doğan 

günəşəm, günəş, əlbəttə, qürub edəndə saralar”. Bunların 

nə çıxmağı var, nə də batmağı. Çıxsalar da, işıqforlarının 

bir tərəflərini yandırıb, şou göstərirlər. Bundan azad ol-

maq üçün hər tərəfə yanasan gərək, Nəsimi kimi. Belə 

olan halda o işıqforun sarı rəngini gözləsələr, qızıl orta 

açarlarını itirməzlər. O açar həmişə əldə olarsa, ətraf da 

işıqlı, nurlu olar. Qabaqlarını çıraqla yaxşı-yaxşı görsə-

lər, arxalarını da (sağ-solu da) görərlər zatən. Poeziya 

“ulduzları”mı deyim? Şoumen redaktorlarmı deyim? 

Onlar yazarlara aman vermirlər dördyoldan keçməyə. 
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Hegelin dediyi tək: “Hər kəs üçün məqsəd var, bütün 

başqaları onun üçün heç nədir”. Ziyalı qızıl orta açarını 

itirməsin gərək, əgər itirərsə qıfılı açılmaz demək. Bu 

açarlar bütün qıfılları açar... bu açarlar həm də ilahi 

tarazlığın mizanıdır. 

Aristotel insani dəyərləri iki qrupa ayırmışdır: Əqli 

və əxlaqi dəyərlər. Əqli dəyərlər insanın fitri istedadı 

sayəsində əmələ gəlir. İnsan böyük şair, alim, rəssam və 

başqası ola bilər. Əxlaqi dəyərlər isə insana irsi yolla 

keçir. Ən yüksək əxlaqi cəhət iki ifrat arasında düz olan 

ortanı (Qızıl ortanı) tutmaq bacarığıdır.  

Haşiyə: İstər qələm əhli olsun, istərsə də adi insan, 

onlar həyat yollarında qarşı-qarşıya gələndə biri-

birlərinə qırmızı işıq əvəzinə yaşıl işıqlarını yandırsalar, 

böyüklüklərini göstərərlər. 

May, 2016-cı il 
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O, İŞIQ SAÇDI 
 

Onun hər hansı bir əsərini oxuduqda, istər tarixi, 

istər bədii əsər olsun, istər türkçülük və istərsə də, dünya 

filosofları haqqında yazdığı möhtəşəm fəlsəfi «Müdrik-

liyin məbədi» kimi əsər olsun, hər biri Əlisa Nicatın 

Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə misilsiz xidmətləri-

nin sübutu kimi göz önündə canlanır. O, dünya şöhrətli 

bəstəkarların yaradıcılığı haqqında yazdığı əsərlərdə on-

ların bədii-estetik xüsusiyyətlərini açmışdır. Bununla ya-

naşı, o, xeyli sayda dünya yazıçı-filosoflarının əsərlərini 

tərcümə edərək mənəviyyatımıza doğmalaşdırmışdır.  

Bu insan ağır keşməkeşli həyat yolu keçdi, bəli, həm 

də şərəflə keçdi. Kitablarını nəşr etdirmək üçün bir kim-

sənin qapısını döymədi, bir kimsəyə ağız açmadı. Bir 

çoxlarına nəsib olmayan mənəvi bütövlüyünü qoruyub 

saxlayaraq tək otaqlı evini satmalı oldu. Bütün bunlardan 

başqa, Əlisa Nicatın pritçalarını oxumaq onun çoxcəhətli 

yaradıcılığını bütövlükdə öyrənməyə sövq edir. Bunu 

şəxsən təcrübədən keçirən insan kimi vurğulayıram.  

Zaman gələcək, klassiklərimizin adları sırasında 

onun da adı iftixarla çəkiləcək. Gəlin, gec də olsa, yazı-

çımız Əlisa Nicatı sağlığında tanıyaq, onun yaradıcı-

lığına dərindən bələd olaq, «ey mənim müsəlman qar-

daşlarım». Onsuz da, dahilərin əksəriyyəti öz zamanında 

layiqli qiymətini almamışlar.  

Onun yaradıcılığı Azərbaycan mədəniyyəti, tarixinin 

yeni mərhələsidir. O, Şumer mədəniyyətinin, dünya sivi-

lizasiyasının elmi-nəzəri mənbələrinə istinad edərək 
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köklü surətdə təhlillər aparmaqla əbədi olaraq özünə mə-

nəviyyat abidəsi ucaltmışdır. Yaradıcılığının parlaq döv-

rünü yaşayan, kamilliyin zirvəsini fəth etmiş mütəfəkkir 

80 yaşını haqlayır. Ümid edirik ki, yaradıcılığında yeni 

parlaq səhifələr açan yeni-yeni əsərlər yaradacaqdır.  

Hərdən məndə şübhələr yaranır. Düşünürəm ki, 

görəsən 10 ildir sorağında olduğum, tapdığım, görüş-

düyüm həmin o Əlisa Nicatdır? Hansı ki, deyirdilər artıq 

o, yaşamır dünyasını dəyişib. Kimi də deyirdi ki, o, 

Cənubda yaşayır, ucqar kənddə. Deyirdim: nə olar, heç 

olmasa, onun mobil telefonunun nömrəsini verin mənə. 

Verilən, üzə çıxan da onun ensiklopediyada yazılmış, 

keçmiş kənd evlərinin nömrəsi olurdu. Tanınmış 

yazarların birindən soruşdum. Dedi ki, «bala, o, sağdır, 

yaşayır, dünyasını dəyişsəydi, mən bilərdim hə...» Öz-

özümə dedim. «Bu dəfə nə olur olsun, onu mütləq 

tapmalıyam». İnternetdə onun kitab evindəki müsahi-

bəsini gördükdən sonra Bakıya, həmin o kitab evinə gəl-

dim. Elə orada sonradan adını bildiyim satıcı Tariyeldən 

soruşanda o mənə: «Əlisa Nicat mənim mənəvi atamdır» 

– dedi. Beləliklə də, biz onunla görüşdük. Mənə elə 

gəlirdi ki, bu, o deyil yəqin. XIX əsrdə yaşamış 

ədiblərimizin birinin əsərləridir onun əsərləri. Aman 

Allah, yox, bu ola bilməz, yəni onun bizimlə çağdaş 

dövrdə yaşamağı mümkünmü. Adamın nədənsə buna 

inanmağı gəlmir. Əgər belədirsə, niyə də ona dəyər 

verməyək?! 

Dekabr, 2016-cı il 
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ÖZÜNÜ DÖYDÜRƏN NAZİR 

 

Yaponyanın baş naziri Şinzo Abe önəmli qərarlar 

qəbul etməzdən əvvəl paytaxtdakı dini qurumlardan 

birinə gedərək rahiblərə özünü döydürdüyü ortaya çıxıb. 

Baş nazir bu hərəkətinin səbəbini belə açıqlayıb: «Xal-

qın xeyri üçün qərar verərkən fikrimi toplamaq və daha 

doğru qərarlar vermək üçün bunu edirəm». Bununla 

bərabər Şinzo Abe yapon inanclarına görə «Zen» zirvə-

sinə qalxmaq üçün bu addımı atdığını deyib. Dini quru-

mun baş rahibi isə baş nazirin doğru qərarlar qəbul et-

məsi və soyuqqanlı olması üçün döyülməsinin önəmli 

olduğunu açıqlayıb.  

 

ÇÖRƏK VERƏN 
 

Hindistan şahına ehsan verirdilər. 365 günün bir 

günündə camaat ehsan payı yeyirdi. Bir güllə yaz olmur 

atalar demiş. O, dünyasını dəyişəndən sonra hər ilin bir 

günündə ehsan verilməyə başlandı. Həmin günlərin 

birində havada 5 dərəcə şaxta vardı, insanlara xeyir-şər 

sarayında ehsan verilirdi. Eşikdə qarlı-şaxtalı soyuqda 

polislər saatlarla donaraq keşik çəkirdilər. Ayaqlarının 

birini qoyub o birini götürürdülər. Siqaretin birini 

tullayıb, o birini yandırırdılar. Onlardan biri isə öz-özünə 

sakitcə dedi ki, rəhmətlik vəsiyyət etmişdi ki, ehsanın 

yeməyini bir az da bol edərsiniz. Bayram o vaxt olacaq 

ki, xalqın rifahı yaxşılaşsın. Kim yaxşılaşdırsa, bax 

eləsinə xalqın atası deyəcəm. 
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ÇARƏSİZLİK 
 

El arasında həmişə deyirlər ki, həyatda təkcə ölümə 

çarə yoxdur. Mən isə deyərdim bundan başqa həyatda üç 

şeyə çarə yoxdur. Birincisi, insan övladının gəncliyin-

dəki həyat eşqinin oğurlanmasını geri qaytarmaq müm-

kün deyil. İkincisi, əlilliyin çarəsizliyi. Üçüncüsü isə 

qocalmağın çarəsi yoxdur. Nadürüstlərin, eqoistlərin he-

sabına bəzən insanlar əlilliyə mübtəla olur. Bu namərd 

qeyrətsizlər irişə-irişə mərd, saf zavallıların etibarından 

sui-istifadə edirlər. Yəni, onların inam, sevgisini qazan-

maqla bu sadə camaatın həyat eşqini, sevgisini oğurlayır 

və tülkü kimi qaçıb gedirlər. Beləliklə, təmiz, halal 

insanları məyus etməklə, qəlblərini qırmaqla onların bu 

müvəqqəti cənnət həyatlarını cəhənnəm həyatına çevir-

məklə ruhlarını əzim-əzim edib mənən xəstə, əlillərə 

çevirmiş olurlar. Əlillik vəziyyətinə çatdırılmayanda 

qəfildən həyatlarını dəyişəsi olurlar. Qeyrətsizlər riya-

karlıqları ilə qeyrətliləri zinhara gətirib o dünyalıq edər-

lər. Necə ki, bizim Qızılbaşları elədilər belə. Mənə elə 

gəlir ki, bu deyilənlərin çarəsi yoxdur. Bir də qəfil qəza-

ları, anadangəlmə əlilləri Allah-təala heç vaxt heç kimə 

göstərməsin. Amin. 

 

QHR 
 

Ailəmizdə olan üçlük: atam Sarı Məmmədli Yusif 
Həsənqulu oğlu, anam Məmmədli Süsənbər Əsəd qızı və 
mən heç vaxt ömrü boyu insanları bu kasıbdır, bu 
xəstədir, bu varlıdır deyə bölməmişik, bu fikrin düşkünü 
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olmamışıq. Məcid babamın qız nəvəsi Müzəffər de-
mişkən, Yusif müəllim vəzifədə olanda onun qapısı ha-
mıya açıq olub. Vəzifədə olanda da gərək elə olasan ki, 
camaata yarıyasan. O, heç kimdən qayğısını əsirgə-
məmişdir. Bizim üçlük – QHR-nin (Qeyrət, Halallıq, 
Ruh) daşıyıcıları çalışmışdır ki, həmişə yoxsul, kasıb 
təbəqə irəli getsin. 

Hər igidin arxasında qüdrətli qadın dayanır, atamın 
da həyat yolunda öz anası Gülzar nənəm və bir də ömür-
gün yoldaşı dururdu. Mənim mülahizəmə görə, atam 
Allahın yerə göndərdiyi bir elçi kimi xeyirxah əməllər 
sahibi olmuşdur. Dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, o, zalımın 
başını əzməklə adi insanları onların caynağından qurta-
rıb rahat həyata qaytarırdı.  

Konfutsiyə görə, «Alicənab adam üçün borc var, 
alçaq adam üçün isə gəlir». Alicənablıq insanın mənəvi 
xislətidir. Məhz o, xislətin hesabına insan doğmalarına 
və ətrafındakılara borc hissini yerinə yetirməyə qadirdir. 
Əks halda, insanın öz-özünə xəyanəti baş vermiş olur. 
Var-dövlətin – firavanlığın üzərində oturuşmuş insanlar 
yaxın ətrafına biganəlik göstərirlər. Onlar qızıl üzərində 
yatmış əjdahanı xatırladırlar. 

Haşiyə. Bir rəvayətdə deyilir ki, bir kəndin əhalisi 
su sarıdan korluq çəkirmiş, camaat eşidir ki, suyun 
gəlməməsinə səbəb böyük bir əjdahanın suyun qabağını 
kəsməsidir. Hər kəs əlinə ağac, yaba, çomaq alıb gedir 
əjdahanın üstünə. Camaatın içərisindən biri irəli çıxıb 
əlindəki xəncərlə əjdahanı vurmaq istəyir. Bu zaman əj-
daha dönüb cavan oğlan olur və başını dikəldib deyir ki, 
məni öldürmə, mən də sənin kimi cavan oğlan idim və 
gəlib yerində yatan əjdahanı öldürərkən əjdahanın altı-
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nın qızılla dolu olduğunu gördüm. Özümü atdım ölmüş 
əjdahanın yerinə ki, qızılları su aparmasın və döndüm 
əjdaha oldum».  

İndi gəl sən əjdaha ilə dil tap görüm, necə tapırsan, 
qardaş. Biz də bəzilərinə var-dövlətə gedən yolu göstər-
dik ki, deməsinlər ki, paxıldırlar. Ancaq top-topxana 
göstərdiyimiz bəzi adamlar acgözlük edib bizə bir pp –
dən də (pul-patronlarından da)  göstərmək istəmirlər. 
İndi o, top-topxanalara yiyələnib həyat döyüşlərindən 
çıxmaq üçün pp – dən verməzlər ki, biz də həyat 
müharibəsinin mühasirəsindən çıxaq. 

Bircə onu bilmək gərəkdir ki, bu həyat müharibəsinə 
döyüşə kimlərlə gedirsən. Satqınlarla, yoxsa mərdlərlə? 
Mərdlər də, misal üçün bizim Qızılbaşlar idi ki, onların 
da çox böyük əksəriyyətini tez bir müddətdə çıxdaş 
etdilər.  

Əziz bacı və qardaşlarım, bilirəm ki, azəri türk-
lərinin belə-belə mərd igid oğullarına, Qızılbaş tayfa-
larının döyüşçülərinə hiyləgərlər, Keçəl Həmzələr, bəzi 
farslardan dönənlər imkan vermirlər, qoymurlar ki, bu 
millət bütövləşsin, qüdrətli olsun… 

 

BƏZİ ŞOUMEN YAZARLAR 
 

Bəzən də elə yazarlarımız olur ki, müasir qəhrə-

manlar qulaqlarının dibində, burunların ucunda dura-

dura, gözləri görə-görə onlar barədə heç əllərinə qələm 

götürüb yazmağı düşünmürlər. Bəlkə də, gözləri görüb, 

şüurları çatmır (Türklər demiş: qafaları çatmır). Eybi 

yoxdur, səmimi, fədai yazarlar onların qələmini alıb 
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özləri o təbii qəhrəmanlardan yazırlar. Misal üçün, Ziya 

Bünyadov, Xəlil Rza Ulutürk, Salatın Əsgərova, Alı 

Mustafayev,Rafiq Tağı, Əlisa Nicat kimi qəhrəman ya-

zarlarımız. Burada «Qaçaq Nəbi» kinofilmindəki bir epi-

zod xatirimə gəlir. Düşmən tərəf qarşıdakı düşmənin 

qollarına qandal vuran satqının əlindən qandalları alıb 

təxminən belə deyir: «Kişinin qollarına qandalı kişi 

vurmalıdır».  

Onlar (bəzi «yazarlar») ictimaiyyətin səhnəsində 

tutuquşu, bülbül kimi cəh-cəh vurub elə danışırlar ki, 

guya xalqın dərd-sərləri ilə yaşayırlar və bildirirlər ki, 

millət ac qalanda ac qalır, az yeyəndə az yeyirlər. Ancaq, 

əslində, bu millətdən elə dolayı yollarla pul alıb yeyirlər 

ki, gəl görəsən. Bunlar özlərini elə aparırlar ki, guya 

cəmiyyətdən ayrı, bunların boğazından su, çörək keç-

məz. Ağızdolusu deyirlər ki, millət, dövlət, vətən, milli 

mənəvi dəyərlər sevgisi ilə yaşayırlar. Ancaq səhnə arxa-

sında üzlərini görmə, heç həndəvərlərinə də düşmək 

olmur. Gərək bunların köməkçilərinin qəbuluna düşəsən, 

sonra onların. Xalq da, Allah da yaxşı görür ki, bu 

şoumen yazarlar nə hoqqalar çıxarırlar. Fərman 

Kərimzadənin «Axırıncı aşırım»ında Şahmar Ələkbərov 

demişkən: «Bu, sabotajlıqdır».  

Bir dəfə də, 1992-ci ildə yeniyetmə vaxtı bir dövlət 

qəzeti oxuyurdum və orada bəzi imkanlı məmurların 

Qarabağ üçün fonda 2 qram, 5 qram qızıl bəxşiş 

verməkləri haqqında siyahı gördüm. Onlardan birini 

tanıyırdım və atama (O, 1992-1993-cü illərdə Gəncə 

Nizami RPŞ-nin rəisi idi) dedim ki, bax, filankəs Qara-

bağa yardım fonduna 2 qram qızıl verib. Yusif müəllim 
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(atam) mənim dediyimə heç bir əhəmiyyət vermədi. 

Sonralar anladım ki, bunların hamısı reklam imiş. Onu 

da deyim ki, millətin elələrinin 2 qramlıq qızıllarına heç 

ehtiyacı da yoxdur. 

Haşiyə: Bizim Kəlbəcər RPŞ-sində məndən 3 yaş 

kiçik olan polis kapitanı (O, Kəlbəcərin qədim tarixi, 

maddi-mədəni abidələri ilə zəngin olan Zar kəndindən-

dir) Rafiq Alməmmədov çox ağıllı, həyat fəlsəfəsini gözəl 

bilən insandır və belə «məmurların» bu yöndə hərəkətlə-

rini görəndə dərhal bilir və deyirdi ki, bu, reklamdır. 

Mən onun bu istedadına, dünyagörüşünə sayğı ilə yana-

şıram.  

Dediyim 2 qramlıq qızıl verənlərin 2-si vəzifə sahibi 

idi, ondan sonra onlardan biri daha böyük vəzifəyə 

keçdi. Vəzifə karyerasında qabağa getmək üçün həyatda 

hərdən reklamlar da lazım imiş. Nə isə, atam ancaq «Ka-

maz»larla Ağdərəyə yardımlar, silah-sursatlar göndərir-

di. Kəlbəcərə isə 12-00 AQA nömrəsi ilə yanacaq, ben-

zin göndərərdilər. Gücləri, nəyə çatırdısa, onları əsirgə-

məzdilər. Axı ortada vətənimizin müqəddəratı dayanırdı.  

Gəncə şəhərində polis rəislərinin bütün xidməti 

avtomaşınlarının dövlət nömrələri 12 ilə başlayırdı. Mi-

sal üçün, Nizami RPŞ-nin rəisinin xidməti avtomaşının 

nömrəsi 12-05 AQA idi. (Gəncə şəhər Pİ-nin rəisinin 

xidməti avtomaşınının nömrəsi 12-01 AQA idi, Kəpəz 

RPŞ-nin rəisinin xidməti avtomaşınının nömrəsi 12-04 

AQA idi) Atam o vaxtı deyərdi ki, o, yanacaq avto-

maşınına 12-00 AQA nömrəsini ona görə bağlamışıq ki, 

Kəlbəcərə gedəndə heç kəs onu yolda saxlamasın. Yəni, 

o vaxtı orada müharibə gedirdi və təcili operativ şəkildə 
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lazımi qaynar nöqtələrə 12-00 AQA özünü çatdırmalı idi 

və çatdırırdı da.  

O zaman Yusif müəllimgil silah-sursatı da rus hərbi 

hissələrindən pulla alıb döyüş bölgələrinə aparırdılar. 

(Ruslar ortalıqda həm belə qazanırdılar, həm də torpağı-

mızı əlimizdən alırdılar. Deyir sən saydığını say, gör 

fələk nə sayır. Bir dəfə də OBXSS-lər gedir bir fabrikin 

direktorunun yanına ki, bəs müəyyən məbləğdə pul 

lazımdır, silah almalıyıq. O isə gəlir atamın yanına ki 

(cavanlıqdan onunla yaxın olublar), «Onların məndən bu 

işə görə pul istəməkləri doğrudurmu?» Atam da ona 

deyir ki, özün də polislərlə bərabər get rusların hərbi his-

səsinə, elə bir yerdə alın. 

Bu şoumenlər isə heç bir qara qəpiklərindən də keç-

məzlər. Onların xalqın dərdlərini görür, onların necə iş-

gəncələr çəkmələrindən yazır, yeri gələndə də babat 

qonorar alıb yeyirlər. Ancaq xalqla çörəyi bölüşmürlər. 

(Xatirimə «Şərikli çörək» kinofilmi gəldi). Səhnə qarşı-

sına çıxıb düdülüyüb tökürlər, guya xalqın qara günləri 

bunları çox sarsıdır.  

Bizim o bəzi şoumen yazıçılarımız nəinki başqa 

xalqların azad yaşaması üçün pullarından keçərlər, heç 

öz xalqının kasıblarına da verməzlər ki, onlar firavan 

yaşasınlar. Bəlkə, bunların içində elələri var ki, heç öz 

yoxsul yaşayan qohumlarına da qıymazlar. Atam isə 

həmişə onların vurğunu olub öz əqidəsinə, vərdişinə 

sadiq qalaraq deyərdi ki, yazıçılarımızı, şairlərimizi, 

alimlərimizi qorumaq lazımdır. Gecə-gündüz qulluq-

larında durardı ki, bunlar bizim elimizin, xalqımızın qay-

maqlarıdır. Ancaq bunların elələri oldu ki, titullar, fəxri 
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adlar alan kimi çaşdılar, xalqın qaymağından ayranına 

çevrildilər. Şan-şöhrət bəzilərinin başlarını gicəlləndir-

diyindən iblisin ağuşuna düşdülər (Molla aşı görəndə 

Quran yaddan çıxdı). Belə elm «fədaisi» xalqın ağır gün-

lərində üzə çıxmır, qış yuxusuna gedir. Qarabağ savaşın-

da meydana çıxmır bu «ziyalı». Ancaq Xəlil Rza Ulu-

türk, Ziya Bünyadov, Rafiq Tağı, Mirsəyyaf Zamanlı, 

İzzət Rüstəmov və bu kimi ziyalılar meydandan qaçma-

dılar. Ancaq «ziyalı» «Mauqli»dəki Şirxan kimi savaş 

meydanından sakitcə kənara çəkildi. Dedi biz şimala 

çəkilirik, altda qalanın canı çıxsın. Lakin yem görəndə 

yenə gəlib özünü çatdıracaq bu dələduz. 

Bir dəfə bunlardan ikisi ilə görüşdüm. Onlar mənə 

dedilər atan ta istefaya çıxıb, neynirsən yanında çox 

oturub-durub. Vəzifədən çıxmış adamdır (yəni artıq heç 

kimə lazım olmayan demək istəyirdilər) o, sənə nə verə 

bilər ki! Onlar mənə bu sözləri deməklə məni də, atamı 

da mənən öldürdülər. Onlar bizi fiziki cəhətdən məhv 

edib öldürsəydilər, daha yaxşı olardı. 

Onlar elə bil ki, mənə Anarın «Dədə Qorqud» fil-

mində Aruzun Beyrəyə dediyi sözləri xatırlatdı. O, Bey-

rəyə deyir ki, gəl, Qazan xandan dön, biz tərəfə keç. O 

isə onlara çatdırır ki, «Mən Qazan xanın xeyrini xeyir 

bilmişəm, şərini şərim bilmişəm», yəni deyir ki, bu, heç 

vaxt ola bilməz. Sonra Yalıncıqlar Beyrəyi arxasından 

bıçaqla vururlar.  

Mən də o sözləri eşidəndə yer ayağımın altından 

qaçdı, diri meyitə çevrildim. Onlar mənə bildirirdilər ki, 

sən bizimlə otur-dur (artıq onlar bizdən saysız-hesabsız 

mənfəətlər əldə edib, özlərini güclü, qalib hesab edir-
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dilər, yəni demək istəyirdilər gəl bizim dediyimizlə hə-

rəkət elə). Sözün düzü elə bir uçurum yaratdılar ki, mən 

onları mənən ölmüş hesab etdiyimdən cavab da 

vermədim.  

Fərman Kərimzadənin «Axırıncı aşırım» kino-

filmində dahi sənətkar Adil İsgəndərov çox gözəl deyir 

ki, pul elə bilərəm əl çirkidir, bəs kişiliyə nədir sözün. 

Rəhmətlik Adil İsgəndərov bu obrazı əvəzolunmaz sə-

viyyədə yaratmışdır. Görünür, yazıçı öz dövründə də 

belə hadisələri görmüşdür. Bu yazarlar mənim qabağa 

getməməyim üçün belə edirdilər ki, mən təklənim və 

onları əllərinin altında «peşka», nökər kimi ora-bura 

buyursunlar. 

Birincisi, onlar başa düşməlidirlər ki, mən Sarı 

Məmmədlilər nəslindənəm. Babalarım: çılğınlıqları, cən-

gavərlikləri ilə məşhur olan «Krım-tatar Çingiz xan» 

Həsənqulu kişi, onun atası Ata Xəlil də satqınları asıb-

kəsiblər. Onlara bu hərəkətlərinə görə sərt cavab ver-

məmək üçün, əlimdən bir xəta çıxmasın deyə özümü sıx-

dım-sıxdım və nəticədə onurğa sütunum sanki çatladı, 

elə o vaxtlardan da onurğa sütunum dağılır. Yəni, ya 

onlar bunun ziyanını çəkməliydilər, ya da mən. Bu şərəf-

sizlərin şüuru çatmır ki, biz atamla iki bədəndə bir 

ruhuq.  

Bəzi insanlar var idi ki, atamın qabağında quyruq 

bulayırdılar. Gecə-gündüz durmadan əl çəkmir, dillər 

tökürdülər ki, (Burada böyük Nizami yerində deyir dillə 

fil çəkilər) peyğəmbər kimi adamsan, ata əvəzimizsən, 

atamızdan görmədiyimizi sizdən görürük. Misilsiz şairi-

miz Nizami Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi»ndən sitat:  
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Yığ başına ağlını, əcəl gəlib yetməmiş, 

Bir ədalət qəsri tik, əlindən gəlirsə iş. 

Kimdədir qeyrət, hümmət? Tanrı ərənlərində, 

Sıxışdırma mərdləri, qüdrət var əllərində! 
 

Ədəb toxumu səpmək, vəfadan nişanədir, 

Dost haqqını gözləmək vəfadan başqa nədir? 

İstədim ki, qaynayım, qarışım bir nəfəsə, 

Könlüm öyüd verdi ki, qoşulma hər nakəsə! 
 

Atam nə qədər tanıdığı, bildiyi alimlər, istərsə də 

yazarlar, istərsə də sadə insanlar olsun, həmişə onların 

qayğısına qalardı, öz millətindən olduqları üçün onların 

arxalarında dayanardı həmişə.  

Xalqının övladlarına yuxarılamaq gözündə baxırdı. 

Lakin onların içində, sən demə, elələri var imiş ki, bizə 

aşağılamaq gözündə baxırmış. Neçə illərdən sonra bun-

lardan biri ilə rastlaşdım. Onunla görüşəndə dedim ki, 

deyəsən, kişilik zəmanəsi gedibdir. O isə dedi ki, indi 

bilirsən? 

Yusif peyğəmbərin qardaşları onu quyuya saldıqları 

kimi Yusif Məmmədovun xalqı, vətəni qarşısında olan 

xidmətlərini də bəzi süni ziyalılar, yazarlar dillərinə belə 

gətirməyərək tarixin, həyatın səhnəsindən silib atırlar. 

P.S.Anam Süsənbər xanım Əsəd qızı Fəlsəfə elminin 

daşıyıcısıdır. Onunla hərdən həyatda baş verən hadisələr 

haqqında fikir mübadiləsi aparırıq. O, bir dəfə dedi ki, 

ateist filosoflara elə gəlir ki, yalnız gözlə görünənləri 

həqiqət hesab etmək olar. Onlar başa düşə bilmirlər ki, 

əsl həqiqət gözlə görünənlər görünməyənlərin təzahürü-

dür. Məsələn maddi, bioloji quruluşa malik olan insan 
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beyni yüz milyard sinir hüceyrəsi neyronlardan ibarətdir. 

Beynin görünməyən tərəfi ruhi fəaliyyətlə vəhdətdə ola-

raq şüurun əmələ gəlməsini şərtləndirir. Görünməyən tə-

rəf olan şüur, idrak, fikir beynin ruhi fəaliyyətinin nəti-

cəsidir. Və ateislərdən biri Süsənbər Əsəd Məmmədliyə 

sual etmişdir ki; müəllimə, Allahın olmasını nə ilə izah 

edə bilərsiniz ki? O, cavabında ona ağıl, əxlaq, düşüncə, 

mənəviyyat, qavrayış və digər məfhumlar insanın ruhi, 

mənəvi komponentlərin ifadəsidir. Duyğu üzvləri olan 

görmə, eşitmə, dadbilmə, İybilmə (qoxu), lamisə 

(toxunma yolu ilə hiss etmək). Yəni, bunların da hamsını 

Tanrı yarada bilir. 

Qəhrəman yazarlarımız əbədi olaraq qalır dedim 

anama. Ancaq elə süni yazarlar var ki, çoxunun sənəti 

qalmır. Çünki onlar özlərini sarayların şöhrətinə, var-

dövlətə satırlar. Anam isə dahi Nizamidən danışdı. Niza-

mi Gəncəvi Allaha sidq-ürəkdən inandığı üçün Tanrı ona 

elə bir ilahi güc verdi ki, o, əsərləri ilə həyatın sirlərini 

aça bildi. Bunu tarix də sübut etdi. Ancaq onun bəzi 

müasirlərinin yazdıqları həyatda qalmayıb. Sanki heç 

olmayıbmış kimi.  

Mən bu kitabı (kitabçanı) başa çatdırandan sonra 

pərvazlandım, bir az öyünürdüm və öz-özümə deyirdim 

ki, görəsən bu yazarlardan kimsə mənim kimi yazıb, 

ortalığa belə əsərlər çıxara bilər? Birdən anama dedim 

ki, sən mənim kimi yaza bilərdin? O isə sualıma sualla 

cavab verdi. Elə birinci sualı o oldu ki, sən fəlsəfədən bir 

səhifə yarım oxuyub cavab verə bilərsən?  

Mən isə bildirdim ki, yox. Tarix həmişə sübut edib 

ki, fəlsəfə elmi bütün elmlərin fövqündə dayanır.  
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ƏSL ZİYALI XANIM 

 
İsməti bir nəsli göyə qaldırar, 

Eşqə hökmrandır qadın ürəyi. 

Tofiq Bayram 
 

Tofiq Bayram «Qadın ürəyi» şeirində yazır ki, «İs-

məti bir qadın nəsli göyə qaldırar». Buna nümunə olaraq 

sovet dönəmində Gəncə şəhər 43 nömrəli orta məktəbin 

direktoru olmuş Fatma xanım Quliyevanı göstərə bilərik. 

O, öz qeyrəti ilə böyük kollektivə çox hörmətlə rəhbərlik 

etməklə ailəsinin ocağını müqəddəs etmişdir. 

Quliyeva Fatma Abbas qızı 1921-ci ildə Gəncə 

şəhərində anadan olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsi 

illərində 2 illik Gəncə Pedaqoji institutunu bitirmiş və 

Goranboy rayonu Əzizbəyov kəndində müəllimlik et-

mişdir. Müharibədən sonra Gəncə Dövlət Pedaqoji İnsti-

tutunun dil-ədəbiyyat fakültəsində təhsil almış və Gəncə 

şəhərindəki 21 nömrəli məktəbdə uzun illər təlim-tərbiyə 

işləri üzrə müavin işləmişdir. Həmin məktəbin 1970-ci 

ildə fəaliyyəti dayandırılmışdır. Sonra Fatma Quliyeva 

M.Ə.Sabir adına 5 nömrəli məktəbdə direktor müavini 

işləmişdir. 

1972-ci ildə yeni təşkil olunan 43 nömrəli orta 

məktəbə direktor təyin olunmuş və 14 il həmin məktəbdə 

rəhbərlik etmişdir. 1986-cı ildə isə təqaüdə çıxmışdır. 

İşlədiyi illərdə Əməkdar müəllim və «SSRİ-nin maarif 

əlaçısı» adlarına layiq görülmüşdür. Qırmızı Əmək Bay-

rağı və «Şərəf nişanı» ordenləri ilə təltif olunmuşdur.  
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Fatma xanım 1959-1963-cü illərdə Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinə və dəfələrlə Gəncə Şəhər Sovetinə deputat 

seçilmişdir. 2007-ci ildə fevralın 2-də 86 yaşında dünya-

sını dəyişmişdir.  

Fatma xanım haqqında bu qısa tərcümeyi-hal xarak-

terli yazıya onun həyatından bir epizodu əlavə etmək 

istəyirəm. 

Daim pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, eyni zamanda 

nüfuzlu dövlət vəzifələri daşıyan Fatma xanım həm də son 

dərəcə qayğıkeş ömür-gün yoldaşı idi. Deyirlər, həyat 

yoldaşı ağır, sağalmaz xəstəliklə yatarkən o, heç vaxt iş 

paltarı ilə onun yanına girməzdi. Yalnız paltarını dəyişib 

ev xanımı kimi geyinəndən sonra onun yanına gələr və ona 

qulluq edərdi. Bununla o, yataq xəstəsi olan həyat 

yoldaşına qarşı son dərəcə həssas olduğunu göstərir. Axı 

ölümcül xəstələr yaxınlarının normal həyat sevincləri ilə 

yaşamasına qısqanır, unudulduqlarını düşünürlər. 

 

“MİLLƏT TƏƏSSÜBKEŞLƏRİ” 

 

Millət acdır deyənləri, qrantlar (ianələr) alıb yeyən-

ləri, bir simada, bir libasda görməyəndə məcburam özüm 

onları soyunduram, geyindirəm, geyindirəm soyun-

duram. Bütün bunları dedi söylədi: - Qoşqar dağının igid 

oğlu kim, kim? Ramiz Təmkin. 
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YUSİF SƏMƏDOĞLUNU 

XATIRLAYARKƏN 
 

“Ədəbiyyat qəzeti”nin ötən saylarında Məti Osman-

oğlunun qabağı görməyi bacaran görkəmli ziyalımız 

Yusif Səmədoğlu haqqında yazısını oxudum. Orada 

qeyd olunurdu ki, Yusif Səmədoğlu o qədər büro üzv-

lərindən yalnız Çernenkonu SSRİ-nin rəhbərliyinə layiq 

görürdü və elə də oldu. Onun belə real siyasi proqnozlar 

verməyinin mən də uşaq ikən şahidi olmuşdum. O, milli 

təhlükəsizliyimiz üçün misilsiz düşünən bir beyin idi, 

desəm, məncə, yanılmaram.  

Zamanında hərəkatda olan, hakimiyyət pillələrinə 

qalxmağa can atanlar bir dəfə geriyə dönüb bu siyasət-

çidən, bu gözəl ağsaqqaldan bir məsləhət alsaydılar, 

bəlkə də, deyərdim nə Bakı (20 Yanvar), nə də Qarabağ 

müsibətləri baş verməzdi. Yusif Səmədoğlu milli oyanış 

üçün Bakı və bölgələrdə güclü təbliğat işləri aparırdı və 

mətləbi uzatmadan keçirəm kiçik şahidin gördüklərinə.  

1989-cu ilin fevral ayı olardı. Milli Azadlıq hərəkatı 

ilə əlaqədar Yusif Səmədoğlu müəyyən dəstək almaq 

üçün Bakıdan Gəncəyə gəlmişdi və o zaman bir dəstə 

adamla bizim evin qonağı oldular. Evimizdə söhbət getdi 

ki, ermənilər bizi vura bilər. Yusif Səmədoğlu həqiqətən 

də çox uzaqgörən ictimai-siyasi xadim idi. O bildirdi ki, 

Azərbaycan üçün ən böyük təhlükə Rusiyadır. Bizi vura 

bilsə, yalnız ruslar vura bilər, onların bizə gücü çatar. 

Başqa elə bir qüvvə yoxdur, bunu bilin! Ona görə də 
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özümüzü onlardan qorumalıyıq. Hamı təşviş içində oldu 

ki, bu nə məsələdi, biz axı ermənilərlə üz-üzəyik. O, 

dünya görmüş bir ziyalı idi, dedikləri də həyatda öz 

əksini tapdı. Belə ki, 1990-cı il Bakıdakı yanvar hadi-

sələri, bundan əlavə 25-26 fevral 1992-ci il Xocalı 

soyqırımı, 366-cı rus alayının təcavüzləri bunun əyani 

sübutu oldu. Yusif Səmədoğlunun Milli Azadlıq hərəka-

tının fəallarından biri kimi Gəncədən yardım, kömək 

almağına gəlincə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, atam 

Yusif Məmmədov o zaman Gəncə Nəqliyyat Polisinin 

Qazax – Qazıməmməd bölgəsi üzrə (OBXSS) SƏDM-

nin rəisi vəzifəsində çalışırdı. Təvazökarlıqdan uzaq olsa 

da, deyim ki, onların təşkilatına maliyyə dəstəyi göstər-

di. Onu da əlavə edim ki, onlar gedəndə Yusif 

Səmədoğlu bizim həyətdəki balaca iti görərək, bir az da 

ona sarı əyilib əl uzadaraq zarafatla dedi ki, salam əə, 

Zori Balayan, necəsən? Bu vaxt yanımızda dayanan  

11 yaşlı bacım Ülviyyə ona bildirdi ki, Yusif əmi, xahiş 

edirəm, bizim iti təhqir etməyəsiniz. O da xeyli şaqqanaq 

çəkərək güldü... O ki, qaldı hörmətli Məti Osmanoğlu-

nun dediyi kimi, Yusif Səmədoğlunun dəqiq, müdrik-

cəsinə siyasi proqnoz verməyinə, bu, onda Allah vergisi 

idi. 

Fevral, 2016-cı il 
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ATAMIN HƏYATININ BİR 

NEÇƏ GÜNÜ 

 

Atam Yusif də ulu babası Şah İsmayıl Xətai kimi 

topun üstünə qılıncla gedərdi. Həmişə haqqı tapdalanan-

ların haqqını özlərinə qaytarar, bütün varlığı, bütün gücü 

ilə çalışıb çətinliklərdən çıxış yollarını axtarıb tapardı.  

Bir dəfə 1992-ci ildə o, Gəncə şəhəri, Nizami rayonu 

Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışarkən öldürülmüş 

bir şəxsin valideynləri gəlib: «Siz bizim oğlumuzu 

öldürəndən çoxlu miqdarda pul almısınız. İndi də qətli 

ört-basdır edirsiniz», – deyərək hay-küy salırlar. Yusif 

müəllim onları sakitləşdirərək başa salmağa çalışır ki, 

biz qatili axtarırıq, həbs edən kimi ədalət mühakiməsinə 

verəcəyik və onlara təskinlik verir.  

Çox keçmir ki, həmin qatili tapıb həbs edirlər. 

Bundan sonra bu valideynlər bir torba dolu pulla gəlib 

öz minnətdarlığını bildirəndə Yusif müəllim torbalarını 

zorla özlərinə qaytarır və deyir: 

– Belə işlərə görə pul almaq böyük günahdır. Bizim 

özümüz də çox maraqlı idik ki, bu hadisəni törədən cina-

yətkar tapılsın, cəzasız qalmasın. O, valideynlərə baş-

sağlığı verir. Onlar da minnətdarlıqlarını bildirir və 

deyirlər ki, bağışlayın, biz elə bilirdik siz də bəzi polislər 

kimi pula görə haqqı nahaqqın ayağına verənlərdənsiniz. 

*** 

1978-ci ildə Gəncə stansiyası DYPŞ-nin rəisi, polis 

polkovniki Məmməd Hüseynov azyaşlılar üzrə inspektor 
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polis leytenantı Yusif Məmmədova Gəncə yaxınlığın-

dakı dəmir yolunun Zazalı stansiyasına nəzarət etməyə 

göstəriş verir. Bu vaxt Göygöl rayon polis şöbəsinin rəisi 

Şikar Əliyev Zazalı stansiyasında (Stansiyanın özü 

dəmiryolunun inzibati ərazisi sayılırdı. Ətrafı isə Göy 

göl rayonunun ərazisinə aid idi) polis məntəqəsi quraraq 

orada post qoydurmaq istəyir və deyir ki, bu əraziyə biz 

nəzarət edəcəyik. (Sərhədə yaxın ərazilərdə gəlirli yerlər 

olanda qonşu rayon polisləri ilə aralarında narazılıq 

olurdu).  

Yusif Məmmədov gecəyarı polis məntəqəsi olan 

köşkü trosa sarıtdırıb «Zil»in arxasına qoşduraraq sök-

dürüb apartdırır.  

*** 

04 iyun 1993-cü ildə dövlət çevrilişindən bir neçə 

gün qabaq Bakıdan DİN-nin müavini Şahin Mədətov* 

bir dəstə adamla Gəncəyə gəlir. Atam Yusif müəllim də 

DYPİ-nin rəisi vəzifəsində idi və onlarla görüşəndə 

Şahin Mədətov Yusif müəllimə göstəriş verir ki, bu 

dəstə üçün yemək-içmək təşkil edin. Yerdə qalan işlərlə 

özümüz məşğul olacağıq. Qalan işlər sizlik deyil. Sonra 

elə olur ki, 04.06.1993-cü il tarixdə Bakıdan gələnləri 

Gəncə həbsxanasına salırlar. Yusif müəllim artıq onlara 

həbsxanada da yeyib-içmək verdirəsi olur.  

 

 
 

1.Ad şərtidir 
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Dayılarımdan xatirələrim 
 

XEYRİYYƏÇİ RƏŞİD DAYIMIZ 

 

O, əkizlər bürcündə 13 iyun 1934-cü ildə Gəncə 

şəhərində anadan olmuşdur. Atası Hüseyn Hüseynov 

1941-ci ildə müharibəyə getmiş və qayıtmamışdır. Əmisi 

polkovnik İsmayıl Hüseynov Qəbələ rayonunun hərbi 

komissarı olmuş, könüllü olaraq müharibəyə getmiş və 

qayıtmamışdır. Rəşid kişi və həmin əmisinin oğlu Qara 

Mamed əl-ələ verib həyatın odlu-alovlu cəngindən birgə 

çıxdılar. Onlar bir-birlərinə əmioğlu yox, qardaş dedilər 

son nəfəslərinə kimi.  

Firuzə nənəm qardaşı oğlu Rəşid dayının süd anası 

olub, körpə vaxtlarından onu böyüdüb boya-başa çatdır-

mışdır. Rəşid dayı cavanlığından atasız böyüyərək qutab, 

su satmaqla məşğul olur, kasıb-kusub qohumlara da kö-

mək edirdi. Hətta iş o yerə gəlib çıxırdı ki, özü atasız 

böyüyə-böyüyə atalı qohumların övladlarına da xeyir iş 

edərdi. Dost-tanışın ad günlərində qızıl ziynət əşyaları 

bağışlamağı sevərdi. Ona görə də el arasında ona «qızıl 

Rəşid» də deyirdilər.  

Sonralar Rəşid dayı konyak zavodunda bələdçi işinə 

düzəldi. Buradan Rusiyanın müxtəlif bölgələrinə va-

qonla spirtli içkilər aparardı. Bu işində maddi imkanları 

daha da genişləndi.  

Bir gün Rəşid kişinin qonşuluğunda yaşayan 5 uşaq 

atası olan bir kişi dolanışığından gileylənir, yaşamaq 

çətindir deyir. Rəşid dayı ona bildirir ki, get, narahat 
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olma, uşaqlarını boya-başa çatdırana kimi mən sənə ayda 

500 manat verəcəyəm və belə də edir. O, qohum-əqrə-

bada kimin uşağı Rusiyanın uzaq bölgələrinə hərbi xid-

mətə göndərilərdisə, öz hesabına həmin hərbi xidmətdə 

olanların komandirlərinə paylar verər, sovqatlar aparar-

dı. Elələri olurdu ki, əllərindən müəyyən xəta çıxır, həbs 

olunurdu. Onları həbsdən azad etdirir və birlikdə foto-

şəkillər də çəkdirib valideynlərinə göndərirdi ki, evdəki-

lər nigaran qalmasınlar. Bilsinlər ki, sağ-salamatdır 

onların uşaqları.  

Rusiya ucu-bucağı görünməyən elə böyük məm-

ləkətdir ki, orada dil tapmaq, baş çıxartmaq çətindir. 

Bunu hər adam bacarmaz. Lakin Rəşid dayı bacarırdı.  

Evi həmişə qonaqlı-qaralı olardı. O, bir qız, dörd 

oğul atası idi. Qızının adı Rəmziyyə idi. Oğlanları Rafiq 

qarmonda, Rizvan gitarada, Rövşən nağarada, Ruslan isə 

qoşanağarada ifa edərdilər.  

Evlərində hər dəfə qonaqlıq olanda ansambl işə dü-

şürdü. Hərdənbir məşhur gitaraçı Rəmiş də evlərinin 

qonağı olanda qoşulurdu bu dəstəyə. Evlərinin qabağın-

dan keçən insanlar elə bilirdilər bu evdə tez-tez toy-nişan 

olur.  

Rəşid dayı da belə məclislərdə qonaqlarla övlad-

larına baxa-baxa feyziyab olub, onlarla fəxr edərdi.  

Yeniyetmə vaxtlarım idi. Təxminən 1989-cu il olar-

dı. Rəşid dayının qara rəngli «VAZ-2410» avtomaşını ilə 

(1980-ci ildə onu hər adam alıb sürə bilməzdi) Samux 

rayonunun Qarabağlar kəndinə gedirdik. Birdən Rəşid 
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dayı su kanalının üstündən keçəndə dedi ki, bir az böyü, 

sənə kater alacağam. İndi de görüm, sənə nə hədiyyə 

edim, ürəyin nə istəyir, denən.  

O zaman maraqlı, əyləncəli nə vasitələr var idisə, 

demək olar ki, hamısı var idi məndə. Video, «FİFA» 

topu, velosiped, pleyer, ikikasetli yapon maqnitofonu, 

tennis, tir tüfəngi… Fikirləşdim ki, axı mən nə deyim? 

Hər şeyim var dedim ona. O isə israr etdi ki, yox, demə-

lisən. Və yenə çox inad edəndən sonra dedim: Yaxşı 

Rəşid dayı, mənə iki adamlıq əl telefonu tapa bilərsən? 

Birini mən dostuma verim, digəri məndə qalsın ki, biz 

bir-birimizi axtaranda, çağıranda həmin əl telefonu vasi-

təsilə tapaq. O vaxta görə bu möcüzə sayılırdı. Çox keç-

mədi Rəşid dayı rus nağılındakı qızıl balıq kimi bu 

arzuladığımı hardansa tapıb gətirdi. O aparat batareya ilə 

işləyirdi.  Bundan bir az qabaq da mənə 5 kiloluq idman 

girasını bağışlayaraq demişdi ki, böyüyəndə güclü olar-

san.  

Rəşid dayı hündür boylu, qəddi-qamətli, dilinə görə 

dilçəyi olan xeyriyyəçi bir insan idi. Bu gözəl insan elə 

bil ki, bu nəslin Rusiyadakı fövqəladə səfiri idi. Tayfada 

kimin bir problemi yaranardısa, yerindəcə  məsələnin 

həllinə nail olurdu.  

1992-ci il olardı. Rusiya ilə yollar bağlandığından 

Rəşid dayının da işləri dayandı. Hamı elə bilirdi ki, onun 

maddi vəziyyəti qabaqkı kimidir. Rəşid dayının maddi 

vəziyyəti çətinləşdi, ancaq o bir kəsə bildirmədi ki, nəyə-

sə ehtiyacı var. O qədər özünü ağayana aparardı ki, heç 
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kimə heç nə, bir kəlmə də demədən sanki öz-özündən də 

küsərək Ukraynaya yollandı. Donetsk şəhərinin yaxın-

lığında Snejnoy qəsəbəsində bazarın yanında kafe və 

dükanlar işlətməyə başladı. Bundan sonra o, yenə də 

maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmışdı. O vaxtdan bir dəfə 

də olsun ayağını Gəncəyə basmadı. Günlərin bir günü 

Rəşid dayının dayısı oğlu professor Yadullanın Donetsk 

şəhərinə yolu düşür və Snejnoya Rəşid dayıya zəng vu-

raraq bildirir ki, o, gəlib Donetsk şəhərindədir. Donetsk 

də Snejnoydan təxminən 20-25 kilometr aralıdadır. 

Rəşid kişi bütün dünyanı eninə-uzununa gəzib-

dolanan adam idi. Bu dayı oğlunun gəlişi onun eynini 

açmır və ona deyir ki, imkanı, vaxtı yoxdur görüşməyə. 

Söhbət əsnasında Yadulla ona hələ bir müjdə də verir. 

– “Rəşid, mənim nəvəm olub”. Rəşid kişi deyir ki, 

yaxşı Gəncəyə gələndə bir hədiyyə gətirərəm. Ancaq 

Rəşid kişi özü gələ bilmədi... 10 ildən sonra 2005-ci ildə 

onun nəşini Azərbaycana oğlu Rövşən gətirdi.  

Rəhmətlik yaşayıb boya-başa çatdığı şəhərdə çoxla-

rından elə incimişdi ki, ürəyi də qızmırdı görüşməyə. O, 

əvvəllər hər dəfə Rusiyadan səfərdən qayıdanda qohum-

əqrəbaya paylar, hədiyyələr gətirərdi.  

Qardaşağası Qara Mamedlə dostluq, qardaşlıq mü-

nasibətləri hələ də dillərdə dastandır. Onların arasında 

«səninki-mənimki» söhbəti yox idi. Qohumluq-doğmalıq 

nümunəsi idilər hər kəs üçün. Belə qarşılıqlı sevgi, inam 

bütün Azəri türklərinin tayfalarında çox olsaydı, 

xalqımız qüdrətlənərdi.  
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Qardaşağası Məmməd kişi qızı İradəyə toy etmək 

istəyən vaxtlarda o biri dayılarımla Gürcüstanın Rustavi 

şəhərində avtoqəzaya düşür, bir ayağı da sınır.  

Rəşid kişi ona və yanındakılara demək olar ki, hər 

gün Gəncədən oraya xaş bişirtdirib aparırdı. Məmməd 

kişini Gəncəyə gətirdikdən sonra Rəşid dayı ona deyir 

ki, bu xeyir işin heç nəyindən narahat olma. Nə 

lazımdırsa, hamısını özüm edəcəm. Tiflisə gedib cehizlik 

xarici mallar tapıb alıb gətirir.  

 

Soldan gitaralı Məzahir dayım, onun yanında oturan 

isə Rəşid dayımdır və digər qohumlar 
 

O, sevgi dolu diqqət, qayğı, doğmalıq dadızdırardı 

qohumlara. Nahaq yerə deməyiblər ki, «Sevgi, sevən 

mərd olar, sevməyən namərd olar». Əfsuslar olsun ki, 
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onun bu mehribanlığını qohumları da anlaya bilmədi. 

Çünki ona qafaları çatmadı. 

Mən böyüyəndən sonra Rəşid dayım artıq çox-çox 

uzaqlarda, qürbətdə yaşayırdı. Bir dəfə də olsun ayağını 

doğulduğu, yaşadığı şəhərə basmadı ki, bir ona baxaq, 

qürrələnək. Heç olmasa, ondan mənəvi qida alardıq. 

Gəlmişdən, keçmişdən də dərdləşərdik heç olmasa. Nə 

olar, Rəşid dayı, siz bu dünyadan acıq edib getdiniz, 

qalsın növbəti görüşümüz o biri dünyaya.  

 

BİR AZ DA MƏMMƏD DAYI 

HAQQINDA 

 

Mamed kişi öz dövrünün (1950-1980-ci illərdə) sözü 

keçən, adlı-sanlı kişilərindən olub. 1987-ci ildə avto-

qəzaya düşdükdən sonra çox keçmədi dünyasını dəyişdi. 

O da həmişə gücü çatdığı, bacardığı qədər köməyini heç 

kəsdən əsirgəməzdi.  

Haşiyə: Məmməd kişinin evi qonaqlı-qaralı olardı. 

Heyvanlar kəsdirərdi. O, 1973-cü ildə təzə yağın içində 

«Jiquli» markalı avtomaşın almışdı, onun açarlarını verir 

Rəşid dayıya. Ümumiyyətlə, qohumlara uzaqdan 

qonaqlar gələndə ya Rəşid dayı, ya Məzahir dayım, ya 

Məmməd kişi, ya da ki, atam Yusif müəllim mütləq bir-

iki toğlu kəsdirib ya dağlarda, ya kababxanalarda, ya da 

ki, evlərində qonaqlıq verərdilər.  
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BƏZƏN DƏ AT MURAD OLMUR (2014) 
 

Bir gün mən evdə oturduğum yerdə Yastı Arıq Yabı 

mənə zəng edərək evlərinə çağırdı. Burada Molla Nəs-

rəddinin bir lətifəsi yada düşür: Molla Nəsrəddin bir dəfə 

gecə evində yatdığı yerdə, birdən eşidir ki, çöldə səs-

küy, dava-dalaş var və mollanı da çağırırlar oraya. Mol-

lanın da evdə bir yorğanı var imiş. Onu da başına çəkib 

gedir çölə səs-küyə. Lakin sonradan yorğansız qayıdası 

oldu. Birdən bir qonşusu deyir, a molla, evdən gedəndə 

səni yorğanla gedən gördüm, yorğanın necə oldu? O isə 

deyir: Oradakılara mənim yorğanım lazım imiş.  

Ancaq məni ondan fərqli olaraq çox sakit, səs-

küysüz çağırdılar. Çünki çağıranın adı Yastı Arıq Yabı 

idi. O, yastı və sakit idi. Mənim o zamanlar yeniyetmə 

vaxtlarım idi. Osman əmimin ərköyün kürəkənlərindən 

biri sayılan bu Yastı Arıq Yabı mənə dedi ki, inəyimin 

balası var, hələ südəmərdir. Sən gəl, atanın dostu, sənin 

əmin sayılan yağ-piy kombinatının müdiri Raqif müəl-

limə xahiş elə, o sənin xahişini eşidər. De ki, üç ton 

yem-şulka versin. (Sonralar Molla Nəsrəddinin əhva-

latları yadıma düşürdü). Nə olar, qadan alım, başına 

dönüm… (Tez-tez qadan alım deyib, mənə dil tökərdi ki, 

sən çox yaxşı oğlansan. Burada da Krılovun tülküsünün 

qarğanı tərifləyərək ağzından pendiri aparması təmsili 

yadıma düşür). 3 ton yem – şulka da təxminən 2 dəfə 

Yastı Arıq Yabının inəyinin balasından bahadır, indi 

“kişi” mənimlə guya barter edir, Gəncənin sayılıb-seçi-

lən hörmətli kişilərindən olan Raqif müəllim də xahişim-
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dən sonra dərhal onun dediyini verdirdi. Arıq Yabı dedi 

ki, nə olar buzov yazıqdır, qoy hələ anasının südünü 

əmsin, böyüsün, nə olacaq? Bir ildən sonra da verim 

sənə də, nə deyirəm ki, qadan alım? (Bunlar “qadan 

alım” sözünü xüsusi çalarlarla işlədirlər). Yeniyetmə 

Kənan da (yəni, mən) fikirləşirdi ki, onu götürsə heç 

yerdə işləməyən, çalışmayan (ata-anasına) ailəsinə bir 

xeyri olardı. Kənan da öz əqidəsinə, ağayanalığına 

həmişə sadiq qalırdı və Yastı Arıq Yabıya demişdi ki, 

yaxşı nə deyirəm, qoy elə də olsun. Bundan 1 il də keçdi, 

2 il də keçdi, Yastı Arıq Yabıdan bir səs-səmir çıxmadı. 

Burada yaxşı deyirlər: ”Ağanın ağa payı, tulanın tula 

payı”. Bu Arıq Yabıya Osman əmim həmişə özünə 

məxsus ləhcəsi ilə (xırıltılı səsi ilə) onu Koker! Koker! 

Koker! çağırardı. Mənim babam krımtatar Çingiz xan 

Həsənqulu kişi Stalinin dövründə uzaq Sibirdə sürgündə 

olmuşdur. O, çox qorxmaz, cəsur adam idi. Tanıyanlar 

çox gözəl bilirdi ki, Krım-Tatar Çingiz xan Həsənqulu 

kişi baytarlıq sənətinin, elminin mahir bilicisi idi. Atları 

heç kimin köməyi olmadan təkbaşına yerə yıxıb, axtala-

yardı. Hətta bu baytarlıq elminin və cəngavərliyinin 

vəhdəti onu zindana düşməkdən xilas edir. Bir dəfə 

NKVD işçisi onu Dəstəfur rayonu (İndiki Daşkəsən 

rayonu) Qaraqollar kəndindən atının qabağına salıb 

aparanda o, qəfildən atı vurub, süpürləyib yıxaraq 

NKVD məmuruna əl-qol atmağa macal verməyib və 

onun tapançasını götürüb getmişdi. Buna oxşar bir 

hadisə də, Qoşqar elində baş vermişdi. Belə ki, günlərin 

bir günü, Qabaqtəpə kəndində yaşamış Qoşqar qüdrətli 
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(igid, dəli-dolu şairimiz Ramiz Təmkinin atası) Pirverdi 

kişinin qonşusu olan bir qadına onun yanında nalayiq 

sözlər (yaylığına tüpürüm) deyirlər. Pirverdi kişi 

dözməyərək onları döyüb-yıxır. Bundan sonra rayonun 

polis (milis) şöbəsinin şəxsi heyətindən bir dəstə gəlib 

onu həbs edib aparır. Orada polis rəisi Telman Məmmə-

dov Qoşqar qüdrətli Pirverdi kişiyə deyir ki, necə oldu 

ki, sən arıq, cələf bir insan bunların birinin parası boyda 

ola-ola, bunları vurub yıxdın? Qoşqar qüdrətli Priverdi 

kişi cavabında ona deyir ki, onları mən vurmadım, onları 

mənim qeyrətim vurdu. Bundan sonra polis rəisi Telman 

Məmmədov onu həbsə aldırmır, buraxdırır. Elə Krım-

tatar Çingiz xan – babam Həsənqulu kişi də Qoşqar 

qüdrətli Pirverdi kişinin dediyi kimi, atlı NKVD zabitini 

vurmadı. Onları onun qeyrəti vurdu. Atam Yusif də 20 

Yanvar 1990-ci ildə gələn rus eşalonlarını saxlamadı. 

Onları saxlayan onun qeyrəti oldu. Hə... onların hər üçü 

eyni ruhun daşıyıcılarıdır. 

Haşiyə: 6 fevral 2013-cü ildə Gəncə şəhər Ağsaq-

qallar Şurasının hesabat-seçki yığıncağının müzakirəsi 

keçirilən zaman Azərbaycan Dövlət Aqrar Universite-

tinin professoru Xalid Qurbanov yığıncaq iştirakçı-

larının diqqətini 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələrinə 

yönəldərək bildirdi ki, Azərbaycan televiziyasına müsa-

hibə verən SSR-nin keçmiş müdafiə naziri Yazova jurna-

list sual vermişdi ki, altı eşalon Bakı, iki eşalon isə 

Gəncə şəhərinə göndərilimişdi. Bakıda irimiqyaslı qırğın 

törədilsə də, bu, Gəncə şəhərində baş vermədi. “Yazov 

bildirdi ki, Gəncə dəmiryol polisinin “naçalnik OBXSS”i 
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işləmiş Yusif Məmmədov həmin şəhərə göndərdiyimiz 

eşalonları saxlatdırmışdır”. Yusif müəllimin şücaətinə 

bu günə kimi hələ də layiqli qiymət verilməmişdir. 

Nə isə, Osman əminin sevimli Kokeri  həyatın  Yastı 

Arıq Yabısı orda-burda “meydan sulayırdı”, onu-bunu 

dolayırdı. Ata Yusif də əlitutan vaxtlarında Yastı Arıq 

Yabını “əlini cibindən çıxarmağa qoymayaraq onu ancaq 

həyatın maddi zirvələrinə qaldıra bilmişdir (Konfutsi)”. 

Babam Krım-Tatar Çingiz xan Həsənqulu kişi mənə 

dedi: Arıq Yabı səni də doladı? Mən də dedim hə. Dedi 

yaxşı, mən də gedib onu dolayaram. Belələrinin Ata 

Yusif dərinə getməyib bağışlayardı.Amma hərdən mənə 

görə babam belələrini dərinə gedib bağışlamazdı. Odur 

ki, gedib Yastı Arıq Yabını tutub axtaladı. 

Haşiyə: Gecə yarı idi. Bu yazını qurtarandan sonra 

necə şaqqanaq çəkib güldümsə, gözlərimdən yaş axdı. 

Səsimə atam da, anam da yuxudan qalxdılar: 

– Ə.. nə olub? Yenə nə hoqqa çıxardırsan, niyə 

yatmırsan? Ayrı işin-gücün yoxdur sənin? 

Anam isə: – Hə, atan düz deyir də, ay bala niyə 

durub yatmırsan? Boş-boş şeylərə baş qoşubsan, hələ 

bir qonşuları da oyadırsan. 

Həmişəki kimi onların danlaqlarına qulaq asıb 

susmağa üstünlük verirəm. Ancaq qəlbimdə: – Yaxşı, 

yaxşı sözə baxmayan hər yerə burnunu soxub əliuzunluq 

eliyən bu nadinc, şuluq yeznəmizi başa salıram də – 

deyirəm.   
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HƏYAT MÜBARİZƏSİNİN 

ZİRVƏSİNDƏ DAYANAN İNSAN 

 

1996-1998-ci illərdə atamın bir yaxın qohumunu 

Namiq Tağıyev dəfələrlə həbsə alınmaqdan, qollarına 

qandal vurulmaqdan xilas edib. O, prokurorluq orqan-

larında işləyəndə yüzlərlə insanı həbsxanadan, zindan-

dan qorumuşdu. Bu da onlardan biri idi. 

Namiq Tağıyev vəzifədən çıxandan sonra (Bakı 

şəhəri, Səbayıl rayon prokuroru idi) onun yeganə cavan 

oğlu bu həyatdan nakam getdi. Artıq o, vəzifədən çıx-

mışdı deyə, həbsxanadan qurtardığı «adamların» heç biri 

quruca ayaqla oğlunun yas yerinə gəlmədi. Mənimlə bir 

dəfə mobil telefonda danışanda dedi ki, sən elə bilirsən, 

hər adam həyatda axıra kimi külüng saxlaya bilir? 

Qulağında sırğa elə ki, hər kişi həyatda axıra kimi 

külüng saxlaya bilmir. 

Bu yas yerinə gəlib başsağlığı verməyən yuxarıda 

göstərdiyim şəxs elə türməyə düşəsi nacins imiş. 

(«Nacins» sözünü mən birinci dəfə Kəlbəcərin Keşdək 

kəndinin mərd oğlu, polis zabiti Həsənov Elxan Kamran 

oğlundan eşitmişəm).  

Kəlbəcərin Keşdək kəndində iki qəbiristanlıq var. 

Birində öz əcəli ilə ölənləri dəfn edirlər. İkincidə isə 

öldürülənləri dəfn edirlər. Elə həmin nacinslərin də yeri 

öz əcəli ilə ölməyənlərin yanında – ikinci qəbiristanlıqda 

olmalıdır. Keşdək camaatı çox ağıllı və uzaqgörəndir.  
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Belələrinin həyatını həbsxana zindanlarının qaran-

lığından işıqlı dünyaya çıxardanlar, sən demə, qoyun-

larında ilan bəsləmişlər. Görünür, Mirzə İbrahimovun 

«Böyük dayaq» romanına çəkilmiş filmdə Ələsgər Ələk-

bərovun yaratdığı Rüstəm kişi obrazı elə Namiq Tağıyev 

kimi şəxsiyyətlərin həyatından götürülmüş hadisələrdir.  

Namiq Tağıyev istefaya gedəndən sonra onun oğlu 

Turalı arabir axtarırdım. O da atası kimi heç yerdə işlə-

mirdi, işsizliyin nə olduğunu bilirdi. Burada gözəl deyib-

lər: İş insanın cövhəridir.  

Bir dəfə Turalın ad günü idi. Mən işləsəm də, 

məvacibim tükənmək üzrə idi. Təbii ki, Turalın atası da, 

mənim atam da işləmirdilər. Həyat üzümə gülmürdü. 

«Həyat səni güldürəndə gülürsən, hünərin var ağladanda 

gül görüm» – belə yerdə deyirlər. Bu ad günündə iştirak 

etsəm, könlüm sızıldayacaq, ruhum ağlayacaq deyə, 

evdən bir yeşik araq və 3-4 şüşə şərab götürüb apardım 

onların evinə. Yaxşı  ki, o, özü evdə yox idi. Almaz 

nənəsinə dedim ki, Tural gələndə bunları gələn 

qonaqların qabağına qoysun. Yalandan dedim ki, hadisə 

olubdur, təcili getməliyəm, özümü ora çatdırmalıyam. 

Getdim. Bilirdim ki, qonaqların yanında Turalla bir 

masada otursaq, bir-birimizə baxan gözlərimiz güləcək, 

ancaq içimiz yenə də dağlanacaq. Onda onun hardasa 20 

yaşı olardı. (təxminən 8 yaş kiçik olardı məndən). O, 

hələ yeniyetmə vaxtlarında həyatın pisliklərini anlayırdı. 

Onunla uzaq qohum olmaqla yanaşı, biz eyni ruhun 

daşıyıcıları idik.  



 79 

Tural cismən bu həyatdan getsə də, onun ruhu 

sağdır. O, yaşayır və mən həmişə özümü onun böyük 

qardaşı hesab edirəm. Tural bir dəfə gülə-gülə, qəhqəhə 

çəkə-çəkə (onda atası vəzifədən getmişdi) dedi ki, 

Kənan, inanırsan, atamın vaxtilə ayağa qaldırdığı 

qohumlar onu evlərinə qonaq çağırmışdılar. Atamı 

yemək-içmək süfrəsinin, yəni masanın küncündə bir 

kətildə oturtdular. Tural yenə gülə-gülə evlərindəki kətili 

gətirib masanın küncünə qoyub mənə göstərirdi ki, onlar 

atasına necə hörmətsizlik ediblər. Amma onların haq-

qında bir kəlmə də olsun mənfi mənada söz işlətmədi. 

Ancaq mən olsaydım, hələ Turaldan bir neçə yaş böyük 

ola-ola hövsələm çatmazdı və atasına hörmətsizlik edən-

lər haqqında nəinki ədəbsiz sözlər deyərdim, onları ən 

pis heyvanların adı ilə adlandırardım. Yalnız onda 

ürəyim boşalardı. Tural yumorla danışmaqla, faciəni 

komediyaya çevirirdi sanki. Mən ona heyran qaldım. O, 

istedadı ilə gələcəyin güclü aktyoru, dramaturqu ola 

bilərdi.  

Qeyd: Mən bu cümlələri yazanda elə bilirəm ki, 

ürəyimə, kürəyimə saplanmış saysız-hesabsız süngüləri 

yavaş-yavaş, bir-bir çıxardıram.  

Adam yediyi qaba tüpürməməlidir. Ancaq bəziləri 

belə edir. Tural qədim yunan dramaturqu Sofoklun, 

eləcə də ingilis dramaturqu Şekspirin qəhrəmanlarını 

yarada bilərdi.  

Allah-təala anası Ülviyyə xanımın istedadını ruhən 

Turala ötürmüşdür. Belə ki, sadəcə onların buna maraq-
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ları olsaydı, çox böyük, dünya şöhrətli əsərlər yarada 

bilərdilər. Mən bunu tam məsuliyyətimlə bildirirəm. 

Çünki mən gördüm ki, hadisələrə qiymət vermək, qey-

rətli əməllərə sahib olmaq, gözəlliyi duymaq, fəlsəfi 

düşüncə, geniş mütaliə əsas verir ki, bunu edəsən. Onu 

da deyim ki, insan həyatda hansı yolla getmək istəyirsə, 

iradəsilə ona nail ola bilər. Misal üçün, Nüşabə Məm-

mədli yaratdığı «İlğım», «Sonuncu mahnı», «Cavad 

xan» kimi əsərlərlə ədəbiyyata böyük töhfələrini vermiş-

dir. Bu əsərlər dünyada təkdir. Mən həm onun (xalamın) 

təsiri ilə, Qoşqar dağının nəfəsini gətirən igid, dəlidolu 

şair Ramiz Təmkinin, babalarım Sarıməmmədli Məhər-

rəmin, Krım-tatar Çingiz xan adlandırılan Həsənqulu 

kişinin, Novruzun qeyrətli əməlləri, rus dili müəllimim 

Emira Qoşqar qızının məndə oyatdığı həvəslə bir də 

gördüm yazı masamın arxasında Dəlidağın Dəmir ağacı-

nın qələm süngüsünə sarılmışam. Qoşqar dağı babama, 

Yeddi qardaş dağları da atama qida verərdi. Mənə də 

Dəlidağın ab-havası bu gücü verdi.  

Viktor Hüqo demişdir: «Sevin, sevgidən ağlınızı 

itirin. Sevgi insanı axmaqlaşdıran Tanrı hikmətidir». 

Turala istedadın anasından keçməyini necə bildim? 

Turalın yas yerində – 40-ı günü evlərində oturub çay içə-

içə ondan danışırdıq. Mən də dedim ki, siz onun atası 

olaraq Bakıda idiniz. Tural isə nənəsi Almaz xalanın 

yanında Gəncədə olurdu. Tural darıxmasın deyə tez-tez 

Turalı iş yerinə aparardım və orada öz ərazimizdə gəzər-

dik, oturub söhbətləşərdik. Ona deyirdim ki, mən polisdə 
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işlədiyimdən iş yeri olan ərazidən çıxa bilmirəm və ona 

tapşırırdım ki, sən canın, tez-tez gəl buraya. Nə sən 

darıx, nə də mən. Bunu mən onun yas yerində atasıgilə 

söyləyəndə anası Ülviyyə xanım Yusifqızı qayıtdı ki 

(özü də gülə-gülə): 

– Mən də deyirdim ki, tez-tez get Kənanın yanına. O 

da yenə gülümsünərək mənə qayıdıb deyirdi ki, istəyirsiz 

mən polisə yaxın gedim, desinlər ki, itlərə işləyir?  

Yenə onlardan gülüşmə qopdu. Baxdım gördüm ki, 

faciənin içində olan Ülviyyə xanımın gülə-gülə bir tək 

oğlundan danışmağından Turalın da ruhu şad olurdu. Bu 

xarakter onlarda irsidir. Mən bunların faciəni komediya 

halında danışmaqlarını kəşf elədim. Mən həm də 

yazmağı dayı əvəzi sayılan şair Bəydulla Çəmənlidən 

öyrəndim. Onun həyatda tayfamızın da canlı dramaturqu 

olmağını kəşf etdim. Mənə elə gəlirdi ki, o, dünya 

dramaturgiyasına yenilik gətirərdi. Bu, onun ən böyük 

uğuru olardı.  

Haşiyə: Dünyada bütün ölkələrin dövlət başçıları 

xalqlarının dramturqu sayılırlar. Bunu o mənada deyi-

rəm ki, onlar hadisələri, gedişləri qabaqcadan müəyyən 

edirlər.  
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QEYRİ-ADİ SƏRGÜZƏŞTİMİZ 

(Qarpız əhvalatı) 

 

Bu kitabda göstərdiyim sevimli Gülü xala (Gülnaz 

xala) təxminən 1983-1984-cü illərdə isti yay günlərinin 

birində Bakıdan bizə – Gəncəyə qonaq gəlmişdi. O vaxt 

6-7 yaşım olardı. Təbii ki, balaca uşağın pulu olmazdı, 

çox şeyləri də başa düşməzdim. Valideynlərimdən 

icazəsiz tez, cəld, ərkyana öz qoçaqlığımı, qonaq-

pərvərliyimi göstərmək məqsədilə evimizin yanındakı 

dükandan böyük bir qarpızı güc-bəla ilə, tez-tez yerə 

qoya-qoya təkcənə, özbaşıma apardım. Dükanda işləyən 

Loman dayı heç nə demədi.  

30 il üstündən keçəndən sonra bu nəşr etdirdiyim 

kitaba nəşriyyatda əziyyət çəkənlərdən biri də məhz hə-

min şəxs – qarpızını apardığım Loman dayının özü imiş. 

Mən onu əvvəlcə tanıya bilməsəm də, o, məni tanıdı və 

gülümsəyərək gülə-gülə dedi ki, yadındadı balaca idin, 

mənə demədən bir qarpız aparmışdın. Yaman dəcəl idin. 

Həyatın olduqca gözəl qəribəlikləri var. Elə deyilmi?   

Daxilimdə mənəvi rahatlıq tapmaq üçün vicdan 

məhkəməsini (Lev Tolstoyun "Daxili vicdan məhkə-

məsi") əsas tutaraq elə bu kitab vasitəsilə həmin qarpıza 

və kitaba görə Loman dayıya deyirəm: Haqqını halal et! 

Dekabr, 2013-cü il 
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BİR NEÇƏ KƏLMƏ DƏ MƏZAHİR 

DAYIMDAN VƏ ONUN YARI 

MARİYA XALADAN 

 

Anamgil çoxuşaqlı, kasıb bir ailədən idilər. Mühari-

bənin fəsadları bütün Azərbaycan xalqı kimi onlara da 

təsir etmişdi. Cavan vaxtı Məzahir dayım (10.03.1934-

02.10.1982) baş götürüb Rusiyaya işləməyə gedir. Orada 

bir gözəl insanla – moldovalı Mariya xala ilə ailə qurur. 

Mariya xala mehriban, qayğıkeş adam idi. Hamımıza 

diqqət yetirərdi. Bu nəvazişkar qadın bizə qonaq gələndə 

anamı mətbəxə keçməyə qoymazdı. Gözəl, ləziz yemək-

lər bişirər, bizi də əzizləyərdi. Ancaq bəzi üzdəniraq elə 

gəlinlər olur ki, həyat yoldaşlarına və övladlarına ərinin 

qohumlarını az qala xalq düşməni kimi qələmə verirlər, 

soyuq münasibət yaradırlar. Burada ermənilər yada dü-

şür: əri azərbaycanlı olan bəzi erməni anaları təbliğat 

maşınlarını işə salaraq öz övladlarını balaca vaxtından 

öyrədirlər ki, bax, ana tərəfiniz hayesdir, ata tərəfiniz isə 

türkesdir. Onlar üçün türklər qəbuledilməz idi. İndi 

azərbaycanlı qızlar da erməni qadınları kimi hərəkət 

edirlər. Azəri türklərinin də bəlası, bəlkə, elə bundan 

başlayır ki, ana tərəfini dəstəkləyirlər.  

Elələri də olur ki, ortada ingilis bayrağı rolunu oyna-

yır. Belələrinin həyat yoldaşları uşaqlarının da beyninə 

ikili siyasi oyunlar təlqin etməklə istər-istəməz mənəviy-

yatlarını da zədələmiş olurlar. M.Ə.Sabir də yerində 
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deyir: «İstəmirəm yatmışları bir kimsə oyatsın». İndi 

yatmışlar da oyansalar, yaxşı olardı.  

Məzahir dayımız yeyib-içməyi sevən adam idi. 

Lakin evdə təkcə yeyib-içməyi xoşlamırdı. Həmişə qapı-

nın ağzına çıxardı ki, qonşudan, ötüb keçənlərdən bir-

ikisini evə qonaq dəvət etsin. Hətta elə olub ki, qışın 

şaxtalı, qarlı havasında bir ağ köynəkdə, özü də qar 

yağa-yağa eşiyə çıxıb siqaretini yandırıb çəkə-çəkə adam 

gözləyib ki, gəlib keçsin və o da evinə qonaq aparsın. 

Qonaq Allah qonağıdır, demişlər. 

Günlərin bir günü Məzahir dayının xətrinə çox istə-

diyi adamlar elə dəydilər ki, qəlbini qırdılar. O, bir-

dəfəlik Moskvaya köçdü və bir də doğma Gəncə 

şəhərinə qayıtmadı. Orada cavan yaşından 1982-ci ildə 

infarkt keçirdərək dünyasını dəyişdi. Atası Əsəd babam 

artıq 1981-ci ildə dünyasını dəyişmişdi.  

Dayım çox çılğın adam idi. Haqsızlığı götürməzdi. 

Məzahir dayı sevdiyi, istəkli qardaşları Rəşidin, Məm-

mədin (Qara Mamed) ailələrinə gedib-gələndə həmişə 

onlara deyərdi ki, Allah bizi sizsiz, sizi bizsiz eləməsin. 

O, gitarada çox gözəl ifa edərdi. Ən sevdiyi mahnı da 

«Podmoskovnıye veçera» idi. Sözünü deyən, qabağın-

danyeməz, vuran-tutan bir kişi olan Məzahir dayım 

zahirən də gözəl, hündürboylu, yaraşıqlı idi. 

Haşiyə: Anam tərəfin oğlan uşaqlarının hamısı 

hündürboylu, canlı idilər. Ruslar demiş: «boyevoy bık» 

kimi idilər. Onların boyları ən aşağısı 185 olardı.  
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Onun həyat yoldaşı Mariya xala 1992-1993-cü illər-

də Məzahir dayımın qəbrini ziyarət etmək üçün 

Rusiyanın Nijniy-Vartovsk şəhərindən təyyarə ilə 

Moskva şəhərinə, oradan da Gəncəyə gəlirdi. Onu 

aeroportda inandırmağa çalışırdılar ki, oraya getmək 

olmaz, təhlükəlidir. Orada, elə Gəncənin yaxınlığında 

müharibə gedir. O, onların sözünə məhəl qoymayaraq 

gələrdi. Gəncəyə gələndə əlində iki dənə 10 kiloluq 

ərinmiş yağ da gətirərdi. Elə bilirdi ki, qıtlıqdır burada. 

Biz isə ona deyirdik ki, ay Mariya xala, sənin elə 

sağlığın bəsdir bizə. O, Azərbaycan dilində yaxşı 

bilmirdi. Yadımdadır bir dəfə dayım Məzahir və yoldaşı 

Mariya xala, anam Süsənbər, onun bacılığı Gülü xala, 

dayılarım Mürşüd, Cümşüd, Rəşid, Göyçəkxanım xala 

və digər qohumlarla Maralgölə gəzməyə getmişdik. 

Orada yeyib-içəndə, sağlıqlar deyiləndə Məzahir dayı 

Azərbaycan dilindən rus dilinə sözbəsöz tərcümə edərdi 

Mariya xalaya (Ruslar demişkən: doslovno).  

Ailənin dostu Rəfi müəllim Mariya xalaya sağlıq 

deməyə başlayanda (Rəfi müəllim Gəncənin adlı-sanlı, 

çörəkli, xeyriyyəçi ağsaqqallarından olub) deyir ki, 

«Mariya xanım», Məzahir dayı da rusca: «madumazel 

Mariya» deyən kimi, hamıdan elə gülüşmə qopur ki, bu 

tərcüməni etməyə nə lüzum var idi ki? Mən balaca vaxtı 

Mariya xalanın sözünə baxmayanda, acığını tutduranda 

da, o bizi danlasaydı da, döysəydi də, biz heç vaxt ondan 
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gül qədər də inciməzdik. Çünki o, bizə elə doğmalaş-

mışdı ki, onun sağ əli bəzi gəlinlərin başına.  

Atam Yusif müəllim deyirdi ki, biz burdan 

Gəncədən Bakıya avtomaşınla gedəndə (məsafə 360 

kilometrdir, 4 saatlıq yol) Məzahir yolda 2 dəfə daya-

nırdı yeməkxanaların yanında. Deyirdi gəl oturaq bir 

qismət çörək yeyək. Yaman yeyib-içən idi Məzahir. 

 

MƏRD, QÜRURLU CÜMŞÜD 

DAYIMIZ 

 

O və xalam Məmmədova Müşərrəf Əsəd qızı 

05.05.1951-ci ildə əkiz dünyaya gəlmişdilər. Dünya 

müharibəsi illərindən sonra hər bir azərbaycanlı ailə-

sində dolanışığın ağır olması bunların ailəsindən də yan 

keçməmişdi. Ataları babam Əsəd kişi də I qrup əlil ola-

ola, təqiblərə məruz qalaraq həbs edilmişdi. Məzahir 

dayı və Rəşid dayı da təzəcə Rusiyaya getmişdilər. O 

zaman böyük dayımız Mürşüd də Rusiyada hərbi xid-

mətdə idi. Mənim gözəl kiçik dayım Cümşüd uşaq 

vaxtlarında tut yığıb stəkanla evlərinin yanındakı hərbi 

hissənin rus əsgərlərinə sataraq yumurta, kartof alıb 

evlərinə aparardı. Cümşüd dayım evə, ailəyə bu cür 

kömək, dəstək verərdi.  

Onun üçün həyatda var-dövlət, vəzifə, şan-şöhrət 

amalı yox idi. İstəyir göydən naz-nemətlər töküləydi, 

istər qabağına ləl-cəvahirat qoyaydın, ona gözünün ucu 
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ilə də baxmazdı. O qədər nəfsi tox insan idi ki, dünya 

malında gözü olmazdı. Çünki xisləti olduqca təmiz idi. 

Həyətində tərəvəzlər əkərdi, qonşulara da paylayardı. Ət 

kombinatında işləyərdi, həftədə payına 5-10 kilo ət 

düşsəydi, ondan qonum-qonşulara da bölərdi.  

Bu böyük səxavətli insan tikəsini, çörəyini hamı ilə 

paylaşmağı bacarardı. Bunu hər kişi bacara bilmir 

həyatda. Həmişə də özündən kasıb, dolanışığı ağır olan 

qohumları itirib-axtarardı. Cümşüd dayı heç vaxt öz 

mənliyini alçaltmazdı. Onu dünya malı ilə ələ almağa, 

düz yolundan döndərməyə heç şeytanın da gücü çatmaz-

dı. Baxmayaraq ki, bəzilərinə şeytanın gücü çatdı. Cüm-

şüd dayı sanki alınmaz, möhtəşəm bir qala idi.  

Onun təvazökarlığı, səmimiyyəti hamımız üçün 

müqəddəs örnəyə çevrilmişdi. Əlində, ovcunda nə olsa, 

əsirgəməzdi. Çox səxavətli idi.  

Valideynlərinin xatirəsini o qədər əziz tuturdu ki, 

1960-1970-ci illərdə nənə və babanın səslərini, danışıq-

larını plastinkaya yazdırmışdı. Biz hər dəfə onlara qonaq 

gedəndə o, bizə qulaq asdırardı. Bir sözlə, hamıya 

nostalji duyğular yaşadırdı bu əlçatmaz insan. İnsanlıq 

mücəssəməsi olan dayımız 4 iyun 1993-cü il, 4 oktyabr 

1994-cü ildə Gəncədə baş verən dövlət çevrilişi 

hadisələri ilə bağlı (atam Yusif Məmmədov o zaman 

Qazax-Hacıqabul bölgəsi üzrə Gəncə Nəqliyyat Polisi-

nin rəisi vəzifəsində çalışırdı) gündə iki dəfə bizə 
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gələrək soruşurdu ki, sağlıq-salamatçılıqdırmı? Sizə heç 

nə olmayıb ki?  

1994-cü ildə Samux rayonunda xalamın qayınatası 

rəhmətə getmişdi. Biz də Cümşüd dayı ilə kömək etmək, 

əl-ayaq vermək üçün oraya yollandıq. Kəndə yas yerinə 

atam təqribən 200 ədəd çörək göndərmişdi. Nə isə, biz 

də orada kömək, qulluq edəndən sonra oturduq bir qıraq-

da yemək yeməyə. Birdən ev yiyəsi  xalamın əri 

Məmmədəli həmin təzə çörəyin birini qabağımdan 

götürərək dedi ki, bu təzə çörəkdir, bunu yemə. Gələn 

qonaqlar üçündür. Ala, götür bu dünənki çörəyi ye. 

Dayım çox həssas insan idi. Kənardan görərək susma-

yaraq dedi ki, sən birdən atanın çörəyini yeyərsən ha. 

Yemə, sənə qətiyyən olmaz. O, bunu gülə-gülə, isteh-

zayla dedi.  

Cümşüd dayı bu dünyadan haqq dünyasına 

köçəndən bir neçə il sonra övladının toy məclisində bəzi 

«qohumlar» mənə də söz verdilər və mən orada, sözün 

düzü, qəhərləndim. Gözlərim doldu. Sol əlimlə də 

(həmişə solaxay olmuşam) badəni qaldırmışdım. Ağzımı 

açıb bir söz də deyə bilmədim Cümşüd dayım haqqında. 

Elə bir onu dedim ki, Allah mübarək eləsin. Bəzi 

ağzıgöyçəklər də gördülər ki, mən tutuldum, danışa 

bilmədim. Kişinin haqqında gərək kişilərin yanında 

danışasan. Axı onlar nə bilirlər ki, (zəfəran nədir), 

Cümşüd dayı kimdir? Ona görə mən xurafata varanların, 

şeytanın toruna düşənlərin yanında dayımın hansısa 
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gözəl xüsusiyyətlərindən danışa bilərdim axı! Bu 

nəcabətli insan istər qarşısında kasıb adam olsun, istərsə 

də imkanlı adam olsun, onun üçün fərq etməzdi. Hamıya 

bir gözlə baxardı. Çünki həqiqi ziyalı idi. O qədər nəfsi, 

könlü, gözü tox adam idilər ki, heç nə istəmirdilər. Bir 

adam da deyə bilməzdi ki, Cümşüd dayıdan narazıdır, 

inciyib. Bu, tarix boyu ola bilməzdi. Hətta beləsi tapılsa 

idi, mən onun ağlına şübhə edərdim.  

1995-ci ildə sazaqlı hava idi. Mart hadisələri baş 

verəndə biz Bakıda idik. Cümşüd dayı gəlib bizim evin 

keşiyində dayanardı ki, birdən namərdlər gəlib nəsə 

edərlər. Mənim aləmimdə sanki Gəncə qalası müda-

fiəsində dayanmışdı bu cəsur insan. Cümşüd dayım elə 

bir şəxsiyyət idi ki, «sapı özümüzdən olan baltalar»a da 

baş əyməzdi. Onlar onu şirin dillərlə, bahalı hədiyyələrlə 

ələ alıb aldada bilmirdilər. Çünki o, çox gözəl başa 

düşürdü ki, onların saf niyyətləri yoxdur və bilirdi ki, bu 

şirin dilli iblislər şeytanın torunda yaşayırlar. Ona görə 

də, mən onun iradəsinə həmişə həsəd aparıb vurğunu 

olmuşam.  

Haşiyə: Cümşüd dayım çox düz deyirdi. Mənə imkan 

vermirdilər ki, atamın çörəyini yeyim. Dayım bir ziyalı 

olaraq özünü efirə buraxan, şou göstərən ziyalılardan 

deyildi.  
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ATAM HƏYAT MÜHARİBƏSİNDƏN 

GEDƏNDƏN SONRA MƏNƏ VERİLƏN 

SUALLAR VƏ BƏZİ MƏQAMLAR 

 

1994-cü ildən sonra dost-tanış başladı məndən və 

əmilərimdən, onların uşaqlarından soruşmağa ki, Yusif 

müəllim haradadır. Birinə deyirdik ki, Zaqataladadır, o 

birinə deyirdik Lənkərandadır və s. Çünki bezdirirdilər. 

Bilmirəm onun topu-topxanası lazım idi, yoxsa özü. 

Sonralar yenə suallar, suallar, suallar. 

Baxıb görürsən ki, bəziləri ancaq adama kasıb, 

xəstə, varlı gözü ilə baxırlar. Adicə bir heyvanın başı 

kəsiləndə o, KXV – KXV səsləri çıxardır. Tanrı biz 

insanlara baxdırır ki, axırınız budur, özünüzü bir-biri-

nizdən seçməyin. Bilmək istəmirlər ki, insan Tanrının 

yaratdığıdır, onlar bir-birlərinə maddiyyat gözü ilə 

baxmalı deyillər. Biri xəstə olur ona xala-xətrin qalmasın 

baş çəkirlər; biri kasıb olur ona can dərdi qulaq asırlar. 

İstər qohumları olsun, istərsə dostları, tanışları olsun. Elə 

ki, biri bir az varlanır, başlayırlar artistliyə, «doğmalaş-

mağa». O varlı kasıblayan kimi, yenə ondan üz döndə-

rirlər. Bu nə adamlıqdır! İnsan kasıba, xəstəyə, varlıya, 

sağlama fərq qoyanda artıq o, şeytanın ağuşuna düşərək 

orada yaşamağa başlayır. Allah qarşısında günah edir-

sənsə, Allah özü bilir, sənə nə edir. Həm də özləri də 

insanlıqdan çıxmaqla adamın ruhunu öldürənlərin, həyat 

eşqini oğurlayanların cərgəsinə daxil olurlar. İnsanlara 

fərq qoymamaq, Şeytana müqavimət göstərmək lazım-

dır. Hələ bəzi qadınları demirəm, bəzi din xadimləri olan 
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mollalar da əxlaqsızlıq edir, gizli cadu-piti ilə məşğul 

olurlar. Guya cadu-piti ildə bunlar «iş» görürlər. İnsan-

lardan gizli də olsa, Allahdan gizlənə bilməzlər. O, 

yuxarıdan çox gözəl görür hər şeyi. (Burada Üzeyir 

Hacıbəylinin «Arşın mal alan»ındakı Soltan bəyin – 

kişinin qadın kimi çarşaba bürünüb pilləkənləri çıxıb-

düşməsi, fırlanması səhnəsi yada düşür. Bunlar nə qədər 

fırlanacaqlar? Axırda onlara torpaq qismət olacaq-olma-

yacaq, bilinmir).  

Deyəsən, mətləbdən çox uzağa getdik. Hə, 

suallardan deyək. Məndən soruşurlar ki, sən Yusif 

müəllimin hansı oğlusan? (Mən ailənin tək oğluyam) 

Göygöl rayon prokurorluğunda işləyən oğlusan? Deyi-

rəm, yox, mən elə təkəm. Adım Kənandır, özüm də filan 

yerdə işləyirəm.  

Qabaq Göygöl rayon prokurorluğunda dəftərxana 

müdiri işləmişəm. Orada işləyərkən bəzi qeyri-adi 

rəqəmlərin həyat yolunda qabağıma çıxmağının şahidi 

oldum və dondum qaldım, az qaldım şoka düşəm. Ota-

ğımdakı seyfdəki rəqəmlər məni təəccübləndirməyə 

bilməzdi. Bu, mənim üçün inanılmaz oldu, dəhşətə gəl-

dim ki, bu nə sirrdir mən düşmüşəm. Çünkü bu rəqəmlər  

06.77-ci il  mənim də təvəllüdümdür. Allah-təala gös-

tərdi ki, mən varam və baxıram sizin özünüzü necə 

aparmağınıza.  

Sonra məndən yenə təkrar-təkrar soruşurlar ki, sən 

Yusif müəllimin Daşkəsən rayon polisində işləyən 

oğlusan? Deyirəm ki, yox, düzdür, orada işləyən də mən 

olmuşam, amma indi filan yerdə işləyirəm. Bunun ardın-
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ca bir də deyirlər ki, sən Gəncə ST XPŞ-də işləyən 

oğlusan? Mən isə adəti üzrə deyirəm ki, yox, bəs o da 

mən olmuşam. Adım da Kənandır.  

Bir dəfə də mən Daşkəsəndə Fərhadın heykəlinin 

yanında dayanacaqda duranda oranın keçmiş hərbi 

komissarı Şamil adlı şəxs məni öz ağ «Niva» markalı 

avtomobilinə götürdü. Yolda ordan-burdan danışırdıq. 

Mən də xidməti geyim formasında idim. Rütbəm də 

leytenant idi. O, soruşdu ki, kimlərdənsən, mən də dedim 

ki, bəs filankəsin oğluyam. Dedi: «Nə danışırsan, sən 

burda nə gəzirsən? Mən də elə bilirəm ki, sən bu dəqiqə 

hansısa nazirliklərin birində idarə rəisisən. Gör sən gəlib 

hara çıxmısan! Ucqar bir yerə». Mən də deyirəm ki, mən 

də sadə bir millət oğluyam. Niyə mən böyük vəzifə 

daşımalıyam? Leytenant rütbəsilə kiçik bir vəzifə 

daşıyıram, millətimin keşiyində dayanıram. Məndən ötrü 

ən önəmlisi odur ki, eşqlə, şövqlə xalqının keşiyində 

dayanasan; onlar səni sevsin, sən də onları, bundan 

böyük səadət nə ola bilər ki? Atam mənim üçün 

nümunədir. Onun üçün vəzifənin böyüyü-kiçiyi yox idi. 

Atam 1970-ci illərin 2-ci yarısında Gəncə-Bakı dəmir-

yolunda Gəncənin girəcəyindəki Zazalı stansiyasında 

işləyəndə camaat onu çox sevir, oranın ağsaqqalları 

Yusif müəllimi öz övladı kimi sevirdi və orada bu gün 

də sevilməkdədir.  

Bu, insana həyat eşqi verir, ruhunu coşdurur. Nizami 

Gəncəvi gözəl deyib: 
 

«Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?». 
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Bir gün məni polis orqanına işə qəbul edən polis 

general-mayoru* hörmətli Nazim Məmmədov mənə bir 

sual verdi ki, de görüm, sənin üstünlüyün (priumu-

şestvan) nədir? Mən də dedim ki, heç nə, nə ola bilər ki? 

O isə mənə bir də sual verdi: «Yox, sən sualıma cavab 

ver, nədir sənin üstünlüyün, de? Axırda onu dedim ki, 

yalnız və yalnız sadəliyim ola bilər, başqa heç nə.  

Bundan sonra onun nəsihəti mənə rəhmətlik dayı-

larımı xatırlatdı. Xüsusilə də sonuncu dayım Cümşüdü. 

O, mənə tövsiyə etdi ki, bəzi naqis adamlara yaxın get-

mə, ziyan taparsan. Mən elə başa düşdüm ki, o, süfrəmi-

zin çörəyilə böyümüş adamı nəzərdə tuturdu. O demə-

mişdən qabaq da altını çəkmişdim.  

Sonra öz-özümə dedim ki, kaş atam da mənə bəzi 

sapı özümüzdən olanları tanıdıb deyəydi ki, onlara 

kömək edib yaxınına buraxma, onlar bir də görürsən 

adamın iliyinə vururlar virus daşıyıcıları kimi. Bu nadan-

lar başa düşmürlər ki, özlərini sağlam köklü ağacın 

qurumuş budaqları kimi aparırlar. Atam isə həmişə özü-

nə sığışdırmayıb hər kəsə bir gözlə baxardı. Ancaq, belə-

ləri tula paylarından yeyən kimi şeytan xislətli həşərat-

lara qoşulur, köklərindən dönür, Allahlarından da üz 

döndərmiş olurlar. Bunların içindən virusu çıxart görüm, 

necə çıxardırsan. Ona görə də bunları islah etmək qeyri-

mümkün olur. Onlar şeytan xislətlilərə əyilməyi daha 

üstün bilirlər.  

Bu həyatın ağrıları, acıları haqqında Nazim müəllim 
 

1. Şərtidir 
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deyərdi ki, hələ çox fırtınalar qopa bilər, özünü gözlə, 

bala. O, bizə iclaslarda həyatın hadisələrindən sanki 

məntiq dərsi keçərdi. Bir dəfə Müşavaq kəndindəki bir 

orta məktəbin müəllimi – Nazim müəllim mənə sual ver-

di ki, sən niyə belə yeriyirsən? Mən də dedim ki, necə 

bəyəm, adi adamam da, elə, belə yeriyirəm də, nə olub 

ki? O isə dedi ki, sən şux yeriməlisən, sən gör kimin nə-

vəsisən, kimin oğlusan, sən yeriyəndə gərək yer 

şaqqıldaya, silkələnə eey, bildin. 

Bir dəfə də Müşərrəf xalamın vəziyyəti ağırlaşmışdı, 

xəstə yatırdı. Mən də Bakıya Daxili İşlər Nazirliyinin 

Nəqliyyatda Baş İdarəsində attestasiya komissiyasına 

getmişdim. Həmin ərəfədə Müşərrəf xalam dünyadan 

nakam getdi. Mən komissiyadan keçmək üçün orada 

olanda komissiya sədri və üzvləri, generallar, polkovnik-

lər oturmuşdular. Mən də məruzəmi etdim, yəni, özümü 

onlara təqdim etdim. Orada mənə çoxlu suallar verilirdi. 

Bu sual axınını təşkilati (ştab) idarənin rəisi, polis, gene-

ral-mayoru Akif Səmədov dayandırdı və dedi ki, siz, bu 

zabiti yaxşı tanımırsınız, o da polisdə atası kimi peşə-

karcasına özünü doğruldacaq, mən inanıram buna. Siz 

Kənanın atası Yusif Məmmədovu yaxşı tanımırsınız. (O, 

köhnədən, oradakılardan xeyli qabaq xidmət edirdi, ora-

nın ağsaqqallarından sayılırdı) Mən Yusif müəllimin 

qeyri-adi xidmətinə 30 il bundan qabaq Gəncə stansiyası 

Dəmiryolu polisində (1977-1982-ci illər)  azyaşlılar üzrə 

inspektor, polis leytenantı olanda bələd olmuşam. O, 

azyaşlılar üzrə inspektor olanda rəis Məmməd Hüseynov 
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Gəncə şəhərinin girəcəyində Zazalı dəmir yol stansi-

yasını elə-belə, şifahi olaraq ona həvalə etmişdi. O, ora-

da elə hörmət qazanmışdı ki, inandırım sizi, azyaşlılar 

üzrə inspektor ola-ola hörməti OBXSS-dən (iqtisadi 

sahədə cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində inspek-

tor) artıq olub. 

Keçmiş sovet dönəmində yaşayanlar bunu çox gözəl 

bilirdi ki, OBXSS təşkilatı dəmiryolu, fabrik, zavod, şir-

kət, dükanlara nəzarət edən nüfuzlu vəzifə idi, ölkəyə 

idxal, ixraca da nəzarət edirdi. Fransada orta əsrlərdə 

kralın demək olar ki, səlahiyyətlərini icra edən bir 

vəzifə-kardinal vəzifəsi kimi. Deyirəm siz bir məqama 

diqqət verin: o, Bakıda otura-otura, özü də 30 il bundan 

qabaq uzaqda Gəncədə kiçik bir vəzifədə olan azyaşlılar 

üzrə inspektor Yusif Məmmədova müdrikcəsinə diqqət 

vermişdir. Bu müdrik insan Akif Səmədov orada o 

sözləri elə bir tərzdə dedi ki, mənim bu heç vaxt ya-

dımdan çıxmaz.  

Mən sənədləri qeyd etdirmək üçün bir rus pol-

kovniki Andrey İvanoviçin yanında oldum. Ona özümü 

təqdim edəndə mənə nə desə yaxşıdır? Özüm də dəhşətə 

gəldim ki, o vaxtdan 20 il ötüb keçib. Görün bu, mənə nə 

deyir, nə isə qaldım mat-məəttəl. Və mən orada kimin 

oğlu olduğumu bildirəndə təəccüblə dedi: «Ooo… 

«narodnoe dvijeniye» ucadan gülümsəyərək eynəyini də 

gözündən çıxardaraq «privet, privet, dobro pojalovat, 

otur, otur».  
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Vallah, mən hansı hissləri keçirdim, heç özüm  də 

bilmirəm. Bilmədim buna sevinim, yoxsa hirslənim, do-

nuq vəziyyətdə qaldım. Bilmədim nə deyim ona. Onunla 

danışa-danışa çox fikirləşdim ki, ay Allah, bu nə demək-

dir? Mən bu rus polkovnikinin mənə nə məqsədlə «naro-

dnoye dvijeniye» sözünü deməsini 2008-ci ildən indiyə 

qədər hələ də anlaya bilmirəm. 

Atamın yetirmələrindən birinə, yəni, Şikara həyatda 

hər cür şərait yaratdıqdan sonra o, məndən soruşdu ki, 

Kənan, sizdə yəqin 3 (üç) kisə qızıl olar? Mən də dedim, 

həə, nədir ki? O da dedi: heç, elə-belə soruşdum. 

 

GƏNCƏ DARVAZASI VƏ ACAR BALASI 

LEVANLA TANIŞLIĞIMIZ 

 

2013-cü ildə yay aylarında məzuniyyətə çıxdım və 

atamla, anamla Gürcüstanın Sxaltubo sanatoriyasına 

getdik. Çox arzu edirdik ki, 1063-cü ildə düzəldilmiş, 

Gürcüstanın Helati kilsəsində saxlanan Gəncə darvaza-

sının bir tayını görək. Onu Gəncədə baş verən məlum 

zəlzələdən sonra (1139-cu ildə) gürcü çarı bir dəstə 

qoşunu ilə Gəncəyə gəlib hərbi qənimət kimi Kutaisiyə 

aparmışdı. Biz ata-anamla Sxaltubadan Helati kilsəsinə 

getdik ki, Gəncə darvazasını görək və onun şəklini 

çəkək.  

Ora gedəndə gördük ki, çoxlu avropalı turist darva-

zanın fotoşəklini çəkirlər. Dedik orada şəkil çəkən olar, 
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ancaq olmadı. Biz onu gördük, amma fotoşəklini çəkdirə 

bilməyərək kor-peşman qayıtdıq oradan. Mən qayıdıb 

Sxaltubaya gələndə qonşuluqda bir acar Levan var idi 

Kabulettidən, ona əhvalatı danışanda, o, mənə dedi ki, 

gəl gedək mənim mobil telefonum fotoşəkil çəkir, gedək 

çəkək. Sonra da gəlib fotoşəkli Kutaisidə çıxartdırarıq. 

Mən sevindiyimdən uçurdum az qala. Fikirləşirdim ki, 

necə olur Avropadan, ABŞ-dan başqa-başqa yerlərdən 

gəlirlər mənim elimin-yurdumun dağılmış qalasından 

yeganə nişanə qalan əntiq darvazamızın fotoşəklini çəkə 

bilirlər, mən isə yox.  

Bunu mən özümə bağışlaya bilmirdim. Levana 

dedim: «Getdik». Bizim avtomaşınla yolu necə getdiksə, 

yolu azdıq və başqa bir əraziyə – meşəlik olan qoruğa, 

bizim Göy göl kimi yerlərə çıxdıq. 

Nə isə… Helatidə Gəncə darvazasının bir tayının 

fotoşəklini çəkdik, qayıtdıq Sxaltubaya. Orada mən 

soruşdum ki, sizdə öz kökünüzdən dönən, var-dövlət, 

hakimiyyət görən kimi elindən, obasından üz döndərən 

qohumlar varmı?  

O dedi:  

– Var, niyə yoxdur ki, elə biri mənim əmim oğlu 

Zurab Noqaideli. Zurab Gürcüstanda 2004-2006-cı illər-

də baş nazir vəzifəsində işləmişdir. Bizim Kabuletti 

rayonunda doğulub boya-başa çatmış və o, hakimiyyətə 

gələn kimi öz camaatına, tayfasına arxa çevirmişdir.  



 98 

 
Gəncə darvazası, 1063-cü ilin yadigarı 

 
Levan və mən. Kutaisi şəhəri 2015-ci il 
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O, baş nazir olanda cangüdənləri ilə kortejlə Kabul-

ettiyə gələndə bütün nəsil-kök, tayfamız çıxdı yoldakı 

körpünün üstünə və onları buraxmadılar rayona. Ailəsi, 

uşaqları da yanında idi. Lakin biz onun ailəsini buraxdıq, 

onu buraxmadıq. KİV-in nümayəndələri də tökülüb gəl-

mişdilər. 2 gün 2 gecə danışıqlar getdi orda və iki sutka-

dan sonra axırı onları buraxdıq getdi.  

Levana dedim:  

– Ay Levan, siz hakimiyyət başında duran qohuma 

necə söz deyə bilirsiniz?  

O isə cavabında mənə dedi ki, puuf, sən nə danışır-

san, deyərik hələ o tərəfə də keçərik. Axı onu bu yer, bu 

yurd yetişdirib böyütmüşdür. Mən də öz-özlüyümdə 

dedim ki, gör ey, bu onlar, bu da bizimkilər. Sonra 

Levan mənə dedi ki, bilirsən nə var, əgər mənə 

yaxşıdırsa, sənə də yaxşı olmalıdır. Sənə yaxşıdırsa, 

mənə də yaxşı olmalıdır. Əgər sənə pisdirsə, mənə də pis 

olmalıdır. O, bu sözləri rusca deyəndə səsi adamın 

ruhuna toxunur, ürəyinə işləyirdi. Bəlkə, ona görə ki, 

Levanın səsi məşhur diktor Levitanın səsinə çox bənzə-

yirdi. Elə bil məşhur Levitanın səsi gəlirdi qulaq-

larıma… 

2015-ci il 
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BİR AZ DA İSTİQLALÇI NƏSİL -

NƏCABƏTİMİZDƏN 

 

Ata babamın babasının adı Sarı Məmməd olub, onun 

oğlu Ata Xəlil XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində 

yaşayıb. Günlərin bir günü Sarı Məmmədin oğlu Ata 

Xəlilin qardaşı Cəlil qətlə yetirilir. Ata Xəlil isə 

qardaşının qatilinə borclu qalmır. Belə ki, Gəncədə Çay-

qırağı deyilən məhəllədə bacısı oğlanları: 9 qardaş yaşa-

yırdı. Yeri gəlmişkən, bu məhəllənin çox böyük əksəriy-

yəti XIX əsrin sonlarından Qoşqar dağının ətəyində 

yerləşən Muşavaq kəndindən gəlib məskunlaşmışlar. 

Yuxarıda göstərdiyimiz hadisə ilə əlaqədar Ata Xəlil bir 

az qızıllarından verir həmin 9 qardaşa və onların vasi-

təsilə qardaşının qatilinin elə Gəncə türməsində qisasını 

alır. 

Cəlil kişinin kötücəsi Qalib Əliyev 2012-ci ildə sər-

bəst güləş üzrə Gənclərin Avropa Çempionatında ermə-

niyə qalib gələrək I yeri tutaraq çempion olmuşdur. 

Ata Xəlil Gəncəbasarda Qaraqollardan Toğanaya 

qədər kəndxudalıq edib. Özünün dəyirmanları olub, çox 

imkanı olduğundan həmişə kasıblara əl tutardı, böyük 

xeyriyyəçiliklər edərdi, özündən böyüklərə oğulluq, 

özündən kiçiklərə isə atalıq etdiyindən el-oba onu Ata 

Xəlil deyib çağırardı. 

1920-ci ildə aprel-may aylarında mənfur XI rus 

ordusu tərəfindən Gəncənin dağlıq hissəsinin də işğalı 
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zamanı Ata Xəlil onlara müqavimət göstərərək şəhid 

olub. Onlar Ata Xəlili özlərinə o qədər böyük təhlükə 

saymışlar ki, onun arabasını Əmirvar kəndində dostu 

Yekə Bıçaq nəslindən olan Ballı Cabbarın qapısında 

görərkən xoflanmışlar və onu indiki Göygöl rayonunun 

düzənliyinə aparıb güllələmişlər.  

Ata Xəlilin dostlarından biri də adlı-sanlı kişilərdən 

biri Bala Məşədi olmuşdur. Onun xeyirxah işləri çox 

olub. O, Gəncədə kəhrizlər və hətta dağda da bulaqlar 

düzəltdirmiş və s. xeyriyyəçilik işləri görmüşdür. Bala 

Məşədi 1920-ci ildə bolşeviklər tərəfindən güllələnmiş-

dir. Aşıq Ələsgər onun şanına şeir də yazmışdır. Babam 

Ata Xəlillə onun dostluğuna gəlincə isə demək istəyirəm 

ki, onların dostluğu kişi dostluğu olub həmişə. Bu gün 

də onun nəvələri ilə dostluğumuz davam edir və bu 

nəsillə dostluğumuzun bir əsrdən çox tarixçəsi var. 

Ata Xəlilin oğlu babam Həsənqulu kişi sözündən 

dönməz, əqidəsi dəyişməz, bir sözlə, kəlməsi həmişə 

kəlmə olan əsl el ağsaqqalı olub. 1915-ci ildə anadan 

olmuş, 1941-ci ildə dünya müharibəsi zamanı döyüşə 

getmişdir. Döyüşlərin birində əsir düşmüş, lakin əsirlik-

dən də qaçmış və partizan hərəkatına qoşulmuşdur. 

Müharibə qurtardıqdan sonra evinə dönmüşdür. Babam 

Sovet hökumətini xoşlamırdı, çünki müstəmləkəçiliyi 

sevmirdi. Müharibədən sonra günlərin bir günü necə 

olursa, rayonunun ispolkomu ilə mübahisəsi düşür və 

onu möhkəm döyür. Sonra NKVD-nin işçisi gəlir 
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babamı aparmağa. Babam Krım-tatar onu atı ilə birlikdə 

yerə salır və cəld onun tabel tapançasını götürüb çıxır 

gedir Gəncəyə, dostu Tat Əlinin yanına. Bundan sonra 

həmin NKVD işçisi babamın qayınatası olan Kazım 

kişinin yanına gedir və ona deyir ki, sən Allah, onu tapa 

bilmirəm, gör hardadısa ona denən onunla heç bir işim 

olmayacaq, bircə mənim tapançamı qaytarsın. Nə isə, 

bundan sonra onun tapançasını özünə qaytarırlar.  

Bir qədər vaxt keçir ki, hansısa namərdlər, anonim 

yazanlar babamın haqqında yazırlar ki, o, müharibə za-

manı əsir düşüb. Babamda inqilab hissi güclü olduğun-

dan baş əymirdi heç kəsə və uzaq Sibirə sürgünə də 

getdi. Orada, Krım tatarlarının, çeçenlərin içinə düşmüş-

dü. Onların içində elə bir hörmət, nüfuz sahibi olmuşdur 

ki, onlar onu Krım-tatar Çingiz xan deyə çağırardılar. 

1953-cü ildə Stalin öləndən sonra ona bəraət verirlər. 

Mən yeniyetmə vaxtlarımda olanda babam deyərdi ki, 

bala, yaşayanda namus-qeyrətlə yaşamaq lazımdır. Bu, 

babamın mənə vəsiyyəti idi. Başqalarına isə vəsiyyət 

deyəndə ancaq var-dövlət başa düşürlər. 

Anam tərəfdən isə onu qeyd edə bilərəm ki, anamın 

babası Məmməd Ələkbər 28-30 aprel 1920-ci ildə ona 

açılan tüfəngi ilə ХI ordunun qabağına çıxmış bir dəstə 

ilə və orada 12 güllə yarası alaraq şəhid olmuşdur. Onun 

oğlu babam Əsəd kişi çox ziyalı bir adam olub. Babam 

2-ci cahan müharibəsinə getmiş və döyüşlərin birində bir 

ayağını itirmişdi. Babam söyləyərdi ki, biz döyüşdə 
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səngərdə olanda marşal Jukov bizimlə çiyin-çiyinə da-

yanırdı, güllələr onun başının yanından keçirdi, o heç 

gözlərini də qırpmırdı.  

Anamın dayısı Hüseynov İsmayıl Xəlil oğlu (Tat 

Xəlil) haqqında onu deyə bilərəm ki, o, çox qorxmaz, 

ürəkli bir kişi idi. Müharibə illərində Qutqaşen (indiki 

Qəbələ) rayonunun Hərbi Komissarı olmuşdur. Bir gün 

ağzıgöyçəklər söz-söhbət çıxarmışdılar ki, İsmayıl 

müəllim hamını müharibəyə göndərir, özü isə getmir. Bu 

xəbəri eşidən kimi vəzifəsini ataraq könüllü müharibəyə 

yollanmışdı. 05 may 1945-ci ildə o, məktub yazır və 

orada göstərir ki, artıq Berlinə daxil oluruq və qələbə 

bizimlədir. Müharibənin qurtarmasına 1 gün qalmış 08 

may 1945-ci ildə onun qara kağızı gəlir. 

Haşiyə: Babam Həsənqulu kişinin bir qardaşının 

adı Sarıməmmədli Məhərrəmdir. Kiçik qardaşı isə 

Sarıməmmədli Novruz 1941-ci ildə müharibəyə getdi, 

qayıtmadı. Bundan başqa babamın əmisi Cəlilin oğlan-

larına qoyulan adları Sarıməmmədli Cəfərqulu, Sarı-

məmmədli Hüseynqulu, Sarıməmmədli Rzaqulu "Qulu" 

adı Allahın qulu kimi rəmzi məna daşıyır. 

Atamın dayısı Göyüşov Məmmədtağı 1950-ci illər-

dən 1992-ci ilə qədər Qoşqar dağının ətəyindəki Qara-

qollar elinin kəndxudası idi. Ona hamı Məmmədtağı 

qağa deyərdi. O, həmişə dönə-dönə ürəklə, eşqlə, şövqlə 

deyərdi ki, 40 ildən çox hörmətlə işləmişəm. Hələ heç 

kəs bir yerdə bu qədər alnıaçıq, uzunmüddətli işləməyib. 
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Dara düşənləri dardan qurtarmağa çalışardı həmişə. 

Haqqı nahaqqa qurban verməzdi. Məmmədtağı qağa 

yaxşı ağsaqqal kimi olduqca sülhsevər idi. Onun 

xarakteri və hərəkətləri sanki bir növ adama "Böyük 

dayaq" kinofilmindəki Rüstəm kişinin obrazını xatırladır. 

Səmimiyyətimə inanın ki, elə bil bu Rüstəm kişi obrazı 

eyniylə onun əyninə ölçülüb-biçilmişdir. 

Anamın anası Firuzə nənəmin anası Şəkər Kərbəlayı 

Məhəmməd qızının bacısı Həcər xala olmuşdur. Həcər 

xalanın qızı Mehri xalanın nəticəsi Olimpiya çempionu 

Toğrul Əsgərovdur. Şəkər nənənin iki bacısı isə Nabat 

və Səyalı nənə olmuşdur. Səyalı nənə XX əsrin birinci 

yarısında sovet dövründə yaşamasına baxmayaraq hər 

cümə axşamları yoxsullara, kimsəsizlərə Gəncə şəhəri-

nin Ozan məhəlləsindəki evində ehsan verdirərdi. Öz 

dövrünün məşhur loğman həkimlərindən olub. Təmən-

nasız müalicə edərdi insanları. İndikilərin bəziləri xəstə-

lərin cibini güdürlər. Xalam oğlu Vüqar Mirzəyevin ata 

babası Astara rayonundan Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

Mirzə Cəbiyevdir. 

Tanınmış vətənpərvər, ixtiraçı alim Xudu Məm-

mədov ana babamla əmi oğludur. Bu görkəmli alim, 

sözün həqiqi mənasında əsl azadlıq carçısı idi. 

Anamın bacısı yazıçı Məmmədli Nüşabə Əsəd qızı 

1987-ci ildə Sovet dönəmində Bakıda Jurnalistlər İtti-

faqının qurultayında Mərkəzi Komitənin 1-ci katibi 
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Kamran Bağırovun qarşısında məsələ qaldırır ki, 

Kirovabad şəhərinin adı Gəncə adı ilə əvəzlənsin.  

Gəncə Dəmiryol yeməkxanasının müdiri Sabir 

kişinin dediklərindən: -1987-ci il olardı. Yusif müəllim o 

vaxtı mənə və başqalarına Gəncənin adının özünə 

qaytarılması üçün Moskvaya müraciətlər təşkil etdirirdi. 

Biz hələ hətta həmin müraciətlərin poçtdan qəbzlərini də 

alırdıq. Bir dəfə qardaşım mənə dedi ki, siz nə iş görür-

sünüz. Belə şeylərə görə sizi tutacaqlar. Mən isə ona 

bildirdim ki, qorxma, bizim arxamızda Yusif müəllim 

dayanır." Bu ərəfələrdə də 1989-cu ildə o, vəzifəsindən 

qorxmayaraq Göygöl rayonu Çaykənd kəndinin ermə-

nilərdən azad edilməsi üçün Gəncə Dəmiryol Mühafizə 

Xidməti dəstəsinə təhkim olunmuş silahları Gəncə 

Dəmiryolundan olan könüllülərə verdirmişdir. 

1992-ci ildə atam Yusif Məmmədov Gəncə şəhər 

Nizami rayon Polis şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışırdı. 

Həmin ildə Xocalı şəhəri mühasirədə idi. Ona görə də 

oraya kömək üçün rus hərbi helikopterlərinin vasitəsilə 

ərzaqlar göndərilirdi. Atamın dediklərindən: "Biz hər 

həftə ərzaq göndərmək üçün həmişə rus hərbçilərinə yüz 

min manat pul verirdik. Lakin 23-24.02.1992-ci il 

tarixlərdə biz onlarla görüşəndə həmin məbləği onlara 

verəndə onlar yaxın durmadılar. Təzədən onlara iki yüz 

manat təklif etdik, onlar götürmədilər. Bundan sonra 

pulun məbləğini artıraraq üç yüz manat pul vermək 

istədik. Ruslar yenə də razı olmadılar. 25-26.02.1992-ci 
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ildə Xocalı faciəsindən sonra bildik ki, rus hərbi helikop-

terlərini idarə edən rus hərbçiləri Xocalıda azərbay-

canlılara qarşı qətliam törədiləcəyini əvvəlcədən bilir-

lərmiş." 

Bu hadisədən sonra Yusif Məmmədov peşmançı-

lığını bir az azaltmaq, təsəlli tapmaq üçün Xocalı faciəsi 

ilə bağlı 1992-ci ildə N.Məmmədlinin əsərinə əsasən 

"Haray" kinofilmini çəkdirdi. Bundan bir qədər əvvəl 

"Cavad xan" pyesi 1981-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına 

Gəncə Dövlət Dram Teatrına təqdim olunmasına baxma-

yaraq, həmin pyesin səhnə həllinə dövlət tərəfindən 

müxtəlif bəhanələrlə (texniki və maliyyə) maneçilik 

törədildi. N.Məmmədlinin müəllifi olduğu "Cavad xan" 

pyesi 10 il "məhbəs ömrü" yaşadıqdan sonra nəhayət 

29.04.1991-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyuldu. Belə ki, 

AR-nın Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdiri Elmira 

xanımın razılığı ilə, Yusif müəllimin texniki və maliyyə 

dəstəyi ilə öz həllini tapdı.  

Yusif müəllim elə bir insandır ki, millətinin müqəd-

dəratı naminə istər incəsənət, istərsə də başqa elm sahə-

sinin yazarları, alimləri olsun heç vaxt onlardan maddi-

mənəvi köməyini əsirgəməz, özünü kənarda qoymazdı. 

Həmişə də ev tikdirənlərə, uşaq oxutduranlara, övlad-

larına xeyir iş edənlərə, dara düşənlərə və yoxsullara 

kömək etmək lazımdır deməklə xeyriyyəçilik işlərindən 

əl çəkməzdi bu fədakar şəxsiyyət. 
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Bundan sonra atam (Qazax-Qazı Məmməd bölgəsi 

üzrə Gəncə st. DYPŞ-nin rəisi vəzifəsində idi) Məmmə-

dov Yusif Həsənqulu oğlu Qarabağın işğalı zamanı 

1993-cü ildə dəmiryol vasitəsilə sisternlərlə ermənilərə 

yanacaq ötürənlərə, satanlara qarşı mübarizə aparıb, 600 

vaqon sisternini ifşa etsə də, qara qüvvələr bunu ört-

basdır etdilər. (Bu haqda təhqiqat, araşdırma və gələ-

cəkdə elmi-tədqiqat işləri aparmaq üçün AzTV-nin, Milli 

Məclisin, Respublika Prokurorluğunun və s. arxivlərin-

dən məlumat əldə etmək olar). Hətta bu hadisələrin canlı 

şahidi şəxsən o zamankı Dövlət Katibi Lalə Şövkət 

Hacıyeva olmuşdur. Bu barədə Ağstafa rayonunun sər-

hədə yaxın olan ərazilərdə olan Böyük-Kəsik, Soyuq-

bulaq, Poylu və s. dəmiryol stansiyalarında rəsmi televi-

ziya çəkilişləri də getmişdir. Siz bir bu məqama diqqət 

yetirin: 1993-cü ildə ardı-arası kəsilmədən rayonlarımız 

işğal olundu. Həmin vaxtlarda özümüzdən olan (İsmayıl 

Şıxlı demişkən "Sapı özümüzdən olan baltalar") bəzi 

xəyanətkarlarımız Gürcüstan vasitəsilə ermənilərə ben-

zin satmaqla düşmənin dəyirmanına su tökürdülər. 

Həmin xəyanətkarlar da cəzasız qaldı. Cəzasızlıq isə 

yeni cinayətlərin törədilməsinə zəmin yaradır. 

1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə 

Azərbaycana təcavüz edən 2674, 2614 saylı rus eşalonla-

rını saxladaraq Gəncə qırğınının qarşısı alınmışdır. 

Təvazökarlıqdan uzaq da olsa deyirəm: atamın vətəni və 

milləti qarşısında xidmətləri çox olmasa da, imkanı 
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qədər həyata keçirmişdir. Yazıçı-filosof Remarka görə 

müharibədə insan öldürmək qəhrəmanlıq sayılmamalı-

dır. Əsl qəhrəmanlıq ölümə zor, məcbur edilənləri ya-

şatmaqdır.  

P.S. Anam Məmmədova Süsənbər Əsəd qızı Gən-

cənin ilk qadın filosof alimidir. Bir dəfə onunla söhbə-

timdə dedim ki, bax görürsən filankəs informatika müəl-

limidir, övladına informatika fənnini öyrədib. Övladı da 

informatikanı çox gözəl bilir. Sən də mənə fəlsəfə elmini 

öyrət. O isə:– "Sən qabaqca get həyat fəlsəfəsini öyrən" 

– dedi.  
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QIŞ YUXUSU… 

 

Kəlbəcərin ən şərəfli polis zabitlərindən biri 

Bahadur Səfərova ithaf edilir. 

Dekabr ayının sonundan yanvarın axırınadək 

böyük çillədir. Bu zaman hamı çoxlu 

rəngarəng yuxular – çillə yuxuları görür. Bu 

yuxular çox yaddaqalan olsa da, heç vaxt çin 

çıxmır – deyirlər. 

Xalq inanclarından 
 

Üzeyir, öz bölgələrinə Mingəçevir şəhərinə polis 

idarəsinə təyinatını almaq ərəfəsində idi. Ta uşaqlıq il-

lərindən təhsil illəri boyu, elə hərbi xidmətdə olanda da 

bu sənət barədə düşünmüşdü. İnsanların dincliyini, səa-

dətini qoruyan polis olmaq, bu zaman qarşıya çıxan 

çətinliklərə sinə gərmək, mübarizələrdən qalib çıxmaq 

arzusunda idi. Darıxırdı ki, tezliklə xidmətinə başlasın. 

Qəflətən ona tanış olmayan nömrədən telefonuna zəng 

gəldi. Nömrənin sonu 5959 idi və bu, onu qəribə hala 

saldı. Rəqəmlərin düşərli olmasına inanır, bu rəqəmləri 

isə xüsusilə sevimli rəqəmləri kimi fərqləndirirdi. Zəng 

edənin kim olduğunu biləndə o, ikiqat sevincə büründü: 

orta məktəbdə ondan 2 sinif aşağıda oxuyan Aynur idi. 

Aynur mehribanlıqla:  

– Salam, Üzeyir, necəsən? Tanımadın? Mənəm də – 

Aynur. Sənə bir şad xəbərim də var, ay Üzeyir,-dedi: 
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– Salam, salam, xoş gördük, xoş görüşdük. Sən hara, 

bu zəng hara, ay Aynur? Aynur, sənin zəngin mənim 

üçün böyük sevinc oldu. Sən mənə nə şad xəbər verə-

cəksən? Bu nə sürprizdir belə? 

– İndi deyərəm, deyərəm. Sən darıxma hələ… 

– Ürəyimi üzmə, tez elə, de. 

– Yaxşı, yaxşı, altıaylıq deyilsən ki! Deməli belə, 

30.06.2005-ci il tarixdən etibarən Daxili İşlər Nazir-

liyinin müsabiqəsindən keçməklə sən «leytenant» rütbə-

sində polis müfəttişi vəzifəsinə təyin olunubsan. Hə, hə, 

elə bu münasibətlə təbrik edirəm səni, Üzeyir.  

– Bir dəqiqə, bir dəqiqə! Mən başa düşə bilmirəm, 

axı mənim bu işə keçməyimlə sənin bu əmri oxumağının 

nə əlaqəsi ola bilər ki, axı, ay Aynur? Mənim başım gi-

cəllənir ey, Aynur, məhz sənin mənə bu xəbəri vermə-

yindən. 

– Həə, qoy gicəllənməsin, mən burda kadrlar 

idarəsində inspektor vəzifəsində çalışıram, Üzeyir. 

– Dayan görüm, Aynur, mən taleyin işinə mat-məət-

təl qalmışam ey lap. Bilirsən, sənin mənimlə eyni nazir-

likdə işləməyin, hələ üstəlik mənim işə girməyimin müj-

dəsini verməyin, bir də sənin telefon nömrənin sonunun 

5959 olmağı məni dəhşətli dərəcədə valeh eliyir. 

– Niyə ki, Üzeyir? 

– Bilirsənmi, Aynur, Allahın bizə belə bir tale 

yazısını bəxş etməyinə bax! Adam yatsa da, yuxusuna 

girməz belə şeylər.  
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Aynur ona gülərək: 

– Hə, bəs nə bilmişdin, Üzeyir,-dedi: 

– Ay Aynur, mənim oxucu biletimin nömrəsi 599-

dur, şəxsiyyət vəsiqəmin seriya nömrəsinin axırı 5959-la 

qurtarır. Bir də ki, Aynur, bu yaxınlarda Yazıçılar Birli-

yinin üzvü olmuşam. Birliyə üzvlük vəsiqəmin nömrəsi 

də 959-dur.  

Aynur bir anlıq: «Üzeyir yenə qeyri-adidir, rəqəm-

lərin möcüzəsinə inanır. Yazıçılar Birliyinə üzv olub. 

Yaxşı deyil, qoy təbrik edim», – düşündü, sonra: 

– Eləə, nə yaxşı, təbrik edirəm səni bir də, Üzeyir,-

dedi.  

Üzeyir gözlədi ki, Aynur onu yaradıcılığı barədə 

sorğu-suala tutacaq, ancaq o daha heç nə demədi. Üzeyir 

isə yaradıcılığı öz sənəti qədər, bəlkə, ondan da artıq 

sevirdi. Ona görə Aynura izahat verdi: 

– Hərdən cızma-qara eliyirəm, ürəyim sıxılanda sarı-

lıram qələm-süngüyə. Dərdimi qələmimlə, bir də bu ya-

zıq, kəsilmiş, doğranmış ağaclardan düzəlmiş kağız və-

rəqləri ilə bölüşürəm. Bunların, bu kağızların əlacı olsa, 

bəlkə də, ağlayar. Neyləmək olar, Aynur, hərə bir cürə 

ağrı çəkir. 

– Gəl qəmli simlərə toxunmayaq belə sevincli günü-

müzdə. Axı bu gün ikimizin də qəlbimizin pərvazlanan 

çağıdır, Üzeyir. 

– Hə, bağışla, düz deyirsən ayım, nurum mənim.  

– Üzeyir, yadında? Orta məktəbdə tənəffüs vaxtı biz 

bir-birimizin yanından keçəndə sənin sinif yoldaşın 
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Elxan məni göstərib sənə zarafatla: «Üzeyir, Üzeyir, ay 

Üzeyir» deyib gülərdi. O, bilirdi ki, mənim səndən 

xoşum gəlir. Sən isə elə bil heç məni görmürdün. 

– Yox, mən də sənə laqeyd deyildim. Aynur, mən 

axı sevgi etirafı edə bilməzdim, çünki buna bizim mə-

nəvi dəyərlərimiz, əxlaqımız yol vermirdi. Həm də ona 

görə sevgi etirafı edə bilməzdim ki, mən ali məktəbdə 

oxumalı idim, hərbi xidmətdən keçməli idim. Neçə illər 

lazım gəlirdi. Qızlar isə köçəri quş kimi olurlar. O qızla 

ki, ailə qurmayacaqsan, niyə də onun qəlbinə girəsən.  

– Gör ha, sən nələri düşünürmüşsən. Sən yaşda çoxları 

belə şeyləri başa düşmür, düşünmürdü. Elə mən də…  

– Bir də indi yadıma düşdü, bəs mənim telefon 

nömrəmi hardan götürmüsən? 

– Necə yəni hardan? Sənin kadr anketindən. Özün 

ki, bunu doldurub yazmısan.  

– Bıy, hə, hə, düz deyirsən, bağışla, bağışla. Bayaqkı 

sözüm də yarımçıq qaldı. Mən həm də 4 bacının bir 

qardaşı olmuşam. Böyüklük etmişəm onlara. Təbii ki, 

atam kimi. Atam da hərbi qulluqçu olub. Vaxtından 

əvvəl korpus komandiri ola-ola, general rütbəsində özü 

də məcburi şəkildə 50 faizlə təqaüdə göndərdilər. Anam 

da ki, evdar qadın idi. Dövlətin də elə bir sosial qayğısı  

yox idi ki, camaat şad-xürrəm yaşasın. İndi bacılarımın 

ikisi köçüb, ikisi hələ evdədir. Bəxtləri açılandan sonra 

quracam ailə həyatı.  

Aynur öz-özünə: «Yoxsa bunu mənə eşitdirir»,-deyə 

düşündüsə də, heç nə büruzə vermədi. 
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– Yaxşı-yaxşı, Üzeyir. Allah xoşbəxt eləsin bacı-

larını da. Bir məsələni də sənin nəzərinə çatdırmaq 

istəyirəm, Üzeyir. 

– Nə olub ki elə? 

– Bilirsən, gələn həftənin bazar günü, yəni, iyulun 

15-də Bakıda, Bilgəh qəsəbəsində olmalısan, iki həftəlik 

kursda. Özü də Xəzər dənizinin düz sahilində, «Cu-

meyra» otelində.  

– Sənə bilirsən nə demək istəyirəm? 

– Nə…? 

– Aynur, mən bu il iki dəfə sevindim yaman.  

Aynur öz-özünə: «Axır ki! Hə, sevinərsən də»…  

– Nədi o elə?  

– Birincisi, bu yay Gürcüstanda Urekidə Qara dəniz 

sahillərində canlı-canlı delfinləri görməyim oldu,  ikin-

cisi də sənin bu zəngin…  

Aynur öz-özünə: «Delfinləri görüb sevinib. Nə, bö-

yük iş olub! Üzeyir bir az qəribədir ey!».. 

– Hə, belə de. Lap yaxşı. Üzeyir, sən indi məni ba-

ğışlayasan gərək. Rəhbərliyə hesabat hazırlayırıq. Qurtar-

malıyıq. Mən səninlə yenə əlaqə saxlayaram. Yaxşı…?  

Onlar sağollaşdılar.  

Üzeyir indi çoxdan tamamladığı pyesi oxuyub düzə-

lişlər edir, böyük həvəs və ümidlə Bakıya gedib əsərini 

teatra təqdim edəcəyi günü gözləyirdi. Onun həyat dra-

mına da parlaq bir obraz daxil olacaqdı bu səfərdə – 

Aynurla görüşəcəkdi… 
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Üzeyir gündə bir neçə dəfə əsərlərini qoyduğu qov-

luğu açıb baxır, Aynurla söhbət edərkən yaradıcılığından 

da bəhs edəcəyini düşünürdü. Qoy Aynur görsün ki, o, 

illəri boş-boşuna keçirməyib. 

*** 

Üzeyir təzəcə tanış olduğu kurs yoldaşı Qulam kişi 

ilə axşamüstü “Cumeyra” otelinin aşağı mərtəbəsindəki 

foyedə divanda oturub şirin-şirin gəlmişdən, keçmişdən 

söhbət edirdi ki, birdən zəng gəldi. Nömrənin sonunda 

59-59-u görəndə sevindi. Aynur idi.  

– Hə, salam, eşidirəm, Ayka, necəsən? 

– Salam, yaxşıyam, Üzeyir, sən necəsən, necə gəldin?  

– Hə, yaxşı, yaxşı. 

Üzeyir başı ilə Qulam kişiyə işarə edərək: 

– Bir az bağışlayın məni. – O, əlilə telefonun ağzını 

tutaraq ona:  

– Bilirsiz, bu, mənim orta məktəb illərindən olan 

qalan bir sevgimdi. Neçə illərdir qəlbindən çıxarmayıb 

məni.  

– Hə, hə, yaxşı, yaxşı aydındı. İşində ol.  

Üzeyir durub bir az aralandı: 

– Hə, əzizim, bağışla, danışammırdım. Yanımda bir 

gözəl ağsaqqal var idi. Ona görə dedim bir az aralıda 

danışım səninlə.  

– Hə, yaxşı elədin. De görüm, işlərin necədi? 

– Necə olacaq, keçmişdə hər şey yaxşı idi. İndi də 

baxaq görək də, özümə gələ bilirəmmi?  
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– Niyə, nə olub ki, sənə? Sən həm də belə elə. Səndə 

vatsap işləyir, Üzeyir? Vatsapla danışaq səninlə.  

– Hə, yaxşı, nə olar.  

– Üzeyir, yaxşı, de görüm nə vaxt görüşürük? Bazar 

günü necədir?  

Üzeyir bir qədər fikrə getdi ki:- Qarşıda bütöv həftə 

var, bu niyə bazar gününü deyir? Bir an susub yenidən 

söhbətinə davam etdi: 

– Bilirsən, Aynur, bir görkəmli ictimai xadim var, 

şairdir. Bazar günü Kitab Evində onun təzə kitabının 

təqdimatı keçiriləcək, məni də ora dəvət ediblər. Gündüz 

saat 2 üçün. 

– O tanınmış şair kimdir elə? 

– Onun adı Ziyalı Cəfakeşdir. Deyirlər, o həmişə 

xalq üçün məşəl kimi yanır. Axırıncı tikəsini də lap elə o 

Afrikadakı aclar üçün böləsi adamdır deyirlər. İndi gedə-

cəm onu yaxından görüm. Belə tədbirə birinci dəfədir 

çağırılmışam. Getməsəm, hörmətsizlik olar. Qocaman, 

çəkisi olan şairdir.  

– Hə, yaxşı, yaxşı, nə deyirəm. Onda qoy altıncı 

günü olsun.  

– Bilirsən, altıncı günü də mərhum Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı, akademik Məmməd Şükürovun xanımı ilə 

Mədəniyyət Nazirliyinə dəyməliyik. Mən onların həyatı 

haqqında bir pyes yazmışam. İndi həmin pyesi tamaşaya 

qoydurmaq istəyirik. Görək nə olur. Ona da söz vermi-

şəm, vədələşmişik.  
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– Yaxşı, onda mən sabah axşamüstü işdən çıxan ki-

mi maşınımla gələcəm ora. Gələrəm, elə kafedə oturarıq.  

– Hə, gözəl, nə olar elə burda görüşərik.  

– Bir də, ay Üzeyir, elə o gündən soruşmaq istəyi-

rəm. Sən niyə oteldə qalırsan? Sizin ki, Bakıda eviniz 

var.  

– Evimizi çoxdan satmışıq, sənin xəbərin yoxdur?  

– Bəs obyektləriniz dururmu? 

– Yox, satmışıq, onlar hamısı müharibə vaxtı getdi.  

Cəbhəyə kömək lazım idi axı. Bakıda da, elə burada – 

Mingəçevirdə də əlimizdə, ovcumuzda bir şey qalmadı. 

– Booy, nə pis iş olub aa… 

Aynur öz-özünə: «Üzeyir lap kasıbın biri imiş ki! 

Mən də elə bilirəm…»-söyləndi. 

– Hə Aynur, nə yaman fikrə getdin? Var gəldi- 

gedərdir. Əsas amalımız, qəlbimiz yerində olsun. 

Sən mənim fikrimi çəkmə. Artıq pis günlər arxada 

qalıb. İndi işim var. Sənin kimi sevənim var. Neçə illər-

dən sonra məni axtarıb tapıbsan. Deməli, sabah goru-

şürük, həə?  

Aynur da könülsüz-könülsüz ona: 

– Hə, bu heç yaxşı olmadı. İndi də quru maaşa baxa-

caqsan?  

– Nolacaq ki? Olsun də.  

Üzeyir özlüyündə bir qədər fikrə getdi ki, « Buna 

var lazımdır, yoxsa mən? Heç baş açammıram. Bu nə iş 

idi başıma gəlir».  
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Bir qədər sükutdan sonra Aynur dilləndi: 

– Yaxşı, oldu. İndi, sən Allah, məni bağışla. Axşama 

yemək hazırlamamışam. Uşaq da yemək istəyir. Sabah 

gələcəm ora. Yaxşıı? 

– Oldu, yaxşı, sağ ol.  

Onlar sağollaşdıqdan sonra Üzeyir gəlib Qulam 

kişinin yanında əyləşdi:  

– Hə, Qulam kişi, görürsən, keçmiş sevgidir. İndi də 

mənimlədir. Üstündən illər keçib, mən yadından çıxma-

mışam. Sabah da bura gələsidi. 

– Maşını var? 

– Hə, var. 

– Hə da, deynən kefdəsən ki! Sabah gəlib özü səni 

maşınla aparacaq. Yaxşıca gəzərsiz! 

– Hə, görək də, nə bilim, baxacıyıq vəziyyətə.  

– Gedin ey, gedin gəzin, özünüzçün şellənin.  

Bir qədər söhbətləşəndən sonra bir-birlərilə sağol-

laşıb hərə öz nömrəsinə yatmağa getdi.  

Sabahı gün Üzeyir böyük həvəslə axşamı gözlədi, 

lakin nə Aynurun zəngi, nə də onun özü gəldi.  

Üzeyir o biri günün axşamı seminardan sonra nahar 

vaxtı restorana getdi. O, əslində vaxt öldürürdü, yeməyə 

iştahası yox idi. Yeməyi sinidə götürüb əyləşmək üçün 

münasib yer axtarırdı. Onu görən Qulam kişi Üzeyiri 

səslədi: 

– Ə, nə axtarırsan, gəl əyləş də yanımda. Burda ki  

yer boşdur. Gəl, gəl.   
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– Yox, çox sağ olun, yoldaşlar gələsidir. Elə onlarla 

bir yerdə oturasıyıq. Çox sağ olun. 

– Ə, bəs «O» gəlmədi? Getmədiniz?  

– Yox, gəlməyib. İşdən tez çıxammayıb, sabah 

gələsidi, – deyib ondan çox aralıda – pəncərə qarşısında 

əyləşdi ki, dənizin gecə mənzərəsini seyr etsin, heç 

olmasa, bir az fikri dağılsın.  

Otaq yoldaşı Bəhruz da gəlib yanında oturdu. O  

Şamaxıdan gəlmişdi kursa. Söhbətcil oğlan olan Bəhruz 

bir neçə dəfə Üzeyiri danışdırmaq istəsə də, onun buna 

meyli olmadığını başa düşüb susdu. 

Bir gün də gəlib keçdi, axşam oldu. Üzeyir yenə 

aşağı birinci mərtəbəyə, restorana nahar etməyə düşdü. 

Və yenə əlində sinidə yeməklə Qulam kişi ilə rastlaşdı. 

Qulam kişi gülümsəyərək: 

– Hə, necəsən, Üzeyir? Nə oldu, gəlmədi?  

– Yox, gəlmiyib, telefonla danışırıq. Uşağı bərk 

xəstələnib.  

Üzeyir vəziyyətdən çıxmaq üçün bu yalanı danışdı. 

Qulam kişi yaxşı adam idi. Üzeyir onu özünə yaxın bilib 

sirri açmışdı, ancaq indi dediyinə peşman olmuşdu. 

Aynurun vədinə xilaf çıxması onu Qulam kişinin yanın-

da utandırırdı. Axı ona fəxrlə: «İllər keçib, o məni unut-

mayıb», – demişdi. İndi isə ümidləri puça çıxırdı, de-

yəsən…  

Qulam kişi də yenə Üzeyirə yer təklif elədi. Üzeyir 

isə: 
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– Çox sağ olun, yaxşıdı, pəncərənin qarşısında 

əyləşəcəm. Üzü dənizə oturub çörək yemək istəyirəm. 

– Hə, yaxşı, nə deyirəm, otur, otur. 

Üzeyir yemək yeyəndən sonra çıxdı ki, yoldaşlarla 

foyedə, divanda otursun. Bir az dərdləşsin. Elə divan 

tərəfə yaxınlaşırdı ki, yenə Qulam kişi ona səsləndi: 

– Hə, gəl, gəl əyləş, nə durub baxırsan, gəl otur 

bizimlə.  

– Yox, çox sağ olun, yaxşısı budur nömrəyə gedim, 

dərmanım var onu içəcəyəm, sonra yadımdan çıxar. 

– Hə, yaxşı, necə bilirsən. 

Üzeyir, fikirli-fikirli onlardan aralandı. Bir gecə də 

keçəndən sonra Üzeyir artıq xəstələnmişdi. Yataqda 

yorğanın altında titrəyirdi. Səhərə yaxın, otaq yoldaşı 

Bəhruz Üzeyiri belə görcək: 

– Sabahın xeyir, nədir, nə olub? Xəstələnmisən 

yoxsa?-soruşdu. 

– Hə, bir az titrəyirəm. Kondisioner də elə səs eliyir 

ki, adamın lap beynini aparır.  

– Bəlkə, zəng edib həkim çağırtdıraq?  

– Yox, heç nə lazım deyil, bircə məni dərsdə soruş-

salar, deyərsən, xəstədir. Bir də, sən canın, aşağıda 

resepşinə denən, bir çilingər göndərsinlər bu zəhrimarı 

düzəltsin.  

– Yaxşı, oldu. Eliyərəm, narahat olma. Bir də amma, 

sən Allah, məni bağışlayasan gərək. Mən dərsdən çıxıb 

günorta əmimgilə gedəcəyəm. Onun ad günüdür bu gün.  



 121 

– Təbrik eləyirəm, həmişə toyda-düyündə, xeyir 

işlərdə olasan. 

– Sağ ol, ay Üzeyir. 

Bəhruz indiyə kimi o qədər də əhəmiyyət vermədiyi 

kondisionerin səsinə qulaq asdı:  

– Bu cür lüks yerdir, amma kondisioneri beynimizi 

apardı, düz deyirsən. Bura bax, bəlkə, sənə əlli qram 

viski verim canın qızışsın. Axşam almışdım. Bir əlli 

qram da meyvə şirəsi qatanda yaxşı tamı olur. Hə, nə 

deyirsən?  

Üzeyir Bəhruzun verdiyi viskini içib yenə uzandı. 

Bəhruz əynini geyinib dəftərini də götürüb düşdü aşağı. 

Bir azdan çilingər də gəldi, kondisionerin filtrini dəyişib, 

getdi. Yəqin ki, Bəhruz demişdi. 

*** 

Üzeyir sonuncu günü də Mingəçevirə qayıdanda 

Aynur yenə vatsapla onunla danışdı. Onun qəlbində bir 

az inciklik var idisə də, Aynurun bu mesajından sonra 

itib getdi: «Üzeyir, yoldasan? Nəynən getdin? Mən indi 

boşaldım, inanırsan? Çatanda xəbər elə, narahat qalma-

yım… yaxşıı???». 

Üzeyir qəlbindəki sevgi cücərtilərinin getdikcə bö-

yüdüyünü hiss edir. Aynurun mesajlarındakı hər işarə-

dən belə müsbət məna çıxarırdı. Sanki orta məktəb illə-

rində qızın sevgisini cavabsız qoymasının əvəzini çıx-

maq istəyir, ona ən şirin sözlər yazırdı: «Sənsiz elə darı-

xıram ki! Ürəyim həsrətin əlindən döyünməkdən belə 
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məhrum olur». «Deyirlər polisdə yarı işləyən yarım dəli 

olur, hamısını işləyən tam dəli olur, ancaq məni sən dəli 

edibsən». 

Aynura öz işindən, uğurlarından xəbər verirdi. Polis-

də ilk işi məktəbdən gələn uşağı (şəhərdəki ali məktəb 

rektorlarının birinin nəvəsini) oğurlamaq istəyən şəxsi 

tutub orqanlara təhvil verməsi olmuşdu. Uşağın onu po-

lis geyimində görüb: «Polis əmi, məni xilas elə», – de-

məsini unuda bilmirdi. Bu peşəni seçdiyi üçün Allahına 

şükür edirdi. Doğrudan da, kiminsə həyatını xilas 

etməkdən gözəl hansı sənət ola bilər?! 

Aynura bu hadisəni yazanda o da: «Nə yaxşı, Allah 

səni çıxardıb onun qabağına», – demişdi. 

Üzeyir burda da sözü Aynurun üzərinə gətirmişdi: 

«Nə yaxşı, Allah məni də sənin qarşına çıxardıb!». 

Aynur Üzeyirin mesajlarının hamısına cavab yaz-

masa da, o mesajlara ara vermirdi. Bəzən Aynur bircə 

kəlmə yazırdı: «Yatmışdım», «Yox», «Hə» və s. 

Üzeyir arabir küsür, inciyir, Aynuru danlayırdı. 

«Mən elə Bakıda başa düşdüm ki, sən yatmış daş 

mələksən» (onlar rusca da məktublaşırdılar. Üzeyir ona 

«ledokamennaya feya» deyirdi), incik-incik, bir az da 

istehza ilə: «Buna görə səni təbrik edirəm» – deyirdi. 

Aynur onun tənqidlərindən, umu-küsülərindən yoru-

lub bəzən onu danlayırdı: «Ni sudi po sebe, sam kakoy-

to zloy stal. Razberis s soboy v naçale (Öz-özünə məni 

mühakimə etmə, sən özün yaman acıqlı olmusan, bir 

əvvəlcə özünə nəzər sal.) 
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Üzeyir onun incikliyini görüb başa salmağa çalışırdı: 

«Bilirsən, sevgi qoşa qanadlıdır. Bir qanadında yaxşılıq, 

o birində çətinliklər olur. Yəni türklər demiş: iyi günləri 

də olur, kötü günləri də. Sevginin sevincləri, əyləncələri 

kimi cəfaları da var. Sevgililər bir-birlərinin xeyrini də, 

şərini də bilirlər. Mən acıqlı olmuşam, deyirsən. Bəs 

hanı sənin şirin sözlərin, təsəllin?». 

Aynur yenə onu cavabsız qoyur, «sevgi», «sevgili» 

sözlərini işlətməkdən qaçırdı.  

Üzeyir Aynurun: «Yaxşı, şəklini göndər görüm» 

xahişini özü üçün böyük sevinc mənbəyi saydı. Təcili ən 

yaxşı şəklini vatsapla göndərdi. Aynur şəkli görüb: 

«Yaxşı çıxıbsan», – dedi. «Bığ saxlama, onda yaşlı goru-

nürsən. Atana oxşayırsan». 

Üzeyir bu sözləri tərif sandı. Çünki o, atası ilə fəxr 

edirdi. Həm də orta məktəb illərində Aynurgil onun ata-

sını yaxşı tanıyır, çox hörmətli şəxs olduğunu bilirdilər. 

Aynur Üzeyirin dəfələrlə xahiş etməsinə baxma-

yaraq öz şəklini göndərmədi. Üzeyir ona elə hey yazır, 

yazırdı. Aynuru, qızını, anasını soruşurdu. «Mamaya da 

salam söyləyərsən. Deyərsən şagirdi yaradıcılıqla məş-

ğuldur». Aynurun anası tarix müəllimi idi, Üzeyirə orta 

məktəbdə dərs demişdi. Bəlkə də, onun tarix ixtisasını 

seçməyində Aynurun anasının da rolu olmuşdu, hətta 

Üzeyir sonralar tarix üzrə aspiranturada da oxumuşdu. 

Qızın şəkil göndərməməsi Üzeyiri incitsə də, arabir 

zarafat edirdi: «Yəqin sən mənim şəklimlə söhbət edir-
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sən xəyalən, sən də şəklini göndərsəydin, mən də ondan 

bir təəssürat alardım də». 

Üzeyir üçün maraqlı idi: Görəsən, məktəb illərinin o 

qızıl saçlı Aynuru indi necə olub, yəqin ki, daha da 

gözəlləşib.  

Arabir Üzeyirin Aynurun biganəliyinə dözümü tükə-

nir, ona acı sözlər yazırdı. Aynur küsür, bir müddət heç 

nə yazmırdı. Yenə Üzeyir bir qədər acıdillik etməsinə 

görə üzr istəmək tərzində mesajlar yazırdı. Aynurun onu 

bir neçə dəfə «zloy» adlandırmasına cavab kimi özünün 

insanlara qarşı həmişə xeyirxah olmasına onu inandırma-

ğa çalışaraq: «Mən həyatım boyu “dobrıy” (xeyirxah) 

olmuşam. Sadəcə, laqeydliyi görəndə «zloy» ola bilirəm. 

Axı mən heç kəsə arxa çevirməmişəm, dönüklük etmə-

mişəm. Yarı yolda qoymamışam, əzizim, Ayka. Burada 

axı söhbət “vnimaniya”dan (diqqətdən) gedir. Vnima-

niye olan yerdə istək olar, istək olan yerdə sevgi də olar 

ay Ayka. Bəs sənin şəklin gəlib çıxmadı, çıxmadı. A-a-

Ayka. Mən sənə neyləmişəm?». 

Üzeyir elə hey yazır, yazırdı. Aynurdan isə ona xəsis 

cavablar gəlirdi. Üzeyir qəlbinin ən gizli sirlərini, düşün-

cələrini yazıb göndərir, ancaq onların qarşılığını ala bil-

mirdi. Vaxtının az olduğunu bəhanə edən (bəlkə də, bə-

hanə deyildi – Üzeyir bəzən belə də düşünürdü) Aynur 

isə vatsapla yazmağı özü təklif etmiş olsa da, az-az 

yazırdı. 

Ziddiyyətli hisslərin, düşüncələrin əlində girinc olan 

Üzeyir, nəhayət, bu qeyri-müəyyənliyə son qoymaq 
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qərarına gəldi: «Nə qədər qiyabi söhbətlər edib xəsis 

cavablar eşidəcək, oxuyacağam? Bu dəfəki maaşımı alıb 

gedirəm Bakıya. Necə olur-olsun, Aynuru görəcəm, 

onunla üzbəüz olacam. Gözlərinə baxacam, əllərindən 

tutacam. Qəti əmin olmalıyam, o məni həqiqətən sevir, 

sevmir. Bəlkə, bu, onun üçün sadəcə könül əyləncəsidir. 

Bəlkə, ona qarşı hiss etdiklərimi anlada bilməmişəm, 

ona görə də tərəddüd edir? ». 

*** 

Üzeyir həftənin üçüncü günü Aynura mesaj yazdı ki, 

dördüncü günü Bakıda olacaq. Yazdığı pyesin bir surəti-

ni də özü ilə götürdü ki, alternativ bir iş görə bilsin. 5 ay 

əvvəl də mərhum istiqlalçı şair, Sovet İttifaqı Qəhrəma-

nının həyat yoldaşı Sveta xanımla bərabər Mədəniyyət 

Nazirliyinə gedib pyesini təqdim edəndə bildirmişdilər 

ki, oxuyub 10 günə cavab verəcəyik. Onu, onsuz da 

telefonla danışanda Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdiri 

Nona xanımın cavabı açmırdı. Bilirdi ki, maneələrin 

ucu-bucağı yoxdur. Artıq ona tam aydın idi ki, bu işdə 

ya yuxarıda adamın (dayın) olmalıdır, ya da… 

Pyesi özü ilə götürməyinin ikinci səbəbi də vardı: 

bəlkə Aynurla görüşləri yenə baş tutmayacaq. Heç olma-

sa, Bakıya getməyinin bir nəticəsi olsun. Yeniyetmə bir 

gənc kimi sevgi iztirabları keçirən Üzeyirin yeganə təsəl-

lisi yaradıcılıq işi idi. Bir də o, yolda mütaliə etmək üçün 

qələm dostu Fazil Sənanın “Əzrayillə rəqs” kitabını da 

qovluğuna qoyub aparmağı unutmadı. Hava küləkli, 
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çiskinli olsa da, Üzeyir səhər tezdən yol maşınına minib 

Bakıya gəldi. Birinci düşündü ki, Aynura mesaj yazsın ki, 

Bakıdadır. Sonra da getsin Azdramaya pyesi versin. Və 

baxıb gördü ki, günortaya yaxındır Aynurdan bir cavab 

gəlməyib. Vatsapla yazdı: «axtaranda da belə eləyirsən». 

Ondan yenə cavab gəlmədi. Sonra 28 May metrosundan 

piyada dram teatra getdi. Orada qapıçıdan soruşdu: 

– Rejissorlardan kim var? 

– Heç kəs yoxdur, tədbirə gediblər. 

– Qardaş, mən də yazaram – Üzeyir Həsənoğlu. Bir 

pyes gətirmişəm, zəhmət olmasa, verərsiz də onların 

birinə. 

– Hə, verərəm, verərəm, narahat olmayın. 

– Üstündə əlaqə üçün nömrəm də var. 

– Yaxşı, yaxşı, oldu. 

– Sağ olun, qardaş. 

Teatrdan çıxan Üzeyir yolu əlinə alıb 28 May 

metrosu tərəfə getdi. Hava yağışlı, küləkli idi. O, yolu 

gedə-gedə Mədəniyyət Nazirliyinə zəng vurdu. 

– Salam, Nona xanım, necəsiz? 

– Çox sağ olun. Yaxşıyam. 

– Nona xanım, mənəm ey yazar Üzeyir Həsənoğlu. 

Mingəçevirdən gəlmişəm. Bir on gün bundan qabaq 

yanınıza gəlmişdim. Sveta xanımla – Məmməd Şüküro-

vun xanımı ilə. 

– Hə, hə, yadıma düşdü. Necəsiniz? 

– Çox sağ olun, yaxşıyıq. Bilirsiz, dediniz ki, 

ekspertimiz oxuyacaq, rəyini verəcək. 
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– Hə, bilirsiz, Üzeyir müəllm, bizim ekspert oxudu. 

Deməli, onun rəyi sizin xeyrinizə.ə... xeyrinizə deyil. 

– Xeyrimə deyil, canınız sağ olsun, məni bir sizin 

ekspertlə görüşdürün. Görək əsərin mənfiliyi nədədir, bir 

izah eləsin, görək nə var, nə yox. 

– Bilirsiz, sizinlə onu görüşdürə bilmərik. Siz onu 

tanıyacaqsız, arada düşmənçilik yaranar. 

– Ay Nona xanım, bura məxfi idarədir bəyəm, onu 

gizli saxlayırsız? 

– Yox, yox, sadəcə, narazılıq düşər. 

– Yaxşı, onda xahiş edirəm, adsız da olsa, onun 

verdiyi rəyi mənə verin, mən də işimi bilim. 

– Bilirsiz, ay Üzeyir müəllim, elə hamı əsərini 

paytaxta gətirir. Bölgələrdə də o qədər teatrlar var ki, 

niyə onlara vermirsiniz? 

– Verərəm ey, verməyinə. Mən o əsəri qəhrəma-

nımıza həsr etmişəm. Sveta xanım da yaşlı adamdı. O, 

basa-basa əyalətə necə getsin o yaşında. İndi duraq ona 

əziyyətmi verək bir də, yaxşı çıxmır axı. Mən onsuz da 

bu əsəri Milli Dram Teatra da təqdim eləmişəm. 

– Doğrudan? Siz gedib Akademik Milli Dram Teatra 

da çıxmısınız?! 

– Hə, nə olacaq gedib çıxanda? 

– Boyy, belə də şey olar? Siz ora necə gedib çıxmı-

sınız? 

– Adam kimi, necə yəni? 
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– Yox, belə şey olmaz, olmaz. Siz gəlin, gəlin nazir-

liyə. Aşağıda qapıçıdan əsərinizi də, rəyinizi də götürün. 

– Yaxşı, nə olar, götürərəm. 

O, piyada yolu gedə-gedə sağa dönüb gedirdi ki, 

birdən Akademik Dram Teatrdan zəng gəldi. Üzeyir 

telefonunu açaraq: 

– Hə, eşidirəm sizi, – dedi. 

– Bağışlayın, qardaş, bayaq verdiyiniz əsəri gəlin 

götürün. 

– Hə, yaxşı, gəlib götürərəm, narahat olmayın. 

Üzeyir bildi ki, daş ona hardan dəyib, bildi ki, ha-

mısı Nona xanımın işləkləridir. Bir də o yağışlı, küləkli 

havada geri qayıtmalı oldu.  

Əlyazmanı teatrdan götürüb yenə piyada getdi 

Bulvar tərəfə, nazirliyə. Qapıda duran polisdən əlyaz-

maları götürərək gəlib Kitab Evinə çıxdı. 

Axşama az qalırdı. Üzeyir kitablara baxa-baxa gə-

zərkən gözünə yaxşı bir kitab sataşdı: Əlisa Nicatın dün-

ya filosofları haqqında ensiklopediyası: «Müdrikliyin 

məbədi». Ondan keçə bilmədi, baha da olsa, aldı. Qəfil 

ona bir zəng gəldi. Sevincək telefonuna baxanda gördü 

ki, Sveta xanımdır. Rahat danışmaq üçün tez çölə çıxıb 

telefon zənginə cavab verdi: 

– Bəli, salam, Sveta xanım. Necəsiniz, nə var, nə yox? 

– Salam, bala, sən necəsən? Denən bir görək səndə 

nə var, nə yox, nə dedilər pyesdən, hə, bala? 
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– Bilirsiniz, Sveta xanım, o Nona xanım deyilənlərə 

görə, yaxşı adamdır. Qabaqca yox dediyi işin əksinə 

gedən adamdır deyirlər. Mən eşitmişəm, vallah, deyirlər 

o, çox humanist adamdır. 

– Ədə, mənə nağıl oxumaginən sən. Eybi yox, sən 

başqa yerlərə də müraciət etginən. 

– Yaxşı, yaxşı, Sveta xanım, nigaran olmayın. Mən 

boş duran da deyiləm. Siz məni elə-belə bilməyin, mən 

əlimin dalını yerə qoymaram, narahat olmayın. Onlar bir 

şeyi başa düşmürlər ki, zaman ömrü gözləmir. 

– Hə, elədi, ay bala. 

– Bilirsiz, siz yaşlısınız, onu başa düşmürlər. Nə 

olsun ki, mən də cavanam. Bəlkə, elə məni də sabah 

yolla getdiyim yerdə maşın vurdu. 

– Ay bala, elə demə, yazıq deyilsənmi sən. 

– Görmürsünüzmü nə hoqqalar çıxardırlar bunlar? 

Bilirsiz, XIX əsrdə bir fransız bəstəkarı var imiş – Jorj 

Bize. 

– Aha, hə, hə… 

– Bax o, «Karmen» operası yazıb. 1875-ci ildə ope-

ranı tamaşaya qoydurubmuş. Əsər bəyənilmədiyi üçün 

psixi stress, sarsıntı keçirdərək, 3 aydan sonra dünyasını 

dəyişib yazıq. 

– Nə dəhşətli hadisə imiş, ay, ay, ay. 

– Deməli, səkkiz ildən sonra opera onun dostunun 

köməyi ilə yenidən tamaşaya qoyuldu. Ölümündən sonra 

əsər Bizeyə dünya şöhrəti gətirdi. Hələ onda tanımayan-
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lar dostundan Bizenin özünü soruşurlar. O, da cavab 

verir ki,  Bize çoxdan vəfat edib. 

– Eybi yox, a bala, sən bircə boş durma, yaxşımı?  

– Yaxşı, Sveta xanım, narahat olmayın. Yoluna 

qoyacağam bölgələrdə də olsa. 

– Səni belə şeylərdə ayağa qaldırıb yeritmək lazım-

dır.  

Əvvəlcə Üzeyir bir qədər də tutuldu ki, bu nə de-

məkdir axı. Sveta xanım niyə belə danışır mənimlə? 

Lakin çox keçmədi ki, başa düşdü ki, Sveta xanım hansı 

simə toxunur. Həm də düşünürdü ki, bəd ayağı, yəni 

kəsəsi, pyesə televiziya filmi çəkdirər. Sveta xanım da, 

xalq da evinin içində elə televiziyada, internetdə də ba-

xarlar. Belə olan təqdirdə bunun milyonlarla baxıçısı da 

olacaq. Və sözünə davam edərək: 

– Hə, nə olar, Sveta xanım, hər şey yaxşı olacaq…–

dedi. 

– Yaxşı, a bala, sən mənimlə əlaqə saxlayarsan, yax-

şımı? Hələlik, mən səninlə sağollaşıram, salamat qalgi-

nən. 

– Sağ olun, sağ olun, Sveta xanım, əlaqə saxlayaram 

sizinlə. 

Axşama az qalırdı. Aynurdan xəbər yoxdu. Yaxın-

lıqdakı yeməkxanaya qəlyanaltı etməyə getdi. Günor-

tadan ac idi.  

Axşam düşmüşdü. Küçə ilə gedə-gedə fikirləşirdi ki, 

hara getsin? Harda qalsın, harda gecələsin? O, soraqlaşa-
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soraqlaşa gəlib yaxınlıqdakı «Cənub» mehmanxanasına 

çıxdı. Gecəsi 30 manata otaq götürüb gecələdi. Bir qədər 

televizora baxmaqla başını qatdı. Bir az da mütaliə edib 

uzanıb yatdı. 

*** 

O, səhər yuxudan oyanıb əl-üzünü yuyub qovluğunu 

da götürüb mehmanxanadan çıxdı. Yaxınlıqdakı kafeyə 

girdi. Səhər yeməyi: iki yumurta, şirin çayla yağ-pendir 

yeyib çıxdı. Şəhərin mərkəzində gəzişəndə qərara gəldi 

ki, Aynura sonuncu mesajı yazsın. Bircə söz yazdı: 

«Bakıdayam». Düşündü ki, «Artıq bundan o yana 

yoxdur. Əgər bu dəfə də ondan xəbər çıxmasa, axşama 

yaxın çıxıb gedəcəm. Nə olar, olar». Bərk əsəbiləşmişdi 

Aynura. Saat 11-30 radələri olardı ki, Üzeyiri birdən 

mədəsində sancılar hiss elədi. O, özünü birtəhər ələ alıb 

taksiyə əyləşdi, Nəsrəddin Tusi klinikasına gəldi. Onu 

tez reanimasiya otağına keçirib dava-dərmanla sistem 

qoydular. Həkim Üzeyirdən soruşdu:  

– Nə yemisiniz? Sizin rənginiz də avazıyıb yaman.  

– Nə bilim, həkim, tezdən elə kafedə 2 yumurta və 

bir şirin çay, yağ-pendirlə, ayrı elə bir şey də yemə-

mişəm.  

– Hə, çox güman ki, elə yumurtadan da zəhərlənmi- 

siz. İndi Çindən o qədər süni düzəldilmiş yumurtalar 

gətirib satırlar ki, ey, qardaş.  

– Deməli, vəziyyət çox ciddidir? 
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– Heç nə olmaz, xatası yoxdur. Qoy bu sistemdəki 

dərmanlar bədəninizə getsin, sonra qanınızdan ümumi 

kimyəvi analiz də götürərik. Yaxşı? 

– Yaxşı, həkim, Allah köməyiniz olsun.  

– Mən indi keçim başqa palataya, başqa xəstəmiz də 

var, gərək bağışlayasız məni.  

– Həkim, işinizdə olun, narahat olmayın. 

Həkim: – Hə, di yaxşı, Allah şəfanızı versin, – deyib 

`otaqdan çıxdı. Beş-on dəqiqə keçər-keçməz Üzeyirin 

telefonuna zəng gəldi. Bir qolu sistemdə ola-ola o biri 

əlilə telefonu götürdü. Aynur idi. 

– Həə, eşidirəm sizi, Aynur xanım.  

– Üzeyir, salam, necəsən? Yaxşısan? Gəlvüsən? 

– Hə, gəlmişəm, necə bəyəm? 

– Çox yaxşı eliyib gəlvüsən. İndi hardasan? 

– Şəhərdə, harda olacam. 

– Hə, yaxşı-yaxşı. Onda belə edək də. 

– Hə, nə edək ki?  

– Bilirsən, indi günortaya az qalır. Mən nahardan 

sonra da işdə olmalıyam. Ancaq nahardan sonra işdə bir 

saat, saat yarım olaram, beş üçün görüşək, yaxşı?  

– Hə, yaxşı, nə deyirəm. Amma onda gəl belə edək 

də. 

– Neyniyək?  

– Aynur, sən Bakıda heç teatrda olmusan? 

– Yox, olmamışam. 
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– Həə, bu neçə illərdə mən arzusunda olmuşam ki, 

Bakıda teatra gedim, amma gedəmməmişəm. 

– Hə, nə olar, gedərük. 

– Bilirsənmi, ora getsək, nə gözəl olar? Ayda, ildə 

bir dəfə də olsa mədəni, normal bir həyat tərzi keçirərik 

səninlə.  

– Hə, yaxşı, nə deyirəm, necə deyirsən elə edək.  

– Yaxşı, onda oldu, 5 üçün görüşərük, yaxşıı?  

– Hə, yaxşı oldu, oldu, sağ ol. 

– Sağ ol, özüvə yaxşı bax. Yaxşı?  

– Sağ ol, Aiçka. 

O, telefonu söndürdü və yenə xəyala getdi: «Buna 

bax ey, canı yanmış paytaxta gələndən buranın ləhcələ- 

rini də götürüb ey. Üvəuva, uvü-ivı. Nə bilim, yaxşı». 

Tibb bacısı dərmanların axıb qurtardığını görcək, Üzeyirə: 

– Hə, yaxşı, indi icazənizlə, iynəni də qolunuzdan 

çıxardım, sonra siz uzanın, rahatlanın, bir azdan damarı-

nızdan analiz üçün qan götürəcəyik. Yaxşı?  

Beş-on dəqiqə keçdikdən sonra gəlib onun qolundan 

analizə qan götürdülər. Üzeyir yerindən qalxıb getdi 

qəhvəxanaya. Orada bir şirin kökə ilə çay içərək analizin 

cavabını gözləyirdi. Onu həkimin otağına çağırdılar.  

– Gəlmək olar da, həkim? 

– Hə, gəlin-gəlin, əyləşin.  

– Nə oldu, necə oldu, həkim, bu analizlərim?  

– Siz sapsağlamsız. Qan analizlərinizin cavabı müs-

bətdir.  

– Hə, çox sağ olun, həkim. Allah sizi sevindirsin. 
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– Bilirsiniz, insan özü-özünün həkimi olmalıdır 

birinci növbədə.  

– Çalışarıq indən belə. Di yaxşı, həkim, sizə uğurlar. 

Mən gedim, di sağ olun.  

– Siz də sağ olun, özünüzə baxın.  

Üzeyir dayanacağa gəldi. O, avtobusla Dram Teatrın 

yanına gəlib çatanda düşündü ki, elə Aynurla bu teatra 

gələcəklər. Maraqlı idi ki, nə tamaşası verəcəklər görə-

sən. Gəlib bilet satılan yerdən soruşdu: 

– Salam, deməzsiz, hansı tamaşa olacaq saat 6-da?  

– «Müfəttiş» tamaşası. 

– Hə, yaxşı, yaxşı, xanım, onda bir azdan gəlib bilet-

ləri götürərik.  

– Necə bilirsiz.  

Təzəcə sulu qar yağmağa başlamışdı. Üzeyir oradan 

bir az aralanıb yaxınlıqda bir gül mağazasına getməyi 

özünə borc bildi. Satıcıdan soruşdu: 

– Sizdə qızılgül var? 

– Hə, var, niyə yoxdur ki. Verimmi?  

Üzeyir bir qədər tərəddüd edərək geri durdu ki, bir-

dən Aynur yenə gəlməz görüşə. Ehtiyat edərək satıcıya: 

– Bilirsiz, qardaş, gəldim qabaqca öyrənəm ki, qızıl-

gül varmı? Onsuz da, mən burda, yaxındayam. Adam 

gözləyirəm. Sulu qar yağır, əlimdə gül xarab olar. Qoy 

bir az da vaxt keçsin, gəlib götürərəm. Yaxşı?  

– Hə, yaxşı, nə deyirəm, necə istəyirsiniz.  

Üzeyir yenidən teatrın qabağına gəldi. Bir ağacın 

altındakı skamyada əyləşdi, gözlədi. Sulu qar kəsdi. O, 
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islanmış ayaqlarını ayaqqabılarından çıxartdı ki, bəlkə, 

ayağını hava quruda və saata baxdı ki, 5-ə hələ 20 də-

qiqə var.  

Şər qarışırdı. Saat gəlib 5 olanda Aynurdan zəng gəldi.  

– Üzeyir, neynirsən?  

– Heç, var-gəl eliyirəm buralarda. Neyniyəsiyəm ki? 

Səni gözləyirəm.  

– Ay Üzeyir, xətrüvə dəyməsin, mən bir az geci-

kirəm ey. İşdən tez çıxammıram. Nə olar, altıda görüşək 

dəə. Olar?  

– Hə, olar, niyə olmur ki? 

– Yaxşı, onda saat 6-da görüşənədək. Öpdüm, hə-

ləlik.  

– Hələlik. 

Üzeyir bir saat da gözləyə-gözləyə gah ayaqlarını 

ayaqqabıya salır, gah da çıxardırdı. Əyilib əli ilə ayaq-

larını sıxırdı üşüdüyündən. 

Artıq qaranlıq düşmüşdü. Nəhayət, saat 6 gəldi yetişdi. 

Aynurdan zəng gəldi. Üzeyir telefona cavab verərək:  

– Hə, eşidirəm səni.  

– Sən bu dəqiqə hardasan?  

– Harda olacam, Azdramanın qabağında. Səninlə 

danışdıq axı.  

– O, haradadır? 

– Necə yəni haradadır? Neçə illərdir Bakıda olursan, 

tanımırsan Azdramanı?  

– Yox, tanımıram da.  
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– Hə, eləə? Tanımırsan? Yaxşı, burda Füzulinin hey- 

kəli də var. Düz onun yanındayam. Bu heykəli də tanı-

mırsan?  

– Yox, tanıyammadım nəsə.  

– A-a-a, necə tanımırsan, sizin nazirlik də mərkəzdə 

yerləşir, bu heykəl də mərkəzdə yerləşir. Tanımırsan?  

– İndi tanımıram da, neynüyək, ay Üzeyir? 

– Yaxşı, nə deyirəm, tanımırsan, tanıma. Yaxşı, de 

görüm, burdakı beşmərtəbəni də tanımırsan?  

– Oranı tanıyıram.  

– Şükür, beşmərtəbənisə də tanıdın, yox. Halaldı sə-

nə. Bax, həmin o beşmərtəbənin qarşı tərəfindəyəm mən.  

– Gəl belə edək də. 

– Hə, nə edək? 

– Bilirsən, yollarda yaman tıxac var. Mən ora gəlib 

çıxanacan, sən piyada, kəsə Azneft tərəfə gəlib çıxa 

bilərsən? 

– Gələrəm, niyə gəlmirəm? 

– Yaxşı, mən onda maşınla gəlirəm ora, sən də 

İçərişəhərdən kəsə yolla keç gəl də, olar?  

– Hə, olar, olar, gəlirəm, – deyib Üzeyir sağollaşdı. 

O, gəlib həmin gül mağazasının qabağında dayandı. Bir 

qədər tərəddüd elədi. Həm tələsdiyindən, həm də gülün 

yolda əlində qırılacağından ehtiyat elədi, gülü almayıb 

yola düşdü. Yolda fikirləşirdi ki, çox şey ola bilər. Hələ 

bir onu görsün əvvəlcə. Hər yerdən gül tapa bilər. Gül 

qaçmır. Aynurdan zəng gəldi: 
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– Üzeyir, nə oldu, gəlmədin bəs?  

– Hə, gəlirəm, gəlirəm. Yolu artıq yarı eləmişəm. 

Çatıram.  

Beşmərtəbənin yanından ora iki min metrəyə yaxın 

məsafə idi. İki-üç dəqiqə keçmədi ki, yenə zəng vurdu 

Aynur: 

– Nə oldu, bəs gəlmədün, gözlüyürəm axı! 

– Yaxşı, az qalıb, çatmışam. 

– Hardasan ki? 

– Qala qapısından keçirəm.  

– Hə, yaxşı, oldu.  

Üzeyir qala qapısından keçərkən girəcəkdə gül 

satılan köşk gördü. Düşündü ki, hələ bir onu görsün, 

sonrası asandır. O, üzüaşağı qala qapısından sağ tərəfə –

maşın yolunun kənarına çıxıb səki ilə gedəndə telefon 

zəngi bir də çalındı. Yenə Aynurdu.  

– Hə, eşidirəm, Aynur, səni.  

– Nə oldu, gəlib çıxammadın bura?  

– Gəldim, gəldim, çatmışam. Dairənin yanına bir 

yüz əlli metrə qalmış olar. Nədir ki? Sən maşınlasan?  

– Hə, hə. 

– Nə maşınıdır elə?  

– «Toyota camri». 

– Hə, sağlığına qismət, gördüm maşınını da. Sən 

məni hələ görmürsən? Yaxınlaşmışam. 

– Yoox. 

– Bax, sənə əl edən mənəm. Qabağa bax.  
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O, əl edə-edə sürətlə ona tərəf gəlirdi. Gəlib çatan 

kimi Üzeyir maşının qapısını açıb əyləşəndə əl verib 

öpüşüb-görüşdülər.  

– Hə, salam, xoş gördük səni. Yaxşısanmı?  

– Hə, yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? 

– Mən də gördüyün kimi. Qoy mən görüm səni, bir 

qoxuluyum saçlarını. 

O, Aynurun çiyni tərəfindən saçlarını qoxuladı. 

Neçə illərdir ki, onu görmürdu. Qoy yaddaqalan bir 

təəssürat olsun. Hər şey ola bilərdi.  

Aynur dedi: 

– Yaxşıı, neynirsən? Görərlər ey!   

– Axşam düşüb, nəyi görəsidirlər ki!  

Üzeyir:  

– Maşının da mübarəkdir, nə vaxt götürmüsən?  

– Təzə almışam, kreditlə. 

– Hə, xeyirli-uğurlu olsun. 

Aynur  maşını işə saldı. Üzeyir: 

– Hə, indi hara gedirik, hə?  

– Gedək bir restoran var ora, gözəl yerdi, xoşuna 

gələcək. 

– Doğrudan? 

– Hə, hə.  

– Yaxşı, nə deyirəm, gedək deyirsən, gedək də.  

– Görürsən, yaman tıxac var buralarda.  

– Hə, görürəm, görürəm, çətindir burda maşın sür-

mək. De görüm, rütbən nədir elə sənin?  
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– Mənim rütbəm?  

– Hə, sənin, yox bir mənim. 

– Hə, mayordur indi. 

– Lap yaxşı, xeyirli olsun.  

–  Sağ ol. 

Onlar restorana gedə-gedə yolda danışmır, eləcə tez-

tez çönüb bir-birlərinə baxaraq susurdular. Sanki gözlər 

idi bir-birlərilə danışan. Neçə illər keçirdi Axırı, gəlib 

çıxdılar deyilən məkana. Onlar restorana çatanda Üzeyir 

sükutu pozdu.  

– Maaşımı da təzə almışam, onu da burda səninlə 

xərcləyib getmək istəyirəm.  

– Yaxşı, sən də, nə olub, elə gərək hamısını burda 

xərcləyib gedəsən? 

– Bilirsən, Aynur, Mövlana nə deyir?  

– Nə deyir ki?  

– Deyir ki: 
 

«İstər qızıl olsun, istərsə də can, 

İstər inci olsun, istərsə mərcan. 

Nə dəyəri var, bir sevgiyə xərclənmədisə. 

Bir sevgi yolunda fəda edilmədisə». 
 

Bax, indi mən də bundan rahatlıq tapıram. Düşəkmi 

maşından? 

– Düşək, düşək. 

Üzeyir qəribə baxışlarla Aynuru süzdü. 



 140 

*** 

Üzeyirlə Aynur maşından düşüb «Yelkən» restora-

nının qapısına yaxınlaşdılar. Şveytsar qapını açdı. Onlar 

salamlaşaraq içəri keçdilər. Üzü dənizə baxan pəncərə-

nin yanında ortadakı masada əyləşmək istədilər. Resto-

randa qulluq edənlərdən biri Aynura yaxınlaşdı ki, onun 

çıxardığı şubanı tutsun, asılqandan assın. Üzeyir onun 

qarşısını kəsdi: 

– Mən özüm götürərəm, narahat olma.  

Aynur öz-özünə: aa...nə yaman qısqanc imiş bu. Və 

Üzeyirə gülümsünərək: 

– Çox sağ ol, – dedi.  

– Dəyməz, dəyməz, – deyib onun qara rəngli şubası- 

nı və öz paltosunu yaxınlıqdakı asılqandan asdı. Gəlib 

Aynurun qabağında əyləşdi: 

– Hə, Ayka, gözəl yer imiş. Zövqün yaxşıdır, yox. 

Adı da romantikdir – «Yelkən» restoranı.  

– Hə, anamın xaricdən qonaqları gələndə də bura 

gətizdirirəm. Elə bahalı yer də deyil. 

– Gör ey, nə qəşəngdir buralar. Pəncərədən baxanda 

gör nə mənzərə açılır!.. Elə bilirsən dəniz ayağının 

altındadır. Haqq üçünə, zövqünü bəyəndim. Amma 

heyif, çox heyif ki, teatra da gedə bilmədik!..  

Üzeyir özü-özlüyündə düşündü ki, bəlkə də, qalıb 

eləsə, səhəri günü teatra da gedə bilərlər. Ya o biri günü 

də. Onsuz da altı-bazar da boşdur.  

Aynur onun axırıncı sözünə əhəmiyyət verməyərək  
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menyu vərəqini əlinə aldı: 

– Gör ey, bunların menyusuna bax sən. Xarici dildə 

yazılıb.  

– Hə, nolar, deyərik öz dilimizdə olanı gətirsinlər. 

– Aha, hə, hə. 

Aynur zalda qulluq edən yaxınlıqdakı oğlana səsləndi: 

– Bir dəqiqə, zəhmət olmasa, türk dilində olan 

menyunu gətirin də. 

– Bu dəqiqə, xanım, gətirərəm. 

Qulluq edən uzaqlaşanda Üzeyir Aynura: 

– Aynur. Sən mənə telefonda deyirdin ki, məni niyə 

axtarmırdın? Mən səni necə axtaraydım? Sən axı 

ailəliydin, günaha batardım.  

– Bir öyrənərdin də heç olmasa. Mən ayrılmışdım 

axı! İndi bir qızım da var.  

– Hə, Allah saxlasın, ta həmişə bir yerdə olacağıq, 

narahat olma. Lap hər həftə gəlib-gedərəm Bakıya. Biz 

sevgiliyik indən belə.  

Bu arada qulluq edən yaxınlaşıb hərəyə bir menyu 

uzadaraq: 

– Buyurun, – dedi. 

– Üzeyir isə ona baxıb: – sağ ol – dedi. Və onlar 

menyunu götürüb baxanda Aynur başını qaldırıb Üze-

yirin gözlərinin içinə: 

– Bilirsən, Üzeyir, biz sevgili yox, dostuq. Mən sənə 

telefonda da dedim ki, denən ki, sevirdin məni. Mən belə 

demişəm. 

– Nə, nə? Nə dedin? 
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– Dost. 

 

Üzeyirin başına elə bil bir vedrə qaynar su tökdülər, 

əvvəl rəngi qızardı, sonra qaraldı. Bir an danışa bilmədi. 

Udqundu. Boğazını qəhər tutmuşdu. Bilmədi onun üzünə 

baxsın, yoxsa menyuya. O, təzədən Aynuru tapdığına 

sevinmişdi axı. Qanad açıb uçmaq istəmişdi.  

Onsuz da son illər qəribə, adamayovuşmaz olmuşdu. 

İnsanların yalanlarını, ikiüzlülüyünü görəndə onlara 

yaxınlaşa, üzəvari gülüb-danışa bilmirdi. Ətrafındakı 

insanları görüb boz qurda çevrilmişdi onsuz da. Yal-

quzaq kimi idi. Telefonuna bir şəkil köçürmüşdü in-

ternetdən. Və ona elə gəldi ki, bu boz qurd özü, qız isə 

Aynurdur. Aynur öz sevgisi ilə onun tilsimini qıracaq və 

o, boz qurddan insana çevriləcək. Elə yenicə istəyirdi ki, 

qayıdıb insan olsun, lakin Aynurun «dost» sözü yenə 

macal vermədi. Macal vermədi ki, «boz qurd» – Üzeyir 
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qayıdıb insan olsun. Öz-özünə düşünürdü ki, bu da 

yalnız maddiyyat sevgisiylə yaşayır başqaları kimi.  

Və elə başa düşürdü ki, bunların cəmiyyətinə qa-

yıdıb yaşamağa dəyməzmiş. Bir də onu tam dəqiq anladı 

ki, bunların elə yəqin hamısı tülkü, çaqqal cildinə gir-

mişlərdir. Elə boz qurd qalmağı məsləhətdir. Və fikirdən 

ayılıb Aynurun sözlərini təsdiq etdi:  

– Hə, hə, dost, dost… Hə, nə deyirəm ki!.. 

Aynur gülümsəyib ona baxırdı. Üzeyirin keçirdiyi his-

sləri, bəlkə də, heç sezməmişdi. Üzeyir isə hələ də bu 

təsirdən çıxa bilmir, çaşdığından bilmirdi neyləsin. Və ona: 

– Yaxşı, yaxşı, qoy elə də olsun. Nə deyirəm, nə 

deyirəm, hə, biz… Deməli, nə yeyəsiydik burda? 

Əslində, onun iştahası tamam qaçmışdı. Uzun illər-

dən sonra bu, ilk görüş idi deyə Üzeyir qanqaraçılıq sal-

maq istəmədi. Onsuz da artıq nə isə demək mənasız idi. 

Ona təzədən özünü sevdirəsi deyildi ki! Qürurunun gücü 

ilə özünü topladı, nə qədər daxili sarsıntı keçirsə də, 

üzdə özünü o yerə qoymadı və menyuya baxıb dilləndi: 

– Hə, deməli belə. Mənə həkimlər pəhriz saxlamağı 

məsləhət görürlər. Mən birinci duru yemək yeyəcəm. 

Sən nə yeyəcəksən, hə? 

– Qoy bir baxım. 

– Həə, mən tapdım, düşbərə yeyərəm. Bir də çoban 

salatı.  

– Bəlkə, tabaka deyək?  

– Hə, qoy tabaka da gəlsin də. Bəs sən duru yemək 

də yemirsən qabaqca? 
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– Yox, yox, sağ ol. 

– Nə deyirəm. 

Aynur yenə qabağa düşüb yaxınlıqdakı qulluq edəni 

çağırdı: 

– Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bura yaxınlaşın. Bizə bir 

düşbərə, bir salat, bir də cücə qızartması. 

Qulluq edən: 

– Aydındır, oldu. Hazırlayıb gətirərik. 

Üzeyir istədi ona irad tutsun ki, kişi olan yerdə qadın 

qabağa düşüb müraciət etməz. Hara olur-olsun Üzeyir 

Şərq adətlərinə əməl edir, şərqli olmağından qürur duyur-

du. Ancaq indi vəziyyət başqa cür idi: o, bilirdi ki, bu, hər 

şeyin sonudur. Ona nə isə deməyin nə mənası! Öz payına 

«dost» sözünü alıb götürmüşdü. Fikirləşirdi ki, bu, onsuz 

da onların birinci və axırıncı görüşləridir. Öz-özlüyündə 

deyirdi: «Qoy o, necə istəyirsə, elə də etsin. Son görüşlə-

ridir onsuz da. Daha heç nə geri qayıdası deyil. O, məni 

öz xoşu ilə əlindən buraxdı – göyərçin kimi. Mən ona de-

yə bilmərəm ki, məhəbbəti 25 ilə qədər qəlbində bəsləyə-

bəsləyə birdən-birə niyə uçurdursan. Artıq nə isə eləmək 

gecdir. O bir anda dünyanı başıma fırlatdı, öldürdü məni 

sanki. Ölü də dirilməz, bütün dünya da yığılsa, bunu bər-

pa edə bilməz. Bu yaramaz başa düşmədi ki, sevgi yuva-

sını necə dağıtdı. Görünür, müasirləşmə, gender, nə bilim 

əyləncələr, bunların başını qaçırdıb. Bu hardan bilsin ki, 

Tolstoy kimi görkəmli adam qadın, kişi haqqında deyib 

ki, «Kişi qadını qayıqda aparan avar çəkən, onu küləklər-

dən, leysanlardan qoruyan qüvvədir». Bir də ki, nə yaxşı,  
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nə yaxşı ki, mən bu zalım qızına qabaqca gül alıb vermə-

mişəm (Üzeyir özü də hiss etmədən Aynurun ünvanına 

kobud söz işlətdi). Eybi yox, mən də onu qeyri-adi 

jestlərlə yola salaram. Deməli, bu mənə ayaq verdi. Nə 

olar, qoy versin. O bilmir ki, bu son görüşümüz olacaq. 

Yalandan da olsa, simvolik də olsa, üzünə gülüb yola 

verməliyəm. Çünki bu görüşdən bir də heç vaxt olma-

yacaq. Bunu bilən mənəm, o yox. O, elə bilir ki, dost 

olacağıq, əlaqəmiz olacaq, ancaq bu, məncə, qətiyyən 

yolverilməzdir. Bu görüş bir daha baş verə bilməz. O, özü 

öz əli ilə bu sevgi körpüsünü uçurtdu. Özü də çox 

asanlıqla. Bunu yalnız yelbeyinlər belə edə bilər. Mən axı 

onu aldatmamışam, xəyanət, diqqətsizlik göstərməmişəm. 

Bunu hansı ağıllı belə eləyə bilərdi? Baş açmaq çətindir».  

Birdən Aynur Üzeyirə: 

– Nə olub elə, nə yaman fikirləşirsən Üzeyir? 

– Heç, öz-özümə deyirəm bu Aynur niyə belə eti-

nasız yanaşırdı mənim mesajlarıma. Demək olar ki, heç 

cavab da vermirdin vatsapda. Bax, Aynur, gör mən sənə 

nə gözəl şəkillər göndərmək istəyirdim.  

O, bununla Aynuru duyğulandırmaq istədi sanki. 

Amma farslar demişkən «çi fayda». 

– Bir bura bax, Aynur, bu telefondakı şəklə. Bax, 

görürsən, oğlan gecə küçədə işığın altında qızın əllərin-

dən tutub alnından öpür. Gör üstündə nə yazılıb? Bir 

yaxşı-yaxşı bax, oxu. Yazılıb ki, «Məndən soruşdular: 

– Həyatında biri var? Cavab verdim: – Birində 

həyatım var!» 
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– Hə, yaxşı şəkildi. 

– Bir bu ikinci şəklə də bax, oğlan qızı qucaqlayır, 

qız da oğlanı. Altında yazılıb ki, «Sən mənim uzağımda 

olsan da, mən səni ürəyimdə hiss edirəm…». 

– Hə, görürəm. 

– Bir buna da bax, Aynur. Sən mənim mesajlarıma 

cavab vermirdin. Mən yenə sənə yazmışdım ki, bəlkə, 

sənin də ürəyin bu cəmiyyət kimi daşlaşıb. Sən də on 

dəfədən bir yazırsan. Onda da yazdın ki, hə, bəs necə, 

özü də çoxdan. Mən də sənə cavab verdim ki, çox 

təəssüf edirəm, amma mən bunun əleyhinə getmişəm. 

Mənim həmişə missiyam bu şəkildəki kimi olub bax.  

O, barmağı ilə telefonda şəkilləri çevirərək ona ayrı 

şəkildə göstərdi: 

– Görürsən, 

yaşlı dərzi, cırılmış 

qırmızı papış ürək-

ləri bərpa edir, ti-

kir. Görürsən? 

Aynur bu şəkli 

görən kimi, qaşları-

nı çatıb, üz-gözünü 

turşudaraq baxışla-

rını telefondan çək-

di, dillənmədi.  

Üzeyir onun 

bu hərəkətindən hiss elədi ki, bunda heç də ürəkdən 

əsər-əlamət qalmayıb.  
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Bu toxundu ona. Lakin o, yenə büruzə vermədi. Hər 

şeyi öz axarına buraxaraq çalışırdı ki, xoş vaxtlarına heç 

bir kölgə düşməsin. Yaxşı bilirdi ki, bu onların son 

görüşləri olacaq. Aynur bunu hiss eləməsə yaxşıdır. O, 

Aynura yenə telefonu uzadıb göstərdi: 

– Vatsapı açmırdın deyə hirsimdən axırda sənə bu 

şəkli göndərmək istəyirdim. Məni ruslar demiş «Be-

şenıy» eləmişdin lap. Bir buna da bax, qadası. Ta heç nə 

göstərəsi deyiləm.  

Aynur başını bir az yaxınlaşdırıb telefonda meymun 

şəklini gördü və bir az 

acıqlı: 

– Özünsən, özün-

sən elə. 

– Ha-ha-ha, neyni-

yim, Aynur, 13 gündür 

məni cana yığmısan. 

Dedim elə sənin payı-

na ancaq bu düşür.  

Üzeyir bir qədər 

bərkdən güləndə Ay-

nur ona: 

– Yaxşı, yaxşı, Üzeyir, restorandakılar bizə baxır. 

– Baxsınlar da, bir az sərbəst ola bilmərəm? Sərbəs-

təm də. Burda nə var ki? 

Elə bu zaman qulluq edən oğlan düşbərə ilə salatı 

gətirdi: 
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– Buyurun, nuş olsun, bu dəqiqə cücə qızartması da 

hazır olur.  

– Çox sağ ol, – dilləndi Üzeyir.  

Üzeyir bərkdən gülməyə də bilərdi. O, bir qədər 

özünü şux aparırdı ki, guya heç nə vecinə deyildi. Amma 

bir də bərkdən ona görə güldü ki, bu, həm də bir növ 

onun psixoloji jesti idi. Bununla Aynurun hərəkətlərini 

bir az çərçivəyə almaq istəyirdi ki, o, özünü çox təşəb-

büskar aparmasın.  

Üzeyir düşbərə yeyə-yeyə Aynura: 

– Mən sənə ikinci günü mesaj yazdım ki, gəlirəm 

Bakıya. Sən mesajıma cavab verdin ki, nə vaxt gəlirsən? 

Mən də yazdım ki, bu yaxınlarda. Üçüncü günü də mesaj 

yazdım ki, sabah Bakıda olacam, günortadan sonra 

görüşək. Bu tarixi görüşümüz harada olacaq? Sən bax 

onda yenə cavab vermədin.  

Aynur qəribə baxışları ilə Üzeyiri süzürdü və heç nə 

demirdi. Üzeyir aqressivliyini gizlədə bilmirdi və ona: 

– Mən dördüncü günü Bakıya gəldim, özüm qəsdən 

sənə zəng eləmədim. Ancaq mesaj yazdım: «Axtaranda 

belə eləyirsən». Səndən səs çıxmadı. Bütün günü göz-

lədim gecəyə kimi… Axırda bir gecə də getdim oteldə 

qaldım. Onun səhəri də sənə eləcə yazdım ki, «Bakı-

dayam». Bu bir kəlmə sənə sonuncu xəbərdarlığım idi. 

Dözdüm, bir gün də qaldım. «Bakıdayam» yazanda artıq 

aramızdakı körpü uçmaq üzrə idi. Demək olar ki, bir 

kəndir, bir ip qalmışdı haa… 
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Aynur yenə dillənmədi. Nə düşünürdü, Allah bilir. 

Onun sual dolu sözlərini cavabsız qoyurdu. Sonra da bir 

az Üzeyirin könlünü almaq üçün ona telefonundakı 

özünün modelyerlər kimi müxtəlif pozalarda olan şəkil-

lərini göstərdi. 

Üzeyir də: 

– Hə, nə olsun ki! Demirsən telefonunu itirərsən, 

şəkillərin də kiminsə əlinə keçər?  

Aynur yenə gülümsündü, cavab vermədi. Ürəyində 

isə: «Bu nə köhnə fikirli adamdı. Elə bil heç dünyadakı 

yeniləşmədən, müasirlikdən xəbəri yoxdur», – düşündü. 

Və bu yerdə qulluq edən oğlan yaxınlaşıb qızardılmış 

bütün cücəni də gətirib süfrəyə qoyaraq: 

– Nuş olsun, – dedi.  

Aynur özünə bir-iki tikə ağ ətdən götürüb yeyə-yeyə 

Üzeyirə: 

– Bu çolpadan da ye də, götür sən də. 

– Yox, mən istəmirəm, nə isə yeyəmmirəm, getmir. 

Bir az salatdan yeyərəm, – deyib başını qatan kimi elədi. 

Sonra da Aynur buluda əlini uzadıb bir bud tikədən 

götürüb Üzeyirin qabağına – qaba qoymaq istəyəndə 

Üzeyir əlini qabın üstünə tutaraq: 

– Yaxşı-yaxşı, sən canın, qoy dursun, qoy dursun, 

özüm götürəcəm, yaxşı-yaxşı, – dedi. – Bax, bu bir 

qanadı götürüb yeyərəm.  

O, bir qanad tikəni qabağına qoysa da, yemir, düşü-

nürdü ki, Aynura, bəlkə də, axırıncı dəfə baxır. Lakin 
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Aynura bunu hiss elətdirmək istəmirdi. Bir neçə dəqi-

qədən sonra Aynur sükutu pozaraq: 

– Bilirsən, Üzeyir, mən sənin yanına gəlməmişdən 

qabaq yoxlamamız var idi. İş yoldaşlarımızın da işlərini 

yoxlayırdılar. Mən də icazə aldım ki, mənim işlərimi 

axırda yoxlayarlar. İcazə aldım, gəldim ki, o vaxta qədər 

yəni, onların işləri qurtarana kimi qayıdım, – dedi.  

– Hə, nə olar, işindi də, getməlisən.  

– İstəyirsən bir çay da içək, gedək. Hə, nə deyirsən? 

– Çox yaxşı, içək, içək. Bir dəqiqə, qardaş, – deyə-

rək Üzeyir yaxınlıqdakı qulluq edənə səsləndi. O da 

yaxınlaşaraq: 

– Eşidirəm sizi, – dedi.  

– Bir çay gətirərdiniz, zəhmət olmasa. 

O: – indi gətirərəm, – deyib uzaqlaşdı. Sonra Aynur 

sözə başladı: 

– Bilirsən Üzeyir, mənim rəfiqəm Gülarənin də sən-

dən xoşu gəlirdi.  

– Doğrudan? Hə, o gözəl qızıydı, alagöz, sarışın. 

– Səni Sürayə müəllimənin qızı da sevirdi.  

– Adı nə idi onun?  

– Şəlalə. 

– Nə isə, tanıyammadım onu.  

Aynur ürəyində deyirdi ki: «Onda sən kimi tanıya 

bilirdin ki?» Üzeyir də ürəyində danışırdı ki: «Yazıq 

canım, mənim 16 yaşım olardı-olmazdı, anamla hansı 

qapıya xeyrə-şərə gedirdim, bir ağbirçək deyirdi:  
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– Üzeyir 11-ci sinfi qurtarsın, bilmirəm, nəvəm 

Jaləni gətirib qapınızdan içəri salacağam. Başqa bir 

yerdə ər-arvad xorla deyirdilər ki, biz bilmirik, qızımız 

Samirə Üzeyirlə bir sinifdə oxuyur. Onlar məktəbi 

qurtaran kimi, toylarını etməliyik. Bir yandan da proku-

ror, deputat, zavod direktoru da elçi düşərdi. Hələ 

qohumları demirəm. Adamın başı dumanlanar da, gicəl-

lənər də. Bilmirsən, evlənəsən, yoxsa təhsil alasan. Ya 

kimi seçəsən, nə qərar qəbul edəsən. Sonra da dövlət 

çevrilişlərindəki qalmaqallar, ailəmizin təqiblər altında 

qalmağı başımızı qatdı. Qızlar barədə düşünəcək halım 

qalmadı. Hər nə isə... Qoy elə məktəbdən birini də 

deyim Aynura».  

– Aynur, bizim sinifdəki Zümrüd də istəyirdi məni. 

Amma mən heç kəsin adına söz çıxarmaq istəməmişəm.  

– Elə? 

– Hə, bilirsən Aynur, sənin o vaxt gözəl saçların var 

idi, buruq-buruq, qızılı rəngdə. İndi qaraltmısan. Bax, 

sənin arxa tərəfində o qadınların içində oturan o qadın 

var ey, o ağ paltarlını deyirəm.  

Aynur kənardan baxanlar duymasın deyə gözucu o 

qadına baxıb geri çönüb gülümsünərək: 

– Həə… 

– Bax indi görürsən saçını necə edibsən?  

– Hə, indi də saçımı həm qaraltmışam, həm də 

düzlətmişəm. 
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– Üstəlik burnunu da kəsdirmisən, dodaqlarını da 

silikon eliyibsən. 

– Yox, yox, silikon elətdirməmişəm, yox.  

– Yaxşı, yaxşı, nə deyirəm. Elətdirməmisən, elət-

dirməmisən.  

Üzeyir: – Aynur, mən sənə üzük bağışlamaq istə-

yirəm, – deyib başladı çayı süzməyə. 

Aynurun baxışlarında bir canlanma yarandı: 

– Elə? Bəs niyə bağışlamırsan? Niyə durmusan? 

Bağışlayırsan, bağışla da. 

– Bilirsən, birdən beynimdən keçdi ki, o vaxt sən 

mənim oturduğum partaya, ağaca adımı yazıbsansa, gə-

rək mən də indi adımızı qızıla yazdıram. Bu da bizim 

sevgimizin simvolu olar, – dedi. 

Aynur «sevgi» sözünü eşidib tutuldu və «üzük» 

söbətinə reaksiya verməyinə peşman oldu. Üzeyir isə 

çayını içə-içə Aynura baxıb xəyala dalırdı: «Bu, bu illər 

ərzində məni sevib. İndi isə məni yanında saxlamır, qal 

demir. Sonra da məni «dost» adlandırıb özündən uzaq-

laşdırır. Brilyant üzüyü istəyir, məni istəmir. Deməli, 

dəyməzmiş buna, bunu eləməyə. Ancaq belə olmasaydı, 

buna belə sürpriz jest eləməyə dəyərdi, bəlkə».  

Üzeyir sözünə davam edərək Aynura: 

– Aynur, bilirsən, sən gəlməmişdən qabaq istəyirdim 

sənə bir qızılgül alıb bağışlayam.  

– Bəs niyə almadın, bəs niyə almadın ki? 
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– Necə alaydım, sənə bel bağlamaq olar, sənə etibar 

var? 

– Nə olub ki, mənə?  

– Necə yəni, nə olub? Bilgəhdə məni «Sümeyra» 

otelində pəsələng elədin. Necə yəni, nə olub? – dedi.  

Aynur daha bir söz demədi, sükutla ona baxırdı və 

Üzeyir yenə sözünü çatdırdı: 

– Bəs sən indi də gəlməsəydin, o gül mənim əlimdə 

qalsaydı, mən də məcbur olub zibil yeşiyinə atacaqdım.  

– Axı mən sənə zəng elədim ki, gəlirəm də.  

– Nə olsun ki? Deyirsən: «gəlirəm», iki həftə də 

məni orda gözlətdin, gəlmədin. Sənə nə var: Hay-hay, – 

deyərək əllərini yellədi. O, yenə ürəyində özü-özü ilə 

danışırdı: «Yaxşı, ay Aynur, mən sənə görüşün sonunda 

gülü hədiyyə edərəm. Bu, birinci və axırıncı gül olar 

sənə bağışladığım. Bu gülün adı «Ayrılıq gülü» olacaq, 

deyəsən».  

– Bilirsən, Üzeyir, məni də orta məktəbdə birinci 

sinifdən mənimlə oxuyan sinif yoldaşım Vidadi sevirdi. 

Onlar indi Bakıya köçüblər. Qardaşı ilə onu görürəm, 

bizneslə məşğuldular.  

Üzeyir tutqun, bir qədər incik baxışlarla Aynuru süz-

sə də, heç nə demədi. Aynur Üzeyiri daha da əsəbiləş-

dirməsin deyə, sözlərinin səmtini dəyişməyə, yumşalt-

mağa çalışdı:  

– Ay Üzeyir, sən başqa cür başa düşmə, mən onları 

çoxdan  görmüşəm. İndi daha görmürəm ey onları.  
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Üzeyir artıq sözlərini baxışları ilə deyir və dilinə 

gətirməyi özünə rəva bilmirdi. Həmişəki kimi ağayana-

lığını saxlayırdı. Öz-özünə: «Hə, deməli belə, ay zavallı. 

Ona görəmi yuxarı sinifdə oxuyanda o Vidadini mənim 

üstümə elçi yollayıb ona dedizdirirdin ki: «Aynur səni 

sevir». Sənin qəlbində mənə yer olub həmişə. Bunu ki, 

mən yaxşı bilirəm». 

Sonra Üzeyir heç özünü o yerə qoymayaraq: 

– Aynur, sən gözlərinə də əl gəzdirib linza qoymu-

san?  

– Yox, öz gözlərimdi, eləciyəz burnumun ucunu kəs-

dirmişəm. Nə olub ki?  

– Heç, elə bilirdim sənin gözlərin şabalıdı rəngdə 

idi. Dedim, bəlkə, saçlarının rəngini dəyişdiyin kimi 

gözlərinə də əl gəzdirmisən. Bilirsən, bizim məktəbdə 

Ayişə oxuyurdu ey, atası da Mingəçevirdə məhkəmənin 

hakimi idi.  

– Hə, tanıyırdım, tanıyırdım.  

– O, sonralar bizim institutda oxuyurdu. Onu, orada 

birinci dəfə görəndə səksəndim. Tanıyanmadım. Sən 

demə, gözlərinə göy linza qoyubmuş.  

O, bir də xəyala getdi: «Ayişə balacaboy, qarabuğ-

dayı, suyuşirin qız idi. Yanımızda olurdular. Bacılarımla 

rəfiqə idi, çox ağıllı qız idi. İntəhası, atamın atasından 

zəhləsi gedərdi. Həmişə də deyərdi ki, gədanın biridir, 

kasıb-kusubun dərisini boğazından çıxardandır. Atam bir 
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dəfə general rütbəsində korpus komandiri olan vaxtı öz 

köməkçisi də yanında icra hakimiyyətinə iclasa getmiş-

di. İclasdan çıxanda onun atasına bir xahiş edir ki, 

kimisə buraxsınlar, sutkalıq verməsinlər. O, atama deyər 

ki, get, işinlə məşğul ol. Atam isə dəhlizdə elə pilləkənin 

başında ona bir şillə vurur. Vuran kimi də o, pilləkən-

lərlə dığırlanır üzüaşağı. Atamın köməkçisi atama deyir 

ki, siz neynədiniz? Siz hakimi vurdunuz? Atam isə ona: 

– Nədir, üzümə duracaqsan? 

O hakim biabırçılıq olar deyə məcbur olub bu işi 

qaldırmadı. Ötüşdülər. Amma ikinci dəfə kim bilərdi ki, 

«Çərxi-fələk tərsinə dövran edəcəkdir». Bir ildən sonra o 

xoş günlərimiz keçəcək, qara günlərimiz başlayacaq. 

Paytaxtda dövlət çevrilişinin olmağı ilə həmin hakimin 

baş nazir olmağı bir oldu. Dayım onda deputat idi. O, 

parlamentdə ona: «Nə moizə oxuyursan?» deməklə qara 

buludlar ailəmizin üstünü aldı. Daha o, ikinci dəfə buna 

tab gətirməyəcəkdi. Atamı dövlətə xəyanətdə suçla-

yırdılar. Zorla əllərindən qurtuldu. Sonra da çətin gün-

lərimiz başlandı, nə başlandı. Nə dayı qapımızı açdı, nə 

də ki... O təqiblər, o işsizlik adamı lap təngə gətirirdi. 

Amma sonralar o baş nazir cəzasını aldı. Haynan gəldi, 

vaynan getdi».  

Aynur çayını içə-içə qəfil sualla Üzeyiri acı 

xəyallardan ayırdı: 

– Sən telefonda deyirdin ki, yazırsan. O sənə nə verir 

ki? Nə qazanırsan ondan?  
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Üzeyir ürəyində ona: «Ondan nə qazanmıram ki, ay 

Aynur? Elə qəribə sual verirsən ki! Heç bilmirəm sənə 

nə deyim, nədən deyim. Bəlkə, mənim bu cavabım səni 

qane edər. Etməzsə, elə bircə onu deyim sənə», – düşü-

nərək dilləndi:  

– Bilirsən, Aynur, necə deyim sənə, hardan deyim, 

heç özüm də bilmirəm. Elə onu deyim ki, mən fikir-

lərimi qələmimlə bölüşürəm. Bu həm tarixdir, həm də ki, 

başqa aləmdir. Özümdən sonra qalası yadigar kimi bir 

şeydir. Yəqin ki, qalacaqdır özümdən sonra, bildinmi?  

Üzeyir Aynurun üzünə baxanda hiss etdi ki, qız ona 

qulaq asmır, çünki Üzeyir qazancdan, puldan yox, 

mənəvi aləmdən, dəyərlərdən danışırdı. Üzeyir yaradıcı-

lıq söhbətini davam etdirməyib susdu.  

Düşündü ki, Aynur 20 ildən çox yaşayan təbii sev-

gisini 20 günə süni sevgi ilə əvəz elədi. Bir buna bax 

sən! Öz sevgilisini «dost»u adlandırırsa, təbiiliyi süniliyə 

çevirirsə, buna nə ad verək? Balzak düz deyir ki: «Yaşa-

maq üçün sevmək lazımdır». Deməli, bunun artıq həyatı 

boşdur. O, süniləşib artıq. Süniləşmiş insan necə təbii, 

mənalı yaşaya bilər ki? Mənəviyyatı unudub maddiləş-

məklə o, lap Andersenin «Qar şahzadəsi»nə dönüb. 

Onun qəlbi donmuş vəziyyətdədir. Onun donunu açmaq 

üçün nə etmək olar ki? Heç nə! Durub özümü alçaldası 

da deyiləm! Özü belə qərar qəbul edibsə, daha mən heç 

nə edə bilmərəm. Əgər kefim kök olsaydı, dünya malını 

onun qabağına tökərdim, yəqin onda donu açılardı. Vara 
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görə sevgi mənim nəyimə lazımdır ki? O, telefonda 

«Üzeyir, de ki, məni sevirsən» deməklə qəlbimdəki sus-

muş duyğuları oyatdı. O, qadınlığı ilə dilə gəldi, neçə 

illərdən sonra. Mən gəlməyə bilməzdim. Mən başqa cür 

edə bilməzdim axı! Bu, namərdlik olardı. Buna bax, indi 

qəlbimlə çilingağac oynamağına bax sən bunun. Elə 

Dostoyevski beləsinə görə qadınları şeytan adlandırıb 

deyir ki: «Qadın hətta hər şeyə görə Allahı da aldada 

bilər»miş. 

O, yenə qızın qəlbindəki buzu sındırmağa çalışdı: 

– Mən bu yaxınlarda Fazil Sənanın bir kitabını oxu-

dum. Orada qocalmış, əldən düşmüş, ölüm ayağında 

olan yaşlı bir kişi nə yatağından dura, nə də Əzrailə can 

verə bilir. Axırda Əzrail (ölüm mələyi) onun keçmişdə 

dəlicəsinə sevdiyi qızın cildinə girir. Ölümcül xəstə 

sağlam adam kimi durub qırmızı paltarda olan sevgilisi 

(əslində Əzrail) ilə rəqs edir və onunla gedir, yəni, canını 

tapşırır. Sən bir sevginin gücünə baxırsan? 

Aynur başını tərpətməklə onun sözlərini təsdiqləsə 

də, Üzeyir qızın üzündəki laqeyd ifadəni görməyə 

bilmirdi. Acı-acı düşünürdü: «Yox havayı şeydir. Çətin 

ki, bu, bundan qabına bir şey qoya. Buna heç baş ağrıt-

mağa da dəyməz, xeyri yoxdur!»  

Söhbəti davam etdirməyi mənasız bilən Üzeyir: 

– Aynur, sən də yoxlama sənədlərini göstərməlisən. 

Gedəkmi? Daha gecdir. 

– Hə, gedək, hesabı da vermək lazımdır.  
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– Hə, verəcəm, problem yoxdur.  

O, aralıda duran qulluq edənlərə: 

– Bir dəqiqə, zəhmət olmasa hesabı deyin. 

Onlardan biri səslənərək: 

– Yaxşı, – dedi və hesab kitabçasını gətirib masanın 

üstünə qoydu.  

Üzeyir kitabçanı açıb gördü ki, qəbzdə 35 manat  

20 qəpik yazılıb. Aynur da baxıb dilləndi: 

– Sən bir az artıq qoy pulu, qulluq edənlərə də 

qalsın. 

– Yaxşı, bilirəm, narahat olma.  

O, ehmalca cibindən pulları çıxardaraq oradan 37 

manat ayırıb kitabçanın arasına qoyaraq: 

– Hə, indi gedə bilərik.  

Onlar ayağa duranda Üzeyir cəld asılqandan şubanı 

götürərək ona tərəf tutdu. Özü də paltosunu geyinərək, 

kepkasını başına qoydu. Restorandan çıxanda Aynur 

Üzeyirə: 

– Sən niyə bu cür geyinirsən? 

– Nədir, nə olub ki, geyimimə? Klassik üslubdadır 

də. Kostyumdur də, burda nə var ki?  

– Yox ey, sən heç olmasa, müasir idman stilində gəz 

də.  

– Hə, yaxşı, onda da gəzərəm, nə olasıdı ki? 

Üzeyir başa düşürdü ki, Aynur ona köhnə zövqlü, 

yəni, bir az geridə qalmış kimi baxır. Amma fikirləşirdi 
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ki, eybi yoxdur, baxır, qoy baxsın. Onsuz da Aynur onu 

sevmir. Aynur onu sevmiş olsa belə Üzeyir zövqünü, 

geyim üslubunu dəyişəsi deyildi. 

Onlar restorandan çıxanda Aynur yenə Üzeyirə: 

– Bu qapıdan çıxanda şveytsara da pul vermək 

lazımdır.  

– Hə, nə olar, verərəm, niyə vermirəm ki? Ancaq 

görürsən, heç şveytsarın özü yoxdur burda.  

O, qapını açaraq Aynura: 

– Hə, gəl keç, keç. 

Sonra özü də çıxdı, onlar maşına oturan kimi Aynur 

maşını işə salıb qızmağını gözlədi.  

Birdən Üzeyir ayağını qaldırıb Aynura ayaqqabısını 

göstərərək:  

– Bir bura bax, Aynur, “salamandra”dır, canın üçün. 

Mənim sevimli ayaqqabımdır. Mən “salamandra”ları 

xoşlayıram. Özü də Türkiyədən almışam. Bizim pulla 50 

manata, bax.  

– Yaxşı, yaxşı gördüm, qıraqdan görən olar, ayağını 

aşağı sal, yaxşı. Sənin, deyəsən beynin donubdu!  

–Beynim donubsa, necə oldu o boyda pyesi yazdım? 

Aynur öz-özünə: «Bu niyə belə eləyir, elə bil mənə 

acıq verir. Yoxsa «dost» sözü də xətrinə dəydi?» 

Üzeyir qovluğunu açaraq bir kitab çıxardı.  

– Hər nə isə yaxşı, bir bax, mən sənə o, içəridə 

deyirdim ey Əzrail haqqında. 
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Üzərində «Əzraillə rəqs» yazılmış kitabı Aynura 

göstərdi.  

– Bax, bu kitabı de-

yirdim sənə, görürsən 

üstündəki bu qızı? Bu 

Əzrailin elə özüdür. İn-

təhası, başının üstündə 

buynuzu da var şəkildə.  

– Hə, hə, yaxşı, 

yaxşı. De görüm, o za-

man sən məni niyə al-

madın?  

– Eh, danışırsan da, 

yaman ağ günə çıxart-

mışdılar məni. Səni sağ 

ol.  

O, başqa heç nə de-

mədi. Bundan sonra Üzeyir kitabı qovluğa qoydu və 

hövsələsi çatmırmış kimi tələsik maşından düşərək Ay-

nura:  

– Yaxşı, Aynur, sən bir dəqiqə gözlə, gəlirəm.  

– Axı hara gedirsən, gəl otur.  

– Yaxşı, yaxşı, yolun o tərəfindəki dükana dəyib 

gəlirəm. 

Qaça-qaça mağazaya getdi ki, oradan bir gül alsın, 

ona bağışlamaq üçün. Dekabr axşamının sazağı üzünü 

qarsırdı. Üzeyir isə bunu hiss etmirdi. O, dükana girib 

təbii qızılgül soruşdu. Dedilər, bir az qabağa get, oradan 
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soruş. O, qaça-qaça qabaqkı dükanlardan soruşanda 

Aynurun zəngi gəldi.  

– Üzeyir, hardasan? Harda qaldın sən?  

– Narahat olma, maşını bir 150 metr qabağa sür, 

görəcəksən məni.  

O, nəhayət, 5-ci dükana girib bir ədəd tünd qırmızı 

qızılgülə 7 manat verdi. Qırağı qızılı rəngdə olan ağ 

kağıza bükülü gülü götürərək dükandan çıxanda gördü 

ki, Aynur maşını dükanın düz qabağında saxladı. Üzeyr 

maşının qapısını açıb əyləşdi, gülü Aynura uzatdı: 

– Aynur, götür. Bu, sənindir.  

– Çox sağ ol, nə əziyyət çəkirdin, nə gözəl güldü? 

O, gülü götürüb iylədi və ştokun üstünə qoydu.  

– Hə də, bu, sənə olan hədiyyəmdir. İndi sür gedək.  

Üzeyir gözləyirdi ki, Aynur ona desin ki, qalarsan, 

amma o, bu sözü eşitmədi. İstəyirdi ki, Aynur ona desin 

ki, gedək anama da baş çəkək və təbii ki, o, istəyirdi ki, 

pay-puşla onun evinə qonaq getsin. Ancaq o Aynurdan 

tamam başqa sözlər eşitdi. 

– Hə, Üzeyir, sən hardan gedəcəksən Mingəçevirə? 

Üzeyir isə özünü o yerə qoymayaraq ona: 

– Hə, istəyirsən məni elə Yeni Avtovağzala apar 

düşür. 

Düşündü ki: «Əgər məni yola salmaq istəsə, de-

məli…»  

Aynur isə: – Üzeyir, elə gec olacaq, mən işə də get-

məliyəm axı!.. – dedi. 

– Hə, düz deyirsən! Yaxşı, bu Fəhlə prospektindən  
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sənin iş yerin tərəfə gedək. Harada metro olsa, orda 

düşərəm mən. Metro ilə gedərəm, nə deyirəm. 

Üzeyir bu görüşün sonuncu olduğunu bilir, ancaq 

ayrılıq ərəfəsində Aynura daha çox baxmaq, onunla daha 

çox danışmaq istəyini boğa bilmirdi.  

Üzeyir istəyirdi ki, Aynurun iş yeri Bakının lap 

sonuncu yeri olsun, uzaq bir yerə getsinlər, onunla çox 

danışsın. Onsuz da o, daha onu görmək niyyətində 

olmayacaq. Elə istəyirdi ki, bir fikirlərini bölüşsün onun-

la sonuncu dəfə. Vaxt nə qədər uzansa, gec olsa da, ona 

fərq etməzdi və bu məqsədlə də Aynura dedi:  

– İstəyirsən, gedək sənin iş yerinə. Mən qıraqda 

düşüb gözləyərəm. Sonra da gedə bilərəm.  

– Yox-yox, əziyyət çəkmə, səni yola salım, mən 

özüm işə gedəcəm, narahat olma. 

– Hə, yaxşı, nə deyirəm. 

Aynurun Üzeyirlə bu son görüşü qısaltması, işə 

tələsməsi onu əsəbiləşdirirdi. Qəzəblə özünü söyməklə 

hirsini soyutmağa çalışdı.  

Fikirləşirdi: «Bu mənə yaxşıca ayaq verir. Eybi 

yoxdur, qoy versin. Mən köpək oğluyam, bir də buna 

yaxınlıq versəm. Amma verəsi olsam da, o, abırdan ge-

dəcək. Qabaqkı istəyim də olmayacaq buna. Özü dağıtdı 

hər şeyi, mənlik burda nə var ki. Daha özündən küssün. 

Allah da şahiddir buna, bunun biganəliyinə. Mən ta ney-

niyə bilərəm ki! Heç nə». Və bir az da onu danışdıraraq: 

– Aynur, keçmiş yoldaşın neynir, haralardadır?  

– Haralarda olacaq, Gürcüstanda. Təsəvvürüvə gəti-

rirsən Üzeyir, o məni atdı getdi ye... 
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Üzeyir də ürəyində ona: «Hə balası, təsəvvürümə gə-

tirirəm niyə gətirmirəm ki, elə düz də eləyib gedib. Elə 

atılıb gediləsisən də». Aynur yenə sözünə davam etdi: 

– Bilirsən, o gedəndə mənə dedi ki, mən səninlə bir 

şəhərdə yaşaya bilmərəm artıq. Mən Gürcüstana gedib 

orada iş qurub yaşayacam.  

Üzeyir də ona ürəyində: «Ərin səninlə bir şəhərdə 

yaşamaq istəmirsə, sənin əlindən başqa ölkəyə qaçırsa, 

ona şükür. Mən sənin yanında oturub maşında gedə-gedə 

özümü Marsda hiss eləyirəm. Elə bil bir boşluqda üzü-

rəm. Nə mən varam, nə də o. Eybi yox, de gəlsin. De, 

onsuz da indən belə səni dinləməyə nə elə halım, nə də 

görməyə gözüm olmayacaq, qadası. Yazıqlar olsun o əri-

nə. Eh, gör nə çəkirmiş də səndən». Aynur yenə ərindən: 

– Bax, ay Üzeyir, onun atasının neçə dənə şirkəti var 

idi. Amma özü elə yerdə işləyirdi ki, iki dəfə məndən az 

maaş alırdı. Mən özümə on beş manatlıq bir kofta alanda 

elə bilirdi ki, 100 manata-zada almışam. Mənim paxıl-

lığımı çəkirdi. Mən ondan çox məvacib alırdım da, xərc-

ləyirdim də. O, mənə acıqlanırdı. Deyirdi, mən səninlə 

yaşaya bilmirəm, dözə bilmirəm. Məndən ayrılan kimi 

də getdi özünə 150 minlik «Ferrari» aldı.  

Üzeyir yenə susurdu və özü-özünə: «Alacaq də, də-

dəsi milyonçudur axı. Baxıb görür aza-çoxa qane olan 

deyilsən, ipə-sapa yatmırsan. Qəsdən sənə pul xərc-

ləmirmiş. Elə düz də edib». Bundan sonra ona: 

– Bəs sən niyə ananla qalmırsan? Bir yerdə şirin 

olardı hər şey. Həm də o da darıxar axı, bir yerdə meh-

riban yaşayardınız. 
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– Eh, anamla çətindir. Mən stəkanı bir yerə qoyanda, 

o, ayrı yerə qoyur.  

– Hə, nə olsun ki, qoyur, qoyur da.  

– Yox, amma qızım elə deyil. Onu elə öyrətmişəm 

ki, nəyi hara qoymaq lazımdırsa, özü elə aparıb qoyur 

yerinə.  

– Neçə yaşı var? 

– Yeddi. 

– Hə, Allah saxlasın.  

– Sağ ol. Bax metroya çatırıq, Əhmədlidir.  

– Hə, yaxşı, bildik, bildik! Burda sağda yanacaq dol-

durma məntəqəsi var. 

Üzeyir sol qolu ilə sükandan tutaraq: 

– Hələ bir bura dön görüm, tez bir benzin tökək, çıx 

get, vəssalam. 

Aynur: 

– Hə, yaxşı-yaxşı nə deyirəm, bir az rahat ol, dönü-

rəm, dönürəm, – deyəndə Üzeyir əlini sükandan çəkdi:  

– Onsuz da benzin sayğacında qırmızı yanır bayaq-

dan. Doldurmasan, buralarda qalarsan. 

Birdən gözü gülə sataşdı: 

– Gülü də qoyubsan ştokun üstünə, birdən ştokun 

içindən istilik vurub qurudar ey.  

– Narahat olma, bu maşında ştokun üstündən istilik 

çıxmır. Heç nə olası deyil.  

Aynur yanacaqvuran cihazın yanında maşını əylə-

yəndə Üzeyir yenə dilləndi:  

– Hə, bu dəqiqə düşüb gəlirəm, tərpənmə sən.  



 165 

Aynur başı ilə razılıq işarəsi verdi. Üzeyir maşından 

düşdükdən sonra yanacaqvuranla salamlaşaraq: 

– Qardaş, gör bu maşının çəni nə qədər tutur, o 

qədər də benzin vur.  

– Yəni nə qədər?  

– Nə bilim, hələ bir 50 litr vur, görək nə göstərir, çən 

boşdur.  

Yanacaqvuran benzini vurmağa başlayanda Üzeyir 

də maşının arxa yan tərəfində duraraq o tərəfə, bu tərəfə 

baxırdı və birdən maşının içinə gözü sataşdı. Gördü ki, 

Aynur gülü götürüb 

iki-üç dəfə iyləyib 

yerinə qoyur. Üzündə 

elə bir təbəssüm var 

idi ki, sanki bayaqkı 

laqeyd və ədalı 

Aynur deyildi. Üze-

yir gah içindən qırı-

lır, gah kövrəlir, gah 

da ki, qeyzlənirdi. 

Öz-özünə: «Hə, mən 

bunnan neyniyim? 

Adam bilmir buna rəhmi gəlsin, yoxsa nifrət eləsin. İndi 

mən bununla necə eliyim  görəsən? Bir yandan qolumu 

qandalladı, bir yandan da gülü qoxuladı».  

Üzeyirin öz kövrəkliyinə acığı tutdu: «Amma yox, 

sən öləsən, elə axırıncı görüb-görəcəyin sürprizimdir 

sənə. İndən belə mənim heç izimi, tozumu da görməyə-
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cəksən. Dayan indi, Aynur! Bunun davamı heç vaxt 

olmayacaq, görərsən!..» 

Benzinvuran Üzeyirə: 

– Qardaş, bu dolmadı, – dedi. 

– Dolmadı, dolmadı, nolacaq? Canın sağ olsun, yenə 

az-az vur qoy gəlsin. 

Sayğac əlli üçü göstərib dayandı. Üzeyir cibindən 

əllilik çıxarıb dedi: 

– Buyur, qardaş, götür, çıx pulunu.  

O, pulun qalığını (10 manat 25 qəpik) Üzeyirə verdi. 

Üzeyir maşına əyləşərək Aynura: 

– Di yaxşı, elə burdan çıxaq, bir qırağa verərsən, 

saxlayarsan, mən düşərəm.  

Aynur maşını kənara çəkib saxlayanda Üzeyir onun 

heç üzünə də baxmadan əl verərək: 

– Yaxşı, daha sağ ol, mən getdim, – dedi. 

– Sağ ol, Üzeyir, çatanda mənə zəng vurginən. 

– Yaxşı, yaxşı, oldu.  

Üzeyir maşından düşüb yenə ona tərəf baxmadan 

cəld addımlarla uzaqlaşdı. Aynur isə deməyinə görə öz 

iş yerinə gedəcəkdi.  

*** 

Üzeyir avtobusla doğma şəhəri Mingəçevirə gəldi.  

Bir həftə keçdi. Yeni ilin ilk günlərindən biri idi. İş 

otağında növbədə idi. Qəfil bir zəng gəldi. Üzeyir nöm-

rəni tanımadı. Telefon dəstəyini götürəndə tanış səsi 

eşidib mütəəssir oldu: Qulam kişi idi.  
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– Nədir, tanımadın, Üzeyir? Mənəm, Qulam. Daha 

tanımazsan da bizi!  Necəsən? Nə var, nə yox? 

– Çox sağ olun, yaxşıyam, sizdə nə var, nə yox?  

– Sağlığın, bala-bala dolanırıq. Həə, de görüm, o 

qızla necə oldu axırınız?   

Səsindən hiss olunurdu ki, mənalı-mənalı gülüm-

sünür. 

– Nə bilim, ay Qulam kişi, axırda dalaşdıq, heç nə. 

– Əə, yaxşı görək! Nə oldu ey yenə? Pah atonnan 

sənin! Əşi eybi yox, əgər o səni qabaqca sevibsə, yenə 

axtaracaq. Hə, baxarsan. 

– Görək də…  

– Hə, yaxşı olacaq, görərsən. Axırda özü səni axtarıb 

tapacaq. Mən bilirəm belə şeyləri. Həə… Yaxşı, de 

görək orda sizdə havalar necədir? 

– Belə də, qış olsa da, şaxta yoxdur burda. 

– Ə, bizim Qobustan rayonu ölkədə yeganə rayondur 

ki, hava praqnozunu vermirlər televizorda. Ha-ha-ha. 

Onlar gülüşdülər, sonra da Qulam kişi Üzeyirə: 

– Həə, qardaş, dedim görüm neynirsən. Başqa 

qulluğun-zadın? 

– Sağlığınız. 

– Qardaş, hələlik, sağ ol. 

– Sağ olun, ay Qulam kişi… 

Qulam kişinin «özü yenə axtaracaq səni» sözləri 

Üzeyrin qulaqlarında səslənirdi. Xəyalı onu uzaqlara 

apardı… 
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Adilin üzü gəlmirdi ki, kimdənsə pul istəsin. Kor-

peşman, fikirləşə-fikirləşə, bikef halda öz küçələri ilə 

gedirdi. Birdən gözü küçənin başındakı polis məntə-

qəsindəki sahə müvəkkilinə sataşdı və qanı bir az da 

qaraldı. Çünki ona bir qonaqlıq borcu var idi. Polis zabiti 

Fürüş məntəqənin düz qabağındakı skamyada oturmuş-

du. İstidən bişməcə olmuş Fürüş yaylığını əlində saxla-

yıb tez-tez gah bir, gah da o biri qoltuğunun altının tərini 

silirdi. Bir yaylıq da boynuna salmışdı. Olduqca kök, 

gövdəsi pivə çəlləyini xatırladan Fürüş çox məzəli goru-

nürdü. 

Yaxınlaşanda Adili kəskin tər iyi vurdu və o, 

barmaqları ilə burnunu tutub: – Bu nədi? Ə, iydən boğul-

dum ki!  

Əlini irəli uzadıb: – Salam, Fürüş! – dedi. 

Fürüş zarafat etdi: 

– Ə, dur burdan sürüş.  

– Niyə, ay Fürüş? Mən sənə neynəmişəm ki? – 

Gülə-gülə ona sual verdi.  

Fürüş ciddiləşdi:  

– Canına azar eliyibsən. O günü sən mənə nərd-

taxtada bir qonaqlıq uduzdun, düzdü?  

– Düzdü.  

– Bəs niyə vermirsən? Mən də paxmelimi açardım 

də. Yalançısan, ə, yeri get burdan.  
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– Ay Fürüş, mənə iş verəcəydilər, düzəlmədi. Mən 

də onların yalançısı oldum, neynim? Dedim işləyib haq-

qımı alanda verərəm. Mən də deyirəm nə olub? Təki 

dərd qonaqlıq dərdi olsun. Kefqomluğundan heç qalmaq 

istəmirsən. Eh, kor tutduğunu buraxmayan kimi, mən nə 

hayda, sən nə hayda.  

Fürüş Adildən bir xeyir gəlməyəcəyini görüb kənar-

da «molla-mindi» oynayan oğlanları yanına çağırdı: 

– Balası, noolar, gedin o ağacdan meyvə dərin 

gətirin də. Mən yaman acmışam, quzu kəsərəm sizə. Bu 

torbanı doldurun, bəsimdir.   

Uşaqlar bir ağızdan: – Yaxşı-yaxşı, rəis, gedib 

gətirərik, – deyib alma ağacına sarı qaçdılar.  

Fürüş onların arxasınca məmnun-məmnun baxıb: 

«Bu gün meyvəni müftəyə saldım. Yenə yaxşı oldu. 

Yoxsa heç səhərdən şikayətə-zada da gələn yoxdur. Bir 

qəpiyin yiyəsi döyüləm», – deyə düşündü.  

Adili maraq götürdü: 

– Ay Fürüş, o boyda meyvəni tək canına necə yeyir-

sən?  

Fürüş əlini qarnına şappıldadaraq: – Əə, bu iki-

canlıdır ey.  

– Necə yəni ikicanlı, hamilə-zadsan, bəyəm?  

– Yox, ə, qarnımda ləmblə qurdları var ey. Onlar da 

yemək tələb edir. Sən öl, doxdur-zad da tapılmır.  

– Hə, belə dee. Deyirəm, ay Fürüş, sənin bu yaylıq-

ların lap sıradan çıxıb ey. Sən birtəhər yuxarı tərəfdən bu 

yaylıqlarla silinib tərini qurudursan. Gör deyirəm indi 
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aşağı tərəfdən nə çəkirsən ey, bəlkə, sənə pampers 

lazımdır? Həə? 

– Ə, sən lap ağ elədin ha. – Fürüş onun üstünə 

cumdu:– Dur burdan hoppan! Ə, düdüyün biri düdük!  

Adil onun cırnamağına gülə-gülə canını götürüb 

qaçdı. Yenicə uzaqlaşmışdı ki, Fürüşün əl telefonuna 

gələn zəngin səsini eşitdi. Fürüş nömrəyə baxmadan 

məzə ilə telefona cavab verdi: 

– Neçə ildir araqdan içib kapitan rütbəsinə həsrət 

qalan Fürüş Quliyev eşidir. 

Zəng vuran rəisi idi. Rəis Fürüşün sözünü ağzında 

qoydu: – Ə, səni mən indi Fürüş Quliyev yox ey, Fırtış-

qulu eliyərəm, sən də baxarsan.  

– Bıy, bıy, vallah, rəis bağışlayın, rəis, dönə-dönə 

üzr istəyirəm, rəis.  

– Ayə, yaxşı-yaxşı, az çərənlə. Mən o dəli Soluşa 

görə zəng vurmuşam.  

– Hə, bəli-bəli, rəis, eşidirəm sizi.  

– Sənin ərazində 3-cü mikrorayonda 9-cu binada dəli 

Soluş olur ey. 

– Bəli, bəli. 

– Bax onun yenə dəliliyi tutub. Səs-küy salıb 

qonşuları narahat edir. Heç həkimlər də öhdəsindən gələ 

bilməyiblər. Öz aramızdır, onu bircə sən başa sala bilir-

sən ey. 102-yə də çıxıblar şikayətə. Tez tərpən.  

O, rəislə telefonla danışan vaxtı uşaqlar əlində bir 

torba meyvə ilə Fürüşün yanına gəldilər.  
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Fürüş də telefon qulağında danışıb qurtarana yaxın 

sağollaşmaq əvəzinə, bir az həyəcanla, bir az da pafosla 

başını üç dəfə 15 dərəcə ilə aşağı əyə-əyə:  

– Oldu, baş üstə, rəis. Oldu, baş üstə, rəis. Oldu, baş 

üstə, rəis. Oldu, oldu,– dedi.  

Üçüncü dəfədə başını masaya çırpdı. Rəis:  

– Yaxşı-yaxşı. Telefonla da görürəm səni. Görürəm 

mənə necə sədaqətlə xidmət edirsən,– dedi. 

– Elə? Hə, nolar? 

– Ona görə də sənə rütbəndən də iki rütbə yuxarı 

«dosroçnu» mayor rütbəsi verdirəcəm. Yaxşımı?  

– Bəli, rəis. Nə yaxşı oldu! Allah balalarını saxlasın, 

ruslar demişkən, «Vek ne zabudu», rəis.  

– Ancaq bir şey var. Gedirsən o dəli Soluşu elə 

sakitləşdirirsən ki, taa birdəfəlik. Bir də ondan şikayət-

filan eşitməyim, olduuu?  

– Oldu, rəis. Bu dəfə birdəfəlik olacaq.  

Sonra telefon qapandı. Fürüş alnının tərini silərək 

uşaqlara: 

– Bu nəyidi, ə, fuh. Hə, elə bilirsiniz vəzifə kreslo-

sunda oturmaq asandı? Nə isə, sağ olun, elə almaları da 

verin, gedirəm, iş tapşırıblar. Gedim görüm neynirəm?  

O, almaları götürüb birbaşa Soluşgilə getdi. 

*** 

Şəhərin mərkəzinə gedən tanış maşınlardan biri Adi-

lin qarşısında dayandı. Sürücü maşının yan aynasını açıb 

şövqlə onu səslədi: 
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– Salam, qardaş, gəl-gəl, deyəsən mərkəzə gedirsən. 

Gəl min. Qulaq yoldaşı olarsan mənə. Hə, gəl otur, əy-

ləş, utanma.  

Adil sevincək maşına oturdu. Onlar mərkəzə tərəf üz 

tutdular. Adil körpünün yanında maşından düşərək 

sürücü ilə sağollaşdı. Birdən gözü yerdəki pula sataşdı. 

O, sağa-sola baxıb yaxınlıqda kimsənin olmadığını gör-

dü və oğurluq edirmiş kimi həyəcanla, utana-utana əyilib 

pulu götürdü. Saydı, 16 manat idi. Pulu cibinə qoyub 

yoluna davam etdi. Dost-tanışının yanına gedirdi ki, 

görsün nə iş tapır.  

*** 

Elə bu vaxt Fürüş də dəli Soluşun yanına gedirdi. 

Onlar əvvəllər bir-birlərini sevmişdilər. Fürüş arxayın idi 

ki, onunla həmişəlik dil tapa biləcək. Onun mənzilinə 

çatıb qapının zəngini basdı. Çox keçmədi ki, qapı arxa-

sından Soluşun səsi gəldi:  

– Kimdir? 

– Mənəm, az, mayor rütbəsi üzünə həsrət qalmış 

Fürüşəm, sənə alma gətirmişəm. 

– Açdım, açdım! Gəl, ömrüm-günüm. Xoş gəlibsən, 

payın çox olsun.   

Qapı açılan kimi Fürüş alma torbasını Soluşa uzatdı. 

İçəri keçdi, otağın ortasındakı masanın ətrafına fırlana-

raq sağa-sola göz gəzdirib əyləşdi. Soluş torbadakı alma-

ları yerə qoyub, gülümsər baxışlarda Fürüşü süzürdü.  

– Yaxşısanmı? – Soluşa baxıb soruşdu.  

– Hə, pis deyiləm, necə ki? 
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– Mənə de görüm, niyə özünə yığışmırsan? Nə vaxta 

qədər belə səs-küy salacaqsan? Az, bəs deyilmi? Qonşu-

lar sənin əlindən cana gəlib. Rəisimiz də boğaza yığılıb. 

Bu şikayətlər nə vaxt qurtaracaq, hə? De, mən də bilim, 

camaat da.  

Soluşun üzündəki təbəssüm yox oldu. Dodaqları 

büzüldü. Sanki indicə ağlayacaqdı. Fürüş bunu görüb səs 

tonunu alçaltdı, əvvəlkindən fərqli mərhəm səslə: 

– Əzizim, hamını sakitləşdirmişəm, ərazimdə nizam-

intizam yaratmışam, bircə sən qalıbsan. Bircə sənin üs-

tündə həmişə şikayət olur ey, ay Soluş. Mən də danla-

nıram. 

 Soluş: 

– Neyniyim ey, tək qalmışam. Heç kimə də lazım 

deyiləm, «Yalqızam, yalqız» – deyə Soluş məşhur 

mahnını zümzümə etdi. Sonra sözünə davam etdi:  

– Hamı mənə qıraqdan baxıb, baxıb lağ eliyir. Özlə-

rinə lağ eliyən gərək. Evdə qalanda nə olar ey, mən kimə 

neynəmişəm ki? Gedim küçə qadını olum? Siz kişi 

xeylaqları qızların qəlbinə girib ürəklərinə xal salırsınız. 

Ayrılırsınız. Sonra o qızlar ayrı birinə könül verib ailə 

qururlar. Onlar, sizin də gələcək uşaqlarınızın anasıdırlar 

axı. Sonra onların xəyalları gah orda olacaq, gah da 

burda. İndi sualıma cavab ver görüm, hansı qız qabaqca 

hansı oğlanın onun ürəyinə xal salmağını deyər. Siz 

kişilər də dəyiş-düyüşlərə düşürsünüz, elədir, ya yox? 

Sizin evləndikləriniz qızlar da əvvəlcə kimisə sevib, 

aldanıblar. Ona görə də kişilər getsinlər, papaqlarını 
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qabaqlarına qoysunlar, fikirləşsinlər ki, özləri özlərini 

aldatmış olurlar, özlərinə gülürlər. Birinin sevdiyini baş-

qası alır. Elə sonra da olur nəə? Qarışıq mallar. Onda, 

gör ailələr nə günə düşür? Mən də sənin kimisinin əlin-

dən dəli olub tərki-dünya olmuşam. Niyə belə eliyir-

siniz? 

Fürüş: – Bundan belə gəl səninlə həmişəlik dost 

olaq. Sən lap başdan-ayağa fəlsəfəymişsən ki, səni 

cəmiyyət başa düşə bilmir. Sən mənə de görüm, niyə 

səs-küy salıbsan haa, burda?  

Soluş: – Qulaq as, özün nəticə çıxart. Bax, qonşu-

larım çox varlı adamlardır. Adama yuxarıdan aşağı 

baxırlar, mən də onlara üsyan edirəm. Baax şah… 

Fürüş: – İ-i-i… mat, aydındır.  

(«Şah» və «mat» sözləri Fürüş və Soluşun xoşbəxt 

günlərindən – birgə şahmat məktəbinə getdikləri günlər-

dən yadigar qalmışdı). 

Soluş: – Qoy sözümü deyim dəə! 

Fürüş: – Yaxşı, yaxşı de, de görüm. 

Soluş: – Baax, mənim üst qonşum var eey. 

Fürüş: – Həə, aha. 

Soluş: – Bax, o, bizim rayonun da su idarəsinin 

müdiridir – Xasay müəllim. O qədər şişib-şişib ki, 

yuxarıdan mənim evimə tez-tez su axıdır. Heç bir gəlib 

üzr də istəmir. İndi mən beləsinə sözümü, haqqımı 

deyəndə deyirlər, dəlidir.  

Fürüş: – Ta indən belə bütün bu qalmaqallara son 

qoyulur. Sən heç özün də bilmirsən ki, sənin mənə nə 
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təhər köməyin dəyir, ay Soluş. Sən narahat olma, taa 

mən sənin qonşularınla lazımi fərdi söhbətlər də apara-

cam. Sən gəl belə elə.  

Soluş: – Neyniyim?  

Fürüş: – Sən, görürəm, əməlli-başlı bizim mənəvi 

problemləri qarşıya qoyub analitiklik eyliyə bilirsən. 

Özü də çox incə şəkildə. Bax ona görə də mənim sənə 

məsləhətim budur ki, get bir dənə dissertasiya götür, işlə. 

Cəmiyyətə bir töhfə verərsən, həm də başın bir az 

qarışar. Sonra da professordan-zaddan olarsan. Cəmiy-

yətdə bir mövqeyin olandan sonra onların hamısı sənnən 

hesablaşacaq, baxarsan. Bu tədqiqat işində də imkanın 

oldu, oldu; olmadı, bir şey istəsələr, sənə köməkdarlıq 

eliyib maya qoyarıq.  

Soluş: – Bir əmması var ey, ay Fürüş.  

Fürüş: – Nə əmması? 

Soluş: – Bilirsən, o vaxtı institutda oxuyanda 

sözümü deyirdim deyə, axırda da diplom işində məni 

kəsdilər. 

Fürüş: – Narahat olma, onu da gedib xahiş edərəm, 

düzələr. Gedim mən də marketdən sənə bir tort alıb 

gətirim, ağzını şirin eləyərsən, yaxşımı? 

Soluş: – Yaxşı-yaxşı, nə deyirəm, Allah razı olsun 

səndən. Yavaş-yavaş günahlarını yuyursan, eləmi? 

Fürüş: – Az, qoy bir özümüzə cığır açaq, görək başı-

mıza nə gəlir, bir az qabağa getmək lazımdır. Ziyanın 

yarısından da qayıtmaq böyük şeydir, mən də ailəliyəm. 

İndi biri də qismətinə çıxsa, sənin də bəxtin açılar, 
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Allahın köməyi ilə. Yaxşı, mən düşüm aşağı. Sənə yaxşı 

şirinlik bir tort alıb gəlirəm. Tortla bir yaxşı çay içək, 

sonra da mən evimə getməliyəm. Həyatdı da, belə alınıb, 

gərək bağışlayasan məni. Sabah da tezdən işə dəyib, 

sonra da birinci sənin diplom işinlə məşğul olarıq, 

yaxşımı? – deyib qapıdan çıxdı.  

Soluş: – Yaxşı, yaxşı, mənim də həyatım belə gətirdi də. 

Fürüş Soluşla olan «diplomatik» danışıqlarını qurta-

rıb evdən çıxanda dərindən nəfəs aldı: «Rəisin bu tapşı-

rığını da belə yerinə yetirdik. Görək indi sözü nə olacaq? 

Rütbəmi qaldırmaq barədə dediyi elə-belə söz idi, 

yoxsa…». 

Soluşun ona məhəbbət dolu baxışları yadına düşdü, 

dediyi sözləri xatırladı: «Kişinin qızı düz deyir də. Onu 

orda, bunu burda aldadırıq. Bəlkə, mən ondan ayrılıb 

başqasıyla evlənməsəm, heç o dəli olmazdı?» 

Tez dönüb o tərəf-bu tərəfə baxdı. «Birdən görən, 

eliyən olar. Gedim Soluşun yolunda 10-15 manatdan da 

keçim, bir tort alım».  

Fürüş öz-özünə məəttəl qalmışdı. Həmişə hər işi 

müftəyə salmağa öyrəşmişdi. Bu dəfə isə pul xərcləmək 

fikrində idi. İndi nə etsin, rəisin tapşırığı gərək mükəm-

məl səviyyədə yerinə yetirilsin. Bir də ki, bu dəfə 

tapşırığın obyekti başqası yox – Soluş idi.  

* * * 

Adil gecə mərkəzdən qəsəbəyə qayıdanda polis 

məntəqəsinin yanından keçib gedərkən Fürüşü gördü: 

– Axşamın xeyir, ay Fürüş, yenə hara belə gedirsən? 
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– Gedim dükandan bir tort götürüm. Nədir, uduz-

duğun qonaqlığımı vermək istəyirsən? Hə, yenə nə 

qımıldanırsan, ə?  

Adil fikrindəkiləri birbaşa söylədi: 

– Heç, mərkəzə getmişdim iş axtarmağa, tapam-

madım. Amma yerin məlum, köhnə dostlarımdan biri 

cibimə cib xərcliyi saldı zornan-zora, əl çəkmədi. 

Deyirəm, bəlkə, sənə də elə bir tort alım verim, qonaq-

lıqla əvəzləşək, nə deyirsən, ay Fürüş? Gedib bir də özün 

niyə pul verib alasan ey, hay? 

– Yaxşı-yaxşı, qoy sən deyən olsun, di get al gətir 

görüm. Tələsirəm, tez elə bir az.  

– Yaxşı, ay Fürüş, bu dəqiqə gəlirəm, sən burada 

gözlə, – deyib dükana sarı qaçdı. Cibinə uyğun 15 

manatlıq bir tort alıb çıxanda qarşısına körpəsi qucağın-

da dilənən bir gəlin çıxdı. Gəlin ona tərəf gəlirdi. Cibin-

də qalan qəpiklərin hamısını dilənən qadına verdi: 

– Al, götür, ay bacı, elə olanım bu qalıb, vallah. 

Dilənən qadın: 

– Çox sağ ol, ay qardaş, Allah həmişə yolunu açıq 

eləsin. Çox sağ ol, var olasan həmişə, – deyib dil-ağız 

etdi.  

Adil: – Sağ ol, sağ ol, – deyib Fürüşün yanına getdi. 

– Al, ay Fürüş, bu da sənin qonaqlığın, di götür, mən 

getdim.  

Fürüş onun arxasınca: 

– Hə, sağ ol, sağ ol, get, yaxşı yol sənə, – deyib tortu 

qoltuğuna vurub Soluşgilə yollandı.  
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MÜƏLLİFDƏN 

 

Mən, «Kainatın açarı» kino ssenarisini dahi Nizami 

Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi»nin təsiri altında yazdım, nə 

yazdım, özü də Dəlidağın polad ağacının qələm süngü-

süylə. 1991-ci ildən bəri, müstəqillik əldə etdikdən sonra 

yəni, 25 ildir ki, həyata baxışlarım haqqındakı düşüncə-

lərim səngimək bilmirdi və bu məni rahat buraxmırdı. 

Elə bu aralarda da 2003-cü ildə keçmiş iş yoldaşım 

GREM-in elmi işçisi Vüsalə Cəbrayıl qızının mənə 

verdiyi sual məndən təsirsiz ötüşməmişdi. O, məndən 

soruşmuşdu ki, Saltıkov-Şedrinin «Bir dəfə bir balıqçı-

nın 2 generalı necə yedirtməsi» əsərini oxumusanmı? 

Dedim, oxumamışam, lakin sonradan oxudum və bu 

söhbət məndə dövrümüzün həmin balıqçıya və general-

lara bənzər insanlarını qələmə almaq fikrini də oyatdı. 

Sonralar böyük şair Xəlil Rza Ulurtürkün fars dilindən 

bir başa tərcümə etdiyi “Sirlər xəzinəsi” əsərini sə-

nətkarın ömür-gün yoldaşı Firəngiz xanım mənə bağış-

ladı. Əsər mənim bəsirət gözümü dünyaya açdı. Bu, dün-

yanın gizli mahiyyəti haqqında nəzərə çarpan işartılar 

idi. “Sirlər Xəzinəsi” – ni elə bir həvəslə oxudum ki, bu 

acılı-şirinli dünyamın işığına çevrildi. 

Əsərin sonuncu yazılma səbəblərindən biri də 

05.05.2016-cı il tarixdə axşamüstü saat 5 radələrində baş 

verən hadisədir. Dostlarımla Gəncə şəhərinin Kəpəz 

mehmanxanasının qarşısındakı çayçıda oturmuşduq. Da-
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hi Nizami Gəncəvinin heykəli həmin mehmanxananın 

qarşısında yerləşir. Sanki dahi şairin heykəli də bizə 

şahidlik edirdi. Birdən dilim dinc durmadı, dostlarıma 

dedim ki, bilirsiniz, tələbə yoldaşımız Tural Zeynalov 

Şəmkirdə karvansara tipli «Qala» adlı kafe açdırıb. Özü 

də orta əsrlər tarixi memarlıq abidəsinə bənzəyir. İçərisi 

də göz oxşayır. Birdən  tələbə yoldaşım olmuş Əvəz: 

«Elə isə gəlin gedək ora. Həm bir qismət çörək yeyərik, 

bir az da eynimiz açılar», – dedi. Əvəzin 7 yaşlı oğlu 

Toğrul qan xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi. Qırxı 

təzəcə çıxmışdı. Onlar uşağı Bakıya da aparsalar, orada 

bir həkim, alim tapılmadı ki, onu həyata qaytarsın. Uşa-

ğın anası Günay bacı hər gün, hər gecə ağlayırdı. Əvəz 

büruzə verməsə də, dərdini içinə salır, içində ürəyini tar-

mar edirdi. Elmi inkişafın belə yerdə qiyməti misilsizdir. 

Kim bilir, bəlkə də, Toğrul yaşasaydı, bu çarəsiz xəstə-

liklərin əlacını elə özü tapardı. Bu balaca, körpə uşağın 

vaxtsız dünyadan köçməyinin səbəbini həkimlərin, ixti-

raçı alimlərin lazımınca dəstəyinin olmamasında goru-

rəm. Axı, əbəs yerə deməyiblər ki, birlik dirilikdir. 

Mənim xasiyyətimdə məğlubiyyətlə barışmazlıq var, 

hər cür məğlubiyyətlərə qarşı üsyankaram. Məğlubiy-

yətlə barışa bilməməyi, mübarizliyi Allah-təala mənim 

dədə-babalarıma, bizim Sarıməmmədlilər nəslinin, de-

yərdim ki, hər birinə ərməğan edibdir. Mübarizlik de-

mişkən, Allah, adına layiq şəhid Mübariz İbrahimovun 

və bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etsin.  
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Xülasə, biz - Arzu, Əvəz, Ratmir, Hüsü, bir də mən 

Əvəzin təkidi ilə beşlik olaraq almansayağı yığışıb 

«Qala» kafesinə getdik. Cibimdə xərcliyim az olsa da, 

canım bir az ağrısa da, büruzə vermədim. Yox da demə-

dim. Beləliklə, biz Şəmkirə çatıb beşinci küçədən keçən-

də öz-özümə dedim: «Dayan, dayan, bu «stop»dur. Belə 

valehedici mənzərədən, gözəl təəssüratlardan zövq alıb 

uzun illərdir yazası olduğum əsəri yazmalıyam». 

Belə məftunedici mənzərəni gördükdən sonra düşün-

düm ki, yaratdığım qəhrəmanlar, obrazlar mənim alə-

mimdə belə bir məhəllədə yaşamalıdırlar. Lakin Sum-

qayıt şəhərini obyekt seçməliyəm. Həmin gün – yəni 

2016-cı il mayın 5-də əsəri yazmaq qərarına gəldim.  

Buraları ki, belə görürdüm, öz-özümə fikirləşdim ki, 

artıq qaçılmazdır. Mənim üçün belə məftunedici olandan 

sonra düşündüm ki, yaratdığım qəhrəmanlar, obrazlar 

mənim aləmimdə elə bu məhəllədə yaşamalıdır. Lakin 

Sumqayıt şəhərini obyekt seçməliyəm.  

Bir haşiyə də çıxmaq istəyirəm. Toğrulun dəfninə, 

İmamzadə qəbiristanlığına gedəndə gördüm ki, qəbri da-

yım Mürşüd Məmmədlinin qəbri ilə yanaşıdır. Dayımın 

doğum tarixi 05.05-ci aydır. Onun da kiçik əkiz bacı-

qardaşı – xalam Müşərrəf və dayım Cümşüd Məmmə-

dlilərin isə doğum tarixləri 05.05.1951-ci il idi. Onların 

hər ikisi bu dünyadan bir ağ gün görmədən, nakam ge-

diblər. Heç onlar varlı yaşamaq istəyində bulunmayıblar 

da. Bu əsərimin qəhrəmanının adı da Cümşüddür. Cüm-
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şüd dayım olduqca qeyrətli, namuslu adamdır. Adamdır 

yazıram, ona görə ki, bütün dünyasını dəyişənlər cismən 

getsələr də, ruhları sağdır. Bu həyatdan cismən gedən-

lərin hamısının ruhu şad olsun. Axşam evə qayıdanda – 

05.05.2016-cı il tarixdə bu əsəri yazmağa başladım. Ge-

cələr evdə, gündüzlər işdə yazırdım. İş yoldaşlarım mən-

dən soruşurdu ki, nə olub sənə, nədir, təbin gəlib yenə? 

Bu mövzuya başlayanda əziz dostumuz, məsləkdaşı-

mız, gözəl sənətkar, əsl incəsənət fədaisi, Gəncə Dövlət 

Dram Teatrının işıqçı-rəssamı, insult keçirmiş Səttarov 

İnqilab Nurəddin oğlundan soruşdum ki, mən bu əsərdə 

bir obraz yaratmaq istəyirəm. O obrazda halal, müqəd-

dəs ana, ziyalı bir qadın olmalıdır. Ona nə ad versəm, 

yaxşı olar? O, dərhal da cavab verib dedi ki, lap elə 

Pakizə adı ver. Onun bu sözü içimdə 360 dərəcə dövrə 

vurdu. Elə bil, qəlbimin səsinə tuş gəldi. Əsərdəki ana 

obrazına Pakizə adı verdim. Yeri gəlmişkən qeyd edim 

ki, bu əsərdə Pakizə ananın dilindən verilən «Əxlaq – 

insanın nüvəsidir» deyimi, anam filosof-alim Süsənbər 

Əsəd Məmmədliyə məxsusdur.  

Ssenarini işləyib qurtarandan sonra İnqilabı çağırdım 

ki, gedək, elə ulu babamız Nizami Gəncəvinin heykə-

linin qarşısına qərənfil gülləri qoyaq ki, ruhu bir daha 

şad olsun. Biz ora getdik, sanki elə bilirdik ki, onun ruhu 

göylərdən bizə baxıb öz halallığını verirdi və biz bunu 

belə də hiss eləyib təzimlə, ehtiramla onu yad elədik. 

Allahdan İnqilaba da şəfa diləyirəm. 
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Əsərdə böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürkün adını da 

çəkmişəm. Onun həyat yoldaşı Firəngiz xanımın da, on-

ların övladı Təbrizin də adını ehtiramla bu ssenariyə 

salmışam. Ancaq əsəri yazdığım zaman məni bir az 

qəhər də boğdu, qürurumdan mənə elə gəlirdi ki, birdən 

elə başa düşərlər ki, bundan yararlanmaq istəyirəm.  

Çox narahat oldum. Qərara gəldim ki, Firəngiz xanı-

ma zəng vurum, fikrimi bildirim. Tərəddüdlərdən sonra 

zəng elədim, məsələnin nə yerdə olduğunu bildirərək 

dedim: 

– Firəngiz xanım, yeni yazdığım əsərimə sizin adı-

nızı salmışam. Etirazınız yoxdur ki?  

Firəngiz xanım çox ehtiyatla və kübarcasına: – Xəli-

lin də adı var? – deyə soruşdu.  

Cavab verdim ki; – nəinki Xəlil Rzanın, hətta oğlu-

nuz Təbrizin də adı var. 

O, dedi ki; – oğul, bunlar tarixi hadisələrdir, xati-

rələrdir, Allah qoluna qüvvət versin.  

Telefonu söndürəndən sonra baxıb gördüm ki, 5-ci 

ayın 10-cu günüdür. 5-ci ayın 15-ci gününə – yəni, atam 

Yusif Məmmədovun ad gününə cəmi 5 gün qalıb. De-

dim, nə olur-olsun, onun ad gününə qədər bu işi tamam-

lamalıyam ki, 5 rəqəmlərinin simvolu öz təsdiqini tapsın. 

Ulu Nizaminin ruhu da 5 rəqəmlərinə sanki nəzər yetir-

miş oldu. (Axı “Xəmsə” də beşlik deməkdir). 

Mir Cəlal Paşayev “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” 

kitabında Balzakın “Əsl romançı həyatdır, mən onun 
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katibiyəm” sitatını yada salmaqla yazıçının ədəbiyyat-

dakı rolundan, onun gerçəkliyi əks etdirməsi zərurətin-

dən söz açmışdır. Təbii ki, fantastik janrları çıxmaq 

şərtilə. Yazarlar da gərək həyatı yüksək bədii zövqlə, 

halalına tərənnüm etsinlər. Qələmlə birmənalı, olduğu 

kimi davranmalı, oxucuların görüşünə həqiqi zəhmətlə, 

vicdanla getməlidirlər, – desək, yanılmarıq.  

Atam ömrü boyu həyatını döyüşlərdə keçirmiş 

insandır. Həmişə də məzlumlara zülm edənlərə qarşı 

zalım olub. Bu, onun genetik kodundan gələn məziyyət-

dir. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deməliyəm ki, onun 

comərd əməlləri, dözümlülüyü mənim üçün bir əfsanə-

dir. Varı-halı başından aşsa da, təmtəraqlı həyatdan uzaq 

olub. Heç zaman da o, öz ad gününü qeyd etməyib.Ona 

görə də o, mənə acıqlanıb söylənsə də, məni assa da, 

kəssə də, “uff!” demərəm. O, sözdə yox, əməli ilə xalqı-

na can yandıranlardandır. Atamın milli azadlıq hərəkatı-

na göstərmiş olduğu xidmətlərinə görə bu əsəri ona ithaf 

edirəm. Həyatda heç bir hədiyyə ilə onu sevindirmək 

mənə müyəssər olmamışdır. Bu işimlə, əməlimlə, görə-

sən, onu sevindirə bilərəmmi? Atam ağır oturub, batman 

gələn kişilərdəndir. Onun haqqında yazanların hamısı – 

Nuru Məmmədov, Ruhulla Zahidov, Gülafət Bayra-

mova, Zülfü İlyasov, Dilsuz Bədbin, Adil Ramazan, 

şair Tofiq, Zakir Muradov, Daşdəmir Aşıq Bəylər, 

Xasay Qərvəndli, Qüdrət Piriyev və başqaları da sağ 

olsunlar, var olsunlar. Bir də onu vurğulamalıyam ki, bir 

dəfə atamın ad gününü şair Mikayıl Yanar ona həsr 
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etdiyi şeirləri ilə təbrik etmişdi. Mən də çox təəccüb-

ləndim, məəttəl qaldım ki, atam anadan olduğu günü 

bildirməyə-bildirməyə, ad gününü qeyd etməyə-etməyə 

qəfildən Mikayıl Yanar onun ad gününün tarixini 

haradan öyrəndi? Onun atamı təbrik etməsi mənim üçün 

çox gözlənilməz olmuşdu.  

Atam Yusif Məmmədov 1990-cı ildə Qazax-Hacıqa-

bul bölgəsi üzrə Gəncə dəmiryol polis idarəsində 

SƏDM-nin (OBXSS-in) şöbə rəisi işləmişdir. Ona bir 

dəfə sual verdim ki, ata, siz 1990-cı ilin 20 Yanvarında 

Gəncəyə, qərb tərəfə hərəkət edən rus eşalonunu saxladı-

nız, qan tökülməyə qoymadınız. Nə yaxşı sizə buna görə 

mükafat vermirlər, qiymətləndirmirlər? O, cavab verdi 

ki, a bala, Bakıda o qədər insanlarımız şəhid olub, nə 

qiymət axtarmaq lazımdır ki?  

Onu da deyim ki, yazmağa başlayanda əsərin adını 

«Qonşular» qoymaq istədim. Yarıya çatanda fikrim də-

yişdi. Mövzuya «İşbazlar» adının daha yaxın gəldiyini 

düşündüm. Lakin üçüncü, sonuncu mərhələdə gördüm 

ki, «İşbazlar» da yaramır. «Kainatın açarı» daha müna-

sibdir və bu ad daha çox yerinə düşər.  

5-ci ayın 15-ci günü səhər ailədə hamı yuxudan oya-

nan kimi, atamı ad günü münasibətilə təbrik etdi. Mən 

isə sadəcə: «Sabahın xeyir» – dedim. Onu əliboş təbrik 

etmək istəmirdim. Ona görə də öz otağıma keçib yazı 

masamın arxasında əyləşdim. Axşama kimi əsəri yazıb 

tamamlamaq istəyirdim. Axşama yaxın əsərin son nöqtə-

sini qoydum və atam evə gələndə: «Ata, sənin ad gününü 
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yazdığım bu əsərlə təbrik edirəm. Onu sənə ithaf etmi-

şəm. Təkcə redaktəsi qalıb bircə» – dedim. O, üzümə ba-

xıb başını yelləməklə məmnunluğunu bildirdi. Sonra bir 

qədər fikrə getdi. Atam uzaqgörən kişilərdəndir, mən 

biləni bu əsərin çəkisinin, tutumunun hansı səviyyədə 

ola biləcəyini fikirləşirdi. Bunu isə yalnız oxuyandan 

sonra biləcəkdi.  

Beləliklə, bu əsəri oxucuların da ixtiyarına verirəm. 

Oxucular bilsin ki, torpaqlarımızın artıq azad olması və 

bir də sonda ulu Nizaminin ruhunun gəlişi istisna olmaq-

la yazdıqlarım əsl həyat həqiqətlərindən, mənim öz 

müşahidələrimdən qaynaqlanıb. 

Əsər boyu ulu babamız Nizami Gəncəvinin nəsihət-

ləri, hikmətli kəlamları yazdıqlarımı müşayiət edib. 

Onun əsərindən tez-tez sitat gətirməyim səbəbsiz deyil. 

İstəmişəm ki, dahi şairimizin ümumbəşəri ideyalarının 

necə aktual olduğunu, bu günümüzlə də səsləşdiyini bir 

daha oxucuların nəzərinə çatdırım. Həm də gəlin bacar-

dıqca ulu babamız Nizami Gəncəvinin irsinə, ideyalarına 

əməl edək və məncə, onun ruhu daim başımız üzərində-

dir desəm, yenə yanılmaram:  
 

“Özün tək diri bil məni cahanda, 

Mən də canlanaram sən canlananda”. 

Nizami Gəncəvi 
 

06.06.2016-cı il 
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KAİNATIN AÇARI 

Kino ssenari 

İştirak edirlər: 
 

1. Cümşüd. 

2. Camal baba. 

3. Pakizə ana 

4. Bir qız 

5. Ər və arvad 

6. Tələbə yoldaşı 

7. Zahid (borc istəyən) 

8. Kamil (borc istəyən) 

9. Bibi  

10. Bibinin əri Lavan 

11. Mila (erməni qızı) 

12. Gülnaz müəllimə 

13. Qoca qarı Şura xala (rus) 

14. Akademik Şuralı müəllim 

15. Katibə 

16. Radioda danışan 

17. Gülnazın əri Ələkbər 

18. Küçədən keçib gələn insanlar 

19. Qonşunun oğlu (gədəsi) 

20. Səmayə xala 

21. Gövhər xanım alim 

22. Küçədən keçən 2 nəfər kişi  

23. Nizami Gəncəvi 
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Günortaya yaxındır. Cümşüd bağçadan bir neçə 

gavalı dərib həyətdəki balaca krantdan axan sərin suda 

yuyur, boşqaba yığıb evə aparır. Babası divanda oturub 

qəzet oxuyur. O, babasına yaxınlaşır.  
 

CÜMŞÜD: – Baba, bu gavalılar öz məhləmizdəndir. 

Səninçün indicə dəymişlərini seçmişəm ki, sənə rahat 

olsun. Götür, ye.  

CAMAL BABA:– Sağ ol, ay bala, bir-ikisini 

yeyərəm (əlini uzadıb gavalılardan birini götürür. Həvəs-

lə dişləyir, üz-gözünü turşudur), nə yaman turşdu, hələ 

tam yetişməyib.  
 

Gavalının birini də Cümşüd ağzına alır. Onlar 

gavalı yeyə-yeyə söhbət edirlər: 

CÜMŞÜD: (təəssüflə) – Deyirəm, baba, yaxşısı 

budur, gedim əmim Şərifin yanına, bəlkə, o, kimyəvi 

radiaktiv zavodunda mənə bir iş verə. Axı mən neçə ildir 

ki, institutu qurtarmışam, işsiz qalmışam. 

CAMAL BABA: (acıqlı-acıqlı onu süzüb): – Əəə, 

otur yerində. Sən hələ indiyənə kimi onu tanıya bilmə-

yibsən? İndi hər yerdə «karol-peşka» oyunları gedir. 

Özlərini «karol» görmək istəyirlər. Şərif əmin səni də 

«peşka» kimi qabağında işlədib basacaq ağır, zəhərli bir 

sexə. Dədən rəhmətliklə ona o qədər əziyyət çəkdik, 

«A»nan «B»ni də bilmirdi, min bir əzabla oxutdurduq. 

Axırda özü də zəhər oldu, zavodu da. (acı-acı gülür). Nə 

xeyri oldu? O çaşdı, çox çaşdı. Nə mən xəstəxanaya 

düşəndə, nə də nənən rəhmətlik xəstəxanada yatanda 

gəlib bizi heç axtarmadı. Ona görə də Cəlaləddin Rumi 
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deyib ki: “Doğmaları çəkərsən başa, düşmən də basar 

daşa”. Bildin? Bunun kimi eqoistlər altruistlərin hesa-

bına «karol» olmaq istəyirlər. Altruistləri də «peşka» 

görmək niyyətindədirlər. 

CÜMŞÜD: – Bu ki, mənəviyyatsızlıqdır, baba. 

İnsanlığa yaraşan iş deyil. Bütün insanlar gərək bir-

biriləri ilə qardaşlaşsınlar. 

CAMAL BABA: – Ona da kamal, kəramət lazımdır, 

bala. İndi baxırsan qardaş qardaşa yad gözü ilə baxır. 

Doğma oğlumdan da ağzım yandı. Mən heç inanmazdım 

ki, doğma oğlum məndən çönər. Ancaq atan rəhmətlik 

nə məndən, nə insanlardan, nə də ki, torpağından dön-

məzdi. Onun müharibədən qabaq yaxşı biznesi də var 

idi. Həftədə 40-50 min qazansaydı, onun hamısını 

ehtiyacı olanlara verərdi. Məşhur rus nağılındakı antilop 

kimi ayağı dəyən yerdən qızıl çıxardardı, hamısını da 

paylayardı. 

CÜMŞÜD: – İnsan mənəvi borcu yerinə yetirəndə 

özünü xoşbəxt sayır. İndi varlı adamların sayı artıb, 

comərd insanlar isə gündən-günə azalır.  

CAMAL BABA: – Atan neçə yüz minlik Sumqayıt 

boyda şəhərin hərbi komissarı ola-ola, hərbi çağırış-

çılarla bərabər müharibəyə getdi. Olduqca vətənpərvər 

idi. Bir yerdə dinc oturan deyildi. Qarabağ müharibə-

sində qaçaqmal yolu ilə qonşu ölkədən – Rusiya hərbçi-

lərindən ən müasir silah-sursat alıb cəbhəyə aparırdı. 

Orada döyüşçülərə ürək-dirək verirdi, bir ayağı orda idi, 

bir ayağı da burda. Sonra da ağzıgöyçəklər başladılar 

deməyə ki, İsmayıl müəllim hamını müharibəyə göndə-
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rir, özü isə getmir. Bu sözlər onun qulağına çatanda 

əsəbindən bilmirdi neynəsin. Söz götürən deyildi. Ya-

man haytalı idi. O, gedəndən sonra axırıncı dəfə möcü-

zəli xəbər göndərmişdi. Demişdi ki, Xankəndini götürü-

rük. Elə həmin vaxtı da onun qara xəbəri gəldi, erməni 

snayper gülləsinə tuş gəldi. Artıq əmin-amanlıqdır. 

Ermənilər də heç elə bil heç nə olmayıbmış kimi içimiz-

də yaşayırlar. Eyy, a bala, bayaqdan əmindən danışırdıq, 

söz uzandı, gör haralara gedib çıxdıq. Nə isə… Əmin 

heç atana bənzəməyib. Elə bil sənə qohum deyil ey, 

karbon 2 oksiddir. Yəni, zəhərdi, zəhər, bildin? O, səni 

işə götürsə də, inanmıram düz-əməlli iş verə. Zəhərli 

xisləti ilə səni sıxıb boğacaq. 

CÜMŞÜD: – Baba, bağışla. Hərdən zaman məni 

yaman unutqan eləyir. İndi yadıma düşdü, əmimin 

uşaqlıq dostu dəli Fəfəzlə görüşdüm o günü. Qayıdıb 

mənə dedi ki, əminlə bu yaxınlarda toyda bir yerdəydik. 

“Ana” mahnısını sifariş verirdi. Özü də bir yüzlük 

göndərdi çalğıçılara. Ona dedim: ay Şərif, o vaxtı anan 

Tamam xala xəstəxanaya düşəndə yanına getmişdim. 

Deyirdi ki, iki aydır burdayam, hələ Şərif mənə baş 

çəkməyib. Şərif də mənə dedi ki, Fəfəz, yaman qırmızı 

adamsan haa.. 

CAMAL BABA: – Pis oğulun üzü qara olsun. 

Görürsəən?  

CÜMŞÜD: – Atam əmimi qardaş kimi yox, övladı 

kimi sevirdi. Ata kimi hər sahədə qayğısını çəkirdi. 

Arvadı da gəldi nəslimizin növrağını pozdu də. 
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CAMAL BABA: – A bala, ocağımızın qırağına elə 

şamçıraqlar kimi gəlinlər düşdüsə, onlar nəinki ailənin, 

tayfanın da çırağını söndürərlər. Yəni, zatıqırıqlaşma baş 

verdikcə həyat sönəcək, bala. Ona görə də yaşayanda, 

gərək qeyrətlə, namusla yaşayasan. Qeyrət olan yerdə 

eşq də, elm də çiçəklənəcək. Ulu Nizamimiz deyir ki, 

bacarırsınızsa, elmdə bir-birinizlə yarışın. Təkcə tibb 

elmində əl-ələ verib yarışa çıxsalar, ölümsüzlüyün dər-

manını da tapa bilərlər. Bununla yanaşı, kainatın sirləri 

də mənimsənilsə, bu iki amillə elmdə misli görünməyən 

bir yüksəliş baş verəcək. Bu, elmin ən uğurlu, ən pik 

nöqtəsi olacaq.  

CÜMŞÜD: – O böyük məsələlərə bizim gücümüz 

çatmaz. Kimdir bizi eşidən? Dünya heç o boyda Nizami-

ni eşidəmmir!  

CAMAL BABA: – Hə, bəs necə? Əgər astronomlar, 

bioloqlar, kimyaçılar, fiziklər, başqa elmlərin tədqiqat-

çıları bir araya nə qədər tez gəlsələr, bir o qədər yaxşı 

olar. Onlar kainatın sirlərini tez öyrənə bilərlər. Bilərlər 

ki, bu bəşəriyyət nə sirli aləmdir. Hələ də biz insan 

övladları düz-əməlli ayılmamışıq.  

CÜMŞÜD: – Doğru deyirsən, baba, tələbə vaxtı 

müəllimimiz “Sirlər xəzinəsi”ndən misal çəkib deyərdi 

ki: «Batır tədbir gəmisi, ayıl, ey sərxoş insan». İndi bu 

dünya xalqları, görəsən, nə vaxt ayılıb bir araya gələ-

cəklər? Onun nəsihətindən sonrakı nəsillər də baş çıxara 

bilmədi. Bəs biz necə? Biz gələcək əsrlərdə… baş çıxara 

biləcəyik? Yox-yox, adamın ağlı bundan çətin bir şey 

kəsə. 



 192 

CAMAL BABA: (hirslə) – Bala, düzdü, bunu bu 

əsrdə görməsələr də, bəlkə, gələcək əsrlərdə görərlər. 

Biz isə qulağımızın dibini görərik. Hə, bəs nə bilmişdin? 

Ona görə də hamı oxumalıdır, hamı nəsə öyrənməlidir. 

Eh, a bala, hələ də dünyanın yarısından çoxunun başı 

əyləncələrə, eyş-işrətə, var-dövlətə qarışıb. Kimisi dedi-

qoduya, kimisi də qumara, avaraçılığa baş qoşub. Yazıq 

adi adamlar da ki, elə ancaq öz məşiət qayğıları ilə 

məşğuldurlar.  

CÜMŞÜD: – Deyirəm, baba, bu Qarabağ mühari-

bəsində nə qədər insan qırıldı ey. Onların içində istedad-

lıları da olmamış olmazdı. Kainatın sirlərini öyrənməyə 

onların da xeyli faydası olardı. Elə deyilmi, baba? 

CAMAL BABA: – Hə, əlbəttə, bala, doğrudur. Nə 

isə. Biz bu haqda nə qədər danışsaq da, xeyri yoxdur. 

Gözləri doymayan dəyirmanlar öz işini görməkdə, yaxşı-

ları udmaqdadı. Yaxşısı budur, gedim həyətdəki ağacları 

sulayım.  
 

Cümşüd siqaret çəkmək üçün evlərinin ikinci 

mərtəbəsindəki küçəyə baxan eyvana çıxır. Siqaretini 

yandırıb küçədə gedib-gələnlərə tamaşa etməyə başlayır. 

Birdən eyvanlarının altı ilə 20-22 yaşlarında, saçları 

qısa, açıq-saçıq geyimli bir qızın keçdiyini görür. Qarşı 

tərəfdən gələn, təxminən 24-27 yaşlarında iki yaraşıqlı 

oğlan hələ xeyli uzaqdan qıza diqqət yetirir və pıçıldaşa-

pıçıldaşa onu məsxərəyə qoyurlar. Bu iki oğlanın 

qarşısından yenə bir ər-arvad cütlüyü keçir. Bəstə boylu, 

ağbəniz, gözəl-göyçək, qaragöz, qarasaç qadın demək 

olar ki, yarıçılpaq vəziyyətdədir. Yarım kilo boya 
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sifətində, yarım kilo qızıl-brilyant da boyun-boğazında. 

Əri ondan öz təbəssümünü əsirgəməyərək fəxrlə qol-qola 

gedir. Onlar qarşı-qarşıya bir-birlərinin yanından keçən 

zaman oğlanlardan birinin digərinə bu cütlük haqqında 

nə dediyini Cümşüd yuxarıdan eşidir. 
 

OĞLANLARDAN BIRI: – Əri iribuynuzlu öküzə 

oxşayır. Arvadı ta üstündəki paltarı neynirdi, əncir yar-

pağı ilə gəzsə, daha xoş olardı. (Gülüşrülər).  

CÜMŞÜD (bu səhnəyə baxıb siqaretindən uzun bir 

qullab alır və pərt halda öz-özünə): – Bir qadının namu-

su bir nəslin namusudur. «Daş-qaş qulu olub qaş-göz 

bəzəyənlərin» də axırı yoxdur.  

CAMAL BABA: (çağırır) – Cümşüd, ay Cümşüd, 

bir bura gəl, aşağı düş.  

CÜMŞÜD: (Tez babasının çağırışına qaçır) – Həə, 

nə lazımdır, baba? 

CAMAL BABA: – Oğul, bir az acmışam, anana 

denən, gəlib bir qismət yemək versin. Bayaq qonşu 

Şuragilə getmişdi, get çağır.  

CÜMŞÜD: – Onun evini yığışdırmağa gedib. Bu 

dəqiqə çağıraram. 

Ana Cümşüdlə evə qayıdaraq mətbəxə keçir. Bişir-

diyi kartof qızartmasından çəkib gətirir, süfrəyə çörək, 

göy-göyərti düzür. Nəvə-baba süfrə arxasına oturmaq 

istəyirdilər ki, birdən qapı döyülür. Pakizə ana qapını 

açmağa gedir. 
 

PAKİZƏ (uca səslə): – Kimdir? 

MİLA: (Qapının arxasından dillənir) –Mənəm, 

Pakizə xala, qonşunuz – Mila. 
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Pakizə ana qapını açır, onunla salamlaşır, hal-əhval 

tutur. Milanı evə dəvət edir:  

PAKİZƏ ANA: – Gəlin, gəlin içəri, nə durmusuz, 

xoş gəlmisiz, gəlin, siz Allah. 

MİLA: – Yox, sağ olun, gedirəm. Sadəcə mənə 

varınızdırsa, bir az nöyüt verərdiniz. Əti şişə çəkmişik, 

manqalı da yandıra bilmirik ki, kababı bişirək. Ləmpə-

mizin də nöyütü qurtarıb. Bilirsiz, işıqlar da bir yandan 

tez-tez sönür. Adam gecələr qorxur. Ərim də bu axşam 

xaricə gedir. Obyektlər üçün mühafizə nəzarət kamera-

ları alıb gətirməyə. Mən yaxınlıqdakı marketdən nöyüt 

soruşdum, dedilər ki, qurtarıb, hələ gəlməyib.  

PAKİZƏ ANA: – Hə, noolar, dolabçamızda nöyü-

tümüz olmalıdır. İndi gedib gətirirəm. (Mətbəxə keçib 

bir litrlik şüşə qabda neft gətirir, Milaya verir) – Buyur, 

Mila, götür, qorxub eləsən, utanma haa, gələrsən bizə, 

yaxşı? 

MİLA: – Çox sağ olun, lap başımı itirmişdim, minnət-

daram sizə. Sağ olun. - (Nefti alır və sağollaşıb gedir). 

PAKİZƏ ANA: – Sən də sağ ol, ay Mila. 

Mila getdikdən sonra  

PAKİZƏ ANA: – Gedim axşama yemək hazırla-

yım, sonra da iş yoldaşımın hüzr yerinə gedəcəm. Sizə 

nuş olsun.– (Mətbəxə keçir). 

Nəvə-baba yemək yeyən vaxt birdən Camal kişi 

dillənir: 

CAMAL BABA: – A bala, zəhmətindən keçib, dur 

o radionu qur görək nə deyir? Bəlkə, qulağımız Quran 

səsi eşidə.  
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CÜMŞÜD: – Baş üstə, baba, bu saat. 
 

Cümşüd cəld ayağa qalxıb radionu qurur. Radioda 

görkəmli alim Qurban Yaqublu danışır. Səs çətin eşidi-

lir, xırıldayır, çünki eşikdə isti küləklər əsir. Cümşüd bir 

təhər dalğanı düzəldəndə səsi gəlir:  
 

RADİODA DANIŞAN:– Mən gənc vaxtı işlə-

mirdim, iş axtarırdım, bütün qapıları döyürdüm. Bir şey 

çıxmırdı və təsadüfən hörmətli müəllimim olmuş Bahəd-

din Vəliyevlə rastlaşdım. O, soruşdu ki, bala, nə axtarır-

san, nə iş görürsən? Mən də onun cavabında bildirdim 

ki, iş axtarıram. O isə dedi ki, a bala, iş axtarma ey, 

adam axtarmaq lazımdır sənə. Adam da mən. Sənin işə 

düzəlməyinə kömək edərəm, gəl gedək mənimlə. 

Beləliklə…  
 

Birdən səs tutulur. Radionun dalğası itir və danışığı 

pozulur. 
 

CAMAL BABA: – Cümşüd, qoy qalsın, əziyyət 

çəkmə. Onsuz da külək əsir. Külək qoymur qulaq asaq, 

gəl, yeməyin də soyuyur. Gəl, gəl, yeməyini ye.  

CÜMŞÜD: – Yaxşı, ay baba.  
 

Yenidən süfrə arxasında əyləşir. Səssizcə yemək-

lərini yeyirlər. Cümşüd ayağa qalxır. 
 

CÜMŞÜD: – Gedim, baba, mən də işə girmək üçün 

bir adam axtarım. Mənim də qabağıma indi Bahəddin 

Vəliyev kimi adam çıxsa, heç dərdim olmazdı.  

Eşikdə həm yayın isti-bürküsü, həm də küləkli havası 

hiss olunur. Sağ divar qonşusu Şura nənə küçəyə çıxır. 
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Hiss olunur ki, ağbirçək rus qadının gözləri zəif görür. 

O, yeriyəndə bir əli ilə divardan tuta-tuta gedir, əsasının 

köməyindən istifadə edir. Cümşüd nənəyə yaxınlaşıb 

onun əhvalını soruşur, üzündən öpüb yanında əyləşir. 

Küçədən keçənlərə baxa-baxa söhbətləşməyə başlayır-

lar. Elə bu vaxt sinəsi açıq, yüngül geyimli bir qız saqqız 

çeynəyə-çeynəyə 24-27 yaşlarında bir oğlanla qol-boyun 

onların qarşısından keçir. Şura xala onların arxasınca 

baxır. 

ŞURA XALA: – A bala, qadınlara gender hüququ 

verilir deyirlər ey, o, budur görəsən?  

CÜMŞÜD (Gülümsəyərək): – Nə bilim, ay Şura 

xala, mənim o genderdən-zaddan başım çıxmaz.  

ŞURA XALA: – Nizami belələrini görüb deyib ki, 

kənizlərim saman kimidir, yel onları hər səmtə apara 

bilir. 

CÜMŞÜD (Qəhqəhə çəkir): – Nə gözəəl, a Şura 

xala, bəs sən öz Puşkininizi qoyub Nizamidən niyə misal 

çəkirsən, həə? 

ŞURA XALA: – Əşşi, çox sonralar mən Nizamini 

oxuyandan sonra gördüm ki, Puşkin onun yanında 

«malçikdir». Həm də Nizami axı yaşda da ondan 

böyükdür.  

CÜMŞÜD: (Gülüşürlər. Cümşüd Şura xalanı qu-

caqlayır, üzündən öpüb)  – Başına dönərəm sənin, ay 

Şura xala.  
 

Cümşüd öz doğması kimi Şura xalaya nəvaziş gös-

tərərkən birdən avtomobilli gənc bir qadın 5-6 yaşlı 

oğlan uşağı ilə qabaqlarından keçib gedir. 
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ŞURA XALA (Ona işarə ilə): – Bu da yuxarı tə-

rəfdə olur, həmişə uşağını aşağı tərəfdəki bağçaya apa-

rıb-gətirir, ərini də buraxıb, olub «mat adinoçka». Bax 

belə!  

CÜMŞÜD: – Haradan bilirsən ki, ərini buraxıb? 

ŞURA XALA (Başını yırğalayaraq Cümşüdə 

baxır): – Necə yəni haradan? Bəzi kişilər danışırlar da, a 

bala. Onlar bəzi arvadları da keçiblər belə şeylərdə, 

həə… 

CÜMŞÜD (Gülümsəyib ayağa qalxır): – Şura xala, 

hər şeyi düz deyirsən. Mən səninlə razıyam. İndi Bakıya 

gedirəm, de görüm, sənə nə lazımdır, nəyə ehtiyacın 

var? De, gələndə sənə alıb gətirim. 

ŞURA XALA: – Sağ ol, bala, səhər-səhər xama, bir 

də çörək lazım idi, onu da anan Pakizə alıb gətirmişdi. 

Allah onu Tur dağına döndərsin, üzü ağ olsun, bala.  

CÜMŞÜD: – Yaxşı, Şura xala, onda mən getdim.  
 

Şura xala Cümşüdü yenicə yola salmışdı ki, 

Milagildən bir ev sonra yaşayan və bayaqdan bəri pən-

cərənin arxasından Cümşüdün uzaqlaşmağını gözləyən 

qonşu gənc həyətlərindən küçəyə çıxıb Milagilə tərəf 

gözucu baxaraq ucadan çığırır. 
 

QONŞUNUN GƏDƏSİ: –  İşıqlar yanır?  

Səsə eyvana çıxan Mila başı ilə “yox” işarəsi verir.  
 

ŞURA XALA: (öz-özünə) – Bu gədənin başına 

havamı gəldi? Öz-özünə niyə çığırır ə buu..? Günün 

günorta çağı işıq bunun nəyinə lazımdır? (deyinərək 

durub evinə keçir) 
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Cümşüd də Şura xaladan yenicə aralanmışdı ki, 

qonşu küçədə yaşayan keçmiş tələbə yoldaşı ilə rastlaşır, 

görüşür. O, istehza ilə irişə-irişə: 
 

TƏLƏBƏ YOLDAŞI: – Əə, həmişə görürəm səni. 

Şura xalaya yaman girişirsən ha, öz aramızdı. Bir azdan 

evini də ələ keçirərsən, eləmi?  

CÜMŞÜD: (əsəbiləşərək başını yelləyir). – Bu nə 

sözdü?  

TƏLƏBƏ YOLDAŞI: – Ə, yaxşı, dayan görək. 

Yoxsa nəyinə lazımdır eey, onun qulluğunda durursan? 

CÜMŞÜD: – Ə, ayıbdır, heç gözləməzdim səndən 

bu cür hərəkəti. Get, ə, get! İşinlə məşğul ol, şərəfsizin 

biri şərəfsiz! Hər şeyi öz arşınınla ölçürsən?! İrəli yeri-

yib onu vurmaq istəyir.  

TƏLƏBƏ YOLDAŞI (cəld tərpənərək geri çəkilir 

və rəngi avazımış halda):  – Yaxşı, yaxşı, özünü ələ al, 

mən nə dedim ki?  

CÜMŞÜD (ondan aralanandan sonra öz-özünə): – 

Canına azar dedin! Yaramaza bax ey sən! Gedib qayına-

tasının malını-mülkünü ələ keçirib, özünü çölə atıb. 

Hamını öz parazit ağlı ilə ölçür! Hələ arsız-arsız danışır 

da… 
 

Söylənə-söylənə yoluna davam edərkən köhnə dostu 

Kamil ilə rastlaşır.  

Kamil onu görüb qarşısına keçir. 
 

KAMİL: – Cümşüd, dükana borcum var, təcili 

mənə əl tut, nə olar?  
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Cümşüd cibini eşələyir, tapdığı yeganə 10 manatı 

dostuna uzadır və evə qayıdır. 
 

PAKİZƏ ANA (təəccüblə): – Nə oldu, ay bala, sən 

iş üçün getmirdinmi?  

CÜMŞÜD: – Gedirdim. 10 manatı dostum Kamilə 

verəsi oldum, ehtiyacı var idi.  

PAKİZƏ: – Bəs bizim ehtiyacımız yoxdur, a bala? 

(Ana çantasından çıxarıb Cümşüdə yenə 10 manat verir) 

Yaxşı, götür, elə olan-qalanım budur. 
 

Pulu götürən Cümşüdün kefi bir az durulur. Kirvə-

ləri Zahid yüyürə-yüyürə onu arxadan səsləyir. 

ZAHİD: – Cümşüd, Cümşüd, ay Cümşüd, bir dayan 

görək! 

CÜMŞÜD: (arxaya çevrilərək): – Hə, nə olub, niyə 

qaçırsan ki?  

ZAHİD: (tövşüyə-tövşüyə): – Salam, bilirsənmi, 

Cümşüd, uşağım məni pis vəziyyətə qoyub. Oyuncaq 

dükanından ona bir 4 manat 50 qəpiklik balaca bir maşın 

almaq istəyirəm ki, o, iki ayağını bir yerə qoyub diriyir 

ki, yox ey, yekəsini almalısan. Ona da 5 manatım çatmır. 

Səni də elə dükandan gördüm, yolu keçəndə. Dedim bir 

səndən xahiş eliyim.  

CÜMŞÜD: – Ala, bir onluğum var. Onu da verim, 

nə deyirəm ki. 

ZAHİD: – Yox-yox onda heç olmasa bu 4 manat 50 

qəpiyi götür də sən Allah.  
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CÜMŞÜD: – Yox, lazım deyil, lazım deyil, ala elə 

bunu götür. Oğluna deyərsən mən əmisindən paydır o 

maşın.  

Cümşüd təkidlə onluğu Zahidin ovcuna qoyaraq 

onunla sağollaşır. Yolda özü-özü ilə danışır: 

CÜMŞÜD: – Bilmirəm, bu pula, vara görə insanlar 

bir-birlərini niyə yeyirlər? Bu paxıllıq nəyə lazımdır? 

Axı bu pul da ağacdan düzəldilmiş kağızdır. Çürüyənə 

kimi o şotdan bu şota, o cibdən bu cibə, o eldən bu elə 

Yer kürəsi kimi dolanır. Heç bu insanlardan baş açam-

mıram, niyə belə eləyirlər. Bu ki nadanlıqdır. Axı: 
 

«Burda bərabərdir hamının malı, 

Bərabər bölünər hər kəsin varı». 
 

Cümşüdgilin evinin qabağı. Gecədir. Cümşüd kor-

peşman evlərinə qayıdır. Onların evlərinin işıqları yansa 

da, küçə işıqları sönmüşdür. Şura xala  evin qabağındakı 

skamyada oturmuşdur.  
 

ŞURA XALA: (Cümşüdün ona yaxınlaşdığını 

görcək) – A bala, gecənin bu qaranlığında paytaxtdan 

gələrlər? Özü də piyada.  

CÜMŞÜD: – Hə Şura xala, özümə bir iş axtarırdım. 

O da tapammadım, qayıdıb gəldim. Özü də bizim 

Sumqayıtın Bakı ilə məsafəsi çox döy ha. Cəmisi 20 

kilometr ancaq olar.  

ŞURA XALA: – Yaxşı olar, a bala, tıncıxıb eləmə. 

Səbrini bas, hər şey yaxşı olar, İnşallah.  

CÜMŞÜD: – Yaxşı, ay Şura xala, bəs sən niyə 

burda oturmusan bu vaxtı? Bizimkilər səni niyə evinizə 
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ötürməyiblər, yoxsa sənə diqqətlərini azaldıblar? Hə, 

Şura xala? 

ŞURA XALA: – Yox, a bala, vallah, elə anan da, 

baban da hər ikisi sağ olsun, Allah sizi əskik eləməsin, 

həmişə belə mehriban olasınız, bundan gözəl nə ola bilər 

ki? Elə baban da yaxınlaşdı, gəldi, getdi. Elə anan da, 

sağ olsun, o da nə qədər elədi ki, məni evimə ötürsünlər, 

mən razı olmadım. Dedim qoy Cümşüd də gəlsin, sonra 

gedib yataram. Səndən nigaranıydım, a bala. Həm də yu-

xum nədənsə ərşə çəkilib, bir otur yanımda, gedərik bir 

azdan.  

CÜMŞÜD: – (Şura xalanı nəvazişlə qucaqlayaraq 

onun yanında oturur) – Baş üstə, Şura xala, istəyirsən 

lap səhərə kimi oturum yanında. Nə desən edərəm sənin 

üçün, təki həmişə xoş nəfəsin gəlsin, ay Şura xala! Sən-

dən ötrü canımdan da keçərəm hələ.  
 

Bu zaman qarşı tərəfdəki evin qapısından Vasili 

çıxıb maşına oturur.  
 

ŞURA XALA: – (Elə bu vaxt dilləndi) Ona bax, 

Cümşüd, ölmüş bu Mila lap Sofi Lorenə oxşayır. Əri 

Vasili də yaman yaraşıqlı oğlandır ha, arvadı onu gör nə 

çox istəyir, çıxıb eşiyəcən onu yola salır. Allah onları pis 

nəzərdən qorusun.  
 

Mila qayıdıb içəri girəndə qapını örtüb kilidləmir. 

Sonra gedib mətbəxdən lampanı götürür, günortaüstü 

Pakizə xalagildən aldığı bir şüşə nefti boş lampanın 

qabına töküb kibritlə yandırır. Lampanı əlinə alıb evləri-
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nin ikinci mərtəbəsinə qalxır və evin küçəyə baxan 

tərəfində pəncərənin qabağına qoyur.  
 

CÜMŞÜD: (Təşvişlə Şura xalanın əlindən tutub) – 

Şura xala, ona bax, gör neyniyir?  

ŞURA XALA: – Nə olub ki? 

CÜMŞÜD: – Bir ora bax, ora. Mila pəncərənin 

qabağına yanılı çıraq qoydu, özü də evlərinin işığı yana-

yana. 

ŞURA XALA: – (Gördüyündən dəhşətə gəlib 

gözlərini daha geniş açaraq) – Hə, hə, hələ bu qonşunun 

gədəsinə bir bax, getdi girdi onların evlərinə! (əlini 

dizinə çırpır). Bu erməni köpək qızı gör nə imiş?  

CÜMŞÜD: – Nöyütü də bizdəndir. Qabaqlar da bir 

neçəsi bizdən kömək istəyəndə əl tutmuşduq. Onlarsa 

nankor çıxmışdılar. Ancaq sən bu gədəyə bax ey! Kişi 

kişi olmayan evə girməz axı!  

ŞURA XALA (Cümşüdün sözünü təsdiqləyərək) : – 

Qonşunun gədəsidir dəə, ondan nə gözləmək olar ki? 

Ağzında gədə deyirsən. Hələ gündüz sən mənim yanım-

dan gedəndən sonra Milagilin evindən bir az aralı dur-

muşdu bu gədə. Sonra birdən öz-özünə üzünü onların 

evinə tərəf çevirmədən bərkdən çığırdı ki, işıqlar yanır? 

Belə çıxır ki, lampanın yanmağını istəyirmiş, sən demə, 

onlar tərəfə də qəsdən baxmırmış. 

CÜMŞÜD: – Heç nə, özləri bilər, gəl gedək, səni 

ötürüm evə, ay Şura xala. Gəl gedək.  

ŞURA XALA: – Yaxşı, a bala, ta gedək, nə 

deyirəm.  
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Cümşüd onu evlərinə ötürəndən sonra öz evlərinə 

gələrək yataq otağına girib görür ki, babası yatıb və 

sonra mətbəxə keçir. 

CÜMŞÜD (Anasından soruşur): – Ana, babam 

yemək yeyib? 

PAKİZƏ ANA: –  Hə, bala, yeyibdi.  

CÜMŞÜD: –  De görüm, nə yeyib? 

PAKİZƏ ANA: – Heç, bir az qarabaşaq, bir az da 

borş. 

CÜMŞÜD: – Hə, yaxşı, gedim mən də əlimi yuyum.  

Və gedib babasını yuxudan oyadıb təkidlə yeməyə 

çağırır.  

CÜMŞÜD: – Baba, ay baba, gəl bir qismət çörək 

yeyək də. Hə, gəl də baba. Sənnənəm ey, səni gözlə-

yirəm, ay baba. Di dur gəl də, nə olar ki, hay, durur-

sanmı? 

CAMAL BABA: (Yuxulu-yuxulu): – Ə, qoy yatım 

də, nə istəyirsən, mən çörək yemişəm, get, bala, get sən 

də çörəyini ye.  

CÜMŞÜD: – Heç olmazsa, de görüm nə yeyibsən? 

De, səndən əl çəkəcəm.  

CAMAL BABA: – Yaxşı-yaxşı, deyirəm, qara-

başaqla borş. Di rahatlandınmı? 

CÜMŞÜD: – Hə, rahatlandım. 

CAMAL BABA: – Onda di get. 

CÜMŞÜD: –  Gecən xeyrə qalsın, ay baba. 

CAMAL BABA: – Xeyrə qarşı, a bala. 

PAKİZƏ ANA (xörəyi gətirib aynabənddəki 

masanın üstünə qoyanda incik halda): – A bala, mən 
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sənə dedim axı baba yemək yeyib. Doğma anana da 

inanmırsan? Gəl çörəyini ye, yemək soyumamış. 

CÜMŞÜD (Babasının yanından çıxıb): – Yaxşı, qoy 

tez əlimi yuyub gəlirəm.  

Anası Cümşüdün gəlişini gözləyir ki, onunla süfrə 

arxasında birgə otursun. Onlar süfrə arxasına əyləşirlər. 

Cümşüd xörək yeyə-yeyə qəfildən anasına sual verir:  
 

CÜMŞÜD: – Ana, bir ziyalı kimi, dil-ədəbiyyat 

müəllimi kimi mənə deyə bilərsən əxlaq nə deməkdir? 

PAKİZƏ ANA (bir az acıqlı): – Əxlaq – insanın 

nüvəsidir*. Əə, başımı suallarla qatma görüm eey. De 

görüm paytaxta gedib özünə iş tapdın, ya yox?  

CÜMŞÜD: (Köksünü ötürərək): – Yox, tapsaydım, 

səni muştuluqlayardım də. Ana, deyirəm, bəlkə, publisist 

olum. Mətbuata yazılar verim. Qonorar alsam, bəlkə, 

onda dolanışığımız bir az yaxşılaşar. Həə, nə deyirsən? 

Sən bir dil-ədəbiyyat müəllimi kimi mənə kömək 

edərsən yazıb eləməyə, nə olar, sən axı anamsan. 

PAKİZƏ ANA (ümidsizcəsinə oğlunu süzdü):  – Ay 

oğul, belə şeylərdə insan özü-özünü kəşf eləməlidir, başa 

düş. İndi bir az gec də olsa, gərək gecəni gündüzə, gün-

düzü gecəyə qatasan, durmadan özün çalışmalısan. Bir 

də... Nə qədər çalışırsan çalış, sən Nizami olacaqsan? 

CÜMŞÜD: – Mən demirəm ki, Nizami olacağam. 

Amma özüm təkbaşına o dədə-babalarımın qeyrət 

fəlsəfəsi ilə lap gecələri səhərə kimi də çalışaram. 

 
1. Sitat Gəncənin ilk filosof alim qadını Süsənbər Əsəd 

Məmmədlidəndir. 



 205 

 PAKİZƏ ANA: – Bilirsən, bu Yer kürəsi, yəni, yer 

topu insanları özü ilə bərabər fırladır. Hava da yer 

topunu fırladır, oynadır sanki. İnsanlar da bir-birini fırla-

dır, bir-birinin taleyi ilə oynayırlar, a bala. Gör bir belə 

yer topunun üstünə gəlirlər, müvəqqəti yaşayıb da gedir-

lər. Əgər buna yaşamaq demək olarsa. 

CÜMŞÜD: – Bax, ana, tamahlıların başı qarışıb var-

dövlətə, komforta, əyləncəyə. Bunlar da 33 faiz eliyər. 

Orta təbəqə də hardasa elə 33 faiz olanda, onlar da qalır 

kasıblarla varlıların arasında. Düzdür?  

PAKİZƏ ANA: – Düzdür. 

CÜMŞÜD (bir az da ürəklənərək): – Onlar da abır-

larını gözləyə-gözləyə çaş-baş qalırlar. Elə çalışırlar ki, 

öz abırları getməsin, ancaq başları özlərinə qarışır. 

Çalışırlar ki, sosial problemləri həll edə bilsinlər, vəs-

salam. Sonra gəlir yazıq bu yoxsul təbəqə. Bu da eləsin 

33 faiz. Kimisi avara gəzir, kimisinin oğul-uşağı dərdli-

xəstədir, kimlərsə öz canlarıynan əlləşib vuruşur. 

Vaxtından əvvəl onlar da özlərini çürüdürlər.  

PAKİZƏ ANA: (dərdi açılmış kimi yanıqlı-

yanıqlı): – Elədi, a bala, elədi.  

CÜMŞÜD: – Gör, onlarda nə qədər istedadlar yatır. 

Sonra bu yerdə qalır təxminən 1 faiz elmi araşdırmaçılar. 

Maddi səviyyəsi yüksək olan varlılar bütün imkanlarını 

çox sürətlə səfərbər edib hamını elmə cəlb etsələr, 

yaman olardı. Hayıf ki, gecikmişik. (Cümşüd təəssüflə 

köksünü ötürür). 

PAKİZƏ ANA: – Elədir, bala, o, 33 faizin üstünə 

33 faizi də gəlsələr, bütün kainatın sirlərini öyrənmək 
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olardı. Qalmışıq bu yer topunun üstündə. Bir baxardıq 

görək nə var, nə yox. Beyinlərindən daha səmərəli istifa-

də etmək olardı. O, 1 faiz alimlər məşğul olursa, tək əl-

dən elə də səs çıxası deyil. Bax problem də elə bundadır 

ki, bütün yer kürəsinin adamları bir araya gələ bilmir. 

Bilmir ki, bilmir, a bala. 

CÜMŞÜD: – Görürsən ki, heç kəsi başa salmaq 

olmur. 

PAKİZƏ ANA: (Cümşüdü kədərli-kədərli süzüb) – 

Bala, çörək bişirməyə unumuz da qurtarır eey, bir tay un 

almaq lazımdır. Babanın pensiyası da, mənim maaşım da 

quru aylıqdır. Onu da ayın axırında alacıyıq. Qapıda bir 

az toyuq-cücəmiz də var. Ona görə belə deyirəm ki, azu-

qəmiz azalır, 20 manatı da sənə verdim, o da elə getdi.  

CÜMŞÜD: (Anasının ümidsiz simasına baxıb ürək-

dirək verməyə çalışaraq) – Bibim mənə söz vermişdi ki, 

əgər «Nobel» mükafatı versələr, narahat olmayın, sizə 

kömək edəcəm, ölməmişəm ha. Bax o pul mükafatı har-

dasa 2 milyon dollardı. “Yaxşı, başına dönüm, uy sənin 

qadanı mən alaram, canım-ciyərim mənim” deyərdi… 

Pakizə ananın gözlərində ümid işığı yanır. Cümşüd 

sözünə davam edir. 

CÜMŞÜD: – «Quzu-quzu balamsan» deyə-deyə 

məni qabağında qoyun kimi otardı. Sonra bilmədim 

şeytan onun qəlbinə hardan girdi. O nə idisə, bax onu 

biləmmədim. Adama ümid verirdi ki, darıxma, darıxma. 

“Bilirəm, dolanışığınız çətindir. Bir azca da dözün, 2 

milyon dollar alan kimi bir 300 minini də sizə verəcəm. 

Sən həmişə təmənnasız qulluğumda durubsan” – deyər-
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di. Nizami Gəncəvi deyir: «Nə hünər göstərmisən, taxt 

başına gələli». İndi görək də. Görək bibim nə hünər 

göstərəcək varlanandan sonra. O, 300 mini gətirib 

vermədi, vermədi, heç olmazsa, gedib bir 20 manat borc 

istəyim. Görüm kəraməti nəyə çatacaq.  

PAKİZƏ ANA: – Bəlkə, sabah səhər gedib onu bir 

yüngülvari sınayasan. Özü buralara ta gəlmir-gəlmir, 

indi sən gedərsən, əgər versə, vaxtından qabaq tez də 

qaytararıq. Onun pulunu qətiyyən gecikdirmək olmaz. O 

sənə yaxşı bir yol göstərmədi, demədi, a bala, hələ gənc-

sən, bir elmin qulpundan yapış, bəlkə, Lütfizadə kimi 

dünyaya bir xeyir verərdin. Sən gəncliyinin 10 ilini, 

çiçəklənən çağını ona sərf elədin. Səni minib ora-bura 

sürürdü. Axırda da haqq-sayını verdi. 
 

«Eşşək cəfa çəkər ki, səfa görsün yiyəsi, 

Bəli, sənin işini səndən öncə gördülər, 

Tanrının lütfüylə sən yüksəldin, ey bixəbər». 
 

CÜMŞÜD: – Deyirəm, ana, Nizami bütün ziddiy-

yətləri, düyünləri aça bilir ey.  

PAKİZƏ ANA: – Bəs nədir, ay oğul, bəs necə. O, 

hər sahədə aydıncana hər şeyi aça bilir. Sənin o bibin 

alim olub dünya ədəbiyyatına böyük töhfələr verdi. 

Axırda da Nobel mükafatı alıb göynən getdi. O vaxt 

Camal baban müharibə əlilliyinə görə hökumətdən bir 

balaca «OKA» maşını almışdı. Onu da bağışladı bibinin 

ərinə ki, ayaqlarını yerdən götürsün. Onlar da maşını 

satıb yedilər. 
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CÜMŞÜD: – Hə, əvəzində məni mindilər. Mən 

işlədim, onlar oxudu, çətini Nobel alana kimiymiş.  

PAKİZƏ ANA: – Sənə də yaxşıca əyaq verdi. 

«Zəhməti zərgər çəkər, zəri qapar müştəri». Axırda 

da biz də məcbur olduq həm dolanışığımıza görə, həm 

də sənin institutunun ödənişinə görə vur-tut bir maşı-

nımız varıydı, onu da satdıq. Qabaq heç onların maşını 

da yox idi. İndi Lavan maşınla gedəndə babanı görəndə 

yanından düz keçir. Bilirsən, nə var? 

CÜMŞÜD: – Nə var?  

PAKİZƏ ANA: – Gedib ondan borc pul alanda da 

ehtiyatlı olmaq lazımdır.  

CÜMŞÜD: (təəccüblə qaşlarını çataraq) – Niyə?. 

PAKİZƏ ANA: – Eşitdiyimə görə, qonşuları Rahilə 

arvadın uşağı ağır xəstə imiş, yazığın pulu bir az çatmır-

mış, bilmirəm iki yüzmü, yoxsa üç yüzmü ondan borc 

alıbmış. Deyibmiş ki, bircə aylığına lazımdır. Qaytarıb 

gətirəcəm, vallah. Elə onun üstündən bircə gün keçən 

kimi bibin onun dalınca aləmə zınqırov qoşub ki, Rahilə 

mənim pulumu vaxtında gətirib çıxarmadı. Onu alabay-

daq etmişdi. Yazıqlar can hayında, bu nə hayda. O da 

biabır olmasın deyə gedib tez ayrı yerdən borcxərc tapıb 

gətirib pulu onun sifətinə çırpmışdı. Ancaq biz tez də 

qaytararıq. Saxlamarıq, a bala. 

CÜMŞÜD: – Yaxşı, ana. O, mənə çox şirin vədlər 

verib. İşlədib qabağında. Elə-belə bir sınayaram. Pul-

larını alandan bəri onu görmürəm. Elə hey xarici səfər-

lərdədir. İndi gəlib bircə dəfə də olsa üz-üzə, göz-gözə 

sınayıb borc istəyərəm də. Həmişə “biz hamımız bir 
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ailəyik, sən mənim balamsam” deyib hey başımı-beyni-

mi aparırdı. İnanmıram ki, ta mənə bu qədər hörmət-

sizlik eliyə.  

PAKİZƏ ANA: (Yüngülcə əsnəyib əlini ağzına 

tutdu. Sonra) – Artıq gecdir. Səhərə də az qalıb. Maraqlı, 

qəribə bir əhvalat danışım sənə. Bu əhvalatı mən 50 

ildən çoxdur ki, heç kimə danışmamışam. Bircə sənə 

deyirəm.  

CÜMŞÜD: (Maraqla anasına baxıb) – Hə, de 

gəlsin.  

PAKİZƏ ANA: (Yerini rahatlayıb) – Mən, 6-7 

yaşlarımda olanda küçədə özüm kimi balaca uşaqlarla 

top oynayırdım. Qəfildən gördüm ki, göydə atın üstündə 

bir nəfər gedir. Ancaq sənə onu deyim ki, məndən başqa 

heç kəs onu görə bilmədi. Bunu bircə görən mən oldum. 

Atlının tünd zoğalı rəngdə paltarı, ayağında da qara 

çəkməsi var idi. Şabalıdı rəngdə atı ilə göylərlə keçib 

getdi. Uşaqlara bir söz demədən tez qaçdım evə, bunu 

anama söylədim. Anam Firuzə rəhmətlik də məni tez 

həkimə apardı. Olanları həkimə söyləyəndən sonra dedi 

ki, bunu heç yerdə deməyək. Demədik də.  

CÜMŞÜD: (Razılıqla başını tərpədərək) – Elə düz 

də eliyib deməmisiniz, yoxsa deyəcəkdilər ki, başları 

xarab olub.  

Pakizə ana oğlu ilə üz-üzə oturmuşdur. O, boğazını 

arıtlayıb sözünə davam edir. 
 

PAKİZƏ ANA: – Atan da ki, od - alovla oynayırdı. 

1990-cı ilin 20 Yanvarında Bakıya rus hərbçiləri girib 

soyqırımı törətdilər. Ancaq atangil onların Gəncəyə gir-
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məsinin qarşısını aldılar. Rusların piyadaları Gəncə 

aeroportuna enmişdi. Dəmir yoluyla Ucarda, Kür-

dəmirdə də hərbi texnikalarının, silah-sursatla dolu 

eşalonlarının qabağını kəsə bilmişdilər.  

Deyirəm cəsur insanların tale yolları necə uzlaşar-

mış, qismətə bax sən. Cavanlığımızda böyük şairimiz 

Xəlil Rza Ulutürkün ailəsilə Dəlidağ yaylağında dəyə-

lərimiz yanaşı olardı. Onun oğlu Təbriz də balaca uşaq 

idi. Atan İsmayıl ağ, gözəl bir atın tərkində o yaylaq-

larda gəzdirərdi Təbrizi. 

CÜMŞÜD: (Qürurla köksünü qabardaraq) – 

Deyirəm, ana, biz xoşbəxt adamlarıq ki, Xəlil Rza Ulu-

türk kimi böyük şairin, azadlıq uğrunda mərd-mübarizin 

sözünü, söhbətini eşitmişik. Onu yaxından tanımışıq. 

Xəlil Rza hələ sovet dönəmində o quruluşun dağıla-

cağını bilən, gənclərə azadlıq toxumu səpən insan idi. 

Ömrünün axırınadək də əqidəsinə sadiq oldu. Məhbəslər 

də onun iradəsini sındıra bilmədi. Azadlıq uğrunda şəhid 

olan Xəlil Rza övladını da əsl vətənpərvər kimi tərbiyə 

etmişdi. Ana, kim deyərdi ki, o balaca Təbriz gəlib qəh-

rəmanımız olacaq, yağı ermənilərə qan udduracaq? Gör 

eey, sən qismətə bir bax.  

PAKİZƏ ANA: – Xəlil Rza çox namuslu adamıydı. 

Hamını ana-bacısı, qız-gəlini, öz doğması bilirdi. O ya-

zıq rəhmətlik böyük bacın Nəzrin yeniyetmə çağlarında 

xərçəngdən rəhmətə getdi. Sən onda anadan olmamışdın. 

Bacın Nəzrin yolotu yığa-yığa dəyəmizdən uzaqlaş-

mışdı. Xəlil Rza onu çağırıb tənbeh edib deyirdi ki, 

«niyə dəyədən uzaqlaşırsan?» Bacın da ona cavab ver-
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mişdi ki, yolotu dərirdim, əmi. Xəlil Rza bədii dillə 

danışmağı çox sevərdi. Demişdi ki, demirsən səni də o 

yolotu kimi qopardıb apararlar? Çox ləyaqətli insan idi. 

Eh, deyirəm, bala, ta artıq gecdir. Saat 5-ə az qalıb, bir 

azdan səhər açılacaq, dur gedək yataq. Mən də süfrəni 

yığışdırım. 

CÜMŞÜD: – Yaxşı, ana, gecən xeyrə qalsın. 
 

Cümşüd durub öz otağına keçir, paltarını soyunub, 

yerinə girir. Yorğanı üstünə çəkib yatmaq istəyirdi ki, 

qəfildən boğulmağa başlayır. O, qışqıraraq əl-qol atır, 

ayaqları ilə yatağı təpikləyir, sanki kiməsə müqavimət 

göstərir.  

CÜMŞÜD: – Rədd ol, rədd ol burdan. Nə istəyir-

sən? Nədir? Məni aparmağa gəlibsən? Çıx get burdan, 

mən hələ sənin deyiləm.  

Nəsə bir qüvvə onun ruhunu canından çıxarmaq 

istəyir. O, var qüvvəsi ilə vuruşur. 15-20 saniyədən son-

ra gözəgörünməz qüvvəni qova bilir və sonra da halsız 

vəziyyətdə qalxıb idman şalvarını geyinir, aynabəndə 

keçib işığı yandıraraq öz-özünə danışmağa başlayır: 

CÜMŞÜD: – Axı bu nə işiydi mənim başıma gəldi? 

Axı məndən nə istəyirlər, mən nə yatıb, nə yuxu gormu-

şəm ki, bu həyatda? Hələ gəlib mənim ruhumu çıxarıb 

aparırlar! Onun yarısı elə bil sinəmdən içəri keçmişdi. 

Yaxşı ki, hələ ayıq idim. Bir təhər qova bildim bu Əzra-

yıl köpəyoğlunun balasını. Cəhənnəmdə olan da gəlib 

özünə yoldaş axtarır, bu alçaq. Nə isə… Beynim, başım 

partlayır. Gedim yenə bir az uzanım, bir az beynim din-

cəlsin, yəqin ki, bir də belə olmaz.  
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O, işıqları söndürüb yenidən yatağına girir. Yenicə 

yatmaq istəyirdi ki, həmin hadisə təkrarlanmağa başl-

ayır. Cümşüd yenə vahimə içində, çılğınlıqla bir-iki 

dəqiqə ona müqavimət göstərə bilir. Onu rədd edən kimi 

havası çatmırmış kimi otağın işığını yandırıb mənfi 

aurasını dəyişmək üçün pəncərəni açır. Yenidən idman 

paltarını geyinib anasının yatdığı otağının işığını yan-

dırmadan onun yanına keçir və anasını yuxudan ayılt-

madan sol əlini ovcuna alır öpür. Əyilib anasının ovcun-

dan öpür. Sonra aynabəndə keçib işıqları yandırır. 
 

CÜMŞÜD: – Həə, onsuz da səhərə az qalıb, sübh 

çağıdır. Əzrayıl işıqlı yerə yəqin ki, gəlməz. Gəlsə də, 

heç olmazsa, gözüm açıq olar də. Nə olar, qoy gəlir-

gəlsin. Mübarizə aparacağam. Onsuz da, mənimki qorx-

maqdan  keçib. Yaxşı ki, anamla da halallaşdım. (O, 

əlini əlinə sürtə-sürtə, ovuşdura-ovuşdura danışır): Yax-

şısı budur, heç olmazsa, ölməzdən əvvəl gedim o kitab-

lara baxım. Ələlxüsus da ki, o yarımçıq qalmış «Sirlər 

xəzinəsi»nə baxım. Gələr, yenə gəlsin də. Bir cana borc-

luyuq onsuz da. Kitabı başa çatdırmamış ölüb-getsəm, 

havayı yaşamış olacam bu dünyada.  
 

Kitab rəfindən bir neçə kitab seçib masanın üstünə 

qoyur. Xəlil Rza Ulutürkün tərcüməsində olan yasəmən 

rəngli «Sirlər xəzinəsi»ni  kitabların içindən seçərək qol-

tuqlu kürsüsünə əyləşir, ayaqlarını qatlayıb böyük hə-

vəslə, ruhdan düşmədən kitabı açıb kitabla söhbətə 

başlayır. 
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CÜMŞÜD: Allah üçüncüdən saxlasın, onsuz da 

ömür boyu hara getmişəm, qabağıma 3 rəqəmləri çıxıb. 

Çox istədiyim rus dili müəlliməm Emira Qoşqar qızının 

evinə hazırlığa gedəndə qapısının nömrəsi 13 olubdur. 

İnstitutda oxuyanda şəxsi işimin nömrəsi 113 olubdur, 

yaşadığımız Əziz Əliyev küçəsindəki evimizin nömrəsi 

də 3-lə başlayır, rəhmətlik dayım Rəşidin ad günü 

iyunun 13-üdür. Bu üçləri çox sadalaya bilərəm, nə isə 

mənim də çöpümə bu 3 rəqəmi çıxıb. Neyləmək olar? 

Əzrayıl yəqin 3-cü dəfə yüz faiz aparacaq məni. Bu, 

qaçılmaz olacaq. Deyirəm dünya alimləri kaş ki, ölümün 

qabağını almağa bir əlac eliyəydilər. Sonra yenə kim 

həyatından bezərdi, bezərdi. Öz xoşuyla kim gedir-

getsin, yaxşı yol, heç kim saxlamasın da. Bu müvəqqəti 

həyatda bilmirəm camaat niyə birləşib bunun yollarını 

axtarıb tapmır? Nə var o çayçılarda, yeməkxanalarda! 

Gəzməyin də həddi-hüdudu olar da. Yığışıb elmə baş 

sındırsaydılar, yaxşı olardı. Hərədə bir istedad yatır axı. 

Heç olmazsa, Nizaminin bu «Sirlər xəzinəsi»ni əllərinə 

alıb oxusaydılar, başa düşərdilər ki, biz bəşəriyyəti bura-

xıb əlli-ayaqlı gedirik. O böyük Nizami boş durmadı. 

Qızıldan qiymətli vaxtını hədər yerə vermədi. Hamı 

həyatını belə mənalı eləsəydi, nə yaxşı olardı! İndi də 

düşüblər kompüterin üstünə! Əə, bir az da əlinizə kitab 

alın da, nə olar? Onsuz da əvvəl-axır dünya qara gəlir də.  

Sonra o, mütaliəyə başlayır. Artıq sübh çağıdır. 

Camal baba yuxudan durub aynabəndə daxil olanda 

görür ki, Cümşüd mütaliyə ilə məşğuldur.  
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CÜMŞÜD: (cəld başını babası tərəfə çevirib səs-

lənir) – Sabahın xeyir, ay baba.  

CAMAL BABA: – Sabahın xeyir, ay bala, sən 

axırda dəli olacaqsan. Bu boyda yuxusuzluq olaar?  

CÜMŞÜD: – Baba, həmişə demirsiniz ki, kişinin 

göbəyinə gün düşməz? Bir də, ay baba, yatan öküzün 

üstünə indi Əzrayıl oturur, eey. 

CAMAL BABA: – Eləmi? Deməli, qoçaq olmaq 

istəyirsən... Bala, mənim atam Ataxəlil qoçaq oldu, 

1920-ci ildə təcavüzkar 11-ci ordu ilə vuruşmalarda 

şəhid oldu. Mən də qoçaq oldum, Stalin sürgün elətdirdi. 

Bəraət aldım, yenə qayıtdım gəldim. Atan qoçaq oldu, 

ermənilər öldürdü. İndi sən də, qoçaq olsan, bayraqlarını 

dəyişənlər də səni udacaq. İndi onlar deyir planet də 

bizim olsun, elmin son nailiyyətləri də. A bala, özlərin-

dən başqa heç kəslə elmin axtarışlarını bölüşmək istə-

mirlər. Elə deyirlər təkcə biz. Əə, bəlkə, başqa xalqların 

istedadlılarından məsləhət alsalar, bəlkə, daha sürətlə 

nəyəsə nail olarlar. Nə olar adamın əlində müasir texno-

logiyalar olanda?   

CAMAL BABA:  (masaya yaxınlaşır) – Bu nədir, a 

bala, yenə mütaliə edirsən? Bunlar kimlərdi?  

CÜMŞÜD: – Haqverdiyevdi, Seyid Əzim Şirvanidi, 

Mir Cəlal Paşayevlə Pənah Xəlilovun “Ədəbiy-

yatşünaslığın əsasları”dı, Cəlil Məmmədquluzadə, bir 

dəə… Bir də ki, Axundzadədir. Dedim bir az oxuyum. 

CAMAL BABA: – Ə, bəs burda xaricilər də var. 

Markes, Düma, bu nədir belə? Tarle, üstünə də Napo-

leon yazılıfdı, bəs bu nə yazıf ondan?  
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CÜMŞÜD: – Çox maraqlı kitabdır, iki dəfə oxu-

muşam. Eləcə oradan bir neçə qeydlər götürmək 

istəyirdim. Elə onlardan bir qısasını desəm yaxşıdır. 

Napoleon qanlar tökə-tökə deyir ki, hər şey fransızlar 

üçün.  

CAMAL BABA:  (Hirslə) – Əşi, o qələt eliyir.  

CÜMŞÜD:  – Ay baba, elə olanda, mən də deyirəm 

ki, hər şey türklər üçün olmalıdır!  

CAMAL BABA: – Elə sən də qələt eliyirsən. Hər 

şey bəşər övladı üçün olmalıdır, a bala, nə vaxta qədər 

insan qanını su yerinə axıdacaqlar?  
 

«Qanlı yaşlar tökməyin axı nə mənası var?  

Çoxdan gəbərib gedib sağlığında yatanlar».  
 

Bax, kimlər, neçə əsrlərdir ki, güclü çıxır, deyir 

imperiya qururam, sonra da o biriləri deyir imperiya 

qururuq. Heç nə. Hansı bir az zəiflədi, yatdı, o birisi 

onun belinə minir. Başlayacaqlar 5 əsr o, imperiya 

olmağa, 10 əsr bu, imperiya olmağa. Əə, bu imperi-

yaların hamısı gəldi-gedər şeylərdi, vallah. Bəs o 

əlindəki nədir elə?  

CÜMŞÜD:  – Bu əlimdəki, baba, bunu Xəlil Rza 

Ulutürkün həyat yoldaşı  Firəngiz xanım anama bağış-

lamışdı. Bundan qiymətli kitab, xəzinə tanımıram, bu 

Nizaminin «Sirlər xəzinəsi»dir. Xəlil Rza Ulutürkün 

tərcüməsində bu şedevrdi, ey, şedevr. Onun tərcüməsi 

ana südü kimi sağılıb içilir ey. 

CAMAL BABA: – Bax, orda Nizami torpağın 

boynu yoğun olmağını göstərir, orasını oxudunmu?  
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CÜMŞÜD: – Yox, hələ orasına çatmamışam.  

CAMAL BABA: – Orda aydıncana göstərir ki, 

«Torpaq qurban gözləyən boynu yoğun imansız»dır. 

Mən onu başqalarının tərcüməsində oxumuşam. İndi 

alimlərimiz, istedadlarımız elə eləməlidir ki, özü də 

təxirə salmadan, bu boynuyoğun torpaq insanları özü 

üçün qurbanlıq gözləməsin. Onunla mübarizə aparmağın 

yolu, tək bir elmi axtarışlar aparmaqdadır. Bu yaşadığın 

həyatda torpaqdan yekə nəsə bir şey görübsən?  

CÜMŞÜD: (Bir qədər düşünüb cavab verir) – Yox, 

görə bilməmişəm, baba. 

CAMAL BABA: (Razılıqla başını tərpədərək) – 

Bizim nəsillərə o vaxtı Leninin, Stalinin repressiyaları 

mane olmasaydı, biz də rahat-rahat elmi axtarışlarla 

məşğul olardıq. Nəyəsə nail olardıq. Axı hərədə bir iste-

dad yatır. Sizin nəsillərin beyni ağ kağızdır. Gedin məş-

ğul olun dəə. Nə var, hərəniz gedib bir əyləncə axta-

rırsız? Bəs sonra? Kimdir sizə mane olan? Bir az da 

əziyyətə qatlaşın dəə. Yaxşı, a bala, sən də öz şedevrini 

oxu, mən də gedim əl-üzümü yuyum (deyib qapıya sarı 

gedir). 

Pakizə ana yuxudan durub aynabəndə keçir. 
 

CÜMŞÜD:  (Əlindəki kitabı gətirib masanın üstünə 

qoyur. Anasının üzündən öpüb) – Sabahın xeyir, ay ana. 

PAKİZƏ ANA: (narahatlıqla soruşur) – Sabahın 

xeyir. Nə olub belə, avazımış kimisən? Pakizə ana.  

CÜMŞÜD: – Hə, ana, bilirsən, səhərə yaxın başıma 

nə gəldi?  

PAKİZƏ ANA:  – Nə gəldi, nə oldu?  
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CÜMŞÜD: (Əl-qolunu ölçə-ölçə) – Bilirsənmi, 

üstümə Əzrayılın elə bil küçüyü cummuşdu. İki dəfə, 

düz iki dəfə. İçimə, deməli çiyinlərimin altından, sinə-

min içərisindən var gücü ilə üç-dörd dəfə içimin havasını 

silkələyib çıxardırdı. Nəfəsim getdi, gəlmədi, havasız-

lıqdan boğulurdum. Mən onu qovalaya bildim amma. 

PAKİZƏ ANA: (Həyəcanlanır. Qorxa-qorxa oğ-

lunu təpədən-dırnağa qədər süzüb) – Babaya dedin? 

CÜMŞÜD: – Yoox, hələ deməmişəm, nədi ki? 

PAKİZƏ ANA: – Sən bunu heç yerdə demə, deyər-

lər başına hava gəlib, yaxşımı? Babaya da demə, ürəyinə 

salar. Bu kliniki ölüm kimi bir şeydir. O vaxt rəhmətlik 

atamın da başına belə bir şey gəlmişdi. Sən de görüm, 

qorxdunmu?  

CÜMŞÜD: – Qorxmadım. Mənim bircə nigaran-

lığım alimlərin, istedadların bir yerə yığılmamasından-

dır. Neyniyək, inanmıram ki, bu, bizim nəslə qismət ola. 

Ölmək də deyirəm, nə asan şeymiş, bir andaca.  

PAKİZƏ ANA: – Yaxşı gedim, səhər yeməyini gə-

tirim, babanla oturun. Həm də sən də get əl-üzünü yu, 

gəl.  

Baba ilə nəvə gəlib səhər yeməyinə əyləşirlər. 

Cümşüd yeyə-yeyə sözünə davam edir:  

CÜMŞÜD: – Deyirəm, baba, elə professorlar, elə 

şairlər varıydı ki, atam rəhmətlik onlardan ötəri dəridən-

qabıqdan çıxırdı ey. Əl çəkmirdi, onlara fanatlıq eləyirdi 

yaman. Deyirdim: onlara niyə belə pərəstiş eləyirsən? 

Deyirdi: sən bilməzsən, bunlar bizim gələcəyimizdir, 

qaymağımızdır. Amma indi, baba, baxıb görürəm ki, 

bunlar heç bizim ayranımız da olmadılar.  
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CAMAL BABA: – Hə, bala, hər qələm tutanın 

dalınca getmək olmaz. O məni də eşitmirdi. Deyirdi, 

bunlar bizim ziyalılarımızdır. Day demirdi ki, bunların 

da iki başı olur.  

CÜMŞÜD:  – O necə olur, ay baba?  

CAMAL BABA:  – A bala, biliyin də iki başı var 

da. Məsələn, o bombaları hazırlayan alimlərin dalınca 

getmək olar? 

CÜMŞÜD: – Əlbəttə, olmaz.  

CAMAL BABA: (Təbəssümlə) – Hər qələm tutanın 

dalınca da getmək olmaz, bildinmi?  

CÜMŞÜD: – Həə, başa düşürəm.  

CAMAL BABA:  – Hələ eləsi də olur ki, gözlə 

görünməyən bombalar da hazırlayırlar. Bu, ondan da 

dəhşətlidir.  

CÜMŞÜD: – O necə olur elə? 

CAMAL BABA:  – Elə birini desəm, bəsindir. O 

ziyalılarımız ki, çoxusu Stalinin dövründə 37-ci ilin rep-

ressiya qurbanı oldular. Bax onlar elə gözəgörünməyən 

bombalara tuş gəldilər. Onları da üzdəniraq ziyalılarımız 

məhv etdirdi. (Qrafindən stəkana su süzüb bir-iki udum 

içib söhbəti dəyişir). Deyirəm, bu televiziya da elə çoxu-

nu paytaxtdan çəkir. Alimləri də, istedadları da. Məgər o 

istedadların çoxusu əyalətlərdən çıxmayıbmı? Nizami 

demiş, adama əsas nə lazımdır? Hava, bir də həvəs. Bir 

dəfə o televiziyaya tez-tez çıxan oxumuşlardan birinə 

dedim ki, ay müəllim, nə olar, heç olmasa, bir o rayon-

larda, kəndlərdə olan alimləri, istedadları da çəkin, 

qoyun xalq da tanısın. Dedim, o istedadları həvəsləndirin 

ki, xalqa, bəşəriyyətə daha çox xeyir versinlər. Dedi, 
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yaxşı, baxarıq, əmi. Dedim, çəkəndə də əyalətlərdən 

aysberqin görünən tərəflərini çəkirsiniz, müəllim, görün-

məyən tərəflərini də göstərmək lazımdır. Dedi ki, yaxşı, 

ağsaqqal, gəlib baxarıq-baxarıq! Heç nəyə də baxma-

dılar. Belələri bir şeyi fərqləndirə bilmirlər ki, o 

dahilərin, o istedadların çoxusu elə o əyalətlərdən çıxır. 

Məsələn, Tusi, Nyuton, Lomonosov, Yusif Məmmədəli-

yev… Yenə də sadalamaq olar eey. Saysan, saya-hesaba 

gəlməz. O televiziyaya çıxan oxumuşların da içində 

dolax gələnlər var ey, deyirəm. Ancaq həqiqi istedadlara 

qiymət verən yoxdur. 

CÜMŞÜD: – Hə, elə götürək qonşumuz Gülnaz 

xanımı. Neçə illərdir ki, elm sahəsində çalışır, vuruşur. 

Bir dəfə gəlib diqqət yetirməzlər ona. Öz havalarını çalıb 

elə öz havalarına da oynayırlar, xalqa qarşı çox etina-

sızdırlar.  

CAMAL BABA:  – Bilirsən, insanda paxıllıq, 

laqeydlik olmasaydı, Gülnaz xanım kimi istedadların 

sayı nə qədər çox olardı!… 

CÜMŞÜD: – Hələ elə adamlar var ki, elə ancaq 

adamı aldatmağa çalışaraq riyakarlıq edirlər ey. Belələri 

ən yaxın adamlarına belə xəyanət etməkdən çəkinmirlər. 

Baba, mən bu hiyləgərləri Nizaminin “Xosrov və Şirin” 

əsərindəki Şiruyəyə bərabər tuturam.  

CAMAL BABA:  – Hə, tutursan tut də bala, sənə nə 

deyən var ki? Elə düz fikirdəsən.  

CÜMŞÜD: – Bilirsən, baba, kimə salam verirəm, 

barmağım əskik gəlir; kimə borc verirəm, atır, qaytar-

mır; kimə dost-qardaş deyirəm, arxa çevirir.  

CAMAL BABA:  – Bilirsən nə var? 
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CÜMŞÜD: – Nə var? 

CAMAL BABA:   

– «Sən dünyanın üstündən xətt çək, bir az şad yaşa,  

Sənə uzaq olandan uzaqlaş, azad yaşa! 

Min-min bağrı yanmışı udan bir cəhənnəmə – 

Bu şeytanlar, bu divlər məskəninə çöl demə». 

CÜMŞÜD: – Bəs borc istəyən olanda neyniyim?  

CAMAL BABA: – Heç nə, kasıb verdiyindən 

utanmaz. Verirsən, ver də, ancaq elələrinə çox da yaxın 

getmə.  
 

Onlar yeməklərini yeyib qurtarırlar.  

CAMAL BABA: (Ayağa qalxıb) – Yaxşı, bala, 

durum mən özüm bir gedim paytaxta. Görüm o köhnə 

dost-tanışlarımdan kimi tapıram, səni bir işə düzəldək. 

CÜMŞÜD: – Yaxşı olar, ay baba, Allah səni həmişə 

var eləsin, ay baba. 

PAKİZƏ ANA: (Gəlib süfrəni yığışdıra-yığışdıra 

üzünü Cümşüdə tutur) – Gedim mən də evin qabağını 

süpürüm. 

CÜMŞÜD: (Ayağa qalxıb kitabını əlinə alaraq) – 

Hə, yaxşı, ay ana.  
 

Cümşüdgilin evinin qabağı. Pakizə həyətə bir vedrə 

su çiləyəndən sonra süpürgəsini gətirib süpürməyə baş-

layır. Həyətdə quşların cəh-cəhi eşidilir, ala pişik tən-

bəl-tənbəl uzanıb özünü günə verir. Pakizə ana da evinin 

qarşısını süpürəndə birdən doğma bacısı qədər sevdiyi 

əziz qonşusu Gülnazı evlərindən çıxan görür. Gülnaz 40-

45 yaşlarında, orta boylu, qara saçlı, ala gözlü, ya-

raşıqlı bir qadındır.  
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PAKİZƏ ANA: (təbəssümlə) – Bıy, Gülnaz, 

sabahın xeyir, belə sevincək hara gedirsən?  

GÜLNAZ XANIM: – Eh, ay Pakizə, gecəmi-gün-

düzə qatıb çalışırdım ki, insanlara nə isə bir köməyim 

dəysin. Özümü öldürə-öldürə, Nizami demişkən, içimdə 

mədən qaza-qaza, axır ki, bir elmi nailiyyət əldə eləmi-

şəm. Özüm sənə demirdim ki, müjdə kimi sonra xəbər 

verim. Axır ki, ağılla elmin yollarından birini axtarıb 

tapdım. Biz hamımız həyatımızı boş yerə, mənasız yerə 

keçirməməliyik. Bunu hər kəs başa düşməlidir. Bir də 

görəcəklər ki, bıy, ömür gedib, qocalıblar. Axı, hamı 

nəsə eləməlidir. Mən də bir elmi ixtiraya nail olmuşam. 

Bizə də təzə kurator qoyublar, bizim Akademiyada 

böyük institutun direktoru olubdur. İndi gedirəm onun 

qəbuluna, rəsmi razılıq versə, yuxarılar da qiymətlən-

dirəcək bu layihəni. Görək dəə, ora paytaxtdı, hər yerdən 

yığılıblar. Görək başımıza nə gəlir? 

PAKİZƏ ANA: – Hə, yaxşı-yaxşı. Yoldaşın maşını 

qapıdan çıxardır. Get, səni gözləməsin, gedin, gələndə 

xoş xəbəri mənə də deyərsən, yaxşımı?  

GÜLNAZ XANIM: – Yaxşı, sağ ol, oldu. Biz 

getdik.  

PAKİZƏ ANA: – Qayıdan kimi gəl de ha, bax 

gözləyəcəm.  

GÜLNAZ XANIM: – Narahat olma, gəlib nəticə-

sini birinci sənə danışacam, salamat qal.  
 

Gülnaz gedir. Pakizə həyəti süpürməyə davam edir. 

İşini qurtarana yaxın Şura xala əsasını yerə vura-vura 

skamyaya yaxınlaşır.  
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PAKİZƏ ANA: – Bıy, Şura xala, sən də gəldin, 

sabahın xeyir.  

ŞURA XALA: (əsasına söykənib ehmalca 

skamyada əyləşir) – Sabahın xeyir, a bala, neynirsən 

yenə, buraları təmizləyirsən?  

PAKİZƏ ANA: – Hə, təmizləməliyəm də, bəs kim 

təmizləsin? Şura xala, o sənin xoşladığın südlü, qozlu 

piroqdan bişirmişəm. İndi sənə ondan gətirəcəm. Bir 

yaxşı da ləzzətli Astara çayınnan var, qohumlarımız 

göndərib ordan. Bu dəqiqə işimi qurtarım, gətirirəm indi. 

Yaxşı, darıxma.  

ŞURA XALA: – Yaxşı, a bala, yaxşı, tələsmə sən. 

Niyə darıxıram ki? Eybi yoxdur. 
 

Pakizə işini qurtarıb evə keçir. Çayla piroqu gətirib 

Şura xalanın yanına qoyur:  
 

PAKİZƏ ANA: – Buyur, Şura xala, götür bir nuş 

elə, bax qoyuram yanına.  

ŞURA XALA:  – Çox sağ ol, qızım. Ağzın şirin 

olsun. 

PAKİZƏ ANA: – Halal xoşun olsun, ay Şura xala. 

Di mən keçim içəri, bir az işim var.  
 

Pakizə ana içəri keçər-keçməz Cümşüd qapıdan 

çıxır. Şura xalanı görüb üzünü ona tutur: 
 

CÜMŞÜD: – Salam, ay Şura xala, sabahın xeyir, 

necəsən?  

ŞURA XALA:  – Sağ ol, a bala, yaxşıyam, sağ ol. 

Elə anan da sağ olsun, sənin də üzün ağ olsun. Hara 

gedirsən get, uğuruna xeyir gəlsin.  
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CÜMŞÜD: – Çox sağ ol, ay Şura xala, bibimgilə 

gedirəm. Çoxdandı onunla görüşmürük. Yaxşı, ay ana, 

di mən getdim, hələlik.  

PAKİZƏ ANA: – A bala, dayan bir görüm, o boyda 

paytaxt şəhərə gedirsən. 

PAKİZƏ ANA: (Əlini xalatının cibinə salaraq) – 

Dayan bir, heç olmasa al bu qəpikləri götür, yol pulu elə. 

O boyda yolu piyada necə gedib-gələcəksən? Al, al 

götür. 

CÜMŞÜD: – Yaxşı, ver, di getdim, sağ olun. (Pulu 

anasından alıb cibinə qoyaraq sağollaşıb gedir). 
 

Pakizə anayla Şura xala: – Sağ ol, yaxşı yol.  
 

*** 
 

Gülnaz xanım həyat yoldaşı Ələkbər ilə Bakı şəhə-

rində Akademiyanın qarşısındadırlar.  
 

GÜLNAZ XANIM: (həyat yoldaşına) – Mən gedim 

görüm nə olur, gəlirəm. Məncə, hər şey yaxşı olmalıdır.  

ƏLƏKBƏR: – Sən gələnəcən mən də buralarda bir 

az var-gəl edərəm, – dedi. 
 

Şuralı müəllimin qəbul otağı. Gülnaz Şuralı müəl-

limin qəbul otağına gəlir. İçəri keçərək  katibəsi ilə 

salamlaşır. 
 

GÜLNAZ XANIM: – Şuralı müəllim yerindədirsə, 

deyin Gülnaz xanım gəlib. Sumqayıtın Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunun direktor müavini. 
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Katibə sürməli gözlərini süzdürüb nəzakətlə Gülnaz 

xanıma oturmaq üçün yer göstərir:  
 

KATİBƏ: – Bəli, yerindədir. Ancaq gərək bir az 

gözləyəsiniz. İçəridə bir nəfər var, o çıxsın, deyərəm. Siz 

gəlin əyləşin burda.  

GÜLNAZ XANIM: – Əyləşərəm, çox sağ olun.  
 

Bir neçə dəqiqədən sonra içəridəki adam çıxır və 

katibə akademikə xəbər vermək üçün içəri keçir, onun 

sözləri qapı arxasından eşidilir. 

KATİBƏ: – Şuralı müəllim, sizin yanınıza Sum-

qayıtın Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktor müavini 

Gülnaz xanım gəlib. 

ŞURALI MÜƏLLİM: – Həə, nə olar, qoy gəlsin. 

KATİBƏ:  (Çıxıb başı ilə işarə edərək) – Buyurun, 

keçin. 
 

Gülnaz xanım içəri keçərək salamlaşır. Akademik də 

öz növbəsində onun salamını alır və yer göstərir. 
 

ŞURALI MÜƏLLİM: – Gəlin əyləşin, eşidirəm 

sizi. 

GÜLNAZ XANIM: – Çox sağ olun. Bilirsiniz, 

Şuralı müəllim, dediyim layihəni gətirmişəm, təkcə qalır 

dövlət səviyyəsində eksperimentdən keçirmək. Bir də 

həmin ixtiralarıma əlavə olaraq bioloji qatqılar var, 

onları da bir sirr kimi özümdə saxlayıram. Onları yalnız 

dövlət rəhbərləri gələndə aşkara çıxardacam.  

ŞURALI MÜƏLLİM:  (Başını sağa-sola yelləyə-

rək qulağının ucunu tez-tez çəkə-çəkə üzünü Gülnaz 

xanıma tutur) – Həə, nolar, elə də eliyərsiz. Bağışlayın, 
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mənim bir az yaddaşımdan qaçıb, sizinlə, deyəsən, 

telefonla bu barədə söhbətimiz olmuşdu. Zəhmət olmasa, 

bir mənim yadıma salın həmin danışığımızı.  

GÜLNAZ XANIM: (Könülsüz də olsa telefonla 

dediklərini yenidən təkrar edir) – Bilirsiz, Şuralı müəl-

lim, mən sizə demişdim ki, mineral su ilə nefti əvəzlə-

mək olar. Təkcə qalır ki, bu layihə dövlət proqramına 

salınsın. Bu mənim doktorluq işimdir və bunun, nəticə 

etibarı ilə müyyən avadanlıqları quraşdırılmalıdır. Dok-

torluq işində də göstərmişəm. Sizinlə telefonda danışan-

da çox sevindiniz. Siz dediniz ki, elə yaxşı oldu, gətirib 

gəlin, sizin doktorluğunuzu da təsdiqlədərik. Bu, elmi-

mizdə ən böyük uğurlardan biri olacaq. Dediniz ki, 

müavinsiniz. Elə sizi də institutunuzun direktoru təyin 

edərik. Onsuz da o yer hazırda boşdur.  

ŞURALI MÜƏLLİM: – Hə, hə, çox gözəl, nə 

gözəl! Elmin sıçrayışıdır bu… Bu mineral sudan nə 

qədər istifadə olunsa, bir o qədər yaxşı olar.  

GÜLNAZ XANIM: (Həmsöhbətini təsdiqləyir) – 

Bəli, doğru buyurursunuz. Hələ üstəlik, neft də tükəndi-

tükənmədi, bu bizə milyardlarla gəlir gətirəcək. Bir də 

təhsilimizdə nə qədər istedadlı olanlar varsa, hamısını 

səfərbərliyə almaq lazımdır.  

ŞURALI MÜƏLLİM: (əyyaşcasına sorğulu 

gözlərini Gülnaz xanıma dikərək) – Axı nəyə görə? 

GÜLNAZ XANIM: – Ona görə ki, bu dəqiqə elmi-

texniki tərəqqi nə qədər yüksəlirsə, həyat üçün bir o 

qədər də təhlükə çoxalır. 

ŞURALI MÜƏLLİM: (Marağını gizlədə bilmir) – 

Niyə? Bir az tez deyin görüm. 
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GÜLNAZ XANIM: (Bir az da həvəslə, sevinclə 

fikrini izah edir) – Deyirəm, deyirəm. Bilirsiz, bütün 

kompyüter, internet sistemi, yəni, bunların peykdən 

tənzimlənməsi bir tərəfdən uğurludursa, bir tərəfdən də 

ziyanlıdır. Ziyanlıdır ona görə ki, bütün dünya sakinləri 

bundan şüalanır. Kənd təsərrüfatı məhsulları keyfiyyətini 

itirir, insanlar da zəhərlənir. Xərçəng xəstəlikləri, talas-

semiyalar, daha nələr, nələr yaranır. Hamıya həyəcan 

təbili çalmaq lazımdır. Bu elmi inkişafın, üzr istəyirəm, 

iki başı var. Biri mənfidir, biri də müsbət. Mənfisi odur 

ki, yəni, elə götürək atom bombasını. Bunu da alimlər 

ərsəyə gətirif, bu belə. Bir də, qabaqca da dediyim kimi, 

peykin şüalarının ziyanı. Ancaq görürsünüz ki, yaxşı 

tərəfləri də var. Məsələn… 

ŞURALI MÜƏLLİM: (Gülnaz xanımın sözünü 

kəsərək) – Bilirsiz, vaxt qızıl kimidir. Biz onu bir an da 

boş buraxmamalıyıq, eləmi? (soruşaraq donuq nəzər-

lərini ona dikir).  

GÜLNAZ XANIM: (bu baxışlardan diksinir, bir 

anlıq duruxub sonra söhbətinə davam edir) – Həə, 

əlbəttə, hər an, saniyə belə dəyərli olmalıdır, lakin Şuralı 

müəllim, tez, lap tez bütün dünya ayılıb başa düşməlidir 

ki, elmin inkişafında təzadlar baş verməsin. Elə onun 

üçün də çalışmışam elmi işimdə təzadlardan qurtulmağın 

yollarını axtarım, tapım.  

ŞURALI MÜƏLLİM: (hövsələsizliklə) – Nə oldu, 

axtardığınızı tapdınız?  

GÜLNAZ XANIM: – Bəli, tapdım, Şuralı müəllim, 

bilirsiz, bu, həmin gətirdiyim layihədir dəə. Bu, kimyəvi 

neft məhsullarını əvəzləyir və heç havaya, atmosferə 
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ziyanı dəyməyəcək. Bilirsiniz neft yanacağı ilə nə qədər 

zavodlar, təyyarələr havanı çirkləndirir? O isə həyatı 

zəhərləməklə gətirib yer kürəsini öz oxundan çıxara 

bilər. Bütün canlılar məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşə 

bilər. Bəşər tariximiz yoxa çıxandan sonra biz də 

olmayacağıq. Bu, bir ölkəyə düşən atom bombasından 

dəhşətlidir. Belə ki, buna söz tapıb demək çətindir. Onu 

bilirəm ki, Yer kürəsi ha tərəflərəsə yoxa çıxacaq.  

ŞURALI MÜƏLLİM: – Həə, dediniz, qurtardınız. 

Bayaqdan elə hey siz danışırsız, indi də mən danışım. 

Uzun sözün qısası, jurnalımıza 173 manat abunə olmaq 

lazımdır. Təzə fond da yaratmışıq. Oraya da illik 500 

manat ödəmək lazımdır.  

GÜLNAZ XANIM: – Hə, nolar, onları da ödəyərik. 

ŞURALI MÜƏLLİM: – Bu işinizə görə də bir 

milyon avans, yəni şapka ödəməlisiniz. Bir də, bir də… 

GÜLNAZ XANIM: –  Bir də nə? 

ŞURALI MÜƏLLİM: – Bir də sizin özünüz mənim 

yaman xoşuma gəlirsiniz. Gözəlsiniz, yaraşıqlısınızz.  

GÜLNAZ XANIM: – Nə?! 

ŞURALI MÜƏLLİM: – Deyirəm, sizdən mənim 

xoşum gəlir, Gülnaz xanım. 

GÜLNAZ XANIM: – Eləə?  

ŞURALI MÜƏLLİM: – Hə.  

GÜLNAZ XANIM: – Onda bir dur gəl yanıma.  
 

Şuralı müəllim sevincək cəld durub ona yaxınlaşmaq 

istəyir Gülnaz xanım qəflətən masanın üstünə qoyduğu 

çantasını var gücü ilə onun paçasının arasına ilişdirir. 
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Şuralı müəllim ağrıdan iki qatlanan kimi Gülnaz sağ əli 

ilə ona tutarlı bir şillə də vuraraq üzünə tüpür. 
 

GÜLNAZ XANIM: – Al payını, əclaf köpəyoğlu! 

(qapını çırpıb çıxır). 
 

Gülnaz xanım dəhlizə çıxaraq əvvəlcə tələsik dəhliz-

də aşağı düşmək istəyir. Birdən sanki ayılan kimi olur.  
 

GÜLNAZ XANIM: (Öz-özünə) – Mən hara gedi-

rəm? Ələkbər məni görən kimi biləcək ki, nəsə olub. O 

da qızışdımı – qurtardı. Hələ gedim bir şöbə müdiri 

Gövhər xanımla da görüşüm, məsləhətləşim, sonra. 
 

Gülnaz xanım özünü birtəhər ələ alıb həmkarı, məs-

ləkdaşı Gövhər xanımın otağına gəlir. Onun otağının 

qapısını bir az aralayaraq: 
 

GÜLNAZ XANIM: – Salam, gəlmək olar, Gövhər 

xanım?  
 

Gövhər xanımın iş toağı. Gövhər xanım yazı yazır. 

O, başını qaldırıb Gülnaz xanımı görcək yerindən qalxır.  
 

GÖVHƏR XANIM: – Ooo, salam, salam! Necəsiz, 

xoş gördük, xoş gəlmisiniz, nə var, nə yox?  
 

Onlar bir-birləri ilə görüşüb öpüşürlər. Gövhər xa-

nım ona oturmaq üçün yer göstərir:  
 

GÖVHƏR XANIM: – Buyur, buyur, əyləş, elə 

burada. Nə yaxşı gəlmişdin?  

GÜLNAZ XANIM: (Əyləşərək) – Yaxşı gününüz 

olsun, ay Gövhər xanım. Gövhər xanım, bəs bu nə 
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kitabdır burda? (O, kitabın üz qabığını oxuyur) Şuralı 

Zəncirli. «Dünyada qloballaşmanın getməsi». 

GÖVHƏR XANIM: – Hə, hə, onunkudur, bizim 

müdirin.  

GÜLNAZ XANIM: (oxuyur) – “11 fəxri beynəl-

xalq mükafat laureatı, insanların dərdi-səri ilə yaşayan 

ziyalı”. Bu adam hansı yoxsulun, hansı insanın dərdinə-

sərinə qalıbdır ki? 

GÖVHƏR XANIM: – Ay, sən canın, üz vurma, 

necə olsa, müdirimizdir də… Yola verməliyik, neyləmək 

olar? Sən düz deyirsən, bunun kimi alimlər çalışmağa 

imkan vermirlər. İndiki bütün nə nailiyyət varsa, bax, 

elektrik işığı, televizor, mobil telefonlar, kompyüter, nə 

bilim, qatar, təyyarə, gəmi, bundan başqa tibdə ürək, 

böyrək dəyişmələri, sayı-hesabı olmayan bütün elmi 

nailiyyətləri dərk etmədən istifadə edirlər. Eləcə ortalıq-

da əl-ayağa dolaşırlar, əllərindən-başlarından da bir şey 

gəlmir. Şəkərin də, xərçəngin də qoymurlar ki, əlacı 

tapılsın. Sizin kimi alimlər gəlirlər, yaradıcı əməlləri ilə 

əbədi qalırlar, onlar kimisi də gəlir-gedir. «Qonaqdırlar» 

də. Heç bir iz də qoyub gedə bilmirlər. Onlar haradan 

bilsinlər ki… O məsələ, demək istəmirəm. Biz alimlər 

olmasaydıq, bunlar orta əsrlərdəki kimi atda, arabada 

qalası şeylər idi, – dedi.  

GÜLNAZ XANIM: (Kinayə ilə) – Gövhər xanım! 

Üzr istəyirəm, bəs bu danabaş necə olub ki, gəlib bura 

çıxıb? 

GÖVHƏR XANIM: (Baş barmağı ilə şəhadət 

barmağını bir-birinə sürtüb pula işarə edərək) – Necə 

olacaq, bununla. 
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GÜLNAZ XANIM: – Yəni, pulla deyirsiz?  

GÖVHƏR XANIM: (Çiyinlərini çəkib sözünə 

davam edir) – Ay sağolmuş, indi bizim bu bədbəxt 

Şuralı müəllim başa düşə bilmir ki, işə gəldiyi maşını, iş 

yerinin yuxarı mərtəbəsinə liftlə yuxarı qalxmağı, evin-

dəki paltaryuyan maşınının arvadına yardımçı olmağı, 

soyuducunun işləməyi, qazla xörəyin bişməyi, kondisio-

nerlə qışda özünü qızdırmağı, yayda özünü istidən 

soyutmağı... 

GÜLNAZ XANIM: (Onun sözünü təsdiqləyir) – 

Adicə yaşadığımız, işlədiyimiz binaların sementlə tikil-

məyi, onun nə qədər zəlzələyə davamlılıq dərəcəsinin 

nəzərə alınması bizim təhlükəsizliyimizə xidmət edir. 

Bunlar da elmi inkişafın nəticəsidir.  

GÖVHƏR XANIM: – Hələ göylərlə o ölkə mənim, 

bu ölkə sənin «samalyot»la şütümələrini, müalicədə 

istifadə olunan o dərmanların ən keyfiyyətlisini, kosmo-

sa uçuşu, aya insan ayağı dəyməyini, başqa-başqa nailiy-

yətləri də saymaq olar və bütün bunları içimizə düşmüş 

bəzi viruslar anlaya bilmir. Düşünə bilirlər ki? Bəlkə də, 

ona görə düşünə bilmirlər ki, modifikasiya olunmuş 

kənd təsərrüfatı məhsulları ilə qidalanırlar, xüsusən də 

ətdən çox istifadə etməkdən başları da qatbaqat piylənib. 

Nə bilim, vallah, desək, gəlin o qatları təmizləyək, bizi 

köçürdərlər. Anadan əmdiyimiz südü burnumuzdan tö-

kərlər deyə, biz də qorxuruq.  

GÜLNAZ XANIM: – Mən bir onu ayıltmağa 

çalışdım, kim bilir, bəlkə də, gedib o kənd təsərrüfatının 

modifikasiyasının fəsadlarından təmizlənə; nəhayət, başa 
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düşə ki, mən neynirəm. Ömür gedir, zaman isə heç nəyi 

gözləmir, ay Gövhər xanım.  

GÖVHƏR XANIM: – Əlbəttə, çox düzgün, yerində 

deyirsiniz, elədir. Bağışlayın, siz ona neynədiniz ki, ayıl-

sın? 

GÜLNAZ XANIM: – Heeç, bir şillə vurdum. Bir 

də, dönə-dönə sizdən üzr istəyirəm, üzünə tüpürdüm, 

vəssalam.  

GÖVHƏR XANIM: – Aa, bu necə oldu?! Belə 

birdən-birə? 

GÜLNAZ XANIM: (öz-özünə) – Mən hər şeyi 

açıb-bükə bilmərəm, ayıbdır, yaxşı çıxmaz. (sonra uca-

dan) Heç nəə, o, gah dedi ki, selə-sunamiyə qarşı yaxşı 

işdir bu, gah dedi institutun jurnalına 173 manat illik 

abunə olmaq lazımdır, dedim, nə olar, olaram. Gah dedi 

fond yaratmışıq, ora illik 500 manat ödəniş etmək lazım-

dır. Dedim, onu da ödəyərəm. Axırda da dedi ki, bir 

milyon şirinlik vermək lazımdır. Mən də dedim nə olar 

ki, vermək lazımdırsa, verim də, nə deyirəm. Elə yerim-

dən durub ona yaxınlaşıb bir şillə vurdum, bir də 

«roja»sına o məsələ. “Şərəfsiz köpəyoğlu” dedim də, 

qapısını çırpıb çıxdım, gəldim sizin yanınıza.  

GÖVHƏR XANIM: (Şövqlə gülümsəyərək) – Ooo, 

siz nə zor iş yapmısınız, türklər demişkən, bayılyoorum, 

bayılyoorum. Siz sanki lap elə o «Ögey ana» filmindəki 

İsmayılın oxumaq müjdə xəbərini Dilarəyə çatdırılması 

kimi sevinc hisslərini yaşatdız mənə, halal olsun sizə. 

Bəlkə, o, indən belə özü oxuyub əsl alim ola bilməsə də, 

əsl alimə qiymət verə. 
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GÜLNAZ XANIM: – Neyniyim, vallah, mənim də 

gücüm elə buna çatdı. Başa salammırdım. Eləcə onu 

deyir ki, mən heç nə bilmirəm, pul ver, pul ver. Özü də 

nağd, nə az, nə də çox, düz 1 milyon dollar deyib, elə 

hıx-nıx israr eliyirdi. Yenə sizdən ifadəmə görə üzr istə-

yirəm, bu zırramaya dedim ki, ay zırrama, ölkəyə 

milyardlarla gəlirlər gələcək, hələ siz bu layihəni yuxarı-

lara çatdırın, onlar özləri ağayana kübar bir addım 

atacaqlar. Onlar yeni-yeni islahatların acıdırlar. Elə 

ondaca bir 3 milyon dollar versələr, nə deyirəm, yenə 1 

milyonunu verərəm də sizə, – dedim. Alınmadı. Nə isə, 

bax belə. Elə onun üçün də Nizami belə yerdə göstərir 

ki: «Sabahı düşünmədən bu gün olmuş bəxtiyar». İndi 

deyin görüm, Şuralı müəllim yazıq hardan görmək 

istəsin gələcəyi, müqəvva ki, müqəvva. Deyir, elə nəyi-

mə lazımdır hamımızın bundan xeyir görməyi, mənəcə 

qabaqca nağd pul olsun. 

GÖVHƏR XANIM: (Dərindən köks ötürüb) –Belə 

yerdə dahi Nizami yaxşı deyir:  
 

«Nə vaxtacan əl atıb özgə budağından, 

Dövlətim kaş bir az da çox olsun deyəcəksən?» 

Tutalım, qamarlayıb, aləmi, tutdun da sən, 

Gedəndə ki, əl çəkib, əliboş gedəcəksən! 

Nəfs vurub dağıdır hər cür qayda-qanunu, 

Qoy qənaət qılıncı vursun nəfsin boynunu. 

Heyhat, bir könül əhli, uca, ulu qalmadı, 

Cahanda mərifətli Adəm oğlu qalmadı.  
 

Bu zaman Gülnaz xanım qabağındakı kitabı vərəq-

ləyərək Gövhər xanımı dinləyir.  
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GÖVHƏR XANIM: (Bir neçə anlıq susub sonra 

sözünə davam edir) – Baxın, Gülnaz xanım, görürsüz, 

elə bil siz bu layihəynən bağçanızda bir alma ağacı 

əkirsiniz. O, bilsəydi, ən azından nəfsini tox eyləyib siz 

əkdiyiniz ağacın budağına əl atmazdı. Hələm bu Şuralı 

müəllim qabaqkı çağırışda deputat da olub. Yəqin belə 

vəkillik edib də insanlara! Özü də hardan gəlir, hara 

gedir heç özü də, vallah, bilmir. Tutalım qamarlayıb 

sizin də bir milyonunuzu aldı, gedəndə axı əliboş gedə-

cək bu aləmdən. Alimlər, elmin hesabına yenə də 

durmadan, gecə-gündüz çalışmalıdılar ki, bir əlac 

tapılsın ki, insanların bu dünyadan o dünyaya tez getmə-

yinin qarşısı alınsın. Heç olmasa, ömrü uzansın. Di gəl, 

bu işə yenə Şuralı müəllim kimiləri yamancana mane 

olur. İnsan oğlu insanların yenilik gətirmələrinə, loru 

dildə desək, bu Şuralı müəllim kimilərin tormoz qoyması 

elmə katastrofadır. Dünya alimləri hələ beyinlərinin təx-

minən 5-6 faizini işlədə biliblər, bu ixtiraları, nailiy-

yətləri əldə ediblər. Şuralı kimiləri mane olmasa, gör nə 

nailiyyətlər qazanılar. 

GÜLNAZ XANIM: – Doğrudur, düz buyurursunuz, 

elədir. Bütün bəşəriyyət yeni-yeni elmi kəşflərin ardınca 

getməlidir. Bütün ölkələrdə Nasa kimi elmi mərkəzlər 

açılmalıdır, elmi mübadilələr aparılmalıdır.  

GÖVHƏR XANIM:  (Fikrini tamamlamağa 

tələsir) – Bilirsiniz, adi adamlar hər saat sezə bilmirlər, 

çünki başlarını məişət qayğıları ilə qatırlar. İnşallah, iste-

dadlılar, alimlər bir yerə yığışsalar, hər şeyin çarəsini də 

taparlar. Başqa bizə məlum olmayan planetlərdən uçub 
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gələn obyektləri də aşkara çıxardarlar. Zaman tükənən 

deyil, alimlər çox, lap çox çalışmalıdırlar ki, zamanı da 

qabaqlasınlar. Zaman biz bəşər övladını uda bilməsin. 

Siz heç narahat olmayın, Gülnaz xanım. Sizin bu layihə-

nizi yaponlar, yəhudilər, almanlar tez bir zamanda də-

yərləndirəcəklər, buna heç şübhəniz olmasın. Onlar belə 

şeylərdən ötrü ölmürlərmi? Bunun hamıya xeyri olaca-

ğını yaxşı bilirlər. Siz qorxmayın, onlar sizin müəlliflik 

hüququnuzu pozmazlar. Nəyiniz varsa: fləşkartda, kağız-

larda nə varsa, hamısını verin, məndə onların ünvanı var. 

Onlara sizin adınızla göndərib cavabına görə də sizi 

tezliklə sevindirərəm.  

GÜLNAZ XANIM: (Gövhər xanımın vəd etdiyi 

sevinci indi yaşayır) – Çox sağ olun, nə gözəl, nə yaxşı! 

Siz nə gözəl insansınız! Allah sizdən razı olsun. Buyu-

run. 
 

Gülnaz xanım ayağa qalxıb çantasından layihəsini 

çıxarıb Gövhər xanıma təqdim edərkən yenə Şuralı 

müəllimin qarasına danışmaqdan özünü saxlaya bilmir: 
 

GÜLNAZ XANIM: – Ermənilər torpaqlarımızı 

qapmaq istədiyi kimi, bunun kimiləri də inkişafı qapır 

deyirəm.  

Və onlar öpüşüb sağollaşırlar. 
 

GÜLNAZ XANIM: (Təbəssümlə) – Gedim, həyat 

yoldaşım da bayaqdan aşağıda gözləyir. Oldu, çox sağ 

olun. 
 

Gövhər xanım da eyni təbəssümlə cavab verir: 
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GÖVHƏR XANIM: – Siz də sağ olun, arxayın 

gedin, sağ olun. 
 

Gülnaz aşağı düşüb həyətə çıxır. Ələkbər  yaxınlıq-

dakı skamyada oturub onu gözləyir. Nəhəng, pəhləvan 

cüssəli, vuran-tutan Ələkbər Gülnazı görən kimi yaxın-

laşıb soruşur: 
 

ƏLƏKBƏR: – Necə oldu, hə? 

GÜLNAZ XANIM: – Necə olacaq? O, nə qanır ki, 

elm nədir, helm nədir? Qanmaz gəlib, elə qanmaz da 

gedəcək. Titul almaqla deyil ki! Ancaq sonrası yaxşı 

oldu. Şöbə müdiri Gövhər xanım sağ olsun, layihəni 

xarici ölkələrə göndərəcək, müsbət nəticə də qaçıl-

mazdır. O, həll edəcək bu məsələni, problem yoxdur, 

narahat olma. 

ƏLƏKBƏR: – Ə, şükür ki, belə insanlar var imiş 

ey. Sən gərək o direktorun da sifətinə tüpürəydin.  

GÜLNAZ XANIM: – Qorxma, elə üzünə tüpürdüm 

də. Dedim, sizin mənə nə vəzifəniz lazımdır, nə də 

titulunuz. Bax belə.  

ƏLƏKBƏR: – Yaxşı elədin, ancaq istəyirsən gedim 

onun başını üzüm, çıxsın getsin. Özün bilirsən ki, mən 

belə şeylərin altından çıxmağı da bacarıram.  

GÜLNAZ XANIM: – Ə, yox-yox, lazım deyil, sən 

nə danışırsan? Onsuz da o, nə həyatı, nə də ki, elmi inki-

şafı dərk edəcək. Elə avam gəlib, avam da bu dünyadan 

köçüb gedəsi şeydi. (Ələkbərin daha sorğu-sual etmə-

sinə imkan verməmək üçün söhbəti dəyişir). Burda da 

yaman isti var ey!.. İçəridə kondisioner işləyirdi deyə 

adam heç nə hiss eləmirdi. 
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ƏLƏKBƏR: – Bayaq bu yaxınlıqdakı bağda yaxşı 

dondurma yedim. İstəyirsən gedək yeyək bir az. Sonra 

yenə gedərik. 

GÜLNAZ XANIM: – Hə, yaxşı, gedək yeyək. 
 

* * * 
 

Cümşüdün bibigilin evinin qabağı. Cümşüd bibisigi-

lin evinə gedib çatanda bibisinin baldızı Səmayə xala ilə 

rastlaşır. O, 55-60 yaşlarında kök, nurani bir qadındır.  
 

SƏMAYƏ XALA: – Cümşüd, salam, bala, necəsən, 

anangil necədi? 

CÜMŞÜD:  – Salam, ay Səmayə xala, sizdə nə var, 

nə yox? Necəsiniz?  

SƏMAYƏ XALA: – Sağ ol, yaxşıyam, hə, mən də 

bir az olar gəlmişdim bunlara.  

CÜMŞÜD: – Bibim də evdədirmi?  

SƏMAYƏ XALA: – Hə, evdədir, a bala. O, indii 

karoldu, karol, həə. Get içərii, get görüş. Qardaşımla 

qabaq-qabağa oturub asta-astaa çay içirlər. Taa onlara 

deyiləsi sözüm yoxdur, a bala, gedirəm. 

CÜMŞÜD: – Bəs bu həyətdə üç dənə maşın var, 

piyada niyə gedirsiniz, qardaşınız niyə aparmır sizi? 

SƏMAYƏ XALA: – Nə bilim, a bala, qardaşım 

arvadıı, bibin Nobeli alandan bərii ora-bura çox maşın 

sürmürlər.  

CÜMŞÜD: – Niyəə?  

SƏMAYƏ XALA: – O Nobelin ab-havasıı qarda-

şıma da təsir edib, o taa bəşəri düşünməyə başlayıb, 

balaa. Deyir ekonomiya eləmək lazımdır kii, ekologiyaa 
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pozulmasın. Yoxsa kii, insanlaar zəhərlənir bundan. 

Yaxşı, a bala, mən də gedim deyirəm.  

«Nəfsin quduzlaşması insanı söküb tökər.  

Nəfsi ram edə bilmək peyğəmbərlik qüdrəti». 
 

Get-get a bala, sən də görüş mən də getdim, sağ ol. 
 

CÜMŞÜD: – Yaxşı, görüşərəm, sağ olun, Səmayə 

xala.  
 

Səmayə xala uzaqlaşır. Cümşüd bibisigilin evinə 

keçərkən ərklə səslənir:  
 

CÜMŞÜD: – Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi! 
 

Səsə bibisinin əri Lavan dayı çıxır: 
 

LAVAN DAYI: – Həə, gəl içəri, xoş gəlibsən, nə 

durmusan, gəl otur.  

Onlar görüşəndən sonra Cümşüd keçib masanın baş 

tərəfində, ortada əyləşir. Ər-arvad masanın əks tərəfin-

də, üçbucağın iki bucağı kimi qabaq-qabağa əyləşdilər. 

Onların hər ikisi çay içirlər.  
 

BİBİ: (Stəkanı nəlbəkiyə qoyub gözünü Cümşüdə 

dikir) – Hə, de görək necəsən, nə var, nə yox, atam 

necədir, anan necədir, yaxşıdılarmı? Çoxdandı xarici 

səfərlər başımı qatır, «samalyotla» gah o ölkəyə, gah bu 

ölkəyə gedirəm. Başım açılmır ki, açılmır. Sonuncu dəfə 

də Parisə getdim. Hüqonun ev muzeyini ziyarət elədim 

gəldim. Orada şəkil də çəkdirdim. İndi də pərəstişkar-

larım əl çəkmirlər a bala. Tələb edib deyirlər ki, 

deputatlığa namizədliyini ver. Gərək verəm də, neyni-

yim. Yəqin xalqa vəkillik etməyim lazımdır.  
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CÜMŞÜD: – Hə, yaxşı eliyirsən, ay bibi, o da 

lazımdır, xeyirli, uğurlu olsun. 
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BİBİ: – Eeh, ay bala, sənin də bəxtin gətirmədi. Qa-

rabağ müharibəsi düşməsəydi, atan sağ olsaydı, onun 

imkanı çatardı ki, sənə şəxsi təyyarə də alsın, səni lap 

Harvardda oxutsun. Sən oraya öz «samalyot»unla gedib-

gələ bilərdin. 

CÜMŞÜD: – Heç nə olmaz, təki atam sağ olaydı. 

Elə burda da təhsil almaq eyib etməz, əşi. Nə olacaq ki? 

(bir qədər sükutdan sonra): – Bibi, bu yaxınlarda Nobel 

mükafatı aldığına görə səni təbrik eliyirəm. Bağışla da, 

hələ işləmirəm, əlim aşağıdır bir az. Hələlik əliboş gəl-

mişəm yanına. 

BİBİ: – Heç nə olmaz, başına dönüm, nə olacaq ki?  

CÜMŞÜD: – Bəs Səlim hardadır?  

BİBİ: – Türkiyəyə, Quş adasına kruizə getmişdi. 

İndi də, anası ölsün, yol yorğunu olub gəlib-çıxıb. O 

birisi otaqda yatır.  

CÜMŞÜD: – Yaxşı eliyib gedib gəzir, hərdənbir o 

da lazımdır.  

BİBİ: – Bəs, bayaqdan sənnən danışırıq, bağışla ey, 

sənə çay da təklif eliyəmmədim. Çay suyumuz indicə 

qurtarıb, gedib bulaqdan su gətirmək lazımdır.  

Səlim də yatır, istəyirsən qoy Lavan dayın tez su 

gətirsin, gəlsin.  

LAVAN: (özünü yerindən durmaq istəyən kimi 

göstərir, dodaqucu) – Hə, nə olar, gedib bu dəqiqə 

gətirim, gəlim. 

CÜMŞÜD: – Yox, yox, siz nə danışırsız, əşi. Kiçik 

dura-dura Lavan dayı gedib gətirməyəcək ki. Gedib bu 

dəqiqə özüm gətirərəm. (ayağa qalxaraq 2 boş vedrəni 

götürüb gedir və yolda öz-özünə) “Qapılarında düz üç 
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dənə maşını var, ta mən nəyinə lazımam. Ta göynən ge-

dib-gəlir, ayağı da yerə az-az dəyir. Eybi yoxdur, birinci 

və axırıncı dəfə, nə olur-olsun, bircə dəfə də olsa ağız 

açıb sınamalıyam ey. 20 manat bundan ötrü nə puldu ki! 

Öz aramızdır, məni də 20 manata satmayacaq ki!” 
 

Cümşüd vedrələri gətirib yerinə, mətbəxə qoyub 

yenə gəlib həminki yerində əyləşir. 
 

CÜMŞÜD: – Bibi, gətirdim suyu, narahat olma, 

qoydum mətbəxə.  

BİBİ: (Könülsüz-könülsüz) – Həə, çox sağ ol, başına 

dönüm. Bilirsən, qulluqçumuz da bu gün gəlməyib, 

xəstələnib.  

CÜMŞÜD: – Allah şəfasını versin. 

BİBİ: – Qazımız da dünəndən kəsilib. Elə tok soba-

sında qaynatmışdıq çayı. O da bir az gec qaynadır. Qoy 

istəyirsən durum gedim elə tok sobasında qaynadım.  

CÜMŞÜD: – Yox, yox, bibi, sən canın, heç nə la-

zım deyil. Gedirəm, bir az işim var. Narahat olma, qalx-

ma, sən. Sən canın, əyləş.  

BİBİ: – Yaxşı, nə deyirəm, a bala... Həə, indi 

yadıma düşdü Cümşüd, eşitdim deyibsən ki, keçmişinə 

güllə atanın gələcəyinə top atılar, düzdür? 

CÜMŞÜD: – Həə, demişəm, nədi, nə olub ki?  

BİBİ: – Yoox, heç nə, elə-belə.  

CÜMŞÜD: – Bibi, səndən 20 manat borc istəməyə 

gəlmişəm. Bu iyun ayının axırına kimi qaytaracağıq, bir 

gün də gecikdirmərik. 

Qabaq-qabağa oturmuş ər-arvad biri-birinin üzünə 

baxır.  
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BİBİ: (Öz aləmində Cümşüddən gizli sol gözü ilə 

ərinə göz eləyib) – Ay Lavan, bəlkə, sən verəsən borc, 

məndə yoxdur. 

LAVAN: (Sağ gözü ilə göz vuraraq bildirir) – 

Məndə də yoxdur, sən ver.  

Beləcə 4-5 dəfə bir-birlərinə rahat-rahat göz eləyə-

eləyə, bir-birlərinə pas ötürürlər.  

CÜMŞÜD:  (Öz-özünə) – Bunlar bir-birlərinə qaş-göz 

eləyirlər, elə bilirlər mən başa düşmürəm. (Başını bulayır). 

BİBİ: – Ay Lavan, Cümşüdə sən ver də 20 manat, 

məndə yoxdur.  

LAVAN:  – Ver dəə, özün. 

BİBİ: –  Yox, sən ver.  

LAVAN:  – Hazır özün ver.  

BİBİ:  – Ver dəə, sənə deyirəm.  

LAVAN: (Dözməyib mərmi kimi partlayır) – Axı 

özün niyə vermirsən? Döşəyinin altında var daa. Get özün 

ver.  

BİBİ: (Özündən çıxır). Hirsli-hirsli başını Cümşüdə 

çevirərək – Bilirsən, Cümşüd, nə var? Kəndçilərə də qo-

şulma – ananın qohumlarını deyirəm, get özün işlə, özün 

çalış, özün qazan, bildin? İndi «kajdıy sam sebe»dir. 

CÜMŞÜD: – Hə, bibi, bildim, çox sağ ol məslə-

hətinə görə. Getdim, sağ ol.  

BİBİ: – Həə, yaxşı yol, sağ ol, sağ ol, – bibi hövsə-

ləsiz-hövsələsiz cavab verdi.  

Cümşüd elə yerindən qalxıb aynabəddən çıxırdı ki, 

qonşu otaqdan qarşısına Səlim çıxır. Səlim Cümşüdü 

görən kimi sevincək onunla görüşüb qucaqlaşır: 
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SƏLİM: – Bay, bay, bay, mən kimi görürəm? Əziz 

dostum, qardaşım Cümşüd. Necəsən, haralardasan? Niyə 

görünüb eləmirsən?  

CÜMŞÜD: – Sağlığın, yaxşıyam, sağ ol, gün çıxan-

da görünərik.  

SƏLİM: – Həə, ay Cümşüd, bax görürsən də həyat 

necədir.  

CÜMŞÜD: – Hə, görürəm, görürəm.  

SƏLİM: – Bax, Cümşüd, görürsən, qapımızda 3 də-

nə «Cip»imiz var. Kişinin «Cip»i olar, kişinin villası 

olar… 

CÜMŞÜD:  – Şükür, deməli, axırı sən də belə kişi 

oldun. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm, Səlim. (Acıqlı-

acıqlı qapını  çırpıb, küçəyə çıxır). 

CÜMŞÜD:  (Yolda öz-özünə Nizamidən şeir söyləyir) – 
 

Hanı ülfət, mərifət, itib tələf olubdur, 

İnsanlara qalırsa da insanlıq məhv olubdur. 

Tanrı yoluyla getsən, nə qəm ye, nə qüssə çək, 

Evindən yavanlığın heç vaxt əskilməyəcək. 
 

Xala xətri eşitmişdim, bibi xətri gördüm. Belə 

böyüklərin kiçiyi olmaqdansa, elə heyvanların böyüyü 

olmaq yaxşıdır ey. Ə, sən ölməyəsən, bunun birdən-birə 

beyninin plastinkası necə çöndü əə ( əlini əlinə vuraraq) 

Pahy səni. Yaxşı… Nolar? Dədəm sağlığında buna şuba-

lar, istilik qızdırıcıları alıb bağışlayardı ki, qışda özünü 

isitsin. Eybi yox, qoy maddi imkanım yaxşı olsun, mən 

də ona bir yaxşı, qəşəng bir bütöv tülkü xəzi alıb ad 

gününə bağışlayaram. Qoy, qışda ayağının altına salsın, 
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özünü isitsin, nə deyirəm. (Gərgin, əsəbi halda  evlərinə 

çıxıb gedir). 
 

Cümşüd acıqlı-acıqlı evlərinə keçərək anasına deyir: 
 

CÜMŞÜD: – Ay ana, tez elə, mən dünyaya gələndə 

bibim gətirib o Nikolayın qızıl onluğunu hədiyyə eləmiş-

di ey, sən canın, tez hardadırsa, o qızılı tez tap gətir, ver 

mənə. 

PAKİZƏ ANA: (Təəccübləndi) – A bala, onu 

neynirsən, nəyinə lazımdır, nə olub sənə? De görüm axı?  

CÜMŞÜD: – Yox e, saa deyirəm tez elə, sən canın, 

onu gətir! Lazımdır. Mən vacibəm, üstünəm sənə, yoxsa 

o qızıl?! 

PAKİZƏ ANA: – Yaxşı-yaxşı, a bala, ta niyə əsə-

biləşirsən ondan ötəri. İndi, bu dəqiqə sandıqçadan 

götürüb gətirərəm.  

CÜMŞÜD: (Hövsələsizliklə, hirsli-hirsli) – Bir də 

ay ana, ay ana! 

PAKİZƏ ANA: (getdiyi yerdə geri çönərək) –Nə 

olub yenə? 

CÜMŞÜD: – Ana, bir də o vaxt onlar mənə kirvə 

olanda o brilliant kolye hədiyyə eləmişdilər ey. 

PAKİZƏ ANA: – Hə, a bala. 

CÜMŞÜD: – Bax onu da gətir. Təsir əks-təsirə 

bərabər olmalıdır onsuz da.  

PAKİZƏ ANA: – Hə, yaxşı a bala. 
 

Anası həyəcanlı vəziyyətdə yatdığı otaqdakı sandıq-

çadan Nikolayın qızıl onluğunu da, brilyant kolyeni də 

çıxarıb tez gətirib Cümşüdə verdi:  
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PAKİZƏ ANA: – Al, a bala, al. Ondan ötəri niyə 

əsəbiləşirsən? Dünyanın malı sənə qurban, götür.  

CÜMŞÜD: (Qızılları götürüb) – Çox sağ ol, bu 

dəqiqə bayıra dəyib gəlirəm. 

 O, Nikolayın qızıl onluğunu da, brilyant kolyeni də 

götürüb çıxır. Bir neçə dəqiqədən sonra Cümşüd otağa 

daxil olub həmin qızılları selofan torbada küncə qoyur.  
 

CÜMŞÜD: – Ana, bunları bayırda mundarladım. 

Bunlar nə küçükdür ki, insanlıqdan, sevgidən üstün 

olsun. Tamahkarlar artıbdır, birinci hansı bu qapıdan 

gəlib keçsə, bağışlayarsan ona, rədd olsun getsin.  

PAKİZƏ ANA: – Niyə belə elədin, ay Cümşüd, nə 

olub sənə? 

CÜMŞÜD: – Heç nə, ağanın ağa payı, tulanın tula 

payı deyirlər buna.  

PAKİZƏ ANA: (Köksünü ötürərək dillənir) – Onun 

da brilyant hədiyyəsi şüşə qırığı kimi şey imiş. Axı bibin 

sənə nə dedi ki, ay bala, sən belə elədin? 

CÜMŞÜD: – Heç, mənə dedi ki, 20 manat yoxdur 

məndə, get özün işlə, özün çalış, özün qazan, bildin? 

Dedim, yaxşı, nə deyirəm. Məndən böyükdür dəə, nə 

deyəydim? Hələ mənə deyir ki… 

PAKİZƏ ANA: – Nə deyir ki?  

CÜMŞÜD: – Deyir ki, Hüqonun ev muzeyinə 

getmişəm, şəkil də çəkdirmişəm. Gorun çatlasın, ay 

Hüqo. Gör kimlər gəlib sənin ev muzeyini ziyarət edir? 

O belə varlanmamışdan qabaq ona deyirdim ki, ay bibi, 

sizin bütün işlərinizin dalınca hey ora-bura qaçırıq, yol-

daşın Lavan dayı heç bir dəfə də olsun “sağ ol” da de-
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mir. Qayıdıb mənə deyirdi ki, a qurban olum sənə, o, 

qanmazın biridir. O, sizin heç ayaqqabınızın tozu da de-

yil. Heç nəyi başa düşəsi başı yoxdur onun. 

PAKİZƏ ANA: – A bala, yola verirmiş dəə, dədənin 

pay elədiklərindən sənə pay çıxırdı. On alıb bir ve-

rənlərdəndir, hesab biləndir, həə…Ona geniş meydanlar da 

açırdı. Meydanlarda azadlıq, rifah deyə-deyə banlayırdı 

xoruz kimi. Da banlamır, qazı yatıb. Toyuq kimi gəzir, öz 

yumurtasını elə özü yeyir. Çətini öz müstəqilliyini əldə 

edənə kimiymiş də… Sənin gəncliyinin qatilidir o. 

CÜMŞÜD: – Hə, ay ana, düz deyirsən. Elə onun 

üçün də atam deyirdi ki, insanın inamını qırmaq onu öl-

dürmək kimi bir şeydir… Bibim mənim özümə inamımı 

məhv edib. (Kədər qarışıq qəzəblə). İndi-indi başa düşü-

rəm ki, Xəlil Rza Ulutürk kimi şəxsiyyətlər istiqlal na-

minə ailəsi ilə birlikdə sinəsini sipər çəkdi. Çəkdi ki, 

bunun kimilərinə güllə dəyməsin. 

PAKİZƏ ANA: – Elə camaat da özünü şəhid, şikəst 

elədi. Bax elə ona görə elədilər ki, bibin kimiləri oturub 

xımır-xımır yesin, fəxri adlar alsın. Bildin? Atanı şəhid, 

bizi də xəstə, şikəst elədilər. Baban da infarkt keçirmiş 

adamdır. Heç onu da itirib-axtarmırlar. Nəylərinə lazım-

dır? Dünyadan köçəndən sonra da gəlib yadlar kimi 

görsənib uçub yoxa çıxacaqlar. Ta bilmirlər ki, hamının 

yeri oradır. Hara qaçacaqlar? 

CÜMŞÜD: – Qoca, xəstə, kasıblar kimə lazımdır ki? 

PAKİZƏ ANA: – Mən də şəkər xəstəsiyəm. Sən də 

nevroz tapıbsan. Anan ölsün. Nolar, heç eybi yox-

dur…Hər qaranlığın açılan səhəri olar.  Bizim küçədə də 
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bayram olar… Yaxşı, mən bu qızılları qoyum eşiyə, qoy 

iyi-qoxusu qalmasın evdə. (O, onları eşiyə qoyub geri 

qayıdır). Sən onda belə elə, a bala. 

CÜMŞÜD: (Nisbətən sakitcə) – Neyniyim mən? 

Axırda bu acgözlərin əlindən çərləyib öləcəm, deyəsən. 

Dədəmə şirin-şirin gah Koroğlusan, gah Hacı Zeynalab-

din Tağıyevsən, deyirdi, gah da deyirdi ki, ata əvəzi-

mizsən…  

PAKİZƏ ANA: – Mənə də deyirdi ki, sən hamı-

mızın harayına çatırsan həmişə, sən bizim Tereza ana-

mızsan, uy-uy, qurban olaram sənə. İndi nə olsun, heç 

övladlığını da görəmmədik. Di yaxşı, sən gəl belə elə. 

CÜMŞÜD: – Neyniyim? (O, qoltuqlu kürsüyə əylə-

şərək ayağını ayağının üstünə aşırıb, əsəbi hərəkətlə 

ayağını əsdirə-əsdirə ümidlə anasına baxır). 

PAKİZƏ ANA: – Məhlədəki kələmlər yetişmiş 

olar. Onların rəngi göy olsa da, alanlar olur. Eybi yox-

dur, get bir-iki çuvallıq kələm yığ. Sabah da tezdən 

aparıb bazarda satıb gələrsən. Heç nə olmaz, a bala. Pis 

günün ömrü az olar. Dünyanın axırı-zad deyil ha! 

CÜMŞÜD: (Ayağa durub köksünü ötürərək) – Nə 

deyirəm, gedib elə də eliyərəm. Amma deyirəm, ana, kaş 

kələmlərin yarpaqları puldan olaydı. Ondan bütün Yer 

kürəsinin kasıb-kusublarına paylayardım, bir dənə də 

yoxsul qoymazdım qala.  
 

Qapı döyülür  
 

GÜLNAZ XANIM: –  Ay Pakizə, ay Pakizə, 

evdəsənmi?  
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PAKİZƏ ANA: – Hə, gəl, gəl, orda niyə durmusan, 

ay bacı? Gəl içəri. Bəs səhərdən bəri səndən nigaranıq, 

xəbər gözləmirikmi? (İrəli yeriyir). 

GÜLNAZ XANIM: (İçəri keçir) – Hə, yaxşı, 

gəldim. Salam, Cümşüd, necəsən, işlərin necə gedir?  

CÜMŞÜD: – Salam, salam. Xoş gəlmisiniz, hələm 

işə düzəlməmişəm. Allah qoysa, bu yaxınlarda düzələ-

cəm. 

GÜLNAZ XANIM: – Təki Allah eləsin, pis günün 

ömrü az olar, yaxşı olar, inşallah.  

CÜMŞÜD: (Qapıdan çıxmağa hazırlaşaraq) – Ana, 

yaxşı, siz oturun, mən də gedim sən deyənləri eləyim. 

PAKİZƏ ANA: – Yaxşı, a bala, get. (Gülnazın   

qarşısında əyləşir).  

GÜLNAZ XANIM: – Hə, heç bilirsən nə oldu mən 

ora gedəndə?  

PAKİZƏ ANA: – Hə, yaxşı, yaxşı, sən hələ otur, 

dincəl, yoldan gəlibsən. Mən də sənə bir çay gətirim, 

oturub danışaq.  

GÜLNAZ XANIM: – Hə, yaxşı, nə deyirəm.  
 

Pakizə mətbəxdən özünə də, Gülnaz xanıma da çay 

süzüb gətirir, kiçik masaya qoyur. Qənd və səhər tezdən 

bişirdiyi qozlu piroqlardan da masaya düzüb Gülnazın 

yanında divanda əyləşir.  
 

PAKİZƏ ANA: – Gülnaz, bu, pürrəngi çay elə-belə 

çay deyil, qohumlarımız göndərib Cənubdan. Ən yaxşı, 

keyfiyyətli sortdandır. Bir bax, gör nə ətri, dadı var? 
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GÜLNAZ XANIM: – Allah razı olsun, ay Pakizə. 

Həmişə qonaqlı-qaralı olmusan.  

PAKİZƏ ANA: – Yaxşı-yaxşı, sən Allah, tərifləmə 

məni. Sən hələ bu çayı iç, gör hələ bu çay nə çaydı dəə. 

Gör nə dadı, tamı var. Hələ söhbətləşək, dərdləşək, sonra 

yemək də gətirəcəm. Vallah, buraxmaram səni.  

GÜLNAZ XANIM: (Yerini rahatlayır) – Hə, de-

məli, getdim çıxdım o instituta. O böyüyün qəbulunda da 

oldum. Əvvəlcə mədəni, mehriban qarşıladı. Amma sən 

demə, əyyaşın biriymiş bu köpək oğlu, qanı xarabıymış. 

PAKİZƏ ANA: (Çox pərt halda başını bulayır)  – 

Vay-vay, sən nə danışırsan?  

GÜLNAZ XANIM: (Çaydan içib sözünə davam 

etdi) – Hə, elədi, başına dönüm.  

PAKİZƏ ANA: (Onu sakitləşdirmək istəyir) – Sən 

gəl belə şeylərdən ötrü kefini pozma. 

GÜLNAZ XANIM: – Pakizə, mən belə şeylərə 

görə kefimi pozmuram, ey. Məni narahat edən odur ki, 

gör bizim işimiz kimlərin əlindən keçir? Axı mən öz 

istəyimə asanlıqla çatmamışam. Hələ hamı bu elmi işlər-

də birləşsəydi, uğurlar bundan da çox olardı. Birlik 

harada, dirilik orada. 

PAKİZƏ ANA: (Qürurla gülümsəyir) – Sənin ağlın 

bu elmin yollarını açmağa, sirlərini öyrənməyə qabildi 

ey, deyirəm. De görüm, necə oldu birdən-birə sən elmdə 

belə bir sıçrayış elədin, hardan qaynaqlandın belə?  

GÜLNAZ XANIM: (Xəyalpərvərcəsinə) – Bilirsən, 

ay Pakizə, o vaxt tələbə olanda bizi Gəncəyə ekskursiya-

ya aparmışdılar. Böyük Nizaminin məqbərəsinə baş 
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çəkdik, orada onun muzeyi də var. Bax orada iri bir löv-

hədə Böyük Britaniyanın baş naziri olmuş Marqaret 

Tetçerin sözləri yazılmışdı: Marqaret Tetçer deyib ki, biz 

inkişafımızı artırmaq üçün, yəni buna oxşar belə bir 

yazını gördüm. Bir orası bir az yadımdan çıxıb, amma 

orası dəqiq yadımdadır ki, yazılmışdı ki, biz Nizami 

Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi»ndən geniş istifadə elə-

mişik. Mən də eləmədim tənbəllik, gəlib «Sirlər xəzi-

nəsi»ni oxudum, “dinə sığındım, cəbrə dözdüm”. Ondan 

ilham ala-ala bu elmin ağırlığına, əzabına dözdüm. Onun 

təsiri altında gecə-gündüz öz sahəmdə çalışdım-vuruş-

dum ki, neft yanacağını başqa yanacaqla əvəzləyək. 

Həm ekologiyamızı qoruyaq, həm də hər nə isə… xeyir-

ləri çox olacaq bunun.  

PAKİZƏ ANA: – Bəs nə oldu, qiymətləndirdilərmi 

işini?  

GÜLNAZ XANIM: – Yox, bizim kurator qabaqca 

təriflədi bu işi, sonra da maneçilik elədi, hələ mənə 

sataşmaq da istədi, üzünə tüpürüb bir şillə vurdum, bir 

də paçasının arasından bir çanta geyindirdim, çıxdım. 

PAKİZƏ ANA: – Sən birdən bu hadisəni yoldaşına-

zada deyib eliyərsən ha! Heç nə də demə. Dəli şeydi, tu-

tub onun başını kəsər, başını yer topu kimi, fuh, çaşdım 

eey, futbol topu kimi ayağında oynadar, ona nə var. Bu 

süfrə pişiyinə bax ey sən! Qabaqca «Yusif görkəmi alır, 

sonra da canavar dişini göstərir» ey! Bu alçaq, it oğlu 

it! Sən hünər göstərifsən, o boyda nailiyyəti ortalığa 

çıxardıfsan, bu da sağoludur?! Gül kimi şirin-şəkərini, 
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qəndini zəhərə döndərməyə bax ey sən! Bizim yazıq 

camaat da xeyrini görərdi də.  

GÜLNAZ XANIM:  – Yox, sən nə danışırsan,  mən 

səni siğə bacıdan da artıq sayıram, sən mənim böyük 

bacımsan. Elə bilirəm ki, elə bu söz burda da qalacaq. 

Onsuz da bunu mən heç kimə demərəm, sən nə danışır-

san? Hələm it oğlu itin kitabının üzündə yazılmışdı ki, 

xalqın dərdi-səri ilə yaşayan ziyalı. Utanmasan, elə 

yazmağa nə var ki, ey deyirəm. Bu belə yazmaqla, hiylə 

ilə insanları peşka eləmək istəyir ki, karol olsun cəmiy-

yətdə. Mən belələrini klassik tülkülər hesab edirəm.  

PAKİZƏ ANA: – Eh, səni sağ ol, mənim baldızı-

mın da kitabında elə yazılmışdı. Bunun kimiləridir də 

helə millət acdı deyirlər, qrantları da alıb yeyirlər. Əşi 

belələrinin o qədər “zülmət qaranlığına işıq saçıb, ləli 

verib daş almışıq” ki. Ancaq Xəlil Rza rəhmətlik axırıncı 

bir tikə çörəyini də camaatla bölüşərdi. Hə, yaxşısı budur, 

de görüm, o elmi nailiyyətlərin axırı necə oldu, heç bir 

çarəsi olmadı ki?  

GÜLNAZ XANIM:  – Oldu, yaxşı oldu, yaxşı, xe-

yirxah alimlərimiz də var, sağ olsunlar, layihəmi gön-

dərəcəklər İsrailə, Almaniyaya, Yaponiyaya, oralardan 

müsbət cavab gəlməyi də qaçılmazdır. Bir də o, bayaq 

yer topu deyirdin ey, bax, biz hamımız müvəqqəti olaraq 

bu kosmik hava gəmisinin sakinləriyik. Həə... 

PAKİZƏ ANA: – Yaponlar demişkən, deyirlər 

Yaponiyada Nizaminin heykəlini qoyublar ey. 

GÜLNAZ XANIM: – Niyə də ona heykəl ucaltma-

sınlar, o, bəşəriyyətin xilasına çalışmışdı. İnsan həyatı 
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da, var da, mülk də, vəzifə də tükənib gedir, heç nə qal-

mır, bircə elmi inkişafdan başqa. O, tükənən deyil. Nə 

qədər ki, insanlar var, o, yaşayacaq.  
 

Bu zaman Cümşüd eşikdən içəri evə yüyürərək təşviş 

içində anasıgili çağırır.  
 

CÜMŞÜD: – Anaa, anaa, tez gəlin çölə çıxaq, 

uzaqdan buludların üstü ilə göylərdən kişi gəlir. Hə, cəld 

olun, tez gəlin, tərpənin! Tez eləyin, tez, tez!  

PAKİZƏ ANA: (Həyəcanla) – Nizami Gəncəvini 

deyirsən?  

CÜMŞÜD: – Hə, hə tez gəlin, tez, tez. 

Onlar hamısı tələsik küçəyə çıxırlar.  
 

Hamı təşvişə düşərək küçəyə çıxmışdır. Küçədə böyük 

izdiham yaranmışdır. Cümşüd sağ əli ilə anasının çiy-

nindən tutaraq dahi Nizaminin yaxınlaşmasına baxır. 

Nizami Gəncəvi yuxarıdan insanlara müraciətlə: 

– Eyy, insan övladları! 

“Var-dövlət yığıb məst olmusuz.  

Həyat qədəhiniz dolur, həyat sandıqçanızsa boş.  

Bu torpağın başına dönüb dolanan insanlar, 

Məgər sabah bir ovuc torpaq olmayacaqsız? 

Deyin, kim oxuya bildi bu həyatı sonacan? 

Burda neynəyəcəksiz, dolaşmayın veyil-veyil. 

Bir tələdir bu dünya, güvənməli yer deyil. 
 

Məgər siz bir batmanlıq torpaq, su, sümük deyil-

misiniz? Birdəfəlik ayılın, bilin ki, insanın həyatının 

mənası tək şəhvət, tək yatmaq, tək yemək olmasın 
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gərək. Siz göy qübbəsi altında dustaqlıq daxmasında-

sız. Yaxşılarla yaxşı bağlasaydınız ülfət, bir cüt qa-

nad tapardınız hər uçuşu səadət. Elmin yolu ilə də 

kainata açılardınız. Mənim irsimdən, nəsihətimdən 

bəhrələnin siz. Haydı, əsərlərimdən bir dirilik suyu 

içiniz! Yer kürəsi kimi yerinizdə saymayın, ölüvay 

olmayın, haydı, tərpənin, nəhayət”. Gedirəm öz yeni 

dünyama, bacarsanız, siz də gəlin…  

 

Atlı uzaqlaşır. Hamı heyran-heyran onun arxasınca 

baxır. 
 

 

QAYADAN OLAN İNSAN  

 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, rektorumuz 

olmuş, Akademik Məmmədtağı Cəfərovun əziz 

xatirəsinə həsr olunur 
 

L.Tolstoy: Həqiqət Rusiyanın 

 özündən böyükdür 

4  pərdəli dram 

İŞTİRAK EDİRLƏR: 

 

Şeyx Şamil 

Şeyx Şamilin 3 oğlu, iki qızı və arvadı 

Baysanqur 

Gülzar – Baysanqurun arvadı  

Soltan – Baysanqurun qardaşı  

Osman – ağsaqqal 
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Mehdixan – ağsaqqal 

Müridlər – 7 nəfər 

Hüseynqulu – çapar 

Çapar  

General Qrabbe 

2 rus zabiti 

Qarovul, əsgərlər 4 nəfər 

Qarı nənə 

Yaşlı qadın 

Satqın 

Şoyop – naib (sərkərdə) 

Bəybulat – naib (sərkərdə) 

Qaçaq Daşu 

4 nəfər rus əsgəri 

General Kunduxov 

Polkovnik Lisyev 

Meydandakı insanlar 

Müridlər – 2 nəfər 

*** 

I  P Ə R D Ə 

I şəkil 

 

Benoy kəndi. Şeyx Şa-

mil ailəsi və bir dəstə ada-

mıyla Baysanqurun evinə 

pənah gətirmişdir.  
 

Şeyx Şamil: (Baysan-

qurun evinin qabağında 

onu səsləyir) – Baysanqur, 

Baysanqur Benoyevski 

(1794-1861) 
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Baysanqur, ay Baysanqur… 

Baysanqur: – (Evdən cavab verir). Hə, gəlin-gəlin, 

gəlin içəri, xoş gəlmisiz. 

Şeyx Şamil ailəsi ilə içəri keçir, görüşürlər. 

Baysanqur onun uşaqlarının üzündən öpür.  

Baysanqur: (Qonşu otaqdan həyat yoldaşı Gülzarı 

çağırır) – Gülzar, ay Gülzaar… 

Gülzar: (Qonşu otaqdan çıxaraq) – Hə, xoş gəlmi-

siniz, həmişə siz gələsiz. (Şeyx Şamilin uşaqlarıyla 

öpüşüb görüşür). 

 Baysanqur: (Gülzara) – Hə, yaxşı, yol gəliblər, 

apar uşaqları yerləşdir, bizə də çay-çörək gətir. 

Gülzar: Baş üstə, bu dəqiqə. (Onları aparır qonşu 

otağa).  

Baysanqur: – Hə qardaş, nə durmusan, bura da 

qardaşının evidir helə bil. Həə, gəl əyləş, gəl görək nə 

var, nə yox, işlər necə gedir? 

Şeyx Şamil: – Hə, qardaş, nə deyim, nədən deyim 

vallah, heç özüm də bilmirəm, başımızı lap itirmişik. 

Baysanqur: – Yaxşı, yaxşı, kişinin başına iş gələr 

də… Nə olub ey, sən də. 

Şeyx Şamil: – Ay Baysanqur, çöldə adamlarım da 

çoxdur ey. Onlar da yorğun-arğındılar. 

Baysanqur: – Bu saat, bu dəqiqə, onu da həll edə-

rik, darıxma… Qardaşım Soltan da qonşuluqdadır, ona 

deyərəm məşğul olar. (Durub pəncərədən qardaşı 

Soltanı səsləyir) – Ay Soltan, Soltan! 

Soltan: – Hə, ay qağa, eşidirəm səni. 

Baysanqur: – Qapımıza görmürsənmi bir dəstə 

adam pənah gətirib. Qulluqlarında dur tez. Camaata 
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denən qonaq eləsinlər, gecələməyə də yer versinlər. 

Yaxşımı?!.. 

Soltan: – Baş üstə, ay qağa, sən heç narahat olma. 

Baysanqur isə bir eşqli-şövqlü Şamili dostcasına 

mehriban baxışlarla süzərək onun qabağında əyləşir. 

Şeyx Şamil: (Sükutu pozur) – Bilirsən, Baysanqur, 

çox böyük müsibətlər çəkdik ey, qırılan qırıldı, dəstə-

mizdən yerdə qalanlarla da gəldik çıxdıq Dağıstandan 

bir başa sənin yanına. Ümid yeri səni bildik.  

Baysanqur: – Çox yaxşı eləyib gəlibsiz. Mən həmi-

şə hazıram qulluğunda, Şamil.  

Bu zaman Gülzar çayı-çörəyi gətirib süfrəyə düzür.  

Şeyx Şamil: (Minnətdarlığını bildirir) – Çox sağ 

olun, ay Gülzar bacı, sizə də əziyyət veririk. 

Gülzar: – O nə sözdür, halalınızdır, Şamil qardaş. 

(gedir).  

Onlar çay-çörəyi yeyə-yeyə söhbətlərini davam 

etdirirlər. 

Şeyx Şamil: – Sənin bizə dəstəyin lazımdır, 

Baysanqur. Vəziyyət ciddidir, ölüm-dirim məsələsidir. 

Azadlığımız üçün vuruşuruq. 

Baysanqur: – Hə, nə lazımdırsa eləyəcəm, heç 

sıxılıb eləməyin. Bütün qəbilələri çağırıb birlik yara-

darıq, elə səni də başçı, imam seçərik, həm Dağıstanın, 

həm də Çeçenistanın. 

Şeyx Şamil: – Çox sağ ol, var ol səni! Yaxşı, bəs 

sən? Sən necə olacaqsan? Sənə çin, rütbə lazım deyil 

bəs? 

Baysanqur: – Yox, mənə heç nə lazım deyil, mən 

onlarsız da keçinərəm, köməyimi də əsirgəməyəcəm. 
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Qoçaqlardan da kimi lazımdırsa, dəstə başçıları 

seçərsiniz. Qəbilə başçılarıyla da hesablaşmaq lazımdır. 

Şeyx Şamil: – Hə, əlbəttə, hər kəsə dəyər, qiymət 

vermək borcumuzdur. Həm də səni burda böyük nüfuz, 

hörmət sahibi bilib gəlmişik.  

Baysanqur: – Yaxşı, Şamil, bu müqəddəs yolda 

mənə arxayın ola bilərsən. Mən elə dərhal sabah bütün 

aullara, həm də elə sizin Dağıstana da çaparları yolla-

yaram. Bütün qəbilə başçılarını bura dəvət edib səfərbər 

olaq. 

Şeyx Şamil: – Əhsən sənə, oğulsan ey, oğul. Bir də 

eşitmişəm Qaçaq Daşu da yanınızdadır.  

Baysanqur: – Hə, yanımızdadır, görüşərsiniz onun-

la da. İndi isə, gedək yataq. Üç-dörd günə səfərbərlik 

yığıncağını təşkil edib səni də hər iki bölgənin başçısı 

məsələsini qoyarıq. Mən inanıram ki, hamısı da razı ola-

caq. Gör neçə illərdi sən bu yolda can qoyursan. Onlara 

da, bizə də kənardan baxmaq yaraşmaz axı. Hə yaxşı, 

gecdir, gedək bir az yat, dincəl, o boyda uzaq yol gəlib-

siz. 

Şeyx Şamil: – Hə düz deyirsən helədir gedək. 
 

 Onlar yatmağa gedirlər. İşıqlar sönür 

 

II  Ş Ə K İ L 

 

Benoy kəndi. Baysanqurun evi. Qaçaq Daşu da 

daxil olmaqla 17 nəfər qəbilə başçısının görüşü. Hamı 

biri-biriləri ilə hal-əhval tutaraq əyləşir. 



 257 

Baysanqur: (Yığıncağı açır) – Əziz qardaşlar, bu 

gün biz bura toplaşmışıq ki, işğalçı rusları buralardan 

qovaq. Onlara sözlə yox, əməlimizlə yox deyək. Nə 

deyirsiz, igidlər?  

Hamı (bir ağızdan): Düzdür, düzdür. Çox doğrudur. 

Sözdən əmələ keçmək lazımdır. 

Baysanqur: – Tək əldən səs çıxmaz. Bu yolda 

hamımız bir yumruq kimi birləşməliyik. Başçısız işimiz 

keçməz. Biz hörmətli, nüfuzlu bir igidi başçı seçməliyik. 

Məncə hamımız Şeyx Şamili məhz belə bir igid kimi 

tanıyırıq. Ona görə də Dağıstan və Çeçenistanın başçısı 

seçməliyik. Sözünüz nədir? 

Daşu, Şoyop, Beybulat və başqaları: (Bir ağızdan) 

– Hə seçək, seçək. İmamlarımız demişkən, zalımın 

zülmünə dözmək onun yanında olmaq deməkdir. 

Baysanqur: – Onda mən bu çalmalı əmmamə 

papağı başçımıza verirəm. (Baysanqur əmmaməni Şeyx 

Şəmilin başına qoyaraq ) – Bu gündən başçımızsan, ya 

imam! 

Şeyx Şamil: – Çox sağ olun ki, mənə bu etimadı 

göstərdiniz. Kişi sözü verirəm ki, mən son damla qanıma 

kimi bu yolda vuruşacağam. Necə ki, indiyə qədər 

vuruşmuşam. Beləliklə, təxirə salmadan düşmənin möv-

qelərini araşdıraq, ey naiblər! 

Beybulat: (Yerindən dillənir) – Bizim Qudermes 

tərəfdə rus kazak polku düşərgə salıb. 

Baysanqur: – Elə isə tez hər qəbilədən bir 50-60 

nəfər cəsurlardan toplayaq, onlara bir həmlə endirək. 

Şeyx Şamil: – Qoy elə bu dəstənin komandanı qəbi-

lə başçısı Beybulat olsun. Həm də oraları yaxşı tanıyır. 
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Yerlərdən səslər: – Olsun, olsun. 

Şeyx Şamil: – Onda, ey qəbilə başçıları, siz tez 

gedin öz sayseçmə müridlərinizi yığın gəlsinlər bura. 

Hərəkətə keçmək lazımdır! Burada qətiyyən vaxt itirmək 

olmaz.  

Qəbilə başçılarının hamısı: – Hə gedək, gedək. 
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III  Ş Ə K İ L 
 

 İşıqlar sönür. Döyüş səsləri gəlir.  

İşıqlar yanır. Şeyx Şamillə Soltan döyüşə gedən 

sərkərdələri: Beybulatla, Baysanquru səbirsizliklə 

gözləyirlər.  

Şeyx Şamil: (Həyəcanla Soltana) – Görəsən, bu 

döyüşün aqibəti necə olacaq? 1500 mürid 4000 nəfərlik 

rus qoşununun üstünə gedib. 

Soltan: – Yaxşı olar, Allahın köməyi ilə. 

Eşikdən bir çapar yüyürə-yüyürə içəri daxil olur. 

Çapar Hüseynqulu: – Ağa, gəlirlər, gəlirlər!  

Şamil: – Hə, lap yaxşı, qoy gəlsinlər, səni həmişə 

şad xəbər olasan, ay Hüseynqulu! 

Bəybulatla Baysanqur qəbilə başçıları ilə birlikdə 

səs-küylə içəri daxil olurlar. Onlar bir-birləri ilə 

qucaqlaşıb görüşürlər.  

Şeyx Şamil: (Baysanqura) – Bıy, bu nədir belə, 

gözünə nə olub? Yaralanmı-

san? Bu nə sarıqdır, Baysan-

qur? 

Baysanqur: – Əşi, boş 

şeydir. Fikir vermə belə şey-

lərə. 

Şeyx Şamil: – Nə oldu, 

necə keçdi döyüşünüz? 

Bəybulat: – Elə onlara 

çatan kimi hücuma keçdik, 
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darmadağın elədik onları. İtkimiz də çox olmadı. Bay-

sanqur qardaşımız da gözündən, ayağından yaralandı. 

Həə… 

Soltan: – Üstlərinə şir kimi gedirmiş, eləmi?  

Bəybulat: – Hə, hə gözlərini açmağa da qoymurdu 

köpək uşağının. 

Gülüşürlər. 

Şeyx Şamil: – Sizdən bir qədər qabaq yenicə 

məlumat aldıq: general Qurabbe ordusuyla Benoya hü-

cuma hazırlaşır. 

Baysanqur: – Hə, onda gəlin yerimizi tez dəyişək. 

Yaxşı bir yer var çox sərfəlidir: dağın baş tərəfi, arxası 

da dağlar. 

Soltan: – Haranı nəzərdə tutursan, qardaş? 

Baysanqur: – Ahulqonu. 

Bəybulat: – Həə, strateji cəhətdən münasib yerdir, 

pis seçməmisən. 

Şeyx Şamil: – Hə, Baysanqur elə-belə yer seçib 

deməz. Yaxşı, biz yerimizi dəyişənə qədər də cəld o 

Qrabbeni yarı yolda qarşılamaq lazımdır. 

Baysanqur: – Hə, onda mən bu səfər də qəbilə 

başçılarımızdan Şoyop Sontroyevskiylə gedəcəm hücu-

ma. 

Şeyx Şamil: – Hüseynqulu, get tez Şoyopa xəbər 

ver, hazırlıq vəziyyətinə gətirsin igidləri. Ona denən, 

qalan qəbilə başçılarından da əlavə qüvvə toplayıb verə-

cəyik. Həə, nə deyirsən Baysanqur?  
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Bu arada Hüseynqulu təzim edərək tez də gedir. 

Soltan: (Baysanqura) – Qardaş, bəlkə, sən get-

məyəsən? Yaralanıbsan. Həm də qoy yaran sağalsın. 

Mən gedim də sənin əvəzinə. 

Baysanqur: – Sən kəs səsini. Özümə nə olub ki? 

(Üzünü Şeyx Şamilə çevirir). Hə, hazırlıq işlərini görək. 

Silah və ərzaq məsələsini də həll etməliyik. 

Bəybulat: – Mənim dəstəmi də qoşmalıyıq, həm də 

Daşu da bizimlə gedər. 

Şeyx Şamil: – Düz deyirsən, Beybulat, sən də başqa 

bir cinahdan hücuma keçərsən. Sənin döyüşçülərin on-

suz da gözləriylə od götürdülər: 

 

*** 

II  P Ə R D Ə 

I  Ş Ə K İ L 

 

Səhnədə işıqlar sönmüşdür. Bomba, güllə, qılınc-

laşma, atların kişnərti səsləri gəlir. Bu dəfə də Şeyx 

Şamil Ahulqodakı iqamətgahda ağsaqqal qəbilə başçı-

ları ilə birlikdə səbirsizliklə döyüşün nəticəsini gözləyir, 

öz aralarında danışırlar. 

Mehdixan: – Bu qeyri-bərabər döyüşdür ey, bizdən 

100 döyüşçüdürsə, onlarınkı iki dəfə bizimkilərdən 

çoxdur ey. 

Şeyx Şamil: (Söhbətə müdaxilə edir) – Unutmayın 

ki, bizimkilərin birinin gücü onlarınkıların ikisinin 
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gücündən də artıqdır. Onlar özgə torpaqlarında vuruşur-

lar. Bizim avar, çeçen, ləzgi döyüşçülər isə doğma tor-

paqlar uğrunda şəhid olurlar. 

Osman: – Hə, onlar onsuz da havayı yerə öz 

qanlarını axıdırlar özgə torpaqlarda. Özlərininki, özlə-

rinə bəs eləmir, gözləri doymur. 

Mehdixan: – Gedib dağılmış obalarında oturmurlar 

da. 

Osman: – Bax, onların axı burda nə itləri azıb ki, 

qanlarını da burda tökürlər. Hay?.. 

Gözətçi çapar Hüseynqulu təşvişlə içəri daxil 

olur. 

Hüseynqulu: – Gəlirlər, gəlirlər, ağalar. 

İqamətgaha daxil olan Beybulat, Şoyop Daşu və 

Baysanquru qarşılayırlar. 

Şeyx Şamil: (Baysanquru görcək rəngi avazımış 

halda) – Yox, bu ola bilməz, nə olub sənin qoluna, Bay-

sanqur! 

Baysanqur: – Kəsilib də, gördüyün kimi. 

Şoyop: – Baysanqurun qolu sallanırdı. Bizə dedi 

kəsin, biz kəsmədik. Axırda özü qılıncı ilə öz qolunu 

kəsdi. 

Beybulat: – Ağır itkilərimiz oldu 1000-ə yaxın 

bizdən getdi – şəhid oldu. Onlardan da hardasa 2000-ə 

yaxın qırıldı. 

Şeyx Şamil: – Yox, taa bu qədər olmaz sənə 

vuruşmaq Baysanqur. Eşidirsən məni? 
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Mehdixan: – Hə, Şamil düz deyir. Belə vəziyyətdə 

artıq sənə vuruşmaq olmaz, ay Baysanqur! 

Baysanqur: – Yox, yox, siz nə danışırsız, mən axıra 

kimi gedəcəm. 

Daşu: – İndi də xəbər tutmuşuq ki, general Qrabbe 

Ahulqoya hücuma hazırlaşır. 

Osman: – Bura gəlirlər? 

Beybulat: – Hə daa… ayrı hara gələsidilər ki? 

Osman: – Qoy gəlsinlər, nə olar, əzərik başlarını. 

Şeyx Şamil: – Təcili hamı hazırlaşsın, ətraf aullar-

dan da kömək alın. 

 

II  Ş Ə K İ L 

 

İşıqlar sönmüşdür. Atəş səsləri, insanların ah-

naləsi aləmi bürüyür.  

Sonra səhnə açılır, işıqlar yanır. Yeddi nəfər mürid 

Şeyx Şamilin qoluna girib aparır. Yolda dayanıb 

dincəlirlər. 

Şeyx Şamil: – Görəsən Baysanqur necə oldu, şəhid-

mi getdi o da? 

Müridlərdən biri: – Ya Şeyx, onu eşitdim ki, Bay-

sanquru ölümcül vəziyyətdə arabayla Qroznıya aparırlar 

qazamata. Bir ayağını da həkim kəsib. 

Şeyx Şamil: – Neçə ki, Baysanqur sağdır, biz 

müharibəni uduzmayacağıq. Bunu bilin. Tez məni bir 

mağaraya gizlədin, düşmən əlinə keçməyim yaralı vəziy-

yətdə. Cəld olun, tez Baysanqur aparılan yolda pusqu 
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qurun, basqın edin. Onu azad edib gətirin! Eşidirsiz, di 

durun gedək. Tez, tez! 

Müridlər: (Bir ağızdan) – Baş üstə, ya imam. 

(İşıqlar sönür-yanır. Səs-küy, atəş səsləri gəlir).  

Bu zaman müridlər Baysanquru aparan qaravulla-

ra basqıyla  atəş açmaqla Baysanquru azad edib özləri 

ilə aparırlar. 

 

III Ş Ə K İ L 

 

İşıqlar sönmüşdür. Atəş səsləri gəlir. İşıqlar yanır. 

General Qrabbe və onun ətrafında bir neçə rus zabiti. 

General Qrabbe: – Bu necə oldu? Biz onlardan qat-

qat artıq silaha, əsgərə malik ola-ola, məğlub olduq. 

Görəsən onları belə yenilməz edən nədir? 

I zabit: – Bu xalq əsarətdə yaşamağa öyrəşməyib. 

Onlar azadlıq uğrunda canlarını verməyə hazırdırlar.  

II zabit: – Hələ o çeçenlərin başçısı Baysanquru 

gördünüz necə vuruşurdu? Axırda yaralı halda yıxılıb 

huşunu itirdi. Mən özüm gedib baxdım: O cür aslan kimi 

vuruşan adamın bir qolu, bir gözü də yox idi… Dəhşət-

dir! O bu vəziyyətdə atın belində necə oturub, necə vuru-

şurdu? Çox heyran qalmışam. 

I zabit: – Bəs indi o hardadır?  

II zabit: – Harda olacaq? Çeçenlərin bir dəstəsi 

gəlib başçılarını elə huşsuz vəziyyətdə əlimizdən aldılar. 

Neçəsi canını onun üçün qurban verdi. «Allahu əkbər» 



 265 

deyib ölüm-dirim müharibəsinə elə girişirlər ki, sanki 

qat-qat çox olduğumuzu görmürlər.  

I zabit: – Demə, demə. Mən şahid oldum ki, hər bir 

çeçen əsgəri 10 nəfər rus əsgəri ilə eyni gücdədir. Bu 

güc onlarda hardandır? 

II zabir: – Hardan olacaq? Allahdan. Dedim axı: 

Onlar hər döyüşə Allahın adıyla gedirlər.  

I zabit: – Bir də… Şeyx Şamil, Baysanqur kimi baş-

çısı olan xalq heç məğlub ola bilərmi? 

At ayaqlarının səsi gəlir. Çapar içəri daxil olub 

təzim edir, əlindəki məktubu Qrabbeyə uzadır. 

Çapar: – Buyurun, Əlahəzrət! 

General Qrabbe: (Məktubu oxuyub sonra yanındakı 

zabitlərə) – Əlahzrət, çar mənim səlahiyyətlərimi gene-

ral Kunduxova vermişdir. İki gündən sonra o, öz qoşunu 

ilə burada olacaq.  

 

IV Ş Ə K İ L 

 

Dağlıların qərargahı. Şeyx Şamil, Baysanqur və 

başqa igidlər. 

Baysanqur: – Hə, neynəmək olar ki? Heç nə olmaz. 

Qoy bir az güc toplayıb özümüzə gələk, yenə müharibə-

mizi apararıq alçaqlarla. 

Şeyx Şamil: – Axı sən belə halda necə vuruşacaq-

san, ay Baysanqur? 

Baysanqur: – Vuruşacam, niyə vuruşmuram ki? 

Ayağıma bir dülgərə ağacdan protez düzəltdirib, özümü 
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də atıma qayışla bağlatdırıb tək qolumla qıracam bu rus 

küçüklərini, qılıncdan keçirəcəm onları. 

Şeyx Şamil: – Baysanqur, sən əsl qəhrəmanlıq 

mücəssəməsisən ey! Halal olsun sənə! Mən səninlə qü-

rur duyuram. 

Müridlər: – Hə, hə, biz də, biz də qürur duyuruq 

səninlə, Baysanqur! 

Baysanqur: – Bir mənə deyin görüm, Ahulqodakı 

döyüş nə ilə başa çatdı? Mən lap huşumu itirmişdim.  

Şeyx Şamil: – Necə olacaq, axırdan-axıra qızlar da, 

qadınlar da kişi paltarı geyinib vuruşdular. Onlardan da 

şəhidlər oldu. Bizim gülləmiz qurtarmışdı, əsir götürmək 

istədilər bizi. Biz də aulun arxa tərəfindən o hündür 

sıldırım qayadan özümüzü atdıq çayın qırağına, qum-

luğa. Qabırğalarım orda sındı. Elə müridlərimiz də yara-

landılar orda. 

Müridlərdən biri: (Üzünü Baysanqura tutaraq)– 

Ruslardan da bir üç minə yaxın əsgər, iki yüzə yaxın 

zabit qırıldı. 

 

V  Ş Ə K İ L 

 

Əsaya söykənmiş qoca, qarı və yaşlı bir qadın 

kötüyün üstündə əyləşib danışırlar.  

Qarı: – Gör ey sən, bu Baysanqurla Şeyx Şamil 

yenə dəstə toplayıb çiyin-çiyinə vuruşurlar. 

Yaşlı qadın: – Həə yamancana qan uddururlar rusla-

ra. Halal olsun onlara. 
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Qarı: – Ey bacı, düz 20 ildən çoxdur ey. Nəyimiz 

var ərzaqdan veririk, kömək eləyirik, vallah. 

Yaşlı qadın: – Hə, mənim oğlum da indi onların 

arasındadır. 

Qarı: – Aa… sən lap qəhrəman anasısanmış ki, 

xəbərimiz yoxmuş ey. 

Yaşlı qadın: – Neyniyim, ay nənə, pis vaxtdır də. 

Gücü çatan vuruşmalıdır. 

Qarı: – Hə, düz deyirsən, a bacı, neyləyəsən. 

Əvvəli-axırı, təki azad yaşayaq da. 

Yaşlı qadın: – Sənə elə-belə gəlməsin ey! O 

Baysanqur bir gözüylə, bir qoluyla, bir ayağıyla ata qa-

yışla bağlanmış vəziyyətdə tək qoluyla qılıncıyla vuruşur 

ey neçə illərdir. 

Qarı: – Hə, hə elədir, ay bacı. 

 

*** 

III  P Ə R D Ə 

I  Ş Ə K İ L 

 

Dağıstanın Qunib qalası.  

Şeyx Şamil: Vəziyyət pisdir. Başqa yol yoxdur. 

Mən qalanı tərk edirəm.  

Baysanqur: (Axsaya-axsaya Şeyx Şamilin arxasınca 

çıxıb onu dayandırır) – Şamil, sən bizi bu Qunib 

qalasında niyə qoyub gedirsən? Təslim olursan biz 

müharibədə ola-ola?! 
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Şeyx Şamil: – Mən getməliyəm, Baysanqur. Gene-

ral Kunduxovun 40 minlik ordusuyla 400 nəfərlik dö-

yüşçü nə edə bilər? 

Baysanqur: – Sən getmə! 25 ildir ki, məsləkimiz 

uğrunda birgə döyüşmüşük, sənin nüfuzunu göylərə qal-

dırıb səni şöhrətləndirmişik. Düşmənə təslim olmaq 

ölümdən də betərdir. Səni mələklərin qanadlarının üstün-

dəki kimi mühasirədən çıxardacağıq. 

Şeyx Şamil: – Yox, mən artıq yorulmuşam, getməli-

yəm. İndiyə qədər bilməmişəm ki, Rusiya bu qədər 

böyük dövlətdir. (Və üzünü ondan çevirib gedir). 

Baysanqur: (Silahını çıxarıb ona tuşlayır) – Şamil, 

Şamil, geri dön, geri dön sənə deyirəm! (Şamil geri 

dönmür). 
 

II  Ş Ə K İ L 
 

Rusların mövqeyi. Şeyx Şamil general Kunduxova 

yaxınlaşır, generalla və polkovnik Lisyevlə görüşür. 

General Kunduxov: – Hə, salam, xoş gördük sizi. 

Şeyx Şamil: – Xoş görüşdük. 

Kunduxov: – Deməli, vuruşmağın mənasız olduğu 

sizə aydın oldu. İndi siz bizim himayəmizdəsiniz. Qala-

dan çıxıb gələndə sizi geri çağıran kim idi elə? Niyə geri 

dönmədiniz? O nə deyirdi? Bəlkə, o da təslim olmaq 

fikrində idi.  

Şeyx Şamil: – Əsla! Baysxar heç vaxt təslim olmaz. 

O, məni çağırırdı ki, geri çevrilim. Əgər ona sarı dönsəy-
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dim, o, məni vuracaqdı. Baysanqur da heç vaxt adamı 

arxadan vurmur. 

Kunduxov: – Hə, deməli, onun əsl adı Baysxar imiş? 

Şeyx Şamil: – Hə, general. 

 

III  Ş Ə K İ L 

 

Qunib qalası. Baysanqur içəri daxil olur.  

Döyüşçülərin biri: – Baysanqur, biz hər tərəfdən 

mühasirədəyik, özü də üç qat.  

Digər döyüşçü: – Bizim dörd yüzə yaxın döyüşçü-

müz var, onlarınkı qırx minə yaxındır. 

Baysanqur: – Olsun də, belə lap yaxşı. Biz hardan 

istəsək, ordan da düşmənə hücum edib mühasirələri ya-

rıb keçəcəyik.  

IV  Ş Ə K İ L 

 

İşıqlar sönür. Atəş səsləri.  

İşıqlar yanır. Baysanqur və müridlər. 

Müridlərdən biri: – Baysanqur, üç qat mühasirəni 

yaman yarıb keçdik haa… 

Digər mürid: – 31 nəfər qalmışıq, Baysanqur ağa. 

Amma nəhəng sərkərdələrimizin hamısı şəhid oldu, qar-

daşın Soltan da. Bir sən qalıbsan. 

Baysanqur: – Hə, neyləmək olar? Bu, müharibədir!  

Bir çapar yaxınlaşır. 

Müridlərin ikisi (silahı çapara tuşlayaraq): – Sən 

kimsən? 
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Çapar: Allaha and olsun, mən adi bir çaparam. 

Şeyx Şamildən təcili məktub gətirmişəm Baysanqur ağa-

ya. 

Baysanqur:  – Nədir elə, gətir görüm. 

Çapar məktubu Baysanqura verir. 

Çapar: Buyur, ağa. 

Baysunqur: (Kağızı götürüb oxuyur) – Hə, yazır ki, 

təslim olum.  

Çapar: – Çar Rusiyasının qüdrətinin ucu-bucağı 

yoxdur.  

Baysanqur: – Yaza bilirsənmi?  

Çapar: – Bəli ağa. 

Baysanqur: – Onda gəl elə bu kötüyün üstündə bu 

kağızın arxasına bir cavab yaz. 

Çapar: – Baş üstə, ağa, verin yazım. 

Çapar kağızı götürüb kötüyün üstünə qoyaraq 

qələmi əlinə alır və Baysanqurun nə deyəcəyini həyə-

canla gözləyir. 

Baysanqur: – Hə, yaz: ki, mən özümün, elimin və 

torpağımın ləyaqətini rus qəsbkarlarına satmaram. Sən 

isə özünü onlara təslim etdin. Qızıl qəfəsdə ömür sürüb 

ölməkdənsə, döyüş meydanında şəhid olmaq yaxşıdır. 

Hə, yazdın? 

Çapar: – Bəli, ağa, yazdım, yazdım, ağa. Deməli, 

belə yazdım: «Qızıl qəfəsdə ömür sürüb ölməkdənsə, dö-

yüş meydanında… şəhid olmaq yaxşıdır».  

Baysanqur: – Hə, onda gedə bilərsən, ay çapar! 

Çapar: – Oldu, ağa, baş üstə, baş üstə. 
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Çapar çıxıb gedir. 

Baysanqur: (Müridlərinə) – Hə, gedək yolumuza 

davam edək. Əlavə qüvvə toplamaq lazımdır aullardan. 

Müridlər: – Hə gedək, gedək… Baysanqur ağa. 

Onlar yollarına davam edirlər.  

 

*** 

IV  P Ə R D Ə 

I  Ş Ə K İ L 
 

İşıqlar sönür. Atışma səsləri gəlir.  

İşıqlar yanır. General Kunduxov öz düşərgəsindəki 

iqamətgahında polkovnik Lisyevi qəbul edir. 
 

Lisyev: – Cənab general, icazə verin, məruzə elə-

yim. 

Kunduxov: – Hə, de görüm, neynədiniz? 

Lisyev: – Cənab general, şad xəbər var. Axır ki, o 

məğlubedilməzi ələ keçirdik. 

Kunduxov: – Kimi deyirsiniz? 

Lisyev: – Baysanquru deyirəm, əlahəzrət! 

Kunduxov: (Yerindən dik atılaraq) – Ohoo… nə 

danışırsınız, bu ola bilməz! (O tərəf-bu tərəfə var-gəl 

etməyə başlayır). 

Lisyev: – Oldu, əlahəzrət, axır ki, oldu!  

Kunduxov: –  Eləmi? 

Lisyev: – Bəli, bəli, əlahəzrət, elədi ki, var. 

Kunduxov: – Bəs, bu necə baş verdi, Lisyev? 
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Lisyev: – Deməli, əlahəzrət, onlar kiçik bir suvari 

dəstəylə Dağıstandan Çeçenistan tərəfə keçəndə iki sıl-

dırım dağ qayasının arasından, yəni yoxuşlu bir dar yol-

dan keçəndə biz yuxarıdan da, qabaqdan da pusquda du-

rub gizlənmişdik. Onlar o aralıqdan keçmək istəyəndə 

güllə-borana tutduq. 

Araya sükut çökür. 

Kunduxov: – Hə, niyə susduz? Danışın görüm 

hadisəni. Özü də təfsilatı ilə danışın. Tez eləyin görüm. 

Lisyev: – Oldu, cənab general. Deməli, nə qədər 

onları gülləyə tutduqsa müridləri dairəvi şəkildə Baysan-

quru qoruyaraq canlarını sipər çəkmişdilər ki, güllələr 

Baysanqura dəyməsin. Bizə də müqavimət göstərərək 

hey elə hey atəş açırdılar. Özü də son nəfəslərinə kimi. 

Kunduxov: – Hə, yaxşı deyir belə. 

Lisyev: – Deməli, onun ətrafının hamısını biçdik. 

Axırda Baysanqurun atına güllələr dəyəndə o atıyla bir-

gə yıxıldı. O, tez ələ keçməmək üçün üstüdəki naqanla 

özünə qəsd etmək istəyəndə bizimkilər onu tutub, əsir 

götürdülər, cənab general! 

Kunduxov: – O istəmirmiş ki, bizim əlimizlə cəza-

lansın. Bunu özünə ar bilirmiş. Biz ona başa salarıq bizə 

tabe olmayanı biz cəzalandırmalıyıq. Əgər o, itaət gös-

tərməsə, onu Xasavyurdun baş meydanında edam edin. 

Qoy Qafqaz xalqı görsün ki, bizi qəbul eləməyənlər, 

necə cəzalanırlar! 

Lisyev: – Cənab general, mən ona nə qədər desəm 

də, xeyri olmadı. O, çox qürurludur. 
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Kunduxov: – Ay səni Lisyev, yamanca şeysən 

haa… Sən bilirsənmi soyadının mənasını? 

Lisyev: – Bəli, cənab general. 

Kunduxov: – Bəs türkcə Lisyev soyadının tərcümə-

sini də bilirsənmi?  

Lisyev: – Bəli, cənab general, niyə bilmirəm ki, tər-

cüməsi tülküdür. 

Kunduxov: (Ucadan gülməyə başlayır) – Hə, afərin 

sənə. Sən bilirsən də… Əlahəzrət Baysanqura görə səni 

də, məni də yaxşıca mükafatlandıracaq. 

Lisyev: – Bəli, cənab general. 

Kunduxov: – Bir də… Onu edam edəndə bu qaf-

qazlılardan birini də pulla ələ alın, qoy Baysanqurun al-

tındakı kətili ayağı ilə yıxsın. Yaxşımı? 

Lisyev: – Oldu, cənab general. Qoy o görsün ki, onu 

özününkülər də istəmir. (Bir qədər sükutdan sonra). Bil-

mirəm bu Baysanqurun canı daşdandır, qayadandır, po-

laddandır, nədir. Başım çıxmır. Buna can dözər? 

Kunduxov: – Şeyx Şamil elə ona daşdan olan insan 

deyir. Nə isə… Gedin, edama hazırlaşın. 

Lisyev: – Oldu, cənab general. 

Kunduxov: – Edamda axırıncı dəfə də ona şans 

verərsiniz. Əgər o bizim əlahəzrət Çar Aleksandrın ha-

kimiyyətini tanısa əlahəzrət alicənablıq edib onu əfv 

edər. 
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II  Ş Ə K İ L 

 

 
Dar ağacı. Baysanquru arabada meydana gətirən 

rus əsgərləri arabanı dar ağacına yaxınlaşdırırlar. 

Baysanqur vüqarla ətrafa baxır. Meydana toplaşmış 

adamlar Baysanquru bir-birlərinə göstərib maraqla 

onun hərəkətlərini izləyirlər. Lisyev ona yaxınlaşır. 

Lisyev: – Baysanqur, deyin görək, etdiklərinizə görə 

peşmansınızmı? Peşmansınızsa, çar sizi əfv edəcək.  

Baysanqur: – Mən yox, siz peşman olmalısınız. 

Özgə torpaqlarına soxulub, nahaq yerə qan axıdırsınız. 

Mən nə səni, nə də sənin çarını tanımıram, tanımaq da 

istəmirəm!  

Lisyev: – Deməli, baş əymək istəmirsiniz. 

Baysanqur: – Mən haqq yolundayam. Haqq nahaq-

qa əyilməz.  
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Əsgərlər Baysanquru dar ağacına yaxınlaşdırırlar. 

Baysanqur tək ayağı ilə kətilin üstünə qalxır və halqalı 

vəziyyətdə olan kəndiri onun boğazına keçirirlər. 

Lisyev də pula satılmış bir qafqazlıya başı ilə işarə edir 

ki, gəlsin təpiklə kətili Baysanqurun ayağının altından 

çəksin`.  

Gərgin, lirik musiqi sədaları. Satqın Baysanqura 

yaxınlaşmaq istəyir. Baysanqur ona təpinib qışqıranda 

satqın diksinib geri çəkilir.  

Baysanqur: – Məni satan bayışsını, arvadını da 

satar. Rədd ol burdan, alçaq! Mənim nəfəsim gələ, sənin 

kimi küçük də mənə yaxınlaşa?!     

İşıqlar sönür, kədərli musiqi səslənir.  Baysanqurun 

özü ayağının altındakı kətili vurub salaraq asılır.  

 

III  Ş Ə K İ L 

 

İşıqlar yanır. İki gənc mürid. 

I mürid: – Gördün, Baysanqur ağa qoymadı kimsə 

onu edam edə. Özü kətili vurub saldı.  

II mürid: – Onun kimi igid dünyaya gəlməyib, 

gəlməyəcək də. Ölümü ilə də düşmənə meydan oxuyur-

du. Bu çeçen igidinin ruhu bizi daim azad olmağa ça-

ğıracaq!  

 

Pərdə. 
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Şəkildə: Baysanqurun qəbri 
 

Qeyd: Baysanqurun edam olunduğu meydanda hal-

hazırda dini məbəd tikilmişdir. 

 

9-11 avqust, 2017-ci il 

Daşkəsən rayonu, Qaraoğullar kəndi 
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K Ə L A M L A R 
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KƏLAMLAR 

 

Biri var qarınlarının qulları,  

Biri də var Allahın qulları. 

* 

İnsan var, həyata mədəsinin gözü ilə baxır, 

İnsan da var ağılının, qəlbinin gözü ilə baxır. 

* 

Ata Yusifin pulları üzləri güldürərdi, gözləri, könül-

ləri sevindirərdi. 

Ancaq ac gözlərin pulları insanları ağladır, səfalət-

də yaşadır. 

* 

Adamlar var: vara, tamaha məğlub olub, onun qulu-

na çevrilir. İnsanlar da var ki, tamaha, var-dövlətə qalib 

gəlib, onun ağasına çevrilirlər. 

* 

Diri xoşbəxtlər yeridiyi yerdən ot bitər. 

«Ölü xoşbəxtlər» yeridiyi yerdən ot bitməz. 

* 

Adam pulu udur, torpaq da adamı. 

* 

Pul – münasibətləri ifadə edən vasitədir. 

* 

Şəxsiyyət – selin qarısında davamlı dayanandır. 

Kənan Yusifoğlu 

*** 

Yaxşı insanın öldüyünə deyil, onu itirən cəmiyyəti 

ağlayın. 

Əl-Fərabi 



 279 

*** 

Səni sevəni zəhər olsa ud. Səni sevməyəni bal olsa 

da,  «unut». 

* 

Doğmalarını çəkərsən başa,  

Düşmənlər də basar daşa. 

Mövlanə Cəlaləddin Rumi  

*** 

Namərd irişə-irişə qulluğunda qul olar, 

Ta ki, əli bir tərəfə yetənə kimi. 

Aşıq Şəmşir 

*** 

Mən çox gördüm alçaqlarla ucanı,  

Yar yolunda qoydum mən bu şirin canı. 

Abbas Tufarqanlı 

 

*** 

İnsan bir ovuc sinir sistemindən ibarətdir. 

Nitşe 

* 

Sağlığında öz xoşbəxtliyini başqasının bədbəxtliyi 

üstündə quranlar min ilin lənətlənmiş ölüsünə bənzə-

yirlər. 

* 

Başqasının bir inəyini satdırıb, işi düşən adama on 

manat verib adını xeyriyyəçi qoyanlar, əl açıb dilə-

nənlərdən aşağıda durur. 

Ramiz Təmkin 

*** 
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Gücə, qüvvəyə söykənməyən ədalət aciz, ədalətə 

söykənməyən qüvvə zalımdır. 

Paskal 

*** 

Sussam, qəlbim qan ağlar, 

Danışsam,  dilim yanar. 

Esxil 

*** 

Söz var, savaşı kəsir, 

Söz var, başı kəsir. 

Şah İsmayıl Xətai 

*** 

Pul hamıya lazımdır, ancaq mərifət daha çox 

lazımdır. 

* 

Kişinin kişiliyi pulu olanda, əlinə pul gələndə 

bilinirsə, qadının qadınlığı onun pulu olmayanda bilinir.  

* 

Əxlaq – insanın nüvəsidir. 

* 

Doğru sözü elə de ki, yalana oxşamasın. 

* 

İnsan insani borc hissini yerinə yetirmədiyi zaman 

özü özünə xəyanət etmiş olur.  

* 

Kişidə comərdlik, qadında isə daxili hicab olmalıdır.  

* 

İnsan var puldan ucadır, insan var puldan alçaqdır. 

Süsənbər Əsəd Məmmədli 
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*** 

Canavarı nə qədər yedizdirsən də, yenə də gözü 

meşədədir. 

Rus Məsəli 

*** 

«Üstü bazar, 

Altı məzar, 

Həccə gedir mərdimazar». 

Nizaməddin Şəmsizadə 

 

*** 

Ağıl insana xidmət etməyəndə çox qorxulu olur.  

Sofokl 

 

*** 

Səninlə digər insan arasında cəmi 10 addım var. 

Əgər sən özünə düşən 5 addımı atdınsa ona qarşı və səni 

heç kəs qarşılamadısa, çön və geri get. 

Çinlilərdən 

 

*** 

Pulu hər kəs qazana bilər, pulu itirdikdən sonra, onu 

yenə qazanmaq olar. Amma şərəf hissi elə bir sərvətdir 

ki, onu itirdikdən sonra bir daha geri qayıtmır. 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 

 

*** 

İnsan qazandığı puldan deyil, pulun qazandığı 

insandan qorx. 

Necib Fazil Kısakürək  
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*** 

İnsan çəkdiyi zəhmətin mükafatını öz vicdanından 

alır. 

Abbas Səhhət 

 

*** 

Həqiqəti tapmaq üçün ya humanist olmalısan, ya da 

ölməlisən. 

Qoytisolo 

*** 

Bilirsinizsimi saxta ideal nə deməkdir?  

– Yox? 

Onda icazə verin deyim – keçmişə də, gələcəyə də 

nifrət. 

Lündkvist 

*** 

Hər kəs özü üçün məqsəddir, bütün başqaları isə 

onun üçün heç nədir. 

* 

Xidmətçidən ötəri qəhrəman olmur. 

* 

Qadınların vəzifəsi ailədə həyat düzəltməkdir, ailə 

mülkiyyətinə, uşaq tərbiyəsinə başçılıq etməkdə və 

bunları idarə etməkdə kişi qadınla bölüşdürülməyən tam 

hüquq sahibidir. 

* 

Həyat – Allahın gördüyü yuxudur.  

* 

Ruhun mahiyyəti onun azadlığıdır. 

Hegel 
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*** 

Xoşbəxt olmaq üçün xeyir fikir, xeyir söz, xeyir əməl 

olmalıdır.  

Zərdüşt 

         *** 

Nəşə odu sönərsə, təkəbbür odu sönərsə, nifrət odu 

sönərsə, insanda ilahi dinclik bərqərar olar. 

Budda 

          *** 

Bir şəhvət, bir yatmaq, bir də ki, yemək,  

Həyatın mənası olmasın gərək. 

     * 

Əzişdirmə mərdləri, qüdrət var əllərində. 

* 

Qol gücünə neçə-neçə əsgərləri öldürmək olar, 

Amma ağlın gücü ilə bir ordunu məhv etmək olar. 

* 

Güvənmə özünə sən ey tacidar, 

Hər taxtın önündə bir tabut da var. 

* 

Amandır ağlını unutma ki, sən, 

Gülünü tikana dəyişməyəsən 

* 

Tərəzi kimidir qızıl sevənlər. 

Nizami Gəncəvi 

 

*** 

Əxlaqı gözəl olmayanın zövqü də olmaz. 

Əlağa Vahid 

*** 
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Dostluq üç hissəyə ayrılır:  

1. Qarşılıqlı biliyə,  

2. Qarşılıqlı mənfəətə,  

3. Qarşılıqlı nəşəyə əsaslanan dostluq. 

* 

Zəiflər qanun və ədalət arzu edirlər. Güclülər isə 

bunun heç birinə məhəl qoymurlar.  

* 

Savadlı insanla savadsız insanın fərqi ölülərlə 

dirilər arasında fərq kimidir.  

* 

Ağlı gödək olanın dili uzun olar. 

* 

Dünyada tez qocalan şey nədir? Yaxşılıq.  

Aristotel 

 

*** 

Siz qısa müddət ərzində və sayılı günlərdə yaşayır-

sınız, ölüm isə qəflətən gəlir.  

* 

Müsibət görmüş adamın yanında şadlanmaq 

ədəbdən deyildir. 

İmam Həsən 

*** 

O kəsə təəccüb edirəm ki, özündən yuxarıdakıların 

mərhəmətinə ümidvar olduğu halda, ondan asılı olanları 

ümidsiz qaytarır.  

* 

Görən gözə qaranlıq pərdə olmaz, 

Görmək istəməyən gözə işıq nə etsin.  
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* 
Kimə ox atmağı öyrətdimsə ilk məni nişan aldı.  

* 

İnsan həmişə güvəndiyi insandan zərbə alar, qorxub 

çəkindiyi insandan yox. 

Həzrəti Əli 

 

*** 

Gözlə görünən şey aşkardır, aşkar olunan şey 

fanidir.  

Şihabəddin Sührəverdi 

 

*** 

İmanlı bir şəxs heç vaxt öz şəhvətinə məğlub olmaz 

və qarnı onun rüsvayçılığına səbəb olmaz.  

İmam Sadiq 

 

*** 

Bir oğru səhrada sistana gəldi, 

Nəsə almaq üçün dükana gəldi. 

Baqqal əskik verdi malı bir çərək, 

Oğru söylədi ki, İlahi, gərək, 

Gecə oğruları yanmasın odda, 

Baqqal adam soyur, gündüz günorta. 

Qorxusu, hürküsü yoxdur kimsədən, 

Gecə qorxa-qorxa ev soyuram mən. 

Sədi Şirazi 

*** 
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Hamlet billur qaba əkilmiş palıd toxumuna bənzəyir. 

Palıd toxumu cücərib böyüdükcə öz qabına sığışmır. 

Hamlet öz zamanına, öz mühitinə sığışa bilmir. 

Belinski 

 

*** 

Əgər tacir öz mənafeyi baxımından kiməsə yaxşılıq 

edirsə, bu heç də əxlaqilik sayıla bilməz.  

Kant 

 

*** 

Düşmən bəyənmir. Demək qərarımız doğrudur.  

Rəsul Rza 

 

*** 

Qətiyyətsiz ömür boyu öz bədbəxtliyindən şikayət 

edəcək. 

Epiktet 

 

*** 

Paxıllıq – patoloji xəstəlikdir. 

Ziqmund Freyd 

 

*** 

Türk deyil, bəs kim ölməz qəhrəmanlıqlar göstərib 

ona adi bir iş kimi baxa bilər. Türklərin qayğısı sərhəd-

dən-sərhədə qasırğa kimi yüyürmək olub.  

Əlisa Nicat 

*** 



 287 

Mən bu qərara gəldim ki, kübar cəmiyyətin cavanlıq 

adlandırdığı pozğun həyat tərzi ruhun olduqca tez pis 

yola düşməsinin nəticəsidir.  

* 

Həyatın elə bir mənası yoxdur ki, ölüm ona son qoy-

masın. 

* 

Allahı düşünmək və yaşamaq – eyni şeydir… Allahı 

axtararaq yaşa, onda həyatın allahsız olmayacaq.  

* 

Hara getdiyin önəmli deyil, önəmli olan kiminlə get-

diyindir. 

Lev Tolstoy 

*** 

Sən yanmasan, mən yanmasam, biz yanmasaq 

Necə çıxarıq qaranlıqdan aydınlığa? 

Nazim Hikmət 

 

*** 

Alçaqlar dünyaya gəlir, insanlara dərd verir. 

Polis polkovniki 

Əlövsət Məmmədov 

*** 

Çörək də tapılır, ət də, balıq da, 

Məhəbbət, sədaqət çəkilib ərşə. 

Çoxdur məmləkətdə başı papaqlı, 

Kişilik, dəyanət çəkilib ərşə.  

X.R.Ulutürk 

*** 
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Həyatda hər şey müvəqqətidir. Əgər hər şey qayda-

sındadırsa – dadını çıxar. Onsuz da uzun çəkməyəcək. 

Yox əgər hər şey pisdirsə, dərd etmə, bu da daimi deyil.  

Robert de Niro 

 

*** 

«Vəzifələr bölünmüşdür. Altruistlər etnosun bü-

tövlüyünü qoruyurlar, eqoistlər isə etnosu yeni nəsillərlə 

təzələyirlər. Lakin təbii seçmə qanunu altruistlərin sa-

yını ixtisar edir. Bu da etnik kollektivi müdafiəsiz qoyur 

və gələcək zamanda öz müdafiəçilərindən məhrum oldu-

ğuna görə etnos qonşular tərəfindən həzm edilir. Eqoist-

lərin övladları isə yaşamaqda davam edirlər. Ancaq 

artıq ayrı etnosun nümayəndələri kimi onlar altruistləri 

özlərinin müdafiəçiləri, yəni qəhrəmanları kimi deyil, pis 

xasiyyətli, tərs və yaşamağı bacarmayan adamlar kimi 

xatırlayırlar».  

Lev Qumilyov 

 

*** 

Bir yerdə insan öldürülübsə, cinayətə səssiz qalan-

ların da əli qana bulanmışdır. 

* 

O axmaq ki, öz axmaqlığını başa düşür, o artıq 

axmaq deyil. 

F.Dostoyevski 

*** 

Büt öz heykəltaraşını sevmir, necə ki, borc alan borc 

verəni sevmədiyi kimi. 

 Qrasian Baltasar 
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*** 

Həyatının rejissorluğunu başqasına versək, daim o 

insana aktyorluğunu bəyəndirmək məcburiyyətində 

qalarsan… 

Mark Tven 

*** 

Bəzən ala biləcəyin ən böyük qisas, əfv etməkdir və 

bəzən qarşıdakına verilə biləcək ən gözəl cavab gülüb 

keçməkdir. 

* 

«Sadəcə səni sevirəm» deyən bir kişi «Sadəcə 

mağazaları gəzəcəm bir şey almayacam» deyən bir 

qadın qədər yalan söyləmişdir. 

Viktor Hüqo 

 

*** 

Başçınız yaxşı adamdırsa, varlılarınız səxavətlidirsə, 

işləriniz bir-birinizin məsləhəti ilə görülürsə, yerin üstü 

altından daha sərfəlidir sizə. Başçınız pis adamdırsa, 

varlılarınız xəsisdirsə, işiniz qadınların məsləhəti ilə gö-

rülürsə, yerin altı üstündən daha sərfəlidir sizə.  

* 
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İş başına keçib öhdəsinə düşən vəzifəni ədalətlə 

yerinə yetirməyən adamı Allah üzü üstə cəhənnəmə atar.  

* 

Bir saat elmlə məşğul olmaq 60 ilin ibadətindən 

üstündür.  

Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.v) 

 

*** 

Qoyma dilin ağlından qabağa düşsün. 

* 

Dilini ram elə, xüsusən qonaqlıqda.  

* 

Yaxşı rəhbərlik etməyi evində öyrən.  

Yunan filosofu Xilon 

 

*** 

Yaxşı yeznəyə rast gələn daha bir oğul da tapar.  

Pisinə rast gələn qızını da itirər. 

* 

Solon oğlu üçün ağlayarkən kimsə deyir ki, ölənin 

dalınca ağlamaqla ona kömək edə bilməzsən.  

– Elə heç bir kömək edə bilməməyim üçün də 

ağlayıram. 

* 

Mən xalqa ehtiyacı olan qədər hakimiyyət 

bağışladım». 

* 
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Böyük işlərdə hamının xoşuna gəlmək olmaz. 

Solon 

*** 

Alicənab adam üçün borc var.  

Alçaq adam üçün isə gəlir.  

* 

Hökmdarların vəzifəsi adamları qorxutmaq deyil,  

Onları şüurlu surətdə mənəvi təmizliyə sövq 

etməkdir. 

Konfutsi 

 

*** 

Yunan müdriki Xilon Ezopdan soruşur ki, göylər 

Allahı olan Zevs nə ilə məşğuldur? Ezop belə cavab 

verir: «Yüksək damları alçaldır, alçaqları isə yüksəldir».  

* 

Şərait dəyişəndə çox qüdrətli şəxslər zəiflərdən dalda 

qalır. 

* 

Bilik xoşbəxtlər üçün bəzək, bədbəxtlər üçün 

sığınacaqdır. 

* 

Axmaqları söz deyil, bədbəxtlik ağıllandırır. 

Demokrit 

 

*** 
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Axmaq həmişə Allahdan elə şey istəyir ki, onu özü də 

etməyə qadirdir. 

Epikür 

*** 

Aldığımız nəfəsi belə geri veriririksə, heç bir şey 

bizim deyil. 

Nəcib Fazil 

 

*** 

Əgər sən gözəllikləri görməyi bacarırsansa, yalnız 

ona görə ki, daxilində gözəlliyə maliksən.  

Paulo Koelyo 

 

*** 

Dünya bizdən öz mahiyyətini gizlədən örtükdür.  

Şopenhauer 

 

*** 

Bir gün, alman filosofu Hegelə deyirlər ki, oğlun 

dünyasını dəyişib. O, əlindəki qələmi asta-asta masanın 

üzərinə vuraraq demişdir: Mən bilirdim ki, o nə 

zamansa dünyasını dəyişəcəkdir.  

 

*** 

«Həyat bizim sinirlərimizdən axır. Nə qədər ki, sizin 

sinir qüvvəniz var – siz təşəbbüskarsınız, xoşbəxtsiniz, 

sağlamsınız, hər cür çətinliyi dəf etməyə, taleyin hər bir 
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çağırışına cavab verməyə qadirsiniz. Siz hər hansı prob-

lemi salamlayırsınız, çünki inanırsınız ki, sizin sinir 

qüvvəniz onun öhdəsindən gələcək». 

Həkim Pol Breq 

*** 

Çirkin insanlarla dalaşmayın. Onların itirməyə heç 

nəyləri yoxdur. 

* 

Əvvəllər elə düşünürdüm tənhalıqda ölmək ən ağır 

haldır. Bu belə deyil. Ən ağır odur ki, insanların 

yanında öləsən ki, hansıların arasında özünü tənha hiss 

edirsən. 

Robin Uilyams 
 

*** 

Qızılı daşla, insanı qızılla yoxlarlar. 

Kleobul 
 

*** 

Rahat yaşamaq istəyən hökmdar özünü nizələrlə 

deyi, xalqın məhəbbətiylə mühafizə etməlidir. 

Periandr 

*** 

Xalq qanun yolunda öz evinin divarları uğrunda 

vuruşduğu kimi vuruşmalıdır. 

* 

Bir nəfər yaxşı mənim üçün on minə bərabərdir. 

Heraklit 
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*** 

Pifaqordan soruşurlar: 

– Mən oğluma necə tərbiyə verim? 

– Ədalətli ölkədə doğulsa bəsdir. 

Pifaqor 

*** 

Dostunu, ətrafını özünü sevdiyin kimi sev. 

Həzrəti Musa 

*** 

Canına hopubsa haram tikələr, 

Nə qeyrətin qalar, nə də imanın. 

Çox sevinmə çünki, elə gün gələr, 

Tövbə etməyə də qalmaz zamanın. 

Qabil 

*** 

Məktəbə (təhsilə) pul ayırmamaqla «qənaət» edən 

(dövlət), pulu türmə tikintisinə xərcləmək məcburiy-

yətində qalacaq.  

Otto Fon Bismark 

*** 

Dünən bir şairin keçdim yanından, 

İldə bir söz çıxmaz xəsis canından. 

Eşqi, ehtirası olmayan yetər 

Çıxsın bir dəfəlik söz meydanından.  

 

* 

 



 295 

Gəncliyimiz vardı başa, 

Baş əymədik bir oğraşa 

Mikayıl Müsviq 

*** 

Qorxuram dünyada bir zaman gələ, 

İnsanlar yaşaya, insanlıq  ölə ... 

Bəxtiyar Vahabzadə 

 

*** 

Düzgün deyilmiş sözlər vaxtı gələndə güllə hədəfə 

10-luğa dəyəndən də sərrast atəş kimi öz yerini bədir-

ləyir. 

Kəlbəcər polisinin keçmiş cəcur döyüşçüsü 

Rasim Qaraşov 

*** 

Əslində insana ən çox acı verən şey... 

Xəyal qırıqlığı deyil... 

Mümkün olduğu halda baş verməyən sevinclərdir. 

*** 

Nə qədər yaşanmış acı hekayəm varsa, altında sev-

diklərimin imzası var... 

*** 

Kiminlə gəzdiyinə, kimlə dostluq etdiyinə mütləq 

diqqət elə... Çunki, bülbül gülə, qarğa isə zibilliyə 

aparır. 

*** 
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Ağac heç bir zaman çiçəyini buraxıb getməz; 

Ağacı buraxıb gedən hər zaman çiçəkdir... 

*** 

Düzgünlük və sədaqət çox bahalı hədiyyədir, 

Ucuz insanlardan gözləməyə dəyməz. 

Əfsuslar olsun ki, bunların müəlliflərini  

tapa bilmədik 

Kişi, kişi olmayan evə girməz. 

Atam Yusif Məmmədov 

 

 

ATALAR SÖZLƏRİ 

 

Bağ öz bağını bağbana qıydı, 

Bağban bir salxım üzümü bağa qıymadı. 

* 

Ustadına kəm baxan ocağına kor gələr. 

* 

Mərd düşmən, namərd qohumdan yaxşıdır. 

* 

Uzunqulağı meydanda döyərlər ki, başqalarına da 

dərs olsun 
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ANAMIN SEVGİ HƏSRƏTİ 

 

Tale iki bacı verdi 

Biri şümür, biri xəstə. 

Hər ikisi zülm verdi 

Necə dözüm mən bu dərdə? 
 

Qəsb edildi var dövlətim, 

Nankorluq oldu qismətim. 

Yerə gömüldü səadətim, 

Necə dözüm mən bu dərdə? 
 

Haray, tifil bacım, haray, 

Məzlum atılan qardaş, haray. 

Bada gedən ömrüm haray, 

Necə dözüm mən bu dərdə? 
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Anam Süsənbər Əsəd Məmmədli ilə ADR 

qurucularından biri, görkəmli ictimai-siyasi xadim 

Məmmədəmin Rəzulzadənin məzarını ziyarət edərkən. 

 

Ankara, 03.09.2017-ci il 
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Dövrümüzün canlı klassiklərindən biri Əlisa Nicatla 

Dekabr 2016-cı il 
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SON SÖZ 

 

Əvəllər fikirləşirdim ki, İlahi, görəsən qələmi əlimə 

alıb gördüyüm hadisələri, keçirdiyim hissləri kağıza kö-

çürə bilərəmmi? Ancaq indi görürəm ki, bacardığım qə-

dər qeydlərimi apara bilirəm. Həm də düşünürdüm ki, 

bizim ana dilimizin buna gücü çata bilərmi? Yəni, yetə-

rincə bunları yazıya çevirmək mümkün olarmı? Bəli, 

olarmış, ana dilimizin əsrarəngiz gözəlliyi, zənginliyi 

buna tam mənada imkan yaradır. Bütün zamanların dahi 

şairi, yerlimiz Nizami Gəncəvi yaxşı deyir: 
 

«Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz». 
 

Haqsızlıqları düşündükcə daxilimdə od püskürürdü, 

üsyan qalxırdı. Onurğa sütunum sanki parça-parça 

olurdu. Bu hadisələri təsvir etməkdə çox çətinlik 

çəkirdim. Bu yazıları yazmaq üçün qabaqca biləklərimə 

bağlanmış gözlə görünməyən qandalları açmağa açar la-

zım idi. Uzun illər, bəlkə də, 20 il vaxt lazım gəldi…  

İndi isə bir arzum var: atamın keçdiyi keşməkeşli 

həyat yolundan bir roman da yaza bilsəydim… 
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