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QURD SƏDAQƏTİ 
 
 

ncədən onu da qeyd edim ki, “Yalquzaq qa-
yası” əsərinin müəllifi Rafiq Akiflə yaxından 
tanış deyildik. Bu yazını yazana qədər onunla 

heç bircə dəfə də olsun görüşməmişdik. Sadəcə olaraq, 
sosial şəbəkədən bir-birimizi tanıyırdıq.  

 Romanı haqqında fikirlərimi yazmağı xahiş edəndə, 
bir az tərəddüt etdim. Çünki onun yaradıcılığı ilə yaxın-
dan tanış deyildim. 

 Romanın elektron variantını bir-necə dəfə oxudum 
və hiss etdim ki, əsər haqqında fikirlərimi söyləməyə kifa-
yət qədər sözüm olacaqdır. Həm də, uzaqdan-uzağa Rafiq 
Akifin səmimi, kövrək və istedadlı bir qələm sahibi oldu-
ğuna inamım artdı. 

 İndi də roman haqqında fikirlərimi bölüşmək istə-
yirəm.  

 Rafiq Akifin “Yalquzaq qayası” romanının epiloqu 
müəllif tərəfindən düşünülmüş, əsərin ideya və məzmunu 
ilə həmahəng səsləşən bir epiloqdur. 

 Əsərin mahiyyət və məzmunundan xəbər verəcək 
şəkildə seçilmiş bu epiloq, həqiqətən, oxucuda əsər barədə 
maraq doğuracaq şəkildə düşünülmüşdür. Belə ki, “Yal-
quzaq qayası” əsərinin epiloqu, Türk dünyasının igidlik, 
sədaqət, dönməzlik, məğrurluq simvolu olan və ən başlı-

Ö 
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cası inanc yerimiz kimi başa düşülən Boz qurdların 
həyatda və tarixdə özünəməxsus yaşam tərzlərinin təsviri 
ilə başlayır. 

 Boz qurdların sədaqəti, döyüşkənliyi, həmcinslə-
rinə vəfalılığı tarixdən bizə məlumdur. Hətta, o da mə-
lumdur ki, boz qurdun erkəyi və yaxud da dişisi ölən 
zaman onlardan heç biri başqa həmcinsləriylə yaxınlıq 
etməyərək, ömürlərinin sonuna kimi tək-tənha gəzib, 
dolaşırlar. 

 Əsərin epiloqu ilə tanış olan oxucuda belə bir 
təsəvvür yaranır ki, müəllifin bu romanı Boz qurdların 
həyatı haqqındadır.  

Amma romanı oxumağa başlayanda məlum olur ki, 
Rafiq Akifin “Yalquzaq qayası” əsəri Ramiz adlı bir ziyalının 
keşməkeşli həyat yolundan, onun yaşadığı ağrı-acılı ömür 
yolundan bəhs edir..  

 Əsərin qəhrəmanı Ramiz istedadlı və dünyagörüşlü 
bir gəncdir. Rusiyanın şəhərlərinin birində oxuyub ali 
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təhsil almışdır. Onu yalnız iş-gücü və gələcəkdə böyük bir 
mənsəb sahibi olması maraqlandırır. Ona görə də, gecə--
gündüz minbir əziyyətə qatlaşaraq istəyinə nail olmağa 
çalışır. Hətta, tələbə dostlarının təşkil etdikləri eyiş-işrət 
məclislərindən də belə uzaq duraraq, yalnız təhsili və 
karyerası haqqında düşünür. Lakin o, gözlənilmədən 
Qəmər adlı bir qızla qarşılaşır. Qəmər də gəncdir, 
gözəldir, o da Ramizin təhsi aldığı və çalışdığı şəhərdə 
tibb texnikumunda oxuyur. Ramizin ətrafında çoxlu gözəl 
qızlar olsa da, onun gözü Qəməri tutur. Bir müddət 
keçəndən sonra Qəmərlə ailə həyatı qurur və vətənə 
dönərək sevgidolu bir həyat yaşayırlar.  

 Onlar bir-birlərini dərin məhəbbətlə sevirlər. Həyat-
larında baş verən ağrılar, çətinliklər bu iki sevgili insanı 
bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlayır. 

 Müəllif əsərində bu iki gəncin bir-birlərinə olan 
sevgisini özünəməxsus şəkildə canlı və inandırıcı şəkildə 
qələmə ala bilmişdir. 

 Müəllif əsərinin giriş hussəsində verdiyi Boz qurd 
sədaqətini əsər boyu qəhrəmanının yaşam tərzində də 
davam etdirməyə çalışır. 

 “Yalquzaq qayası” əsərində hadisələr, Ramizin sevimli 
həyat yoldaşı Qəmər xanımın qəflətən ölümündən sonra 
dərinləşir və necə deyərlər, Ramiz müəllimin qara günləri 
ondan sonra başlayır. Canından artıq sevdiyi həyat 
yoldaşının ölümü ona çox pis təsir edir. O, həyatdan 
nahkam gedən sevgilisinin ölümünə göz yaşları axıdaraq : - 
“Anam bizi gözləyir, ay Qəmər! Oyan, qalx, ayağa! Niyə 
məni belə tez tərk etdin? Oğlumuzun toyunu niyə 
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gözləmədin? Axı, mən sənin gözlərinin qarşısında beyin 
iflici keçirmişdim. Ölməli mən ikən, sən niyə məndən 
qabağa düşdün? Niyə?! Ata öləndə, ana uşaqlarına həm 
ana, həm də atalıq edə bilir... Mən uşaqların üzünə necə 
baxacam, de, necə?!” – deyə fəryad qoparır. 

 Ramiz müəllimin düşdüyü bu vəziyyət, keçirtdiyi 
sarsıntılar oxucuda ona qarşı rəğbət hissi oyadır və oxucu 
əsərin qəhrəmanının sevgisinə, sədaqətinə inanır.  

 Ramiz müəllim, bu təhnalığa, iztirablara tablaşa 
bilmir. Qohumlarının, dostlarının, hətta övladlarının da 
qayğısı bu dərdi ona unutdura bilmir. O, güclü sarsıntılar 
keçirir və içkiyə qurşanır. Kafelərdə, evdə, məclislərdə 
harda gəldi içir. İçir ki, heç olmasa təhnlığa, sevdiyi 
qadının həsrətinə dözüb, tablaşa bilsin. 

 Əsərdə qurd sədaqəti, qurd vəfalığı bir an da olsun 
oxucunu tərk etmir. Amma hadisələr sona qədər belə 
davam etmir. İçkiyə qurşanan Ramiz müəllim, öz əzəli və 
əbədi sevgisi sandığı həyat yoldaşı Qəmər xanımın 
sevgisinə dönüklük edir və bir tədbirdə Nazilə adlı 
xanımla tanış olur. Bu tanışlıq sonradan ehtiraslı sevgiyə 
çevrilir.  

 Romanda müəllif qadın xislətiylə bağlı bir çox 
mətləblərə aydınlıq gətirir. Belə ki; - “Qadının həmişə üç 
cür yaşı olur, biri görünən yaşdır, digəri həqiqi yaşıdır, 
üçüncüsü də onun özünə verdiyi yaşdır”. “Qadın ərinin, 
cavanlıqda sevgilisi, yetkin çağda yoldaşı, qocalıqda da 
xəstə baxıcısıdır...” “Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah 
kimidir - həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təh-
lükəlidir...” – deyimləri oxucuda maraq doğurur. 
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 Bir müddət Nazilə ilə eşq məcarası yaşayan Ramiz 
sonda onun bir həyat qadını olduğunu və çoxlarıyla eşq 
məcarası yaşadığını anlayır və ondan uzaqlaşır. 

 Römanda əsərin qəhrəmanı Ramizin içkiyə olan 
aludəçiliyi və bu vərdişin axırda onun məhvinə səbəb 
olacağını oxucu hiss edir. Və sonda oxucunun düşündüyü 
kimi olur, Ramiz həyat yoldaşının ilinə bir neçə gün 
qalmış şəhərdən rayona gedir. Doğmalarıyla görüşür. 
Hamı onun içki aludəçisi olduğunu biləndə təəssüf hissi 
keçirirlər, ona bu yoldan çəkinməyi məsləhət görürlər. O 
isə, nəinki qohum əqarbanın sözünə qulaq asır, hətta 
onların bu haqlı məzəmmətlərindən inciyərək, onlara 
iradlarını da bildirir. Sonda o, bu əməlinin qurbanı olur. 
Soyuq qış günü içkili vəziyyətdə həyat yoldaşının 
məzarını ziyarətə gedir və başını onun məzarı üstə 
qoyaraq əbədi yuxuya gedir. 

 Rafiq Akifin bu romanında oxucu üçün ibrətamiz 
olan çoxlu məqamlar vardır. Saflıq, insanı keyfiyyətlər bu 
əsərin ana xəttini təşkil edir. Doğma yurda bağlılıq, 
ata-ana sevgisi, böyük, kiçik məsələləri romanda öz əksini 
tapmışdır. Ramiz təmizdir, düşüncəlidir, qələm əhlidir, 
amma o gücsüzdür, iradəsizdir. Həyatın bu sərt sınaq-
larına qarşı dözüb, sinə gərmək əvəzinə, bir az iradəsizlik 
göstərir. 

 Roman ədəbiyyatda öz çəkisi, yeri olan epik janırdır. 
Hekayədən və povestdən fərqli olaraq yazıçı üçün geniş 
meydan açır. Rafiq Akifin “Yalquzaq qayası” romanı 
müəyyən xırda qüsurlardan da hali deyil, amma ümumili-
kdə oxucu üçün maraq doğuracaq bir bədii əsərdir. 
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Əsərdə xalq deyimlərindən, atalar sözlərindən, maraqlı 
hadisələrdən bəhs edən bol-bol epizodlar vardır. Əsərin 
dili sadə və şirindir.  

 İnanırıq ki, “Yalquzaq qayası” romanı oxucuların 
diqqətini cəlb edəcək və müəllifə oxucu rəğbəti qazan-
dıracaqdır. Buna görə də, qələm dostumuzu təbrik edir, 
ona bundan sonra da yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 
 Meyxoş Abdullah 

 Yazıçı 
 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

 Prezident təqaüdçüsü 
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P R O L O Q 
 

abam dünyagörmüş kişi idi. Həyatın hər üzünü 
görmüşdü. Aclıq, səfalətlə bərabər Böyük Vətən 
müharibəsində dəfələrlə ağır yaralanaraq, 

Mozdokdan Berlinin Reystaqına kimi yol keçib, bədənində 
gəzən bir neçə qəlpə ilə əli əsalı geri, vətənə dönmüşdü. 
Ömrünün sonuna kimi bu qəlpələri bədənində gəz-
dirmişdi. Cəmi yeddi sinif təhsili olsa da, evində kənd 
təsərüfatına aid kitablardan savayı, dünya ədəbiyyatına 
dair çoxlu bədii kitabları da vardı.  

 Təcrübəli təsərüfatçı, böyük dünya görüşünə malik 
bu insan kənddə ambardar, ferma briqadiri, kalxoz sədri 
və başqa vəzifələrdə çalışmışdı. Təkcə kənddə deyil, ra-
yonda və ətraf rayonların camaatı arasında da hörmət, 
ehtiram sahibi idi. Hər ilin 9 may Qələbə bayramında 
yaxası orden və medallarla dolu pencəyini geyinib, Bakıda 
keçirilən hərbi parada gedərdi. Hər dəfə məni də özüylə 
birlikdə aparırdı. İnsanların alqış sədaları altında mən də 
qürurla onunla yanaşı addımlayırdım.  

 Babam çox söhbətcil adam idi. O, təbiətdə baş verən 
hadisələrdən, heyvanat aləmindən bizə şirin-şirin söhbət-
lər edərdi. Uzun qış gecələri ocaq başında nağıllar da-
nışardı. Danışdığı nağıllar qorxulu olsa da, biz nəvələr ona 
həvəslə qulaq asardıq.  

 Ota məktəb illərində tətillər zamanı babamın 
hekayələrinə qulaq asmaq üçün sevinə-sevinə rayondan 
kəndə gedərdim. 

B 
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 Hər dəfə babam qurdlardan söhbət salanda özümü 
qurd xislətində insan kimi təsəvvür edirdim. Babamın 
qurdlarla bağlı söhbətlərin eşidəndən bəri, balaca 
tay-tuşlarım kimi mən də elə bilirdim ki, qurd, yəni 
canavar dünyanın ən qorxunc, yırtıcı heyvanıdır. Amma 
babamın nağıllarından belə çıxırdı ki, qurdlarda hissetmə 
qabiliyyəti o qədər güclüdür ki, onlar çox-çox uzaq 
məsafədən belə hər şeyi duya bilirlər. Onlar çox vəfalı, 
bir-birlərinə sadiq heyvanlardır. Şüurlu insanlar kimi 
onların da arasında ailə bağları çox möhkəm olur. Erkək 
və dişi qurdlar çütləşdikdən sonra özlərinə uyğun bir 
məkanı yaşayış məskəni seçirlər və oranı başqa 
heyvanlardan qoruyurlar. Dişi qurd boğaz olanda erkək 
qurd onun rahatlığı üçün əlindən gələni edir. 

  Dişi qurd və balaları yuvada yatdıqları zaman erkək 
qurd bir təpənin başında oturaraq, onların keşiyini çəkir. 
Gecələr ova çıxır, əlinə nə keçirsə, onu dişisinə və bala-
larına gətirir. Balalarının dünyaya gəlişindən üç həftə 
keçəndən sonra ana və ata canavar birlikdə onları yuva-
dan çölə çıxarırlar. Bundan sonra onlara həyatda yaşa-
mağı, qurd xislətini qavramağı, şikarını necə ovlamağı, 
öyrədirlər...  

  Ailəsinə, yuvasına hücum olunan zaman qurdun 
qəzəbi qarşısında heç bir canlı duruş gətirə bilmir. Hətta, 
intiqam hisssi ilə irəli atılanda aslanlar da qurdun 
yolundan geri çəkilirlər. 

  Ana-atasını itirən canavar balasını başqa canavarlar 
öz ailəsinə qəbul edib, balalarından daha çox əzizləyirlər 
və onu yetimlik hissini yaşamaqdan qurtarırlar. 
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 Bir misal var deyir: - “Qurdun adı, yesə də, qurddur, 
yeməsə də!” Başqa bir el məsəlində isə belə deyilir: “Çaq-
qal var gödən yırtır, qurdun adı bədnamdır!” Doğrudan 
da, bəzən təbiətdə elə qəribə hadisələr baş verir ki, onu 
qurdun adına çıxırlar. Məsələn, gecənin bir aləmi caqqall-
ar qoyun-quzuya canavarlardan daha qəddarcasına 
hücum edib, parçalayırlar. Bu hadisə bir neçə il əvvəl aran 
rayonlarının birində olmuşdu. Gecə on baş qoyunu çaq-
qallar tərəfindən boğularaq öldürülən adam gündüz on-
ların canavarın zavalına gəldiyini zənn etdiyini demişdi.  

 Canavarda qısasçılıq hissi də var. Bu barədə çoxlu 
əhvalatlar danışan babam deyərdi ki, erkək canavar 
dişisini itirəndə, yəni cütləşdiyi dişi canavar öləndə onun 
cəsədini basdırır ki, qarğa-quzğun, kaftar və başqa 
heyvanlar onu didib, parçalamasınlar.  

 Babamın şirin söhbətləri çox idi. O söhbət edən 
zaman qəlyanı həmişə tüstülənərdi. O, qəlyanından bir 
qullab alaraq söhbətə başlardı: 

 -Böyük vətən müharibəsindən sonrakı illər idi. “Hər 
şey müharibəyə, hər şey qələbə üçün!..” şüarıyla hamı hər 
şeyini, hətda yatağının yorğan-döşəyini də müharibəyə 
göndərirdilər.  

 Ona görə də, kənddə camaat aclıq çəkirdi. Yeməyə 
çörək tapılmadığından Nəsib kişi kənd əhalisinin 
qoyun-quzusundan, sürdüyü “Zim” maşınına yığıb, 
Göyçayın mal bazarına satmağa aparardı. Bir dəfə o, mal 
apararkən iki canavarın maşının arxasıyca qaçdığını 
görür. Canavarların balalama dövrü idi. Ona görə də 
Nəsib kişi onları vurmaq istəmədi. Onları qorxuzmaq 
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istədi ki, qaçsınlar. Çünki dağların arasından maşın keçən 
zaman canavarlar maşına tullanıb qoyun-quzunu yeyə 
bilərdilər. Canavarlar isə maşından əl çəkməyərək ar-
xacınca qaçırdılar. 

 Nəsib kişi əvvəlcə havaya bir güllə atıb canavarları 
qorxutmaq istəsə də, onun bu cəhdi baş tutmadı. Cana-
varlar maşının arxacınca qaçırdılar. Nəsib kişi tüfəngini 
sinəsinə sıxıb atəş açdı. Canavarlardan biri öldü, o birisi 
isə yaralandı. Yaralı canavarı tutub kisəyə saldı.  

 İşini görüb, qoyun-quzunu bazarda satın yerbəyer 
elədikdən sonra evinə döndü. Kisəyə saldığı canavarı 
həyətdəki dəmir cərçıvəli iri qəfəsə buraxdı. Heyvanlarda 
diliylə yalayaraq özünü sağaltmaq instinqti güclü oldu-
ğundan, canavar yaralarını bir həftə ərzində yalayıb sağa-
ltdı. Bir neçə gün Nəsib kişinin verdiyi ət və yeməklərdən 
imtina etsə də sonra yeməyə başladı. Həmin canavar qalın 
dəmir barmaqlığı olan qəfəsdə onunla birlikdə olan 
çaqqalı parça-parça etsə də ətini yeməmişdi.  

 Canavar hikkəsi o qədər güclü olur ki, onun hikkəsi 
bu dar qəfəsə sığa bilməzdi. Ona görə də o sağaldıqdan 
bir neçə gün sonra oradan qaçır. Onun dəmir qəfəsdən 
necə qurtulub qaçdığına Nəsib kişi məətəl qaldı. 

 Erkək canavar balalarının ikisini sağ tapa bildi. O 
birilərinin isə, birini vaşaq yemişdi, ikisi də acından 
ölmüşdü. 

 Canavar ov edib balalarını doyuzdurandan sonra 
gecə kəndə, Nəsib kişigilə qayıtdı. Həyətdəki iti bir anın 
içində parçalayıb öldürdü.  
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 İtin səsinə həyətə düşən Nəsib kişi qaranlıqda üstünə 
atılan canavara tüfəngi tuşlayıb atdı. Sol tərəfindən ağır 
yaralananan canavar sayıqlığı itirməyərək son gücünü 
toplayaraq Nəsib kişinin tüfəng olan qolunu dibindən 
gəmirib atdı.  

 Tüfəng səsinə yüyürüb gələn qonum-qonşu Nəsibin 
parça-parça olmuş cəsədini tapdılar. Darvazaya tərəf qan 
iziylə gedib kənarda olan kol-kosun ot basmış hissəsində 
canavarı, artıq ölmüş tapdılar. Adamlar ona əhəmiyyət 
verməyərək qayıdıb Nəsibin dəfni ilə məşqul olmağa 
başladılar. Amma çox qəribə idi, dan yeri söküləndə cana-
varı öldüyü yerdə görən olmadı. O elə bil qeybə çəkil-
mişdi.  

 Babamın hekayəsinin sona yetdiyini hiss edib sual 
verdim. 

 -Baba, ölmüş canavar hara yox oldu? O qəfəsdən 
qaçıb köhnə yaralarını tam sağaldıb qayıdaydı, barı. Bəs, 
onun balalarının aqibəti necə olacaq? 

 Babam mənim çox suallar verəcəyimi duyaraq 
sözümü kəsib şübhələrimə aydınlıq gətirdi. 

 -Qisas güclü olanda öz ağrın yadından çıxır, bala. 
 -Baba, səni başa düşmədim, deyə nəvəsi dedi. 
 -Öz ağrını hiss edirsənsə demək canlısan. Başqasının 

acısını duya bilirsənsə demək insansan. Birinci, qurdlar 
leşi iylənməyə qoymurlar. Adi canavarlar bir-birinin leşini 
yeyər. Qurdlar isə aparıb basdırarlar. İkincisi, onların 
balalarını öz qohum-əqrəbəsi tapıb öz balaları kimi 
böyüdürlər.  

 -Baba, sən axı canavardan danışırdın insandan yox?.. 
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 Onda, canavar varlıqdır, məxluq yox. Əgər onların 
dərrakəsi insandan güclüdürsə, bəs, niyə biz onlara 
heyvan deməliyik? 

 Bu sözümdən sonra babam sözümün qarşısında bir 
söz tapa bilməyərək başıyla razılıq əlamətini bildirdi. . 

 Oxuduqlarımdan: - Yer üzündə hər bir canlının 
özünəməxsus davranışı və həyat tərzi olduğu barədə 
çoxumuz müxtəlif səpkili yazılar oxumuşuq. Heyvan və 
insanı öyrənən elm sahələrinin araşdırmalarına istinad 
edərək, demək mümkündür ki, heyvanların da eynən 
insan kimi davranışı kortəbii olmur. Onların həyatını 
izləyənlər bunu dəfələrlə müşahidə ediblər. Təbiətdə elə 
heyvanlar var ki, onların bir çoxu xasiyyət və vərdiş-
lərindən tutmuş daxili hərəkətlərinəcən insana uyğun gə-
lən cəhətlərə malikdirlər. Bu mənada zooloqların cana-
varlar barədə gəldiyi qənaətlər də çöx maraqlıdır.  

 Canavarlar təbiətdə yeganə canlı varlıqlardır ki, 
erkək dişiyə, yaxud da əksinə, dişisi erkəyinə xəyanət 
etmir. Həttda, “ər-arvad” canavarlardan biri öldükdə 
digəri dəstədən ayrılır, ömrünün sonuna qədər tənha 
yaşayır və yalquzağa çevrilir.  

 Canavarların çox qəribə və dəyişilməz həyat “qanun-
ları” var. Onlar həmin ənənə halını almış bu “qa-
nunlar”dan kənara çıxmırlar. Qaydaları pozan canavarın 
cəzalandırılması, yəni “hökmü” dəstənin qarşısında digər 
qurdlar tərəfindən parçalanmaqla “icra” olunur. 

 Canavar dəstəsinin başçısı bütün mənalarda dəstə 
üzvlərindən çevik olur. Hiss edəndə ki, qocalıb dəstədə 
ondan bacarıqlısı var, “əmr verir” ki, dəstə üzvləri onu 
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parçalasınlar. Bundan sonra dəstənin qabağında yerə uza-
nır. Dəstə üzvləri bu “əmri” yerinə yetirməyə borclu-
durlar.  

 Canavarların həyatını öyrənən tanınmış zooloq-
lardan biri öz xatirələrində bəhs edir ki, ömrünü me-
şələrdə, dağlarda keçirsə də, bir dəfə də olsun canavar le-
şinə rast gəlməyib. Bu məsələ onu çox maraq-
landırdığından xeyli araşdırma aparıb. Təcrübəli ovçularla 
müzakirələrdən sona məlum olub ki, canavarlar hansısa 
səbəbdən ölümcül vəziyyətdə olan qurdların leşini təbiətə 
buraxmır, onu ya yeyir, ya da basdırırlar. Azərbaycanlı 
alimlərdən biri qeyd edir ki, bir dəfə təcrübəli ovçular bir 
canavarı öldürüblər. Üstündən az keçməmiş görürlər ki, 
bir neçə canavar ölmüş qurdun leşini yeyirlər. Canavarlar 
belə edir ki, onun təbiətdə izi qalmasın... 

 Amma canavarlardan fərqli olaraq bozqurdlar ac 
qalsalar da, ölmüş həmcinslərinin cəmdəyini yemirlər. 
Torpaqda basdırırlar. 

 Eşitdiklərimdən: - Kəndimizin ovçuları dəfələrlə 
şahidi olub ki, canavar tox olanda öz şikarına dəyib, 
toxunmurlar... Nəvələrinin Gül ana dediyi Gülstan 
nənənin dediyinə görə, atla İsmayıllıdan meşə yolu ilə 
Lahıca gedirmiş. Hava da alaqaranlıq imiş. Birdən atın 
hürkdüyünü hiss edib ətrafa boylanır. Bu zaman atın 
arxasınca düşən bür cüt parlaq işıq görür. Sən demə, 
yalquzaq izə düşübmüş. Arvad eləməyib tənbəllik, 
xurcununda olan alabəzək xurcunun bir ucunu atın 
arxasından yerə atıb. Xurcunun alabəzək ucu atın 
arxasınca sürünür. 
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 Alabəzək ipin ilan olduğunu zənn edən canavar ata 
yaxınlaşmağa cürət etmir. Kəndə çatanda Gülüstan arvad 
şenlikdəki qapıya sançılmış şəmələni1 götürüb canavara 
tərəf tolazlayıb. Ac canavar əlacsız qalıb kor-peşman geri 
qayıtmağa məcbur olur... 

 Amma bunu da unutmaq olmaz ki, canavarla 
qurdun, xüsusilə bozqurdun bir-birindən fərqli xüsu-
siyyətləri çoxdur...  

 
 

                                                            

1 Şəmələ -şam, burada məşəl mənasındadır 
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“QURD ÜZÜ MÜBARƏK OLAR” 
 

anavarları təbii ovçular adlandırırlar. Onların 
əsas silahı öz dişləridir. Təbiətşünasların müla-
hizəsinə görə canavarlar əsasən, xəstə hey-

vanları yeyərək, həm də təbiətin bioritmini tənzimləyən 
sanitar rolunu oynayırlar. 

 Çox sirli bir xüsusiyyətə malik canavarlar bir-birləri 
ilə üz mimikaları və bədən hərəkətləri ilə ünsiyyət qurur, 
ucadan ulamaqla uzaq məsafədən rabitə yaradırlar. 

 Babam kəndimizdə uzun ömür sürən adama, “filan-
kəs qurdla qiyamətə qalacaq” deyərdi. Qurdun qiyamət 
gününəcən qalması barədə inanclar həm də Tanrının bu 
varlığa verdiyi dəyərlə bağlıdır.  

 “Dədə Qorqud” dastanında evi yağmalanan Qazan 
xan qurda ulu varlıq kimi ehtiram bildirir. Qurdu gör-
dükdə deyir ki, “Qara başım qurban olsun, qurdum sana!” 
Sonra; - “Qurd üzü mübarək olar. Yurdumun, evimin 
sorağını bir qurddan da soruşum” - deyir.  

 “Qurd üzü mübarək olar” deyimi düşüncələrimi 
şaxələndirir. Düşünürəm, görəsən, niyə ta qədimdən üzü 
bəri, insan qəbilələri, böyük tayfalar, millətlər bayraq-
larında hansısa heyvanın şəklini rəmz kimi daşıyıblar? 
Yaxud da, niyə bozqurdu qədim türklər müqəddəs hesab 
edirdi? Qurd heyvanlar aləmində azadlığın və müs-
təqilliyin rəmzi olduğu üçün qədim türk xalqlarının tote-
minə, türklərin törəyiş inancına çevrilmişdir. Bay-
raqlarında qurdun şəlklini daşıyan türklərdə Bozqurd 
qədər dəyər verilən ikinci belə varlıq yoxdur.  

C 
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 Əl-Biruninin əlyazmalarına istinad edən araşdır-
maçılar qeyd edir ki, qədim türklərin babası Börütəkin 
deyilən bir insan olub. Börütəkin Kabil yaxınlığında bir 
mağaraya girir və mağaradan bozqurd şəklində çıxır. O 
zamandan “türklər özlərini qurddan törəmiş hesab 
eləyir”. Mənbələrdə qurd kişi cinsinin başlanğıc forma-
sında təqdim olunur.  

 Başqa bir dastanda deyilir ki, iki qonşu qəbilə arasın-
da müharibə gedirmiş. Tür-
klərin əcdadları olan qəbi-
lədə bütün kişilərin hamısını 
məhv edirlər və o qəbilədən 
on bir yaşında bir oğlan uşa-
ğı sağ qalır. Onun da əllə-
rini, qollarını doğrayaraq 
qamışlığa tullayırlar. Uşaq 
qamışlıqda ağlamağa başla-
yır. Ağlayarkən Tanrı dağ-
larından bozqurd enir və uşağı öz dişində mağaraya 
aparır. Oğlan orada böyüyür. Vaxt gəlir mağarada həmin 
dişi bozqurdla bu oğlandan on igid oğlan dünyaya gəlir. 
Bu oğlanlar müxtəlif istiqamətlərdə yayılırlar... 

 Qurdun xasiyyəti ilə türk törəməsindən olanların 
arasında oxşarlıqlardan biri bozqurdların ömründə bir 
dəfə evlənməsi faktıdır.  

 Bozqurdlar balası yanında olan heç bir heyvana ya-
xın durmurlar. Bozqurd sürüdən yalnız bir heyvanı tələf 
edər və bunun da yarısını özü yeyər. O biri yarısını isə 
varsa ailəsinə, yoxsa ova çıxa bilməyəcək qədər yaşlı olan 
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bozqurdlara aparar. Bozqurdlar məğrur və heç nəyə baş 
əyməyən heyvanlardır. Məhz buna görə, Bozqurd türk 
hürriyyətinin, türk dəyanətinin simvoluna çevrilmişdir.  

 Qurd düşməninə gözlənilmədən arxadan hucum 
etməz! Əgər boz qurd ona hucum edən çox sayda 
yırtıcının qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qalarsa, əsir 
olmamaq üçün öz sinəsini parçalayıb özünü öldürər! 

 Qurdların nəsli də bir-birindən fərqlənir. Ağ və göy 
qurdlar nəsli az gözə görsənərlər. Görsənəndə də onlar 
insana kömək edər, yol göstərər! 

 Boz qurdlar döyüşçülərdir, ailə qədri bilənlərdir. 
 Qara qurdlar indiki canavarların ataları sayılırlar. 

Onlar çox vaxt dağlıq, dağətəyi yerlərdə yaşamağa üstün-
lük verirlər. Qara qurdlar sürü halında gəzməzlər, qurd 
xislətinə riayət etməzlər, leş və cəmdək yeyərlər. Deyilənə 
görə, canavarlar boz qurdla qara canavarın cütləşmə-
sindən əmələ gəlib. Lakin ana südü əmdiyinə görə, anaları 
kimi leş və cəmdək yeyir, qurd ənənəsinə sadiq qalmırlar. 

 Bəzən özüm-özümə sual verirəm: - Görəsən, niyə 
Koroğlu şeirlərinin birində “Yeyib qurdlarınla ulaşım, 
dağlar” deyirdi? Oxuduqlarımdan bildiyimə görə, 
qurdlarla ulaşmanın da qədim ənənəsi var. Qıpçaq 
sərkərdəsi Bonyak xan döyüşdən əvvəl üzünü meşəyə 
tutub uluyarmış, əgər onun səsinə bozqurd səs versəymiş 
mütləq zəfər qazanacaqmış...  

 Bəlkə elə Koroğlu da “qurdlarınla ulaşım, dağlar” 
sözünü zəfər qazanmaq amacı ilə deyirmiş... 

 Qurdlar insanla dost olarlar, amma it, ya da başqa 
heyvan kimi insana tabe olmazlar, kölələşməzlər. Çünki 
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bozqurd ev itləri kimi havayı yemək üçün sahibinə 
yaltaqlanmaqdansa, hürr şəkildə aclıqdan ölməyi üstün 
tutur. Canavarlar adi çoban itləriylə müqayisədə kiçik, 
qırx-əlli kiloqram çəkidə görünüşə, həm də zəif görüntüyə 
malikdirlər. Ancaq bozqurdların ülgüc dişləri, caynağı, 
səksən-yüz kiloqram çəkisi olur. Onlar məğlub ola bilər-
lər, amma əyilməzlər, ölərlər, diz çökməzlər, ovlanarlar, 
zindana düşməzlər. Onlarda da hamının tabe olduğu 
başçı var. Savaş zamanı bozqurdlar da türklər kimi yarım 
aypara şəklində sıralanaraq hücuma keçirlər. 

 Bozqurdların daha bir maraqlı xüsusiyyətləri var – 
yeganə heyvandırlar ki, dişilərini dəhşətli dərəcədə 
qısqanırlar.  

 Bozqurd qocalanda sürüyə yük olmamaq üçün sürü-
dən uzaqlaşır. 

 Bozqurdların xislətində sevgilisi yolunda əzab çəkən 
kişilərə xas bir ilkinlik - başlanğıc var. Məsələn, sevgi 
haqqında ərəb əfsanəsində Qeys öz məhəbbəti yolunda 
Məcnuna dönüb çöllərə düşür – yəni tək-tənha eşq acısında 
qovrulub, tənhalaşır. Canavar da dişisini itirəndən sonra yal-
quzağa çevrilir, çöllərə düşür, nəhayətdə tənhalıq qəhrindən 
ürəyi partlayır, ölür 

 Həyatda özlərini CANAVARA, BOZ QURDA, YAL-
QUZAĞA bənzədən müxtəlif xarakterli İNSANLAR da 
var... Fəqət, bu bənzətmə əməldə yox, dildədir. Təəssüf ki, 
insanlar canavar qədər bir-birinə, öz sədaqətini əməldə nü-
mayiş etdirə bilmir. Belə çıxır ki, qurd xisləti yalnız qurdun 
özünə şamil olunur?! 
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 Həyatında ərini itirmiş qadınlar da ara-sıra arına 
sığınıb balalarını böyüdür, onları cəmiyyət üçün tərbiyə 
edir. Əbəs yerə deyil ki, yaşlı kişi həyat yoldaşını itirəndə: 
“Arvad öldüsə, kişi də ölür”, - kimi bir ifadə yaranıb. 
Kişilər, qadınlara baxanda, bu xüsusda zəifdirlər, - 
müəyyən müddətdən sonra başqa qadınla ya evlənir, ya 
da intim ünsiyyət qururlar. Bu da o anlama gəlir ki, qadın 
məxluqunda da qurd xisləti mövcuddur. Onlar ailənin, 
ocağın sədaqətli qoruyucularıdır. Mənim fikrimcə kişi 
qara qurda qadının isə, boz qurda daha böyük oxşarlığı 
var. 

 Kişinin də bir çox yaxşı xüsusiyyəti var: ailənin yü-
künü ər kimi öz çiynində daşıya bilir. Məhəbbət üzərində 
qurulan ailələrdə hansı kişi istəyər ki, həyat yoldaşı ondan 
əvvəl bu işıqlı dünyadan köçsün?! 

 El içində bir deyim də var: - “Kişi atadan, anadan 
yetim qalmaz, arvaddan yetim qalar”. Hansı ki, ta uşaq 
çağından, xüsusən də oğlanlar ataya deyə bilmədiklərini 
anaya deyirlər. Lakin müəyyən yaş dövründə gənc insan 
öz yarını seçir; - bu dəfə, hətta anasına deyə bilmədiyini 
yarına deyir... Buna görə yarını itirmiş kişi daha özünü 
bütöv insan hesab edə bilmir. Yar, həm də sirdaşdır. 
Ananla, atanla, balalarınla, yaxın qohumlarla bölüşə bil-
mədiyin sirri yarına - sirdaşına etibar edirsən.  

 Ailə, əslində cəmiyyətin içində kiçik bir dövlətdir. O 
dövlətin də rəhbəri atadır. Atalarımiz heç nəyi elə-belə 
deməyib. Ata-baba sözləri qərinələrin sınağından çıxıb 
gəlib bu günümüzə: “Ana balasına qarğış etsə, qarşısını 
südü kəsər, atanın qarğışı qılıncdan kəsərli olar...”  
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 Göydə Allaha, yerdə ataya itaət olunur. Yəni, bir el 
məsəlində deyildiyi kimi: - “Atasını tanımayan Allahını 
da tanımaz!” Qadın; – Ana isə ailənin, ailə başçısının - 
ərinin günəşidir!  

 
SON PAYIZ GECƏSİ… 

 
ayızın son günləri idi. Səhər gün işaranda 
kəpənək qanadlarıtək parlaq qar dənələri don-
muş torpağa düşür, ağ-ağ naxışlar yaradırdı. 

Şüsələri təzə silinmiş pəncərədən qar dənələrinə baxmağın 
da ayrı bir ləzzəti vardır. 

 Göydən yerə enən xırda qar dənəcikləri get-gedə 
böyüyərək, lopa-lopa qara çevrilirdi. Göyüzü sanki ağ 
quşlarla dolmuşdu, elə bil. Bu ağ quşlar yerə endikcə 
torpağın üzü ağ, narın qar örtüyünə bürünürdü. Havadan 
soyuq qarın iysi gəlirdi. Adam bumbuz bu soyuq havanı 
ciyərlərinə çəkdikcə özünü rahat hiss edirdi. Həmişəyaşıl 
hündür, qocaman küknar ağacı payızın şaxtasında üşü-
yərək, büzüşmüşdü. Hər tərəfdə sakitlik hökm sürürdü. 
Qarın yağması təbiəti sanki qış yuxusuna aparırdı. Bu 
sakitliyi pozan təkcə uşaqların səsi idi. Həyətdən qonşu 
uşaqların səsi gəlirdi, onlar qarın yağmasına sevinirdilər.  

 Bazar günü olduğundan Ramiz bir neçə saat artıq 
yatmaq, həftə ərzində onu əldən salmış yorğunluğunu 
çıxarmaq istəyirdi. Amma yanağına dəyən xoş ətirli 
öpüşün təsirindən gözlərini açmağa məcbur oldu. 

- Sabahın xeyir olsun, əzizim. Bu qədər yatmaq olar, 
ay tənbəl? Bir, dur bax, gör eşikdə necə də gözəl qar yağır. 

P 
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Heç belə havada da yatmaq olar? Dur, dur gedək qartopu 
oynayaq. 

 Həyat yoldaşı Qəmərin bu nəvazişi ona qar kimi pak 
goründü, ruhuna elə bil bir damla saf su çiləndi. Ramiz 
qollarını geniş açıb, həyat yoldaşını qucaqladı və onu 
özünə tərəf çəkib qoşa çarpayıda yanına uzatdı. Bar-
maqlarını daraqlayaraq onun ipək kimi saçlarına keçirtdi 
və şıltaq uşaq kimi gur, qara saçlarını üz-gözünə dağıtdı. 
Sonra həyat yoldaşını sinəsinə sıxıb, güllü yorğanının bir 
ucunu onun üstünə örtüb astaca dedi: 

 -Gözümün nuru, qoy, bir az da yatım. Bu gün iş 
günü deyil, axı... 

 Qəmər pişik kimi ərinin sinəsinə sıxılaraq, 
şıltaqcasına onun burnuna bir çırtma vurub gülümsədi.  

 -Bu gün işlərimiz çoxdur, - dedi, - Namizədlə Şahnaz 
indi bura gələcəklər. Birlikdə Sədərəyə gedib Lalə üçün 
cehizlik almalıyıq...  

 Namizəd Ramizin kiçik bacısı Şahnazın həyat yoldaşı 
idi. Lalə də onun ikinci bacısı Şölənin qızıydı. Lalə 
səkkizinci sinfi bitirəndən sonra Bakıda kollecə daxil 
olmuşdu. O vaxtdan dayısı Ramizgildə qalırdı. Körpə ikən 
atasını avtomobil qəzasında itirmişdi. Xalası və dayıları 
ailəsi tərəfindən həmişə doğma balalarından çox nəvaziş, 
görmüş, yetimlik acısını çəkməmişdi. Tezliklə onun toyu 
olacaqdı. 

 -Günorta qızgilə də gedəcəyik. Quda bir həftədir 
sənə görə qonaqlığı yubadır, – deyə Qəmər ayağa 
qalxmaq istəsə də Ramizin ağuşundan çıxa bilmədi.  



Yalquzaq qayası... 

 25

 Quda dedikləri Hətəm Ramizin qızı Qumralın qay-
natası idi. Uzun müddət olardı ki, Rusiyada fərdi tikinti 
işləri ilə məşğul olurdu. Hər dəfə payızın əvvəlləri Bakıya, 
evinə dönür, el-obanın Novruz bayramını qarşılayandan 
sonra, mart ayınının axırlarnda yenə ora – “çörək ağacı” 
dediyi Rusiyaya qayıdırdı. Hər dəfə gəlişi münasibətilə 
evdə qonaqlıq təşkil edir, qohumlarını, yaxın dostlarını 
başına yığırdı. Ancaq nədənsə, quda bu il Rusiyadan gec 
qayıtmışdı. 

 Ramiz gözləri yumulu halda soruşdu: 
 - Əzizim, saat neçədir?  
Elə bu vaxt səsli saatın cingiltili zəngi evi başına 

götürdü.  
 Qəmər şıltaq uşaq kimi onu qıdıqladı: 
 -Bax, eşidirsən? Saat da səni yerindən qalxmağa 

səsləyir. 
 Ramiz: 
 -Yaxşı, dururam, - deyib, əvvəlcə Qəmərin yanağın-

dan öpdü, sonra ağır-ağır yerindən qalxdı, paltarını ge-
yinə-geyinə bədənnəmə güzgünün qabağına dünən axşam 
yazıb qoyduğu bu günkü işlərin siyahısına nəzər saldı. 
Siyahıda yazdıqlarını bir daha ucadan oxudu: 

 -Qiyas müəllimlə kitabının çapı barədə müzakirə 
aparmalı; Ayaz bəylə birlikdə Elşad Sərvinin kitabının 
tədimatına getməli; -şeirlərini elektron poçtla “Kaspi”, 
“Azad Azərbaycan” qəzetinə və “Xəzan” jurnalına gön-
dərməli; ailəvi qudasıgilə getməli... Sonra... 

 Gözlərini siyahıdan çəkməyə macal tapmamış 
Qəmərin mətbəxdən səsi gəldi:  
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 -Əzizim, saat birə kimi işlərini yekunlaşdırsan, çox 
yaxşı olardı, qonaqlığa birlikdə gedərdik... 

 Ramiz siyahını köynəyinin döş cibinə qoydu. 
 -Yox, gülüm, mən bugünkü işlərimi ancaq saat 

dördə, beşə qurtararam...  
 Qəmər elə bil ərinin nə deyəcəyini qabaqcadan 

bilirdi: 
 -Mən onda Lalə ilə gedərəm qızgilə... Hə, gedib 

Qumral balaya biş-düş hazırlamaqda gömək edərəm. 
(Qumralın qaynanası onlar evlənməmişdən altı il qabaq 
xərçəng xəstəliyindən ölmüşdü) Uşaq təkbaşına bu 
qonaqlığın öhtəsindən gələ bilməz! Sən də işini qurtaran 
kimi Lalənin nişanlısı ilə ora gələrsən. 

 Bu dəfə Ramiz ucadan, həm də zarafatla: 
-Başüstə, gülüm... Sənin xatirinə, lap uça-uça gələ-

rəm... Təki, sən səslə məni... 
 -Hə, əzizim, bir də, gör, Ramin evdə olsa, o da gəlsin, 

bacısı onu dəvət edib. 
 -O da başüstə, əgər Ramin o vaxta kimi evə dönsə, 

mütləq onu da gətirərəm... 
 

*** 
 
 O gün Qəmər nigaran qalıb, gün ərzində bir neçə 

dəfə Ramizə mobil telefonla da zəng elədi: 
 -İşini qurtaran kimi gəl evə. Lalənin nişanlısı İkram 

da bizdədir. Ramini də götürüb onun maşını ilə gələrsən 
bura... Qonaqlıqdan sonra da birlikdə qayıdarıq. 

 Ramiz yenə hərbi andına sadiq əsgər kimi: 
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-Oldu gülüm, - dedi. 
 Ramiz işlərini yekunlaşdıran kimi yubanmadan evə 

döndü. İkramla oğlu Ramin onun yolunu həyətdə göz-
ləyirdilər. Ramizi görcək İkram maşınının mühərrikini 
dərhal işə saldı... 

 Bir azdan İkramın idarə etdiyi maşın Ramizin qızı 
Qumralın bir il əvvəl gəlin gəldiyi məhəlləyə çatdı. 

 Qapını onların 
üzünə Qumral açdı. 
-Xoş gəldiniz! - deyib 
əvvəl atasının, sonra 
qardaşının boynuna sa-
rıldı. Lalənin nişanlı-
sıyla da görüşüb içəri 
dəvət etdi. 

 Qonaq otağı qudanın qohum-əqrabasıyla dolu idi. 
Hamıyla görüşəndən sonra qudası ona və İkrama yanında 
yer elədi: 

 -Buyurun, bura, mənim yanımda əyləşin. 
 Ramin də İkramın yaxınlığında oturdu. Qonaqlıq çox 

gözəl təşkil olunmuşdu. Zövqlə bəzədilmiş süfrəyə 
cürbəcür ləziz yeməklər, salatlar düzülmüşdü. Süfrədə 
hər nə desən var idi. Hətta, süfrənin tən ortasına qoyul-
muş yeməklərin şahı olan plov da yavaş-yavaş buğlanırdı. 

 Qonaqlar böyük iştahla yeyib-içir, bir-birilə şən 
zarafatlar edirdilər. Hamının eyni açıq idi. 

 Arada mətbəxdən qab-qacaq səsi ilə yanaşı, orda 
qadın qohumlarla danışıb, gülən Qəmərin də səsi gəlirdi. 
Qəmər də bu gün şox şən idi. O da hamı kimi sevinirdi. 
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Onun əhval-ruhiyyəsi şən olanda Ramız özünü dünyanın 
ən xoşbəxt adamı sanırdı. O, həyat yoldaşı Qəməri çox 
sevirdi. Qəmər onun üçün bir dünya idi. Ramiz bilirdi ki, 
Qəmərsiz yaşaya bilməz. Qəmər onu həyatda yaşadan tək 
varlıq iidi. 

 ...Yemək süfrəsi masadan yığışdırılandan az sonra 
çay dəstgahı quruldu. Qudanın Rusiyadan gətirdiyi 
şokaladlarla yanaşı süfrəyə Qumralın bişirdiyi çiyələk, 
böyürtkən, şaftalı mürəbbələri qoyulmuşdu. 

 İkram şokaladlardan birini götürüb diqqətlə baxanda 
quda: 

 -Dadlı konfetdir, - dedi, - Rusiyanın ən məşhur 
şokolad brendidir. 

 Ramiz də əlini büllur konfet qabına uzatdı. Konfetin 
kağızında "Babayev qənnadı konserni" sözlərini oxuyanda 
gülümsündü. Qudasıdan soruşdu: 

 -Ay qohum, sən heç Babayevin əslən Şəkidən ol-
duğunu bilirsən? 

 Qudası başınu bulayıb onun sualına sulla cavab 
verdi: 

 -Zarafat edirsən? 
 Ramiz ciddi görkəm alıb: 
 -Yox! – dedi. - Mən bu barədə lap çoxdan bir məqalə 

oxumuşdum. Pyotur Babayev Şəkidən Ryazana sürgün 
olunmuş Hakim Babayevin oğludur. Rusca adı Akim kimi 
yazılan Hakim Babayev Nuxada fəhlə tətillərinə başçılıq 
etdiyi üçün yüz qırx il əvvəl Ryazan quberniyasına 
Kasımov (Qasımov) şəhərinə sürgün edilir və orda rus 
qızıyla evlənir. Bu evlilikdən beş oğlu, üç qızı olur... 
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 Ramiz hamının diqqətlə ona qulaq asdığını görüb 
söhbətinə davam etdi. 

 -Mən bir neçə il qabaq Şəkidə Pyotr Babayevin adını 
daşıyan mədəniyyət parkında da olmuşam. Orada büstü 
də qoyulmuşdu. Hətta, deyilənlər görə, 100 illik yubileyi 
keçirilən gün Pyotr Babayevin Moskvada yaşayan qızı da 
gəlib Şəkidə yaşayan qohumlarının ziyarət etmişdir. (Bəzi 
mənbələrdə Həşim adlandırılmışdır)  

 Pyotr Akimoviç Babayev azərbaycan əsilli rus in-
qilabçısı. XX əsrin əvvəllərindən üç rus inqilabında fəal 
iştirak etmişdir. 1918-ci ildən Moskva Sokolniki rayon 
RK(b)P2-nın katibi, rayon sovetinin sədri. Onun adı bir sıra 
müəssisələr parklar və kücələrin adında əbədiləşdiril-
mişdir. 1922-ci ildə Abrikosovun Moskvadakı qənnadı 
fabrikinə Pyotr Babayevin adı verilmışdır. Hazırda ОАО – 
"Babayev qənnadı konserni" ASC adlanır. Şəki şəhərində 
Pyotr Babayevin adıyla mədəniyyət və istirahət parkı 
fəaliyyət göstərir. Burada onun büstü qoyulmuşdur. 

 Həyatından danışım sizə. 
 Pyotr Babayev 10 iyun 1883-cü ildə Ryazan quberni-

yasının Kasimov şəhərində azərbaycanlı inqilabçı Həşim 
(Hakim) Babayevin ailəsində dünyaya gəlmışdir. Atası 
Həşim  

Babayev Zaqatala dairəsinin İlisu kəndində (İndiki 
Qax rayonunun İlisu kəndi) anadan olmuşdur. 1878-ci ildə 
fəhlə iğtişaşlarının təşkilatçısı kimi Ryazana sürgün 
olunmuşdur. 

                                                            

2 R.K.(b.)P 1- Rusiya Komunist bolşevik Partiyası. 
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 Sürgün həyatı dövründə Kasimov şəhərində zavod-
da fəhlə işləyən Həşim Babayev, burada Lyubov Qriq-
oriyeva ilə ailə həyatı qurmuşdur. Bu evlilikdən onların 8 
uşağı — Antonina, Pyotr, İlya, Dmitrı, İvan, Sonya, Qeorqi 
və Polina dünyaya gəlmişdir. Həşim Babayev övladlarına 
azərbaycanlı adları vermək istəsə də, mövcüd dini 
qanunlar və Rusiya imperiyasınin ənənələrinə əsasən 
buna icazə verilməmışdır. İbtidai təhsilini başa vurmamış 
13 yaşlı P. Babayev Ryazanda olan mexaniki fabrikdə usta 
köməkçisi kimi işləyır. Sonrakı dövrdə uzun müddət 
sənətinə uyğun iş tapa bilməyən P. Babayev Baltik 
donanmasına matros kimi hərbi xidmətə çağrılır. Burada 
o, Rusiya Sosial Demokrat bolşeviklər partiyasına üzv 
olur. 1905-ci il inqilabında yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti 
ilə fərqlənən P. Babayev sonralar I dünya müharibəsində 
də iştirak edir. 1916-cı ildə Petroqrad patron zavodunda 
işləmək ücün cəbhədən geri çağrılır, fəal təşviqatçı və 
təşkilatçı kimi həyatını bütünlükdə siyasi fəaliyyətə həsr 
edir. 1917-ci il iyul çıxışlarında və oktyabr çevrilişində 
yaxından iştirak edir. 1818-ci ildən Moskva Sokolniki 
rayon partiya komitəsinin katibi olan P. Babayev 1920-ci il 
aprelin 25-də vərəm xəstəliyindən vəfat etmışdir 

 Qudası heyrətini gizlədə bilməyib dedi: 
 -Hə, dədə-babadan eşitmişdik ki, çox gəzən adamlar 

çox oxuyandan məlumatlı olurlar. Sən demə, oxuyub 
öyrənməklə gəzib öyrənmək tamam ayrı-ayrı şeylərmiş... 

Ramiz gülümsünüb dedi: 
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-Ay quda, mən də Rusiyada yaşamışam, orada təhsil 
almışam. Ta qədimdəm üzübəri orda tanınmış, adlı-sanlı 
həmyerlilərimz çox olub... 

 ...O gün axşamdan bir xeyli ötüb, keçmişdi.  
 Qonaqlıq başa çatandan sonra İkram Ramizgili 

evlərinin qarşısında duşürüb, geri evlərinə döndu. 
Raminlə Lalə qapıdan içəri daxil olan kimi hərə öz yataq 
otaqlarına keçdilər. 

 Qəmər üzünü Ramizə tutub soruşdu: 
 -Yaman yorulmuşam, əzizim. Ayaqüstə güclə da-

yanıram. Gedim hamama bir az duş qəbul edim, bəlkə 
yorğunluğum çıxdı. Nəsə, bir şey lazımdır sənə? 

 -Yox, gülüm, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Qonaqlığa da 
söz ola bilməz. Hər şey çox gözəl təşkil olunmuşdu, 
ürəyimcə oldu. Yaxşıca istirahət edə bildik, elə deyilmi? 
Sonra o həyat yoldaşına baxıb bic-bic gülümsəyərək: - Hə, 
əzizim, sən get yuyun, sonra mən də yuyunaram.  

 Qəmər özünə dəyişək götürüb hamam otağına 
keçəndən sonra Ramiz də ağır-ağır paltarını dəyişdi, nazik 
idman geyimində pəncərənin önünə gəlib, bayıra 
boylandı. Gecəyarı olmuşdu. Qonşudakı evlərin tək-tək 
pəncərələrindən işıq gəlirdi. Ramiz paltar dolabından 
asılmış pencəyinin cibini qurdaladı, alışqanla siqaret qutu-
sunu götürüb eyvana çıxdı. Eyvanın dəmir məhəccərinə 
söykənib, siqaretini yandırdı. Bir-iki qullab vurmuşdu ki, 
ayazlı payız gecəsinin soyuğu onun canını üşütdü. 
Siqareti yarıya kimi çəkib söndürdü və tez yataq otağına 
qayıtdı. Qəmər artıq çarpayıya uzanıb gözlərini yum-
muşdu, adəti üzrə səhər tezdən oyanmalı idi. Bu gün 
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naharacan Laləyə cehizlik almaq üçün bazarı gəzib--
dolaşmışdı, sonra da qudasıgildə biş-düş hazırlamağa 
getmişdi, sözsüz ki, yorulub əldən düşmüşdü. Bu fikirlə 
Ramiz yarım qaranlıq otaqda Qəməri oyatmamaq üçün 
asta addımlarla yaxınlaşıb çarpayının yanındakı gecə 
lampasını yandırdı. Otağı zəif işıq seli bürüdü.  

 ...Ramiz duş qəbul edəndən sonra yenə səssiz - 
səmirsiz yataq otağına döndü. Qəmərin dərin yuxuya 
getdiyini düşünürdü. Qəmər isə çarpayının üstündə halsız 
oturub gözlərini məchul nöqtəyə zilləmişdi.  

 Onda son vaxtlar isti duşdan sonra belə halsızlıq 
olurdu. Ramiz tələsik valerian tapıb, stəkana damcılatdı, 
üstünə azca su əlavə edib ona içirtdi. Həyəcan və təlaş 
içində soruşdu: 

 -Nə oldu sənə, gülüm? Narahatsan? Ürəyinmi tutub? 
 Qəmər halsız vəziyyətdə pıçıldadı: 
 -Pəncərəni aç, nəfəs ala bilmirəm, boğuluram... 
 Ramiz onun bu halını görüb qorxdu: 
 -Əzizim, narahat olma, hamamdan çıxmısan! – dedi.         

–Qoy, səni geyindirim ki, sənə soyuq olmasın, pəncərəni 
sonra açaram. 

 Ramiz tələsik Qəmərin paltarını geyindirdi, sonra 
özü hamam xalatını soyunmamış, yarı çılpaq vəziyyətdə 
yüyürüb pəncərəni açdı. Soyuq hava otağa doldu. Sonra  
özü də paltarını geyindi.  

 O, Qəməri belə vəziyyətdə çox görmüşdü. Amma 
indiki görkəmi onu bərk qorxuya salmışdı. Qəməri 
soyuqdan qorumaq üçün yorğanla bürüsə də, rahatlıq 
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tapa bilmirdi. Həyat yoldaşının bu halı heç də yaxşı 
deyildi. 

 -De, görüm, özünü indi necə hiss edirsən, - əzizim, 
deyə Ramiz soruşdu. 

 Qəmər halsız halda baxışlarını əvvəlcə tavanda 
gəzdirdi, sonra da üzünü ərinə tutub pıçıltıyla dedi: 

 -Mən ölsəm, evlənəcəksənmi? 
 Ramiz həyat yoldaşının onunla zarafat etdiyini zənn 

etdiyindən o da zarafatyana: 
 -Hə! Əlbəttə... Qırxın çıxmamış özümə arvad tapa-

cam. Sonra Qəmərin solğun sir-sifətinə nəzər salıb, onun 
halının heç də yaxşı olmadığını gördükdə, ciddiləşdi: 

 - Bu, nə sərsəm sualdı mənə verirsən? Ölsün səni 
istəməyənlər. Niyə sən ölməlisən? Özün də yaxşı bilirsən 
ki, mən gəncliyimdə hər qızı bəyənməmişəm. İlk mə-
həbbətim daşa dəyəndən sonra səni gündüz əli çıraqlı 
gəzib, neçə illərdən sonra tapmışam. Sevməsəydim, iyirmi 
dörd il səninlə bir yerdə olmazdım ki?.. Belə danışma, 
əzizim. Biz hələ çox illər bir yerdə ömür keçirəcəyik. Hələ 
xoş günlərimiz qabaqdadır. 

 Qəmərin kipriklərində göz yaşı mucuqlanmışdı. Səsi, 
elə bil quyunun dibindən gəldi: 

 -Ramiz, əzizim, doğurdanmı sevmisən məni? – deyə 
soruşdu. 

 -Hə, əlbəttə, Qəmərim... Əlbəttə, sevmişəm səni... 
 -Sən axı bircə dəfə də olsun mənə deməmisən 

sevdiyini... 
 Ramiz əllərini onun saçlarına toxundurdu. 
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 -Sevgililər hisləriylə, baxışlarıyla bir-birinə sədaqət 
andı bağlayırlar. Düzdür, deməmişəm, gülüm. Amma 
qəlbimlə, bütün varlığımla sevmişəm səni. Harda olmu-
şamsa, qəlbimdə, canımda sən olmusan. Sənsiz mənim 
bircə anım olmayıbdır. Məgər duyğularımdan, davranışı-
mdan bunları başa düşməmisən, əzizim? 

 Qəmər dərindən köks ötürdü. 
 -Canım, özüm də bilirəm ki, çətin adamam. Bu, 

məndə uşaqlıqdan belədi. Xasiyyətimi dəyişə bilmədim. 
Bir müdrik kələmda deyilən kimi: “Olduğum kimi görün-
məyə, göründüyüm kimi olmağa” öyrəşdim... Qurd qurd 
kimi doğulubsa ömrünün sonuna kimi xasiyyətini 
dəyişməyən kimi mən də öz xarakterimi dəyişməyi ba-
carmıram. İlan dərisini dəyişir, xassiyyətini yox. Bu da 
axırı.. 

 Ramizi içində qəhər boğdu. Elə bil həyatın gözlənil-
məz ağrılarıyla ilə qarşılaşacağını qabaqcadan duyub, 
bilirmiş kimi kövrəlmişdi. Qəməri ovutmaq üçün nə de-
yəcəyini, necə danışacağını düşünürdü. 

 Birdən Qəmər titrək səslə ona: 
 -Öp məni, əzizim! – dedi.  
 Onun gözlərində gilələnən ilıq yaş damcıları yanaq-

larına süzüldü. Ömrüboyu arzusunda olduğu, həsrətini 
çəkdiyi sözü ərinin dilindən indi eşidirdi.  

 Ramiz onu qucaqlayaraq yanağından öpdü.  
 Qəmər pıçıldadı: 
 -Gözlərərimdən öp. 
 -Yox, əzizim, gözdən öpmək ayrılıqdır, - deyərlər... 
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 Yanağından axan göz yaşlarının duzlu təamını hiss 
edib: 

 -Bağışla, sənə bu dünyanın acısını yaşatdığım üçün. 
Sonra Ramiz, hardasa yaddaşında ilişib, qalmış iki misra 
şeiri pıçıldadı: 

 -“Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik, Bəlkə də 
xoşbəxtik, xəbərimiz yox”... 

 -Elə demə, mən səninlə xöşbəxt olmuşam. Öp məni, 
bəlkə də bu son vida öpüşü oldu.  

 Ramiz Qəməri qucaqlayıb bağrına basdı və dəfələrlə 
öpdü. 

 Qəmərin göz yaşları onun çiynini isladırdı. Bu mə-
qamda Ramiz də özünü saxlaya bilmədi, qəhərləndi. Göz 
yaşı yanaqlarında gilələndi. Qəmər görməsin deyə, 
həmişəki kimi hislərini gizlətdi, üzünü yana çevirib, göz 
yaşını silmək istədi... Ancaq həyatının qadını görməsə 
belə onun doluxsunduğunu çoxdan hiss etmişdi. Üzünü 
əlləri arasına alanda hər ikisinin nəmli gözlərindən yağan 
qəmli baxışları bir-biri ilə toqquşdu. 

 -Gözlərimdən öp. 
 Qəmər, elə bil Ramizin ürəyindəki sevgi hislərini 

görmək üçün zəndlə onun gözlərinin içinə baxırdı... Bu 
baxışlar Ramizin gözlərinə yox, sanki ürəyinə zillənmişdi. 
Orda özünü arayıb-axtarırdı. Görəsən insan qəlbinin 
dərinliyində yuva salan hiss və duyğuların təbii olduğunu 
və ya şəhvətdən yarandığını necə bilmək olar?  

 Ramiz bir zamanlar gerçək sevginin hislərini yaşa-
mışdı. Orta məktədə qəlbinə məhəbbət odu salan bir qız 
bu şirin neməti ona daddırmışdı: “Gəl, bir-bizimizin 
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gözlərinin içinə baxaq. Onda kimin içində o sevgini 
odu-alovu, məhəbbətin ülviliyindən əsər-əlamət yoxsa, 
demək, gözlərini o, birinci qaçıracaq...” 

 Ramiz o qızı sevsə də hər dəfə onun qəribə 
təklifindən çəkinib imtina etmişdi: “Gözlər bir elmdir, 
ucsuz-bucaqsız bir qalaktikadır. Qorxuram ki, gözlərinin 
içində azam...”  

 Günlərin bir günü Ramiz növbəti dəfə o qızın 
təkilifindən boyun qaçıranda heç gözləməzdi ki, yolları 
ayrıla bilər. Sevdiyi qız ondan həmişəlik üz döndərər!.. 
Beləcə, o, ilk məhəbbətini itirmişdi.  

 O zaman fikirləri romantik aləmdə qanad açan 
Ramiz qorxmuşdu ki, əgər durub o qızın gözlərinə 
uzun-uzadı baxsa, özünü itirəcək! Ya qızın gözlərinin 
dərinliyində qərq olacaq, ya da onun uzun kirpikləri ox 
kimi gözünə sancılacaq!.. Hər necə olsa da, gec-tez gözünü 
yayındırmaqla o qızda özünə qarşı nifrət oyadacaqdı... 
Bəlkə, qız da bunu qabaqcadan duymuşdu. Məhəbbət 
baxışlarda ilişib qala da bilər, dona da... Axı, lap uğursuz 
olsa belə, o ilk məhəbbəti heç unutmaq olarmı?  

 Aradan illər ötsə də, o qızın dalınca həsrətlə baxdığı 
gün Ramizin qəmli gözlərinin önündə canlanmışdı. 
Birdən o, özünü ələ aldı, Qəmərin çiyninə tökülmüş 
dağınıq saçlarını oxşaya-oxşaya dedi: 

 -Gülüm, mən çoxdan, lap uşaq çağlarımda ilk dəfə 
sevdiyim qızın gözlərinin içinə baxmağa cürət etməyəndə 
itirmişəm onu. İstəmirəm bir də bu əzabı yaşayım... 

 Qəmərin gözlərindən yaş sel kimi axırdı. Sanki ən 
çox baxdığı və sevdiyi “Əbədi məhəbbət nağılı” hind 
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filmini, sanki indi dərk etmişdi... Demək, sevgi təkcə 
ktablarda, kinolarda olmur... 

 Vida məqamında belə o, öz ümidini itirməmişdi. 
 Ramiz Qəməri bağrına basıb nəmli gözlərindən də-

fələrlə öpdü. 
 -Mən səni həmişəlik sevmişəm. Acı ayrılığı yaşatma 

mənə, dözə bilmərəm. 
 Baxışları məhəbbət nuru saçan bir adamın dilindən 

“Sevirəm” sözünü nəhayət ki, eşidib gedirdi bu dün-
yadan. İstəyinə, kamına çataraq... Elə bil ölüm mələyi də 
bu anı gözləyirmiş. Gözləyirmiş ki, Qəmər istəyinə çatan-
dan sonra onun canını alsın...  

 Qəmər çarpayıda oturduğu yerdəcə kökündən 
kəsilmiş ağac kimi arxaya yıxıldı.  

 Ramiz var gücü ilə qışqırmaq istədi. Sonra fikirləşdi 
ki, qışqırtısı gecənin dərin sükutunu pozacaq, kəlməbaşı 
“gülüm” dediyi Qəmərini qorxudan ürəyini partladar, 
yatmış uşaqlarını və qonşuları oyadacaq... Səsi-sədası 
qanadı qırılmış quş kimi öz içində çırpınırdı. 

 Əli-ayağı heydən düşdükcə, içində boğduğu 
ah-naləsinin qəhəri qarşısıalınmaz sel kimi kükrəyirdi: 

 -İlahi, mən nə edim, nə? - deyib göz yaşları içində 
inlədi.  

 -Bu mənəmmi, İlahi? İndicə həyata vida edən bu 
qadın mənim Qəmərimdimi? 

 Qəməri dəfələrlə silkələsə də, onun süst olmuş və 
yavaş-yavaş soyuyan bədəninin hərarətini hiss etməyə 
başladı. 



Rafiq Akif 

 38

 Birdən qəfil fəryad səsi gecənin qoynunda sanki ildı-
rım kimi çaxdı: 
    -Ramin, Lalə, tez bura gəlin, təcili yardıma zəng vu-
run!  

 Sonra əlləri ilə Qəmərin sinəsini üç-dörd dəfə sıxdı, 
ağzıyla ona süni nəfəs verdi. Ancaq nə illah eləsə də heç 
nə alınmadı. Qəmərin vücudu sönmüş çırağa bənzəyiri. 
Bu zaman Raminlə Lalə qorxmuş halda özlərini otağa atıb 
Ramizin yanında durmuşdular. Ramiz daha dözə bilmədi, 
vaysına bildikcə vaysındı, ağı kimi sözlər gəldi dilinə: 

 -Vaaay! Allahım, axı nədən qıydın Qəmərə, niyə bu 
əzabı, dərdi mənə rəva gördün?! İlahi, axı bizim sənin 
hüzurunda nə günahımız vardı?.. 

 
      Ramiz, ömrün ah-haraydı, 
      Cavan ikən düşdün dərdə. 
      Allah qələmin qırılaydı, 
      Taleyimi yazan yerdə. 
 
   
 Ahu-zar etdikcə kədərinin ağırlığı, elə bil Ramizin 

çiyninə dağ kimi enirdi. O, müvazinətini saxlaya bilmədi, 
çarpayının yanında dizüstə çöküb başını Qəmərin sinəsinə 
qoydu. Bir az əvvəl onun qışqırtısını eşidən yaxın 
qonşuları da otağa daxil oldular.  

 Ramizi bu görkəmdə görənlər dəhşətə gəlirdilər. O 
bir anın içində elə vəziyyətə düşmüşdü ki, adam onu 
tanıya bimirdi. Gözləri hədəqəsindən çıxmaq dərəcədəydi. 
Sir-sifəti həyəcandan kül rəngində idi. Bədəni əsim-əsim 
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əsirdi. O ayaqüstə zorla dayanırdı. Hamı onun bir dəfə 
infarkt keçirdiyini yaxşı biliridi. Odur ki, ona yaxınlaşıb 
sakit olmağı, bacardıqca bir az səbirli olmağı məsələhət 
edirdilər. Amma hamı onun düşdüyü vəziyyəti anlayırdı. 
Bilirdilər ki, Ramiz həyat yoldaçı Qəməri çox istəyir. 
Qəmərin ölümü onun həyatının məhv olması, puç olması 
demək idi.  

 Amma Ramiz özündə deyildi. Qulaqlarına elə bil 
pambıq tıxamışdılar. Birdən ürəyini tutub, çarpayıdan 

döşəməyə yıxıldı. Oğlu 
ona validol içirəndən 
sonra nəhayət, özünə 
gəldi. Ayılanda mənzil-
də çoxlu adam gördü; - 
bir tərəfində qızı, qızı-
nın həyat yoldaşı Sə-
məd, qayınatası dayan-
mışdı, bir tərəfində La-

lənin nişanlısı İkram öz ata-anasıyla...  
Bəd xəbər tez yayılır. Bir anın içində Qəmərin ölüm 

xəbəri hər yana yayıldı. Çox çəkmədi ki, Ramizin bacısı 
Şahnaz da həyat yoldaşı ilə gəlib çıxdı. Onu yataq 
otağındakı taxta, Qəmərin yanında uzatmışdılar. Ramizin 
Bakıda yaşayan qardaşı Ramazanla, Namizəd Qəmərin 
meyidini görəndə yenidən halı pisləşməsin deyə onu 
başqa otağa aparmaq istəyirdilər. Ancaq o, birdən qalxıb 
özünü Qəmərin cansız bədəninin üzərinə atdı və 
hönkürtüylə ağlayaraq dedi: 
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 -Yox, sən ölə bilməzsən, Qəmər! Buna sənin ixtiyarın 
yoxdur. Yox, sənin haqqın yoxdur, öləsən... Sən belə 
nəinsaf deyildin, Qəmər. Niyə belə etdin, niyə məni tək 
qoyub getdin? Biz, axı belə danışmamışdıq, biz, axı belə 
əhd-peyman bağlamamışdıq. Mən sənsiz yaşaya bilmə-
yəcəyəm... Eşidirsən, sənsiz bu həyat mənə cəhənnəm əza-
bından da betər olacaqdır. Niyə məni bu vəziyyətdə 
qoyub gedirsən, əzizim? Kaş, Allah mənim canımı səndən 
əvvəl alaydı. Mən balalarına analıq edə bilmərəm, Qə-
mər!.. Mən onlara sənin yerini verə bilmərəm, əzizim. On-
lar səni çox istəyirdilər, məndən də çox istəyirdilər. İndi 
onlara mən nə cavab verəcəyəm, əzizim? Axı, onları 
anasız qoymağa sənin ixtiyarın yoxdur!.. Eşidirsən məni, 
uşaqlarımı anasız qoymağa sənin ixtiyarın yoxdur!.. 

 Doğmaları çox çalışdılar ki, onu ovutsunlar, amma 
onu, nəinki, ovutmaq olmurdu, hətta Qəmərin cansız 
cəsədindən qopara bilmirdilər.  

 Qəmər isə, əbədi yuxuda idi. Elə bil, min ilin yor-
ğunu kimi səssiz-səmirsiz yuxuya getmişdi. O nə 
deyilənləri eşidirdi, nə də sevimli ərinin ürək parçalayan 
sözlərini. Eləcə, ağır bir daş kimi yatağa düşüb qalmışdı. 

 Bir azdan təcili yardım maşını gəldi. Həkimlər 
Ramizə sakitləşdirici iynə vurdular. Qadının ölümü ilə 
bağlı isə evdəkiləri sorğu-sual etdilər, Qəmərin xəstəlik 
tarixçəsi ilə maraqlandılar. Onun qəfil ölüm səbəbini 
müəyyən etdikdən sonra isə çıxıb getdilər.  

 Evdəkilər Qəmərin meyidini ağ mələfəyə bükmək 
istəyəndə, Ramiz sanki yuxudan ayıldı, son dəfə onu 
görmək üçün üzünü açıb, fəryad qopara-qopara dedi: 
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 -Yox, o, ölməyib, bağlamayın üzünü... Oyan, Qəmər, 
oyan!.. Oyan, heç olmasa bircə dəfə gözlərini aç, mənə, ba-
lalarına bax. Nolar, əzizim, bircə dəfə bir kəlmə söz de 
bizə... 

 Qəmərin isə cansız bədəni bumbuz soyumuşdu. O 
əbədi yuxuda idi... 

 Qızı Qumralın bu anda atasına yaxınlaşmağı, onun 
boynuna sarılıb için-için ağlamağı hamını kövrətmişdi.  

 
*** 

 Artıq gecə yarısından keçmişdi. Daha ağlayıb-vay-
sınmağın heç bir xeyri yox idi. Qəmərin övladları göz 
yaşlarını silib toxtamışdılar. Boyunlarını büküb lal-din-
məzcə atalarına baxırdılar. Ramiz də ürəyində “olacağa 
çarə yoxdur, Allahın yazısına pozu yoxdur” - deyə-deyə 
taleyinə boyun əyib, iyirmi dörd illik ömür yoldaşının 
itkisi ilə çətin də olsa barışmaq istəyirdi. Bilirdi ki, bu itki 
ona ömrünün sonuna kimi əzab verəcək, onun həyatını 
dəyişəcək, sevincini, xoşbəxtliyini əlindən alacaq və sonda 
onu məhv edəcəkdir. Ramiz bunu bilirdi. Çünki o özünü 
yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, bu ayrılığa o tab gətirə bil-
məyəcəkdir. 

 Bir azdan otağa ağ xalatlı iki nəfər kişi daxil oldu. 
Qəmərin ağ mələfəyə bükülmüş meyidini usulluca 
götürüb xalçanın ortasına qoydular. Gələn adamlar 
Ramizin qohum-qardaşlarının köməyi ilə Qəmərin meyi-
dini pilləkənlərdən endirib binanın qarşısına çıxardılar. 
Həyətdə təkərli xərəyin üzərinə qoyub, sonra onu qara 
rəngli cənazə daşıyan avtomobilin salonuna qaldırdılar. 
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 Ramizin bədəninin keyi hələ də açılmamışdı. Ona 
yolda soyuq olmasın deyə, isti qış paltarı geyindirdilər. 

 Maşın karvanı ağır-ağır hərəkət edib binanın həy-
ətindən uzaqlaşdı. 

 Cənazə aparan maşın karvanının qarşısında bələdçi 
kimi Ramizin qardaşının maşını gedirdi. Arxadakı üç 
maşınla qohum-əqrəbalar gəlirdi. Ramizi, qardaşı öz ma-
şınına otuzdurmaq istəsə də, o razılaşmadı, cənazə aparan 
maşında gedəcəyini bildirdi. Sonradan Ramin da gəlib 
atasının yanında oturmuşdu. Yolda Raminin yuxusuz-
luq-dan gözləri yumulurdu. Ramiz bu zaman Qəmərin 
meyidinin üzünü açmış, ona baxa-baxa xəyalı uzaqlara 
getmişdi. Ani silkələnmədən dizi üstə maşının soyuq dö-
şəməsinə çökdü, üzünü həyat yoldaşının buztəki üzünə 
söykəyib, gözlərini yumdu. Bir an mözcüzə baş verəcəyini 
düşündü: indicə gözlərini açaçaqdı və hər şeyin 
yuxusunda baş verdiyinə əmin olub inanacaqdı... Kaş 
gerçəkdən bunlar hamısı yuxu olaydı... - deyə Ramiz dü-
şündü. Sonra o, Qəmərlə necə tanış olduqlarını, ya-
şadıqları xoş günləri, acılı, şirinli ömür xatirələrini gözləri 
önündə canlandırmağa başladı... Bu xəyallar uzaqdan gö-
rünən, insana əlçatası qədər yaxın olan bir ilğımı xa-
tırladırdı Ramizə... 
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ÖTƏN GÜNƏ GÜN ÇATMAZ... 
 

amiz gənc yaşlarında Rusiyada hərbi xidmətdə      
olmuşdu. Sonra vətənə qayıtmışdı. Aradan bir 
müddət ötüb-keçəndən sonra həm işləmək, həm 

də ali təhsil almaq üçün yenə ora qayıtmışdı. Orada Qəmərlə 
birgə yaşadığı həyatını heç cür unuda bilmirdi. Onun şirin 
gülüşü, xoş danışığı və ahəstə yerişi gözlərinin qarşısından 
getmirdi...  

 Xəyalında gözəl bir yaz ayının aprel səhəri can-
lanmışdı. Hava isti idi. Ramiz saatın zənginə yatağından 
qalxıb, səhər yeməyindən sonra, qaldığı yataqxananın 
qarşısına çıxmışdı. Həftənin bazar günü oldugu üçün, 
dostları ilə birgə Volqa çayında gəmi gəzintisinə çıxma-
lıydılar. Yataqxananın qarşısında Nizam, Ruslan, Rövşən, 
Kamal, Vilayət onu gözləyirdilər. Az sonra iş yoldaşları 
Vəkil, Rəsul, Hüsnü, Albert, Sergey və Rinat da gəlib 
çıxdılar. Nazim lənkəranlı, Ruslanla Vilayət naxçıvanlı, 
Rövşən yevlaxlı, Kamal lerikli, Vəkil Ağdamlı, Rəsul 
Zakataladan, Hüsnü özbək, Albertlə Sergey Bakılı, Rinatsa 
Qusarlı idi.  

 Ramiz zavodda həmkarlar ittifaqının sex üzrə sədr 
mavini işləyirdi, Təşkilatçılıq işlərində nəinki 
azərbaycanlılar, bütün qafqazlılar, hətta ruslar arasında 
hörmət qazanmışdı. İstirahət və bayram günləri konsert, 
gəzinti, sirk və teatr tamaşalarına getmək istəyən hər kəs 
onun başına yığışardı.  

 Ramizi həmyerlilərindən fərqləndiriən xüsusiy-
yətlərdən biri də zavodda, yataqxanada milliyətindən asılı 

R 
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olmayaraq də onu tanıyanlara ana dilində salam verməsi 
vərdişi idi:  

 -Salam!  
 Onlar da buna artıq vərdiş eləmişdilər. Həm 

Ramizlə, həm də bir-birləri ilə azaərbaycanca 
salamlaşırdılar.  

 Ramiz yataqxananın həyətinə yığışanlara salam verib 
sonra soruşdu: 

 -Hamı yığışıb? 
 -İqor, Oleq, Andrey, İlya çayın o biri sahilində gəmi 

limanında bizi gözləyəcəklər, - deyə Rövşən cavab verdi. 
 -Bəs qalanları? 
 Bu dəfə Nazim dilləndi: 
 -Qurbanla, tabasaranlı İlsar, kumuk Marat da ora 

gələcəklərinə söz veriblər. Amma Həsənlə yoldaşı 
gəlməyəcəklər. Hələ Moskvadan qayıtmayıblar... 

 Ramiz ucadan hamıya: 
    -Yaxşı, dostlar, - deyə səsləndi, - elə isə getdik, yolçu 
yolda gərək. 

 ...Gəmi dayanacağında onları gözləyən oğlanlardan 
başqa bir dəstə qız da var idi. Ramiz onlarlın çoxu ilə tanış 
idi.  

Qızların arasında əksəriyyəti bir il bundan qabaq 
Şimali və Cənubi Qafqazın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş, 
burada tibb texnikumuna və inistitutuna qəbul olmuş-
dular. 

 Rövşən qızları görcək sevindi. Sanki onların gələ-
cəyinə əmin olmadağına görə yataqxananın həyətində bu 
barədə söz salmamışdı . 
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 -Ramiz, mən bu qızlara da zəng edib demişdim. Bax, 
hamısı bir nəfər kimi gəliblər. 

 -Çox gözəl ...  
 Ramiz bir anlıq sözünə ara verib susdi. Sonra nə 

düşündüsə, Rövşənə baxıb gülümsündü və nəyəsə eyham 
vururmuş kimi dedi: 

 -Hə, mən elə bilirdim ki, bu gəzintidə ancaq bizim 
oğlanlardan ibarət komanda olacaq. Belə çıxır Rövşən, sən 
qızlarsız darıxırsan da... Amma bax, onları sən 
əyləndirəcəksən ha! Özün də yaxşı bilirsən ki, mənimki 
qızlarla tutmur... 

 Rövşən əlini yelləyib: 
 -Eh, sən də bu xəsiyyətindən əl çəkmirsən. 
 Ramiz ondan aralanıb liman rəisinin kabinetinə sarı 

getdi. Bir neçə dəqiqədən sonra qayıdıb gəldi: 
 -Uşaqlar, rəislə danışdım! Razılaşdıq ki, bu gün iki 

saat yox, düz dörd saat, həm də uzaq məsafəyə gəzintiyə 
çıxaq ... 

 Hamı sevindiyindən bir ağızdan “Urra”, - deyə qış-
qırdı. 

 Gəmi kapitanı sifariş əsasında yolboyu gəmini 
harada, hansı şəhərlərdə müvəqqəti saxlamağı Ramizdən 
soruşub, sükan arxasına keçdi. “Raketa” adlanan, arxası 
yekə pərli kiçik gəzinti gəmisi suları yararaq, çayın 
axarına qarşı üz tutan kimi soyuq külək əsməyə başladı. 
Tver vilayətinin Volqa çayı sahillərindəki qədim şəhərləri, 
gözəl füsunkar meşələri göz oxşayırdı. Adama elə gəlirdi 
ki, cənnətin astanasında dayanıb, bir azdan pərilərin 
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rəqsinə tamaşa edəcək. Rəngarəng duyğular hər kəsi öz 
sehrinə salmışdı... 

Rövşən gəzintiyə dəvət etdiyi qızlarla gülüb danışırdı. 
Qğlanlar da qızlara baxıb qımışır, bəzən öz aralarında şən 
zarafatlar edir, bəzən də sahildəki mənzərələrə baxırdılar. 

Ramiz də yerini rahatlayandan sonra yarımçıq 
saxladığı kitabı açıb oxumağa başladı. Çünki bu 
mənzərəyə dəfələrlə baxmışdı həmkarlar ittifaqında 
işləyəndən. 

Rövşən qızlardan azca aralanıb ona yaxınlaşdı. Həm 
zarafatyana, həm də ciddi şəkildə dilləndi: 

-Ramiz, qocalırsan ha. Bəs, sən nə vaxt evlənəcəksən? 
Yoxsa qızlardan qorxursan? Əşi, kitabı qoy bir qırağa... 
Vallah, oxumaqdan başın xarab olacaq... 

-Sən narahat olma mənə görə. Mən də könlümü bu 
kitablara vermişəm. Qoy, bu institutu da bitirim, sonra 
evlənmək barədə də fikirləşərəm...- deyə Ramiz dilləndi. 

-Bitirdiyin bir institut bəs etmir, məgər? Belə getsə 
axırda qocalacaqsın, səni heç bir qız bəyənməyəcək, çarə-
siz qalıb ancaq dul arvad axtarmalı olacaqsan. Yoxsa, sən 
bunu istəyirsən?  

Rövşənin bu sözlərinə hamı gülüşdü. Ramiz isə söz 
altda qalmaq istəmədi: 

-Dedim axı, mənə görə narahat olma. Hələ ki, evlənib 
başımı bəlaya salmaq istəmirəm. 

Rövşənin elə bil tərsliyi tutmuşdu. Ramizi altdan--
altdan süzüb gülümsündü: 
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 -Sən çox qəribə adamsan. Baxıram, heç rus qızlarıyla 
da əylənib, vaxt keçirmirsən... Yoxsa, kommunust əqidən 
buna yol vermir? 

 -Eh, ay Rövşən, vaxt qızıldan da qiymətlidir. Bir də 
axı, qızlarla vaxt keçirmək qəhrəmanlıq deyil.  

 Rövşən onun bu sözündən pərt oldu. Başını bulayıb 
nəsə demək istədi. Ramiz onu qabaqlayıb dedi: 

 -Sözümdən incimə, ay Rövşən! Əgər düzünü bilmək 
isətəyirsənsə, mən özüm belə şeylərə baş qoşmaq istəmi-
rəm. De, niyə? Çünki yeri gəldi-gəlmədi belə macəralar 
yaşamaq, hər gün yeni bir sevdaya düşmək adamı arz-
ulamadığı səmtə aparıb çıxarar. Bir də görərsən ki, birinə 
ilişmisən. Sonra da çürüt ömrünü sevmədiyin, yalnız 
əyləncə xatirinə vaxt keçirdiyin o qadınla. 

 -Bəh-bəh! Nə gözəl danışırsan. Nahaq yerə Bahar 
sənə professor demir ki... Amma ömrün də gedir axı. 

 Ramizin sifəti ciddi ifadə aldı. Amma ruhuna hakim 
kəsilən hisslərini büruzə vermək istəmədi:  

 -Sən bədbin olma, ay Rövşən, ömür hələ irəlidədir. 
 Bu məqamda qızlar da onlara yaxınlaşdı, Bahar 

yanındakı qızları bir-bir təqdim etdi: 
 -Tanış olun, bu xanım Şəlalədir, Dağıstandan gəlib, 

milliyətcə tabasarandı, bu ləzgi qızının adı Füruzədir, 
Qusardandı, bu isə, Zeynəbdir, tatardı, bu gözəl qızın adı 
Simuzərdir, lakdır, bu qızın adı Dilkeşdir, Dərbənddə 
yaşayan adıgeylərdəndi, bu, çeçen qızı Durna xanımdır, 
adı Mələk olan bu qız kabardindi, bu da Oğuz 
rayonundan gəlmiş Qəmər xanımdı.  
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Qəmər adı Ramizin qulaqlarında dağda çağlayan 
şəlalənin səsi kimi əks-səda verdi. Ramizin içinə, elə bil 
sərin bulaq suyu süzüldü. Bundan əvvəl mart ayında 
Qəməri Baharla ötəri görüb tanış olmuşdular. Onda qış 
geyimi Qəmərin gözəlliyini ört-basdır etdiyi üçün 
Ramizdə heç bir hissiyat oyatmamışdı. Tanışlıq bitəndən 
sonra da bu qızın surəti Ramizin gözlərində kino lentinin 
bir kadrı kimi donub qalmışdı. 

Bahar bu an onun qəlbindən keçənlərin fərqində 
deyildi. Ona görə xoş ovqat yaradan baxışlarla Ramizi 
süzüb dedi: 

-Ramiz, çox sağ ol. Sən olmasaydın, belə bir gözəl 
yerləri hardan görərdik... Yataqxanada istirahət günləri 
adamın lap ürəyi sıxılır. Arada belə gəzintilərə çıxmaq, 
təbiətin qoynunda olmaq, görmədiyin yerlərə tamaşa 
etmək, bilirsən insanın necə də zövqünü oxşayır? Bunlara 
görə Ramizə bir sağ ol düşür. 

Ramiz Baharın bu sözündən çox xoşhal oldu. Ayrı 
vaxt olsaydı, bəlkə də, susub bir söz deməzdi, amma indi, 
elə bil Bahara dediyi sözlərlə özünü Qəmərə təqdim 
edirdi: 

-Dostluq yaratmağı, ünsiyyət qurmağı xoşlayıram. 
Deyilənə görə, “yaxşılıq da, pislik də bumeranq kimidir, 
hara atsan, geri qayıdar”. Kiməsə yaxşılıq edəndə 
sevinirəm ki, heç olmasa nəyəsə yaradım, düşünürəm. 

-Sən özünə də gün ağla, evlən. Biz də sevinək, gələk 
toyunda oynayaq. 
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 Baharın evlənməkdən, toydan söz salması da 
Ramizin ürəyincə oldu, yəni Qəmər bilsin ki, o, subaydı. 
Di gəl, özünü o yerə qoymadı.  

 -İncimə, Bahar, sən də elə Rövşən kimi neçənci 
dəfədir ki, eyni sözü deyirsən. 

 -Biz düz deyirik də... - Rövşən gülə-gülə dilləndi. 
 Ramiz əlini yelləyib: 
 -Eh, niyyət etmək mənə düşmür. – dedi. - Bir də ki, 

həyat yoldaşı paltar deyil ki, hər gün dəyişəsən. Sevgi elə 
bir hissdir ki, ürəyə özü gəlməlidir, dəvətsiz qonaq kimi... 
Bəyəm siz bilmirsiz ki, sevgidə, məhəbbətdə məcburiyyət 
ola bilməz... 

 -Elə danışır ki, güya bir-iki dəfə evli olubsan. - Röv-
şən heç nəyin fərqinə varmadan araya söz atdı. 

 Ramiz onun atmacasını qulaqardına vurdu. Rövşən 
də üzünü Bahara çevirib dedi: 

 -Əgər Moskvaya sərgiyə gedəsi olsaq bizimlə 
gələrsiz? Bizim Ramizin əlində belə şeylər bir içimlik su 
kimidir.  

 Qızlar maraq içində gözlərini Ramizə dikdilər. Ramiz 
də çox sadə bir işin öhtəsindən gələn adamlar kimi 
çiyinlərini çəkib: 

 -Hə, elədir! Təki siz qabaqcadan sifariş verin. Hara 
istəyirsiniz, bilet təşkil edə bilərəm. İstər Moskvada olsun, 
istər burda; - konsertə, teatra, sirkə, zooparka, gəmi 
gəzintisinə, lap lazim gəlsə, partiya məktəbinə göndəriş də 
alaram... 

 Bahar incik halda həm də işvəkarcasına dilləndi: 
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-Aaa, mənim nə işim var ki, partşkolada? Mən heç 
kommunist də deyiləm...  

Bahar ani susub, birdən nə fikirləşdisə Ramızin lap 
çənəsini altına soxuldu: 

-Yaxşı, əgər bu işlər sənin əlindən gəlib-keçirsə, bəs 
indiyə kimi niyə məni bircə dəfə konsertə də dəvət 
etməmisən? 

-Bahar, qoy səni konsertə istədiyin oğlan dəvət eləsin. 
İndiyə kimi məni hansısa qızla harasa gedən görmüsən 
heç? Mən sizə yalnız bilet təşkil edə bilərəm. Vəssalam. 

Bahar əli ilə onu qızlara göstərib: 
-Bir söz demək olmur da buna, - dedi, - o dəqiqə 

başlayır professorluq etməyə... 
Qızlar onun sözünə gülüşdülər. 
Tatar qızı Zeynəb küləyin üzünə dağıtdığı xurmayı 

saçlarına əl gəzdirə-gəzdirə dedi:  
   -Bilirsiniz, mən bu gün qəzetdə oxudum ki, Moskvada 
məşhur estrada müğənnilərinin konserti olacaq. Kaş, 
həmin konsertə biz də gedə biləydik... 
-Narahat olmayın. çalışaram. 
Qəmər qızların arxasında dayanıb söhbətə qulaq asırdı. 
Nəzərləri özünə cəlb etmək istəmirdi. Danışıb, gülməyi 
sevməyən bu qız, xaraktercə evli adama oxşayırdı. Hərdən 
uşaq kimi əllərini irəli uzadıb, gəmiyə çırpılaraq yuxarı 
qalxan şıltaq dalğaları tutmaq istəyirdi. Sahilboyu uzanıb 
gedən yaşıl meşələri, elə bil birinci dəfə idi ki, görürdü. 
Ramizin qeyri-ixtiyarı fikri də, nəzərləri də bu məsum 
qıza dikilmişdi.  
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 Orta məktəbdəki uşaq sevgisindən sonra ürəyindəki 
bu hissin birdən-birə, özü də gözləmədiyi bir anda 
gəlməsinə məəttəl qalmışdı. Qəmərin siması köksünün 
dərinliyində yeni bir səhifə açmışdı. Bu hissi özündən 
uzağa qovurdu, ancaq hisslər yenə də bumeranq kimi geri 
qayıdır, onun ruhuna çırpılırdı. “Lənət sənə, kor şeytan. 
Hardan gəlib çıxdı içimə bu hiss?” Əlbəttə, bu haqda 
Rövşənlə, Baharla etdiyi söhbətlərdən sonra ürəyi bu hissə 
qapı açmışdı... Hər bir insan sevgi hissini yaşamağı 
arzulayır. Amma burası da var ki, sevgi sirr olanda gözəl 
olur, o sirrin açılması ilə gözəllik anlayışından sanki 
əsər-əlamət qalmır. 

 Bir az duruxdu:  
 -Yox, hələ tezdir, qoy, bu təhsilimi də vurum başa, 

sonra qayıdaram vətənə, anamın seçib-tapdığı bir qızla 
evlənərəm. 

 Sonra öz dediyinə şəkk elədi. “Yox, axı zövqlər 
başqa-başqa olur. Güya, anamın dediyini bəyənə bilərəm? 
Məndə ki, bu xasiyyət var, ancaq uzun bir zaman 
tanıdığım qızı bəyənsəm, evlənə bilərəm”. Ürəyində 
özü-özüylə danışırdı.  

 Ramizin Qəmərə tuşlanmış baxışları oğlanların, hətta 
qızların da nəzərindən qaçmadı. Baxışlarını nə qədər ora--
bura dağıtsa da, bunu açıq-aşkar sezdilər. Qəmərin çılğın 
şəkildə su ilə oynaması, gözləri, hərəkətləri onu maqnit 
kimi özünə çəkirdi. Bu qız onu özünə bənd eləmişdi. 
Diqqətlə ona baxırdı, sanki onu kəşf etmək istəyirdi. Bir 
anlıq düşündü: - “Görəsən, o indi nə fikirləşir, onu istəyən 
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biri varmı? Bəlkə də, kimisə sevir, qəlbinə hakim olan 
var?”  

Baharın ona yaxınlaşdığını da duymadı. Onun verdiyi 
sualdan günahkar adam kimi diksindi: 

-Xoşuna gəlib? Nə əcəb, səndən çıxmayan iş. Vurul-
musan? 

Ramizi elə bir cinayət üstündə yaxalamışdılar. 
-Bilmirəm. Ola da bilər. 
-Ona deyim ki, Ramizin xoşuna gəlmisən? 
-Yox, yox... Demə. Bəlkə də bu, ötəri bir hissdir... 

Qızın adına söz çıxarmayaq... 
-Ruslarda bir söz var: “Lyubov - eta zla. Polyubiş 

kozla!” Mən ondan da gözələm. Gör də, sən kimi bəyə-
nirsən?! Qəribədir... – deyə qısqanclığını gizlədə bilmədi 

-Bahar, sən doğrudan, gözəl qızsan. Bir dost kimi 
xətrini də istəyirəm. Ancaq məni maraqlandıran gözəllik 
yox, sadəlikdir, təmannasız sevgidir. Bəlkə də yanılıram. 
Axı zövqlər bir olmur. Görürəm, çox oğlanlar səndən ötrü 
dəli-divanədir. Məsələn, elə biri Rövşən, yanından əl 
çəkmir. Mən sifətcə çox kobudam. O isə məndən həm 
cavan, həm də yaraşıqlıdır. Varlı ailədəndi, atası tanınmış 
adamdır... 

-Sənin də ürəyin təmizdir. Nəyin varsa, göz qaba-
ğındadı. 

-Sən Allah, ay Bahar, qoy oturaq, oturduğumuz yerdə! 
Utandırma məni. Hələ bir gör, Rövşən bizə necə baxır... 
İçini gəmirir yazıq qısqanclıqdan. 

Bahar əda ilə başını buladı. 
-Onun sırtıq gülüşü heç xoşuma gəlmir. 
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 -Sənin də axı belə gülüşün var... Deyirlər, kişi-qadın 
biri-birinə bab olmalıdır...  

 -Ramiz, düzünü de, mən burda hamıdan gözələm?  
 Ramız əvvəlcə duruxdu, nə cavab verəcəyini düşün-

dü. Sonra:  
 -Mənim fikrimcə, gözəllər özlərindən çox razı 

olurlar! Onların sevgidə bəxti az gətirir. Lətifəsi səndən 
uzaq olsun, gözəl xanımların çoxu xəyanətkar, həm də 
riyakar olurlar, - dedi. - Heç vaxt gözəl xanımın toruna 
düşüb, özümü alçaltmaq istəmərəm. 

 -Dostayevskinin bir kəlamı var: - “Dünyanı gözəllik 
xilas edəcək” Elə bilirsən professor tək sənsən, mən də 
bilirəm... 

 -Dostayevski o sözü gözəlliyi ağılla vəhdətini düşü-
nüb deyib. Bağışla, ağıl yoxsa, gözəllik fəlakətdir öz 
sahibinə. Sədinin gözəl kəlamı var: - “Qadının zülfü ağıllı 
kişi üçün zəncir, yelbeyin kişi üçün isə tələdir. “Bəlkə də, 
sən bilə-bilə məni özünə bənd etmək istəyirsən. Sonra da 
“Adın nədir - Daşdəmir, yumşalarsan, yumşalar!” 

 Bahar ucadan qəhqəhə çəkib güldü. 
 -Yox, yox, elə demirlər, ay Ramiz, deyirlər ki, “Adın 

nədir? Daşdəmir, yumuşalarsan, kak xəmir”. 
 Baharın bu ərkyana zarafatı Ramizə bir azca 

toxundu. Ramiz daha ciddi görkəm alıb soruşdu: 
 -İndi də sən düzünü de, Bahar, ömründə kimisə 

sevmisən? Sokratın da bu haqda kəlamı var: - “Gözəllik öz 
sahibinə əziyyət, başqalarına zövq verər”. 

 Bahar yenə şit-şit gülərək cavab verdi: 
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-Aaaa, mən niyə sevim ki? Qoy, məni sevsinlər də. 
Mən kimin qızından əskiyəm. Yoxsa, kiməsə borcum var? 

-Bax, elə buna görə də sən xoşuma gəlmirsən. Səninki 
oyundur, kim düşə tələnə, vay onun halına... Nə vaxt 
ürəyində sevgi olsa, onda bu sözlərimi yadına salarsan. 
“Həddindən artıq gözəllik başa bəladır”. Dostum, bir də 
söz var: - “Könül sevən göyçək olar”. 

Rövşənin onlara tərəf gəldiyini görən Bahar qızlara 
tərəf üz tutdu. Onun qızlara tərəf getdiyini görən Rövşən 
də geri döndü. Ramiz Qəmərə yaxınlaşdı: 

-Qəmər xanım, soyuqdur, üşüyərsiniz icazə verin pen-
cəyimi sizin çiyninizə atım, görürəm əyniniz də nazikdir... 

Qəmər tərs-tərs ona baxıb: 
- Çox sağ olun, lazım deyil, - deyə acıqa dilləndi. 
-Mən sizə görə deyirəm. Həm də... 
Ramizin dili topuq vurdu. Nə deyəcəyini bilmədi.  
Qəmər ciddi baxışlarla onu süzdü: 
-Mənə görə? Çox sağ olun. Lütfkarlığınıza görə 

minnətdaram... Mən bura gəlmişəm ki, təhsil alam. Başqa 
heç nə barədə fikirləşmək istəmirəm. Mənim burda qarda-
şım da yaşayır. Görsə, nə fikirləşər barəmdə? Pencəyinizi 
isə gedin Baharın çiyninə salın... 

Ramizi heyrət bürüdü. Pərt halda sərt nəzərlə onu 
başdan-ayağa süzdü. Sonra təəccüblə soruşdu: 

-Başa düşmədim. Bu, nə deməkdir? 
-O deməkdir ki, siz onu da, başqa qızları da məndən 

qabaq tanıyırsınız. Burda başa düşüləsi qəliz bir şey yox-
dur ki... Mən sizə dedim axı. Bura təhsil almağa gəlmişəm. 
Vəssalam. 



Yalquzaq qayası... 

 55

 -Bəs konsertə, teatra bilet olanda gedəcəksiniz? 
 -Təşəkkür edirəm. Getsəm, ancaq qardaşımla ge-

dərəm. 
 Baharla həmsöhbət olan o biri qızlar hərdən onlara 

tərəf baxır, gülərək öz aralarında nəsə pıçıldaşırdılar. 
 O gün gəzintidən sonra Ramiz Qəməri yataq-

xanalarına qədər ötürmək istəsə də, qız qəti etiraz etdi...  
 Ramizin çox fəal həyat tərzi keçirməsi və tanış-bili-

şinin çox olması Qəmərin qəlbində şübhələr yaratmışdı. 
“Axı niyə görə bu qədər qızın içində məhz məni ötürmək 
fikrinə düşdü. Məqsədi nədir?” 

 Yolboyu qəlbinə şübhə buludu çökən Qəmərin halı 
Baharın diqqətindən yayınmadı. Alıcı quş kimi başının 
üstünü kəsdirib xəbər aldı: 

 -Gəmidə Ramizlə nə söhbət edirdiniz? 
 -Heç nə! 
 -Bah, sən dedin, mən də inandım.  
 -Mən ki, soruşmuram siz məndən qabaq nə söhbət 

edirdiniz? 
 -Biz, elə səndən danışırdıq. 
 -Məndən niyə? Siz ki, bir-birinizi çoxdan 

tanıyırsınız? 
 -Sən nahaq belə ironiyayla danışırsan. Ramiz sən 

fikirləşən adamlardan deyil. 
 İndi Qəmər Bahara eynən onun sözlərini eyham 

vurdu: 
 -Bah, sən dedin, mən də inandım. Allah bilir, özünü 

mələk göstərib, gizlində nə hoqqalardan çıxır. Neçə ildir 
ki, burdadır, yəni heç rus qızları ilə gəzib-dolaşmayıb? 
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-Qəmər, mən hələ heç kimdən onun barəsində pis söz 
eşitməmişəm. Neçə dəfə zarafata salıb ona sevgimi bil-
dirmişəm. Başqası olsaydı, fürsətdən istifadə edərdi. 
Ancaq Ramizdə nə riyakarlıq, nə alçaqlıq, nə də dost-
-tanışa qarşı xəyanət görmüşəm. Bilirsən, onu elə bir sexə 
iş icraçısı təyin ediblər ki, əvvəllər orda türmədə yatanlar, 
əyyaşlar işləyərdi. Belə adamlarla işləmək ona asan başa 
gəlməyib! Gecə qaranlıqda başına torba salıb neçə dəfə 
döyüblər onu. Hətta şərləmək də istəyiblər.  

-Niyə axı? - deyə Qəmər maraqla soruşdu.  
-Bir dəfə iki körpə uşağı olan cavan bir qadın ondan 

kömək istəyib. Əri hər dəfə maaş alandan sonra pulu 
arağa verirmiş, ailəsinin dolanışığına heç nə saxlamırmış. 
Ramiz də məhkəmənin qərarı ilə etibarnamə alıb, qadının 
ərinin hər ay maaşını alıb ona aparırmış. Əri də ona şər 
atır, sonra da içki düşkülərini başına yığıb Ramizə 
əməlli-başlı “ibrət dərsi” verir. Amma o, pisliyindən, 
Ramiz də yaxşılığından əl çəkmir. İş məhkəmyəcən gedib 
çıxır. Amma Ramiz məhkəmədə ona qarşı ifadə verməyib. 
“Nə vaxtsa, öz səhvini başa düşəcək, gəlib məndən üzr 
istəyəcək” - deyib. Belə hərəkəti ancaq təmiz adam edə 
bilər. Həmin adam içkini atandan sonra gəlib, işçilərin 
yanında Ramizin ayağına düşür ki, bağışlasın onu. Ramiz 
də onu bağışlayır. İndi də həmin adam Ramizi özünə 
qardaş sayır, ona minnətdarlıq edir. Bax belə, o, iş yerində 
elə bir ciddi nizam - intizam yaradıb ki, vaxtı ilə 
dava-dalaş salan işçilər belə ona hörmətlə yanaşırlar. 
Zavod üzrə “əyyaşlığa qarşı mübarizə”cəmiyyətinin sədri 
olandan hətda müdüriyyət ondan ehtiyatla davranır.  
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 Qəmər susmuşdu. Bir az əvvəl Ramiz barədə 
düşüncələri elə bil alt-üst olurdu. Baharsa sözünə davam 
edib dedi: 

 -Sən sevin ki, Ramizin xoşuna gəlmisən. Ona neçə 
dəfə mənzil təklif ediblər işdən. Ancaq o, subay olduğu 
üçün imtina edib. – “Tək-tənha mənzildə darıxacam. Hələ 
ki, mənə yataqxana yaxşıdır” deyib növbəsini ailəli 
adamlara verib. 

 Baharın sözləri Qəmərin qəlbinə çökmüş şübhə 
buludunu dağıtsa da Ramizlə yenidən rastlaşmağa, 
onunla ünsiyyət qurmağa hələ də ürək eləmirdi.  

 Bir neçə gündən sonra Ramiz yataqxanaya zəng 
vurdu, Qəmərə ədəb-ərkanla salam verdi, onu görüşə 
dəvət etdi, o isə dərslərinin çoxluğunu bəhanə edib, 
Ramizin təklifindən imtina etdi. Bu davranışına görə 
Ramiz onu heç qınamırdı, əksinə uzaqdan-uzağa olsa da 
Qəmərə rəğbəti artırdı...  

 İş elə gətirdi ki, Moskvaya yolu düşəndə Ramiz öy-
rəndi ki, Kreml sarayında populyar estrada ulduzlarının 
iştirakı ilə böyük konsert proqramı təşkil olunacaq. 
Həttda, Moskvada yaşayan hər adam bu konsertə düşə 
bilmirdi. Tanış-bilişlərinin köməyi ilə doxsan nəfərlik bilet 
əldə etdi. Qayıdan kimi Bahara zəng vurdu: 

 -Bahar, bir öyrən qızlardan konsertə kimlər gedəcək? 
Mənə xəbər elə... 

 -Ay Ramiz, birdən soruşsalar ki, hansı tanınmış 
müğənnilər oxuyacaq, onda nə deyim? 
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-De ki, Alla Puqaçova, Valeri Leontiyev, Sofiya Ro-
taru, Tamara Qvertiseli, Nataşa Korolyova, Vyaçaslav 
Dobrınin, Larisa Dolina və s kimi estrada ulduzları...  

Bir saatdan sonra Bahar ona zəng edib on dörd nəfərin 
bilet istədiyini bildirdi. Ramiz istədi soruşsun ki, Qəmər 
də bilet istəyənlərin arasındadır? Amma Baharın 
xasiyyətinə az-çox bələd olduğu üçün fikrindən vaz keçdi. 
“İndi araya söz atacaq ki, Ramizin qəlbinə sevgi hissi 
vədəsiz qonaq gəlib çıxıb!”  

Ramiz konsert biletlərinin on dördünü Bahara, bir 
qismini sex işçilərinə verib, qalanını satdığı biletlərin 
pullarıyla birlikdə zavodun həmkarlar təşkilatının sədrinə 
təhvil verdi.  

Konsertin olacağı gün üçün avtobus parkından iki 
“İkarus” ayrılmışdı.  

Həftənin istirahət günü səhər səkkizin yarısı konsertə 
gedənlər zavodun qarşısına yığılmışdılar. Qəmər qardaşı 
Əbdül ilə gəlmişdi. Əbdül Ramizlə əl-ələ görüşəndə 
Qəmər təəccüblə soruşdu: 

-Siz bir-birinizi tanıyırsınız? 
-Bir-iki dəfə elektrik qatarında bir yerdə yol gəlmişik, - 

deyə qardaşı Qəmərə cavab verdi. - Bir dəfə son qatara 
bilet almadan tələsik minmişdim. Yolda nəzarətçilər məni 
düşürmək istədi. Ramiz onlarla necə dil tapdısa, get-
məyimə icazə verdilər. Soruşdum ki, sən onları neçə yola 
gətirdin? Dedi ki, mən nəzarətçilərə bildirdim ki, “o 
tələbədir, pulu yoxdur, indi buna görə onu qatardan 
düşürəcəksiniz?” Bax, beləcə bu təəssübkeş insanla tanış 
olduq... 
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 Qardaşının bu ətraflı söhbətindən sonra Qəmərin 
Ramizə münasibəti dəyişdi. Qəlbindəki şübhə dumanı 
büsbütün əriyib yoxa çıxdı. Ramiz konsertə bir dəstə qızla 
getsə də qardaşı Əbdülün yanında olmasından çox 
məmnun idi.  

 Ramizin bu şəhərdə çoxdan yaşayan özündən yaşlı 
tanışları Yaşar, Vaqif, Murtuz da həyat yoldaşları ilə 
gəlmişdilər. Ramiz hörmət əlaməti olaraq Yaşara dayı, 
Vaqifə əmi, Murtuza da ağsaqqal deyə müraciət edirdi. 
Konsertə gedənlər arasında Ramizin təşkil etdiyi son gəmi 
gəzintisində iştirak edən dostları da qatılmışdılar. 

 
SEVMƏK, YOXSA SEVİLİMƏK... 

 
lk uğursuz məhəbbətindən sonra Qəməri görən 
günə kimi Ramzin könlündə heç bir qıza-qadına 
sevgi hissi baş qaldırmamışdı. Çalışdığı şəhərdə 

yaşayan rus qızları, təhsil almağa gələn azərbaycanlı 
qızların bir çoxu nə qədər cəhd etsələr də, heç biri Ramizin 
içində o hissi oyada bilməmişdi. Volqa çayının o taylı, bu 
taylı sahilində yaşayan gənc qızlar, oğlanlar tez-tez bir 
yerdə gəzintilərə çıxır, əylənir, necə deyərlər, gəncliyin 
dadını çıxarırdılar. Ramiz də işlədiyi zavodun sexində 
həmkarlar ittifaqının sədr müavini işləyəndən onlara 
qaynayıb-qarışmışdı. Moskvaya konsetlərə, əyləncəli 
şənliklərə, Volqa çayında kater və gəmilərlə gəzinti 
kruizlərinə təşkilatçılıq işi Ramizə xətir-hörmət qazan-
dırmışdı. Belə məharətinə görə hər dəfə hamıdan çox sağ 
ol eşidirdi. 

İ
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Amma ilk dəfəydi ki, Ramiz özü özünə “Çox sağ ol!” 
deyirdi.  

İndi Qəmərə baxanda illər öncə keçirdiyi hissləri, xoş 
duyğuları yenidən yaşaması ona qol-qanad verirdi.  

“Bəs, görəsən hansı hiss yaxşdır? Sevmək, yoxsa 
sevilmək?!.. Amma hər ikisi adamın rahatlığını əlindən 
alır. Sevən adam sevilməyəndə, sevilən sevə bilməyəndə. 

 
*** 

 
Konsertdən bir həftə sonra bütün dost-tanışlar 

Yaşargildə Ramizin ad gününə yığışdılar. Ramizin özü isə 
hələ bu barədə heç nə bilmirdi. O, özünə təntənəli ad 
günü keçirməyi ağlına da gətirmirdi. Hər şeyi Rövşən 
düzüb-qoşmuşdu. Ramizdən xəbərsiz Yaşargilin geniş 
mənzilində ona ad günü şənliyi təşkil eləmişdi. Yaşara 
ancaq yataqxanaya zəng edib Ramizi evinə dəvət etmək 
qalırdı: 

-Ramiz, yubanma tez bizə gəl, işim var səninlə... 
-Yaşar dayı, xeyir olsun, nə işdi belə, bilmək olar? 
-Gələrsən, danışarıq.  
Ramiz yenə Qəmərlə bağlı qurduğu xəyalların 

qoynunda yataqxanadan çıxdı və yeyin addımlarla çağrıl-
dığı ünvana gəldi. Zəngi basanda barmağının ucunda 
titrəyiş hiss etdi. Bu zəif titrəyişdən sanki içi gizildədi. 
Ürəyində, görəsən, nə məsələdir? Yaşar dayı məni niyə 
belə təcili çağırıb?  

Qapını Yaşarın həyat yoldaşı açdı. Ramiz ona salam 
verdi. Onu görcək üzünə xoş bir təbəssüm yayılan qadın: 
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 -Buyurun içəri, xoş gəlmisiniz - dedi. 
 -Yaşar müəllim... 
 Qadın əlinin işarəsi ilə qonaq otağını göstərdi: 
 -Hə, bilirəm, orda sizi gözləyirlər... 
 Ramiz bir an duruxdu. Məni gözləyirlər? Maraqlıdır, 

Yaşar dayıdan başqa məni burda kim gözləyir ki? 
 Qonaq otaqğında sakitlik idi. Səs-səmir gəlmirdi. 

Ramiz qonaq otağının qapısına yaxınlaşdı, əlini qapının 
gümüşü dəstəyinə uzadıb şabalıdı rəngli qapının bir tayını 
açdı. İçəridə xeyli adam vardı, onu görcək xorla hamısı bir 
ağızdan qışqırdı: 

 -Ad günün mübarək! 
 Ramiz diksindi, bir anlıq özünü itirdi, nə deyəcəyini 

bilmədi. Elə bil indi canında illərin yorğunluğunu hiss 
etmişdi. Hərəkətsiz halda dayanıb düşündü: “Hə, demək 
bu gün mənim ad günüm imiş. Mən də bayaqdan 
içalatımı yeyirdim ki, görəsən nə olub...” 

 Ev sahibi Yaşar ona masanın baş tərəfində oturmağı 
təklif edəndə:  

 -Çox sağ olun, dostlar! – dedi. – Vallah, lap xəcalət 
verdiniz. Mən gedim barı dükan-bazardan bir şey alıb 
gətirim... 

 Geri dönmək istəyəndə, Rövşən zarafatla ona 
bildirdi: 

 -Elə bilirsən təşkilatçılıq ancaq sənin əlindən gəlir? 
Sən narahat olma. Heç nə lazım deyil. Bax, süfrədə hər şey 
var... 

 Doğrudan da, baş-başa qoyulmuş masaların üzərinə 
cürbəcür yeməklər, içkilər düzülmüşdü. Qəmər də qardaşı 
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ilə gəlmişdi. Rövşənin təklifiylə Ramizin sağlığına badələr 
qaldırıldı. Bahar da zarafatından qalmadı, Ramizin 
yarımçıq içdiyi badəsinə işarə edib: 

-Sərxoşluğa qarşı mübarizə cəmiyyətinin sədrinə 
məgər ad günündə də araq içmək olmaz? 

Ramiz onun atmacasını cavabsız qoymadı: 
-Bahar xanım, mən iş günü ərzində spirtli içki qəbul 

edənlərə qarşı mübarizə aparıram. Bu gün istirahət 
günüdür.Üstəlik də ad günümdü. Ona görə azca da olsa 
içirəm ki, burda sağlıq deyənlərin təriflərindən 
utanmayım...  

-Ay səni, Ramiz, söz üçün gəzmirsən heç... Müəllimin 
güclü olub. 

-Mənim ən güclü müəllimim həyatdır.  
-Belə de, amma sən həyat məktəbində bir dərsdən iki 

qiymət alırsan!.. 
-O hansı dərsdir elə? - Rövşənin replikasına Bahar 

gülə-gülə cavab verdi. 
-Ailə qurmaq... - sözünü bitirməmiş Bahar dönüb 

Qəmərə sarı boylandı. 
Qəmər qardaşıyla üz-üzə oturmuşdu. Arada o, oğrun 

baxışlarla Ramizi süzür, Ramizin gözləri də gah ona, gah 
da qardaşı Əbdülə dikilirdi.  

Sağlıq deyənlərin arasında Ramizə hədiyyə verənlər 
də var idi. Qəmərə növbə çatanda öz əlləri ilə bişirdiyi 
böyük tortu süfrəyə qoyub “Ağzınız şirin olsun!” dedi...  

Tortu kəsmək Ramizə həvalə olundu. 
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 Rövşən məclisin tamadası kimi hövsələsizlik edib tez 
tortdan bir dilim götürüb daddı: “Əladır” – deyə ağız 
dolusu tərif elədi. 

 Bahar da üzünü Ramizə tutub dedi:  
 -Doğrudan da tərifə dəyər... Əllərinə sağlıq, ay 

Qəmər, səni alan adamın bəxtəvər başına, xoş halına... 
 Beləcə, o gün ad günü məclisi danışıb-gülməklə, şən 

zarafatlarla keçdi... 
 

                         *** 

 Ramiz zavod üzrə təkcə sərxoşluğa qarşı mübarizə 
cəmiyyətinin sədri deyildi, o, həm də şəhər xalq 
məhkəməsində iclasçı idi. İnstitutda qiyabı yolla təhsil 
ala-ala partiya məktəbini bitirmişdi. Sex üzrə həmkarlar 
ittifaqının sədr mavini idi. Buna görə zavodun rəhbərliyi 
bütün ictimai işləri ona tapşırırdı.  

 Bəzən Ramiz belə işlərdən çox yorulurdu, dəfələrlə 
daşıdığı ictimai vəzifələrdən imtina etsə də, rəhbərlik onu 
sakitləşdirib deyirdi: “Biz də sənə kömək edərik. Axı sən-
dən başqa bu işləri bacaran başqa birini hardan tapaq?”  

 Onunsa öz şəxsi işlərini görməyə, hətta yataqxa-
nadakı otağında təmizlik işi aparmağa vaxtı çatmırdı. Bir 
dəfə bazar günü Bahar tibb texnikumunda təhsil alan bir 
neçə qızla birlikdə, onun qaldığı otaqda səliqə-sahman 
yaratmağa başladı. Yataqxanada yaşayan Rövşən və başqa 
Azərbaycanlı oğlanlar da qızların səsinə yığışmışdılar. Ra-
mizin bundan xəbəri olmadığından ancaq saat yarımdan 
sonra yataqxanaya dönəndə qızlara öz minnətdarlığını 
bildirdi.  
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Ramiz də arada gələcək tibb bacılarına söz atırdı: 
-İynə vurmağı bacarırsınız? 
-Biz hələ birinci kursdayıq, Ramiz müəllim.  
-Mən sizin sahədə oxumasam da lazım olanda iynə 

vurmağı da bacarıram. 
-Hə, düz deyir, bizə lazım olanda iynəni o vurur, - 

deyə Ramizin dostu Saleh də söhbətə qoşuldu. 
-Bəs, nə əcəb orta məktəbi bitirəndən sonra sənəd-

lərini tibb institutuna vermədin? – deyə Bahar ondan 
soruşdu. 

-Düzü, həkimlik həm çətin, həm də məsuliyyətli 
sənətdir.  

Bahar gülərək yenə onu cırnatmaq istədi. 
-Bax, əgər məni alsan, o zaman sənə bu çətin və 

məsuliyyətli sənəti yaxşıca öyrədərəm... 
-Səni alım, başımı bəlaya salım? 
-Niyə? 
-Birincisi, ona görə ki, mənim sizin Dağıstana gedib, 

gəlməyə nə həvəsim var, nə də vaxtım. İkincisi də 
bayaqdan baxıram sənin ev işlərində səriştən yoxdur. 
Hələ o sildiyin pencərəyə bax, çirki adama gəlir! 

-Aaaa, buna bax ey... Gəlib yataqxanada otağını 
təmizləyirik... Bizə sağ ol deməkdənsə, hələ bir tənə də 
vurur. 

Ramiz gülümsündü. 
-Tənə vurmuram inan, amma olanı dedim... Özü də 

sizə yox, yalnız sənə... 
 Bahar bir az duruxdu, ilk dəfəydi ki, Ramizin 

sözündən inciyirdi. 
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 -Ramiz, istəsən də mən sənə ərə gəlmərəm, çünki sən 
çox vasvası adamsan... 

 -İncimə, ay Bahar, köməyə görə hamınıza 
minnətdaram. Qaldı ki, sən də haqlısan! İki nəfərlik 
otaqda tək qalmağımın səbəbi də elə vasvasılığımdır. Bu 
otağa gələn ikinci yoldaş mənimlə bir həftədən çox qala 
bilmir...  

 Təkcə Baharın deyil, o biri qızların da ondan xoşu 
gəlirdi. Hətta çoxunun könlü onda idi. Amma Bahardan 
savayı heç kim cürət edib ürəyini ona zarafatyana aça 
bilmirdi. Açanların bütün cəhdləri boşa çıxırdı. Nədənsə, 
bircə Qəmər buna səy göstərmirdi. Özünü gözə sox-
murdu. Sadəcə kənardan baxıb, tamaşa edirdi.  

 Ramiz gülüb-danışmağı, söhbət etməyi, Moskvada, 
Leninqradda və başqa şəhərlərdə gəzməyi nə qədər 
xoşlasa da, evlənməkdən söz düşəndə hələ vaxtı deyil 
deyirdi. Baharın məzəli zarafatları onu ruhdan salmırdı. 
Arada onu sanki cin atına mindirmək üçün deyirdi: 

 -Bahar, sən həddindən artıq gözəl qızsan. Ancaq 
özün də yaxşı bilirsən ki, mən gözəllərdən qorxuram. 

 -Niyə? 
 -Bilmirəm kimin sözləridir, bir kitabda oxumuşam ki, 

avam qadın ərinin səhvən evləndiyi adam olaraq, daha 
əhəmiyyət verməyərək onunla axıra qədər yaşamaq 
məcburiyyətində qalır, ağıllı və təmizkar qadın ərinin 
ömrünü uzadır, gözəl qadınsa ərinin infarktıdır. Yəni, 
ərinin ölümünü tezləşdirir. 

-Başa düşmədim, ay çoxbilmiş professor, hələ bir 
açıqla görüm, nə demək istəyirsən?! Sən üçüncünü açıqla. 
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-Yəni, həddindən çox gözəl qadını hər bir kişi ələ 
almaq, onun sevgisini qazanmaq istəyir. Belə gözəl 
qadınların ailəsində dava-dalaş tez-tez olur. Çox gözəl 
xanımlar nazlı-qəmzəlı, kaprizni olurlar. Şorgöz kişilər də 
ailəli olsa belə gözəl qadınları aldatmaq istəyirlər... 

-Bu dediklərinin mənə heç bir dəxli yoxdur! 
-Gözəllərdən söz düşəndə sən ancaq özünü dü-

şünürsən? 
-Aaaa, sənin minnətin olsun. Oğlanlar mənim dər-

dimdən ölürlər. İstəyirlər məhəbbətimi qazansınlar, amma 
mən onlara əhəmiyyət vermirəm. Gör, bu mənə nə deyir... 

Bahar zarafat edib, deyib-gülsə də, iri gözlərini süzüb, 
Ramizə məzəmmətlə baxdı.  

Bu zaman Ramiz otağın qapısını açaraq üzünü dəhlizə 
tutub ucadan dedi: 

-Ay camaat, tez gəlin, Baharın dərdindən ölənləri 
aparıb basdıraq... 

Səsi eşidənlər onun zarafatının mahiyyətini başa 
düşmədən qapıya yüyürdülər: 

-Ramiz nə olub, kim ölüb? 
-Bay, bəs görmürsünüz, neçəsi ölüb dəhlizdə bu gözəl 

Bahardan ötrü.  
Gələnlər Ramizin zarafatını başa düşəndən sonra 

şaqqanaq çəkib gülüşdülər: 
-Ay səni Ramiz. Vallah, sən lap kefsən e...  
Bahar da qəhqəhə çəkib güldü. 
 -Ay qızlar, məni tutun, gülməkdən ürəyim gedəcək 

indi...  
 O biri qızlar da Bahara qoşulub bərkdən gülüşdülər.  
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SEVMƏK, YOXSA SEVİLİMƏK... 

 
əmər şit zarafatları xoşlamırdı, zarafatcıl 
qızlardan kənar gəzməyə çalışırdı. Onun 
özünü ədəb-ərkanlı aparmağı Ramizin 

xoşuna gəlirdi. Moskvada keçirilən konsertlərdə, sirkdə və 
başqa əyləncə yerlərində Ramiz çalışırdı ki, Qəmərlə 
qardaşı onun yanında otursunlar. 

Əbdül Ramizi tanıdığına, həm də xasiyyətinə az-çox 
bələd olduğuna görə vaxtı olmayanda Qəmərə icazə 
verirdi ki, qızlarla birlikdə Ramizin təşkil etdiyi gəzinti-
lərə getsin. 

Ramiz hər bir işə məsuliyyətlə yanaşırdı. Zavodun 
rəhbərliyi onun əməyini yüksək qiymətləndirirdi. həmişə 
mənzil bölgüsündə siyahı tərtib olunanda Ramizin adı 
birinci yazılardı. Özünə söz vermişdi ki, əgər bir də ona 
növbədən kənar mənzil təklif etsələr daha etiraz 
etməyəcəkdi, bu dəfə onun fikri qəti idi. Fikirləşirdi ki, iki 
otaqlı mənzil olsa, daha yaxşı olardı. İki otaqlı mənzil 
üçünsə mütləq evli olması, ailə qurması lazım idi. 

Qəmərlə tanışlığından artıq yeddi ay keçirdi. Ramiz 
bir gününü onsuz təsəvvür edə bilmirdi. Qəmərə qədər 
çox qız tanışları olmuşdu, lakin onu özünə cəlb edəcək 
birinə rast gəlməmişdi. İşi ilə bağlı başqa şəhərlərə 
ezamiyyətə gedəndə Qəmərsiz darıxırdı. Hətta bir gün 
zarafatla ona demişdi: 

-Sən mənə elə bil dua-cadu etmisən. 
Qəmər də çiyinlərini çəkib təəccüblə demişdi: 

 Q 
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-Bu, hardan gəldi ağlına? Mən hara, dua-cadu hara? 
 Ramiz onun əllərindən tutub: 
 -Yox, mən o mənada demədim. İndiyədək yüzlərlə 

gözəl qız görmüşəm, mənsə ancaq sənə bənd oldum, 
Qəmər! 

 -Görünür, mən kimyanı yaxşı bildiyimə görə mənə 
bənd olubsan? – deyə Qəmər gülümsündü və əlavə etdi: - 
Axı mən bir o qədər də gözəl deyiləm... 

 -Sən mənim üçün gözəllər gözəlisən. 
 Qəmər onun Baharla danışığına eyham vurdu: 
 -Bah, gözəllər gözəliyəmmiş, xəbərim yox! Sən ki, 

çox gözəl qızlardan qorxursan... Məsələn, Bahar kimi 
gözəldən. Özü də sən onu məndən çox-çox əvvəl ta-
nıyırsan... 

 Ramizin Bahar haqqında düşündüklərini etiraf 
etməkdən ayrı əlacı qalmırdı: 

 -Bahar çox gözəl qızdır. Həddən ziyadə gülüb--
danışmağı, hamı ilə zarafat etməyi sevir. Ancaq sən təkcə 
mənimlə deyib-gülürsən. Sənin təkcə xarici görünüşün 
məni valeh etməyib, daxilən də mələk kimi gözəlsən... 

 Qəmərin yanaqlarında xəfif bir qızartı göründü, 
gözlərinə və dodaqlarına təbəssüm yayıldı.  

 -Yaxşı da, qurtar, utandırma məni. 
 Beləcə, onlar ara-sıra görüşüb, biri-birinə daha da 

yaxın, doğma oldular. Ramiz bir gün Qəmərə əsl niyyətini 
açıb söylədi: 

 -Mənə neçə ildir bir otaqlı mənzil təklif edirlər. Düzü, 
imtina etmişəm dəfələrlə. Gör, neçə aydır ki, görüşürük, 
artıq yaxşı tanıyırıq bir-birimizi. Səndən xoşum gəlir, gəl 
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evlənək. İndi şəhərin mərkəzində gözəl bina tikilib, demək 
olar ki, son tamamlama işləri gedir, yaxınlarda istifadəyə 
veriləcık..  

-Niyə belə tələsirsən? Sən ki, evlənmək planını həmişə 
təxirə salmısan!  

-Bilirsən, Qəmər, oxuduqlarımdan, eşitdiklərimdən bu 
fikrə gəlmişəm ki, Sovet hökuməti geç-tez dağılacaq Bu, 
bir şansdır, əlimə düşüb. Sonra, bəlkə də, belə fürsət 
olmayacaq. Ailə qursaq, mənə dərhal iki otaqlı mənzil 
verəcəklər. Əl-ələ verib orada şad-xürrəm yaşayaq. 

Qəmər tərəddüd etdi: 
-Sən nə danışırsan? Bəs qardaşım bilsə, nə deyər 

buna? Mən ona bildirmədən necə xəlvəti ailə qura 
bilərəm? Elimizin adəti var axı... Əvvəlcə nişanlanaq, toy 
olsun, ondan sonra birlikdə yaşayaq... 

Ramiz Qəmərin qəti qərara gəlməsi üçün onu var 
gücü ilə inandırmağa çalışdı: 

-Əlbəttə, vaxtında qardaşına da, valideynlərimizə də 
bildirəcəyik. Amma unutma ki, mənzil veriləcək işçilərin 
siyahısı ay ərzində hazır olacaq. Dediyim odur ki, sonra 
bu cür imkan bir daha olmaya bilər.  

-Yox, yox, bu, alınmaz. Bu baş tutan iş deyil. 
Ramiz yenə təkid etdi: 
-Bəlkə qardaşınla danışım? Ona hər şeyi deyim. 

Deyim ki... 
-Yox, yox, qadaşıma bu barədə bir kəlmə də olsa söz 

demə. Sən onunla dost olsan da, xasiyyətini bilmirsən. 
Rayonda olarkən dəfələrlə bizə elçilər gəlib. Atam deyib 
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ki, qızım təhsilini başa vurmamış ərə vermərəm. 
Qardaşım da sözsüz ki, bu fikirdədir. 

 Ramiz mövzunu dəyişməyə çalışdı: 
 -Mənim səndən xoşum gəlir. Bəs, sənin nəcə? Amma 

düzünü de? Səmimi de, incimərəm.  
 Qəmər utancaq halda başını aşağı saldı: 
 -Mənim də səndən xoşum gəlir. Ancaq bizə hələ 

icazə verməzlər. Mən atamın tələbinə qarşı çıxa bilmərəm. 
Gizlində evlənməyim atama qarşı ən böyük hörmət-
sizliyim olar. Bir də onun xeyir-duası olmadan biz necə 
xoşbəxt ola bilərikmi?! Bu yandan da qardaşım, sən onu 
tanımırsan, vallah, məni öldürər. 

 Ramizin səbri daralırdı. Əsəbi halda:  
 -Sən qardaşından özün qorxursan, ya məni onunla 

qorxuzursan? – dedi.  
 Qəmər başını buladı, söhbətin bu cür alınmasına 

görə çox təəssüf edib: 
 -Eh, yaxşı görək. - dedi, sonra nə düşündüsə, birdən 

Ramizin üzünə baxıb soruşdu. – Belə çıxır sən mənimlə 
yalnız mənzilə görə evlənirsən? 

 Qəmərin bu sözləri Ramizə toxundu. Amma qızın 
qəlbinə dəyməmək üçün o özünü zorla saxladı: 

 -Sən nə danışırsan? Mən bu neçə illər ərzində heç 
kimə evlilik təklifi etməmişəm... Ailə bir dəfə qurulur, 
sevib-seçdiyin insanla yaşayırsan ömrünün sonunadək. 
Tez tələsik qurulan da, dağılan da ailələr görmüşəm... 
Sonra ən çox uşaqlar çəkir dağılan ailələrin əzabını.  

 Qəmər onun sözlərinin səmimiliyinə inanırdı. Bütün 
gənc qızlar kimi o da xoşbəxt ailə qurmaq istəyirdi. Ramiz 
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söhbətinə ara verib, bir azca fikrə getdi və nə düşündüsə, 
Qəmərin əllərindən tutub dedi: 

-Sən mənim xoşuma gəlməsəydin, bu təklifi sənə 
edərdimmi heç? Bilirəm ki, sən də məni sevirsən. Gəl, daşı 
tök ətəyindən. 

 Qəmər Ramizin gözlərinin içinə baxaraq: 
 -Yalnız dədə-baba adətiylə elçilikdən sonra bu iş baş 

tuta bilər, - dedi. 
 -Birdən səni mənə vermədilər, o zaman mən nə 

edəcəm? 
 Qəmər ciddi görkəm aldı:  
 -Sən lap yaşlı adamlar, nə bilim elə bil nə vaxtsa evli 

olmuş adamlar kimi fikir yürüdürsən.. 
 Ramiz başını ehmalca yana əydi, sanki bir dəfə evli 

olduğunu gizli saxlamaq üçün gözünü Qəmərin ona 
dikilmiş baxışlarından yayındırdı. 

 -Oxuduqlarımdan, həyatda görüb-götürdüklərimdən 
belə dedim, - deyə Ramiz dilləndi. 

 -Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur, amma... 
 Ramiz onun sözünü kəsib dedi: 
 -Yaxşı, gəl onda belə edək, sən qardaşına hələlik bu 

barədə heç nə demə. Gedib rayonda nişanlanarıq, nigah 
bağlayarıq, toy olana kimi də pasportunu heç kimə 
göstərməzsən... 

 -Niyə ki, pasportumu görsələr nə olar? 
 -Evimiz olana kimi sən oxuduğun tibb texnikumu-

nun yataqxanasında yaşayarsan. Qorxma, nigahımız olsa 
da, toya qədər aramızda heç bir əlaqə olmayacaq. 
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 Ramizin axırıncı cümləsi Qəmərə xoş gəlməsə də, 
bunu büruzə vermədi:  

 -Qoy, mən Tanyaya deyim, o, qardaşımla danışsın, 
görək nə olur. Ancaq yenə də deyirəm, mən gizlin 
evlənmək istəmirəm. Qardaşım da buna heç vaxt razı 
olmayacaq. 

 -Tanya kimdir, qardaşının nişanlısı? 
 -Bəli. 
 -Yaxşı, onda məsələni bir az tezləşdir. Çalış ki, bu iş 

yubanmasın 
*** 

 
 Onlar bir həftədən sonra yenidən görüşdülər. Ramiz 

nigarançılıq yağan baxışları ilə nə baş verdiyini Qəmərdən 
soruşmağa çalışdı. Qəmər də təəssüf hissi ilə dilləndi: 

 -Tanya qardaşıma deyib. O, bizim evliliyə razılıq 
verməyib... 

 Ramiz onun bu cavabını əvvəlcədən bilirmiş kimi 
qəti şəkildə bildirdi.  

 -Demək belə... Onda keçirik ikinci varianta. 
 Qəmər başını aşağı saldı.  
 -Ramiz, düzdür, mənim səndən xoşum gəlir. Ancaq 

hiss edirəm ki, sən məni sevmirsən. Əgər bu ev məsələsi 
olmasaydı, mənimlə çətin ki, evlənərdin? 

 -Bu barədə keçən dəfə səninə ətraflı danışdıq. Xoşum 
gəlməsəydi, ürəyimdə inam hissi, duyğusu olmasaydı, 
tez-tez səninlə görüşməzdim ki... Qaldı sevgiyə, ilk 
məhəbbətdən sonra heç kimi sevməmişəm, bilirsən, heç 
kimi... 
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 Qəmər onun gözlərinin içinə baxdı. Baharın dediyi 
kimi, o, riyadan, yalandan uzaq biri idi. Ramizin qayğılı 
baxışları dil açıb ona xoşbəxt planlar cızdığından soraq 
verirdi. Hüqonun gözəl kəlamı var, deyir: - ”Sevgililər 
bir-birlərinə baxışları ilə sədaqət andı içirlər”. 

 -Sən mənə bir həftə də möhlət ver, - dedi, görək nə 
alınır. 

 
TALEYİN QİSMƏTİ... 

 
əzən insan öz taleyini özü yaradır. Alın ya-
zısından kənara çıxa bilir. Kim bilir, bəlkə də 
insan öz taleyini yox, taleyi onu seçir?..  

Ata xeyir-duası olmadan evlənmərəm deyən Qəmər 
bir həftə düşünüb-daşındıqdan sonra Ramizlə gizlində 
evlənməyə razı oldu. Ramizə iki otaqlı mənzil verdilər.  

Mənzilə köçən gün Ramiz dost-tanışlarına böyük 
qonaqlıq verdi. Mübarəkbazlığa gələn qonaqlar çox 
olduğundan, bir otaqda kişilər, o birində qadınlar yığış-
mışdılar. Hər iki otaqda geniş süfrə açılmışdı. Ramizin 
zavoddan iş yoldaşları da gəlmişdilər. Zavod rəhbərliyi 
yeni evlənənlərə televizor, soyuducu, iki nəfərlik çarpayı, 
mətbəx avadanlığı gətirmişdi. Kişilər gətirilən şeyləri 
yerbəyer edir, qadınlar, qızlar mətbəxdə Qəmərə kömək 
edirdilər...  

Hamı təzə mənzilə köçməsi və ailə qurması mü-
nasibətilə Ramizi təbrik edir, tanış olmaq üçün həyat 
yoldaşını görmək istəyirdi. 

B 
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Əbdül də qonaqların arasında idi. Ona görə Ramiz 
dərindən köks ötürüb, yalan danışmalı oldu: 

 -Dostlar, mən hələ evlənməmişəm, amma nişanlan-
mışam, bu yaxınlarda evlənəcəm... 

 Onun bu sözünə etiraz edənlər dedi: 
 -Evlənməyənə ancaq bir otaqlı mənzil verirlər axı... 
 Ramiz vəziyyətdən çıxmağa çalışdı: 
 -Sağ olsunlar, dedim ki, altı aya evlənəcəm, güzəşt 

etdilər, həm də bilirsiniz ki, mən indiyə kimi öz mənzil 
növbəmi evli adamlara verirdim, həm də ictimai işimə 
görə iki otaqlı mənzil verdilər... 

 Zavod rəhbərliyini təmsil edən qonaqlardan bəziləri 
işin nə yerdə olduğunu yaxşı bilsələr də, Ramizə xatir 
üstünü açıb-ağartmadılar.  

 Qonaqların arasında kimsə sevdiyi müğənnilərdən 
birinin mahnısını oxuyurdu, bir necəsi də siqaret çəkmək 
üçün açıq eyvana çıxmışdı.  

 Ramiz zavoddan gələn qonaqları ötürmək üçün 
dəhlizə çıxmışdı. Bu zaman Qəmər də mətbəxdəki 
qızlardan aralanıb onun arxasınca gəldi, sanki o da qonaq 
kimi evgörümə gəlmişdi: 

 -Təbrik edirəm, Ramiz, mənzilin mübarək olsun! 
 -Çox sağ ol. Səni də mən təbrik edirəm. 
 -Məni niyə? 
 -Bu mənzil tək mənim deyil ki, həm də sənindir, 

Qəmər.  
 Qəmər onu öpüb, öz sevincini xəlvətcə bölüşmək 

istədi.  
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 -Ramiz, - deyə pıçıldadı, - Əbdüldən çox qorxuram. 
Rayona getmək istədiyimi bildirəndə elə bil şübhələndi. 
Soruşdu ki, niyə birdən-birə belə təcili rayona getmək 
istəyirəm, üstəlik sənin də öz rayonunuza getməyindən 
xəbər tutub. 

-Bəlkə açıb hər şeyi olduğu kimi ona söyləyək, axı 
hansı qardaş öz bacısının xoşbəxt olmasını istəməz?! 

-Birdən səndən xoşu gəlməsə, bizi boşanmağa məcbur 
etsə, ayrılsaq, onda necə olacaq?  

Ramiz gülümsünüb dedi:  
- Onda otağın birini sən özünlə apararsan... 
Qəmər Ramizin ağuşuna söykəndi: 
-Bəsdi zarafat elədin. Ciddi ol. 
-Ayrılsaq, evi bölərik. Bir otaq sənə qalar, bir otaq 

mənə... 
-Sənin belə fikrin də var? 
-Sən nə danışırsan? Zarafat edirəm. Sənsiz bu mənzili 

neynirəm... Mənim üçün önəmli sənsən. İstəyirsən, evi 
qaytarım... Toydan sonra da ailə yataqxanasında yaşa-
yarıq. 

-Bəs, kəbin kağızı? 
-Sənədləri cırıb ataq. Toydan sonra kəbinimiz olar. 
-Bəsdir də, zarafat etdin... 
Ramiz ciddi tərzdə dedi: 
-Zarafat etmirəm. Sənsiz bu ev nəyimə gərək? Əsl ülvi 

məhəbbət var-dövlət üzərində qurulmur. İnsan sevib- 
sevdiyini hiss edəndə dünya malı onun gözünə mənasız 
görünür. Sevgi ailə xoşbəxtliyinin təməlidir. İnsanları 
həqiqi sevgi kamil edir.  
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 Qonaq otağının qapısı açıldı, kimsə eyvandan 
öskürə-öskürə içəri keçdi.  

 Qəmər öskürək səsini eşidən kimi: 
 -Bu Əbdüldü, birdən dəhlizə çıxar, mən aşağı 

düşüm, sonra qayıdaram...  
 Qəmər pilləkənlərlə aşağı yüyürdü. Doğrudan da, 

dəhlizə çıxan qardaşı idi. Ramiz hələ də açıq qalmış giriş 
qapısında dayanıb siqaretini yandırdı. Əbdül Ramizə 
yaxınlaşıb dedi: 

 -Sağlıqla yaşa, qardaş, rahat mənzilin var. 
 -Çox sağ ol, Əbdül. 
 -Bəs Qəmər hara getdi? 
 -Dükandan nəsə alıb gəlir. 
 Əbdül gözlərini qıyıb dedi: 
 -Ramiz, mən uşaq deyiləm axı... Siz məndən nəsə 

gizlədirsiniz? Qəmər də rayona gedəcək, sən də. Bir 
gündə, bir təyyarədə, bir yerdə... Bunun nə demək 
olduğunu bilmək istəyirəm. 

 Ramiz siqaretinə dərin qüllab vurub tüstünü qapıdan 
bayıra üfürdü.  

 -Əbdul, Allahdan gizli deyil, bəndədən nə gizlin. 
Səndən heç nəyi gizlətməyəcəm. Bacın xoşuma gəlir. Bir 
ilə yaxındır ki, onunla görüşürük. Sən də bunu bilirsən. 
Nişanlın səninlə bu barədə danışdı, amma sən razılıq 
vermədin. Ona görə də valideynlərimi sizə elçiliyə 
göndərmək istəyirəm. Bir qız bir oğlanındır, qardaş. 
İstədim, Qəmər anana, atana əvvəlcədən bunu bəyan 
eləsin... 
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 -Qəmərə indi səninlə ailə qurmağa icazə verməzlər. 
Texnikumu qurtarandan sonra razılaşa bilərlər. Mən 
razıyam səninlə qohum olmağa. Qəmərinsə təhsilini 
qurtarmağına hələ il yarım qalıb... 

Ramiz udqundu, əlini Əbdülün çiyninə qoyub: 
-Sən razısansa, qalanını burax qardaşının öhdəsinə. - 

dedi, - çalışaram ki, valideynlərinizində razılığını alam. 
Özün bilirsən ki, dildən pərgaram. Onların xeyir-duasını 
almağı bacararam. Bir də Qəmər təhsilini qurtarana kimi 
biz nişanlı da qala bilərik. 

Əbdül dalğın-dalqın ona baxıb dedi: 
-Nə deyirəm, sizə yaxşı yol, sağ-salamat gedin. Ancaq 

ailə şərəfini, ləyaqət məsələsini yaddan çıxarmayın.  
-Sən narahat olma. Biz uşaq deyilik ki, evcik-evcik 

oynayaq. Biz hər şeyi ölçüb-biçib, ağıllı şəkildə həll 
edəcəyik. 

Əbdül dedi: 
-Bir də ki, Qəmərlə toyunuz olana kimi o, bu evə 

gəlməməlidir. 
-Oldu, ancaq...  
-Nə ancaq?!  
Ramiz baxışlarını Əbdülün acıqlı gözlərindən ya-

yındırıb dedi: 
 -Qardaş, incimə, bir söz deyim, köhnə fikirlisən. 

Əgər nişanlansaq, bunun nə eybi var ki? Bu, o deməkdir 
ki, o, mənim həyat yoldaşımdır.  

Pilləkəndə ayaq səsləri eşidəndə Əbdül ucadan 
dilləndi: 

-Qəmər, orda gizlənmə, gəl bura, sənə sözüm var. 
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Qəmər başını aşağı salaraq onlara yaxınlaşdı. Əbdül 
dedi: 

 -Ramizlə açıq danışdıq. Mən razıyam, gedin, 
nişanlanın, ancaq sən gərək bunu məndən gizlətmə-
yəydin. 

 Qəmər günahkar adamlar kimi boynunu daha da 
qısdı. Əbdul onu qucaqlayıb öpdü: 

 -Mən də imkan olsa, gələcəm. Çalışacam ki, nişanda 
orda olum.  

 Qəmərin üzünə xəfif təbəssüm qondu. 
 -Əbdül, sənin də getməyin çox yaxşı olardı. Sən yaxşı 

bilirsən ki, valideynlərimiz elçilərə birinci gəlişdə razılıq 
verməyəcəklər. Biz də Rusiyadan ayda bir dəfə rayona 
gedib - gələ bilmərik axı. Mənim məktəbim var, onun da 
işi-gücü...  

 -Onsuz da biz tərəflərdə el adətincə, elçilərə ilk 
gəlişində “hə” demirlər. Bir az vaxt verirlər ki, qız evi 
oğlan tərəfini, oğlan evi də qızın əsil-nəcabətini öyrənə 
bilsin... 

 -Ancaq sən bizə zamin qalsan, nişan məsələmiz tez 
həll oluna bilər! - deyə Ramiz ümid dolu gözlərini Əbdülə 
dikdi.  

 -Nə bilim, birdən inandıra bilməsəm, onda necə... 
 -Sən də bilirsən ki, iki otaqlı mənzili mənə nişanlı 

olduğum üçün veriblər. Üstəlik demişəm ki, tezliklə 
toyumuz da olacaq! Əgər nişanlanmasaq, tezliklə 
evlənməsək, mənzilin orderini əlimdən ala bilərlər. Mənzil 
komissiyasını aldatdığım üçün mənə də daha inanmazlar. 
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 -Onda gərək bir həftə əvvəl bilet sifariş edəsən, 
Moskvadan Bakıya, ya da Gəncə reysinə... 

-Mən elə bu gün sənə bunu deməyə fürsət axtarırdım. 
Artıq üç bilet almışam. Qəmər məktəbindən icazə alıb, 
mən də həm zavoddan, həm də institutdan. Bircə sən 
qalırsan.  

-Nə vaxt uçursunuz? 
-Birisi gün. 
-Çalışaram institutdan, iş yerimdən icazə alım. 
Ramiz o gün nişan mərasimi üçün Qəmərlə birlikdə 

gedib üzük, valideynləri üçün hədiyyələr də aldılar...  
 

*** 
 
Təyyarədən düşən kimi taksi ilə Qəmərgilin yaşadığı 

rayona gəldilər. Həyət qapısının qarşısında Qəmərin 
böyük qardaşı kiminləsə söhbət edirdi. 

Əbdül maşından düşməmiş Ramizə dedi: 
-Bilirsən, Ramiz, incimə bu nişanlanmaq, evlənmək 

məsələsi olmasaydı, səni dost kimi evimizə dəvət edər-
dim. Ancaq hər şey bəlli olandan sonra birdən söz-söhbət 
olar, duyuq düşərlər ki, elə bu işi üçümüz dü-
züb-qoşmuşuq.  

Ramiz razılıqla başını tərpətdi. Sonra: 
-Haqlısan, qardaş, - dedi, - elə mən də rayona tez 

çatmalıyam. Gecikmək istəmirəm. Birisi gün, inşallah, 
elçilər sizə gələndə görüşərik. 

Nəhayət, yol yoldaşları ilə xüdahafizləşib rayona yola 
düşdü. 
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ANA NİGARANÇILIĞI… 
 

 ramizin evlərinə qəfil gəlişinə anası Gülsüm 
çox təəccübləndi. Sevinc hissi elə bil səsindən 
yağan nigaraçılığı üstələdi:  

 -Niyə əvvəlcədən zəng edib xəbər vermədin, ay bala? 
 Ramiz anasını qucaqladı: 
 -Ana, çox vacib bir iş üçün gəlmişəm, Allah qoysa, 

bir həftəyə qayıdıram. 
    -De görüm, o nə vacib işdir belə, ağrın ürəyimə.  

 Ramiz qəfil gəlişinin səbəbini anasına danışdı. Anası 
əvvəllcə sevindi oğlu nəhayət ki, subaylığın daşını atır 
sonra bir anlığa fikirə getdi. Elə fikir içində astadan 
dilləndi: 

 -Bala, yol gəlmisən, sən əyin-başını dəyiş, mən sənə 
çay-çörək hazırlayım. 

 -Ay ana, axı... 
 Anası ona sözünün gerisini gətirməyə macal 

vermədi: 
 -A bala, mən axı tanımıram o qızı. Kimdir, hansı ailə-

dəndir? Bu qədər qohum-əqrəbada, qonşuluqda qız ola--
ola, sən hara gedib çıxmısan?! Elin adəti var. Bizə nə 
deyərlər?  

 Ramiz sanki anasının bu cür fikirləşdiyini və nə 
deyəcyini əvvəlcədən bilirdi: 

 -Ana, qız yaxşı ailədəndir. Narahatçılığa da heç bir 
əsas yoxdur... Hələ bir otur, səbrini bas, məni yaxşı-yaxşı 
dinlə! 

R 
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O, beləcə anasına hər şeyi danışdı, ikiotaqlı mənzilə 
köçdüyünü, Qəmərin qardaşını yaxşı tanıdığını... Təkcə 
Qəmərlə gizlində nigah bağladıqları barədə söz salmadı.  

 - O qızı mən bəyənmişəm, ay ana, qardaşı da bizim 
ailə qurmağımıza razıdır. Qəmər sənə layiq bir gəlin 
olacaq, görərsən, ay ana. Xasiyyəti də, otruğu-duruşuğu 
da eynən sən fikirləşdiyin kimidir, qəti narahat olma. 
Sənki məni tanıyırsan, bilirsən ki, mən elə belə adam 
bəyənən deyiləm. 

Anası oğlunu qucaqlayıb, bağrına basdı və üz--
gözündən öpə-öpə dedi: 

-Nə deyirəm, ay bala, qoy, sən deyən olsun! Mən də 
istəyirəm ki, sənin ailən olsun, səni başa düşən bir həyat 
yoldaşın olsun. Nə vaxta qədər subay gəzəcəksən, ay 
saqqalı ağarmış?.. 

 
*** 

 
İki gündən sonra elçilər iki maşınla Qəmərin yaşadığı 

rayona yola düşdülər. Maşınların birində Ramizin ana--
atası, bacısıyla nənəsi, ikinci maşında qardaşı, əmisi, əmisi 
oğlu İlham, uşaqlıq dostu Əli və özü gedirdi. Yol 
uzandıqca, uzanırdı. 

Ramizin ağbirçək nənəsi yanında lal-dinməz oturmuş 
gəlininə keçmiş günlərindən söhbət edirdi. Birdən arvad 
yolun uzaqlığından gileyləndi: 

-Dədəmiz-babamız, elə-belə deməyiblər ki, uzaq yerin 
buğdasından yaxın yerin arpası yaxşıdır. 

Söhbətə Ramizin bacısı qoşuldu. 
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 -Ay nənə, dədə-babalar o sözü at-araba ilə elçiliyə 
gedəndə deyiblər e... İndi texnika əsridir. Təyyarəyə 
oturub bir-iki saata dünyanın o biri başına gedirlər. 

-Eh, ay bala, sən nahaq yerə dədə-baba sözünə şəkk 
edirsən. “Qız evi, naz evi” - deyiblər. Heç gözüm su içmir 
bu işdən. Verməsələr bu qədər yolu gərək bir də gələk, 
onda nənənin canında can qalmaz ki... 

Ramizin anasının nigarançılığı hələ də davam edirdi. 
Günahkar kimi pıçıldadı:  

-Dedim, ay bala qohum-əqrəbada, qonşuluqda qız 
ola-ola, sən hara gedib çıxmısan?! Buna deyirlər: - “Nuh 
dedi, peyğəmbər demədi”. 

-Gəlin, mənim nəvəm inadkarlıqda elə öz ata-babasına 
çəkib...  

Qəmərin böyük qardaşı elçiləri darvazada qarşıladı.  
-Xoş gəlibsiniz! Buyurun evə. - dedi.  
Sonra Əbdül irəli gəlib Ramizlə mehribancasına 

görüşdü. Böyük qardaşına onu təqdim etdi: 
-Biz Ramizlə qürbətdə tanış olmuşuq. Canlara dəyən 

oğlandır.  
Böyük qardaşı onların hər ikisinə baxıb gülümsündü. 
Onun mənalı təbəssümü təkcə Ramizlə Əbdülün 

qürbətdəki tanışlığından soraq vermirdi, həm də Qəmərlə 
münasibətlərindən xəbərdar olduğunu büruzə verirdi. 

Hava xoş keçdiyindən Ramiz dostu Əliylə Qəmərin 
əmisi oğlu Şərəflə həyətdə nəhəng tut ağacının kölgəsində 
oturdu. Əbdül isə böyük qardaşı ilə ikinci mərtəbəyə 
qalxdılar. Qonaq otağında Qəmərin ata-anası, qohumları 
elçilərlə tanış olub, söhbət edirdi.  
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 Qızın ata-anası elçiləri dinləyəndən sonra fikirlərini 
kəsə dedilər: “Biz araşdırıb öyrənməliyik ki, kimə qız 
veririk. Sonra gələrsiniz”.  

Ramizin nənəsi öz zəndində yanılmamışdı. Ayrı vaxt 
olsaydı, Ramizin anası Gülsüm ağbirçək qaynanasının 
yanında söhbətə müdaxilə etməzdi. Amma bu elçilik idi. 
Onun ana qəlbi nigarançılıqla döyünürdü. Ona görə 
Gülsüm üzünü Qəmərin ata-anasına tutub dedi: 

-Uşaqlar bir-birini yaxşı tanıyırlar. Təkcə oğlumun 
deyil, qızınızın da könlü ondadır. Əgər bu iki gənc 
bir-birini istəyirsə, ona gəlin biz də Allah xatirinə, 
razılaşaq, nişan taxaq, toylarını edərik, inşallah!.. Bu bizim 
valideynlik borcumuzdur. Hər bir valideyn kimi biz də 
övladımızın xöşbəxtliyini istəyirik... 

Ramizin atası da oğlunun müsbət cəhətlərini sadaladı 
xarakterini göstərməyə çalışdı.  

-Dediniz ki, kimə qız verdyinizi araşdırıb öyrənmək 
istəyirsiniz. Oğlumuzun iyirmi yeddi yaşı var. Adət--
ənənəmizə xor baxan biri olsaydı, bu yaşa qədər hansısa 
bir rus qızıyla icdivac bağlardı. Bizə də bu uzaq yolu 
gəlməyə ehtiyac qalmazdı. 

Qəmərin anası Cahan xala:  
-Biz tələsik qərar verə bilmərik, - dedi, - ay qardaş, axı 

bu, adi bir əşya deyil ki, sən istədin, mən verdim, getdi, 
vəssalam. Ailə bir dəfə qurulur. Ona görə gərəkdi, yüz 
ölçüb bir biçəsən! “Tələsən təndirə düşər”, deyiblər. 
Üstəlik bizim qız hələ təhsil alır. Uşaqdır, hələ həyatı yaxşı 
anlamır. 
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-Biz demirik ki, elə bu saat durub toy edək, sadəcə 
hələlik nişanlayaq. Bizi “yox” deməmiş bir qızın özündən 
də soruşun barı, rəyini öyrənin... 

-Soruşmuşuq. Məktəbi başa vursun, sonra, - deyə 
Qəmərin atası qəti fikrini söylədi. 

Ramizin atası həyat yoldaşını dümsüklədı. Pıçıltıyla: 
-Sən çıx, bir Ramizlə danış, - dedi.  
Gülsum ana həyətə düşəndə Ramiz ayağa durub 

soruşdu: 
-Nə oldu, ana? 
Anası narazı halda başını buladı: 
-Nə olacaq, ay bala, razılaşmırlar! Sən məni elə 

arxayın saldın ki, biz bu qapıdan “əliboş”qayıdacağımızı 
heç ağlımın ucundan keçmədi.  

Ramiz anasını sakitləşməyə çalışdı: 
-Ay ana, rəhmətlik babam deyərdi ki, qız qapısı, şah 

qapısı, on dəfə gələn bir dəfə razı gedər... 
Gülsüm ana oğlu ilə söhbət edəndən sonra geri dön-

dü. Ərinə nə dedisə, o, Qəmərin atasına təkidlə bildirdi: 
-Biz gedirik, amma sabah yenə gələcəyik. Siz qızı-

nızdan bir də soruşun. Onlar bir-birini görüb-seviblər. 
Odur ki, qoy, bu gənclərin arzusu gözlərində qalmasın, 
gəlin sizli-bizli onların xoşbəxtliyinə çalışaq. 

-Barı, bir çay için. Uzaq yol gəlmisiniz. 
-Sabah gələrik. “Həri” ni alanda içərik çayı. Həm də 

balalarımız uzaq diyardadırlar. Tez-tez gəlib-qayıtmağa 
imkanları olmayacaq. Bu barədə də bir düşünün...  

Ramizin elçiləri bu sözdən sonra ayağa qalxdılar. Qız 
adamları ilə xudahafizləşib pilləkənlə enib həyətə çxıdılar.  
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Bu məqamda Ramiz dostuyla gəldiyi maşında oturub, 
onları gözləyirdi. Qəmərsə əmisi qızıynan otağın 
pəncərəsindən həyətə boylanırdı. Valideynlərinin elçilərə 
“yox” deməsi onu bərk kövrəltmişdi. Əmisi qızının 
yanında ağlamağı özünə sığışdırmırdı. Qonaqları yola 
salan kimi anası Qəmərgil olan yan otağa gəldi: 

- Qızım, belə olmaz axı. Dünən səninlə danışa bil-
mədim. Bacından soruşdum. Sənin hələ bir il yarım təh-
silin qalıb. Hələ uşaqsan. Bax, sənin atan məni uzaq-
dan-uzağa bir toyda görmüşdü. Anam onun mənə ancaq 
şəklini göstərmişdi. Hələ üstəlik oğlan evi bir ildə on iki 
dəfə elçi gələndən sonra atam onlara “hə” deyib razılaş-
mışdı... 

Qəmər dözməyib içini çəkə-çəkə dedi:  
-Ana, sən neçə yaşında ərə getmisən? 
Anası qəhrəmanlıq edibmiş kimi bildirdi: 
-On yeddi yaşım olardı. 
-Sən on yeddi yaşında ərə getmisən. Mənim isə iyirmi 

iki yaşım var. Elçi göndərən oğlanı da bir ildir tanıyıram. 
Həm də indi müasir zamandır. Tanımadığın adama 
kor-koranə necə ərə getmək olar? 

Anası narahat olmağa başladı: 
-Sən onu yaxşı tanıyırsan, ay qızım? Bax, sən ailə 

qurursan, elə et ki, sonra peşman olmayasan... Məni qına-
ma, qızım, analar qız ərə verəndə, nigarançılıq keçirirlər. 
Tanımaza-bilməzə qiz ərə verib, başqalarının yanında 
gözükölgəli qalmaqdan pis şey yoxdur! Eşitməmisən, 
deyir: - “Vaxtında qızını döyməyən ana, sonradan dizini 
döyər”. 
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-Narahat olma, anacan, oğlanı tanıyıram, özü də çox 
yaxşı tanıyıram. Bəyəm, mənim tanımağım kifayət etmir? 

-Qızım, düzünü de, sevirsən onu, yoxsa elə-belə, 
vid-fasonuna vurulmusan, boy-buxunundan xoşuna gəlir? 

Qəmər başını aşağı salaraq dilləndi: 
-Ana, həm sevirəm, həm də xoşum gəlir.  
-Nahaq demirlər, ay qızım, məhəbbətin gözü kor olur. 

Hər bir ana kimi mən də istəyirəm ki, mənim qızım əl 
çörəyi yox, ər çörəyi yesin... 

 
“QƏRİBLİK AĞIL ARTIRAR...” 

 
ədim Oğuz elinin misilsiz təbiəti - yolboyu 
uzanan zümrüd rəngli meşələr, yamaclarda 
açmış güllər, dağlar qoynunda çağlayan şəla-

lələr maşında yol gedə-gedə ətrafı seyr edənləri ovsun-
lamışdı.  

Yaradan özü qüdrəti ilə bu yerlərə insan könlünü 
oxşayan bir-birindən gözəl məzərələr bəxş etmişdi. 
Əsrarəngiz Xalxal meşəlikləri isə əsl cənnətə bənzəyirdi.  

Təbiət füsunkarlığı Ramizin elçi göndərdiyi adamlara 
inam verirdi, qəlblərini fərəh hissiylə doldururdu. 
İnanırdılar ki, bu dəfə qız evinin “hə”sini alacaqlar...  

Bu xoş əhval-ruhiyyə ilə Qəmərgilin evinə gəldilər. 
Qonaqlar üçün çay dəstgahı düzəldi. Amma uzaq yol 
gəlsələr də, heç kim əlini çaya uzatmadı. Ramizin atası 
“yenə gəlmişik” deyib söhbətə başladı. Qəmərin valideyn-
ləri də “xoş gəlib, səfa gətirmisiniz” desələr də mətləbdən 
yayınmağa cəhd etdilər.  

Q 
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Elçilik əhvalatı qız evinin kürəkəni Simranın ürəyini 
sıxırdı. O, ayağa qalxıb həyətə çıxdı ki, siqaret çəksin. Tal-
varın altında oturan Ramizgilə yaxınlaşdı. O, Ramizdən 
on iki yaş böyük idi. Ramiz onu görən kimi ədəb-ərkanla 
ayağa durdu. 

Simran ona: 
-Otur, - dedi, sonra soruşdu, - Ramiz sənsən?  
-Bəli. 
-Gəl, bir az söhbət edək. – deyə Simran onu kənara 

çəkib bir xeyli sorğu-suala tutdu. 
Ramiz onu maraqlandıran suallara cavab verib dedi: 
-Simran müəllim, görürəm, ali təhsilli, dünya görmüş 

insansınız. Mənim elə vaxtım yoxdur bu yolları ölçəm. 
Mənə nişanlı olduğumu söylədiyimə görə iki otaqlı, 
təmirli mənzil veriblər. Bu, həm də Qəmərin evi sayılır. 
Üstəlik, mən onu sevirəm, o da məni. Bunu uzatmağın nə 
mənası var? Bizi də başa düşsünlər. Xeyir-duamızı 
versinlər, qayıdıb gedək... 

-Ramiz, səni tanımırlar, bu, birinci. İkincisi də, adət 
var, ənənə var. Xeyir-duanı qızın ata-anası verməlidir. 
Üçüncüsü, məni başa sal görüm nişanlı olduğunu desən 
də, necə ola bilər ki, sənədsiz-subutsuz sənə iki otaqlı ev 
veriblər. Oralarda qayda-qanun ciddidir axı... 

Ramiz başa düşdü ki, ixtisasca hüquqşünas olan 
Simranı aldada bilməyəcək, ona görə dedi: 

-Simran müəllim, sizə bir sirr açmaq istəyirəm, ancaq 
söz verin ki, bu, hələlik ikimizin arasında qalacaq. 

-Mən sözü bütöv adamam. De gəlsin! Çəkinmə... 
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-Bəli sizin ciddi, sözü bütöv və prinsipial adam 
olduğunuzu Qəmər mənə danışıb. Əvvala, bəri başdan 
deyim ki, Qəməri mənə verməsələr, qaçıracam. O da mənə 
qoşulub qaçmaqdan boyun qaçırmaz. Mən də prinsipial 
adamam, əgər məni qızı qaçırmağa vadar etsələr, sonra 
Qəməri ata-ana ocağına həsrət qoyaram... 

-Yəni o, səni belə sevir? 
-İnanın, əgər sevgimiz qarşılıqlı olmasaydı, bu həyətə 

nə özüm ayaq basardım, nə də iki dəfə dalbadal elçilərimi 
gətirərdim. 

-Bəs səni narahat edən nədir belə, bir halda ki, qız da 
səni istəyir, onda səbr et, gözlə...  

-Bizim gözləməyə vaxtımız yoxdur. 
-Niyə axı? 
Ramiz narahat halda dedi: 
-Sirrimiz buna yol vermir. 
-Nə sirr? Söz verirəm kişi kimi, heç kimə deməyəcəm.  
Ramiz ani duruxdu, sonra Qəmərlə sənədlə-subutla 

evləndikilərini söylədi.  
-Aramızda ər-arvad münasibəti olmayıb. Hələlik o, öz 

yataqxanasında yaşayır, mən isə öz mənzilimdə qalıram.  
-Belə de.. – deyə Simran çənəsini ovcunun arasında 

ovuşdurdu, - Doğru demişlər, qəriblik adamın ağlını 
atrırar, indi mənə hər şey adın oldu. Əlbəttə, nigah şaha-
dətnaməsi olmasaydı, sənə iki otaqlı məzil verməzdilər... 

Sonra nə düşündüsə, Ramizi başdan-ayağa süzüb 
dedi: 

 -Yaxşı, onda mən keçim içəri. Çalışaram ki, qay-
nanamla-qaynatamı razı salım... 
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Ramiz birdən sevinc hissiylə coşub: 
-Sağ olun Simran müəllim, - dedi, - Qəmər mənim 

namusumdur. Hesab edin ki, o, artıq mənim həyat yol-
daşımdır. 

Ramizin bu sözündən sonra Simran gülümsəyərək – 
O, artıq qanuni kəbinlə həyat yoldaşındır, - deyib, geri 
döndü. Qəmərin valideynlərini başqa otağa çağırıb onları 
razı salmağa çalışdı...  

 İçəridə söhbətin yubanmasından sıxılan Ramizin 
atası durub getmək istədi, ancaq həyat yoldaşı qoymadı: 

-Bir az da gözləyək. 
Gülsüm ana da qaynanası kimi çox rahat idi. O biri 

otaqda isə elə bil qurbağa gölünə daş atmışdılar. Xeyli 
keçəndən sonra Qəmərin valideynləri elçilərin oturduğu 
otağa daxil oldular: 

 - Siz hələ də çayınızı içməmisiniz? Uzaq yol 
gəlmisiniz, çayınızı soyutmayın... 

Ramizin nənəsi dedi: 
-Biz ancaq təzə gəlnimizin gətirdiyi təzə çayı içəcəyik. 
Qəmərin ata-anası bir ağızdan dilləndilər:  
-Biz də “hə” deyirik. Bir halda ki, qızımız bəyənibsə, 

bizə ancaq razılıq verib, xeyir-dua etmək qalır. Allah 
mübarək eləsin. Allah xeyirimizi versin, qoşa qarısınlar. 

Bu an yol yorğunu olan sifətlərdə xoş təbəssüm 
yarandı. Ramizin nənəsi “Şükür sənin böyüklüyünə, İlahi” 
deyib zarafatla ucadan dilləndi: 

-A balam, olmaz ki, mən də görüm nəvəmin 
bəyəndiyini? Görüm, mənim bu saqqalı ağarmış nəvəm 
necə qız bəyənibdir? 
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Valideynlərin icazəsi ilə Qəmər çay gətirdi. 
-Qızım, yanıma gəl. Əlini mənə ver, - deyərək, nənə 

ayağa durdu. 
Qəmər başını aşağı dikərək əlini ona sarı uzatdı. O da:    

-Allah sizi xoşbəxt eləsin, - deyib Qəmərin barmağına 
üzük taxdı, marça-murçla üzündən öpdü. 

Qəmərin valideynləri ortalığa söz atıb dedilər ki: 
-Biz qızın “hə”sini verdik, nişan, toyu-düyün işindən 

hələlik danışmadıq axı... 
Ramizin də ata-anası cavab verdilər: 
-Siz necə istəsəniz, biz də elə edəcəyik... 
-Hər şey ürəyinizcə olacaq... 
-Allah bu qohmluğumuzu daimi eləsin, amin... 
Qəmər barmağına üzük taxılandan az sonra həyətə 

qaçdı. Ramiz də onu görüb tez yanındakılardan aralandı. 
Qəmərə yaxınlaşdı: 

-Salam, gülüm. Necə oldu? 
-Sən istədiyin kimi. – Qəmər sevincək barmağındakı 

üzüyü ona göstərdi. Sevinc hissi hər ikisinə qol-qanad 
vermişdi sanki. Ramiz onu təbrik edəndə istədi ki, 
qucaqlasın, ancaq həyətdə adamlar çox olduğu üçün, 
özünü saxladı.  

Otaqda havanın isti olduğunu görən Qəmərin atası 
qonaqları, təzə qohumlarını həyətdəki ağacın altına dəvət 
etdi, burada oturub söhbət etməyin, çay içməyin ayrı 
ləzzəti vardı. İri gövdəli armud ağacının altında qurulan 
masanın üzərinə çay və yeməklər düzüldü. Sağlıq de-
yənlər, xeyir-dua verənlər gənclərə xoşbəxtlik arzuladılar.  
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Ramizin elçiləri bir də axşam qaranlıq düşənə yaxın 
geri döndülər. Onların üz-gözündə məmnunluq ifadəsi 
vardı. Ramizin özünün də, ata-anasının da sevinclərinin 
həddi-hüdudu yox idi. Günəşin qürub çağı olsa da təbiət 
də, dünya da gözlərində daha da gözəlləşmişdi... 

 Ramizin yel qanadlı arzuları oxuyub-işlədiyi qədim 
rus şəhərində qanad açmışdı.  

 Nişanlanandan sonra onlar hər gün görüşürdülər. 
Ramiz Qəməri gözündən uzağa buraxmırdı. Səhər 
yeməyindən sonra Qəmər texnikuma, Ramiz işə gedirdi. 
Axşam işdən sonra Qəmərlə birlikdə evinə dönürdülər.  

Qəmər hər dəfə ona deyirdi: 
-Əbdül bilsə, inciyəcək bizdən, ayıbdı vallah, qarda-

şımdan çox qorxuram. 
-İndi sənin qardaşın da, yoldaşın da, sirdaşın da mə-

nəm. Biz öz həyatımızı yaşamalıyıq. Əbdülü də, o biri 
qardaşını da daha çox öz ailəsi düşündürməlidir, biz yox! 

Günlərin bir günü Bahar Ramizdən acıq çxmaq üçün 
Əbdülə çatdırdı ki, sənin bacın Qəmər gecələr Ramizgildə 
qalır. Əbdül də iş-gücünü atıb Ramizgilə gəldi, qapıdan 
içəri girər-girməz qəzəblə: 

-Ramiz, bu, nə işdir? - deyə soruşdu.  
-Nə ayıb iş görmüşəm, ay Əbdül? 
 -Niyə belə edirsən? Axı... 
Ramiz onun sözünü kəsib sakitləşdirməyə çalışdı: 
-Əbdül, əvvala gəl otur, qohum kimi söhbət edək, 

ikincisi də mən sənə demişəm axı, əgər Qəmər nişan-
lımdırsa, demək həyat yoldaşımdır. Mən onu gözümdən 
kənara qoya bilmərəm...  
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Əbdül bacısının özü ilə üzbəüz bu barədə söhbət 
etmək istəsə də, Qəmər gah susub, gah da evdarlıq işləri 
ilə məşğul olduğunu bəhanə edib onun gözündən 
yayınmağa çalışırdı. 

-Bilirsən, Əbdül, elimizin- obamızın elə adət-ənənəsi 
var ki, sən də, mən də onlara əməl etməliyik. Amma 
burda vətəndən uzağıq, öz adətlərimizi biz bilirik, burda 
yaşayan başqa xalqlar yox... Qəmərin yataqxanada 
qalmasını öz kişilik qüruruma sığışdıra bilmədim. 

Əbdülün qəzəbi soyudu. Ramizlə oturub ordan 
burdan söhbət etdilər. Qəmər də dəmlədiyi ətirli çayı 
süfrəyə qoydu. 

-Xörək də bir azdan hazır olacaq! 
-Əllərinə sağlıq, Qəmər, ananın südü sənə halal olsun! 
Qəmər Ramizin bu sözündən, sanki quş kimi qanad 

açıb evdə süzürdü. 
Ramizlə Qəmərin bir-birinə “can” deyib “can” eşit-

məsinə, mehriban davranışına qonşuları da həsəd 
aparırdılar. Hamı onlardan razılıq edirdilər. 

Get-gedə Əbdül də onların birlikdə yaşamasını 
soyuqqanlıqla qarşıladı.  

Amma bacısı təkid etsə də onlara az-az gəlirdi. 
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ƏN AĞIR YÜK SİRDİR… 

 
əmərin texnikumu qurtarmağına düz üç ay qal-
mışdı. Ramizin də ikinci inistututu sona yeti-
rməyinə... Həftənin şənbə günü, iş günü 

olmadığı üçün Ramiz xırda-para işlərini görüb evə tez 
qayıtmışdı. Ancaq Qəmər dərsdə idi... Qaynanası Ramizin 
evinə zəng elədi. Hal-əhval tutmadan, acıqlı halda 
soruşdu: 

-Qəməri telefona çağır. 
Ramiz onun təlaşının səbəbini duyub dedi: 
- Əvvala, salaməleykim, Cahan xala. Sonra deyin 

görək nə olubdur, nə hadisə baş veribdir ki, belə əsəbi 
danışırsınız? İkincisi də, Qəmər burda yoxdur! 

-Mənə yalan demirsən ki?  
Qaynanasının eyhamla danışması Ramizi qıcıq-

landırsa da, səbrini basıb sakitcə: 
 -Niyə yalan deyim ki? Burda olsaydı, telefonun 

dəstəyini verərdim ona, özü sizinlə danışardı. 
 -Eşitmişəm ki, Qəmər səninlə bir evdə qalır? 
 -Tutaq ki, lap düz eşitmisiniz. Burda nə qəbahət var? 
Qadın səsinin tonunu dəyişmədən dedi: 
-Qəmərin atası bilsə, onu nə gözlədiyini heç dü-

şünürsənmi? 
-Niyə, nə olub axı, kimin toyuğuna kiş demişik, ay 

xala? Bəyəm, mənim evim ola-ola nişanlım gedib köhnə 
yataqxanada tək-tənha qalmalıdır? Eşidən, bilən nə deyər 
bizə? 

Q 
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Qadın telefonun o başında dərindən köks ötürüb dedi: 
-Nişanlındı, lap yaxşı, gündüz gəlib yır-yığışını eləsin 

getsin. Bəs gecələr niyə sənin evində qalır? 
Ramiz udqundu. Deyəcəyi sözlərə elə bil dodaqlarının 

arasındaca düyün düşmüşdü. 
-Sizi necə başa salım axı, mən onu yad adamlardan 

qorumalıyam, ya yox?! 
Qadın səsini yüksəltdi. Rişxəndlə dedi: 
-Yad adamlar bəyəm kordu? Onun barmağındakı 

nişan üzüyünü görmürlər? Qulağına aç, məni yaxşı-yaxşı 
eşit, bala, mən sizin üçün uşağaq-muşaq deyiləm, alda-
dasız məni. Noolsun ki, nişanlısınız, evliki deyilsiniz. 
Qızımın həyatını pozub, bədbəxt eləmə, bala. Altını 
çəkərsən sonra. Siz kişilərin dabbaqda gönünə bələdəm, 
yaxşı tanıyıram, üç-beş ay keçməmiş deyəcəksən ki, 
xasiyyətimiz düz gəlmədi, evlənmirəm...  

Ramiz nəsə demək istədi, qadın yenə onun sözünü 
ağzında qoydu: 

-Əbdül də daha sizə gəlmir, hə? Hər şeyi danışıb 
mənə! Bax, ay oğul, Qəmər əgər səninlə evli olsaydı, başqa 
məsələ olardı.  

Qaynanasının “oğul” kəlməsi Ramızin xoşuna gəlsə 
də ürəyində Əbdülü qınadı: “Barı, o, bizi başa düşüb, 
sirrimizi saxlayaydı...” 

Bir yana qalanda qaynanası yaxşı ki, Əbdülün adını 
çəkdi, yoxsa Ramiz ona sirrini saxlamaq üçün kişi sözü 
verən bacanağı Simrandan şübhələnəcəkdi. 

Qaynanası isə susmaq bilmirdi, səsi telefonda gah 
mülayimləşir, gah da guruldayırdı:  
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-Əgər sən Qəmərlə toy edib evlənməsən, geri 
dönməsin. Atasının infarkt olmağını istəyirsiz? 

Sonra nə düşündüsə səsinin ahəngini dəyişib: 
-Qəmərə de, gələndə bizə zəng eləsin! 
-Baş üstə, deyərəm, ancaq sizi and verirəm Allaha, bir 

dəqiqə də mənə qulaq asın! Artıq bunu gizlətməyin 
mənası yoxdur...  

Ramiz həqiqətən də çox qorxurdu ki, Qəmərin atası 
həqiqəti bilsə, vəziyyəti pis ola bilər. Ona görə qay-
nanasını ələ almaq xatirinə soruşdu: 

-Yaxşı, əgər, Qəmər mənim qanuni həyat yol-
daşımdırsa, onda necə... 

-Nə?!.. Başa düşmədim?.. Həyat yoldaşındır? Siz nə 
vaxt evlənmisiniz? Bəs toy? 

 Ramiz bu səsdə bir az yumşaqlıq hiss etdi. 
 -Mənə ikiotaqlı evi evləndiyimə görə veriblər. Həm 

də təhsilimizi qurtaran kimi gəlib orda toy da edəcəyik. 
Ancaq siz Allah, yenə də atasına hələlik bir söz deməyin. 
Birdən kişinin halı pis olar... 

Cahan arvad sanki telefonun o başında dayanıb 
rahatca nəfəs aldı: 

-Çiynimdən ağır yük götürdün, bala. Bizim adət-ə-
nənəmiz var. Ağlınız ruslara getməsin. Rusiyada bu gün 
ata-anadan xəbərsiz evlənib, sabah boşanırlar. Allah 
eləməsin, belə hallar çoxdur... 

- Cahan xala, siz heç narahat olmayın. Qızınızı 
sevməsəydim, evlənməzdim. Mən onu canımdan artıq 
sevirəm. Onun bir tükünə belə zərər gəlməsini istəmərəm. 

 Ani susdu, sonra şad-xürrəm əlavə etdi:  
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-Qəmər indi məktəbdədir, gələn kimi sizə zəng edərik. 
Ancaq toya kimi heç kimə bir söz danışmayın barəmizdə. 

Cahan xalanın səsi titrədi:  
-Toya kimi, a bala, birdən uşaq... 
-Narahat olmayın. Onu da başa düşürük. Biz də uşaq 

deyilik... Di, sağ-salamat qalın! 
Bir azdan Qəmər gəldi, Ramiz ona anasıyla etdiyi 

telefon söhbətini yerli-yataqlı danışdı. Baxışlarını Qəmərin 
üzünə dikib dedi: 

-Bilirsən, anana dedim ki, evlənmişik. Neynim, 
məcbur oldum. Sanıram ki, qardaşın ona hər şeyi anladıb. 
Buna görə içi rahat olsun deyə həqiqəti dedim anana... 

Qəmər şıltaqcasına onun saçlarını əli ilə qarışdırdı: 
-Yaxşı, bəs de görüm, anam necə reaksiya verdi 

evlənməyimizə? 
-Qəmər, sən heç narahat olma, hiss edirəm razı qaldı. 

Düzü, əvvəlcə acıqlı danışırdı, salamsız-kəlamsız keçmişdi 
hücuma. Evlənməyimizi eşidəndə rahat danışdı. Amma 
yenə də toy etməyimizi vacib bildi. 

Qəmər onun üstünə atılıb öpdü: 
-Bax, indi ürəyim rahatlandı. İnanıram ki, anam atamı 

da yola gətirəcək. Əbdülü də düzgün başa düşməyimiz 
lazımdı. 

-Nə deyirəm, gülüm, mənim ondan heç bir incikliyim 
yoxdur. Nə qədər olsa qardaşındır axı... 

Aradan bir qədər vaxt keçəndən sonra onlar 
Tanyagildə kirayənişin qalan Əbdülə bir neçə dəfə zəng 
etsələr də, Tanya “Əbdül evdə yoxdur”- deyə cavab verdi. 
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 Qəmər ürəyində düşünürdü: “Olmaya bunlar bir--
birindən küsüblər...”  

 
*** 

 
Yay fəsli idi. Qəmər məktəbdən tətilə buraxılan kimi 

Ramiz də ikinci təhsilini başa vurub işdən məzuniyyət 
götürdü, birlikdə Azərbaycana gəldilər. Qəmər üç aya 
diplomunu müdafiə edib almalıydı. El adəti üzrə toy 
etdilər.  

Rusiyaya qayıdacaqları üçün toydan bir həftə sonra 
Ramizlə Qəmər bir neçə günlüyə Oğuza getdilər. Hava isti 
olsa da Qəmərin valideynlərinin dilucu “xoşgəldini” 
onları üşütdü. Gənc ailənin belə soyuq qarşılanması toy 
atət-ənənələri ilə bağlıydı. Görünür, qız evinin yengəsi ən 
yaxın qohumlarına hər şeyi açıb danışmışdı. Qəmərin 
üzünə dikilən qınaq dolu baxışlar Ramizi hövsələdən 
çıxarırdı.  

Kəbinlərinin toydan öncə kəsilməsinə eyham vuran 
atası İslam dininin bütün dinlərdən fərqli olduğunu 
söhbət salanda Ramiz özünü saxlaya bilmədi: 

-Ay mənim əziz qaynatam, İslam dinində ailə qurmaq 
üçün nə lazımdır, kəbin? Kəbinin toydan ya əvvəl, ya son-
ra kəsilməsi sizi niyə narahat edir? Qızınızın xoşbəxtliyini 
istəmirsiniz? Məgər xoşbəxtlik kəbinin əvvəlcə 
kəsilməsindədir?  

-Oğlum İslama görə qız atasının razılığı olmadan 
kəbin kəsdirə bilməz! 
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-Düzdür, mən də oxumuşam bu barədə, əgər qız 
«rəşidə» deyilsə, yəni özünə xeyirli olanla ziyanlı olanı 
ayıra bilmirsə, o zaman kəbin kəsdirəndə atasından icazə 
alması mütləqdir! Amma rəşidə qız əgər tam uyğun, 
özünə münasib Allah bəndəsi tapsa və hiss etsə ki, 
valideynləri onu həmin adama verməyə razı deyil, onda 
atasının razılığı olmadan kəbin kəsdirə bilər!..  

-Bəs oxumusansa, onda yəqin onu da bilirsən ki, 
kəbinkəsmədə yerə çoxlu mələklər enir. Mələklər gözlə 
görünməsələr də, kəbin kəsilən yerə çox böyük nur bəxş 
edirlər... Və əgər kəbin pozularsa bu zaman Mələklər 
göyddə fəğan edib ağlarlar... 

-Bizim nigahımız ölən günümüzəcən pozulmyacaq!.. 
Beləcə get-gedə hər şey öz yoluna düşürdü. Oohum-

ların səsində-sözündə səmimiyyət duyulurdu. Elə bil 
bulanıq çay durulurdu. Amma Cahan xalanın gəlini elə bil 
ürəyindən keçən fikirləri bilmədən dilinə gətirdi: 

-Yaxşı ki, Qəmər gəlinlik paltarı geyəndə hamilə 
olmayıb. Yoxsa toy günü biyabır olardıq...  

Ramiz başını bulayıb acıqlı halda onu süzərək:  
-Kim necə fikirləşir fikirləşsin, - dedi. - Özü bilər. Bu, 

bizi maraqlandırmır. Qəmər mənim həyat yoldaşımdır. 
Onun adına xələl gəlməsinə həyatım boyu yol vermərəm. 
Sizin hələ də köhnə fikirli olmağınız məni sadəcə narahat 
edir.  

Cahan xala kök, qarabəniz bir qadın idi. Gəlininə 
göz-qaşının ifadəsi ilə “dinmə” dedi. Aralıda oturub çay 
içən kürəkənin səsi ortaya çəkən sükutu pozdu. 
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-Sən yaxşı adamsan, Ramiz. Mənim içimi bu sirr il 
yarımdan çoxdur gəmirib-yeyirdi. 

-Çox sağ olun Simran müəllim ki, indiyə kimi sirrimi 
faş etmədiniz. Simran gülümsünərək başı ilə minnət-
darlığını bildirdi. 

- Bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, siz hər ikiniz bunu 
indiyə kimi bizdən gizlətməyi necə bacardınız? Hələ bu 
kürəkəninimi demirəm... Bilə-bilə hər şeyi bizdən gizləyib.  

Ramiz soyuqqanlı tərzdə dedi: 
-İş işdən keçəndən sonra bunu sizə desəydim, nə 

dəyişəcəkdi ki? – Əlini qaynatasının çiyninə qoydu: - 
Daha belə söhbətlərə son qoyun, nolar... Olan olub, keçən 
keçib. Əsas odur ki, qızınız xoşbəxtdir. Qəmər qanuni 
mənim həyat yoldaşımdır. Bir də heç kimin nə sözü-sualı 
varsa məndən sorsun. Qəməri gözü yaşlı görsəm mənim 
xətrimə dəymiş olacaqsınız. Əgər bizi olduğumuz kimi 
qəbul etmirsinizsə bir də bu həyətə ayaq basmarıq.  

 Ramizin belə kəsəri sözündən sonra hamının üzü xoş 
ifadə alaraq gülümsədilər.  

Simran da belə söhbətə yekun vurmağın məqamı 
çatdğını bildirdi: 

- Hə də, düz deyir Ramiz. Evlidirlər, vəssalam. 
Ramiz də üzünü Simran müəllimə tutub: 
-Minnətdaram Simran müəllim. 
Üç gün Oğuzda qalandan sonra Ramiz və Qəmər yenə 

Rusiyaya döndülər... 
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QÜRBƏTƏ DÖNƏN VƏTƏN... 
 

radan illər ötüb keçdi. Dünyada çox şeylər 
sürətlə dəyişdi. Artıq, Ramizin vaxtılə Qə-
mərə dediyi kimi, Sovet hökuməti dağılmışdı. 

Yetmiş il adına vətən deyilən ölkə birdən-birə Ramiz kimi 
oğullar üçün qürbətə dönmüşdü. İndi daha heç kim 
“Mənim ünvanım Sovet İttifaqıdır” - deyə bilmirdi. 
Düzdür, Ramizin dost-tanışı, xətir-hörməti çox olsa da, 
kapitalizm qurluşu insanların xarakterini mənfiyə 
dəyişirdi. Sosializmdən kapitalizmə keçid dövründə qa-
nun pozğuntuları çox olduğundan kommunist əqidəli 
insanlar üçün ağır dozülməz idi. Riyakarlıqla dələ-
duzluqla var-dövlət sahibi olanları görüb deyirdi: - 
Koroğlu demişkən güllə-tüfəng çıxandan sonra kişilik 
zamanəsi getdi. Pul ilə nə desən almaq olar, ancaq təmiz 
vicdanı yox. Bir çoxları kimi o da doğma yurduna dönmək 
məcburiyyətində qalmışdı.. Artıq neçə il idi ki, Ramiz 
Tver şəhərindəki iki otaqlı mənzilini Bakıda üç otaqlıya 
dəyişib, ailəsi ilə vətənə dönmüşdü. Qəmər də, o da 
ixtisaslarına uyğun işə düzəlmişdilər. Yay fəslində 
doğulub boya-başa çatdıqları rayonlara istirahətə 
gedirdilər. Ailədə bir qız, bir oğul övladları böyüyürdü... 

Qəmər də Ramiz kimi öz işinin vurğunu idi. Amma 
hərdən ürəyində şiddətli ağrılar olurdu. Dərman qəbul 
etsə də, həkimə müraciət etmək istəmirdi. Bunu Ramizdən 
məharətlə gizlədirdi. 

-Eh, özüm də bu işin içində deyiləmmi? İndiki 
həkimlər sağlam adamda da mütləq bir şey tapırlar. Sonra 

A 
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gəl bunu özünə dərd elə də, - deyib özünə haqq qazan-
dırırdı.  

 Çox vaxt təbii dərmanlar qəbul edirdi. Gah gülxət-
minin qurudulmuş ləçəklərini çay kimi dəmləyib içirdi, 
gah da reyhanın, nanənin suyunu çıxarıb dərman kimi 
qəbul edirdi. İşdə də, evdə də, ancaq xalq təbabətinə aid 
kitablar oxuyurdu.  

 Ramiz də əvvəllər ağır yerdə Neft Daşlarında 
istehsalatda injiner işləyərək keçirdiyi yüngül insult 
xəstəliyindən sonra Bakıda ikinci ixtisas üzrə qəzet 
redaksiyasında işə keçməyə məcbur oldu. İnsultdan 
xəstəxanada müalicə olanda Qəmərin gizlində ağlamağını 
duyub demişdi: - Həyat biz fikirləşdiyimiz kimi şirin 
mülayim deyil. Bilmirsən beş dəqiqədən sonra nələr gələr 
başına...Ayrılıq ölüm də ola bilər. Ancaq mən əminəm ki 
Qəmərim uşaqlarıma atalıq da edə bilər. Gülüm, sənə 
gülmək yaraşır ağlamaq yox. Son vaxtlar işdən evə gecə 
vaxtı dönürdü. Ramiz də uşaqları ilə şam edir, sonra 
qonaq otağına çəkilib gah televizora baxa-baxa gah da 
yazı-pozuyla məşqul ola-ola onun yolunu gözləyirdi.  

Bir dəfə Ramiz onun yorğun çöhrəsinə baxıb dedi: 
-Sən özünə çox qəsd edirsən. Çox yorulursan. Arada 

narahat yatırsan. Məzuniyyət götürüb uşaqlarla bir yerə 
gedək, gəzək, dincələk... Həm də əməlli-başlı bir ürək 
həkiminə də müraciət elə, müayinədən keç... 

Qəmər məzuniyyətə çıxmağı aydan-aya, ildən ilə 
həmişə təxirə salırdı. Ona görə Ramiz də işinə davam 
edirdi, istirahətə tək getməkdən vaz keçirdi.  
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Zarafatla deyirdi ki, tez-tez işlə bağlı ölkənin müxtəlif 
rayonlarına, eləcə də Rusiyaya, Türkiyəyə, İrana eza-
miyyətdə getməsi elə istirahətə dəyərdi. 

Hər dəfə də Qəmər Ramizə zarafatla deyərdi: 
-Deyəsən, ezamiyyətə gedəndə məndən ötrü darıx-

mırsan? 
-Niyə də darıxım ki?!  
-Mən səni belə bezdirmişəm ki? 
Ramiz onun sualına zarafatla da cavab verirdi.  
-Mənim üçün ezamiyyətlər həm də məzuniyyəti əvəz 

edir, bu fürsətdən niyə də istifadə etməyim... 
Bəzən onların şit zarafatlarından uşaqları narahat 

olurdu:  
-Dədə, sən nə deyirsən? 
Ramiz zarafatından qalmırdı: 
-A bala, ananız daha qocalıb, ona görə məzuniyyətə 

çıxmır, mən də məcburam ezamiyyətə gedəndə heç 
olmasa özümə bir gün ağlayım... 

-Eh, kişilər, kişilər... Etibar yoxdu sizə... Hamınız bir 
bezin qırağısınız. - Qəmər onun sözünə zarafatla eyham 
vururdu. - Demək, mən qocalmışam, hə? ... Ay səni... İndi 
belə deyərsən də... Nə tez yadından şıxartdın ötən 
günləri? Mənimçün dəli-divanə olan sən deyildinmi?  

-Yox, gülüm, kişilər etibarsız deyil, amma çox zəif 
məxluqdular. Uşaq vaxtı anasından qayğı gördüyü kimi, 
ailə qurandan sonra arvadını başının üstündə o cür 
təsəvvür edir... Əslində, qadın kişiyə həm də ana nəvazişi 
göstərir, onun qayğısına qalır... Kişinin həyatı qadınsız heç 
nədir... Sonra Ramiz Qəmərə göz vuraraq: - Həm də, sən 
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daha sözümə baxmırsan. Gərək mən də öz başımın 
çarəsinə qalam... 

-Necə? – deyə Qəmər guya təəccübləndi. 
-Nə necə? Özün yaxşı bilirsən ki, müsəlmançılıqda 

çoxarvadlılıq var. Düşünürəm, bir arvad da alaram, sənə 
də kömək olar, mənə də baxar! 

Qəmər şaqqanaq çəkib gülürdü.  
-Ay uşaqlar, gör atanız nə deyir mənə? 
 Uşaqları atalarının söhbətinin ciddi olduğuna inanıb 

onu məzəmmət edirdilər: 
-Dədə, bizim dövlətdə çoxarvadlılıq yoxdur. Nəyin 

varsa, ona da qane ol. 
 Qumral gülə-gülə anasına təsəlli verirdi:  
-Ana, atam səninlə zarafat edir. Səni çox sevir o. 
Ramiz də gülə-gülə deyirdi: 
-Hə, hə, rəhmətlik Qulu Əsgərovun bir mahnısı var e, 

sevməyən namərd olar...  
Qəmər də qızına deyirdi: 
-Sevir, sevir, ay bala. Sevməsəydi, telefonunun 

yaddaşına “Qəmərim” mahnısını yüklətdirməzdi ki! Sizin 
yanınızda sadəcə, özünü sındırmır, qürurludur. Sevgisini 
büruzə vermək istəmir. 

Ramiz heç vaxt uşaqlarının yanında arvadını qucaqla-
mazdı, “gülüm”, “canım”, “yarım” deyib əzizləməzdi.  

Yataq otağı kişiylə qadının barış hücrəsi kimidir. 
Qəmər də bu kiçik hücrədə Ramizin sevgi etiraflarına çox 
şahid olmuşdu. Bəzən çöldə-bayırda sərt danışığı ilə onun 
xətrinə dəyən əri burda dünyanın ən şirin sözlərini 
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söylərdi ona, gənclik illərində olduğu kimi ox-
şayıb-əzizləyərdi.  

O gün çoxarvadlılıqdan söz salan Ramiz bir azdan 
yataq otağına keçib, paltarlarını dəyişdi. Təzə 
kostyumlarından birini seçib geyindi. Bəzənib düzəndi. 
Görüşə çıxan adamlar kimi güzgüdə uzun-uzadı özünə 
baxdı. Və elə bil Qəməri qısqandırmaq üçün bunu qəsdən 
edib onu dilləndirmək istədi.  

Qəmər ona yaxınlaşıb arxadan boynuna sarıldı: 
-Deməli, mən qocalmışam? Deməli, sən istəsən gedib 

başqa arvad da alarsan?  
-Yox ay gülüm, nə düz demişlər: “Qadının həmişə üç 

cür yaşı olur: biri görünən yaşdır, digəri həqiqi yaşıdır, 
üçüncüsü də onun özünə verdiyi yaşdır”.  

-Hə! Elədir, bir də nə demişlər, bilirsənmi? Əgər 
subay-salıq kişilərin vicdanı varsa, evlilərin də arvadı var!  

Ramiz də ona sarılıb:  
-Sənsiz mənim bir günüm olmasın, ay Qəmər, aaz 

zarafatdı də edirəm, vallah! - dedi. 
-Qadın kölgə kimidir, kişi hara, qadın da ora... “Qadın 

üzük, kişi üzüyün qaşıdır” demişlər. 
-Bəs elə isə niyə məzuniyyət götürüb mənimlə 

birlikdə dincəlmək istəmirsən? 
Qəmərin gözləri doldu: 
-Bilirsən, Ramiz, uşaqlar böyüyür. İndi zəmanə 

başqadı, hər şey pulla başa gəlir.  
-Ona görə istirahət bilmədən işləyib özünü əldən 

salmalısan? 
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-Qoy uşaqları oxudaq ev-eşik sahibi edək, sonra nə 
qədər desən dincələrk... 

Ramiz onun hər iki əllini tutub: 
-Mən ayrı yer demirəm ki, ay gülüm, - dedi, - bax, 

sənin də, mənim də ata-baba ocağımız cənnətməkan 
yerlərdi. Arada uşaqları da götürüb gedək oralara, təmiz 
hava alaq, istirahət edib dincələk... 

-Dincələrik də qocalanda... 
-Sən belə düşünürsən? İşə bax, doğrudan da, düz 

demişlər: “Qadın ərinin, cavanlıqda sevgilisi, yetkin çağda 
yoldaşı, qocalıqda da xəstə baxıcısıdır...”  

Qəmər ürəkdən qəh-qəhə çəkib güldü, gülərkən 
ağzını ovcu ilə örtdü, elə bil nəyisə ərindən gizlətməyə 
çalışırdı: 

-Bax, buna görə də sənə bir söz demirəm də...  
-Nə söz? 
-Nə sən qocasan, nə mən gənc qızam. İnşallah, 

qarşıdan sənin əlli, mənimsə qırx beş illik yubileylərimiz 
gəlir. O günü yaxşı bir restoranda, ya da təbiət qoynunda 
qeyd edərik. 

-İnşallah... 
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ÖMRÜN ƏN SOYUQ QIŞI... 
 

amiz birdən-birə xeyli qocalmışdı. Yol boyu 
yaddaşında ilişib qalmış xoşbəxt çağlarını 
bir-bir varaqlayırdı, iç dünyası xatirələrin 

hənirtisinə isinirdi. “Xatirə keçmişin həqiqəti, ümid isə 
gələcəyin xəyalıdır”. Konfutsinin gözəl kəlamı var: - 
“Unutmaq mümkün olsaydı, həyat işgəncəyə çevrilərdi”.  

“Ötüb keçmiş günlər haqqında xatirələr qəlbimizin 
qırışları, çapıqları yaralarıdır”. “Yaddaş xatirələr xəzi-
nəsidir”. Kimin sözüdür bu, harda oxumuşdu. Bax, bunu 
xatırlamırdı. Ümid; - gələcəyin xəyalı? Bəs, Qəmərsiz 
onun gələcəyi varmı? 

Bu dünyamın adı sən. Sualı sən, nidası sən, sonu sən! 
– deyə Ramiz acı-açı düşündü.. 

Yenə Qəmərli günlərinə baş vurmaq istədi.  
Bu zaman buz kimi soyuq bir səs onu keçən xatirələrin 

əlindən alıb bu günə qaytardı: 
-Dədə, sənə soyuq olacaq. Al bu döşəyi, qoy dizlərinin 

altına... 
Oğlu özü də soyuqdan büzüşmüşdü.  
Ramiz cənazənin yenə üzünü açdı, Qəmərin solğun 

vücuduna həkk olunmuş əbədi sükutun səssizliyində, 
sanki nəfəsi kəsilirdi. Bəlkə də, onu bu iztirabların əlindən 
almaq üçün oğlu cənazəni mələfəylə örtmək istədi. O, isə 
yenə ömrün ötən çağlarına dönmək, orada vurnuxmaq 
üçün Qəmərlə tək-bə-tək qalmaq istəyirdi: 

-Örtmə, bala, örtmə, qoy son dəfə anana baxım, mən 
bir daha onu görməyəcəm axı... 

R 
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Oğlu onun üzünə baxdı. Atasını heç vaxt belə aciz, 
əzgin ruhda görməmişdi. Ramizin vücudu yumağa 
dönmüşdü. 

...Yollar buz bağlamışdı. Maşınlar yavaş-yavaş ge-
dirdi. Soyuqdan donmuş dizlərinin altına döşəkçəni qo-
yandan sonra Ramiz bir az özünə gəldi. Üzünü Qəmərin 
buz kimi olmuş sifətinə söykəyərək, ötən xatirələrin dərin-
liyinə baş vurdu... 

 
*** 

 
 Xəyalların ağuşuna düşmüşdü, sanki rəngli yuxular 

görürdü. Cənazə aparan maşın birdən qarın üstündə 
azacıq ləngərləyən kimi olub, sürüşdü. Ramiz xatirələrin 
qoynundan “yıxılıb” oyandı. Dizləri, əlləri soyuqdan 
keyləşmişdi. Rayona bir neçə kilometrlik məsafə qalmışdı. 
Donmuş əllərini sinəsi üstündə çarpazlayaraq dedi: 

-Anam bizi gözləyir, ay Qəmər! Oyan, qalx, ayağa! 
Niyə məni belə tez tərk etdin? Niyə bircə nəvə görmədən 
bu işqlı dünyaya vida etdin, niyə? Oğlumuzun toyunu 
niyə gözləmədin? Axı, mən sənin gözlərinin qarşısında 
beyin iflici keçirmişdim. Ölməli mən ikən, sən niyə 
məndən qabağa düşdün? Niyə? Ata öləndə, ana 
uşaqlarına həm ana, həm də atalıq edə bilir... Mən 
uşaqların üzünə necə baxacam, de, necə?  

Ramiz yana-yana danışdıqca, oğlu Ramin başını aşağı 
dikib daha da həyəcanlanır, göz yaşlarını saxlaya bilmirdi. 
Atasının ah-naləsi ürəyini göynətsə də, nə deyəcəyini, ona 
necə təsəlli verəcəyini bilmirdi. Belə məqamda təskinlik 
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verməyə, nəinki gənclər, heç böyüklər də söz tapa bilmir. 
Yeznəsi Səməd isə Ramini qucaqlayıb deyirdi: 

-Ramin, mən anamı altı ildir ki, itirmişəm. Xərçəng 
xəstəliyindən əridi getdi, bu dünyadan anam. Qumralla 
evlənməyimizdən heç səkkiz ay keçmədi... Anamı itirəndə 
deyrdim ki, qaynanam Qəmər xala həm bacına, həm də 
mənə analıq edər, anasızlığı unutdurar bizə. Bu da 
qismətimiz... Düz deyiblər, sən saydığını say, gör fələk nə 
sayır... 

Cənazə karvanı Ramizin ata evinə yaxınlaşdı. Artıq 
dan yeri ağarırdı. Qar təbəqəsi yerin səthini örtmüşdü. 
Ramizin ata həyətinin qarşısında kişilər üçün yas mağarı 
qurulmuşdu. Qohumlar, qonşular həyətdəki işlərə 
köməklik edirdi. Yasa Oğuz rayonundan Qəmərin qar-
daşları, bacıları, yaxın qohumları gəlmişdilər. Maşınlar 
həyətin qarşısında dayanan kimi Ramizin anası əlində əsa 
özünü cənazə gətirən maşının yanına çatdırdı.  

-Ay Ramiz ey, ay Qəmər eyy... 
Qəmərin cənazəsini düşürsələr də Ramizin dizləri 

donduğundan ayağa qalxa bilmirdi. Oğlu və kürəkəni 
onun qollarından tutub qaldırdılar, evə apardılar. 
Qəmərin meyidini evin alt mərtəbəsindəki otaqlardan 
birinin ortasına qoydular. Ramizin anasına çox sevdiyi 
gəlininin qəfil ölümü çox pis təsir etmişdi. Bu ağrıya-acıya 
dözməyən qadın hönkürə-hönkürə ağı deyirdi. 

Qadınların ağlaşma səsi bir-birinə qarışdı. Ramizin 
qızı Qumral gecəni bir cimdik də yatmamışdı, səhəri 
dirigözlü açmışdı. Xırıltılı səsiylə nənəsinin ağısına içindın 
gələn ağıyla səs verdi: 
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Əzizim, ana yeri, 
Qurulu xana yeri. 
Yüz min təbib olsa, 
Verməz bir ana yeri. 

 
Ağı nidası, sinə vurub mərsiyə deyənlərin səsi-sədası 

səngimək bilmirdi. 
Qumral sanki birdən yuxudan oyandı. Anasının 

cənazəsi önündə ağlaşan qadınların yaşlı sifətlərinə baxdı, 
onların çoxunu tanımırdı. Ayağa qalxıb göz yaşlarını sildi:  

-Nənə! - deyib çığırdı. - Atam hanı? 
Nənəsi ağlamsınıb: 
- Can bala, can! – dedi, - atanın halı çox pis idi. İndi o 

biri otaqda uzanıb, həkim çağıtdırmışıq.  
Qumral tez atasının yanına cumdu. Ramiz yolda 

möhkəmcə soyuqlamışdı. Ona görə qızdırması vardı, 
titrədirdi. Ramizin kiçik bacısı , Qumralın bibisi isti su 
gətirib onun ayaqlarını vannaya qoydu, zoğallı çay və 
dərman gətirib atasına içirdi. Həkim ona sakişlədirici 
dərman verdi... 

Oğlu da, qızı da atalarının halından çox pərişan 
olmuşdular. Onun fikiri özündə deyildi, gözlərini uzun 
müdddət bir nöqtəyə dikib susurdü, hərdən də 
hıqqıldaya-hıqqıldaya: - “Qəmər!.. Qəmər!..” deyib af-ufla 
edirdi.   

Həkim Ramizə sakitləşdirici iynə vurduğu üçün bir 
neçə saat yatandan sonra yuxudan tez oyandı. Qızdırması 
aşağı düşməsə də, geyinib həyətə çıxdı. Bakıdan – 
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redaksiyadan iş yoldaşları gəlmişdi, ona və qohumlarına 
yaxınlaşıb başsağlığı vedilər. O, hamıya sadəcə xırıltılı 
səslə “Ölənlərinizə rəhmət” deməklə kifayətlənirdi. Başqa 
bir söz tapıb deməyə halı yox idi. Sonra başsağlığına gələn 
iş yolaşlarından aralanıb, həyətin qabağında kişilər üçün 
qurulan mağara tərəf addımlayanda birdən huşunu itirib 
yerə yıxıldı. Bu zaman bacısı söhbət etdiyi iki qadın 
rəfiqəsiylə onu ayağa qaldırdı. Xanımlardan biri dedi: 

-Onu tez evə aparın, müayinə etmək lazımdır.  
Həkimin sifarişi ilə Ramizin qardaşı aptekdən dava- 

dərman alıb gətirdi. Damarına vurulan iynənin təsirindən 
oyananda Ramiz dedi: 

-Xahiş edirəm, mənə yuxu dərmanı vurmayın. Dəfnə 
getməliyəm. 

-Sizin yüksək dərəcədə qızdırmanız var... Mən sadəcə, 
uşaq həkimiyəm. Ancaq yenə də təcili yardıma zəng 
vurdurdum. 

Ramiz dedi. 
-Mən xəstəxanada yata bilmərəm.  
-Qoy gəlib baxsınlar. Narahat olmayın.  
Damarına vurulan iynədən sonra Ramizin gözlərinə 

işıq gəlmişdi. Amma baxışlarını ona zilləmiş qadınları 
tanımalı halda deyildi. 

-Məni tanıdın, ay Ramiz? 
-Yox, bağışlayın, tanımadım. 
-Sənin sinif yoldaşın Kamaləyəm. Bu da İradədi, - 

deyə bir qadın özünü təqdim edəndən sonra əlinin işarəsi 
ilə yanındakı xanımı da göstərdi. 
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-Siz Allah, məni bağışlayın, gör neçə illər keçib. Bir də 
görürsünüz də mənim günümü, deyə Ramiz özünü 
saxlaya bilməyib hönkürdü. 

Kamələ hüznlü səslə: 
-Allah bağışlasın, Ramiz, - dedi, - möhkəm dayan, 

başın sağ olsun! 
 İradə xanım dedi: 
-Allah yoldaşınıza rəhmət eləsin...  
-Sağ olun, qızlar, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin! 

Sonra ürəyində düşündü: “Qızlar... qızlar... İndi yəqin 
onlar çoxdan nənə olublar, nəvələri var! 

...Tanış molla cənazə namazı qılandan sonra Qəmərin 
tabutunu “QAZ – 53” maşınına qoydular. Dəfn etmək 
üçün onu qonşu dağ rayonunun ətəklərində yerləşən 
kəndə, Ramizin ata-baba yurduna apardılar.  

 Dəfn mərasimi başa çatandan sonra kənd camaatı 
Ramizə yaxınlaşıb başsağlığı verirdilər: - “Mərhumənin 
məkanı cənnət olsun”, “Allah sizə səbr versin”, “Başın sağ 
olsun”, “Axır qəminiz olsun!” – deyirdilər.  

 Dağdan əsən çox soyuq külək onu möhkəm 
döyəcləyirdi. Həmin an qəbiristanlıqda sanki kimsə 
Ramizin qulaqlarına pıçıldayırdı:  

 -“İtki dış ağrısına bənzəyir. Ağrısını o an hiss 
edirsən. Yoxluğunu bütün ömrün boyu”. 
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ÜÇ AY SONRA... 
 

ağlar yamyaşıl, meşəllər, çöl-çəmən zümrüd 
libasa bürünmüşdü. Səma göy, dəniz isə mavi 
rəngdə idi. Bu işqlı dünyada ölümün də, 

yoxluğun, hətta tənhalığın da özünə məxsus rəngləri 
vardır. Bir-birindən seçilən ağlı-qaralı rəng çalarları, rəng-
lər dünyası insanın həyatına, əhval-ruhiyyəsinə təsiredici 
qüvvəyə malikdir. 

Ramiz üçün həyat yoldaşı öləndən sonra ən sevdiyi 
rəng qara rəng idi. “İnsan doğulanda ancaq ağ və qara 
rəngləri seçir. Doğulandan rəng çalarları artır. Qırmızı, 
yaşıl, mavi, çəhrayı... İnsan yaşlandıqca rəngli dünya ağ 
və qarayla əvəz olur. Nəhayət ki, ölümün bir rəngi var,o 
da qara rəngdir. 

8 mart axşamı idi. Bayırda yağan xırda qar dənələrini 
Bakının sərt küləyi ora-bura qovurdu. Boz asfaltın üzərinə 
düşən soyuq qar dənəcikləri xalça naxışlarına oxşayan 
izlər yaradırdı. Uca ağacların budaqları sanki küləyin 
təsirindən sınmasınlar deyə, bir-birlərinə sarılmışdı. Sonra 
külək onları var gücüylə döyəcələyir, bir-birindən 
qoparırdı. Hikkəli küləyin vıyıltısı ac qurdların ulartısına 
bənzəyirdi.  

...Qəmərin yoxlugunun üçüncü ayını yaşayırdı Ramiz. 
Artıq geridə qalan qış fəsli ömrünün ən soyuq qışı kimi 
kövrək bir xatirəyə dönmüşdü...  

Küləkli havada redaksiyadan evə qayıdan kimi qara 
rəngli kaşmir paltosunu soyunub asılqandan asdı. Sonra 
əllərini yuyub mətbəxə keçdi. Qızı Qumral iki gün əvvəl 

D 
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gəlib atasına və qardaşına bir neçə cür xörək bişirmişdi. 
Ramiz boyat yeməyi soyuducudan çıxarıb qazda isitdi. 
Sonra Qəmərlə cavanlıqda çəkdirdikləri qoşa şəkli 
divardan götürüb yemək masasının üzərinə qoydu. 
Qızdırdığı xörəkdən dərin boşqaba çəkdi. İştahasını 
açmaq üçün iri, çappa stəkanı araqla doldurdu, şəklə 
toxundurub: 

-Sənin sağlığına, gülüm! – deyərək başına şəkdi. 
Sanki şəkil də dil açıb ona “nuş olsun, əzizim...” 

söylədi. 
Səhrada susuzluqdan yanan adamlar kimi yarım 

litirlik şüşə butulkadakı arağı son damlasına kimi içdi. 
Soyuducudan yarıya qədər içilmiş araq şüşəsini götürüb 
yenə stəkanı yarısına kimi doldurdu və şəklə toxundurub, 
dedi: - ”Bu gün ilk görüş günümüzdür. Uzun illər bundan 
qabaq səni Baharla görmüşdüm Rusiyada . 8 mart 
olduğunu mənə xatırladaraq Bahar təbrik etməyimi təkid 
etdi.Yaxındakı gül-çiçək dükanından iki buket güllər alıb 
sizə verdim. Bahar sevincək qəbul etsə də sən imtina 
edirdin . Düzdür ilk görüş günü sənə qarşı elə bir hissim 
olmasa, gecəni səni düşünərək röyyalarda görüb, sonralar 
qarşılaşacağımıza ümüd və arzu edirdim. Sonra da aprel 
ayında gəmi gəzintisində tale mənim üzümə güldü. 
Səninlə yenidən görüşməyi mənə nəsib etdi. Daha sonra 
Yaşargildə əmin oldum ki, sən taleyimə doğan ay işığım, - 
Qəmərimsən. 

 Birdən ona vəh gəldi və beynindən ağ varağa bu şeir 
süzülməyə başladı. 
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       QALMIŞAM PAYIZLA QIŞ ARASINDA... 

 
Yarı yoldan qaçdı naşı bələdçim, 
Dərdlə, atəş gəlir hansını seçim? 
Ömür karvanımdan qövr edir köçüm, 
Qalmışam payızla qış arasında. 
 
Vaxt elə keçdi, vədə də ötüb, 
Ömür yollarını qar, duman örtüb. 
Hara qaçım gedim, de, baş götürüb? 
Əl gəzir ürəklə baş arasında. 
 
Bir vaxt zirvələrdi məkanım mənim, 
Tanrı qibləsiydi bu eşqim dinim. 
Qırıldı qanadım haraya enim? 
Əcəl hazır gözlə, qaş arasında. 
 
Xəyallar sərgardan, vücüdum titrək, 
Nəsibim deyilmiş qəbrədək sevmək. 
Bir eşqin quluyam, bil ölənədək, 
Çırpınır can iki daş arasında. 

 
  Beləcə yaddaşında qəmli, sevincli izlər buraxan ayın 

tarixlərini həmişə yada salaraq o duyğularla yaşayırdı. 
Qəmərlə ilk tanışlıqlarını əbədiləşdirmək üçün özü 
bilə-bilə qızının toyunu səkkizi marta təyin etmişdi. Toy 
günü qızıl güllərdən iki dəstə alıb şadlıq sarayında birini 
təzə evlənənlərə, ikincini yoldaşına təqdim edəndə Qəmər 
təəccüblə soruşmuşdu: 



Yalquzaq qayası... 

 115

 
 -Mənə niyə, qızımızla birlikdə bizim toyumuzu 

yenidən etmək istəyirsən? 
 -Yadından çıxıb? 
Qəmər yada sala bilmədiyindən Ramizdən dəfələrlə 

soruşsa da Ramiz: 
-Yadına sal Rusiyanı. 
Sonradan yadına düşəndə sevindiyindən ağlamışdı. 
-Burda adam çoxdur. Səni evdə öpəcəm. Demək, buna 

görə beş aydır toyu yubadırdın? Mənim həyat yoldaşımın 
dünyada tayı, bərabəri yoxdur e... 

 Beləcə günlər, həftələr gəlib keçdi. May ayının ilıq 
nəfəsi duyulmaqdaydı. Qəmərlə ilk ad gününü Rusiyada 
Yaşargildə keçirdiyi, ona tort bişirib gətirməyi yadına 
saldı. İşdən gələn kimi yemək qızdırıb qarşısına qoydu. 
Həmişə kimi masada araq, yemək, kağız, qələm yanaşı 
düzülmüşdü. Stolun bir tərəfində də Qəmərlə qoşa 
çəkdirdiyi şəkil.  

-Bu gün mənim əlli illik yubleyimdi, Qəmər. Ancaq 
sən yanımda yoxsan. Tezlikə sənin qırx beş yaşın olacaqdı. 
Bu il ad günlərimizi qoşalaşdırıb may ayında təbiət 
qoynunda övladlarımızla birlikdə qeyd edəcəkdik... Ən 
yaxın dostları, qohumları dəvət edib şənlənəcəydik. Bəs, 
niyə belə vəfasız çıxdın? Niyə məni bu yaşımda tək 
qoydun? Sən belə nəinsaf olmazdın, Qəmər, əzizim, niyə 
belə etdin? Ramizin çiyinləri titrədi, o elə kövrəlmişdi ki... 
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GİZLƏRƏM QƏLBİMIN 

DƏRİNLİYİNDƏ... 

 

Gözümün içinə çəkilib şəklin, 
Ağarıb bəbəyim nə halı qalıb? 
Qərib, yetim düşüb xatirələrin, 
Bir göz yaşından asılı qalıb. 
 
İkili həyatda soruş necəyəm? 
Sənsizlik səninlə davada hər gün. 
Keçilməz bir yolam, yalqız küçəyəm, 
Ruhum da edilib harasa sürgün. 
 
Sal daş parçasısan sinəmdə qəlpə, 
Çıxarsam ölərəm, çıxarmasam yük, 
Tikandan sədd çəkib hicr ilə qəlbə, 
Qərar hicran verib hökmü ömürlük. 
 
Bu yetim sevgidən diksinir ürək, 
Bir ömür bir tükdən asılı qalıb. 
Cismim sənlə öldü biləydin gərək, 
Ölmüşəm gözlərim basılı qalıb. 
 
 
 
 
 
                                                



Yalquzaq qayası... 

 117

Gəl donan canımı arada titrət, 
Oyat fikirlərin əsarətindən. 
Səni elə asan itirmişəm ki, 
Yaşaya bilmirəm xəcalətimdən. 
 
Geriyə yollara dönürəm indi, 
Bəlkə də rastıma gələrsən bir də. 
Ayrılıq qoy səni tapmasın deyə, 
Gizlərəm qəlbimin dərinliyində. 
 

UYUYAQ... 
 
Gülüm, yuxuma gəl, nolar hər gecə, 
Nə qədər deyəsi eşqdən söz qalıb. 
Sənsizlik elə bir dərd, çətin keçə, 
Xatirən qocalmır, şəklin saralıb. 
 
Ay zalım, bəs necə unudum səni, 
Sözümün əvvəli sonu da sənsən. 
Sevə bilərəmmi sevdiyim kimi, 
Keçməz çalın-çarpaz dağ çəkdirmisən. 
 
Kişimi dözümlü? Yalandır bu söz, 
Qurumur göz yaşı hər saat anı. 
Ata analığı bacara bilməz, 
Əvəz edə bilər ana atanı. 
 
Mənə bəxş etdiyin bu iki körpən, 
Bir gün isidəcək hərə bir ocaq. 
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Sənsizlik elə dərd canımı üzən, 
Nə zaman axı bəs unudulacaq?. 
 
Rahatlıq tapmıram geniş dünyada, 
Yaram da sağalmır, bağlamır qaysaq. 
Səninçün qazdığım soyuq məzarda 
Qoy gəlim, qol boyun birgə uyuyaq. 

 
Bir azdan ayağa qalxmaq istədi, heyi qalmamışdı. 

Kənardan baxan olsaydı, onun başına hava gəldiyini zənn 
edərdi. “Hər şeyi dərk etmək olar, təkcə özünü dərk edə 
bilməzsən”, - aqillər deyib.  

Çöl qapını kilidləməmişdi ki, oğlu gələndə mənzilə 
rahat daxil olsun. Ramin gələndə də Ramiz başını masanın 
üzərinə qoyub yatmışdı. Əyin-başını dəyişəndən sonra 
atasının qoluna girib yataq otağına apardı.  

Ramiz həyat yoldaşının qırxı çıxandan sonra içkiyə 
qurşanmışdı. O vaxtdan özünə arağı dost-sirdaş hesab 
edirdi. İndi masanın üzərində iki yarımlitrlik araq 
şüşəsinin biri boş idi, digəri yarıya qədər içilmişdi. Di gəl 
ki, qızdırdığı küftə - bozbaşdan bir neçə qaşıq dilinə 
vurmuşdu, heç ətindən dadmamışdı. 

 Ramin masanın üzərindəki qabları yığışdırıb yudu.  
Bu hal həftə ərzində bir neçə dəfə təkrar oldunurdu. 

O, buna adət etmişdi. Pal-paltarlarını yuyub-ütüləməyə, 
evi silib-süpurməyə bacısı gələrdi.  

Ramiz gecələr iki-üç saat yatırdı, səhər ertədən durub 
evdən çıxar, işdə günün çox vaxtını oturub nəzərlərini bir 
nöqtəyə tuşlayardı. Belə vəziyyətdə uzun müddət hərə-
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kətsiz, lal-dinməz qalırdı. İş yoldaşları ondan nəsə soru-
şanda, düz-əməlli cavab belə ala bilmirdilər.  

Qocaman və təcrübəli baş redaktor onun düşdüyü 
vəziyyəti yaxşı başa düşürdü, qəzetin əməkdaşlarına 
deyirdi: 

 - Onunla işiniz olmasın, onun ruhu indi çox uzaq-
lardadır, hələ özünə gəlməyib... Müdrüklər düz demişlər, 
yüngül iztirablar danışa bilər, amma dərin iztirablar dil-
sizdir... Monteqyunun bir kəlamı var: - “İnsanın bir hadisə 
haqqında düşünə-düşünə çəkdiyi iztirab həmin hadisənin 
verdiyi əzabdan betərdir”. 

 Beləcə, iş günü başa çatanacan heç kim onu narahat 
etməzdi. Yalnız kimsə onun yazı masasına yaxınlaşıb 
soyuyub buza dönmüş çayını dəyişəndə ona dilucu “sağ 
ol” deyərdi.  

 ...Düşdüyü depressiya durumundan uzun müddət 
idi ki, çıxa bilmirdi. Onu tanıyanların bir çoxu 
təkrar-təkrar belə fikri özlərinə yəqin etmişdilər ki, həqiqi 
sevgi insanı dəli də edə bilər, onu cəmiyyətdən ayrı da 
sala bilər. “Dərindən sevmək özünü unutmaq deməkdir” 
– sözləri nə qədər də haqlı deyilibmiş. Ona görə də 
Ramizin halı heç kimdə gülüş doğurmurdu.Yoldaşı ölənə 
kimi hamı onu gülərüz, zarafatcıl adam kimi tanıyırdı. Ra-
miz bəzən gecənin bir aləmi evdən çıxır, məhəllədə 
tək-tənha gəzib-dolaşır, siqaret çəkə-çəkə xəyallara 
dalardı... 

Son vaxtlar gecələr daha qəribə bir vərdiş tapmışdı; 
uzun-uzadı kompüterin qarşısında otururdu. Sosial 
şəbəkələrdə, saytlarda dolaşır, ədəbiyyat portallarında 
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Qəmərin xatirəsinə həsr etdiyi şeirlərini paylaşırdı. Bəzən 
tanımadığı adamların sentimental və duyğusal status-
larına rəy bildirir, virtual aləmdə tanış olduğu insanlarla 
diskussiya aparırdı... 

Bununla da yuxusuz qaldığı vaxtının nə zaman 
gəlib-keçdiyinin fərqinə varmazdı. 

O, gənc yaşlarından iş yerinə vaxtında gəlməyi özünə 
peşə etmişdi, tanış-bilişə vəd verdiyi sözü tutardı, təyin 
olunmuş görüş yerinə gecikməzdi... Bazar günləri isə 
nəinki özünün, hətta iş yoldaşlarının istirahətinin maraqlı 
təşkili üçün əlindən gələni əsirgəməzdi. 

 İndi Ramiz özü-özünü tanıya bilmirdi. 
 Son günlər çox vaxt işə gecikirdi, əvvəlcədən planlaş-

dırdığı işləri ardıcıllıqla görməyi yadından çıxardırdı. 
Bəzən də həmsöhbət olduğu adamla danışanda bəhs 
etdiyi mövzunu qarışdırırdı. Danışığına yerli-yersiz fasilə 
verir, bir anlıq susandan sonra başqa şeydən danışırdı.  

Qohum-əqrabaları buna görə onu heç vaxt məzəmmət 
etməzdilər. Hiss edirdilər ki, Ramizin arağa aludəçiliyi 
onda yaddaş pozuntusu əmələ gətirmişdi. Dərdini 
dinləyən adamlar ona yardımçı olmağa çalışıb, əllərindən 
gələni edirdilər. Amma onun dərdləşdiyi adam elə özü 
idi. Öz dərdi ilə təkbətək qalmağa öyrəşmişdi. 

Dərdə həmdəm olandan Ramiz kökündən çıxarılmış 
gül kolu kimi gündən-günə saralıb-solurdu. Oğlu evdə 
olmayanda mənzilindəki ölü sükut onun içini 
didib-dağıdırdı. Kədəri, tənhalıq iztirabı içində böyüdük-
cə dünya sanki gözündə kiçilirdi.  
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 Qəlbində daha əvvəlki kimi şənlik, xoşbəxtlik, 
toy-büsat əhval-ruhiyyəsi yox idi. Qəm-qüssəsini 
dağıtmaq üçün bəzən lap sübh tezdən başını götürüb 
mənzilindən çıxar, dəniz sahilinə yollanardı. Düzdü, sahil 
o vaxt tam kimsəsiz olmazdı, səhər idmanına gələn 
adamlar dəniz kənarında yürüş edərdilər.  

 Öz sağlamlığının qeydinə qalan bu adamlar sanki 
Ramizə uzaqdan-uzağa ibrət dərsi verirdilər. Amma o, 
yenə işdən sonra içkiyə meyl edən bir-iki dost-tanışıyla 
sakit bir guşəyə çəkilib araq içməklə fikrini dağıtmaq 
istəyindən vaz keçmirdi. Belə məqamlarda evə gecə yarısı 
dönürdü. Qəm-qüssə yuvasına dönmüş doğma ocağında 
Qəmərlə bağlı şirinli - acılı xatirələr ondan əl çəkmirdi. 
Evdə hər nəyə əl atırdısa, hətta, lap ürək şəkilli fincana çay 
süzəndə onu xatırlayırdı. Xatırladıqca, daha da üzülürdü, 
haldan hala düşürdü. Yaxın qohum əqrabası: - Evdə 
ölmüş adamın paltarını saxlamazlar, pis əlamətdir. 
Müsəlmançılıqda qəbir itməli, yerləbərabər olmalıdır. Baş 
daşı da qoymaq günahdır, - deyirdilər. 

-Bu möhümatçı mollaların uydurmasıdır.Qəməri 
yaddaşımdan silməliyəm? Hələ ki, mən nə qədər sağam 
paltarları da qalacaq, qəbrini də bəzəyəcəm, - deyə Ramiz 
onlara iradını bildirirdi.  

Hər gün gecələr qarmaqarışıq yuxular görürdü, sonra 
hövlnak yerindən sıçrayıb, ətrafına göz gəzdirirdi. Ona elə 
gəlirdi ki, Qəməri yuxusunda yox, aşkarda görüb, durub 
otağın işığını yandırırdı. Kitab dolabından ailə albomunu 
götürüb müxtəlif illərdə, müxtəlif yerlərdə çəkdirdikləri 
şəkillərə baxırdı.  
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Ürəyi də son vaxtlar sözünə baxmırdı. Arada tutan 
bərk sancıdan qovrulur, köksünün başında, elə bil ocaq 
qalayırdılar. Validol dərmanını qəbul etsə də, ağrıları 
səngimək bilmirdi. Tək qalanda vahimə içində qorxu, təlaş 
keçirirdi. “İlahi, özün mənə bir çıxış yolu göstər!” – deyə, 
çarəsizlikdən Allaha yalvarırdı. 

Ramiz çıxış yolunu özündə tapa bilmirdi. “Özünə 
qalib gələndən güclü qalib yoxdur”. İş o yerə çatmışdı ki, 
evdən çıxandan sonra geri dönməyə ayaqlarının 
tabı-taqəti qalmırdı. Qəbul etdiyi içkinin təsiri keçəndən 
sonra ayılıb ətrafına baxanda vahimələnirdi. 

 “Qəmər, bağışla məni, bu gün də evə gec dönü-
rəm...” Evə gec qayıtmağını sevdiyi qadının ruhuna xə-
yanət kimi başa düşürdü və addımlarını yeyinlətməyə 
çalışırdı. Evi indi ona ancaq Qəmərli xatirələrlə dolu qəm 
yuvası təsiri bağışlayırdı.  

 Bir dəfə o, işdən sonra sağlığında yoldaşı ilə gəzdiyi 
yerləri qarış-qarış gəzib dolandı. Qəmərin işlədiyi 
xəstəxanaya gedib onun həmkarları ilə söhbət etdi. Xəstə-
xananın həyətində vaxtilə Qəmərlə birlikdə oturduğu 
oturacaqda əyləşib xəyala daldı. 

 O gün özünə içki içməməyi söz versə də, bacarmadı. 
Evə gələndə şam yeməyi zamanı yenə iştahasını açmaq 
bəhanəsiylə bir çappa stəkan araq içdi. Yenə qarşısındakı 
yemək buza döndü. Canlı heykəl kimi gözlərini bir 
nöqtəyə zilləyərək fikrə getdi. 

 Oğlu evdə olmayanda televizoru da açıb baxmırdı, 
təkcə telefonuna zəng gələndə “Qəmərim” mahnısı 
səslənirdi. Uşaqları, yaxın dostları və yoldaşının ən yaxın 
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rəfiqələri deyirdi: “O mahnını telefonin yaddaşından poz, 
getsin, sənə pis təsir edir”. O da cavabında deyirdi: 

-Pozsam belə, o, hər an gözlərimin qarşısındadır. 
Qəmər ölməyib, o mənim qəlbimdə yaşayır... Mən onu heç 
vaxt unuda bilmərəm. 

 
ÖLÜM HAQQ OLSA DA.... 

 
ünlər həftələri, həftələr də ayları əvəz edirdi. 
Ramiz Qəmərin divar xalçası üstündə asılmış 
portreti ilə danışırdı.  

-Niyə zalım fələk sənə imkan vermədi ki, bircə söz 
deyəsən, vəsiyyətini edəsən... Bilirsən, Qəmər, mən 
səninlə uzun müddət Rusiyada yaşadım, amma çox 
təsadüf hallarda içki içirdim, indi gör nə günə qalmışam. 
Lap əyyaşlara dönmüşəm. Kaş, mən öləydim, Qəmər, 
sənsizliyin bu əzabını, iztirablarını görməyəydim... 

Yeddi il bundan öncə insult keçirəndə Qəmər 
ağlayanda onu sakitləşdirib demişdi: 

-Ölümdən qorxum yoxdu, Qəmər. Bilirəm ki, sən 
uşaqlarımıza atalıq da etməyi bacararsan. Sən kişi kimi 
qadınsan. Ancaq heç bir ata anasız qalan övladlarının 
qayğısına anaları kimi qalmağı bacara bilməz. Ağlama! 

İndi isə xısın-xısın ağlayanda, özü-özünə təskinlik 
verib: “Kişi ol, ağlama!” deyirdi. Bəzən, hıçqırtısını oğlu 
eşitməsin deyə otağının qapısını bağlayırdı.  

Qəmərin qırx mərasimi günü yaddaşında dərin iz 
qoymuş bir söhbəti tez-tez xatırlayıb kövrəlirdi. O gün öz 

G 
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həyat yoldaşı ilə hüzrə gələn Qəmərin xalası oğlunun 
öyüd-nəsihəti onu hövsələdən çıxarmışdı: 

-Ramiz, xala qızı səni çox sevirdi. Yolunda hər 
əziyyətə qatlaşmışdı. O, olmasaydı, insultdan şikəst 
qalacaqdın. İndi bax, tam sağlam adamsan. Bundan sonra 
evlənməyə ixtiyarın yoxdur!..  

Ramiz ürəyində onu qınasa da, düşünürdü ki, hələ 
qoca deyil, cəmi-cümlətani əlli ola-olmaya, əslində 
dünyagörmüş adamların dediyinə görə, kişiyə qadın bu 
yaşda lazımdır... 

 Qəmərin xalası oğlunun xətrinə dəymək də istəmirdi, 
sözünü cavabsız da qoymağı özünə sığışdırmırdı. 

 -Ölüm haqdır, deyiblər, geci-tezi var sadəcə... Sən bu 
günə qədər ölümdən yaxasını qurtaran heç bir insan 
övladına rast gəlibsən?.. Xalan qızının mənim xəstə 
olarkən əzziyyətinə gəldikdə, heç narahat olma, Allah 
müqəddəs kitabında buyurur: “Hər kim zərrə ağırlığında 
bir xeyir iş görərsə, mükafatını görəcəkdir!” 

 -Mən də bunları az-çox bilirəm. Evlənmək məsələsini 
dedim sadəcə... 

 -Dinimizdə bununla əlaqədar bir məhdudiyyət 
yoxdur! Hələ ki,evlənmək fikrim də yoxdur.Əgər 
evlənsəm belə Qəmərin yerini dünyanın heç qadını verə 
bilməz. Qeyri ixtiyari bir bəndlik şeir pıçıldadı: 

 
Varmı həyatda elə bir qüvvə, 
Elə bir kəs, 
Səni mənə unutdura bilsin?. 
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Səni unutmaq istədikcə, 
özümü unuduram, əzizim. 
 
Olsa belə, həyat yoldaşının ölümündən sonra müəy-

yən bir müddət gözləməli olanlar kişilər deyil, qa-
dınlardır. Yox, əgər sən şəxsən məni nəzərdə tutursansa, 
bu yaşda dul qalmaq günah sayılsa belə, nə qədər ki, 
ağlım başımdadır, Qəmərin ruhuna sadiq qalacam! 

Bu söhbətdən dörd ay keçməmiş həmin xalası oğlu 
oğluna toy elədi. Hələ Ramizi də toya çağırdı. Ramiz isə 
toya toyxərci göndərdi, ancaq özü toya getmədi. Beş 
aydan sonra Ramizin rayonda yaşayan bacısı da toy elədi 
qızına. Toydan öncə üzürxalıq edən bacısı üzünü ona 
tutub demişdi: 

-Ramiz, sən bizim böyük qardaşımızsan, ata əvəzisən 
bizə, yəqin bizi başa düşərsən, oğlan evi bizi tələsdirir. 
Allah Qəmərə rəhmət eləsin. Xeyirlə şər qardaşdır. Ölənlə 
ölmək olmaz. Öləni geri qaytarmaq da qeyri-mümkündür. 
Sən də yasa batma bu qədər. Toyda da mütləq iştirak 
etməlisən, axı qızımın böyük dayısısan...  

Ramiz demişdi: 
Şahnaz, Allah mübarək eləsin. Mən məgər öz bacımın 

qızının toyunda iştirak etməkdən boyun qaçırardım? 
Xoşbəxt olsunlar, ay bacı! Mənsiz də bu toy-düyün yaxşı 
keçər, inşallah. Ancaq bunu da bil ki, yoldaşımın ili 
çıxmayınca mən heç bir toya, şənliyə getməyəcəm, məni 
bağışla! 

Şahnaz israr edəndə Ramiz səbrini boğa bilməyib 
bacısına acıqlanmışdı: 
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-Qəmər mənim həm dostum, həm də iyirmi dörd illik 
həyat yoldaşım, sevgilim, sirdaşım, hər şeyim olub. Onun 
ruhuna hörmətsizlik edə bilmərəm. Dedim axı, Qəmərin 
ili çıxmayınca mənim şadyanalıq etməyə haqqım yoxdur... 

 
NAZƏNDƏ NAZİLƏ... 

 
amiz işdən yenicə qayıtmışdı. Yataq otağına 
daxil olub paltarını dəyişmək istəyirdi ki, 
mobil telefonuna zəng gəldi. Rayonda yaşayan 

dostu Əsəd müəllim idi. O, orta məktəblərin birində drek-
tor işləyirdi, həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olurdu. 
Ramizin kitab dolabında onun həm nəsrlə, həm də nəzmlə 
qələmə aldığı kitabları vardı. 

-Salam, Ramiz müəllim. 
-Ay əleyküməssalam, Əsəd müəllim. 
-Ayın iyirmi üçü gündüz saat ikidə Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda yeni kitabımın 
təqdimat mərasimi keçiriləcək. Sizi dəvət edirəm. 

- Çox gözəl. Təbrik edirəm, qardaş. İnşallah, gələrəm... 
Əsəd müəllimin dediyi vaxt-vədə gəlib yetişəndə 

Ramiz yazıçılar birliyinə yollandı. Təqdimat mərasimi 
artıq başlamışdı. Ramiz tədbirə vaxtında çatacağını 
planlaşdırsa da, on dəqiqə gecikmişdi. Zala daxil olub 
hamıyla başı ilə salamlaşdı. Əsəd müəllim onu yanında 
saxladığı böyük dəyirmi masa arxasındakı oturacağa 
dəvət etsə də, Ramiz əlini sinəsinə qoyub, təşəkkür etdi və 
keçib arxa sıralarda əyləşdi...  

R 
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Dəyirmi masada yazıçılar birliyinin məsul işçiləri, 
qəzet, jurnal va sayt rəhbərləri oturmuşdular. İlk söz 
tanınmış qələm adamlarına verildi. Çıxış edənlər arasında 
Ramizin tanıdığı yazıçı va şairə xanımlar da vardı. Qızğın 
müzakirə getməsinə baxmayaraq, Ramizin qarşısındakı 
sırada oturan xanımın başı yanındakı xanıma elə 
qarışmışdı ki, çiyninə saldığı tül şarfı sürüşüb yerə 
düşdüyünü hiss etmədi. Ramiz əyilib şarfı götürdü və 
ehmalca xanımın çiyninə toxundu. Bir neçə dəfə "xanım!" 
deyə ona səsləndi.  

Yaşı otuz beş-qırx arası olan həmin xanım çiyni üstən 
çevrilib ona baxdı. Onun çöhrəsindən nur yağırdı.  

-Buyurun! Eşidirəm...  
Xanımın həm də səlis, mədəni danışıq tərzi vardı.  
-Bağışlayın, şarf deyəsən sizdən düşdü. 
Ramiz şarfı ona uzatdı. Qadın şarfı ondan alıb:  
-Minnətdaram, - dedi, - bağışlayın ki, sizə əziyyət 

oldu. 
-Nə əziyyəti var, xanım, xoşdur, - deyə Ramiz cavab 

verdi. 
Bir neçə nəfər kitab barədə öz təəssuratlarını deyən-

dən sonra Əsəd müəllim tədbirin aparıcısından xahiş etdi 
ki, sözü Ramizə versin. Pırtlaşıq saçları üzünə dağılmış 
aparıcı: 

-Sözü kitab haqqında təəssüratlarını bizimlə bölüşmək 
üçün Əsəd müəllimin dostu və həmyerlisi Ramiz Urfana 
verirəm.  

Ramiz utancaq baxışlarını aparıcıya dikib: 
-İcazə versəydiniz, mən elə yerimdən danışardım.  



Rafiq Akif 

 128

Aparıcı: 
-Buyurun, Ramiz müəllim, - dedi. 
-Mən Əsəd müəllimi və onun kitabının təqdimatına 

toplaşan cəmi yazarları ürəkdən salamlayıram və hamıya 
xoş arzularımı bildirirəm. Kitab bu tədbir ərəfəsində mənə 
çatsa da, dostum bağışlasın ki, bəzi səbəblərdən vaxtım 
olmayıb oxumağa. Əvvəlki nəsr və nəzm kitablarını 
oxumuşam, şeirləri bizim qardaş Türkiyədə, digər 
türkdilli ölkələrdə tərcümə olunursa, demək, Əsəd 
müəllim məşhur yazarlarımızdan biridır. Mən ədəbiyyat 
aləmində öz dəsti-xətti olan dostuma, elimizin-obamızın 
ziyalı oğluna yaradıcılıq uğurları diləyirəm... 

 Adətən, dairəvi masa arxasında oturanlar çıxış 
edəndən sonra söz müəllifin məktəb yoldaşlarına və ya 
yaxın dostlarına verilirdi...  

 Aparıcının Ramizə bir çox sayılıb-seçilən qələm 
sahiblərindən tez söz verməsi bəzlərini Əsəd müəllimdən 
azacıq da olsa, incik salmışdı. Bunu fəhmlə hiss edən 
Ramiz qısa çıxış elədi, yerində oturmağa macal tapmamış 
qarşıda oturan xanım üzünü arxaya çevirərək, dedi: 

-Üzr istəyirəm, yada sala bilmirəm ki, sizi harda 
görmüşəm.  

-Yer kürəsi kiçikdir, ay xanım. Ola bilər, - deyə Ramiz 
cavab verdi. 

-Kitab dəlisi olsam da, ədəbiyyat cameəsində çox ye-
niyəm. Şeirlərim sizinki kimi güclü alınmır. Ancaq arada 
yazıram. Yazdıqlarım az-az dərc olunsa da, şeirə-sənətə 
aşiq biriyəm. 
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-Hələ nə yaşınız var ki?! İnşallah, yazıb-yaradarsız! O 
gün mətbuatda oxudum ki, hansısa dövlətdə bir keşişin 
altmış iki yaşında qələmə aldığı yeganə kitab onu bütün 
dünyada maşhur edib. 

-Ramiz müəllim, hər şey şərait və mühitdən aslıdır. 
Bəzən elə olur ki, neçə il yaza bilmədiyini bir gündə 
yazırsan, ya da tərsinə. Sizin “Ulduz”,”Yurd” və “Xəzan” 
jurnalında dərc olunan şeirlərinizi həvəslə oxudum. Etiraf 
edim ki, o şeirlərdə öz taleyimi gördüm və çox kövrəldim.  

-Zəhmət çəkib oxuduğunuz üçün sağ olun! Ancaq 
kövrəlməyinizə səbəbkar olduğum üçün bağışlayın, 
günahımdan keçin. 

-Əlinizə, ürəyinizə sağlıq, mərhum həyat yoldaşınıza 
həsr etdiyiniz şeirləriniz çox təsirlidir... Əsasən bir şeir: 
“Qalmışam payızla qış arasında” şeiriniz mənə çox təsir 
etdi. 

-Həyat yoldaşım iyirmi biri dekabrdan iyirmi ikisinə 
keçən gecə öldüyü üçün bu şeiri yazmışam. 

Çıxışçılardan kimsə ucadan şeir deyəndə xanım 
yenidən başını arxaya çevirib dedi:  

-Sizdən xahiş edirəm, təqdimatdan sonra beş 
dəqiqəlik söhbət etmək üçün məni gözləyəsiniz. Sizin 
şeirləriniz çap olunan yurnalda mənim hekayəm də dərc 
olunub. Adım Nazilə Əlizadədir. 

-Çox gözəl, tanışlıqdan məmnun oldum. Mən hekayə-
nizi oxumuşam, xoşuma gəlib. Personajların çoxluq təşkil 
etdiyi, məzmun etibarı ilə, geniş əhatə dairəsi olduğu 
üçün roman etmək olardı. Ancaq üzr istəyirəm, özümü 
evə tez çatdırmalıyam.  
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Lakin Nazilənin israrından sonra beş dəqiqəlik söhbət 
etməyə razılaşdı.  

Təqdimatdan sonra Ramiz Əsəd müəllimi evinə 
qonaq dəvət etsə də, o, bir saatlıq Bakıda işi olduğunu və 
özünü təcili rayona çatdırmalı olduğunu bildirdi: 

- Gələn dəfə Bakıya gələn kimi mütləq gələrəm. 
Qohumun toyudur, geciksəm də özümü o toya 
çatdırmalıyam...  

Bu qısa söhbətdən sonra Ramizin gözü Naziləni 
axtardı. Klubun zalında yox idi. "Cavan qadındır. Yəqin 
rəfiqəsi ilə başı söhbətə qarışıb, hər şey yadından çıxıb".  

 Üçüncü mərtəbədən aşağı enib getmək istəyəndə 
arxadan kimsə onun qolundan tutdu: 

-Məni yaddan çıxarmısınız, bəs söz vermişdiniz axı? 
-Mən sizi zalda axtardım, elə bildim başınız söhbətə 

qarışıb, rəfiqənizlə getmisiniz. 
Onlar söhbət edə-edə metro stansiyasına tərəf 

getməyə başladılar. 
-Niyə mənimlə söhbət etməyə beşcə dəqiqə vaxt 

ayırdınız? 
Ramiz mövzudan qaçmaq istədi: 
 -Adətim belədir, gözəl xanımlardan uzaq gəzirəm. 
Nazilə dərindən köks ötürüb dedi: 
-Mən cavanlığımda çox gözəl olmuşam, indi isə...  
-İndi də həm cavansınız, ham də ki, gözəl... 
-Qırx dörd yaşım var. 
-Mən elə bildim ki, otuz beş-otuz yeddi yaşınız olar… 
-Bunu kompliment kimi qəbul edirəm. 
-Həqiqətən də yaşınızdan çox cavan görsənirsiniz. 
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Nazilə qaş-gözünü süzüb soruşdu: 
-Bilmək olar, gözəl xanımlardan niyə gen gəzirsiniz? 
-Bilirsiniz, Nazilə xanım, ərəblərdə belə bir atalar sözü 

var: “Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir - həm 
onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir...” 

-Ay canım, biz ki, ərəb deyilik… Əgər etiraz 
etmirsinizsə, sizə bir az həyatımdan danışa bilərəm. 

-Buyurun, xoşdur. 
-Atam böyük vəzifələrdə işləyib, babalarım, anam, 

qardaşım, mən, bir sözlə, nəsildə çoxumuz riyaziyyatçı 
olmuşuq. Anam universitetdə dərs deyirdi. Atam qırx iki 
yaşında infarktdan öləndən sonra anam gözəl oldu-
ğundan rektorun ona gözü düşüb. İstədiyinə nail 
olmayanda onu şərləyərək işdən qovub. Rektorun hər 
yerdə adamı olduğuna görə anam nə qədər şikayət etsə 
də, əhəmiyyət vermədilər. Sonra bir neçə orta məktəbə 
müəllimə kimi işə düzələmək istədi, amma direktorlar 
qorxudan onu işə götürmədilər.  

Nazilə söhbətinə ara verib soruşdu: 
-Sizi bu söhbətimlə yormuram ki? 
Ramiz onun belə ətaraflı danışmaqda məramının nə 

olduğunu bilməsə də: 
-Xeyir, - dedi, - mənim üçün xoşdur, buyurun, davam 

edin. Amma bilmək istəyirəm, ananızın adı nədir?  
-Nigar Əlizadə. 
-Hə, bəs sonra necə oldu? 
-Bir məktəbdə də şorgöz direktor həyasızcasına 

anama deyib: "səni işə götürürəm, ancaq mənimlə 
istədiyim vaxt yaxınlıq edəcəksən!.."  
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Beləcə yazıq anam bir ildən çox işsiz qaldı. Neçə yerə 
müraciət etsə də, alınmadı. Sonra öz tələbə yoldaşı və 
rəfiqəsi onu işə götürdü. Rektorun bu direktora gücü 
çatmadı. Məndən iki yaş balaca qardaşım Rusiyada 
institutda elmi işçidir. Həyat yoldaşı rusdur. İldə bir dəfə 
gəlir, burda dincəlib gedirlər. Mən də riyaziyyatdan dərs 
deyirdim, ancaq müəllim kimi maaşım az idi… Atamın 
dostu nazirlikdə işləyir, məni öz yanına köməkçi kimi işə 
götürdü. Ancaq hələ hansı nazirlik olduğunu deməyəcəm, 
- başını bulayıb, - sonra deyərəm…  

Ramiz də başı ilə razılıq bildirdi. 
-İstəsəniz, deməyə də bilərsiniz… 
Nazilə onun atmacasını qulaqardına vurub sözünə 

davam etdi: 
-Adam adam sayəsində adam olar, - deyiblər. Atam 

oləndən sonra dostu məni və qardaşımı oxutdurdu. Məni 
idarəsinə işə götürdü. İyirmi dörd yaşımda mən ailə 
həyatı qurdum. Göydələndən üç otaqlı mənzil aldıq. Beş il 
yaşadıq birgə. Uşağımız olmadığı üçün boşandıq. Sonra 
eşitdim ki, içkili avtomobil sürərkən qəzada həlak olub. 
Anamınsa mənim rəisimdən xoşu gəlmir, bilmirəm niyə…  

Nazilə ondan özü barədə soruşanda qısa danışdı. 
“Şeirlərim elə mənim avtobioqrafiamdır” – dedi, söhbətə 
yekun vurmaq istədi.  

Həm də artıq qaranlıq çökmüşdü. 
-Evə tez getməliyəm, uşaq məni gözləyir. 
-Uşaq ha! 
 Nazilə mənalı baxışlarla ona baxıb sözünə davam 

edərək dedi: 
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 -İyirmi yaşlı yekə kişiyə necə uşaq deyirsiz? 
Bayaq özü haqqında qısaca danışanda Ramiz oğlunun 

yaşı barədə bir söz dediyini xatırlamırdı.  
-Görürəm hər şeyi bilirsiniz haqqımda… 
-Rəfiqəm sizin barədə mənə çox şey danışıb. 
Söz-söhbət aralarında necə qızışmışdısa, nə vaxt 

metroya çatdıqlarından xəbərləri olmadı, Naziləni 
düşəcəyi stansiyaya qədər ötürdü. Amma Nazilə nədənsə 
ondan ayrılmaq istəmirdi. Metrodan çıxmamış Ramiz 
xudahafizləşmək istəyəndə: 

-Yəqin məni burda buraxıb getməzsiniz, - deyə Nazilə 
onun qoluna girdi, - Sizdən kiçik bir xahişim də var, gəlin 
bir-birimizə “siz” yox, “sən” deyə müraciət edək, - sonra 
cavab gözləmədən, pıçıltıyla - məni evə kimi ötür, - dedi, - 
həm də bir az da söhbət edək.  

Ramiz çarəsi kəsilmış halda: 
-Uzaq deyilsə ötürərəm, - dedi, - ancaq tez qayıt-

malıyam, evdə də işlərim çoxdur.  
Metronun Nizami stansiyasından çıxıb beş-on dəqiqəlik 

yol gedəndən sonra hündür bir göydələnin qarşısında 
dayandılar. Nazilənin çöhrəsinə xəfif bir təbəssüm yayıldı, 
Ramizə dogma adamlar kimi mehribanşılıq göstərib dedi: 

-Təşəkkür edirəm, sənə əziyyət verdim. 
-Dəyməz. 
Nazilə binanın girişinə tərəf bir-iki addım atmışdı ki, 

birdən geri dönüb Ramizin mobil nömrəsini istədi: 
-Zəhmət olmasa, telefonunuzun nömrəsini deyin, 

bekar vaxtımız olanda zəngləşib görüşərik, söhbət edərik. 
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Ramiz ilk andan qadının onda xoş təəssürat 
yaratmasına baxmayaraq, nədənsə tərəddüt etdi. 
Qırsaqqız olan qadından bəlkə də yaxa qurtarmaq üçün 
saymazyana dedi: 

-Boş vaxtım yalnız bazar günləri olur. Onu da ev 
işləri, məişət qayğısı alır əlimdən, bir də dostlarla 
görüşlər…  

Nazilə naz-qəmzə ilə dedi: 
-Ay Ramiz, noolar e, bir dostun da mən olaram… 
 

İŞVƏKAR QADIN 
 

azilə bir həftə gözlədi ki, bəlkə Ramiz ona 
zəng edər. Kef-əhval soruşar. Bir necə dəfə 
telefonunu götürüb özü ona zəng etmək istə-

di. Amma qürurunu da sındırmaq istəmədi. Düşünürdü 
ki, Ramiz ona tam uyğun biridir. “Məncə onun həyatında 
qadın yoxdur. Necə olsa da onun mənim kimi bir qadının 
nəvazişinə daha çox ehtiyacı var!..”  

Bazar günü saat doqquzda Ramizin telefonuna gizli 
nömrədən zəng gəldi. Yuxulu halda qət etdi ki, heç bir 
cavab verməyəcək: “Qoymurlar bazar günü də yatmağa". 
Telefonunu səssizdə qoysa da gözlərinə yuxu getmədi. 
“Kim idi görən, səhər-səhər mənə zəng edən? Bəlkə 
Nazilə idi?” 

O gün gecə yatağa uzananda saat üç olardı. Gündüz 
çirkli qab-qacaqları yumuşdu, evdə, eyvanda bəzi əşyaları 
səliqə-sahmana salmışdı…  

N 
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Qızı hamilə olduğundan son vaxtılar bacardığı ye-
məyi də özü hazırlayırdı. Qumralın hamiləliyi ağır 
keçirdi. Ona görə həkim nəzarətindəydi.  

Ramiz düş qəbul edəndən sonra hamam xalatındaca 
kompyuteri açıb internetdən bəzi məlumatları oxudu, 
facebooka daxil oldu. Öz profilini bağlı işarələsə də, 
gecənin bu aləmi özü kimi yuxusuz qalanların hələ bu 
“məkanda” olduğunu gördü. Noutbuku söndürüb 
yatağına uzandı. Həmişəki kimi köşkdən şənbə günü 
aldığı qəzetin ədəbiyyat səhifəsini açıb nəzərdən keçirdi.  

Ramiz adəti üzrə həmişə belə edirdi… Gecə yataqda 
ya kitab-qəzet oxuyur, ya da şeir yazırdı...  

Səhər saat on radələri olardı . Telefonuna ard-arda 
zənglər gəldi. Nazilə idi. Yoldaşının ili çıxmayınca heç bir 
qadınla görüşməyi ağlının ucundan belə keçirmirdi. Am-
ma Nazilənin sürəkli israrından sonra bulvara gəzməyə 
getdilər.  

Nazilə çox maraqlı qadın idi. Onu darıxmağa qoy-
murdu. Artıq bir ay idi ki, tez-tez görüşürdülər. 

Ramiz bir dəfə nə düşündüsə ondan soruşdu: 
-Qəşəng xanımsan, nə əcəb yoldaşın öləndən sonra 

ailə qurmadın? İnanmıram, yəni kişilərin gözü kordur, 
belə gözəl xanıma evlilik təklif etmirlər? 

-Nə deyim, vallah, əvvala, bu dünyada bəxt, tale 
Allahın iradəsindən asılı olan şeylərdi. Anlımıza nə 
yazılıbsa, o da olur... Düzü, bu barədə heç danışmaq istə-
məzdim, - deyə Nazilə sınayıcı nəzərlərlə Ramizin üzünə 
baxdı.  
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Ramizin sual dolu baxışları ona dikilmişdi. Düşü-
nürdü ki, bəzən dil deyəni gözlər inkar edir… Nazilə 
onun susqun görkəmində qadın taleyi ilə maraqlanan əsl 
subay-salıx kişi siması gördü.  

-Bir halda ki, sən maraqlanırsan, onda necə deyərlər 
“Allahdan gizli deyil, bəndədən nə gizlin” – deyə qəmli 
səslə dilləndi, - Yoldaşımdan sonra ikinci dəfə bir nəfərlə 
ailə qurdum. O da fikirləşirdi ki, ərimdən uşağım 
olmayıbsa, ondan ola bilər. İki il yaşadıq, uşaq olmadığı 
üçün ayrıldıq...  

 -Sən istərdin ki, uşağın olsun? 
 Nazilə bir an duruxdu:  
 -Əlbəttə, gənc yaşlarında hər qadın kimi mən də ana 

olmağı çox arzulamışam. Amma indi bu barədə heç 
düşünmürəm. Bu gün tək-tənha qalmağımın baiskarı 
uşaqdırsa, ona qarşı içimdə sevgi hissindən çox nifrət 
tüğyan edir...  

-Bəs uşaqları olan dul kişiyə rast gəlməmisən?  
Nazilə incik şəkildə, bir az da iztehza ilə dedi: 
-Sabahdan küçə-küçə düşüb axtaracam.  
Ramiz yersiz sualından utandı:  
-Bağışla, fikrimi başqa cürə demək istəyirdim... Fran-

sın bir kəlamı var: “ Bəzi adamlar müdrükcəsinə düşünür, 
ancaq axmaqcasına hərəkət edirlər”. Ürəyində fikirləşərək 
özünü yersiz suala görə tənqid etdi 

Bulvar gəzintisindən sonra Naziləni evlərinə ötürüb 
geri dönmək istədi. Ötən dəfə Nazilə onu evinə dəvət etsə 
də, razılaşmamışdı. Bu dəfə Nazilə əl çəkmədi: 
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-Gedək, yaxşı qəhvəyə qonaq edim səni, içib sonra 
gedərsən, həm də uşaqlarına öz əlimlə bişirdiyim isti 
bişintilər verərəm, apararsan. Bir evdə ki, qadın yoxdur, 
ora bərbad olar.  

-Qızım həftədə bir dəfə gəlib yemək bişirir bizə.  
-Boyat yeməklər adamı zəhərləyə də bilər. Elə yemək 

var ki, soyuduca qalsa da, tez xarab olur.  
Ramiz Nazilənin israrından yaxa qurtarmaq üçün 

dedi: 
-Yaxşı, qəhvəni içərəm, ancaq bişintini dükandan 

alıram. Vermiş kimi varsınız, evdə var. 
-Dükan bişintisi evinki kimi dadlı olmur. 
Bu minvalla onlar yuxarı qalxıb, evə daxil oldular. 

Otaqlar çox gözəl, həm şərq, həm də qərb stiliylə təmir 
edilmişdi. Balkonun biri çox geniş olduğundan, Nazilə 
mətbəxi ora köçürmüşdü. Mənzildə üç geniş otaq, geniş 
dəhliz zövqlə qurulmuşdu. İkinci balkon isə üstü açıq 
geniş məhəccırli meydançaya oxşayırdı. 

-Maşallah, gözəl mənziliniz var! – Ramiz heyrətini 
gizlədə bilmədi. 

Nazilə: 
-Təşəkkür, canım, - dedi. Sonra Ramizə əyləşmək 

üçün yer göstərdi. Özü isə mətbəxtən iri nimçədə bişinti 
və şirniyyatlar gətirib jurnal masasının üstünə düzdü, 
sonra soyuducudan araq, çaxır, şampan, viski gətirdi. 
Qəhvə hazır olandan özü də gəlib divanda - Ramizin 
yanında əyləşdi. 

-Bu qədər şeyi bura düzməyə nə ehtiyac var? 
Qonaqlıq verirsən? 
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-Yığdım ki, ürəyin nədən istəyirsə, ondan da nuş 
edəsən. Barımda tekila, likör, konyak da var…  

-Sağ ol, iltifatın məndə heyranlıq doğurur... 
Nazilə Ramizi gözaltı süzüb dedi: 
-Bəlkə, oğlun evdə olmayanda gəlim, kömək edim, 

yemək bişirim sizə, təmizlik işi görüm.Ataların bir sözü 
var: - “Qadınsız evdə hörümçəklər tor qurar”. 

-Sağ ol, lazım deyil, sənə əziyyət olar. Bir də ki, yolda-
şımın hələ ili çıxmayıb... Məni başa düşərsən!  

Nazilə sözünün yersiz olduğunu başa düşüb susdu. 
Ramiz ikinci fincanı içəndən sonra minnətdarlığını 
bildirdi, durub getmək istəyəndə, Nazilə çirniyyatdan bir 
sellafon torbaya yerləşdirib ona verdi: 

-Bunu oğlunla evdə yeyərsiniz. 
Ramiz əvvəl bəhanə edib qəbul etmək istəmədi: 
-Sağ ol, Nazilə xanım...  
Nazilə ərklə onun sözünü kəsdi: 
-Deyərsən ki, dükandan almışam, nə biləcəklər ki… 
-Dükanda belə dadlı şeylər satılmır axı, deyə Ramiz 

gülümsədi. 
-Onda deyərsən ki, dostlarından kimsə pay verib. Nə, 

elə beləcə də deyərsən. 
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SEVMƏ, SƏNİ SEVMƏYƏNİ… 
 

azilə ilə əvvəllər həftədə bir dəfə görüşsələr 
də, indi daha tez-tez görüşürdülər. Ramiz 
ona Nazəndə Nazilə deyirdi. Nazilə də 

işvəkarlıqla: - “yaxşı ədəbi təxəllüsdü, bəlkə çızma--
qaralarımı bu imzayla dərc etdirim? Nazilə Nazəndə?” 
Ramiz də yarızarafat, yarıciddi demişdi ki, onda bu 
təxəllüsü sənə verənə əməlli-başlı qonaqlıq düşür… 
Nazilənin: “Qonaqlıqlar da, canım də sənə qurbandı” 
cavabı münasibətlərinin məcrasını dəyişmişdi… 

Bir dəfə şənbə axşamı idi. Nazilə Ramizə zəng etdi: 
-Sabah Qobustan muzeyinə gedə bilərik? Səhər gəl, 

məni götür, yoldan rəfiqəmi də götürək. O, həm də yaxşı 
tarixçidir, ondan muzeydə çox şey öyrənə bilərik. 

Ramiz bir zaman Rusiyada iş yoldaşları ilə getdiyi 
muzeyləri xatırladı. İndi də dünyada ən qədim insan məs-
kənlərindən birinə səyahətin özünə xoş təsir bağışlaya-
cağını düşünərək Nazilənin təklifi ilə razılaşdı. 

Kənardan baxanda insan əli ilə yaradılmış nəhəng 
qayaları, sərgi zalları isə dairəvi mağaranı xatırladan 
Qobustan muzeyi Ramizi heyran qoymuşdu. Qey-
ri-ixtiyarı; “Muzey içində muzey” deyə pıçıldadı. Ən 
qədim, nadir qayaüstü rəsmləri ilə dünyada tanınan 
Qobustandan qayıdanda Nazilə dənizkənarı bulvarda çay 
içməyi təklif etdi. Amma rəfiqəsi evdə işinin çox olmasını 
bəhanə gətirərək onlardan ayrılmalı oldu.  

Bulvarda dənizə yaxın bir kafedə oturub söhbət 
edə-edə çay içdilər. Sonra gəzib-dolaşdılar.  

N 
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-Yaman yoruldum, ay Ramiz! Apar məni evə. 
 Ramiz Naziləni evlərinin yanında düşürüb getmək 

istəyəndə: 
-Hara gedirsən? Üç gün iş olmayacaq, heç bir yerə 

buraxmaram səni, - deyə Nazilə israr etdi.  
Ramiz etirazını bildirdi: 
-Yorğunsan, get yaxşı-yaxşı istirahət elə, sonra…  
Nazilə inadkarlıq etdi: 
-Qalxaq evə, yemək yeyib gedərsən. Yaxşı dolma 

bişirmişəm. 
-Qonşuların görər, söz-söhbət olar. Adına xələl gələr.  
-Mən müasir adamam. Qonşularımın nə düşündüyü 

heş mənim vecimə də deyil. Onsuz da yaxşı adam yaxşı 
başa düşür, pis adam pis... Qoy, kefləri necə istəyir, elə də 
başa düşsünlər. Çox mənə lazımdır onların fikirləri. Özləri 
gündə min hoqqadan çıxırlar, heç mən demirəm. 

-Mən kişiyəm, sən isə qadınsan. Mən səni düşünürəm, 
özümü yox. Yaxşı fikirləş… 

Nazilə onun qolundan yapışıb: 
- Gəl... Gəl, gedək. Mənim ürəyim səni istəyir. Ürəyə 

də hökm etmək olmaz, əziizim. 
Ramiz maşını bir yanda saxlayıb düşdü. Birlikdə 

mənzilə qalxdılar. Nazilə mətbəxə keçəndə Ramiz oğluna 
zəng elədi: 

-Salam atam, hardasan, nə edirsən? 
Telefonun o biri başından oğlunun səsi eşidildi: 
-Anagildəyəm.  
-Bacın necədir? 
-Yaxşıdır. Salamı var… 
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Qumral doğulanda Ramizin anası Gülsüm nəvəsinə 
ona öz anasının - Ramizin nənəsinin adını qoymuşdu. 
Nənəsi onu “ana” çağırıb deyə, hamı ona “ana” deyirdi...  

-Özünüzə yaxşı baxın. 
Nazilə masaya yemək gətirdi. Şampan, araq, çaxır 

düzdü: 
-Hə, başla görək, nuş olsun!  
-Bu spirtli içkilər nə üçündü? 
-Keçən dəfə də içmədin, amma bu dəfə özün demişdin 

axı, Nazəndə təxəllüsünə görə qonaqlıq düşür. Düşü-
nürəm yəqin içərsən… 

-Kim dedi ki, içəcəm? Mən axı sükan arxasında sərxoş 
vəziyyətdə evə necə gedərəm? 

-Yaxşı, necə istəyirsən… Heç içmə… 
Nazilə incik halda qarşısındakı badəsini qırımızı 

şərabla doldurdu, çiyinlərini çəkib: 
-Onda mən tək içərəm… Əgər inciməsən mən bu 

badəni Əsəd müəllimin sağlığına qaldırım… Çünki biz 
onun kitabının təqdimat mərasimində tanışıq olmuşuq… 

-Etiraz etmirəm, onda ikincini də gərək yerə düşən 
şarfının şərəfinə… 

-Yox, canım ağ eləmə, - deyə Nazilə gülmsünərək 
onun sözünü kəsdi, - o şarfı yerdən qaldırıb mənə verən 
kişinin şərəfinə… 

Ramiz araq şüşəsinə baxıb udqundu. Könlündən 
içmək keçsə də özünü tox tutmağa çalışırdı. 

-Axı mən bir az içmək istəyirəm. Gəl birlikdə 
tanışlığımızı qeyd edək.  

Ramiz öz badəsinə araq süzdü.  
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Nazilə uşaq kimi sevincək olub dedi:  
-Hə! Sən axı deyirdin ki, içirəm. Baxım görüm hələ 

necə içirsən… 
-Düzdü, mən əvvəllər elə də içən olmamışam. Sadəcə, 

yoldaşımdan sonra tək olanda, darıxıb içirəm. 
O, içəndə nə hala düşdüyünü Nazilədən gizlətmək 

istəyirdi. Həm də özü-özünə daxilində etiraf edirdi ki, ona 
rast gələndən içkiyə marağı azalıb. 

Badələrini toqquşdurub içdilər. Ramiz dolmadan 
daddı. İkinci badədən sonra Nazilədən icazə alıb bir 
siqaret yandırdı. 

Nazilə də durub televizoru açdı: 
-Nəyə baxmaq istəyirsən, canım? 
-Mən ancaq xəbərlərə baxıram indi. Əvvəllər fauna və 

floradan bəhs edən sənədli filimlərə, rusların dedektiv 
kino-filmlərinə baxırdım, ancaq yoldaşım öləndən 
televizordan üz döndərmişəm.  

-Allah rəhmət eləsin. Görünür, bir-birinizi sevib ailə 
həyatı qurubsuz.. 

Ramiz başının hərəkəti ilə “hə” deyib, siqaretinə dərin 
bir qüllab vurdu. 

Bir azdan Nazilə masanın üzərinə şirniyyat düzdü, 
qəhvə gətirdi.  

-Qəhvə də içək, gedərsən. 
 Ramiz qəhvədən bircə qurtum içdi. Maşallah! – dedi, 

– əla dəmləmisən qəhvəni. Çox ləzzətlidir. 
-Bu qəhvəni, bir rəfiqəm var, Türkiyəyə gedəndə alıb 

gətirir həmişə. 
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Ramiz qəhvəni içənə kimi Nazilə: - Bəlkə həzin bir 
musiqiyə qulaq asaq?- deyə ayağa qalxıb internetdə 
sifarişli musiqilər tapdı. Sonra çılğınlıqla gəlib boş 
badələrə içki süzə-süzə dedi: 

- Canım, maşını saxla burda. Sabah gəlib götürərsən. 
-Səhər oğlumla qızımgilə getməliyəm axı... 
Nazilə heç nə demədi, ancaq çantasından çıxardığı 

şəxsiyyət vəsiqəsini ona uzatdı. 
Ramiz vəsiqəyə gözucu nəzər salan kimi heyrətlə: 
-Bu gün sənin ad gününmüş... Bəs niyə deməmisən? 

Əvvəlcədən desəydin, mütləq bir hədiyyə alardım. Ya da 
ikimiz münasib restorana gedib bunu qeyd edərdik... 

Nazilə xoşhallanmış tərzdə onu oğrun-oğrun süzüb 
dedi: 

-Nə hədiyyəni istəyirəm, nə də restoranı. Mən səninlə 
burda baş-başa qalıb içib, şənlənmək istəyirəm. Axı ad 
günümdə sevdiyin insanla birlikdə olmaqdan gözəl nə ola 
bilər? 

Arağı necə içib qurtardılar, bilmədilər. Nazilə xumar-
lanmış halda soruşdu: 

-Ramiz, yenə içək? 
Musiqi sədası altında məst olmuş Ramiz birdən ayıldı: 
-Mən deyəsən çox içdim, getmək lazımdır. 
-Hələ tezdir, metro bağlanana yaxın gedərsən. Tək 

darıxıram. Barı, ad günümdə məni tək qoyma. 
Ramiz elə bil onun bu sözlərini yuxuda eşidirdi. 

Durub getmək istəyəndə səntirləyib, divana çökdü, ikinci 
dəfə cəhd eləsə də yerindən qalxa bilmədi. Onun bu halı 
Nazilənin də işinə yarayırdı. 



Rafiq Akif 

 144

- Qal burda, yat, sabah iş günü deyil. 
-Ol..maz, axı sə..nin ad..ına söz gə..lər...- deyə Ramiz 

dili topuq vura-vura dilləndi. 
 Yenə ayağa durmaq üçün cəhd etdi, amma qalxa 

bilmədi. Nazilə tez yataq otağına keçib əlində hamam 
dəsmalı və kişi xalatıyla geri qayıtdı: 

-Dur paltarını dəyiş, get soyuq duş qəbul elə, 
sərxoşluğun keçsin, bir az özünə gələrsən. 

-Düz deyirsən. Duş qəbul etsəm, ayılıb gedərəm…  
Nazilə onun qolundan tutub birtəhər hamam otağına 

apardı. Ramiz bu dəfə heç qımıldanmadı . Elə bil bədəni 
qadın nəvazişinə susamışdı. Nazilənin zərif əllərinin 
təmasından vücudu titrədi. İçində çoxdan bəri yaşamadığı 
duyğuları baş qaldırdı. Duşun şırıltısı da ona qarşıdakı 
gecənin əyləncəli keçəcəyini vəd edirdi.  

O, yuyunub çıxanacan Nazilə yataq otağını ətirlədi, 
qonaq otağındakı işığı söndürüb gümüşü şamdandakı 
şamları alışdırdı. Həzin musiqi təranələrinin altında otaq 
şamların işığında daha romantik ovqat yaradırdı.  

Ramiz duşdan sonra hamam xalatında qonaq otağına 
dönəndə elə bil nağıllar aləmə düşdü. Güzgünün 
qarşısında ipək gecə paltarında oturmuş Nazilənin saçları 
çılpaq çiyininə tökülmüşdü, indi Ramizin gözündə o, 
göydən enmiş mələyə oxşayırdı: 

-Nazilə…  
-Can… 
-Yoxsa mən yuxu görürəm? 
-Yox canım, bu yuxu deyil. 
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-De görüm, sən mənim şam işığında oturub musiqiyə 
qulaq asmağımı hardan bilirsən? 

-Əzizim, hər bir qadın sevdiyi kişinin ürəyini oxumaq 
istedadına malikdir.  

-Düz deyirmişsən, soyuq duşdan sonra ayıldım...  
-Elə isə qırmızı şərabdan süz, şam işığında içməyin 

ayrı ləzzəti var. 
Bu dəfə təkcə badələri deyil, nəfəsləri də bir-birinə to-

xundu. Nazilə musiqinin səsini azca alıb ehtiraslı səslə 
pıçıldadı: 

-Sən şam işığını sevirsən. Təsəvvür et ki, mən sönmüş 
şam kimiyəm, səndə də sevgi adlı alışqan var… 

Gecənin rəngi, Nazilənin saçlarının ətri, nəfəsindən 
gələn şərab qoxusu Ramizin ruhunu ixtiyarından almışdı.  

Naziləni var gücü ilə özünə sıxdı, boyun-boğazını, 
dodaqlarını acgözlüklə öpüşlərə qərq elədi. 

…Vaxt necə keçdi, Ramizin heç xəbəri olmadı. Bir də 
baxdı, gecədir. Saat ikiyə işləyib. İndi nə metro, nə 
avtobus var. Nazilə sanki gerçəkdən də onun ürəyini 
oxuyurdu. 

-Getməyi heç ağlına da gətirmə, mən duşda yaxalanıb 
gəlirəm, darıxma tez çıxacam, - sonra şıltaqcasına əlavə 
etdi: - bax, qaçma ha! 

Ramiz içdiyi şərabdan çox, qadının ağuşunda aldığı 
həzzdən sərməst olmuşdu. 

Nazilə duşdan qayıdanda Ramiz kresloda oturduğu 
yerdəcə yuxulamışdı. Divanı açıb güllü yataq dəsti sərdi, 
sonra gəlib Ramizlə üzbəüz kresloda oturdu. Sanki bir az 
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öncə qolları arasında olduğu kişini yuxudan oyatmağa 
qıymırdı.  

Televezorda okeanın dərinliyində yaşayan heyvanat 
aləmindən film gedirdi…  

Gecə yarıdan keçmişdi…  
Hər ikisini yuxu tutmuşdu…  
Yuxuda Ramizi öskürək tutdu, mürgülü-mürgülü 

gözlərini acidı, gördü ki, Nazilə də kresloda yatıb. 
Televizoru söndürüb, sonra ehmalca Naziləni qucağına 
aldı, yataq otağına aparıb çarpayısına uzatdı. Hamam 
xalatı əynində olsa da, Nazilənin sinəsi, çılpaq əndamının 
çox yeri açıq-aşkar görünürdü. Ətir qoxusu, gözəl qadın 
bədəninin füsünkarlığı onda yenidən şəhvət hissi oyatdı. 
Dodaqlarını qadının dodaqlarına yaxınlaşdırıb öpdü. 

Amma elə bil birdən ayaqları döşəməyə mıxlandı. 
Qəmərin səsi gəldi qulağına: - “Bəs söz vermişdin, 
məndən sonar heç bir qadınla yaxınlıq etməyəcəksən?”  

Nazilə də onun qoxusunu bayaq duymuşdu, Ramiz 
onu qucağına alıb yatağına aparanda oyanmışdı. Ancaq 
gözlərini nədənsə açmaq istəmirdi. Sadəcə, özünü yatmış 
kimi göstərib qollarını boynuna dolayıb, “Ramiz” 
pıçıldadı. Ehtiras hissi Ramizi yenidən çulğadı, qəlbində: 
“Belə qadınla rahat bir yataqda birlikdə olub, ondan do-
yunca kam almadığımı kimə desəm, yəqin ki, məni dəli 
sanar” - deyə düşündü.  

Nazilə başını onun sinəsinə qoyub, əlləri ilə çılpaq 
bədənini oxşayırdı. Ramizsə hələ də düşüncülər qoy-
nundaydı: - “Düzdür, o, dəfələrlə məni sevdiyini eyham 
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vurub, bəs mən necə? Əgər arada əsl məhəbbət yoxsa, o, 
mənim gözümdən düşə bilər, mən də onun gözündən...”  

Nazilə yuxuda sayıqlayırmız kimi pıçıldadı: 
-Sən də gec-tez mənə öyrəşəcəksən, əzizim...  
“Zalımın qızı, elə bil yuxuda da adamın ürəyindən 

keçən fikirləri oxuyur. Qadın fəlsəfədən daha qəliz, tam 
oxunmamış kitabdır. Qadın qədim fəlsəvi ərəb əlifbasında 
yazılan kitabdır. Hələ indiyə kimi heç kim araşdırıb,tam 
dərk edib,sona kimi oxuyub öyrənə bilməyiblər” - 
düşünərək Ramiz Nazilənin üstünü örtüb balkona çıxdı. 
Məhəccərə söykənib göy üzünə baxdı, sonra şəhərin gecə 
mənzərələrini seyr edə-edə siqaretini yandırıb acgözlüklə 
çəkməyə başladı. Nazilə ilə bir az əvvəl yaxınlıq etməsi, 
sonrakı münasibətləri barədə fikirləri bir-birinə 
qarışmışdı. İş-işdən keçsə də özünü məzəmmət də 
eləyirdi: - “Sən axı hələ onu yaxşı tanımırsan, hətda 
işlədiyi yeri belə bilmirsən… Çox azad, sərbəst qadındır. 
Mənimki görəsən beləsiylə tutarmı?” 

Nazilə balkonun qapısı açılanda hiss elədi ki, Ramiz 
siqaret çəkməyə çıxıb. Xalatını soyunub, qısa gecə 
köynəyində balkona çıxmaq istədi. Amma birdən nə 
fikirləşdisə, fikrindən vaz keçdi. Yatağına qayıdıb, Ramizi 
gözlədi. Ramiz yatağa dönəndə Nazilə artıq dərin yuxuda 
idi. 

…Səhəri Ramiz hövlanak yuxudan durdu:  
-Vay, mən yatıb qalmışam...  
Saat on birə az qalırdı. Paltarını geyinəndə Nazilə 

şirniyyatla qəhvə gətirdi, onu balaca masanın üstünə 
qoyub: 
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-Maşallah, - dedi, - deyirsən yata bilmirəm. Lap pişik 
kimi yatırsan. 

Ramiz özünü sındırmayıb dedi: 
-Dünən gec yatdığıma görə belə gec oyanmışam .  
-Gecə, yadımdadır, sənədli filmə baxırdıq səninlə, 

ancaq o yadımda deyil ki, yatağıma necə getmişəm... 
-Yəqin mələklər aparıb. – Ramiz gülümsündü. 
Nazilə pişik kimi özünü onun üstünə atdı, üzünü 

üzünə sürtü. 
-Hə, mənim yanımda bir mələk var idi, özü də məni 

öpüb-oxşayırdı. Qulağıma da dünyanın ən şirin sözlərini 
pıçıldayırdı.. 

Ramiz uşaq kimi dodaqlarını büzdü: 
-Məndən mələk çıxmaz, amma sən gecə göydən enən 

mələk kimi gözəl idin… 
Bu dəfə Nazilə naz-qəmzə ilə dodaqlarını büzüb: 
 -Bəs indi gözəl deyiləm? – soruşdu.  
 Ramiz sözü dəyişmək istədi.  
 -Mən bilən mələklərdə ehtiras olmur… 
 -Xoşuna gəldimmi? 
Ramiz onun sualına sualla cavab verdi: 
 -Gəlməsəydin yatıb bu vaxta qalmazdım ki?  
Nazilə onun boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü: 
-Onda qal burda. 
-Yox, iki həftədir qızımgilə gedə bilmirəm. Bu dəfə 

hökmən getməliyəm. 
 O gün günortanı keçmiş Ramiz evlərinə qayıtdı.  
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GÖZƏLLİYİN  
KÖLGƏSİNDƏ 

 
İsti yay günlərindən biri idi. Çimərlik mövsümü 

çoxdan başlamışdı. Ramizlə Nazilə arada birlikdə dənizə 
çimməyə gedirdilər. Bir dəfə çimərlikdə qumdan evcik 
düzəldən iki yaşlı bir uşağı Ramiz boynuna otuzdurub 
suda oynatdı. Sonra enli çimərlik çətirinin kölgəsində 
uzanmış Nazilənin yanına gətirib dedi: 

-Gör, nə gözəl uşaqdı? Baba yesin bunu. 
-Hə, şirindir, inşallah sənin də belə bir nəvən olar!  
Nazilənin bu sözləri könülsüz deməsi Ramizin 

diqqətindən yayınmadı. Ürəyində düşünürdü: “Övladı 
olmayan qadının yanında uşaqdan söz salmaq, ya 
başqasının uşağını əzizləmək dolasıyla ona əzab, işgəncə 
verməkdən savayı bir şey deyil”. Uşaqsa onlardan 
aralanıb yaxınlıqda kürəyini günəşə verən anasının yanına 
qaçdı. Ramiz günahkar uşaq kimi başını aşağı salmışdı. 
Nazilənin dilxorçuluğuna səbəb olduğu üçün ondan üzr 
istədi: 

-Bağışla, - dedi. 
Nazilədən cavab gəlmədi. Ramizsə çimərlikdə atılıb--

düşən, top-top oynayan uşaqlara baxırdı, bir az əvvəl 
qumdan evcik tikən uşaqsa anasının yanında idi. Bu dəfə 
anası uşağı gözündən uzağa qoymurdu. Uşaqsa hərdən 
Ramizə tərəf boylanıb gülümsünrdü.  

O, hələ gənc yaşlarından uşaqlar üçün sinov gedirdi, 
amma o gün özünə söz verdi ki, bir daha Nazilənin 
yanında heç bir uşağı əzizləməsin. İki il əvvəl ailə qurmuş 
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qızı hamilə idi, tezliklə ilk nəvəsi dünyaya gələcəkdi. 
Uzun müddət idi ki, həmin günü səbirsizliklə gözləyirdi. 
O, baba olacaqdı.  

Bəs onda necə olacaqdı? Naziləyə xoş gəlmir deyə 
doğma nəvəsini əzizləməyəcəkdi?  

Nazilə çox bikef idi. Elə bil köhnə yarasının qasnağını 
qopartmışdılar. Birdən Ramizin üzünə baxmadan: 

-Gedək evə, - dedi, - başım bərk ağrıyır. 
Çimərliyə apardıqları ayın-oyunu maşına yığıb geri 

qayıtdılar. Ramiz dedi:  
-Sən tez qalx evə, baş ağrısını kəsən dərman iç. Heç 

nəyə əl vurma, bunları özüm daşıyacam. 
Evə qalxdılar. Nazilə onu buraxmadı: 
-Qanım qaradır, bir az yanımda qal, özümə gəlim, 

sonra gedərsan. 
-Yaxşı, mən səni belə vəziyyətdə tək qoya bilmərəm.  
-Götür xalatı, get yuyun, əynindəkiləri soyun at paltar 

yuyan maşına. Tərli, duzlu paltarla getmə evə. Balkonda 
sərərəm, beş dəqiqəyə quruyar, geyinərsən. 

 Ramiz razılaşdı. Xalati ondan alıb yaxalanmağa 
getdi. O düşdən çıxanacan Nazilə masanın üstünə 
çimərliyə apardıqları yeməkləri düzmüşdü, qarpızı 
dilim-dilim doğramışdı, üstəlik soyuducudan çıxardığı bir 
şüşə araq qoymuşdu.  

-Otur, süz, mən içmək istəyirəm... 
-Sən dərman qəbul eləmisən, araq pis təsir edər. 
-Eləməz, sən süz. 
Ramiz onun qədəhinə içki süzdü, ancaq özününkünə 

süzmədi. 
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-Bəs özünə niyə süzmədin? İndi məni bu halda 
buraxıb, evə qaçmaq istəyirsən?  

Ramiz etiraz edə bilmədi. "Eh, nə edim axı?! Harda 
qırıla-qırıla” deyib öz qədəhini da araqla doldurdu. 

-Çox istərdim ki, Allah mənim rastıma içkiyə nifrət 
edən bir halal süd əmmiş xanım çıxartsın, bəlkə mən də 
onun hesabına bu zəhrimarı tərgidərdim… 

-Sair olasan, özün də içki içib, siqaret çəkməyəsən, 
səncə, bu mümkün olan şeydirmi? O ki, qaldı halal süd 
əmmiş xanım məsələsinə, indiki zamanda hamı özünü 
süddən çıxmış ağ qaşıq hesab edir. 

-Nə vaxtsa mən ağıllı bir fikir yürüdəndə dost-tanışlar 
mənə zarafatla “yenə professorluğun tutub” deyərdilər. 
İndi bu sözü mən sənə demək istəyirəm. 

Nazilə başını buladı: 
-Hmm, nə professor canım, bu fani dünyada hər kəs 

öz ömrünü yaşayır. Sən şairsən, təbiətcə humanist 
adamsan, o biri təpədən–dırnağacan pul adamıdır, demək 
zalımdır. Pulla insanlıq ayrı-ayrı şeylərdir. 

-Nazəndə Nazilənin şərəfinə, - deyə Ramiz dolu 
qədəhi başına çəkdi. 

...Gecə saat on ikidə işıqlar söndü. Ramiz oturduğu 
yerdə yuxulamışdı. Nazilə mobil telefonun işığında 
şamdanı axtarıb tapdı. Şamları yandırdı. 

Nazilə kresloya əyləşib şam işığında çarpayıda yarı 
çılpaq yuxuya getmiş Ramizi bir müddət süzdü. Sonra 
ayağa qalxıb xalatının ipini açdı, xalat əynindən sürüşüb 
döşəməyə düşdü, şam işığında onun ehtirasdan 
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alışıb-yanan bədəni ağ mərmərdən yonulmuş heykələ 
bənzəyirdi. Titrək səslə yavaşdan: 

-Ramiz, yatdın? - deyə pıçıldadı. Axmaq fikirlər 
hamının beynindən keçir, intəhası, ağıllı adam onları dilə 
gətirmir, - düşündü.  

 Ramizdən tünd araq qoxusu gəlirdi. Nazilə əvvəl 
istədi Ramizin yanına uzansın, onun qolları arasında 
şəhvətdən alışıb-yanan bədəninin alovunu söndürsün. Bir 
addım irəli getsə də, duruxub geri çəkildi, elə bil heç 
dilinə içki vurmamışdı, ayıqbaşla fikirə daldı: - "O nə 
haldadır, mən nə hayda!.. Indi oyatsam, yatağında məni 
lümlüt görsə, haqqımda pis fikrə düşməzmi? Çox 
duyğusal adamdı, keçmişimi bilsə, mənim ayağısürüşkən 
qadın olduğumu düşünəcək…” 

 Sonra dərindən “ah” çəkdi. Xalatını götürüb geyindi, 
şamların ancaq birini yanılı qoyaraq, qalanlarını söndürdü 
və yataq otağına getdi. Şamın birini yandırıb xalatını 
soyunmadan yatağına uzandı. Qəlbində nə düşündüsə, 
bərk kövrəlmişdi, göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Nazik 
mələfəni başına çəkib əlini ağzına tutdu və xısın-xısın 
ağlamağa başladı:  

-İlahi, mənim taleyimə bax. Axı, sən mənə niyə belə 
bəxt yazdın? Niyə axı keçmişim məni hər yanda izləyir. 
Arzuma-istəyimə mane olur? 

 Nazilənin yupyumşaq yatağına elə bil qor 
tökülmüşdü, gah saga, gah sola çevrilirdi, yuxusunu ərşə 
çəkən fikirlər içini gəmirirdi: “Gör, nə günə qalmışam ki, 
iyirmi səkkiz yaş məndən böyük qoca bir kişinin güya 
mənə rəhmi gəlir, deyir ki, Naza, uşaqlarıma mənzil 
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almışam, evləndirmişəm. Dul kişiyəm, tək yaşayıram, gəl 
evlənək, hər şeyim sənə qalsın… Dedim, yaxşı iştahası 
var, bir ayağı burdadı, biri gorda, gorbagorun tamahına 
bax...” 

Sonra o imkanlı qocadan da betərinə rast gəlmişdi. 
Qoca kişi onun ərsiz olduğunu biləndə demişdi: “Səndən 
xoşum gəlir, mənə ərə gəlsən peşman olmazsan!..” Nazilə 
də birbaşa “yox” demişdi. “Mən doğa bilmirəm, get 
məndən də cavanını tap, evlən, uşağın olsun, var-dövlətin 
də öz övladlarına qalsın!”.  

Kişi də demişdi ki, hə, elə mənə uşaq doğa bilməyən 
qadın lazımdır. “İndi pis zamənədir, mənim elə bir halım 
yoxdur ki, bu yaşda uşağım olsun. Sonra cavan arvadım 
gizlində özünə bab bir oynaş tapar, ondan uşağı olar, gəl 
indi analiz elətdir, öyrən ki, uşaq kimdəndir… Səni ona 
görə almaq istəyirəm ki, uşağın olmayacaq…” 

Nazilə əvvəlcə kişiyə nə cavab verəcəyini bilməmişdi. 
Bircə onu soruşmuşdu ki, tutaq ki, mənimlə evləndin, bəs 
öləndan sonra kimə qalacaq var dövlətin?” Nazilə sanki 
odla su arasında qalmışdı. İndi belə əhvalatları 
xatırladıqca çox üzülürdü, bəxtini, taleyini qınayırdı. 
Qəhər onu boğurdu, hıçqırtısı hönkürtüyə dönəndə ayağa 
durub qapını bağlamaq istədi ki, Ramiz onun ağlamağını 
eşitməsin. Bu zaman xalatının ətəyi komodun üstünəki 
gümüş şamdana toxundu. Şamdan döşəməyə düşüb 
cingilti qopardı. Səsə hövlnak çarpayısından sıçrayan 
Ramiz qonaq otağında yanan zəif şamın işığında 
Nazilənin yatdığı otağa tərəf getdi. Yataq otağında şam 
sönsə də Nazilə də alaqaranlıqda qapıya yaxınılaşdı. 
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Qaranlıqda qapının arasında toqquşdular. Nazilə bir-
dən-birə üşəndi və göz yaşlarını silə-silə: 

-Yaman qorxuzdun məni, Ramiz. 
Sonra onun sinəsinə qısılıb ucadan hönkürüb ağlaladı. 
-Səsə oyanıb gəldim, Nazilə, sənə nə olub? – deyə 

Ramiz onu qucaqlayıb sakitləşdirməyə çalışdı. Yarı çılpaq 
bədənləri ilə bir-birinə elə sarmaşdılar ki, sanki hər 
ikisinin bədəni suya təşnə adamlar kimi bu məqamı 
gözləyirmiş. 

…Saat on birə qalırdı, yataq otağının pəncərəsindən 
düşən günəş işığı Ramizin gözlərini qamaşdırırdı. Nazilə 
başını Ramizin sinəsinə qoymuşdu, qollarını isə sarmaşıq 
kimi belinə dolamışdı. Hər ikisinin bədənində bir rahatlıq 
hiss olunurdu. Elə bil neçə ilin yorğunluğu canlarından 
çıxırdı. 

-Nazı, dur, bəsdir yatdığın... 
-Durmuram, səni də buraxmaram. – Nazilə uşaq kimi 

şıltaqlıq edərək daha möhkəmcə ona sarıldı. 
-Nazı, gün düşür, gözüm qamaşır. 
Nazilə gözünü azacıq açaraq onu süzdü: 
-Caan, gün düşür üzünə? Dayan, gör sənə nə edəcəm, 

ay günəş... 
 Cəld ayağa durub pəncərənin qalın pərdəsini çəkdi. 

Ramiz durmaq istəyəndə tez çılpaq bədənini onun üzərinə 
atıb, şıltaqcasına:  

-Buraxmaram, - deyib onu daha da möhkəm 
qucaqladı. 

Ramiz zarafatla dedi: 
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-Hər gün yataqdan belə gec qalxsam, onda vay mənim 
halıma. Məni işdən qovarlar ki... 

-Özümü sənin yanında çox rahat hiss edirəm, Ramiz, 
inan. Bizdə hər şey mükəmməl alınır. Sən mənim 
arzuladığım kişisən!  

Ramiz dedi: 
-Sən də mənim xoşuma gəlirsən... Bir az döz. Həyat 

yoldaşımın ili çıxsın, evlənərik.  
Nazilə bu sözü onun dilindən eşitdiyinə çox sevindi. 
Amma səsində-sözündə bu sevinc duyulmurdu.  
-Məni atsan, dözmərəm. Sən indi bunu desən də hələ 

o vaxta çox var, mən fikrini dəyişə biləcəyindən 
narahatam...  

Ramiz onun nə dediyinin dərindən fərqinə varmasa 
da içindən elə bil şübhə yeli əsib keçdi. 

-Əgər məndən gizlin saxladığın bir sirrin, qəbahətin 
yoxdursa, niyə narahat olursan?  

-İnan mənə, əzizim. Narahatçılığım sirr deyil, mən 
sənə necə inanım ki, mənimlə, doğrudan da evlənəcəksən, 
məni atıb qaçmayacaqsan?  

-Bu da mənim sənə sözüm. – Ramiz barmağındakı 
üzüyü çıxarıb onun adsız barmağına taxdı.  

Nazilə üzüyü çıxarıb hansı barmağına keçirdisə, 
böyük gəldi. 

-Bu ki, mənim baş barmağıma da böyükdür.  
-Buna da çarə var, zərgərə aparrıq, həll edər. Bunun 

üçün narahat olma, təki qəlblərimiz bir-biriylə düz gəlsin. 
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SINAMADIĞIN ADAMA DOST DEMƏ... 

  
rtıq Ramizin başqa yerdə gecələməyindən 
uşaqları başa düşürdü ki, onun həyatında bir 
qadın var... Ramizin məvacibi az olsa da, 

Nazilənin evinə hər dəfə gələndə bazar-dükandan nəsə 
alırdı. Nazilə dəfələrə buna etiraz etsə də, Ramiz əıliboş 
gəlməyi qüruruna sığışdırmırdı. Qadın hesabına dolanan 
kişilərə ağlı kəsəndən pis baxırdı. Çalışdığı redaksiyada 
dəfələrlə bu mövzuyla bağlı disskusiyalar olmuşdu. 
Bilirdi ki, cəmiyyətdə qadının maddi imkanlarından 
sui-istifadə edən kişilərə “alfons” deyilir.  

 Ramiz onu da yaxşı bilirdi ki, alfons adı öz başlan-
ğıcını əsərlərində ancaq qadın gözəlliyini təsvir edən 
məşhur Çexiya rəssamı Alfons Muxanın adından götürüb. 
Amma öz-özlüyündə “alfons” sözünü şöyüş, təhqir kimi 
qəbul etsə də Ramiz son illər həyatda elə cavan kişilər 
tanıyırdı ki, bu adla çağrılmasından xoşlanırdılar. O, isə 
Nazilənin qadın gözəlliyinə vurğun olsa da, onunla bir 
yerə gedəndə maşınına benzin alması belə şəxsiyyətinə 
toxunurdu... 

Bəzən cavabsız suallarla özünü yorurdu: “Nazilədə bu 
qədər pul hardandır?”  

Nazilənin bahalı geyimi-keçimi, taxdığı daş-qaşlar, 
barındakı yüksək keyfiyyətli içkilərin olması açması 
mümkün olmayan qəliz tapmacaya bənzəyirdi.  

Bir dəfə Nazilə ilə bulvarda gəzərkən yaşı qırxı ötmüş 
bir qadın onları acı təbəssümlə süzüb keçdi... Sanki onun 

A 
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acı təbəssümlərində Ramizi günlərlə düşündürən “sual və 
tapmacanın” cavabı gizlənmişdi.  

O qadının acı təbəssümü kimi siması da Ramizin 
nəzərini özünə cəlb etdi. Bu xanım ona tanış gəlirdi, ancaq 
yadına sala bilmədi ki, onu hardan tanıyır.  

Bir neçə gün keçəndən sonra facebook səhifəsində ona 
məktub gələndə başa düşdü ki, həmin qadın virtual 
aləmdə tanış olub dostluq etdiyi adamlardan biri imiş. 
Məktubu ötəri oxudu. Xanım onunla görüşmək istəyirdi, 
yazırdı ki, vacib və əhəmiyyətli sözü var ona. 

Ramiz bir anlıq düşündü: 
-Bəlkə nə vaxtsa içkili vəziyyətdə ona eşq elan 

etmişəm?! 
Dərhal da onun şəxsi ismarıclar səhifəsində öz yaz-

dıqlarına ötəri də olsa bir nəzər saldı. Heç nə tapmadı. 
“Bəs, görəsən, o qadının mənə deyəcəyi vacib söz nə ola 
bilər?  

Bu düşüncələrin qoynunda Naziləgilə gedəndə rastına 
çıxan qonşu qadınlardan biri onu kinəyə ilə süzüb keçdi. 
Ramizə əvvəlcə elə gəldi ki, bu, anası yaşında olan 
qadının yanından “salamsız-kalamsız” keçməsi ilə 
bağlıdır. Amma bulvarda gördüyü qadının acı 
təbəssümündən sonra Nazilənin yaşlı qonşusunun 
kinayəli baxışı onun içində şübhə yaratmışdı. 

Bir neçə gündən sonra Ramiz yenə həmin qonşu 
qadınla binanın girişində rastalaşdı.  

Ramizin ədəb-ərkanıa “salam” verməsi qadının elə bil 
ürəyini yumşaltdı, baxışlarında keçən dəfə kinayədən 
əsər-əlamət belə yox idi: 
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 -Oğlum, deyəsən sən bu binaya təzə köçmüsən? 
-Xeyir. Nişanlım yaşayır burda, arada-sırada onlara 

gəlib gedirəm, - deyə, Ramiz mülayim səslə cavab verdi. 
 Qadın maraqla soruşdu: 
-Nişanlın kimdir, bilmək olar? 
-Nazilə! – deyə, Ramiz cavab verdi 
Qadının qulaqları ağır eşidirmiş kimi təkrar soruşdu: 
-Kim?.. Kim?.. 
Ramiz bu dəfə hündürdən: 
- Nazilə Əlizadə! - dedi. 
 Qadın başını tərpətdi. Yəni, “hə, eşitdim”, sonra lal 

dinməz, kinayəli Ramizdən aralanıb həyətdəki oturacağa 
tərəf addımladı, elə bil birdən əhvalı dəyişdi, Ramiz 
qadının ardınca bir xeyli baxıb yenə dərin düşüncələrə 
qərq oldu.  

Elə həmin axşam Ramiz ordan-burdan söz salıb 
Nazilədən soruşdu:  

-Bu binada çoxdan yaşayırsan?  
Nazilə Ramizin verdiyi sualdan xoşlanmadı. Bir az 

acıqlı halda:  
-On ildir. Necə bəyəm? 
-Qonşularla ünsiyyətin yoxdur? 
-Eh, qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər. Sən dediyin 

o qonşuluq rayonlarda, kənd yerlərində olur. Şəhər əhli 
dədə-babdan soyuq olur bir-birinə. Burda nə qonşu var, 
nə qohum.  

Ramiz daha heç nə soruşmadı.  
…Onlar artıq ər-arvad kimi yaşayırdılar. Nazilə 

tez-tez deyirdi: 
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-Hər gün gəl, tək darıxıram. 
-Tək olsaydım, burdan heç yerə getməzdim, əzizim. 

Ancaq evdə oğlum var. Oğlan uşağıdır, tək buraxsam, ya 
narkomanlara, ya da avaralara qoşular. Həm də həftədə 
bir dəfə qızımgilə qonaq gedirik. Ev işləri, süpürmək, 
silmək, qab-qacaq yumaq… İşlərim çox olur.  

Nazilə dedi: 
-Gəl, sən məni oğlunla tanış elə, de ki, iş yoldaşınam. 

Gəlim, kömək edim ev işlərinə. 
-İyirmi yaşı var, nə fikirləşər, deməz ki, anamın ili 

çıxmayıb, sən evə qadın gətirirsən? Həm də qonşuluqda 
qohumlar da yaşayır. 

-Yaxşı, mən pas, oğluna gah uşaq deyirsən, gah da 
kişi… 

-Övlad əlli-əlli beş yaşında da valideynin nəzərində 
uşaqdır. 

Ramiz Nəzilə ilə yaşasa da oğlunun üzərində nəzarəti 
itirmirdi. Unversitetdə oxuduğu üçün hər gün neçə dəfə 
zəng edib soruşurdu ki, görsün nə edir, dərsləriylə 
maraqlanırdı. Tez-tez evə ərzaq aparır, oğlu ilə birlikdə 
həftədə bir dəfə hamilə qızına baş çəkirdi.  

Tək olanda həmişə Qəmərli günlərini xatırlayıb fikrə 
gedirdi: “Mən niyə yoldaşımın ruhuna xəyanət etdim, ili 
çıxmamış başqa qadınla eşq macərası yaşamağa 
başladım”. Hər gecə yatağına uzananda özü-özünə 
hesabat verən indi şəhvətin quluna çevrilmişdi. Hacı 
Bektaş Vəlinin bir gözəl kəlamı yadına düşdü: - 
“Oxunacaq ən böyük kitab insandır”. Nə qədər insan 
özü-özünü tərbiyə etsə də axmaq hərəkətlərdən uzaq 
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olmur. Hər şeyi dərk etmək olur,təkcə özünü dərk edə 
bilməzsən. 

Yolda-rizdə Qəmərinə oxşayan qadınlara rast gələndə 
diksinirdi: - "Bəlkə o, ölməyib, bəlkə ölü mənəm? Bu yer 
üzündə gəzən ruhumdur, bəlkə?” 

 Naziləyə rast gələndən sonra az içirdi. Ancaq hələ də 
onun iş yerini bilmirdi. Nazilənin sözündən başa düşürdü 
ki, hansısa məmurun köməkçisidir. Həftədə bir, ya iki 
dəfə işdən evə gec gəlirdi.  

Ramizin sosial şəbəkələrə olan marağı da itmişdi. 
Hərdən öz səhifəsinə daxil olub ya dostların ona yazdığı 
məktubları oxuyur, ya da internetdə paylaşılan maraqlı 
yazılara baxırdı.  

…Yenə həmin qadın ona məktub yazmışdı: “Sizi bir 
ağıllı insan kimi tanıyıram. Əgər gələcək taleyinizə biganə 
deyilsinizsə, mənə zəng edin, sizə deyiləsi böyük bir sirr 
var məndə. Əgər bu sirri bilməsəniz, şərəfsizliyə düçar ola 
bilərsiniz”. 

Məktubun belə bir məzmunda olması onu yenə 
düşünməyə vadar etdi. O qadının acı təbəəssümləri gəldi 
durdu gözlərinin önündə. Ürəyində ona zəng edəcəyini 
qət etdi. Qadının mobil nömrəsini Ramiz öz telefonuna da 
köçürtdü. Dostluğunda çoxdan olan Samirə adlı bu qadını 
ilk dəfə bulvarda görəndə tanıya bilməmişdi. Ramiz 
fəhmlə hiss edirdi ki, Samirə ona Nazilə barəsində nəsə 
deyəcək. İstədi ki, onunla danışmamış Nazilədən 
soruşsun ki, Samirə adında rəfiqəsi var, ya yox? Sonra 
fikirləşdi ki, bəlkə onlar bir-birini tanımır?!  
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İşi başdan aşdığı üçün o gün Samirəyə gündüz zəng 
etmədi. Axşamsa zəng etməyi necə oldusa, yadından 
çıxardı. Dostları ilə hansı kafedəsə qeyd etikləri ad günü 
şəkillərini bir neçə gün əvvəl Facebookda paylaşmışdı.  

Samirə Ramizdən soraq çıxmadığına görə özü həmin 
kafeni axtarıb tapmışdı. Ofisiant Ramiz müəllimin hələ 
gəlmədiyini, ancaq dostlarının oturduğu köşkü ona 
göstərdi. Qadın onlardan birinə yaxınlaşıb soruşdu: 

-Salam, sizinlə beş dəqiqəlik söhbətim var. 
İlqar adlı biri dostlarından aralanıb başqa masaya 

keçdi, onunla oturdu. Qadın soruşdu: 
-Siz Ramizlə dostsunuz, elədirmi? 
-Bəli, necə bəyəm? 
-Ramiz müəllimlə Facebookda dostuq, onun mədəni 

bir insan olduğuna şübhəm yoxdur. Yəqin istəməzsiniz ki, 
dostunuza ağır zərbə dəysin. Mən ona öz mobil nömrəmi 
göndərmişəm, məktub da yazmışam. Ancaq hələ də 
mənimlə nə danışıb, nə də məktubuma cavab yazıb. Mən 
sizə öz mobil nömrəmi verim, siz də onun mobil 
nömrəsini mənə verin. Onunla söhbət edim, bilirsiz, 
gəzdiyi qadın onu uçuruma aparır. Ona deyin, mənimlə 
görüşməyənə kimi, gəzdiyi qadına heç nə deməsin. O, elə 
bir ifritədir ki, sonra Ramiz müəllimi mənimlə görüşməyə 
qoymaz... 

Bayaqdan ona diqqətlə qulaq asan İlqarın səbri 
tükənmişdi. 

-Bəs bunda sizin marağınız nədir?  
-Bilirdim ki, bu sualı verəcəksiniz. O qadın mənim 

ailəmi dağıdıb. İstəmirəm ki, Ramiz müəllim də onun şirin 
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dilinə uyub ömrünü puç eləsin. Mən sirrimi ancaq ona 
deyə bilərəm, bunu sizə aça bilmərəm. 

- Oldu. – deyə İlqar ayağa qalxdı. - Ramizlə bir saat 
bundan əvvəl danışmışam. Dedi ki, bura gələcək. Sizin də 
vaxtınız varsa, gözləyin. 

-Mütləq gözləyəcəm. 
İlqar bir daha Ramizə zəng etdi: 
-A qardaş, hardasan, gəlmirsən? 
-Mən gəlmişəm, Vahid müəllimgilin masasında otur-

muşam. Sən yoxsan burda.  
İlqar telefonu söndürdü. Aralıdakı köşkə sarı baxıb 

qadına dedi: 
-Bir dəqiqə gözləyin, gəlirəm. – Getdi və bir neçə 

dəqiqədən sonra Ramizlə birlikdə qayıtdı. Ramiz Samirəni 
tanıdı, salamlaşdılar. İlqar onları baş-başa qoyub, 
dostlarının yanına getdi. 

Ramiz dedi: 
-Buyurun, Samirə xanım, eşidirəm sizi, nə sifariş 

verim sizə? Qəhvə, çay, başqa? 
- Qəhvə, zəhmət deyilsə… 
Ramiz ofisiant qızı çağırıb iki qəhvə sifarış verdi. 

Sonra sual dolu nəzərlərini qadına dikib; -buyurun, sizi 
eşidirəm - dedi. 

-Ancaq xahiş edirəm, sözümü kəsməyin, sona kimi 
qulaq asın mənə, bu, sizin xeyrinizədir, - deyə Samirə 
əlavə etdi. 

Ramiz təmkinlə dedi: 
-Buyurun, ancaq xahiş edirəm sözünüzü bir az 

müxtəsər edin, dostlarımı bir həftədir görmürəm. 
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    -Çalışaram, – deyə Samirə xanım söhbətə başladı. - 
Mən ailə qurandan sonra həyat yoldaşımla üç il yaşadım. 
Bir xanım onu gözəlliyi ilə özünə valeh edib məndən 
ayırdı. Özündən iyirmi beş yaş böyük oynaşının 
köməyiylə. Cavad, yəni mənim ərim ona kor-koranə 
vurulmuşdu. Barəsində heç nə bilmirdi. Sonra onun kim 
olduğunu biləndə artıq gec idi. Ərimin, şirin dilinə 
aldandığı o ləçəri öz atasının dostu on beş yaşından pulla, 
qızılla yoldan çıxarıbmış. Atası təmiz, namuslu adam 
olub. Vaxtilə tələbə yoldaşı olan dostunu, rəis olduğu 
idarəyə müavin vəzifəsinə götürübmüş. Ancaq dost 
bildiyi o alçaq onun etibarından istifadə edərək, nəinki 
dövlətin pulunu mənimsəmiş, hətta qızını pis yola 
çəkibmiş. Onun idarədəki əməlindən və qızıyla 
izdivacından xəbər tutandan sonra yazıq kişi iki dəfə 
infarkt keçirəndən sonra xəstəxanada keçindi. Şəhvət 
düşkünü olan əclaf dostu isə on beş yaşında bakirəliyini 
pozduğu o qıza ali təhsil diplomu verib, göydələndə 
təmirli mənzil alıb, üstəlik üç dəfə də abort elətdirib. Ona 
görə o ləçər iki-üç ər dəyişsə də uşağı olmur. 

-Axı… - Ramiz sözünü sona kimi deyə bilmədi. 
- Səbr edin, xahiş edirəm, dəqqətlə dinləyin. Cavad 

sonradan bildi ki, o ləçər həmin adamla intim həyat 
yaşayır. Həm də ondan əvvəl də ərdə olub. Beş illik 
evlilikdən sonra o, bunu biləndə onu döyüb. Qadın da 
oynaşının əli ilə Cavadı tutdurub, türməyə saldırdı. 
Ərimin üzü gəlmədi geri, mənə dönməyə, qürurlu olduğu 
üçün türmədən çıxandan sonra baş götürüb Rusiyaya 
getdi. Uşağıma aliment pulu göndərir.  
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Ramizin səbri çatmadı: 
-Axı, bunun mənə nə dəxli? 
- O xanımla siz görüşürsünüz. Onun adı Nazilədir.  
Ramiz vahimələndi: 
-Nə? Ola bilməz? İnanmıram. Axı, siz kimsiniz ki, 

sözünüzə inanım? Siz nə haqla mənim tanış olduğum 
qadın haqda belə danışırsınız? 

-Siz mənim heç nəyimsiz. Nazilə mənim həyatımı 
məhv edib. Məni körpə uşağımla ac-susuz, küçələrdə 
qoydurdu, həyatımı məhv elədi. Tək mənə qalsaydı, 
əhəmiyyət verməzdim. Bəs körpə uşağımın günahı nə idi? 
Xahiş edirəm, bir az da səbr edin, dinləyin. Onu abort 
edən həkimin, qoca oynaşının, atasının dostunun 
ünvanını da deyə bilərəm sizə. Naziləni saxlayan bu alçaq, 
nəyə desən qadirdir. Rüşvətlə ələ ala bilmədiklərini şantaj 
yolu ilə məhv edə bilir. 

Samirə xanım qəhvədən bir udum alıb sözünə davam 
etdi: 

-Bir gün mən işləyən idarəyə onu rəis təyin etdilər. 
Hara gedirdisə, gözəlçəsini də özü ilə aparırdı, güya 
köməkçisi idi. Nazilə ilə üz-üzə gəlməkdən qaçsam da, bu 
hiyləgər pozğunla ərimi məndən ayırandan sonra 
qarşılaşdım. Elə bildim ki, utanar, pis əməlindən əl çəkər. 
Əksinə, həyasız kimi üzümə bozarıb, məni ittiham etdi. 
Cinayətkarın hakimi mühakimə etməsinə bənzədi bu 
tamaşa. Oynaşının əli ilə məni xüsusi maddə ilə işdən 
qovdurdu. Oynaşının hər yerdə əlaqələri vardı, buna görə 
şikayətlərimə baxan olmadı. Həm də, hara işə düzəlsəm 
də, yerimi bilən kimi işdən çıxartdırdı. Körpə qızıma görə 
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ayağına döşəndim. Ancaq o, həyasızcasına məni söyüb 
qovdu. Ali təhsilli ola-ola heç yerdə iş tapa bilmirdim. 
Yalnız bir ildən sonra bir məktəbdə süpürgəçi kimi işə 
düzəldim. Məni işə direktor mavini götürmüşdü. Sən 
demə ezamiyyətdə olan məktəb direktoru uşaqlıq rəfiqəm 
imiş. Əmək kitabçamdakı ağır maddəni nazirliyə 
göndərib, ləğv etdirdi. Vakansiya yeri olduğu üçün məni 
müəllimliyə bərpa etdi. Nazilə oynaşının əli ilə nə qədər 
cəhd etsə də, direktora gücləri çatmadı. Çünki direktorun 
yuxarılarda qohumu işləyirdi. İndi mənim üçün fərqi 
yoxdu, onun toruna kim düşəcək. Ancaq bunları 
danışmaqla həm ürəyimi boşaltdım, həm də mənə etdiyi 
zülümə görə qisasımı alıram. Sosial şəbəkədə sizinlə 
virtual dost olub, yaxşı insan bildiyimə görə, sizi qarşıda 
gözlənilən fəlakətdən xilas etmək üçün bunu etdim. 
Müdrüklərimiz hər şeyi ölçüb-biçib düz söyləmişlər. 
“Sınaqdan keçirmədiyin adamla dosluq etmə...” 

Samirə həkimin ünvanını və harda işlədiyini bir parça 
kağıza yazıb Ramizin qarşısına qoydu. Ramiz elə fikrə 
getmişdi ki, Samirənin necə sağollaşıb getməyindən xəbəri 
olmadı. İçməmiş beyni dumanlanmışdı: - “Bəlkə yalan 
deyir, bəlkə onun Nazilə ilə başqa düşmənçiliyi var?” 
Ağlına çox fikirlər gəlirdi. Bir yandan da Naziləyə 
təzə-təzə öyrəşmişdi. Birdən-birə ondan ayrılmaq da asan 
deyildi. Eşitdikləri Ramizin beynində ildırım kimi çaxdı. 
Axı, bu necə ola bilərdi? Ramiz insanları yaxşı tanıyırdı, 
kimin kim olduğunu bir danışığından tuta bilirdi. Necə 
olub ki, Naziləni tanıya bilməyib, onun qurduğu tora 
düşübdür. Bu fikirlər onu canını məngənə kimi sıxırdı. 
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Hər şeyi yerli-yerində öyrənmək üçün o gün Naziləyə 
cürbəcür bəhanələr gətirib, onun evinə getməkdən boyun 
qaçırdı...  

Ertəsi gün Samirənin əvvəllər işlədiyi idarəyə getdi. 
Bütün danışdıqları düz çıxandan sonra ağlına cürbəcür 
fikirlər gəldi, haldan-hala düşdü. “Demək, Nazilənin 
pozğun həyatı olub. Tanımaza-bilməzə bu qadınla ailə 
qursaydım, adıma ləkə gətirəcəkdi... Bir gün onunla bir 
yerdə yol gedəndə alçağın biri üzümə hırıldayaraq 
deməzdimi; - “mən sənin arvadınla yatmışam?” Onda 
mən neyləyərdim? Ya o sözü deyən adamı öldürərdim, ya 
da əsəbdən bağrım çatlardı, özüm ölərdim...” – Belə 
fikirlər onu rahat buraxmırdı. 

 Ramiz Nazilə ilə tanış olandan bəri bir dəfə də olsun 
onun anasını görməmişdi, harda işləməyini bilsə də, 
yaşadığı ünvanı bilmirdi. Həmin məktəbə gedib, Nigar 
xanımın ünvanını öyrəndi, onlara getdi. Şəhərin mərkə-
zinə yaxın olan həyət evini tapdı. Qarşısına ağbirçək, 
siması qəmli görsənən, nurlu bir qadın çıxdı. 

-Salam, siz Nigar xanımsınız? 
-Salam. Bəli, sizi eşidirəm. 
-Adım Ramizdir, qızınız Nazilənin nişanlısıyam. 

Sizinlə söhbət etmək istəyirəm, vur-tut on dəqiqə vaxtınızı 
alacam.  

Nigar xanım qızının adını eşitcək qaş-qabağını tökdü, 
Ramizlə könülsüz danışsa da, onu həyətə dəvət etdi. Tut 
ağacının altındakı kətildə oturandan sonra: 

-Buyurun, sizi eşidirəm! - dedi. 
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Ramiz söhbətə əvvəlcə qısa şəkildə öz həyatından 
başladı, sonra Naziləylə izdivac bağlamasından, son 
vaxtlar barəsində eşitdiyi xoşagəlməz söbətləri danışdı. 
Qadın onu dinlədikcə özünü ələ ala bilmədi, dolmuş 
bulud kimi birdən hönkürtü ilə ağladı. Ramiz stəkanda su 
gətirib qadına verdi, Nigar xanımı sakitləşdirməyə çalışdı.  

Qadın özünə toxtaqlıq verib dedi:  
-Siz məni başa düşün, hansı ana balası barədə pis söz 

deyə bilər? 
-Başa düşürəm. Siz çox ismətli qadınsınız. Ancaq məni 

də başa düşün. El sözüdür, deyir, balam mənə əzizdir, 
tərbiyyəsi özündən də əzizdir… 

-Dediklərinizin hamısı düzdür. Ancaq xahiş edirəm 
ona deməyin burda olduğunuzu. Zəmanəyə bax da, öz 
doğduğum qızdan belə qorxuram…  

Anasının dediyinə görə Nazilənin həyatını kiçik 
yaşlarında puç edən adam sonra onun gözəlliyindən 
sui-istifadə edərək əxlaqsızlığa təhrik etmişdi. Nigar 
xanım dəfələrlə qızını bu yoldan çəkindirmək istəsə də, 
qız onun sözlərinə məhəl qoymamışdı.  

Rusiyada yaşayan oğlu ailəsi ilə ildə bir dəfə gəlib 
anasına dəyirdi. Ancaq bacısıgilə getməz, onun adı 
çəkiləndə qanı qaralarmış...  

Xüdahafizləşən zaman Nigar xanımın sanki Ramizə 
yazığı gəlirmiş kimi:  

-Bala, özünü bircə o Xasaydan gözlə. – dedi, - onunla 
nəbadə görüşmək fikrinə düşəsən. Arxalı köpək qurd 
basar, deyiblər. Onda mərhəmət, insanlıq deyilən şey 
yoxdur. Səni də şərləyib bataqlığa salar. 
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Nigar xanımın söhbətinə qulaq asandan sonra 
Ramizin əhval-ruhiyəsi xeyli pozuldu. Onun beynində 
qatmaqarışıq fikirlər dolaşmağa başladı. Öz-özünü qınadı. 
– Niyə mən bu qədər sadəlöhv olmuşam, axı? – düşündü. 
Ona-buna ağıl öyrədib, yol göztərdiyim halda, indi mənə 
ağıl öyrədib, öyüd, nəsihət verirlər. 

Əvvəlcə Samirənin dilindən eşitdiklərini dedi-qodu, 
paxıllıq kimi yozmuşdu, sonra onun iş yerinə gedəndə 
dediklərinin doğru olduğuna əmin olmuşdu. İndi isə 
Nazilənin doğma anası Nigar xanım tərəddüd etmədən 
gerçəklərə möhür basdı, ürəyində qübar eləyən dərdlərini 
onunla bölüşdü. Nazilənin acı hekayətini danışdıqca zorla 
saxlamağa çalışdığı göz yaşları Nigar xanımın erkən qırış 
düşmüş yanaqlarına süzülürdü. Eşitdikləri bundan sonra 
onu ciddi düşünüb doğru qərar verməyə vadar edirdi. 

 Elə o gün istədi Nazilənin özü ilə görüşüb bütün 
bunlara aydınlıq gətirsin və münasibətlərinə son qoysun. 
Sonra düşündü ki, əgər Nazilə bu günə kimi bu cür 
sirlərini ondan gizlədibsə, onda özünə çox arxayın 
qadındı. Nazilə ilə nigahsız yaşasa da, haqqında 
deyilənlər ondan qurtulmaq üçün hələlik çıxış yolu 
deyildi. Amma nəyin bahasına olursa, olsun özünün də 
təmiz adını qorumalıydı. El içində rüsvay olub, qınaq 
hədəfinə çevrilməkdən pis nə ola bilərdi?! Nazilə barədə 
hər şeyi yerli-yerində öyrənsə də, Ramiz özünü müha-
kimə edirdi. 

-“Kişi fahişəni mələyə çevirər”. Mələyi fahişəyə yox. 
Bəs, namus, ləyaqət əzabı onu yaşamağa qoyacaq əgər hər 
şeyə rəğmən Naziləylə kəbinsiz yaşasa belə... 
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…Qəlbində özünə suallar verirdi, verdiyi suallara 
cavab axtarırdı. Naziləyə üz-gözü öyrəşəndən sonra 
ondan ayrılığın iztirabını yaşaya biləcəkdimi? Belə 
məqamda aldanmış kişilər özünə necə təsəlli verir? Özü 
ona verəcəyi suallarınını qarşı tərəfin yüz cürə cavabının 
düzlüyünü doğruluğunu fikrndə mühakimə edib son 
nöqtəsini qoymaq peşəsinə məqbul saydığı üçün günlərlə 
özünü müzakirə edirdi. Gənc yaşından onda bir 
xusisiyyət vardı, hər gecə yatağa girəndə öz-özünə sual 
verirdi: - „Bu gün mən nəyi düz, nəyi səhv etmişəm“. 
Bununla o, səhvlərini anlayırdı. - Naziləylə yaxınlığımı 
fikirləşmədən etmişəm, - düşündü. Demək, özüm 
günahkaram. İyirmi yeddi yaşında həyatı dərk edib 
sonradan evlənən insan indi demək o ağılda deyilsən?… 
Demək günahkar özünsən. Bu səhvlərin nəyin ucbatından 
olduğunu qadında yox özündə görən Ramiz özünü 
danlayırdı.  

İçində od püskürən xəcalət hissi onu rahat bu-
raxmırdı. Naziləyə deyəcəyi sözləri dönə-dönə özü-özünə 
pıçıldayırdı: -Mən necə böyük ümidlə bağlanmışdım sənə, 
Nazilə… Eh, demə xəyanətkar qadınsanmış, mən səni 
necə odlu məhəbbətlə sevmişdimsə, elə cür də əzablara 
qatlaşıb unudacağam... Fəqət görünür, sevmək kimi 
ayrılmaq da adamdan cəsarət istəyir… 

Ürək ağrısıyla fikirləşirdi: - İlahi, gör mən kimin 
əlində oyuncaq oldum. “Kişi ev qurar-qadın dağıdar.-
Qadın ev qurar, heç şeytan da gəlsə dağıda bilməz. 
“Qəmər kimi həyat yoldaşımın ruhuna pozğun bir qadınla 
xəyanət etdim. Qadın fəlsəfədən daha qəlizdir. Qadın 
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ürəyi elə bir uçurumdur ki, onun dərinliyini ölçmək 
qeyri-mümkündür.  

 …Gündüzlər yenə birtəhər dözürdü, fikrini 
işdə-gücdə dağıdırdı, amma gecələr miqdarını təzə-təzə 
azaltdığı siqareti və arağı yenə də artırmışdı. Gecələr onun 
üçün zindan əzabı kimi acınacaqlı idi. Gündüzlər içib 
sükan arxasına otura bilmədiyindən, gecələr çox içirdi. 
Bəzən şənbə-bazar gündüzlər içdiyi üçün maşını həyətdə 
saxlayırdı. Oğlu Ramin həftədə bir dəfə maşını yuyub, 
təmizləyirdi ki, birdən atası harasa gedər.  

Həftəylə üzünü də qırxmırdı. Qızı Qumral da neçə 
dəfə yalvarmışdı: 

-Dədə, bu qədər içmə, anamız öldü, sənə bir şey olsa, 
biz nə edərik? 

Ramiz qəhər içində boğularaq deyirdi: 
-Kaş, mən öləydim, anan sağ qalaydı, bala. Özümlə 

bacara bilmirəm. Ananızın bu dünyadan vaxtsız 
köçməsinə görə özümü günahkar sayıram. Axı mən onu 
həkimə getməyə məcbur edə bilmədim… Onu qoruya 
bilmədim. Mən xəstələnsəydim, mən onun vəziyyətinə 
düşsəydim, anan nəyin bahasına olursa, olsun məni 
ölməyə qoymazdı, həyata qaytarardı. Demək, mən çox 
günah bir iş tutmuşam. 

Qızına həyəcanlanmaq olmazdı. Atasına acizanə 
yalvarıb dedi: 

-Dədə, sən kişisən axı, taleyinlə barış, özünü ələ al, 
döz! 

-Bala, mənim kişiliyim də, böyüklüyüm də, hətta 
dəyanətim də ananla getdi. 
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Ramiz əvvəllər telefonda kiminləsə uzun-uzadı 
danışanda, qızı onun danışdığı adamın qadın olduğunu 
düşünərək deyərdi: 

-Dədə, mən istəmirəm ki, anamın yerində başqa qadın 
olsun. Tez-tez gəlib evi səhmana salaram, sənə yemək 
bişirərəm. Təki anama sadiq qal. Ancaq sonralar atasının 
gündən-günə pisləşən sağlamlığından narahat olaraq: - 
Dədə, mən tez-tez gələ bilmirəm. Anamızı da qaytarmaq 
qeyri mümkündür. Sənə həmdəm bir ağıllı qadın 
lazımdır. İşə gedəndə, gayıdanda qabağına çay-cörək 
qoysun. 

Onda da Ramiz qızına belə söz demişdi: 
-Mən hələ evlənmək barədə fikirləşmirəm. Sənin öz 

ailən var, qızım, tez-tez bura gəlməyin ailəndə narazılıq 
yaradar. Düzdür, evlənəsi olsam belə, ananın yerini heç 
kim verə bilməz, dünyanın ən gözəli, ən ağıllısı belə, 
Qəmərin çölə atılan dırnağına belə dəyməz! 

…İndi bu söhbətlər ona yuxu kimi gəlirdi… 
Doğrudanmı şərait adamı öz istəyinin əksinə getməyə 

sövq edir? 
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ALDANDIN, KÖNÜL, ALDANDIN… 
 

ün ərzində, hətta gecələr Nazilədən aramsız 
zənglər gəlsə də, Ramiz telefonu açmırdı… 
İşdən sonra dostları ilə görüşüb çay içir, 

söhbət edir, içindəki dərd-sərini unutmağa çalışırdı. 
Ancaq son zamanlar çox içdiyi üçün dostları da ondan 
qaçmağa başlamışdı. Harda olmalarına baxmayaraq, 
zənglərinə dərhal cavab verən dostları bir həftədən çox idi 
ki, onu arayıb, axtarmırdılar.  

Bu gün Ramiz həmişə dostlarıyla görüşdükləri kafeə 
gəldi. O tərəf-bu tərəfə boylandı. Dostlarından heç kim 
gözünə dəymədi. Bir neçəsinə zəng etsə də cavab 
vermədilər, tək-tənha oturdu, araq və yemək sifariş verdi. 
Gənc ofisiant soruşdu: 

-Araqla içməyə limonaddan, sudan nəsə gətirim? 
O, ofisiantı məzəmmətlə süzüb güldü: 
-Araq elə özü sudur da… 
Ofisiant bir söz demədən getdi, bir azdan onun 

verdiyi sifarişləri gətirib masaya qoydu. Ramizin tək-
başına bir araq şüşəsini boşaltması gənc ofisiantı çox 
narahat edirdi. Düşünürdü ki, birdən dava-dalaş salar… 
Adəti üzrə Ramiz yenə az yeyib çox içmişdi. Birdən qonşu 
otaqların birindən tanış gülüş səsləri gəldi. Ramiz sərxoş 
olsa da deyib-gülən dostlarını ürəyində qınadı. Və durub 
getmək istədi. Ofisiantı çağırdı:  

-Borcum nə qədərdi?  
Ofisiant sakit halda dedi: 
-Borcunuz yoxdur, veriblər. 

G 
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-Kim verib? 
Ofisiant ad çəkməyə tərəddüd etdi. 
-Mənə dedilər ki, soruşsanız, deməyim. 
Ramiz səsini yüksəldib: 
-Yooox! Deyəcəksən, bax, deməsən mən bunu başında 

sındıracam! - deyib boş araq şüşəsini əlinə götürdü. 
Qonşu otaqdan Cavid bu səs-küyü eşidib Ramizə 

yaxınlaşdı: 
-A qardaş, incimə, elə yerdəydik ki, sənə cavab verə 

bilmədik. 
Ramiz yarıayıq, yarısərxoş halda dedi: 
-Bayaqdan burda yeyib içirsiniz, mənim də zəngimə 

bilə-bilə cavab vermirsiz. 
-Sakit ol, Ramiz, sən 

son vaxtlar çox içirsən. 
Özünə nəzarət edə bil-
mirsən. Belə olmaz axı, 
yaxşı deyil. Söz deyən-
də də… 

Ramiz əlini yuxarı 
qaldırb, onun sözünü 

ağzında qoydu. 
- Sənin məsləhətinə ehtiyacım yoxdur! 
Sonra güclə ayağa qalxıb hamını eşidə biləcəyi bir 

səslə dedi:  
-Ofisiant, nə qədər veriblər?  
-On iki manat. 
-Ala, bu da on iki manat, apar kimdən almısan, qaytar 

ona.  
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-Ramiz əlini cibinə salıb pul çıxaranda yerində 
səntirlədi. Onun həddən çox içdiyini bilsə də, Cavid 
əlacsız halda aralıda dayanıb heç nə deyə bilmirdi. 

Ramiz saymazyana durub kafedən çıxdı. O gündən 
sonra bir daha dostlarına zəng etmədi. Üstəlik, könlünə 
yeyib-içmək düşəndə başqa kafeyə gedirdi... 

 
*** 

 
Günlərin bir günü Nazilə İlqara zəng edib Ramizi 

soruşdu. İlqar ona Ramizin son vaxtlar getdiyi kafenin 
ünvanını dedi. Nazilə həmin kafeyə gəldi. Ramizi 
soruşdu, dedilər hələ gəlməyib. Çıxıb, bir saat gəzəndən 
sonra yenə geri qayıtdı. Ofisiant Ramizin oturduğu yeri 
göstərib dedi ki, siz gedəndən on dəqiqə sonra gəldi. 

Masada boş araq şüşəsi var idi. Nazilə yaxınlaşıb 
onunla üz-üzə oturdu. Salam verdi. 

Ramizdən səs çıxmadı. 
-Məni niyə atıb getdin? Zəng də etmirsən. Eşqimiz elə 

bura qədərmiş, əzizim? - deyərək onu dümsüklədi.  
Ramiz başını azca qaldıraraq, qanı qara halda onu 

kinayə ilə süzdü və dodağının altında nəsə mızıldandı. 
Nazilə heç nə başa düşmədiyindən soruşdu: 

-Nə dedin, eşitmədim? 
Ramiz birdən dəli adamlarsayaq coşub: 
- Çıx get burdan! Rədd ol, gözüm bir də səni 

görməsin, eştdin! 
Nazilə təmkinini pozmadan asta səslə: 
- Niyə? 
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- Mən daha səni görmək istəmirəm. Vəssalam. 
-Bu nədir, bəhanəmi? Yoxsa, məndən gözəlini 

tapmısan? - deyərək zorla da olsa gülümsəməyə çalışdı. 
Sonra Ramizin qolundan tutub onu sirkələdi: - Peşiman 
olarsan ha... Barışmağa üz saxla. 

-Heç kimi tapmamışam. Axtarmıram da. Artıq 
peşman olmuşam, sənin şirin dilinə aldandığım üçün. 

-Yox, mən də səndən əl çəkən deyiləm. Sən məni 
qovursan? Heç bunu gözləməzdim səndən. – Qalxıb 
Ramizi qucaqlamaq istədi. 

-Dayan, sən mənim boynumu qucaqlama. Kaş, sənin o 
vaxt boynundan sürüşüb yerə düşən şarfını qaldıranda 
qolum sınaydı... İndi o şarf kimi dərd dolanıb boynuma, 
boğur məni.  

Siqaretini yandırıb dərin bir qüllab vurdu, sözünə 
davam edib dedi: 

-Sən nə qədər gözəl olsan da, mən öz şərəfimi, təmiz 
adımı sənin yalançı sevginə qurban vermərəm. Ac 
qalaram. Mərd-mərdanə ölərəm. Amma sən... Eh, sən belə 
şeyləri çətin anlarsan. 

-Niyə, mənə noolub ki, birdən-birə anlaqsız oldum? 
Ramiz onun üstünə çığırıb dedi: 
-Anlaqsız?! Hmm, sən həm də əxlaqsızsanmış. Bir 

əldə iki qarpız tutan. Bir dəfə sənə demişdim yer kürrəsi o 
qədər kiçikdir ki, hər bir sirr əvvəl axır bəlli olur. Mən 
əlimdə bir tikə çörəyimi kiminləsə bölüşə bilərəm, ancaq 
arvadımı yox. Əvvəlki ərlərinin aqibətini yaşaya 
bilmərəm. Qarımış qızla, ərdən boşanmışla, əri ölmüş 
qadınla görüşə bilərəm, ər-arvad kimi yaşaya bilərəm, 
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həttda evlənə də bilərəm, ancaq ərli qadınla və keçmişi 
pozğun qadınla əsla...  

-Bilirsən, nələr itirdin? 
 -Nələr? 
 -Rahat həyat, sevgi. Mən sənə sevgimlə bərabər hər 

şeyimi vermişdim. 
 -Gülməlidir, fahişənin sevgisi növbəti sevgi oyununa 

kimidir. Sən eyni zamanda iki nəfərlə yaşamısan. Buna 
sevgi deyirlər? Qaldı var-dövlətin, evin, dəniz kənarında 
villan, maşının məni heç vaxt maraqlandırmayıb. 

 -Əgər maraqlandırmayıbsa demək sevməmisən... 
 -Qadın ilan kimidir. Zəhəri məlhəm də ola bilər, həm 

də ki ölüm. Sevgi var-dövlətlə ölçülmür ay bədbəxt qadın. 
Sevməsəydim üzüyümü verməzdim sənə. Rahat həyatı 
hamı arzulayır. Əziyyətlə qazandığının qədrini bilərsən. 
Rahat da yaşaya bilərsən. Qazanmadığında özünü həmişə 
qonaq kimi hiss edərsən. Qaxınclı heç nə istəmirəm. Soltan 
Süleymanın gözəl, dərin bir kəlamı var: - “Mən öləndə 
tabutumun qarşısında dünyanın ən savadlı təbibləri 
getsin. Qoy bilsinlər ki, ölümün qarşısını heç kim ala 
bilmir. Əllərimi tabutdan çöldə qoyun. Qoy görsünlər ki, 
Süleyman boş gedir. Dünyanın malı-mülkü, var-dövləti 
bu dünyada qalır”. Heç kim özüylə beş arşın bezdən 
başqa heç nə aparmır. Yaxşı ki, hər gələndə sizə əli dolu 
gəlmişəm. Yoxsa, başıma qaxardın. Alfonsluq canımda 
olmayıb. Sevindim ki, mələk bir qadına rast gəlmişəm. 
Xəyallarımda planlar qurdum, xoş rahat həyat, öləndə də, 
sevdiyim qadının qollarında can vermək. Yaşadığım 
depresiyalardan qurtularam... Ancaq təəssüf ki, sən yıxıl-
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mış ağacı dibindən baltaladın. Sevgi hislərlə, duyğularla 
gəlməlidir. Şəhvətlə yox. Səni dərk edə bilməmiş şəhvət 
toruna düşdüm. 

-Kefini çəkəndən sonra atarsan da...  
-“İnsana söz kar etmirsə, qamçı da kar etməz”, - deyə    

Ramiz dedi. 
-Ramiz, bundan sonra hər şeydən imtina edərəm. 

Daha həyatımda səndən başqası olmayacaq, - deyə Nazilə 
yalvardı. 

-Fahişənin məhəbbəti, sədaqəti növbəti kişiyə kimidir. 
Yox, sən bunu mənimlə görüşən gündən etməliydin. “Ən 
böyük fəlakət sevginin nifrətə çevrilməsidir”. Nifrəti 
sevgiyə çevirmək qeyri mümkündür. Dur, rədd ol burdan, 
birdəfəlik əlini çək mənim yaxamdan!  

Bu sözləri sanki güclə dilinə gətirirdi, başını masanın 
kənarına dirsək verdiyi əllərinin arasına alıb zəhimli 
baxışlarını Naziləyə zillədi. Onun gözlərində içində 
çəkdiyi əzabın sanki şəkli görünürdü. Nazilə ayağa qalxıb 
onun verdiyi üzüyü barmağından çıxarıb hirslə masanın 
üzərinə atdı və mülayim bir səslə dedi: 

- Əgər geri dönsən, bağışlaram səni. 
Ramiz təzədən coşdu: 
-Sən məni bağışlaya bilərsən, bəs mən... mən bədbəxt 

özüm-özümü bağışlaya biləcəyəmi? 
Nazilə bütün cəhdlərinin boşa çıxdığını görüb, suyu 

süzülmüş adam kimi çıxıb getdi. 
Aradan bir neçə gün keçdi. Ramiz Nazilənin yenə 

həmin kafeyə gələcəyindən ehtiyatlanaraq daha ora 
getmirdi. Ürəyi yeyib-içmək istəyəndə dükandan araq alıb 



Rafiq Akif 

 178

evində şam edərdi. Bir gün şam yeməyindən sonra qabları 
yuyanda ürəyindən bərk sancı tutdu, döşəməyə yıxıldı.  

Ayılanda, özünü xəstəxanada, palatada uzanmış 
vəziyyətdə gördü. Ağzına oksigen balonunun şlanqı 
taxılmış, əl, ayaq barmaqlarının ucunda, döş qəfəsinə 
kardioqramma aparatının yumşaq naqilləri qoşulmuşdu. 
Dikəlmək istəyəndə köksündə küt ağrı hiss elədi. Gücünü 
toplayıb: 

-Ramin, - deyə qışqırdı. 
Ağ xalatda bir tibb bacısı otağa daxil oldu: 
-Dayı, ayılmısınız? Sizə qışqırmaq olmaz. 
Ramiz dəli kimi soruşdu: 
-Məni bura kim gətirdi? 
-Təcili yardım maşını gətirib. Oğlunuz evə gələndə 

sizi huşsuz vəziyyətdə görüb. Narahat olmayın, inşallah, 
tez sağalarsınız. 

Bir azdan Ramiz dəhlizdə gələn ayaq səslərini eşitdi. 
Ayaq səsləri onun yatdığı palatanın qapısında kəsildi.  

-Bu palatadakı xəstəni axşam içkili vəziyyətdə 
gətiriblər, yüngül infarkt keçirib. 

-Adı, soyadı... 
    -Ramiz Urfan. 

-Hə, tanıdım, bu adam bizim neçə ay öncə trompdan 
qəfil vəfat edən iş yoldaşımızın əridir, - bu sözləri deyən 
yaşlı həkim kardiologiya şöbəsinin müdiri idi. 
    -Qanında spirtin miqdarı çox olduğundan, tam 
müayinə edə bilmədik. 
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-Yazdığım bu sistemləri vaxtlı-vaxtında ona köçürün. 
Üç gündən sonra analizlər əsasında təkrar müayinə 
edərik. 

Səs kəsildi. Deyəsən, həkimlər onun hələ özünə 
gəlmədiyini zənn edib başqa palataya getdilər. Ramiz 
səsləri eşitsə də, nə gözlərini aça bilirdi, nə da qalxmağa 
taqəti vardı. Bir də üç gündən sonra tam ayıla bildi. Əlinin 
içindəki elektrik siqnalını sıxdı. Bir neçə saniyədən sonra 
tibb bacısı ona yaxınlaşdı: 

-Dayı, ayılmısınız? Bir şey sizi narahat etmir? 
-Yox, qızım, bir kağız-qələm gətir, deyəcəklərimi də 

yaz. 
Tibb bacısı heç bir dəqiqə keçmədi ki, gəlib çarpayının 

yanında oturdu. Ramiz dedi: 
-Yaz, qızım, Cavid Goran, İzzət Məmmədli, İlqar 

Vəlixanlı, Asif Qurban, Nazim Sülhəddin və Nazilə 
Əlizadə. Yazdınmı? 

-Bəli, yazdım. 
-Bu adamlar məni yoluxmağa gəlsələr, içəri 

buraxmayın. Oldumu, qızım? Ümumiyyətlə heç kimi 
görmək istəmirəm, uşaqlarımdan savayı. 

Tibb bacısı dedi: 
-Bəli, dayı, oldu. Başqa növbədəki iş yoldaşlarıma da 

bunu çatdıraram.  
Amma Nazilə Ramizin ev telefonunun nömrəsini 

bildiyi üçün axşam vaxtı zəng etmişdi. Ramiz oğluna 
tapşıra bilmədiyi üçün Ramin atasının xəstəxanada 
olduğunu Naziləyə demişdi.  
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Nazilə səhərisi günü xəstəxanaya gəldi. Ona dedilər 
ki, heç kim reanimasiya şöbəsinə buraxılmır, hətta ən 
yaxın qohumları da.  

Nazilə Ramizi müalicə edən həkimlə danışa bildi. 
-Narahat olmayın. Elə də qorxulu bir şey yoxdu. 

Ancaq stresdən, əsəbdən qaçmalıdır. Yoxsa ağır infarkt ola 
bilər.  

Həkimin ciddi xəbərdarlığından sonra Nazilə də 
kor-peşiman geri döndü.  

Dostları bilirdi ki, Ramiz onlardan küsüb, ona görə də 
yeyib-içməyə başqa kafeyə gedir. Bir həftədən sonra 
həmin kafeyə getdilər ki, könlünü alsınlar. Kafe işçiləri 
onun neçə günlərdi ki, bura gəlmədiyini dedilər. Onlar da 
Ramizə zəng etdilər. Həkimlər Ramizin mobil telefonlarını 
oğlu Raminə vermişdilər. Ramin də zəng edənlərə cavab 
verəndə atasının xəstəxanada olduğunu deyirdi.  

Ramiz reanimasiya şöbəsindən on iki gündən sonra 
müalicə otağına köçürülmüşdü. Dostları onun müalicə 
korpusuna köçürüldüyünü biləndən sonra xəstəxanaya 
gəldilər. Onları tibb bacısı içəri buraxmadı, qəti şəkildə 
dedi: 

-Mənə tapşırılıb ki, heç kimi içəri buraxmayım. Hələ 
narahatdır. Həkimə müraciət edin.  

Həkim də eyni cavabı verdi: 
-Heç kimi görmək istəmir.  
Dostları da kor-peşiman geri qayıtdılar. 
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ƏDALƏT AXTARIŞINDA 
 

alata Ramizə çox darıxdırıcı gəlirdi. O burada 
özünü dəmir barmaqlıqlar arasında olduğu 
kimi hiss edirdi. Ürəyi möhkəmcə sıxılırdı, elə 

bil havası çatmırdı. Bunu onun həkimi də hiss etdiyindən 
tibb bacılarından birinə tapşırmışdı ki, xəstəni aradabir 
təmiz havaya çıxartsınlar. – Tibb bacısı da gendə bir neçə 
dəfə Ramizin qolundan yapışaraq onu təmiz havaya 
çıxardırdı. 

Günlərin bir günü də belə gəzintilərin birində Ramiz 
tibb bacısını qaşqabaqlı görüb soruşdu:  

- Nə olub belə qızım, niyə qəmginsən? 
-Dayı, anam neçə gündür xəstəxanada olduğu üçün üç 

yaşlı kiçik qızımı qoymuşam qonşunun ümüdünə. 
Qonşunun da kiçik uşaqları olduğu üçün dedim, başı 
qarışar onlara, mənim qızım baxımsız qalar. Elə də oldu. 
Səhər tezdən baxdım ki, qızımın qızdırması var, işə zəng 
edib uşağı həkimə aparacağımı deyəndə, işdə müdiriyyət 
mənə inanmayıb, işə gəlməyimi tələb etdi. Mən nə edim 
ki, uşağım tez-tez xəstələnir? 

-Ananın yanında mobil telefonu var? 
-Var, dayı. Ancaq işə gələn kimi telefonlarımızı alırlar 

ki, işdən yayınmayaq.  
-Al, nömrəni, bilirsənsə zəng elə, - deyə Ramiz 

telefonu ona tərəf uzatdı. 
Tibb bacısı Aytənin danışığı bir dəqiqə çəkmədi. 

Ancaq qəmginlik simasından çəkilmədi. 
    -Nə oldu qızım, anan necədir? 

P 



Rafiq Akif 

 182

    -Anam yaxşıdır, - dedi. İşdən sonra uşağa dəyib ge-
dəcəm anamı yoluxmağa. Ancaq... 

-Qonşunun mobil nömrəsini bilirsənsə danış – deyə 
Ramiz qadının fikirli olduğunu görüb dedi.  

-Bilmirəm, amma sizə zəhmət verirəm, deyəsən... 
-Nə zəhmət qızım, burada nə var ki? Buyur danış. 
Aytən telefonu qaytarandan sonra yenidən Ramiz 

müəllimə minnətdarlığını bildirdi.  
Onlardan bir qədər aralıda yaşlı bir kişi nədənsə giley-

lənirdi. 
-Nə olub ay ağsaqqal, nədən narazısan? – deyə Ramiz 

ondan soruşdu. 
-Hər şeydən. Birdə ki, sən məndən yaşlısan, mənə 

ağsaqqal deyirsən? 
-İncimə, çox təəssüf ki, həyat səni çox qocaldıb, 

qardaş. Yaşlı görsəndiyin üçün dedim. 
 -Məni qocaldan indiki zamanədir. Bu vətən üçün can 

qoymuşam, bədənimin altmış faizi şikəst vəziyyətdədir. 
Düzdür, vətən qarşısında borcumdur, ancaq belə də 
olmaz. Burada qəribə bir vəziyyət yaradıblar, pul 
verməsən sənə baxıb, eləmirlər. Belə də iş olar? 

 Ramiz yaşlı kişinin əsəblərini sakitləşdirmək üçün 
dedi: 

 -Bilirsən, qardaş, sovet hökuməti deyil indi, kapitaliz-
mdir. Daha doğrusu, kapitalizimə keçid dövrüdür. Belə də 
olmalıdır, özünü narahat eləmə. 

 Kişi əsəbi halda dilləndi: 
 -Kimi dindirirsən, hamı eyni sözü deyir, keçid 

vaxtıdır,vəssalam. Bu keçid vaxtı nə vaxta qədər davam 
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edəcəkdir? Beş il olar, ya on il? Yüz il davam etməyəcək 
ki?... Sənə nə var ki? Yəqin yaxşı vəzifədəsən, ya da çoxlu 
pulun var. Ona görə sənə köməkçi də veriblər, deyərək 
tibb bacısını göstərdi. - Ancaq mənə qarşı saymamazlıq 
edirlər. 

-Yox qardaş, pulum var, amma var-dövlətim yoxdur, 
adi yazaram. Beş ildir mən də məhkəmələrdəyəm. Bir 
dələduz tikinti şirkətinin rəhbəri bir mənzili bir neçə 
nəfərə satıb. Əvvəlcə, suda alıb mülklər alaraq qohum-
larının sənədləşdirib. Sonra da mənim kimi sadəlövh 
insanlardan pul alaraq, bizlərə evlər tikəcəyi adıyla 
aldadıb. MTK3-nın sədrini tutublar, adında heç bir mülkü 
olmadığı üçün zərər çəkənlərə heç nə vəd olunmur. 
Qanunlar yüngülləşdirilib deyə belə dələduzluq artıb. 

-Sovet vaxtı belə əməllər yox idi. 
-Yox qardaş, onda da vardı, ancaq bu qədər yox. Mil-

yonlarla pul yeyintiyə və “perepiska”ya görə Özbəkis-
tanın birinci katibi Rəşidovun işini SSRİ4 prakrorluğunun 
müstəntiqləri araşdıranda, ipin bir ucu SSRİ nazirlər 
sovetinin sədri Rıjkova çıxanda işi bağladılar. Həm də 
mətbuatda və televiziya kanallarında ciddi senzura 
qoymuşdu Sovet höküməti. Ancaq hökümətin istədiyi 
mövzuda yazılar dərc olunurdu və televiziyalarda da 
həmçinin.  

Bir az söhbət eləyəndən sonra İlhamın hərbçi olaraq 
iki müharibə iştirakçısı olduğu bilindi. Əfqanıstandan 

                                                            

3 MTK-Mənzil Tikinti Kombinatı 
4 SSRİ-Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı 
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sonra kantuziya alsa da, Qarabağda başlayan savaşda 
könüllü iştirak edib. Dəfələrlə döyüşlərdə ağır yaralanıb, 
indi isə böyrək funksiyasının çatışmamazlığından xəstə-
xanada müalicə alırdı. Ağrılardan əziyyət çəkirdi, ona 
görə də çox əsəbiydi.  

 Ramiz ona kömək edən tibb bacısı ilə palataya 
döndülər ki, sistem vurulsun. Palataya başqa tibb bacısı 
daxil olub dedi: 
    -Ramiz müəllim sizsiniz? 

-Bəli... 
-Uzanın, sizə sistem qoşacam. 
-Bəs, Aytən bala evə getdi? 
-Aytən xanımı şöbə müdürü işdən çıxardı. 
-Nəyə görə? 
-İş vaxtı telefonla danışan görüb deyə. 
Ramiz palatadan çıxıb, şöbə müdürünün otağına 

getdi. 
Qapını döyüb, otağa daxil olmaq üçün icazə istədi. 
-Buyurun Ramiz müəllim, necədir əhvalınız, nara-

hatçılıq yoxdu ki?.. 
-Bura gələnə kimi əhvalım yaxşıydı. Deyin görək, tibb 

bacısı Aytən xanımı işdən niyə qovmusunuz? 
-Mənim şöbəmdə hər kəsə mobil telefonla danışmağı 

qadağan etmişəm. İki gün əvvəl telefonla danışanda 
tutmuşdum onu, xəbərdarlıq etdim. Başa düşmədi. İndi 
daha onu işdə saxlaya bilmərəm. 

-Mən bilirəm ki, məsuliyyətli həkimsiniz ancaq, 
başqalarının taleyi, çətinlikləriylə də bir maraqlanın. 
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-İş vaxtı mən bütün çətinliklərimi arxa plana ke-
çirirəm. Başqalarına da bunu tövsiyə edirəm, - deyə həkim 
dilləndi.. 

-Bəzən elə bir çətinlik olur ki, onu tez vaxtında eləmək 
lazımdır. O qız atasını uşaqlıqda avtomobil qəzasında 
itirib. Yoldaşı bir tikə çörək puluna görə Türkiyəyə gedib, 
gəlir. Anası xəstəxanada olduğu üçün üç yaşında qızını 
qonşunun ümidinə qoyubdur. Uşağı qonşuda qalanda 
soyuqlayıb xəstələnib. Uşağını həkimə aparmaq üçün sizə 
zəng edib, icazə istəyib. Siz də icazə verməmisiniz. 

-Başa düşürəm, ancaq mən sözü bir dəfə deyirəm,- 
deyə həkim dilləndi. 

-Həkimlərə telefon 
olar, başqa tibb persona-
lına olmaz? Ona mobil 
telefonu mən vermişəm, 
vermişəm ki, anasına zəng 
etsin. Məni xəstəxanadan 
qova bilərsiniz, ancaq onu 
qaytarın. 

-Nə danışırsınız, sizi 
bu vəziyyətdə heç evə buraxa bilmərəm. Ancaq eşitdiyimə 
görə oğlunuzun köməkliyi ilə iki dəfə evə gedib 
gəlmisiniz. Yolda əhvalınız pis olsaydı bütün məsuliyyəti 
mən çəkməliydim. Barənizdə mən hər şeyi bilirəm. Ancaq 
siz də səhhətinizə laqeyd olmayın. 

-Əgər mən dediyimə əhəmiyyət vermirsinizsə daha 
deyəcək sözüm yoxdur. 
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Şöbə müdürü başının işarəsiylə “yox” deyəndə, Ramiz 
otaqdan çıxıb palataya getdi. Xəstəxana paltarını çıxarıb 
kostyumunu geyinəndə tibb bacısı: 

-Dayı hara gedirsiniz, bəs müalicəniz? 
-Get bala işində ol. Mən müalicədən imtina edirəm. 

Burada insanı, deyəsən, müalicə etmirlər, burada insanı 
öldürürlər. 

Tibb bacısı pərişan halda otaqdan çıxdı.  
Ramiz müəllim də paltarını yığışdırıb palatadan 

çıxanda şöbə müdürüylə qarşılaşdı. 
-Mən onu işə qaytardım. Ancaq məni də başa düşün, 

Almaniyada oxumuşam. Çalışıram ki, bizdə də onlar kimi 
hər sahədə dəqiqlik, nizam-intizam olsun. 

-Adil müəllim, bura Almaniya deyil, bizdə həm şərq 
həm də qərb mədəniyyəti var. Bizim onlar kimi dəqiq 
olmağımıza müəyyən vaxt lazımdır. Ancaq insanlıq isə 
hər bir vəzifədən yüksəkdədir. Adınız kimi ədalətli olun. 
Axı, təkcə dəva-dərmanlarla insanları müalicə etmək 
kifayət etmir, onların qeydinə qalmaq, dərd-sərləriylə də 
maraqlanmaq lazımdır. 

 Ramiz havasını dəyişmək üçün xəstəxananın h-
əyətinə düşəndə İlhamla zəngləşib oturub ordan-burdan 
söhbət etdilər. 

 Ramizi iyirmi gündən sonra xəstəxanadan burax-
dılar. Evdə cansıxıcı olduğu üçün işə çıxırdı. Xəstə-
xanadan çıxandan sonra vaxt tapıb İlhamla zəngləşə 
bilmirdi. Bir həftə keçəndən sonra avtobusa minəndə İlha-
mı gördü. Arxası ona tərəf olduğu üçün salamlaşa bil-
mədilər. Qarşısında oturacaqda bir cavan oğlan otur-
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muşdu, o isə ayaq üstə bir əllə güclə dəstəkdən tutmuşdu. 
Qarşıdakı dayanacaqlardan birində qısa yubkalı gənc bir 
qız avtobusa mindi. Oğlan qızı görüb qalxdı ki, ona 
oturmaq üçün yer versin.  

 Ağrıdan ayaqüstə güclə dayanan İlham oğlanın 
düşəcəyini zənn edib onun yerində əyləşdi. Oğlu yaşında 
olan oğlan isə: 

-Ay kişi görmürsən qadın gəlir? Sən qadına hörmət 
elə, ayıbdır, axı.  

İlham ona necə cavab verəcəyini bilmədi. 
-O mənim qızım yaşındadır. Ayaq üstə dayana da 

bilər. Ancaq sən mərfətsizliyini, tərbiyəsizliyini, artıq 
göstərdin.  

Bu vaxt Ramiz dözə bilməyərək oğlana yaxınlaşıb: 
-Bu kişi iki müharibədə olub, xəstədir, güclə dayanır 

ayaq üstə... Utanmırsan, onunla belə danışırsan? 
-Onu mən göndərmişəm müharibəyə? Yoxsa, kiməsə 

borcum var, yerimi verim? 
Ramiz müəllim əsəbləşdi: 
-Sən həqiqətən də tərbiyəsizsən. Bu işarəni qanırsan 

nə deməkdir?- Oturacağın yuxarısında şüşəyə çəkilmiş 
şəkli göstərdi və oğlanın qolundan hirslə tutub şəkilə tərəf 
çevirdi. - Bu şəkil yaşlı və əlillər üçün yer deməkdir. Başa 
düşdün? Sənin bu yerdə oturmağa heç haqqın da yoxdur, 
bunu qandınmı?.. 

Oğlan utandığındanmı, ya da sözünün keçmə-
diyindən ədabazcana hərəkətlə avtobusdan endi. 
Hərçəndi, utanan sifət yox idi onda. Görkəminə baxanda 
varlı ailədən olduğu bilinirdi. Sərnişinlər əvvəlcə gəncə 
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bəraət qazandırmaq istəsə də, sonra Ramizin sözündə 
həqiqət olduğunu başa düşüb: 

-Bizim vaxtımızda böyüyə, kiçiyə hörmət vardı, indi 
isə hər şey yox olub gedibdir. 

-Metro, avtobus, ümumiyyətlə nəqliyyatda belə 
hallara tez-tez rast gəlirəm. Cavanlar oturub, yaşlılar ayaq 
üstə qalırlar. Tərbiyədə tək valideyinlər cavabdeh deyil, 
siz, biz bütün cəmiyyət günahkardır. İctimai qınaq 
olmalıdır.  

 Avtobus sürücüsü: 
-Düz deyirsiniz, ancaq bizim başımız qarışır yola-rizə. 

Bunun üçün nəqliyyat nazirliyi müşahidə kameraları 
qoymalıdır avtobuslara. Nəzarət olmadığına görə onlar da 
bizimlə bu oyunları çıxardırlar. O oğlan qonşuluğumda 
yaşayır. Həyətlərində neçə xarici bahalı maşınlar var. 
Atası məmurdur. Yanımızda dörd mərtəbəli ev tikəndən 
suyumuz, qazımız, işığımız zəifləyib. Adamı yandıran 
odur ki, oğlum cəbhə zonasında əskərlik edir. Ancaq bu 
harınlamış məmur oğlu isə oğlumdan da iki yaş 
böyükdür. Güya xəstədir, ordudan xəstəlik adıyla təxris 
olunubdur. Siz deyin, hansı məmur balası döyüş böl-
gəsində əskərlik edib, ya da şəhid olubdur?  

  
*** 

 
Nazilənin işlədiyi yerin telefon nömrəsini tapıb zəng 

etdi. Katibə Xasay müəllimin burda olduğunu, Nazilə-
ninsə xəstə olduğunu dedi.  

Katibə qız ona qəbul günləri barədə məlumat verdi.  



Yalquzaq qayası... 

 189

“Tutalım getdim, bu görüşdən mən nə əldə edəcəyəm 
ki? Onsuz da olanları bundan sonra düzəltmək çətindi” 
deyə düşündü.  

Amma Xasayı görüb, ona bir kəlmə söz demək 
istəyirdi : - ”Meşədə armudun yaxşısını ayı yeyər...”  

Amma xəstəxandan təzə çıxdığını, və Nazilənin anası 
Nigar xanımın dediyi sözü xatırlayıb fikrindən daşındı: - 
“Bala, özünü bircə o Xasaydan gözlə... “Arxalı köpək qurd 
basar” - deyiblər. Onda mərhəmət, insanlıq deyilən şey 
yoxdur. Səni də şərləyib bataqlığa salar!..” 

 
MƏHƏBBƏTİN GÖZÜ KOR OLAR... 

 
ir gün kafedə olarkən özündən yaşlı bir kişi ona 
yaxınlaşdı, içkili vəziyyətdə dedi: 

 - Qardaş, siqaretindən birini olar?  
-Buyurun. – Ramiz ona siqaret uzatdı.  
Kişinin sifəti ona tanış gəlirdi. Ancaq yadına sala 

bilmirdi ki, onu hardan tanıyır. İçkili adam da siqaretini 
tüstülədə-tüsdülədə Ramizə diqqqətlə baxırdı:  

- Siz mənə tanış gəlirsiniz, amma bilmirəm hardan…  
-Siz lap telepatsınız. Fikrləri oxuyursunuz. Bayaqdan 

mən də sizing barədə fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, sisi 
haradan tanıyıram, harada görmüşəm. 

Bir az söhbət edəndən sonra öyrəndi ki, eyni ra-
yondandırlar. Ramiz ona öz adını deyəndə:  

-Mənim adım Nizamdır. – deyə kişi özünü təqdim 
etdi.  

B 
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-Çox gözəl. Nizam müəllim, sizi yaxşı tanıyıram. 
Məktəb vaxtı sizin sevginizə heyran qalmışdım. Ancaq 
sonra çox təəssüf ki, tale sizinlə də oyun oynadı. İlk 
məhəbbəti uşaq sevgisi adlandırmaq olar. İlk sevgi, bəlkə 
də, insanın təsəvvüründə, xəyallarında özünü aldatdığın 
sevgidir. 

-Düz deyirsiniz. 
Rayonda Nizamı tanısa da, onun bu qəribə sonluqla 

bitən ilk məhəbbət hekayəsini bilsə də, əlinə düşən bu 
fürsətdən istifadə edib, ondan daha dəqiq öyrənmək 
istəyirdi ayrılmaqlarını səbəbini. 

-Artıq gecdir, başqa vaxt görüşüb, ətraflı söhbət edərik. 
Bir-birinin mobil telefon nömrələrini öyrənərək, xu-

dafisləşdilər. Ayrılandan sonra Nizamın bu qəribə ilk 
məhəbbət həyatını yolboyu yadına saldı. Öz dərdi bir 
yana ancaq sevgisinə pərəstiş etdiyi Nizamın bu qəribə 
sonluqla bitən, tapmacaya dönən məhəbbətinə cavab 
axtarırdı. 

 Ramizgildən bir neçə küçə aralıda iki oğlan, bir qız 
yaşayırdı. Onlar ayrılmaz dostlar idi. Bir yerdə oyna-
yırdılar. Nizam uşaqlıqda Fidanın saçını yolar, cırnadar, 
sataşar, onu ağladar və həzz alardı. Mehman isə həmişə 
mehriban rəftar edərdi onunla. Ancaq Nizam ona əzab 
versə də, onu sevirdi. Uşaqlıqda atasını itirmiş, anası 
ikinci dəfə ərə getmişdi. Anası ərə gedəndən bir il sonra 
oğlunu görməyə və özüylə aparmağa gəlmişdi. Əmisi 
uşağı vermədi. Nizamı müəllim işləyən əmisi uşaqlıqdan 
ərköyün böyütmüşdü. Yaxşı oxuduğu üçün instituta da 
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daxil olmuşdu. Mehman isə səkkizinci sinifdən texnikuma 
qəbul olmuşdu. Nizam əsgərliyə gedəndə Fidana demişdi:  

-Məni gözlə! 
Mehman bir neçə dəfə Fidana ürəyini açsa da qız ona: 
-Mehman, mən Nizamı sevirəm, - demişdi. 
Onların uşaqlıq və məktəb illəri bir yedə keçmişdi. İki 

dost Fidana görə bir neçə dəfə dalaşmışdılar. Nizam onu 
incitsə də, Mehman həmişə ona qəhmər çıxmışdı. Lakin 
Fidanın Nizamdan xoşu gəlirdi. Mehmandan neçə dəfə 
elçi gəlsə də, boş qayıtmışdılar.  

Mehman texnikumu bitirdi. Əsgərlikdən bir il yarım 
Nizamdan tez qayıtdı. Nizam əsgərlikdə olanda Mehman 
bir neçə fəfə Fidanın qarşısını kəsib ona ərə gəlməyə razı 
salmaq istəmişdi.  

Hətta bir dəfə sərxoş vəziyyətdə Fidan gecə növ-
bəsindən işdən gələndə onu zorlamaq istəmişdi ki, məc-
bur olub ona ərə getsin. Paltarını cırsa da, niyyətinə çata 
bilməmişdi. Küçədən keçən bir kişi onu döyüb, Fidanı da 
evlərinə kimi ötürmüşdü. Fidanın anası hadisədən xəbər 
tutsa da, ərinə deməmişdi. Şikayət etmədilər ki, qızın 
adına söz çıxar. Anası onu işdən çıxartdırdı. Nizam 
əsgərlikdən qayıdan kimi nişan edib, Fidanın barmağına 
üzük taxdı. Mehman tez-tez içkili olurdı. Nizam bir dəfə 
onun sərxoş olduğunu görüb aralanmaq istəsə də, 
bacarmamışdı. 

-Yox, qardaş, gedək bizə, oturub yeyib-içək. 
-Mehman, əl çək, yorğunam, işdən gəlirəm. 
-Sən hər şeyi unutmusan? Bilmirsən ad günümdür? 

Həmişə ad günlərində bir yerdə olmuşuq axı… 



Rafiq Akif 

 192

-Bağışla, yadımdan çıxmışdı. Təbrik edirəm. Yüz yaşa. 
Axı səni təbrik eləməyə hədiyyə də almamışam. 

-Zərər yoxdu, keç içəri həyətə.  
Könülsüz də olsa həyətdə qoyulan masanın arxasına 

oturdular. Mehmanın anası “xoş gəldin” deyəndən sonra, 
Nizamı nişan münasibəti ilə təbrik etdi. Stolun üzərinə 
yemək gətirildi. Mehman araq süzdü. Nizam dedi: 

-Sən yaxşıca vurmusan, bəsdi, daha içmə. 
-Əşi, professorluq eləmə, mənim sağlığıma!.. - deyərək 

qədəhini Nizamın qədəhiylə toqquşdurdu. 
-Sənin sağlığına, qardaş.  
Araq şüşəsini boşaltdılar. Mehman elə sərxoş idi ki, nə 

dediyini özü də bilmirdi.  
-Eşitdim nişanlanmısan? Təbrik edirəm.  
-Sağ ol. 
-Fidan uşaqlıqda yaxşı qız idi, indi yox. 
 -Nə demək istəyirsən? Fidan haqqında niyə belə 

düşünürsən? - deyə Nizam soruşdu. 
-Əl çək ondan. O, yaxşı qız deyil. - Mehman kəkə-

ləyə-kəkələyə, heç özü də dərk etmirdi, nə danışır.  
Nizam bilirdi ki, Mehman da Fidanı sevir. Ancaq yenə 

də ürəyini şübhə aldı:  
-De görüm, nə demək istəyirsən? 
-Qardaş, qadın şərab kimidir. Əvvəllcə səni meyxoş 

edər, başını dumanlandırar. Təsiri keçəndən sonra başını 
ağrıdar.  

-Əşi, uzunçuluq eləmə, mətləbə keç.  
- O, mini yubka geyinir. 



Yalquzaq qayası... 

 193

-Nə olsun ki, sənə nə var, o, mənim nişanlımdır. 
Özümüz bilərik, ikincisi də yubka geyinir, ancaq qısa yox. 
Hamı necə, o da elə. - Hövsələdən çıxmış tərzdə: - Sözünü 
de görüm, nə demək istəyirsən. Tez elə… - dedi. 

-Onu işdən gələndə zorlayıblar. - Mehman bunu 
deməklə elə bildi ki, Fidanla izdivacı pozulacaq. Sonra 
məcbur olub ona ərə gələcək. 

-Ə, axmaqlama. Sən özün də yaxşı bilirsən, Fidan, tər-
biyəli qızdır. Onların nəslində pozğun olmayıb. Mən yaxşı 
bilirəm ki, sən də onu sevirsən, ancaq o, məni seçib. 

Nizam qəzəblə sözlərini deyəndən sonra, şağollaş-
mamış durub çıxdı. Mehman onu səsləsə də daha heç nə 
eşitmək istəmirdi. Fidangilə gəldi, Fidanın atası və anası 
həyətdə oturmuşdular. O, salamsız-kəlamsız Fidanı 
çağırdı. Fidanın valideynləri təəccübdə qalmışdılar. 
Nizam Fidanın qolundan tutub valideynlərdən uzaq-
laşdırdı. Fidan ona hər şeyi olduğu kimi danışdı. Həmin 
gecə hamı yatdı, Fidandan və Nizamdan savayı. Nizam 
dəfələrlə Mehmanla danışmağa getmək istədi. Güclə 
dözdü səhərə kimi. İşdə onu bikef görən müdiriyyət, evə 
buraxmaq istədilər ki, sabah gəlsin. Ancaq o, etiraz etdi. 
İşdən dönəndə Mehmanı qapılarının qarşısında sərxoş 
gördü. Özünü tablayaraq:  

-Qoy ayıq olsun, verim cavabını, - dedi. Yanından 
ötüb keçmək istəsə də, Mehman onun qarşısını kəsdi: 

-Ə, böyümüsən? Niyə salam vermirsən? İndi incinar-
san deyə uşaqlıq dostuna salam düşmür? 
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-Mehman, sən alçaqsan. Dost dosta belə edər? Sən əsl 
düşmənsənmiş ki… Sənə bundan sonar nəinki dost heç 
insan da deyə bilmərəm. 

Mehman qəfil onun üstünə atıldı. Yerə yıxıb yumruq 
və təpiklə onu vurmağa başladı. Uşaq vaxtlarında 
karateyə getmişdi. Döyüşməyi bacarırdı. 

Nizamın üzü-gözü qan içində idi. Mehman indiyə 
kimi belə həyassız olmamışdı. Onu vəhşi kimi döyürdü. 
Dəhşətli o idi ki, haqlı ola-ola dostu tərəfindən 
döyülürdü... 

-Sənə dedim ki, əl çək ondan. Evlənsən də, oğraş 
olacaqsan, bəli, mən zorlamışam onu. – Mehmanın həya-
sızlığı artıq həddini aşırdı… 

-Sən ona heç nə edə bilməmisən. – Nizam dedi. – 
Sadəcə, şər atırsan. 

Mehmanın anası və qonşular onları aralaya bilmirdi. 
Mehman küçə söyüşləri ilə Nizamı təhqir edirdi. Nizam 
döyülməkdən daha çox, dostunun onun və Fidanın 
ünvanına yağdırdığı söyüşlərə dözə bilmirdi. Buna görə 
də cib bıçağını çıxarıb Mehmanı qorxuzmaq istədi, bıçaq 
Mehmanın qarnına girdi. Xəstəxanaya aparılanda yolda 
keçindi. Nizamı da üstü-başı qan içində polisə apardılar. 
…İllər sonra cəzasını başa vurub qayıtdı. Fidan onu 
sevdiyi üçün əhdinə sadiq qalaraq yolunu gözlədi. Fidanla 
evləndi. İki uşaqları dünyaya gəldi, ancaq artıq o uzaq 
uşaqlıq və gənclik sevgisindən əsər-əlamət yox idi. Uşaq 
vaxtlarında bütün sevənlər kimi onlar da aralarındakı 
məhəbbətdə heç bir eyib görmürdülər. İndi hər ikisini bu 
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məhəbbət bezdirib süst salmışdı. Sanki bir-biri ilə 
yaşamağa məcburdular.  

Beləcə, onların üç illik ailə həyatı sona yetdi. 
Ayrıldılar… 

 
*** 

  
Üstündən bir neçə həftə keçəndən sonra istirahət 

günü Ramiz ona zəng etdi. Mərkəzdə olan kafelərin 
birində görüşüb, söhbət eləməyə başladılar. Dənizdən 
əsən güclü Bakı küləkləri kimi Nizam da xaraktercə çox 
sərt idi. Hətta, özündən çox-çox kiçik olan adamlarla 
vaxtilə xoş ünsiyyət bağlayan adam, indi hər bir şeyə 
laqeyd idi.  
   Ramiz soruşdu: 

-İndi haralardasınız, ay Nizam müəllim? 
-Görmürsən, oturub səninlə vururam?! – deyə o, 

gülümsədi. 
-Bakıda olursunuz?  
-Bəli. 
-Mənə özün barədə ətraflı danış. 
-Nə danışım? Ondan sonra başqası ilə evləndim, bir 

qızım, bir də oğlum var. İkisini də evləndirmişəm. 
-Bəs əvvəlki uşaqların? 
-Uşaqlarım üçün burnumun ucu göynəyirdi. Bilirsən 

onları nə qədər çox istəyirəm. Valideynlərin günahlarının 
əvəzini həmişə uşaqlar çəkirlər. Əslində, burada uşaqların 
heç bir günahı yoxdur. Rayona gedib uşaqlarımı görmək 
istədim yoldaşımdan ayrılandan bir il sonra. Mənə dedilər 
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ki, onlar evi satıb, köçüblər başqa rayona. Dəfələrlə 
qəzetdə elan verdim. Milis axtardı, tapılmadılar. O 
uşaqlarım da evlidirlər indi, toya çağırmışdılar. Mən 
toyda bildim ki, başqa rayondan da Bakıya köçüblər. İndi 
məktəbi qurtaran nəvələrim var. 

-Heç olmasa, görüşürsünüz uşaqlarınız və nəvələ-
rinizlə? Necə tapdınız onları? 

-Bir dəfə metroda qarşı oturacaqda oturan bir xanım 
tez-tez mənə baxırdı. Üzü tanış gəlirdi. Mən ona baxanda 
üzünü yana çevirdi. Sonra ünvanıma toy dəvətnaməsi 
gəldi. Dəvətnamədə ancaq uşaqların və toy yiyəsi Telman 
yazılmış bir adamın və şadlıq sarayının adı vardı. 
Telmanın kim olduğunu müəyyənləşdirə bilməsəm də, bir 
çox tərəddüdən sonra toya getdim. Həmin qadın orda idi, 
metroda gördüyüm. Onda tanıdım ki, bu, Fidandır. Onu 
təbrik etmək istəsəm də, məndən aralı qaçdı. İkinci həyat 
yoldaşı qolumdan tutub məni yerimə otuzdurdu:  

-Uşaqlarını təbrik edə bilərsən, ancaq Fidana yaxın 
getmə. 

-Öz dogma oğlumun toyunda qonaq qismində olmaq 
bilirsən necə dəhşət imiş. Doğma balarım da mənə qarşı 
laqeyid yanaşdılar. Camaatdan utanırdım. Axı, niyə belə 
olmalı idi? 

Ramiz də öz həyat tarixçəsini nəql etdi ona. Onlar 
arada bir-birinə zəng vurub dərdləşdilər... 
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AQİBƏT 
 

oyuq dekabr ayının ilk günləri idi. Artıq Ramizə 
etdiyi zənglərin əhəmiyyətsiz olduğunu başa 
düşən Nazilə öz taleyi ilə barışmışdı. Zəng 

etmək fikrindən birdəfəlik daşınsa da Ramizin: - “Bax, ne-
cə ümidlə sevmişdim səni, eləcə əzabla da unuda-
cağam…” deməsi onu içəridən qovurudu. İndi o dövlətli 
qoca aşnasını da əlindən buraxmaq istəmirdi. O, yenidən 
özünü qoca dediyi Xasayın ağuşuna atmışdı. Onun xoş 
qılığına, sevgi oyunlarına könülsüz, canının dərdindən 
cavab verirdi. Qoca da az bilmirdi, guya ona nəvaziş 
göstərib qayğısına qalıb deyirdi: 

- Qəm yemə, taparıq sənə birini. 
-Neçəncini? 
-Sənə lap cavanını tapacam. Sənin hər şeyin var, evin, 

maşının, dəniz kənarında imarətin… 
-Nə olsun. Neylərəm qızıl taxtı… bir qızıl baxtım 

olsun, demişlər. Mənim ki, ailə xöşbəxtliyim yoxdur… 
“Neyləyirəm qızıl teşti ki, içinə qan qusuramsa?” 

-İndiki zamanədə elələri var ki, pula görə nənəsi 
yaşda adamla da ailə qurur. 

-Qursun da, bunun ki, məhəbbətə dəxli yoxdur! Oğ-
lum yaşında alfonslarla yatıb-durmağın nəyi xoş-
bəxtlikdir?..  

-Bəyəm sən xoşbəxt deyilsən? 
-Sən gözümü açmağa qoydun ki, biləm xoşbəxlik necə 

olur? On beş yaşım olmamış mənim həyatımı məhv etdin. 
Qoca gözlərini ağardıb səsini qaldırdı: 

S 
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-Nə dedin? Mənim hesabıma hər şeyə yiyələnmisən, 
indi qudurmusan? Allahına şükür et ki, çoxundan qat-qat 
yaxşı yaşayırsan. Niyə belə nankorluq edirsən, heç bil-
mirəm… 

-Nə olsun, çoxundan yaxşı yaşayıram, uşağım ki, 
yoxdur, mən öləndən sonra var-dövlətim ona qalsın... Xasay, 
- deyə o birdən kövrəldi, - mən on beş yaşlı, dünyanı, həyatı 
hələ dərk edə biməyən bir məsum qız usagıydım. Sən 
aldatdın məni, sən, sən! Atamın çörəyini yeyib, onun namu-
suna göz dikən alçaq… Sən mənim gələcək arzularımı puç 
etdin, ay qoca kaftar... 

-Qancıq, kəs səsini! Mən səni yatağıma girməyə 
məcbur etməmişdim ki… 

-Sən məni aldadıb bağına apardın. Yeməyimə nəsə 
qatdın, ayılıb özümə gələndə artıq iş-işdən keçmişdi, sən 
mənimlə intim əlaqədə olmuşdun. Axı sən necə insansan 
ki, dost dediyin adamın körpəcə qızına tamah salıb, 
həyatını məhv etdin ? 

Qoca əsəbləşib özündən çıxdı: 
-Bax, Naza, bir də belə sözlər eşitsəm, inan ki, səni 

dilənçi vəziyyətinə salaram! 
Nazilə dilotu yemişdi, elə bil: 
-Düz söz səni yandırır, ay kaftar? Üç dəfə məni abort 

etdirməsəydin, indi uşaq doğmaqdan məhrum olmazdım. 
- Hər dəfə məndən qiymətli hədiyyələr alanda özünü 

top kimi qucağıma atırdın… 
-Amma bir gün səndən uzağa qaçdım. Məni bir nəfər 

oğlan sevirdi. Evlənib getmişdik başqa şəhərə, sənin bu 
murdar sifətindən uzaq idik. Sən onun üstünə şər atıb, 
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tutdurdun, sonra da türmədə axırına çıxdın... Məni abort 
etdirdiyin o “qəssab” həkim dostun hər şeyi olduğu kimi 
danışmasaydı, Ramiz də məni atıb getməzdi. Sən 
bətnimdə qətlinə fərman verdirib öldürtdüyün o uşaqlara 
görə cəhənnəm odunda yanacaqsan!.. 

Xasayın səbri daşdı. Qalxıb Naziləyə bərk bir şillə 
vurdu: 

-Kəs səsini dedim, qancıq.  
Nazilə dodaqlarının qanını silə-silə ona nifrətlə baxdı: 
-Sən belə şeyləri yaxşı bacarırsan. Sən elə-belə heç 

kimə yaxşılıq etməmisən. İdarədən yoxa çıxan sən tərəfdən 
oğurlanan böyük məbləğdə pullara görə ölməsəydi 
tutacaqdılar atamı. Atam ölməzdi sən onun qatilinə 
çevrildin. Mənə aldığın mənzil dəniz kənarında bağ evi 
maşın sən öz hesabına yox qan bahasına alınıb. Sən 
hamıya qarşı məkirli olmusan. Mərhum yoldaşın sənin 
murdar əməllərindən bezib, boşanmaq istəyirdi, sən 
boşanmadın. O da səni atıb başqasıyla qaçdı ayrı şəhərə. 
Sən onları tapıb öz adamlarına diri-diri yandırtdın. 
Uşaqlarına öz məşuqələrindən birini dayə tutdun. Əgər 
məni sevirdinsə, niyə onda evlənmədin mənimlə? 
Vəzifəyə görə nazirin pozğun qızını özünə arvad elədin. 
Onu da öz evində başqa birisiylə yataqda tutdun. Bəs 
onlara niyə heç nə də edə bilmədin? Çünki vəzifə, 
şan-şöhrətə,var- dövlətə görə namusunu, hər şeyini 
satarsan…Həyatda hər bir vəzifəyə nail ola bilərsən. 
Ancaq insan olmaq çətin işdir.  
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AFORİZM İNSANA AİD… 
 

asay durub paltarını geyinməyə başladı. Sonra 
çarpayıya oturdu: 

-Bəsdir, ürəyimin ağrısı tutub. Dur, ürək 
dərmanı gətir, yoxsa öləcəm. 

-Cəhənnəmə öl, səndə ürək varmı ki, ağrısın? Sənin 
ürəyin daşdır, daş. Sonra Nazilə son anda ürəyi ilə 
bacarmadı, durub dərman gətirdi. Dərmanı Xasaya verib 
dedi:  

-Ancaq burda ölmə, get şəhərin mərkəzindəki hansı 
xarabanda ölürsən öl… Mən camaata əziyyət verib, sənin 
meyidini it leşi kimi ora-bura daşıtdıran deyiləm…  

 Qoca deyinməyə başladı: 
-Görərsən, vəkilimə tapşıracam ki, səni hər şeydən mə-

hrum etsin. Nəyim var sənədləşdirəcəm nəvəmin adına.  
Son zamanlar Nazilənin ona qarşı münasibətini hiss 

edərək daha pis məkirli yola əl atmışdı. 
 Halsız vəziyyətdə cibindən bir neçə sənəd çıxarıb ona 

göstərdi:  
-Bu da sənin sonun. 
-Hansı nəvənin? – Nazilə səsinin tonunu qaldırdı. - 

Qızın gizlində ərə gedib, niyyəti səndən qaçmaq olub, indi 
başqa dövlətdə ailəsi ilə xoşbəxt yaşayır. Sən də icazəsiz 
evlənib qaçdığına görə onu vərəsəlikdən məhrum 
etmisən. Oğlunu da evləndirdin elə birisi ilə ki, o da sənin 
kimi meşşan həyatı sürdü.  

Qoca ürəyini tutdu: 
-Bəsdir! 

X 
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-Düz demirəm? Oğlun hər gün öz narkoman dostları 
ilə cavan həyat yoldaşının yanında şənliklər, kef məclisləri 
keçirirdi. Günlərlə evində yatıb qalırdılar dostları. Sonra 
da narkoman dostlarının onun arvadına gözləri düşdü. 
Dozasını çox edib öldürdülər oğlunu. Nəvələrinin də 
bilinmir atası kimdi…  

Qoca çox halsız idi. Bəlkə də həyatında birinci adam 
idi ki, günahlarını düz onun üzünə deyirdi. Amma ona 
nifrət eləsə də Nazilədə azca insaf da qalmışdı. Ürəyi ilə 
bacara bilməyib yenə ürək dərmanını azacıq suya 
damızdırıb gətirib ona içirtdi. Xasayı halsız görüb, 
fürsətdən istifadə edərək pencəyinin qoltuq cibindən 
həmin sənədləri çıxarıb, baxdı. Qoca onun adında olan hər 
şeyi nəvəsinin adına rəsmiləşdirmişdi. Ancaq sənədlər 
hələ notariusda təsdiq olunmamışdı.  

Nazilə sənədləri əl çantasına qoydu. Təcili yardıma 
zəng elədi. Ancaq sonra onu yoluxmaq üçün getmədi 
xəstəxanaya. Bir həftədən sonra televiziyanın xəbərlər 
proqramında görkəmli dövlət xadimi və iş adamı Xasay 
Hüseynovun infarktdan öldüyünü eşitdi… Bu xəbərə ən 
çox sevinən Nazilə öz mənzilində atəşfəşənlıq etdi, 
yeyib-içdi, bayram etdi. Onun əli ilə çəkdiyi iztirabların 
ağrı-acısını canından “çıxartdı”. 

Ancaq bir şeyə təəssüf eləyirdi ki, belə bir gündə 
Ramiz onun yanında deyil. “Özü öz bəxtindən küssün!” – 
deyib ürəyində yeni planlar qurmağa başladı. 
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TƏNHALIĞIN HALƏSİNDƏ. 
“Yalqız adamın ancaq yarısı yaşayır” 

 
amiz, istər iş olsun, istər ev, təkliyə qapılanda 
ya müğamlara, ya da Şubert, Bax, Şopen kimi 
böyük bəstəkarların musiqilərinə qulaq asır, 

gözlərini yumub dərin fikirlərə gedirdi. Bu vərdişə o, hələ 
Rusiyada yaşayanda adət etmişdi. Bəzən özü də pia-
ninoda bacardığı musiqini ifa edir, instrumental şedevr 
musiqinin qanadlarında qaynar gənclik illərinə, Qəmərli 
günlərinə dönürdü...  

 Təkcə maşında belə həzin şedevr musiqilərə qulaq 
asmağı sevməzdi. Qəməri torpağa tapışırandan sonra 
uzun müddət maşınla yol gedəndə musiqi dinləməzdi. 
Amma bir dəfə uzun yola çıxanda o, maşında çoxdan 
dinləmədiyi sevdiyi musiqilərdən birinə qulaq asmaq 
istəmişdi. Belə həzin musiqilıər ruhunu keçən günlərə, 
xatirələrə alıb aparardı. Musiqi onun ruhunu sanki 
içindən çəkmişdi, özünü necə itirmişdisə az qalmışdı qəza 
törətsin. Elə bir qəza ki, baş versəydi, təkcə özünün deyil, 
bir necə adamın ömrünə son qoyulacaqdı...  

 O gün Ramiz saatlarla özünə gələ bilməmişdi. 
Həyəcandan bədənini soyuq tər basmışdı. Buna görə 
həzin musiqi mətni yazılmış diskləri maşından götürüb 
birdəfəlik evdə dinləyirdi.  

 Hərdən təkliyə çəkiləndə Naziləni də xatırlayırdı. 
Onunla şam işığında keçirdiyi gecənin əyləncəli anlarını 
kino kadrları kimi bir-bir gözlərinin qarşısından keçirirdi. 
Qəlbində düşünürdü: - “Məndə elə bil qeyri-adi heç nə 

 R 
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yox idi. Bəs o, niyə məni seçdi? Bəlkə bu onun qadın 
xislətindən irəli gələn növbəti bir sevgi oyunu idi?”  

 Nazilənin onu əzizləyəndə dediyi sözləri xatırladı: 
“Ramiz, sənə görə hər şeydən keçərəm, təki əbədi 
mənimlə ol” O da cavab vermişdi ki, həyatda hər şey 
nisbidir, əbədi olan dünyadı, biz isə onun müsafirləriyik.  

 “...Yox, gərək mən ilk gündən ondan uzaq duray-
dım... Axı, mən onu o qədər də yaxşı tanımırdım. Özü 
haqqında dediklərinə inanmışdım. Birgə yaşadığımız 
müddətdə harda, hansı işdə çalışdığını məndən güzlə-
dirdi. Nazirlikdə işlədiyini desə də, hansı nazirlik 
olduğunu sirr kimi saxladı. Sən demə, mənimlə ola-ola 
qoca dediyi o harın məmurla yaşayırmış... Göydələndəki o 
geniş, rahat mənzili də, dəniz kənarındakı bağ evini də o, 
alıbmış, hələ üstəlik maşın da hədiyyə edibmiş... Bəs 
əvvəldən niyə gizlədirdi bunu məndən? Aman Allah, 
görəsən, mənə qədər neçə kişi dəyişib bu qadın cilidində 
şeytan. Bəli, qadın fəlsəfədən daha qəliz, müəmmalıdır. 

Bəzən elə olurdu ki, Ramiz ona rəhmətlik həyat 
yoldaşından söz açırdı. Nazilə isə ona qulaq asmaq 
əvəzinə “Xahiş edirəm, yoldaşın haqqında mənə belə 
söhbətlər eləmə” deyərdi. Ramiz onu başa salmağa 
çalışardı: - “Bu səndə nə qısqanclıqdı belə? O qadın 
həyatda olmasa da mənim uşaqlarımın anasıdır, 
ömrümün iyirmi dörd ili onunla keçib!” Nazilə də səsini 
qaldırdı: - “Bəs onda mən kiməm? Yoxsa, mən sənin 
məşuqənəm, ya da məni fahişə hesab edirsən?” 

Ramiz ayıq başla bunları yada salıb başını buladı: - 
“Az qala, Xasay adlı bir əclaf məmurun fahişəyə çevirdiyi 
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qadını mələk sanıb hələ evlənəcəkdim də... Bir halda ki, 
ilk gündən mənə müəmmalı qadın təsiri bağışlayırdı, 
sonra da bu cür rəftar edirdisə, bəs niyə onunla evlənmək 
qərarına gəlmişdim?. Həyatda olmayan həyat yoldaşıma 
qarşı belə münasibət bəsləyirsə, evlənsəydim uşaqlarıma 
həsrət qoyardı” 

Arada da özünə təsəlli verirdi: - Ehh, hər şey cəhən-
nəm olsun. O cür qadınla bir yasdığa baş qoymaqdansa, 
tənha qalmaq yaxşıdır. Tənhalıq şərəfsiz insan kimi 
yaşamaqdan üstündür. Deyir, zərərin yarısından qayıt-
maq da xeyirdir. Bəs niyə bu fikirlər məni tərk etmir 
onda? Şübhəsiz ki, eşidən bilən ağıllı adamlar məni başa 
düşəcəklər, pislər isə onsuz da ən tərbiyəli adama da 
şəbədə qoşurlar... 

 Beləcə, saatlarla öz-özünü gah qınayıb, məzəmmət 
edirdi, gah da təsəlliedici sözlər deməklə sakitləşdirirdi. 
Bu yaşında bağışlanmaz səhv etdiyinə görə özünü bağış-
lamırdı. Bəli, sadə insanlar tez aldanırlar. Sən ki, gülünə 
söz vermişdin, ondan sonra daha heç kimə könül ver-
məyəcəkdin, Ramiz! İndi Qəmərin də ruhu hər şeydən 
narahatdır.  

 Düşünürdü ki, həyatda hər kəsin günahı olur. Əgər, 
səhvsiz, qüsursuz olsaydı, onda hər bir insan öz 
zamanəsinin peyğəmbəri olardı. 

 Fəqət elə bir bağışlanmaz səhvlər var ki, ömrü boyu 
heç kimin qınağından qurtula bilməzsən. Əbəs yerə 
deməyiblər: - Ən ali məhkəmə vicdan məhkəməsidir. Tə-
miz vicdan qütb ulduzuna bənzəyər. Bəzən yolunu 
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azanda o sənə doğru yol göstərir. Bəs mənim vicdanım 
niyə yatıb? 

 Cəmiyyətin mühakiməsindən də ağır olur vicdanın 
mühakiməsi. Çirkin libası təmizləmək olur, ya da uzaq 
başı çıxarıb ata bilirsən, amma ləkələnmiş vicdanı əsla. 
Ümidsizliyə qapılması onda kədər və yorğunluq hissi, 
ağırlaşma halları yaratmışdı. Əvvəllər maraq göstərdiyi 
şeylər daha onun gözündən düşmüşdü. Yaxşı bilirdi ki, 
mütaliə, televizora baxmaq, musiqi dinləmək adamı 
stressdən azad edir.  

Ramiz çoxdan idi ki, evdə tək olanda televizora 
baxmırdı. Nə düşündüsə, durub zala keçdi. Pultu əlinə 
alıb televizoru yandırdı.  

Televizorda canavarlardan bəhs edən sənədli film 
göstərilirdi. Mətni səsləndirən diktor deyirdi ki, 
canavarların pozulmaz “qanunları” var. Onlar həmin 
“qanunlardan” kənar addım atmırlar. Qaydaları pozan 
canavarı dəstənin qarşısında digər qurdlar parçalayar. 
Təbiətdəki erkək qurdlar cəmiyyətdə əksər kişilərə 
nümunə ola biləcək bir həyat tərzi yaşayırlar. Onlar 
ömürlərində yalnız bir dəfə bir dişi ilə cütləşər, bizim 
təbirimizcə desək, ailə qurar və həyatlarının sonunacan öz 
dişisinə sadiq qalarlar. Dişinin hər hansı bir səbəbdən 
öldüyü zaman isə erkək qurd dağlara çəkilər və yalquzaq 
həyatı yaşayaraq ölər.... 

Ramiz düşündü: - Eh, elə biri mən, canavar qədər də 
ola bilmədim. Qəmərin ruhuna xəyanətimə görə məni 
didib parçalamaq gərəkdi... Bəlkə bu günahın əzabını 
daşımaqdansa ölüm yaxşıdır? Bəs ölmək necə bir hissdir? 
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Məgər bu dünyanı tərk etmək belə asanmı? Bəs anasız 
qalmış övladlarımı taleyin ixtiyarına necə buraxım? 
Onların nə günahı var? Onları həm də atasız qoyummu? 
Bu acizliyimə görə ömürləri boyu məni qınamazlarmı? 
Deməzlərmi, bizim nə günahımız vardır, belə etdin, ay 
ata?Oğlu Ramin hələ subay idi. Üstəlik təhsilini başa vur-
mamışdı. Qızı ailə qursa da hələ ana olmamışdı. Həkim 
nəzarəti altında müalicə alırdı. Bütün bunlar böyük xərc 
tələb edirdi. İndi evə yeganə qazanc gətirən o idi... 
Kürəkən ali savadlı olsa da ixtisası üzrə iş tapa 
bilməmişdi. Qəmərin bu dünyadan nəvə görmədən köç 
etməsi Ramizin ürəyini çox göynətmişdi. Kaş, heç olmasa, 
bircə nəvə görəydi... İndi isə ilk nəvəsini görmədən 
dünyanı tərk etmək fikirinin ağlına gəlməsinə təəssüf etdi. 
Övladlarının sabahını düşündü: - Analarının ölümü bəs 
deyilmi, bu tərəfdən sən bir dərd də artırırsan balalarına? 
Bundan sonra həyatın mənası mənim üçün öz övlad-
larımın xatirinə yaşamaqdan ibarət olmalıdır... Burası da 
var ki, bu ağır günahla yaşamaq nə qədər əzabdırsa, 
ölməyim də günahıma, xəyanətimə bəraət qazandırmaq 
olar.. Bax beləcə, çıxılmaz vəziyyətə düşmüsən, Ramiz!.. 
Seyid Əzim Şirvani demişkən: “Dünyaya gəlmək getmək 
üçündür, bu nə qəmdir? ”  

 Yadına vaxtilə babasından eşitdiyi bir məsəli 
xatırladı:  

 “Deyir, Allah – təala insanı, atı, iti və eşşəyi yara-
danda hərəsinə otuz il ömür verir. İnsan etiraz edir ki, 
otuz il mənim üçün azdır. Allah da itin, atın və eşşəyin 
ömründən kəsib insana verir. O gündən insan on beş il at 



Yalquzaq qayası... 

 207

kimi ora-bura qaçır. On beş il eşşək kimi işləyir ki, 
uşaqlarına da bir rahat gün-güzaran qazansın. Qalan on 
beş ili də həyatını əzab-əziyyət içində keçirdiyi üçün it 
kimi çarəsiz qalaraq ulayır. Demək, bu dünyada insan 
əslində vur-tut otuz il öz ömrünü insan kimi yaşayır. 
İnsan kimi yaşamaq üçünsə eşşək kimi işləmək lazım 
gəlir... Ondan sonrası isə boş şeydir...” 

 Bu rəvayəti xatırlaması onu gənclik illərində 
yorulmadan çalışdığı günlərə apardı. Rusiya kimi nəhəng 
bir ölkədə işlədiyi böyük zavodun ayrı-ayrı xalqlara 
mənsub olan işçiləri arasında təşkilatçılıq fəaliyyəti ona 
hörmət qazandırmışdı. Zavodun rəhbərliyi dəfələrlə onu 
qabaqçıl işçi kimi mükafatlara, fəxri fərmanlara layiq 
görmüşdü. Bəs indi, yaşadığı həyata ona, o da bu həyata 
layiqdirmi? Bir dəfə Nazilə ona demişdi ki, həyatda aciz 
kişilərə yazığı gəlir. Bəs, mən onun nəzərdə tutduğu 
həmin aciz kişilərdənəmmi? Düşünürdü: - Bəlkə onu 
görcək, hər şeyi qeyri-ixtiyari yadımdan çıxardığıma görə 
acizlik eləmişəm. Bu acizlik ona qarşı sevgidənmi, ya 
xəyanətin sevgiyə bulaşmış sehrindən yaranmışdı? 
Görəsən, Nazilənin yanında olanda niyə rahatlıq 
tapırdım? Əvvəllər onun evinə getmək istəməsəm də, 
sonra ayaqlarım özümdən ixtiyarsız dartıb məni onun 
ünvanına aparırdı. Onun acılarını Naziləylə ünsiyyəti 
qismən də olsa unutdururdu. Ancaq həmişə o, evə gec 
gələndə ürəyini şübhələr didirdi.  

 Bir dəfə göbəyinin ətrafında göy ləkələr gördü, diş 
yerinə bənzəyirdi, sorğu-suala da tutanda Nazilə cavab 
verdi ki, sərxoş olanda Ramiz özü edib. Amma Ramiz nə 
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illah eləsə də, onun bədəninin həmin yerindən öpüb--
dişlədiyini xatırlamırdı. Öz xasiyyətinə bələd olan, hətda 
sərxoş vəziyyətdə olsa belə belə bir şey etməzdi. Nazilənin 
yataqdakı bəzən çılğın, qarşısıalınmaz ehtirasları onu 
səhərəcən düşünməyə vadar edirdi.  

 Rusiyada yaşayanda “İncil”də oxuduğu bir fikri 
qeyd dəftərçəsinə yazmışdı. “Hər hansı bir hiylə, qadın 
hiyləsi ilə müqayisədə heç nədir...” 

 Amma bütün hallarda yenə özünü qınayırdı: - Nə tez 
Nazilənin toruna düşdün, Ramiz? Qəmərinin ili çıxmamış 
pozğun bir qadının qılığına hayıl-mayıl olub, özünü 
itirdin... Üstəlik onu sevdin...  

 “Bəs Qəmər?” Qəfil-
dən özünə verdiyi bu 
sualdan üşəndi. Belə çıxır 
ki, mən Qəməri sevməmi-
şəm? Bəlkə elə Naziləni 
də sevmirdim, təkcə 
gözəlliyinə, həm də puLu-
na görə ona bağlanmış-
dım?...Yox, axı mənim heç 
onun qara qəpiyində də 
gözüm yox idi... 

  Bəzən özü-özüylə bərkdən danışırdı: 
 -Hər halda mən Qəmərə verdiyim sözü tuta bilmədim. 

Demək, xəyanətkaram. Çoxunun pozğun dediyi bir 
qadına vuruldum. Demək, yaramazam... 

 Əllərini bərkdən gah bir- birinə, gah da dizinə vurub:  
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-Bəs mən necə tənhalığa çəkilib, yalquzağa çevrildim? 
Yox! Əsla, insan canavar xislətində ola bilməz. Yalquzaq 
sevgisinə ölənəcən sadiq qalır...  

 Birdən göz yaşlarına əngəl ola bilmədi. Yalvarışa 
bənzər titrək səslə: 

 -Məni bağışla, Allahım! – dedi. 
 Sonra Qəmərin divardan asılmış portretinin önündə 

diz çöküb təkcə özünün eşidə biləcəyi bir səslə dedi:  
 -Məni bağışla, Qəmər!!! 
 Bu məqamda ürəyindən araq içmək keçdi. 
 -Lənət şeytana! - deyib ayağa qalxdı.  
 Dərindən nəfəs alıb, köks ötürdü.  
 -İlahi, günahlarımı bağışla, biz insanlar çətinə, dara 

düşəndə səni çağırırıq, sənə sığınırıq, elə ki, işimiz yoluna 
düşdü, səni unuduruq. Biz çox naşükür bəndəyik, ilahi... 
Mənə yol göstər, bu əzabdan nicat ver. Mənə bitib--
tükənməyən dərdlərimi unutmaq üçün güc ver! Sən 
böyüksən Allahım, bilirsən ki, mən həmişə sənə sığın-
mışam. Çarəsiz və çətin vaxtlarımda bircə ümidim, 
pənahım sən olmusan. İndi də mənə kömək elə, məni bu 
çətinliklərdən çıxart, mənə bu əzablara dözmək üçün 
güc-qüvvət ver, Tanrım. 

 Nazilədən üz döndərməsi ona ikinci ayrılıq acısı 
yaşadırdı. Daha yazı-pozuya da həvəsi qalmamışdı. Son 
dəfə oxuduğu müdrük kəlamlardan birini pıçıldadı: 
-Tənhalıq təkcə kədərin yox, bütün mənəvi halların 
həmdəmidir...  

 O, tənha qalmağı şərəfziz adam kimi yaşamaqdan 
üstün tutsa da, nə istədiyini, nə dediyini, nə düşün-
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düyünü bəzən özü də bilmirdi.Yarını itirmiş Qu quşu 
ölməzdən əvvəl oxuyur,sonra özünü qayaya çırparaq 
intihar edir. Dilinin ucunda dolaşan sözləri şeir kimi 
söyləməyə çalışdı. 

 Təssüf ki, qu quşu ola bilmədim, 
 Bir nakam eşq üçün yalquzaq oldum. 
 Yalçın qayalara sinə gərmədim, 
 İnsan kimi gəldim, insan olmadım. 
 Hə gözəl şey imiş qu quşu olmaq, 
 Sevgiyçin yaşayıb, eşqə qul olmaq... 
  Sonra alnını ovuşdurb fikrə getdi...  

 
SAQQIZ “XANIM...” 

 
amiz neçə ay idi altıncı mikrorayonda yaşayan 
xalasına baş çəkmirdi. Düzdü, xalası da o, nə 
xəstəxanada olanda, nə də evinə gələndən 

sonra ona baş çəkmişdi. Ramiz fikirləşdi ki, xala uşaqsız, 
kimsəsiz yaşlı qadındır. O, isə kişidir, arada-sırada gedib 
xalasına dəyməldir, hal-əhval tutmalıdır.  

Xalasının həyat yoldaşı iyirmi ilə yaxın idi vəfat 
etmişdi. Özü isə şəkər xəstəsiydi. Düşündü ki, gedib 
dəysə, onun ürəyi şad olar.  

Getməmişdən xalasına zəng elədi ki, görsün evdədir, 
ya yox. Birdən rayona getmiş olar... 

Xalasının cır səsi qulaqlarında əks-səda verdi: 
-A bala, evdəyəm. Daha gedəsi yerim yoxdu mənim...  
Ramiz dükandan mer-meyvə alıb xalasıgilə yollandı. 

Qapını xalasının qonşuluğunda yaşayan, yaşı qırxı ötmüş 

R 
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kök bir qız açdı. Humay adlı bu qarımış qızı Ramiz tanısa 
da, ondan heç xoşu gəlmirdi. Əvvəllər ona neçə dəfə elçi 
gəlmişdi. Ərköyün qız hərədə bir qüsur tapıb elçiləri geri 
qaytarmışdı. İstədiyinə yetmədiyindən tənhalıq onda bəzi 
mənfi xusisiyyətlər yaratmışdı. O, ağzında saqqız 
çeynəyə-çeynəyə Ramizə salam verdi. 
    Ramiz də onun üzünə baxmadan: 

-Salam! – dedi. 
 Qız elə dəhlizdəcə Ramızin xalasına səsləndi:  
 -Xalası, Ramiz gəlib. – Sonra Ramizi müştəri gözü ilə 

başdan ayağadək süzüb soruşdu: 
 -Aaaa, sən məni tanımadın, Ramiz? 
Qız, ağzında çeynədiyi saqqızdan sanki heyif çıxırdı.  
-Səni tanımamaq olar, ay Toppuş xanım?  
-Mən toppuş deyiləm, stroynıyam. 
Bunu deyib Ramizin qarşısında rəqqasələr kimi dövrə 

vurub fırlandı. 
Ramizsə ona zarafat edib:  
-Aaaz, yavaş ol, - dedi. - Başın fırlanar, saqqızı udar-

san. Çıxart saqqızı ağzından… 
- Sən narahat olma. 
Xalası irəli gəlib qapıdaca Ramizin boynunu qucaql-

adı, üzündən öpdü. Onun gəlişinə qabaqcadan hazırlıq 
görsə də, dəhlizdəki süpürgəni əlinə götürdü.  

-Xala qurban, siz beş-on dəqiqə həyətdə gəzin, mən 
evi bir az sahmana salım, sonra gəlin birlikdə çay içək, 
yaxşımı? 

Ramiz əlindəki sellafon paketi qapının ağzındakı do-
labçanın üstünə qoyub: 
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-İşin varsa, başqa vaxtı gələrəm, ay xala? - dedi. 
-Yox, yox, başına dönüm, gedin bir az gəzin, sonra 

gələrsən, sənə sözüm var.  
Xalası qonşusu Humayla elə bil sözləşmişdi. Hər dəfə 

Ramiz onlara gələndə Humay da mütləq orada olurdu.  
Ramiz kor-peşman çölə çıxdı. Humay da onun 

ardınca… Elə pilləkənlərdən enə-enə Ramizin qolundan 
yapışıb: 

-Gedək yaxındakı parkda gəzək, - dedi. 
-Yavaş elə, ay Toppuş, qolum çıxdı. 
-Aaa, sənin minnətin olsun ki, mənim kimi gözəl 

xanım sənin kimi bir qoca, dul kişinin qolundan tutur. 
-Qorxuram da səndən. 
-Niyə? 
-Qırsaqqız olub yapıçarsan mənə, sonra da evlən-

dirərsən özünə. 
-Aaa, məndən yaxşısını tapacaqsan? Sən papağını 

sevincindən göyə atıb-tut ki, mənim kimi təmiz, ismətli 
qızla evlənəsən. Bax, hər şeyim var. Evim-eşiyim, qarajda 
maşınım, dəniz kənarında bağım, atamın da aman-zaman 
bircə qızıyam. 

-Yaxşı ki, sənin kimi bir qızı var. İkincisi olsaydı atan 
yəqin ki, baş götürüb qaçardı evdən. Düzdür, gözəlsən. 
Yaşından da bir xeyli cavan görsənirsən. Ancaq çənəsən, 
yəqin yatanda da danışırsan. 

- Çənə niyə oluram e… eşitməmisən ki, adam 
dilləşə-dilləşə, heyvan da iyləşə-iyləşə münasibət qurur? 
Hmm, hələ xalan da deyir ki, mənim bacım oğlu alimdir… 
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-Alim deyiləm, ay qız, indiki zamanda alim olmağa nə 
var e, istəsən, atan pul verib sənə elmi dərəcə də ala 
bilər… Amma ən çətin məsələ insan olmaqdır. 

-Nədir bəyəm, mən insan deyiləm, mənə nə olub ki? 
Şükür Allaha, ağıl məndə, bu gözəllik məndə. 

-Ay qız, sən hər sözü özünə götürmə, bəlkə mən özüm 
insan deyiləm. 

Qıızın bu sözlərdən xoşu gəldiyindən bir azca eyni 
açıldı: 

-İnsansan axı, vallah, deyəsən, dul qalandan başına 
hava gəlib? 

 Ramizi gülmək tutdu.  
-Hə, - dedi, - bax, topuş, ee, çaşdım e, Humay xanım, 

bunu çox düz dedin. Arvadım öləndən bəri havalan-
mışam. Neynim, təklik bilirsən necə çətindir. 

Humayı tanıyandan həmişə aralarında zarafatları 
olurdu. Amma bu dəfə evlənmək məsələsində qız zarafat 
etmirdi: 

-Qardaşım ailəsiylə dörd ildir gedib Almaniyaya. 
Çətin bir də bura qayıdarlar. Ancaq arada məzuniyyətə 
gəlirlər. İstəsən, gedib Almaniyada da yaşaya bilərik… 

Ramz fikrə getdi. Bu vaxtacan nə söhbət olmuşdu 
aralarında bir-birlərindən inciməmişdilər. 

-İncimə, sən cavansan, istəsən, subay oğlanla da ailə 
qura bilərsən. İndiki cavanların çoxu xaricə getməyə can 
atırlar. Mənimsə belə fikrim yoxdur. 

-Sən tələsmə, Ramiz, get köşkdən günəbaxan tumu al, 
çırtlaya-çırtlaya söhbət edək. 
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-Ağzın dayanmır saqqız çeynəməkdən. Tumu necə 
çırtlayacaqsan? 

-Sən heç narahat olma, saqqızla tum, yağ-bal kimi 
yapışır bir-birinə.  

-Barı çıxart at saqqızı, bax saqqızdı səni belə şişirdib 
toppuş edən. 

-Kim deyib bunu sənə? 
-İnternetdən oxumuşam. 
-Day de ki, sənin arvadsız yaşamağına da o internet 

baisdir də... 
Parkda bir az gəzib dolaşandan sonra xalasının mobil 

nömrəsinə zəng elədi. O da dedi:  
-Bir az da gəzin, xörəyi dəmə qoymuşam, özüm zəng 

edib sizi çağıracam. 
Ramiz başa düşdü ki, bu, qurma işdir. Həm də bilirdi 

ki, xalası həddən ziyadə vasvası, təmizkardır. Humayın 
ağzı dayanmırdı, gah saqqız çeynəyir, gah tum çırtlayır, 
eyni vaxtda da danışırdı. Yarım saatdan çox idi ki, 
gəzişirdilər. 

-Gedək, mənim işim var. Xalamla sağollaşıb evə 
gedəcəm. 

-Mən gəzmək istəyirəm axı… 
-Onda sən qal, mən gedim. 
-Yox, bir yerdə gedək. 
Yenidən qolundan yapışdı: 
-Gəlim də, sənə evdə kömək də edərəm. 
Ramiz cavabdan yayınsa da, Humay əl çəkmədi. 
Ramiz təmkinlə onu başa salmağa çalışdı: 
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-Yox e, ayıbdır, oğlum nə deyər? Deməzmi, ay ata bu 
nə işdir tutursan?! 

Xalasıgildə yarım saat da oturub söhbət elədilər. 
Xalası bişirən ləzzətli aşın üstündən bir-iki stəkan da çay 
içib sağollaşıb ayağa qalxdı. Humay ondan əl çəkməyərək 
maşına kimi ötürdü. Qız Ramizin bir sözünə bənd idi ki, 
maşına oturub onunla birlikdə evinə getsin. Ramiz ondan 
ayrıldığına sevindi. Dərindən köks ötürüb, bu saqqız qızın 
halına ürəyində gülümsədi.  

Aradan bir-iki gün vaxt keçdi. Axşam Ramiz evdə 
tək-tənha oturub musiqiyə qulaq asırdı. Ev telefonuna 
zəng gəldi. Xalası idi: 

-Salam, a bala. 
-Salam, ay mənim şirin xalam, səndən nə əcəb?  
Xalası telefonda əsib-sovurdu: 
-Ədə, ay saqqalı ağarmış, bu qıza nə demisən, nə vəd 

vermisən ki, məndən əl çəkmir… 
    Ramiz gülə-gülə cavab verdi: 

-Yəqin saqqıza görə məndən inciyib. Demişəm ki, 
saqqız çeynəməyi at getsin. 

Xalası Ramizin zarafatını anlamadığından: 
-Yox e, xala qurban, sən qızın saqqızını oğurlamısan? 
Ramiz ciddiləşdi: 
-Xala, bilirsən ki, saqqızdan zəhləm gedir. Saqqız 

çeynəyənlərdən də. Onun saqqızını oğurlamaq olar? Heç 
ən məşhur oğru istəsə belə onun saqqızını oğurlaya 
bilməz – deyə, xalasıyla zarafat etdi.  

Xalası onun sözünü yarımçıq kəsdi: 
-Mən başqa saqqızdan danışıram. 
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Ramiz xalasının fikrini göydə tutdu: 
-Xala, mən elə hər iki mənada deyirəm. Ona de, 

məndən gen dursun. Qırsaqqız olub yapışmağa başqa 
adam tapsın! 

 
SONUNCU SƏFƏR 

 
oldaşının ilinə yeddi gün qalırdı. Şəhərdə 
havalar get-gedə soyuyurdu. Hava haqqında 
radioda oxunan xəbərlərdə dağlıq və dağətəyi 

ərazilərinə qar yağacağı bildirilirdi. Ramiz xəstəxanda 
müalicə olunandan sonra bir xeyli vaxt idi ki, rayona gedə 
bilməmişdi. Düşünürdü ki, tezliklə Qəmərin il mərasimi 
olacaq. Elə o ərəfələrdə gedər. Həm çoxdan bəri gör-
mədiyi qohum-əqrabasını görər, həm Qəmərin məzarını il 
mərasimində ziyarətə gələnlər olacaq deyə səliqə--
sahmana salar. İldönümü günü də ruhuna Quran ayələri 
oxutdurub, ehsan verər...  

İki-üç gün əvvəldən getmək istəyirdi ki, bir az da 
havasını dəyişsin. Bu fikirlə günlərin bir günü maşınına 
oturub rayona üz tutdu. ”Gənclik nəşə, qocalıq isə xatirə 
ilə dolu olar”. Onu bura maqnit kimi çəkib gətirən xa-
tirələr idi.  

Əyrü-üyrü dağ yollarını nazik buz qatı örtmüşdü. 
Maşının təkərləri yolda bir neçə dəfə bərk sürüşsə də, 
birtəhər yoldaşının dəfn olunduğu kəndin qəbiristanlığına 
çatdı.  
   Qəmərin qəbri üstünə gəldi, özü ilə gətirdiyi qızıl 
gülləri sinə daşının üstünə düzdü. Sonra baş daşının 

Y 
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yanında çömbəlib həyat yoldaşının sağlığında olduğu 
kimi onunla söhbət elədi.  
   Arada kövrəlib ağladı da. Sonra göz yaşlarını silib 
ayağa qalxdı: 

-Sabah yenə gələcəm. Səni burda darıxmağa qoy-
maram, əzizim. Yanımda da olmasan, ruhun həmişə 
mənimlədir. 

Məzar daşlarının arasındakı cığıra düşüb qəbiris-
tanlığın çıxışına yan aldı. O, özü də bu kənddə dünyaya 
göz açmışdı. Atasının təyinatını qonşu rayona vermişdilər. 
İndi anası, qardaşları, bacıları rayon mərkəzində ya-
şayırdılar. Ancaq atası on iki il idi ki, ölmüşdü. Ora get-
məmişdən əvvəl ata-baba ocağı, qohumları olan bu 
kənddə maşınını birbaşa ögey əmisinin dükanına sarı 
sürdü. Dükan əmisinin həyətinin bir hissəsində idi. 
Dükanın içindən həyətə qapı açılırdı. Maşından enməmiş 
əmisini səslədi: 

-Bəhruz əmi, burdasan? 
Özündən iki yaş kiçik olan ögey əmisi dükandan çıxıb 

maşına yaxınlaşdı. Onu görcək, sevindi: 
-Düş gəl içəri, Ramiz, bayır soyuqdur. 
Ramiz yarızarafat, yarıciddi soruşdu: 
-Niyə gəlim? Yeyib-içməyə nəyin var? 
-Ürəyin nə istəsə taparıq, düş gəl! 
Bəhruz əvvəlcə həyətə keçdi. Evdəkilərə nəsə tapşırıb, 

tez qayıtdı. Piştaxtanın yanındakı kiçik masa üzərinə 
xiyar, pamidorla qarışıq turşu bankasını qoydu. 

-Gəl, otur, ay Ramiz, bu dəqiqə yemək də gəlir.  
-Bəhruz əmi, içməyə suyun var? 
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-Nə qədər istəyirsən… - Bəhruz dükanın rəflərindəki 
pepsi, kola və limonadları göstərərdi. 

-Eh, mən su dedim, sən də özünü qoydun bilmə-
məzliyə… Ceyran südü var? 

Bəhruz da ayrı adam idi. Amma istəmirdi ki, Ramiz 
içib sükan arxasında otursun. 

-Var e, qardaşoğlu, amma hamısı yerli araqdı. Yəqin 
sən beləsini içməzsən?  

Ramiz cibindən pul çıxarıb Bəhruza uzatdı:  
-Onda ən təzə çıxan araqdan gətir. 
-Ay Ramiz, əvvala təzə çıxan araq yoxdur. İkincisi də 

pulunu da götür, bir də belə eləmə. 
-Əşi, bəlkə mən hər gün gəldim. Sən mənə hər gün 

qonaqlıq verəcəksən?  
-Gəl keçək evə. 
-Evə getmirəm, həm də sən iş başındasan. Kənd əhli 

ərzaq almağa gəlir axı.  
Bəhruzun gəlini gətirdiyi bir tava toyuq çığırtmasını 

və salatı masaya qoyanda Ramizi gördü: 
-Ramiz əmi, xoş gəlmisiniz!.. 
-Sağ ol, bala. Xoş gününüzə gələk! 
 Ramiz ayağa qalxdı. Dükana göz gəzdirdi, sonra 

gedib maşından şəhərdən aldığı araqlardan birini gətirib 
masaya qoydu. 

Bəhruz təklif etdi: 
-Qardaşoğlu, gəl dükanı bağlayım, gedib evdə rahat 

oturub yeyib-içək. 
-Oturmağa vaxt yoxdur. Hələ anamgilə dəyməmişəm. 
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-Bəs sən içkili maşın sürəcəksən? Sənə olmaz axı 
içmək…  

-Əşi, sən narahat olma, rayonun yol polisi işçilərinin 
çoxu məni tanıyır. Hörmətim var yanlarında. Bir də ki, 
tanımadığım polis işçisinə mən maşın saxlamaram axı?  

Bəhruz naəlac qalıb dükandaca yeyib-içməyə razı ol-
du. Ramiz bir azdan durub maşına sarı getmək istəyəndə 
Bəhruz ona dedi:  

-Bəlkə bu gün bizdə qalasan, sabah gedərsən… 
    -Yox, Bəhruz əmi, bir-iki gündən sonra Qəmərin il 
mərasimi olacaq. Gərək evə gedim, məsləhətləşim görüm 
hancı vacib olanları bazardan almaq lazımdır. 

Bəhruz əlini tüklü üzünə apardı və üzü çənəsinə 
qədər sürüşdürdü. İçkili də olsa elə bil salavat çəkdi.  

-Allah yoldaşına rəhmət eləsin. Demək, il də gəlib 
çatdı. Hə, nə deyirəm, onda get! 

-Sabah yolum bu tərəflərə düşsə, gəlib sənə baş 
çəkərəm. 

-İnşallah! 
Rayona çatanda Ramiz həmişəkindən də mehriban 

qarşılandı.  
-Həmişə ayaq üstə! - Qardaşı ona sarı yüyürdü. 
-Həmişə sən gələsən, ay oğul! – Anası qollarını açıb 

boynunu qucaqladı.  
Əvvəlcə anası, bacısı, sonra yeznəsi onu içkili maşın 

sürdüyünə görə məzəmmət elədilər.  
Ertəsi gün səhər yuxudan duran kimi anası ona bir 

siyahı verib dedi:  
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-Sabah yoldaşının ilidi, bala. Qardaşın işdən qala 
bilmir. Bəlkə burada qeyd olunanları sən alasan? Kömək 
üçün özünlə yeznəni də apar! 

Ramiz səhər durub bacısıgilə gəldi. Yeznəsi ilə dükan, 
bazardan siyahıda yazılanları alıb gətirib, anasına verdi.  

Sonra qardaşının dörd yaşlı qızını, iki yaşlı oğlunu 
maşına qoyub parka apardı, onları bir xeyli gəzdirib evə 
döndü. O gün Ramiz böyük günah işlədən adamlar kimi 
bir yerdə qərar tuta bilmirdi. Rayonda yaşayan dostlarına, 
sinif yoldaşlarına zəng etdi, düşünürdü ki, onlarla 
görüşüb söhbət etsə, fikri dağılar. Sinif yoldaşlarıyla 
şəhərin mərkəzindəki çayçıda oturdular, xeyli söhbət 
elədilər. 

Günortaya yaxın evə döndi. Anası yemək hazır-
lamışdı. Əvvəl istədi maşının yük yerində saxladığı 
araqlardan birini gətirb yeyib-içsin. Sonra nə fikirləşdisə, 
iştahasının olmadığını bəhanə edib dilinə heç nə vurmadı. 
Anası deyindi: 

 -Gözümə çox pis dəyirsən, ay bala, o qədər 
arıqlayıbsan ki, bircə gözlərin qalıb. 

 Ramizin fikri-zikri kəndə getmək, Qəmərin 
məzarının ətrafını abad hala salmaq idi. 

 Gün günortadan keçmiş kəndə getmək istəyəndə 
anası dedi:  

-Bala, gecdir, yollar axşamüstü buz bağlayacaq, dağ 
yeridir, qorxuludur, getmə, qal. Onsuz da sabah qo-
hum-əqraba kənddə yığışıb qəbristanlığa gedəcək.... 

Ramiz naçar qalmışdı. Anasının bu sözündən sonra, 
bilmirdi getsin, ya qalsın. Siqareti siqaretə calayaraq fikrə 
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getdi. -Yox, axı Bəhruza da söz verdim, gedim, həm də 
orda əlim-qolum açılır elə bil, onunla əyləşib içşəm, bəlkə 
özümə gələrəm!.. 

Maşının sükanı arxasına keçmiş ətrafa göz gəzdirdi. 
Elə bil ürəyinə nəsə dammışdı. Qayıdıb xəstəhal anasının 
boynunu qucaqlayıb: 

-Bir-iki saata qayıdacam, işdi-şayət birdən yubansam, 
narahat olma, - dedi. 

Anası doluxsundu, əvvlcə nə deyəcəyini bilmədi. 
Sadəcə başını tərpədib dedi: 

-Oğlum, əgər istəyirsən narahat olmayım, ili yola 
verəndən sonra mütləq evlən. Kişiyə hər yaşda həyat 
yoldaşı lazımdır. Belə yaşasan, öz axırına çıxacaqsan!  

Özü də yaxşı bilirdi ki, içkiyə qurşanması, gündə bir 
neçə qutu siqaret çəkməsi onda nikbin əhval-ruhiyyədən 
əsər-əlamət qoymayıb.  

Nazəndə ləqəbi verdiyi Nazilə ilə ər-arvad 
münasibətini qohum-əqrabadan gizlətsə də, yaxşı bilirdi o 
qadın onun bütün qadınlara ehtibarına sarsıdıcı zərbə 
vurub.  

Anası bu an oğlunun sanki ürəyindən keçənləri 
fəhmlə duydu: 
    -Qohum-əqrabamızda o qədər ağıllı-kamallı dul qadın 
var ki…  

Ramizin susmasını anası qismən də olsa razılıq 
əlaməti kimi başa düşdü. 

O, isə ürəyinin ağrı-acısını götürüb yenə Qəmərin 
məzarını görməyə yollandı. Qəbibristanlığa çatanda  
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eynən babası kimi əllərini göyə açıb salavat çevirdi. 
Bu, ona görə qəbiristanlıq əhlinə salam vermək idi. Sonra 
o, qoynunda saysız-hesabsız insan uyuyan köhnə 
məzarstanlığa baxıb dedi: - Sən mənim əzəl yerimsən. Sən 
mənim son məkanım olacaqsan, qismət olsa... Burda – 
sənin qoynunda bir qəribim gözləyir intizarla məni… 

…Ramiz Qəmərin məzarının yan-yörəsinə əl gəzdirdi. 
Təzə məzar daşının ətrafı onsuz da abad görünürdü. O, 
“Qəmər, ay Qəmər!” – deyə kövrəldi, sinə daşına qoy-
duğu gülləri sığalladı, - Bax, sən necə bəzənmişdin gəlin 
köçəndə, eləcə bəzədim məzarın üstünü güllə-çiçəklə… 
Gəldim ki, sənin məzarına sığınam… Səni məndən ayıran 
Ölüm indi qara kölgə kimi məni də təqib edir, Qəmər!.. 
Dünya insanla doludur, amma mən yalqızam… ” 

 Və nə vaxtsa əzbərlədiyi şeiri aramla söyləməyə 
başladı. 

 
 “ Bir küçə, bir adam, bir də yalqızlıq... 
 Bir adam, bir ürək, bir də haqsızlıq... 
 Bir ürək, bir nifrət, bir də qansızlıq... 
 Bir nifrət, bir əzab, bir insafsızlıq... 
 Bir əzab, bir ölüm və vicdansızlıq... 
 Bir ölüm, bir küçə və ADAMSIZLIQ.” 
 
 -Doğrudan da, bu dünyada insanı tənhalıq hissi 

qədər əzən ikinci bir şey yox imiş, Qəmər… 
 Havanın soyuqlığı artmışdı. Qəbiristanlıq da kəndin 

külək tutan yerində idi; o bərk üşüyürdü, hiss edirdi ki, 
iki-üç gün ora-bura vurnuxmadan soyuqlayıb. Maşına 
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oturub Bəhruzun dükanına gəldi. Dükana gircək piştax-
tanın arxasında spirtli içkilər düzülən rəfə baxdı. Gözünə 
nə araq, nə çaxır şüşəsi dəydi. Elə bil Bəhruz onun acığına 
spirtli içkiləri dükandan yığışdırmışdı.  

 Bəhrüza baxıb, pörtmüş halda soruşdu: 
 -Daha araq satmırsan? 
 Bəhruz sözlü adam kimi başını bulayıb dedi: 
 -Yox. Araq-çaxır qurtarıb. Bir də ki, axı sən mən satan 

araqları bəyənmirsən. 
 -Bəhruz, bilirəm niyə yığışdırıbsan… 
 -Çox içirsən, Ramiz… Sənə belə içmək olmaz. Axı 

xəstəxandan təzə çıxmısan. 
Ramiz də elə bil acığa düşdü: Maşınından yeddi yüz 

qramlıq bir araq butulkası götürüb dükana gətirdi. Bəhruz 
bunu görcək dedi:  

-Qardaşoğlu, sənin maşının lap səyyar dükandı ki… 
Hər gün oradan bir araq çıxarırsan. Mən araqları 
gizlədirəm ki, içməyəsən, sən yenə öz bildiyini edirsən. 
Belə olmaz axı, sən özünə qəsd edirsən, xəbərin varmı? 
Anana heç yazığın gəlmir? Bəsdir, içmə! 

Ramiz uğurlu bir iş görübmüş kimi dedi: 
-Birincisi, mənim maşınımda arağım həmişə olur. 

İkincisi, kənddə dükan məgər bir dənədir? Verməzsən, 
gedərəm başqasından alıb, yeyib-içərəm… 

Dükandan çıxmaq istəyəndə Bəhruz dedi:  
-Ramiz, incimə. İç eee, ancaq bu zəhrimarı az iç də. 
Ramiz sanki zarafat elədi: 
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-Əmim də sayılsan, sən məndən uşaqsan! Odur ki, 
nağıl danışma, çıxar stəkanları. Yoxsa döyərəm ha səni. 
Kənddə də deyərlər ki, içdi, əmisini döydü... 

Bəhruz gülə-gülə cavab verdi: 
-Yəni, əlin mənə qalxar? Dayan, qoy evə deyim, bu 

saat bir şey bişirsinlər.  
Ramiz: 
-Getmə, - dedi, - bu dəqiqə gəlirəm, – Maşına sarı 

getdi. Oradan kolbasa, konserv gətirdi. 
Bəhruz dedi: 
-Bunlar nədir? Bilmirsən bunlardan burda da var? 
-Onlara dəymə, yoxsa arvadın səni döyər... 
Ramizin bu tərzdə danışmasından Bəhruz incimədi. 

Ramiz sözünə davam edib dedi:  
 -Alverin öz qanunları var. 
 Bəhruz düşündü ki, üstünə çox getməsin, yoxsa 

biyabırçılıq edər. Hərəyə bir stəkan içdilər. Bəhruz araq 
şüşəsini götürüb qırağa qoydu: 

 -Bəsdi. 
 Ramiz onun bu hərəkətindən hirsləndi. 
 -Əşi, qoy bura görək, özün içmirsən içmə, sən axı iş 

başındasan. Mən isə öz normamı bilirəm. – dedi.  
 Bəhruz ərklə: 
 -Yox, sən də az içməlisən, - dedi. 
 Ramiz araq şüşəsini ondan alıb stəkanı ağzına kimi 

araqla doldurdu və axıra kimi içdi. Sonra limonad 
butulkasını başına çəkdi.  

 Bəhruz onu məzəmmət etdi: 
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 -Sən lap alkaşsan ki. Bir gün bir xəta çıxaracaqsan, ya 
da yol polisləri əlindən alacaq maşını. 

 -Sən narahat olma, onlarla dil taparam. Onlar mənə 
maşın verib ki, əlimdən də alalar?! Mənim maşınımı 
əlimdən alacaq adam hələ anasından doğulmayıb… 

 -Sən əzrayılla çiling-ağac oynayırsan. Belə maşın 
sürmə, qoy oğluma deyim, səni aparsın.  

 Ramiz:  
 -Paka! - deyərək dükandan çıxdı, maşına əyləşib 

mühərriki işə saldı.  
 Bəhruz onun inadkarlıq etdiyini görüb dedi: 
 -Hava qaralır, evə tez get, soyuqdu, qəbiristanlıqda 

çox dayanma. 
 Ramiz əlinin jesti ilə ona “Yaxşı” deyib maşını yenə 

qəbiristanlığa sürdü. Yoldaşının baş daşını qucaqlayıb 
nəsə danışdı, sonra susdu, sonra yazdığı şeirin bir bəndini 
söyləməyə başladı:  

 
      Gəlmişəm yanına ümüdgahımsan, 
      Qarşında qulam mən, sən Allahımsan. 
      Sən cəza yerimsən, sən pənahımsan. 
      Səni çarə bildim, məni qarşıla… 
 

    Sonra Qəmərlə danışırmış kimi pıçıldadı: 
    -Yaman uzun çəkdi Yalquzaq ömrüm. Sən tənhalıq 
nədir bilərsənmi, gülüm? Bilsəydin bəlkə məni belə erkən 
tərk etməzdin! Sən canlıykən ölü kimi gəzib-dolaşan 
yalquzaq adam görmüşdünmü? İndi mən də ölümü sən 
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qədər, bəlkə səndən də daha çox sevdim!.. Bu da yalquzaq 
taleyi yaşamağın sonu… 

Baş daşını tumarlaya-tumarlaya özü yazdığı “Niyə 
küsdün” şeiri oxudu. 

 
HƏYATIN İKİ ÜZÜ 

 
arvan nəvəsi doğulduğunu biləndə artıq 
kəndə qaranlıq çökmüşdü. Həyat yoldaşı 
Çimnaz və oğlu Siyavuşu maşınına mindirib 

rayondakı doğum evinə yola düşəndə hava çox soyu-
muşdu. Qəbiristanlığın yanından keçəndə orada Ramizin 
maşınını gördü, arxaya baxmadan dedi:  

-Bu qaranlıqda, bu soyuqda bu neynir axı burda? 
-Kim? - deyərək Çimnaz soruşdu.  
- Ramizdi, deyirlər, yoldaşı öləndən hər gün içir. 
 Çimnaz da, Siyavuş da çevrilib Sarvanın dediyi 

səmtə baxdılar.  
 -Ata, birdən nəsə olar e… - Siyavuş dilləndi. 
 -Bəlkə maşını xarab olub, qoyub orda? O, kənddəki 

qohumlarıgildə gecələyir. – Çimnaz dedi. 
 -Ola bilməz, sabah yoldaşının ilidir. Burda qalmaz, 

rayondan qayıdanda maraqlanaram. Bəlkə çox içib, qalıb 
Bəhruzgildə?  

 Sarvangil doğum evində muştuluq almaq üçün xəbər 
gətirən tibb bacısı ilə bir az söhbət edib ananın və uşağın 
vəziyyətindən hal-əhval tutdular, sonra geri döndülər. 
Kəndə daxil olanda yenə qəbiristanlığın qarşısındakı 
maşını gördülər. 

 S 
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 -Bunun maşını hələ də burdadır? 
 Siyavuş dedi: 
 -Ata, gedək baxaq, görək, nə olub. 
 -Ananı evə aparaq, sonra gələrik. Həm də Bəhruzdan 

soruşaq, görək onun maşını axşamın bu soyuğunda orada 
nə edir…  

 Həyətin ağzına çatdılar. Sarvan oğluna dedi ki, sən 
ananı evə ötür, fənərləri götür gəl, dükanın qabağında 
gözləyirəm səni. 

 Siyavuş iki fənərlə geri qayıtdı. Sarvan bərkdən 
səsləndi: 

 -Bəhruz, ay Bəhruz. 
 Bir az keçəndən sonra həyətdən səs gəldi. 
 -Kimdir? - Bəhruzun oğlu dilləndi. 
 -A bala, Sarvandır, çıx çölə, sözüm var. 
Rizvan eyvandan evə girib paltarını geyinib dar-

vazaya yönəldi. Kənddə hamı yatmışdı. Bu vaxtı qapının 
döyülməsi onları vahiməyə salmışdı. Bəhruzun yoldaşı 
Arzu səsə oyanıb ərini dümsüklədi: 

-Dur, görüm, kimsə bizi çağırır.  
Rizvan darvazadan çölə çıxdı. 
Bəhruz eyvana çıxıb Rizvanı səslədi: 
-Rizvan, kimdir gələn? 
-Ata, Sarvan dayıdır.  
- İndi gəlirəm. 
-Ramiz sizdədir? - Sarvan Rizvandan soruşdu. 
-Yoox! 
-Mobil nömrəsini bilirsən? 
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-Bilirəm, ancaq telefonum evdədir. – Uşaq təlaşa 
düşdü. - Nə olub axı, niyə bu vaxtı onun nömrəsini 
soruşursunuz? 

-Ramizin maşını qəbiristanlığın yanındadır. Deyirəm, 
birdən başına bir iş gələr. 

-Bu qəqiqə, - deyərək Rizvan həyətə girdi. Telefonunu 
və fənəri götürüb çölə çıxanda atası soruşdu: 
    -Nə olub, bu gecə vaxtı hara, a bala? 

-Ramiz əminin maşını qəbiristanlığın qarşısındadır. 
Amma özü… - Telefonundan barmağının altına aldığı 
nömrəni yığdı. Zəng gedirdi, ancaq telefonu açan yox idi. 
Bəhruz cəld çəkmələrini geyinib darvazadan çıxanda, 
onlar artıq getmişdilər.  

Dəfələrlə zəng etsələr də, faydasız oldu. Canavar olar 
deyə tüfəng də götürüb qəbiristanlığa qalxdılar. 
Darvazanın bir tərəfi açıq idi. Maşının da şüşəsi açıqdı, 
həm də açar üstündə idi. Ramizin yoldaşının qəbri tərəfə 
addımladılar. Fənərin işığını qəbir tərəfə yönəldəndə 
Ramizi qəbri qucaqlamış vəziyyətdə gördülər. Başı sinə 
daşına çökmüşdü. Onu güclə çevirdilər. Ölmüşdü. Sol 
əlini cibindən çıxardılar, sıxılmış əlini güclə açdılar. Əlinin 
içində ürək dərmanı vardı. Anladlar ki, ürək ağrısı tutub, 
dərmanı qəbul etməyə macal tapmayıb. Qaşları, kiprikləri 
və bığı buz bağlamışdı. Gözlərindən yanağına süzülmüş 
göz yaşın don vurmuşdu. 

Ramizin meyidini öz maşınına tərəf gətirib arxa 
oturacağa uzatdılar. 

Araya çökmüş ölü sükutu Rizvanın səsi pozdu: 
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-Aparaq əvvəlcə bizə, atama deyim, görüm nə 
məsləhət edir. Sabah da yoldaşının ilidir.  

-Hə, gedək, Bəhruz Ramizin qardaşına zəng eləsin. 
Ağır ləngərlərlə kəndə sarı gəldilər. Rizvan həyətə 

girib atasını səslədi. Ər-arvad səsə çıxdılar: 
-Rizvan, sənsən? 
-Ata, mənəm, bəri gəl.  
Bəhruz yoldaşı Arzuya dedi: 
-Sən keç yat, indi gəlirəm, narahat olma. Yaxşı olar, 

inşallah.  
Bəhruz darvazadan çölə çıxanda hamının başı yerə 

dikilmişdi. Başa düşdü ki, Ramizə nəsə olub. Təlaşla 
soruşdu: 

-Deyin görüm, nə olub, ürəyim partladı, hanı o? 
-Ata, Ramiz əmi daha yoxdur. – Rizvan fəlakət 

doğuran səslə dilləndi. 
-Mən bilirdim də axırı belə olacaq. Hər gün içmək 

olar?  
Heç kim cürət edib bir qərara gələ bilmirdi. Anasına, 

bacı və qardaşlarına özü də belə bir vaxtda Ramizin ölüm 
xəbərini demək o qədər də asan deyildi. Hamı başları 
aşağı dikib susurdu. 

-Ata, meyid burda nə vaxtadək qalacaq?  
-Mən zəng edə bilmərəm onlara. Sarvan, sən de. - 

Bəhruz əvvəlcə öz telefonundan bir nömrə yığaraq 
Sarvana verdi. Telefona cavab verən olmadı.  

Bəhruz maşına yaxınlaşdı, meyidin cibindəki 
telefonları çıxartdı. Ramizin hər telefonuna bəlkə də otuz 
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dəfə zəng olunmuşdu. Qızı, oğlu, qardaşları, bacısıları 
idi... 

-Gəl, onun özünün telefonu ilə zəng edək, onda 
telefona cavab verəcəklər. - Rizvan dedi və Ramizin 
telefonuyla qardaşı Rəsulun nömrəsini yığıb Sarvana 
verdi. Bir neçə zəngdən sonra Rəsul yuxulu-yuxulu cavab 
verdi: 

-Hardasan, ay dədə? - Rəsul on beş yaş Ramizdən 
kiçik olduğu üçün ona arada dədə deyirdi.  

-Rəsul, mənəm, kənddən Sarvan. 
-Buyur Sarvan, dədəm hanı bəs? 
-Rəsul, dözümlü ol, bu dünyaya gələn bir gün də 

gedir, başınız sağ olsun.  
Rəsulun yuxusu qaçdı. Telefon əlindən yerə düşdü. 

Yenə tez götürüb dedi: 
-Əşi, nə danışırsan, bilirəm tay-tuşsunuz, ancaq belə 

zarafat olmaz bu gecə vaxtı… 
-Düzdür, Ramiz mənim tay-tuşum idi. Uşaqlıqdan 

onunla zarafatımız olub. Ancaq sən məndən balacasan. 
Sənnən zarafat eləmirəm... Ramiz dünyasını dəyişib. 

Rəsulun əlləri əsdi: 
-Ööölüüüb, necə ölüb? 
-Biz onu qəbrin üstündə tapdıq bir saat bundan qabaq. 

Özünün maşını ilə indi gətirərik. 
Rəsul paltarını geyinib eyvana çıxdı. Siqaret yandırdı, 

təlaş içində ora-bura var-gəl etdi. 
-Kimdi orda gəzən? - Anası otağından dilləndi. 
-Ay ana, mənəm, müdür gələcək. Bir yer var, ora 

gedəcəyik onunla. – Demək istəmədi ki, Ramiz ölüb.  
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-Bu gecə vaxtı da nə iş olar? Ramizdən xəbər yoxdu?  
-Ramiz Bəhruzgildə qalıb, zəng etmişdi. 
-Sabah yoldaşının ilidir. Bu, orda-burda gəzir hələ.  
-Dərmanlarını qəbul etmisən? 
-A bala, daha dərman da təsir etmir. Atmışam, 

atmağına, amma təsiri heç ikicə saat çəkmir. 
Rəsul düşündü: 
Bu ahıl yaşda, həm də gecə vaxtı ikinci bədbəxtliyi 

eşitsə, anasının ürəyi partlayacaq. Bir çıxış yolu tapa 
bilmirdi, çalışırdı ki, anası hələlik bilməsin. Başına bir fikir 
gəldi.  

-Mən bu gün təzə dərman almışam. Yadımdan 
çıxmışdı deyəm. Bu saat gətirim verirəm. Yuxu dərmanını 
suda həl edib gətirdi: 

-Bunu iç, rahat yat. 
Anası dərmanı içdi, yuxuya gedən kimi Rəsul eyvana 

çıxdı, yeznələri Namizədə zəng etdi. 
-Ay Rəsul, nə olub bu gecə vaxtı, qoymursan 

yatmağa? – Yeznəsi narazı halda qımıldandı. 
-Namizəd, tez gəl bizə, işim var. Gələndə sakitcə 

şüşəbəndə keç. Gözləyirəm. 
Namizəd onun səsindəki təlaşı duyub tələsik paltarını 

geyindi, cəld həyətə düşdü. Maşını işə saldı. Səsə yoldaşı 
Şahnaz eyvana çıxdı: 

-Xeyir olsun, bu gecə vaxtı hara belə?  
Namizəd Şahnazın ağır şəkər xəstəsi olmasını 

düşünərək, heç bir narahlıq verici xəbər deməzdi: 
-İşim var, sən yat, məni gözləmə. Gəncədən qohumlar 

zəng edib. Ancaq sabah axşam qayıdacam. 
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…Namizəd şüşəbəndə girəndə Rəsulu başı aşağı, 
əlində də tüstülənən siqaretlə gördü.  

-Əşşi, bu qədər çəkmək olar?! İçəridə adam boğulur 
tüstüdən. Hə, nə olub belə? Ramizdən nə xəbər? 

Rəsul kədərli halda pəncərəni açdı: 
-Ramiz daha yoxdur… 
Namizəd donub qaldı: 
-Niyə? - Nə olduğunu başa düşüb neçə illər daşını 

atdığı siqareti masanın üzərindən götürüb birini 
yandırıdı.  

-Anana demisən? 
Rəsul anasına deyə bilməzdi onun ölüm xəbərini. Bir 

il bundan qabaq qəfil ölmüş gəlininə görə hələ də qan 
ağlayırdı yazıq. Necə desin? Bir nəticəyə gələ bilmirdi. 
Üzünü Namizədə tutdu: 

-İndi necə deyim ki, oğlun ölüb? 
Ramizi öz maşında gətirdilər. Rəsul eyvana xalça 

sərdi, meyidi onun üzərinə qoyub, üstünü örtdülər. Təcili 
yardım maşınıyla eyni vaxtda iki polis də gəldi. Müayinə 
edəndən sonra ölüm kağızını verəndə soruşdular: 

-Yoldaşı, oğlu, qızı var, kağızı onlara verək? 
-Burda deyillər, mən qardaşıyam. - Rəsul dilləndi, - 

uşaqları Bakıda olurlar…  
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ANA FƏRYADI… 
 

rtıq hava işıqlaşırdı.. Rəsul, Namizəd və 
qohumları həyət-bacada yas mərasiminin 
hazırlığıni görürdülər. Kimi yuyucu yeri 

hazırlayır, kimi qazan daşıyır, kimi də çadır qururdu. 
Gülsüm ananın qəbul etdiyi yuxu dərmanı öz təsirini 
çoxdan itirmişdi. Ufuldaya-ufuldaya ayağa qalxıb ayaq 
yoluna getmək istədi. Axsaya-axsaya gedəndə eyvanda 
axşamdan yan-yana düzülmüş xalçaları görüb öz-özünə: 

-Hə, il də gəlib çatdı. Bu gün Qəmərin Allahın 
dərgahına qovuşduğu gündür. Mənim əziz gəlinim… - 
deyib ağlamsındı, mən səni qızım qədər çox sevirdim. 
Niyə bizi ağır dərdə saldın? Oğlumu da boynubükük 
elədin! Özündə – sözündə deyil yazıq balam... 
    Birtəhər pilləkənə tərəf addımladı. Həyətdən gələn 
səsləri eşidib dayandı. Pəncərədən bir xeyli kişinin həyətə 
yığışdığını görəndə gözlərini ovuşdurdu. Ürəyində: 
-“Bunlar niyə səhərin gözü açılar-açılmaz əl-ayağa 
düşüblər?” fikirləşdi. Adətən, il mərasimi günortaya yaxın 
başlayardı, ehsan veriləndən sonra qəbirüstə gedərdilər, 
orda da mərasimə xitam verilərdi. Uzaq yerdən mərasimə 
gələnlər hüzür sahibinə başsağlı verib gedədilər. Axıra 
yalnız qohum-əqraba qalardı. 

“Bəlkə Ramizin Bakıdan gələn qonaqları ertədən 
gəlib?” Bir də pəncərədən baxanda heyrətdən yerindəcə 
donub qaldı. Adamlar Ramizin xalçaya bükülmüş 
meyidini eyvandan götürüb yuyucuxanaya aparırdılar. 
Gülsüm ana həyətdəki səslərə qulaq verəndə, artıq hər 

A 
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şeyi fəhm elədi, qəfildən “Ramiz!..” - deyə qışqırdı və 
huşunu itirərək döşəməyə yıxıldı.  

Səsə qonşu otaqda yatan kiçik gəlini çıxdı, tez özünü 
qaynanasına yetirdi, su içirib birtəhər özünə gətirdi, 
dağınıq saçlarını yanaqlarından yığdı. 

Gülsüm ana hələ də mat-məəttəl qalmışdı. Rəsul da 
Namizədlə birlikdə eyvana qalxmışdı. Anasını Namizədin 
köməyi ilə içəri otağa apardı. Yazıq ana, özünə gələn kimi 
yenidən “Ramiz!.. Ramiz!..” - deyə fəryad qopardı. Rəsul 
anasını sakitləşdirə bilmədi. Gülsüm ana hönkürtüylə 
ağlaya-ağlaya deyirdi: 

-Allah, bu, nə zülümdür mənə verirsən? Mən deyir-
dim öləndə oğullarımın çiynində gedim məzara. Sən yol-
daşını aldın, barı, ona rəva bilməyəydin. Niyə, Allahım, 
niyə? Bəs indi necə dözüm, Allah?  

Dünyanın ən ağır işi balasını itirmiş ananı sakitləş-
dirməkdir. Yana-yana ağlayan anaya təsəlli olacaq sözu 
axtarıb tapmaq da çətindir, demək də... 
    Gülsüm ananın ağısı həyət-bacanı başına götür-
müşdü: 

 
Əzizim başdan ağlar, 
Kirpikdən, qaşdan ağlar. 
Oğlu ölən analar, 
Durub obaşdan ağlar.  

 
Əl atıb saçını “daraqladı”, sonra əllərini şappıltı ilə 

dizlərinə çırpdı. 
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Baxçalarda gül ağlar, 
Bülbül ağlar, gül ağlar, 
Qoşa əzizi ölən, 
Başa tökər kül, ağlar! 
 
Əzizim ana sızlar, 
Dərd çəkib,ana sızlar. 
Ölərəm anam ağlar, 
Nə etsin anasızlar? 

 
Hamını indi bir sual düşündürürdü. Bəs Ramizin 

övladlarına bu xəbəri necə desinlər?  
Rəsul gecə Bakıda yaşayan qardaşı Ramazana da zəng 

edəndə demişdi ki, gələndə, mütləq Ramizin övladlarını 
da gətirsin.  

Ramazan da əvvəlcə Ramizin qızına zəng edib 
yalandan demişdi ki, atan xəstələnib, tez olun, hazırlaşın, 
rayona gedək. Ancaq səsdəki titrəyişdən və təlaşdan 
Qumral atasının öldüyünü, əmisinin yalan dediyini başa 
düşdü: 

-Əmi, anam öləndən, atamla elə bir gün olmasın ki, 
danışmayaq. Gündə neçə dəfə, həttda xəstə olsa da 
zəngimə cavab verib. Dünəndən otuz dəfə zəng etmişəm, 
cavab verməyib. 

Ramazan nə deyəcəyini bilmədi: 
-Gedək, həm ananınızın ilidir, həm də xəstəxanada 

atana dəyərik. 
- Onsuz da, səhər tezdən gələsiydik. 
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Ramazan yolda nə qədər çalışsa da Qumrala düzünü 
deyə bilmədi. Çünki Qumral ana olmağa hazırlaşırdı. 
Onsuz da ağlamağı dayanmırdı. Ancaq Raminə atasının 
ölüm xəbərini demişdi. Ramin də ürək eləmirdi ki, 
bacısına hər şeyi olduğu kimi desin! Düşünürdü ki, onsuz 
da əvvəl-axır rayonda biləcək, amma birdən-birə eşitsə, ya 
ürəyi partlayar, ya da uşağını ziyan edər! Ona görə də 
Qumralı acı xəbərə indidən hazırlamağı lazım bildi: 

-Bacı, nənəm deyərdi ki, “gəldi əcəl, vermədi məcəl”, 
Allahın işini bilmək olmaz, atamız ölə də bilər. Ağlamaqla 
öləni qaytarmaq olmur, sən buna da hazır ol. 

-Yox, bu, ola bilməz. Düzdür, anamız öləndən çox 
xiffət çəkir, hətta gizlində ağlayırdı da. Ancaq Allah rəva 
bilməz ki, ikisini də əlimizdən alsın. 

-Atamız bu il iki dəfə infarkt keçirib. Sən hər halda pis 
xəbərə də hazır ol. 

Ramin göz yaşlarını saxlaya bilmədi, hıçqıra-hıçqıra:  
   -Anamızdan sonra bu işıqlı dünyada bizim atamızın 
cəmi bircə il yaşamağa gücü çatdı, Qumral! - dedi.  
   Qumral qardaşının boynunu qucaqlayıb hönkürtü ilə 
ağladı. Səməd həyat yoldaşını heç cür sakitləşdirə bilmir-
di. Az qalırdı ki, ürəyindən keçənləri Qumralın qulağına 
pıçıldasın, “qarnındakı uşağımıza rəhmin gəlsin...” Amma 
Ramindən utandı. 

…Rayondakı evin həyətində kişilər üçün mağar quru-
lmuşdu, qadınlara isə evdə, şüşəbənddə yer hazırla-
mışdılar.  
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Ramazan hələ Bakıdan yola düşməmiş qardaşının 
ölüm xəbərini sosial şəbəkələrdə, saytlarda yerləşdirmiş, 
Ramizin çalışdığı redaksiyaya zəng edib bildirmişdi.  
    Qəmərin il mərasiminə gələnlərin çoxu çaş-baş 
qalmışdı. Ramizin torpağa düşəcəyi gün olmaz, amma bir 
azdan hamı qəbir üstündən çəkilib gedəndən sonra 
özümüz səni ora apararıq-əmisi demişdi.  
    Qumral əmilərinin məsləhətinə qulaq assa da, atasının 
cənazəsinin arxasınca ağlaya-ağlaya həyət qapısınacan 
getdi. 

 
ZİYARƏT... 

 
az fəslinin ilk günlərindən biri idi. Dan yeri 
yavaş-yavaş sökülürdü. Üfüqdə gözü yenicə 
açılan səhərin əlvanlığı bütün çalarları ilə 

görünürdü. Amma dağlar dərdli adamlar kimi boynunu 
büküb, qaş-qabağını tökmüşdü. Elə bil zamanədən küsüb, 
adamların fikrini çəkməkdən qocalmışdılar. 
    Duman çəkildikcə zirvəsində görünən qar parçaları ağ 
saça bənzəyirdi. Yam-yamacda bitən yaşıl otlara bahar 
küləyi asta-asta sığal çəkirdi. Şehli çəmənliklərin üstün-
dəki damlalarda sayrışan Günəş şüaları inci kimi parıl-
dayırdı. 

Dağın ətyində yerləşən qəbiristanlıqda bir qələbəlik 
vardı. Bayram günlərində adamlar ölülərini ziyarət 
etməyə sübh tezdən qəbiristanlığa toplaşmışdılar. Kimi 
rəhmətə gedənlərin ruhlarına dualar oxuyur, kimi 
məzarlarının üstünə səməni qoyub, şam yadırırdı. 

Y 
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    Qəbiristanlığın qarşısında qırmızı rəngli bir maşın 
dayandı. İçərisindən bir əlində çanta, o biri əlində qızıl gül 
dəstəsi qara paltarlı bir qadın düşərək, qəbristanlığa girdi. 
Ətrafı bir qədər süzərək Ramizin qəbrinə tərəf gedib, baş 
daşının qarşısında dayandı. Ölülərini ziyarət edən kənd 
camaatı maraqla ona tərəf baxırdı. Müasir formalı libasda 
olan bu qadını tanımaq istəyirdilər ki, kimdir... Nazilə sinə 
daşının üzərində qurumuş gülləri yığıb kənara qoydu, 
sonra özüylə gətirdiyi iri gül dəstələrini qəbirlərin üstünə 
düzdü.Yanda olan Qəmərin sinə daşına baxaraq, 
pıçıldadı: 

-Sən xöşbəxt adamsanmış bu dərəcədə sevilmisən... 
Ən ülvi eşqin yerini dünyanın heç nəyi əvəz edə bilməz. 

Sonra üzünü Ramizin şəklinə tərəf çevirərək: 
-Ramiz, mən səninlə tanış olana kimi məhəbbət nə 

olduğunu bilməmişəm. Sən kaş cavanlıq yaşımda rastıma 
çıxaydın. Onda mən pozğun yola düşüb, həyatımı puç 
etməzdim. Ogul, qız anası, nənə də ola bilərdim. Həyatın 
şirinliyini, yaşamağın mənasını sən mənə öyrətdin. Mən 
səninlə bu dünyanı tanıdım, sənin gözlərinlə bu dünyaya 
baxdım. Mən səninlə xoşbəxt idim. Amma o xoşbəxtliyin 
qədrini bilmədim. Barı indi bağışla məni. 

Çantasından qırmızı tül şarfı çıxarıb, baş daşına 
bağladı. - Bu bizim tanışlığımızın yadigarıdır. Bu yaylıq 
bir səbəbkar idi ki, bizi tanış etdi, bizi bir-birimizə bağladı. 
    Ziyarətə gələn kənd camaatı bu naməlum qadının 
hərəkətlərini kənardan diqqətlə izləyirdilər.  

Bu vaxt qəbiristanlıq darvazası qarşısında dörd maşın 
dayandı. Birindən Ramin, qucaqında körpə uşaq tutmuş    
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Qumral və həyat yoldaşı Səməd düşdülər. Qumralın hələ 
qəbiristanlığa girməmiş ağladığını görən əri qorxdu ki, 
huşunu itirər, tez uşağı onun əlindən aldı. Qumral 
valideynlərinin qəbri tərəfə yüyürdü. Atasının qəbri 
qarşısında dizüstə çökmüş, hönkür-könkür ağlayan 
Naziləni görüb, addımlarını səngidi. Ramin maşının yük 
yerini açıb iki çələng və bir qucaq qırmızı qərənfil gülünü 
götürüb məzarlığa girdi. İkinci maşından düşən Gülsüm 
ana öğlu Rəsul və gəlini də içəri keçdilər. Üçüncü maşınla 
Namizəd, yoldaşı və oğlu ilə, dördüncü maşınla Ramazan 
öz ailəsiylə gəlmişdi. Onlar Ramizin qəbri qarşısında 
ağlayan qadını görüb, dayandılar. Ağlayaraq ürəyini 
soyutmağa ona macal verdilər.  
   Nazilə başını qaldıranda qəbristanlığa gələnlərinin 
baxışını ona zilləndiyini gördü. Çantasından cib dəsmalını 
çıxararaq, gözünün yaşını silib qəbrdən uzaqlaşanda, 
Gülsüm ana ona yaxınlaşıb, dedi: 
   -Salam, ay bala. Görürəm uzaqdan gəlmisən, gəl, gedək 
bizə. Bir az dincini al, yemək ye, sonra gedərsən...  
   -Çox sağ olun, ana. Qayıtmalıyam, işim çoxdur, qala 
bilmərəm, - deyərək sürətli addımlarla qəbiristanlıqdan 
çıxıb, maşınına əyləşərək getdi. 

Qəmərlə Ramizin bir-birinə sığınmış məzarı yola çox 
yaxın idi, üzərində qara mərmərdən iri başdaşı qoyulmuş 
bu məzara kənardan baxanda onun bir adama aid 
olduğunu düşünmək olardı. Ancaq yaxınlaşanda bilmək 
olurdu ki, bu qəbirlərdə dəfn olunanlar eyni gündə 
dünyasını dəyişsələr də, il tarixi bir il fərqlidir 
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Çiyin-çiyinə söykənmiş qoşa məzarın önünə Ramin 
gətirdiyi çələngi yan-yana qoydu. Qərənfilləri sinədaşının 
üzərinə düzdü. Baş daşına bağlanmış tül şalı görüb kim 
tərəfindən bağlandığını başa düşdülər. Qırmızı tül şarfın 
üzərində ağ zərdən böyük “N.Ə” hərfləri həkk 
olunmuşdu.  

... Ataları dünyasını dəyişəndən beş ay sonra övladları 
hər iki qəbrin üstünü yenidən düzəltdirmişdilər. Başdaşı 
ilə üzbəüz ağ daşdan oturacaq qoyulmuşdu. Məzarların 
ətafına ağac və gül kolları əkilmişdi. Qəmərin baş 
daşındakı şəklinin altında Ramizin sağlığında həkk 
etdirdiyi bir bənd şeirdən sonra uşaqları sonrakı bəndləri 
də tam əlyazmasını sinə daşın üzərinə ustaya həkk 
etdirmişdilər. O vaxtdan bəri Raminlə Qumral ata-ana-
larının məzarlarının ziyarətinə ilk dəfəydi ki, gəlirdilər.  

Qəmərin tək şəklinin yanında Ramizlə cavanlığında 
çəkdirdikləri şəkil, onun da aşağısında Ramizin Qəmərin 
həsrətindən yana-yana qələmə aldığı, onun itkisindən 
sonra bu dünyada sərgərdan dolaşan quru cismini 
təcəssüm etdirən “Niyə küsdün” şeiri həkk olunmuşdu: 

 
Böyük arzularla, geniş qəlbinlə, 
Bu geniş dünyaya sığmayan gülüm. 
O kiçik məzara bəs necə sığdın? 
Qurduğun ocağı intizam ilə, 
Uçulmaz bəndləri uçurdu ölüm, 
Sıldırım qayanı üstümə yıxdın. 
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Bəs necə sağalsın vurduğun yara? 
Sənsiz boş divarlar gəlir üstümə. 
Xatirən aparır çox uzaqlara, 
Yalqızlıq qızınır acı tüstümə. 
 
Növbə mənim idi, aldın əlimdən, 
Acı qayğılarla qoydun baş-başa. 
Ayrıldın obadan, ayrıldın eldən 
Bu soyuq məzarda mənimlə yaşa. 
 
Gəlin gətirdiyim bu əllərimlə, 
İndi tapşırıram qara torpağa. 
Əzizim, sirdaşım, qoy ölüm sənlə, 
Gücüm çatmaz sənsiz, tək yaşamağa. 
 
Necə bəzənmişdin gəlin gələndə, 
Eləcə bəzədim məzarın üstün. 
Bütün çarələrə təsəlli səndə, 
Niyə küsüb getdin, de, niyə küsdün? 
 

Ramizin qəbr daşının üzərinə özü yazdığı şeiri 
yazdırmışdılar. 

 
Ramiz, ömrün ah-haraydı, 
Cavan ikən düşdün dərdə. 
Allah qələmin qırılaydı, 
Taleyimi yazan yerdə.  
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Kənd camaatı qəbiristanlığa gələndə bu qoşa qəbri də 
ziyarət edir, burada uzun müddət dayanıb fikrə dalırdılar.  
    Hətta, adi günlərdə bəzən qəbiristanlığın yanından 
maşınla keçən yolçular da bir anlığa dayanıb amansız 
ölümün bir-birinə həmişəlik qovuşdurduğu bu iki insanın 
məzar daşlarına həkk olunmuş şəkillərinə tamaşa 
edirdilər.  

Ancaq yola boylanan bu qoşa qəbirdə həkk olunmuş 
şəkillər, elə bil həmişə kiminsə intizarla yolunu gözləyirdi. 
Sanki onların nigaran ruhları sağ ikən üzünü görmədikləri 
nəvələrinin bir gün onların ziyarətinə gələcəyini gözlə-
yirdilər.  

…Bu gün onların əziz ruhu şad idi. Qumral öz körpəsi 
ilə ata-anasının məzarlarının ziyarətinə gəlmişdi.  

Hər bir valideyn kimi qızlarını ərə verəndə Qəmərlə 
Ramizin də ən böyük arzusu nəvə görmək idi. İndi qoşa 
məzarın ətrafında dayanan bütün qohum-əqraba 
kövrəlmişdi. Təkcə ağbirçək Gülsüm ana özünü tox 
tutmuşdu. İndi oğlu Ramizin adını daşıyan nəticəsini 
ağuşuna alıb hamını sakitləşdirməyə çalışırdı: 

-Bu əziz gündə ağlamayın. Qoy, balalarımın əziz ruhu 
pərişan olmasın!  

Sonra oğlunun və gəlninin mərmər başdaşına həkk 
olunmuş şəkillərinə baxıb deyirdi: 
    -Baxın, baxın, balalarım, bu sizin ilk nəvənizdir. 
Mənim ilk nəticəm, Ramiz balamdı, Allah bu körpə balaya 
torpağınızın sanı qədər ömür versin. Bu əziz gündə 
yerin-göyün sahibindən bir təmənnam da budur ki, bu 
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körpənin ata-anasına mənim kimi, nəvə-nəticə görməyi 
nəsib etsin. 

Hamı bir ağızdan “Amin!..” dedi.  
… Qoşa qəbirin arxasında iki küknar ağacı baş-başa 

vermişdi… 
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EPİLOQ… 
 

ağların ətəyinə sığınmış kəndi qaranlıq 
udmuşdu. Hərdənbir itlərin kəsik-kəsik hürü-
şməsi eşidilirdi. Gecələrsə, gah ay işığında, 

gah da ətəyi seyrək dumana bürünmüş dağın ən hündür 
zirvəsində canavar ulayırdı.  

 Dədə-babadan bu yerlərdə təbiətlə daim təmasda 
olan, ömrünü dağda-daşda keçirən yaşlı adamların de-
diyinə görə, canavarın gecədən sübhə kimi ulaması qarşı-
dan gələn qışın sərt keçəcəyindən soraq verən əlamət idi.  

Bu yerlərin sakinləri hər il dekabrın ikinci yarsından 
sonra bu dağlarda əks-səda verən canavar ulartısını 
eşitmişdilər. Amma bu ulartı səsi tamam başqaydı. Kim 
bilir, bəlkə də dağ başında ulayan canavarın naləsi ən çox 
duyğusal, dərdi sinəsində qövr edən insanları daha dərin 
düşüncələrə qərq edib, onların yuxusunu qaçırırdı.  

Təcrübəli ovçular canavarın ulartısından söz düşəndə 
deyirdilər ki, bu, ölmüş yarının itkisinə dözməyən yal-
quzağın səsidir. Tək-tənha qalmış, bundan sonra heç bir 
həmcinsi ilə bir daha təmas qurmayan, yalnız öz dün-
yasıyla yaşayan bir yalquzağın...  

Kim bilir, bəlkə də insanların dilində işlənən yalqızlıq 
sözü də öz məna çalarını YALQUZAQ kəlməsindən 
almışdır? 

 Yalqızlıq… Yalquzaq…  
Tənha bir yalquzağın ulartısı həm də yerə-göyə 

sığmayan bir sevgi etirafı idi. Tanrıya sonsuz sevgi hissi 
isə deyilənə görə, hər bir qurdun qanında olur... Qurdların 

D 



Yalquzaq qayası... 

 245

həyat tərzini müşahidə edən alimlərin fikrincə, əgər bir 
neçə qurd bir yerə yığışıb ulayarsa, bunu ilk növbədə 
onların Tanrıya ibadət istəyindən irəli gələn bir törəni 
kimi dəyərləndirmək lazımdır... 
    Üzü hər zaman Tanrıya doğru olan QURD ağzını 
göyə tutub uladıqda gözlərini yumur, bir növ "daxilən 
saflaşır" və bu, onun "Tanrıya məxsus olduğunu" göstərir. 
Məhz, Tanrıya yaxın olmaq istəyi Qurdu hər zaman 
yüksək zirvələrdən ulamağa vadar edir.  

Son dəfə ulartısı sübhə kimi kəsilmək bilməyən tənha 
qurdu üzünü aya tutmuş vəziyyətdə görmüşdülər. O, 
ölmüş dişi canavarı ayaqları ilə tərpədib, onu diriltməyə, 
ayağa qaldırmağa çalışır və üzünü qaranlıq səmada 
parıldayan aya tutub ulayarmış... Səhər isə ölmüş yarını 
qarğa, quzğun didməsin deyə, üstünü ayaqları ilə torpaq-
layar və baş alıb harasa gedər, axşamlar geri dönəndə 
yenidən eyni şeyi təkrar edərmiş.  

Bir gün ulartı səsi kəsilir. Əvvəllər bu səsdən narahat 
olanlar indi bir-birindən maraqla soruşurdu: “Görəsən, nə 
oldu buna? Niyə ulamır?” 

Kəndin ovçularından biri silah-sursatını götürüb dağa 
qalxır və dağın zirvəsində rast gəldiyi mənzərədən çox 
heyrətlənir. Erkək qurd dişisinin cəsədi üstünə başını 
qoymuş vəziyyətdə ölmüşdü. Elə bil, o da Məcnun kimi 
Leylisinin xiffətini çəkirmiş, və sevgilisinin ayrılığına 
dözməyib ürəyi partlamışdı.  
    Erkək canavar üzü aya tərəf dikilmiş donuq və solğun 
gözlərində əksi qalan sonuncu ümidi ilə birlikdə ölmüşdü. 
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Ovçu hər iki canavarın cəsədini zirvədə, yalçın bir 
qayının dibində qazdığı çalada basdırıb kəndə enir. 

İndi kənd camaatı həmin yeri nişan verəndə “Yal-
quzaq qayası” kimi nişan verirlər.  

…Yalquzaq qayası bir vaxtlar bax, beləcə dastanlaşıb, 
nağıla çevrilibdir…  

 

 
 Aprel – iyun 2018-ci il.  
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