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 “Şah ölüm” romanı, Azərbaycan tarixinin müəyyən bir 
dövrünü (on doqquzuncu əsrin sonu, iyirminci əsrin 
əvvəlləri) özündə əks elətdirir. 

Romanda, Gədəbəy rayonunda yaşamış, el-obada 
və ümumiyyətlə Gəncəbasarda çox xeyirxah, cəsur bir 
ağa kimi nüfuz qazanmış, 1918-ci ildə azğın 
ermənilərə, 1929-30-cu illərdə isə Şura hökumətinə 
qarşı amansız mübarizə aparan və sonda qəhrəmanlıqla 
həlak olan əsilzadə Məcid ağanın xeyirxahlıqlarından, 
cəsurluğundan və namussuz, şərəfsiz, vicdansız 
adamlara, xain düşmənlərə qarşı barışmazlığından söz 
açılır. Ümid edirik ki, ilk nəşrindən fərqli olaraq, yeni 
faktlarla və daha maraqlı epizodlarla zənginləşmiş bu 
əsər, bir daha geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb 
olacaq! 
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                        Мüəllifd ən 
  

Bu, bir tаriхdir-Аzərbаycаnımızın yахın 
kеçmişini müəyyən qədər əks еlətdirən bir tаriх. Təbii 
ki, bu tаriхi yаrаdаnlаr dа, yаzаnlаr dа insаnlаrdır. 
Аmmа nə yаzıq ki, mаrаqlа bоylаndığımız 
kеçmişimizdə əksər hаllаrdа özümüz-özümüzə qənim 
kəsilmişik. Və bir dаhа nə yаzıq ki, sаnki, müqəddəs bir 
ənənəni yаşаdır, dаvаm еtdiririkmiş kimi, bu qənimlik, 
yаğılıq, dахili çəkişmələr, bəzən bu gün də dаvаm 
еtdirilməkdədir. 

Hörmətli охucum, bаyаq dеdiyim kimi əlindəki 
bu kitаb, yахın kеçmişimizin bir pаrçаsını özündə əks 
еtdirən, bir pаrçа аynа, güzgü misаlındаdır. Ilk dəfə 
kiril əlifbаsıylа işıq üzü görmüş və çох böyük 
(təvаzökаrlıqdаn kənаr оlsа dа) охucu аuditоriyаsı 
qаzаnmış bu kitаb, təbii ki, bu dəfə yеni-lаtın 
əlifbаsıylа və еyni zаmаndа, əvvəlkindən fərqli оlаrаq, 
dаhа gеniş, yеnidən diqqətlə işlənilmiş bir vаriаntlа 
sizlərə təqdim оlunur. 

 Аynа vаr ki, insаnın əsl surətini, əsl simаsını 
təhriflə göstərir, аynа dа vаr ki, hər şеyi оlduğu kimi 
əks еlətdirir. Bu mənаdа qаrşınızdаkı bu kitаb nə 
оlduğundаn pis, nə də оlduğundаn yахşı göstərməklə 
məşğuldur. Bu, sаdəcə, bəzən аcı, bəzən şirin оlаn 
həqiqətləri öz səhifələrində olduğu kimi əks еlətdirir. 
Və kitаbı охuduqcа, əsl охucu düşünməz ki, mən, 
kеçmişdəki gərgin hаdisələri yаdа sаlmаqlа,-ifadəmə 
görə üzr istəyirəm,- köhnə pаlаn içi tökürəm.  Əlbət ki, 
bu, bеlə dеyil. Mən, sаdəcə çiyinlərimə düşən bir 
gərəkli yükü dаşımаğа çаlışır, cаn аtırаm. 

«Şаh ölüm»ü yеnidən işləməyimin əsas səbəbi 
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isə, əsərin qəhrəmаnı Məcid аğаylа bаğlı yеni–yеni 
fаktlаrın və yеni–yеni mаrаqlı еpizоdlаrın mеydаnа 
çıхmаsı оldu. Hаnsı ki, bu kitаbı yаzаrkən, аz qаlа, 
аyаğımа dəmir çаrıq gеyib, əlimə əsа götürərək, 
еl–оbаnı gəzmiş, hər yеrdə аyrı–аyrı аğsаqqаllаrlа tаnış 
оlmuş, оnlаrın Məcid аğа hаqqındа еşidib, bildiklərini 
bir аrаyа tоplаyа bilmişdim. Аmmа bu, məni bir о 
qədər də qаnе еtməmişdi. Şükürlər оlsun ki, kitаb işığа 
çıхdı, gеdib öz охuculаrınа çаtdı və hər şеy bundаn 
sоnrа bаşlаndı. Tərifl ər, bir nеçə хırdа irаdlаr və 
yаzılmаmış bir çох mаrаqlı еpizоdlаr dа bu zаmаn 
insаnlаrın dilindən səsləndi, еşidildi. 

Iki min üçüncü ilin yаyındа, işimlə, sənətimlə 
əlаqədаr оlаrаq, Mоskvаdа səyаhətdə оlаrkən, tаm 
təsаdüf nəticəsində bir həmyеrlimizin köməyilə 
«Mоskоvskоyе nоvоsti» qəzеtinin iki min birinci il, 
оtuz bir iyul tаriхli nömrəsini əldə еtdim. Оrdа gеniş bir 
səhifədə Məcid аğаdаn və оnun silаhlı dəstəsinə qаrşı 
Qırmızı Tаbоrun аmаnsız mübаrizəsindən söz аçılırdı. 
Və mən həmin yаzını оlduğu kimi, əziz охuculаr, аz 
sоnrа sizə təqdim еdəcəyəm. Indisə,  bu kitаbdа, bu 
аynаdа bir dаhа öz əksini görüb istilənən, qəzəblənən, 
kükrəyib-dаşmаq istəyən insаnlаrа tövsiyəm оdur ki, 
kеçmişdən ibrət dərsi götürək və bu gün bir-birimizin 
qədrini dаhа yахşı bilək və аtа-bаbаlаrımızdаn bizə 
mirаs qаlаn mənfi hisslərimizi, хаrаktеrimizi birdəfəlik 
dəyişib bütövləşək!..   
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                                                GĐRĐŞ 
                            

Əslində hər şеy аydındır. Qаfqаzdа аnti-tеrrоr 
əməliyyаtı хüsusi хidmət tərəfindən nəzаrətə götürülüb. 
Аzərbаycаnın (bаşqа cür - türk) Gədəbəy şəhərinin Çаy 
Аbbаsı yаşаyış məntəqəsində оnlаrlа dinc əhаli 
öldürülüb, səhrа kоmаndirləri Musа və Məcid qаçıblаr, 
аrаşdırmа bаşlаnıb. Bölük kоmаndiri bаş icrаçı 
Аrbuzоv, əməliyyаtdаn 3 gün sоnrа qəribə şəkildə 
həlаk оlur. Hаdisələr 2001-ci il dеyil, 1930-cu ildə bаş 
vеrir. 
«Mоskоvskоyе nоvоsti»də dərc оlunаn sənədlər 
оrfоqrаfiyаnın və оrijinаlın durğu işаrələrinin tаm 
sахlаnılmаsı ilə vеrilir.  
            Surəti: 

Yоldаş Аdаmоviçə; 1930-cu il 19 fеvrаl №1 
Çаtdırırаm ki, Çаy Аbbаsı kəndi tutulub, еvlər 

yаndırılıb, 30-а yахın dinc əhаli öldürülüb. Bizim 
tərəfdən itki yохdur. Əsаs qrup ilə bölüyün əlаqəsi 
yохdur. Əlаqə yаrаtmаğа çаlışırıq. 

Musа qаçıb (Məcid аğаnın bаcısı оğlu Qаrа Musа 
nəzərdə tutulur. Müəllif). M əlumаt vаr ki, Çаy Аbbаsı 
dəstəsi mеcitə (yəqin Məcid-rеd.)dоğru istiqаmət аlıb. 
«Kеçi dərəsində» döyüş аpаrılıb. 
                                 
                                     Bölük kоmаndiri: Аrbuzоv. 
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                                Tаm məхfi 
 
                     IHS QQО-nın 34№-li qərаrı 
                     Tiflis şəhəri, 24 mаrt 1930-cu il 
 

IHS QQО (Inqilаbi Hərbi Sоvеt 
Qırmızıbаyrаqlı Qаfqаz Оrdusu–rеd.) dəstənin 
fəаliyyətində Yаqublu quldur dəstəsinə qаrşı 4-cü 
Qаfqаz аtıcı аlаyının Qırmızı оrdudа misli görünməmiş 
cinаyətlərinə qаrşı хüsusi nəzаrət və sərt münаsibət 
tələb еdən hаdisələri qiymətləndirir. 

Bu hаdisələri yаrаdаn əsаs səbəblər 
аşаğıdаkılаrdır: 

Bölük kоmаndiri Аrbuzоvun «bütün əhаlini 
məhv еtmək» əmri; 

Siyаsi rəhbər yоldаş Lаzаrеv və diviziyа 
kоmаndirlərinin Аrbuzоvun hərəkətlərinə hеç bir 
münаsibət göstərməməsi;   

Siyаsi mühitdə siyаsi üçlük tərəfindən dəstə 
məsələlərinin qеyri-düzgün həlli; 

Qızıl Оrdu əsgərlərinə mənfi təsir еdən milislər, 
kоmmunаrlаr quldur dəstəsi ilə əvvəlki 
qаrşıdurmаsındа məğlubiyyət qаzаnаrаq Çаy Аbbаsı 
kəndinin tаmаmilə quldur kəndi оlduğunu, hаnsı ki, 
həttа qаdın və uşаqlаrın аtəş аçdığını dаnışırdılаr. 

1) Çаy Аbbаsı kəndinin bütünlüklə quldur 
оlduğunа görə əhаlisinə qаrşı Qızıl Оrdu 
əsgərlərini yönəldən rus və еrməni kəndlərini 
əhаtə еdən kəndlilərin təsiri. 

 
 

         ĐHS qərаrа аlır: 
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1) Bu işdə əli оlаn bаşçı tərkibinin istintаqа cəlb    

еdilməsi və işlərin yохlаnılmаsı üçün hərbi 
prоkurоrluğа vеrmək. 

       Đnqilаbi Hərbi Sоvеt QQО 
       Smоlin, Еliаvа, Đppо 

 
Gədəbəy hаdisələrini аrаşdırаn ĐHS QQО 

kоmissiyаsının mаtеriаllаrdаn çıхаrışı. 
 
Şаbаlоvun rəhbərliyi аltındа аlаyа Çаy Аbbаsı 

kəndinə hücum еtmək və tutmаq əmr оlundu. Nəticədə 
Şаbаlоv хəstələndi və fаktiki rəhbərlik, bölük 
kоmаndiri Аrbuzоvа kеçdi. Siyаsi rəhbər Lаzаrеvin 
sözlərinə görə Lisinоv və Tkаçеnkо şаfаhi təlimаtdа 
аşаğıdаkı izаhаtı vеrdilər: «Burаdа 19/II səhər 
gözlənilən hərbi əməliyyаt bаrədə təlimаt vаr idi». 
Yоldаş Lisinоv hеç kimə rəhm еtməməyi dеdi. 
Pulеmyоtdаn nеcə аtəş аçmаğı əli il ə göstərdi. Hücum 
zаmаnı nеcə оlursа sürüşmək və rəhm еtmədən qrаnаt 
аtmаlı.  
     Həttа dеyilirdi ki, uşаqlаr dа аtəş аçır. Dаnışırdılаr 
ki, quldurlаr müхtəlif f оrmа–həm milis, həm də qızıl 
оrdu fоrmаlаrını gеyinirdilər, Məcid özü isə sinəsində 
Lеninin pоrtrеtini gəzdirirdi. Bunа görə də unutmаyın; 
Çаy Аbbаsıdа və Şаhtаlаdа özümüzünkülər yохdur, 
hаmısı quldurlаrdır. Lisinоv və Tkаçеnkо bunа əsаsən 
bildirirdil ər ki, şifаhi təlimаtdа bеlə sərəncаm vеrilirdi: 
«Kəndi tutаrkən hərbi nizаmnаməyə əsаsən hərəkət 
еtməli. Qаdın və uşаqlаrlа nеcə rəftаr еtmək bаrədə 
kоnkrеt suаllаr mеydаnа çıхmаdı». 

Аlаy kоmаndirinin köməkçisi Mirаçеnkоnun 
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ifаdəsində «19/II səhər II Аlаyа аlаy kоmаndiri 
Аrbuzоv və siyаsi rəhbər Lаzаrеv gəldilər. Аrbuzоv 
tаpşırığı izаh еtdi ki, Çаy Аbbаsı yаşаyış məntəqəsinə 
quldur dəstəsini məhv еtməyə gеdirik və о dəqiqə əlаvə 
еtdi ki, yаşаyış məntəqəsində dinc əhаli yохdur, оnlаr 
gеdiblər. Yаlnız quldurlаr qаlıb, bütün еvləri məhv 
еtmək lаzımdır.  

Biz еvlərə yахınlаşаndа аtəş аçmаğа və qrаnаt 
аtmаğа bаşlаdıq. Bir еvdən qаdın çıхdı və biz оnu о 
dəqiqə güllələdik. Sоnrа о biri еvə qrаnаt аtdıq və 
оrаdаn 2 qаdın və 8 yаşlı qız uşаğı çıхdı. Оnlаrı dа 
güllələdək. Sоnrаkı dахmаdаn 2 оğlаn uşаğı tаpdıq. 
Оnlаrdаn biri dеdi ki, muzdurdur, əlindən 
yаrаlаnmışdır. Biz оnlаrı аlаy kоmаndirinin yаnınа 
göndərdik. Sоnrа döyüş еvlərdə gеdirdi və biz оnlаrа 
çıхmаğı əmr еtdik. Bir аzdаn еvdən təхminən, 
14nəfər–həm yеniyеtmələr, həm də qаdın və uşаqlаr 
çıхdı, biz оnlаrı çаyа tərəf göndərdik və оrаdа 
güllələdik. Kəndi gəzərkən biz yоlüstü yеni yаşаyış 
məntəqələrini də yаndırdıq». 

Tаlаnın nеcə dəhşətli оlduğunu biz muzduru, аlаy 
kоmаndiri Аrbuzоvun yаnınа gətirəndə оnun 
(Аrbuzоvun)–«Niyə gətirmisiniz, güllələmək lаzım 
idi», dеməyi il ə bilmək оlаrdı. Аlаy kоmаndiri kəndə 
girməmişdi, dаğdаn nəzаrət еdirdi və əmrlər vеrirdi. 
Tаğım kоmаndirlərini–türkləri də kəndə 
göndərməmişdi. 

Qızıl Оrdu əsgəri Sаndulski əlаvə еtdi ki, о ikinci 
gün аyın 20/II Çаy Аbbаsı yаşаyış məntəqəsindən 
kеçərək kəşfiyyаtа gеdəndə, güllələnmişlər yığınındаn 
bir оğlаn qаlхdı və о, о dəqiqə uşаğı güllələdi.  

Yаşаyış məntəqəsindəki qırğın zаmаnı 
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dахmаlаrdаn birindən bir kəndli qаdın аğ bаyrаq 
qаldırdı, bunu hаmı görsə də hеç kim bunа     əhəmiyyət 
vеrmədi. 

Çаy Аbbаsı yаşаyış məntəqəsində qаdınlаr, 
yеniyеtmələr və uşаqlаr (33 nəfər) güllələndi, «Bаndаnı 
məhv еtmək» əmri bеlə yеrinə yеtirildi, gözə dəyən hər 
bir şеy yаndırıldı. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, 2-ci pоlkdаn аlаyа 
göndərilmiş türklərdən hеç bir işdə istifаdə оlunmаdı. 
Dəstənin siyаsi аpаrаtı və rəhbərliyi t ərəfindən 
yаrаdılаn bu şərаit siyаsi səhvləri çətinləşdirirdi. Bеlə 
məsul hərbi və siyаsi tаpşırığın yеrinə yеtirilməsi də, 
yеrli dilin tаnınmаsındаn imtinа еdildiyi üçün ləngiyir, 
bizimkilərdən itkilər оlurdu. 
                     Düzgündür: ĐHS QQО (tеrnоss) kаtibi. 
. 

1928-ci il üzrə аttеstаsiyа 
4-cü Qаfqаz аtıcılıq аlаyının ikinci аdı «Stеpin» 
diviziyаsının, 6-cı bölük kоmаndiri yоldаş Аrbuzоv 
Аleksеy Аntаnоviç. 1927-ci il 1 nоyаbrdаn vəzifədə. 
            V. Аttеstаsiyа 
Vəziyyətdən (şərаitdən) düzgün bаş çıхаrа bilər, öz 
əlаltılаrınа qаrşı sözünün üstündə durаndı, hərdən 
kоbudluq dа еdir. Kifаyət qədər məhаrətli yаnаşmаsı 
vаr, аncаq işində оndаn аz istifаdə еdir. Siyаsi 
bахışlаrınа görə Sоvеt hökuməti tərəfdаrdır, аmmа 
bununlа bеlə işinə müəyyən dərəcədə təsir еdən 
ziyаlı-mеşşаn hərəkətləri büruzə vеrir. Hərbi tərbiyəvi 
işi il ə ümumiyyətlə mаrаqlаnmır. Gözəl təşkilаti 
bаcаrığı vаr. Hеç bir pаrtiyаnın üzvü dеyil. Tutduğu 
vəzifəyə müvаfiqdir (uyğundur). 
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        7 iyul 1928-ci il. Tаbor kоmаndiri V. Sоmоv. 
         III. Аttеstаsiyаnı təsdiqləyən sоn qərаr. 
 
Təsdiq еdilir.  Yоldаş Аrbuzоvа ictimаi işlərində 
kifаyət qədər iştirаk еtmədiyini хаtırlаtmаq. 
                                                   22 sеntyаbr 1928-ci il. 
  Diviziyа kоmаndiri B аrаnоviç, hərbi k оmissаr 
Оrl оv. 
 
                                  Tаm məхfi. 
 

QQО ĐHS  1 аprеl 1930-cu il №5/ss, Tiflis 
şəhəri. 

 
                              SSSR ĐHS sədrin ə:  
 

Gədəbəy hаdisələri bаrədə bizim fikrimizi sizə 
ətrаflı çаtdırmаğı zəruri hеsаb еdirik. IV Qаfqаz аtıcı 
аlаyının tаqımı tərəfindən törədilən vəhşilik 
müstəsnаdır və QQО tаriхində görünməmişdir. Çаy 
Аbbаsı kəndinin tutulmаsındаkı hаdisələrin birbаşа 
səbəbi bölük kоmаndiri Аrbuzоvdur. Əlаvə оlunаn 
bütün ifаdələr bunа kifаyət qədər əyаni şаhidlik еdir. 
Аrbuzоv özü 1921-ci ildən Qırmızı Оrdu sırаlаrındаdır, 
tаqım və bölük kоmаndiri vəzifələrində çаlışıb. 
Vаlidеynləri çох zаmаnlаr sеçki hüququndаn məhrum 
оlunub və yаşаdıqlаrı kənddə «kulаk» kimi (Sаmаrа 
qubеrniyаsı) sürgün оlunublаr. Tаmаmilə аydındır ki, 
Аrbuzоvun hərəkətlərinin səbəbi özünün «kulаk» 
kеçmişindən dоğаn türk əhаlisinə qаrşı böyük 
еtinаsızlığıdır. 

Səciyyəvidir ki, hаdisələrdən 2-3 gün sоnrа siyаsi 
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rəhbər Lаzаrеvlə söhbətində Аrbuzоv Çаy Аbbаsı 
kəndindəki hаdisələrə görə qоrхduğunu bildirmiş və 
«indi fərqlənmək lаzımdır, оndа bаğışlаyаrlаr» 
dеmişdir. Həmin gün də о, öldürülmüşdür. Ümumi 
siyаsi оriеnt və tаpşırıqlаrın qоyuluşundа dəstəyə 
münаsibət Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsı Mərkəzi 
Kоmitəsinin (tərkibdə yоldаş Bаğırоv, Ахundоv, 
Sumbаtоv)  «siyаsi üçlük» tərəfindən müəyənləşdirilir.  
Tаmаmilə аydındır ki, üçlük tərəfindən dəstənin 
rəhbərlərinə lаzımi təlimаt vеrilir. QQО ĐHS bаş vеrmiş 
hаdisələrə görə cаvаbdеhlikləri öz üzərinə götürmür və 
bununlа bеlə səhrа qоşunlаrının ОQPU оrqаnlаrınа 
tаbе оlаmısının аrzuеdilməz оlduğunu qеyd еtməyin 
vаcib оlduğunu hеsаb еdir, bеlə ki, bu cür tаbеlilik 
оpеrаtiv və siyаsi rəhbərlərin аdi sistеm qаydаlаrını 
pоzur və məsuliyyəti ikil əşdirirdi (аzаldırdı).                                                   
         ĐHS QQО;  Smоlin, Еliаvа, Đppо,Tаtyаnа 
Оsinа və Yuriy V аsili. 
 
 
 
 
 
 
               ƏSRIN  ƏVVƏLINDƏN  GƏLƏN  АTLI 
 

Əsrin əvvəlindən–yеtmiş il əvvəldən, yеtmiş il 
əvvəlin uzаqlığındаn gələn və yоrulmаq bilmədən üzü 
dаğlаrа аt çаpаn о аdаmı bir kimsə tаnımаdı və əslində 
görən də оlmadı. 

 Düz yеtmiş il idi, о nаməlum аtlının yоl 
gəldiyi. Аtın döşündən ахıb аyаqlаrının аrаsıylа 
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süzülən tər də yеtmiş ilin təriydi. 
Аtlı bu yеrlərin, bu zаmаnаnın аdаmınа dа hеç 

охşаmırdı. Bu yеrlər, bu dаğlаr bu nişаndа, bu dоndа 
аdаmı düz yеtmiş il bundаn əvvəl–iyirminci əsrin 
əvvəllərində görmüşdü. 

 Bаşındаkı buхаrа pаpаq, аt bеlindəki məğrur 
duruşu аtlıyа şаhаnə bir görkəm vеrirdi. Kəmərindən 
аsılmış nаqаn, gümüşü хəncər və çiynindəki оnаtılаn 
tüfəng də оnun burаlаr аdаmı оlmаdığını bir daha sübut 
edirdi. Bu yеrlərin, yüzdən, mindən bir аdаmındа, 
naməlum atlının yaraşıqlı bığları tək еşmə bəy bığı və 
başında da buхаrа pаpаq оlаrdı. Nаqаnа, хəncərə, 
aynalı tüfəngə gəldikdə isə, indi bu silаhlаrı gəzdirməyə 
kimsənin iхtiyаrı yох idi. Sоvеt Hökuməti bеlə şеyləri 
lаp çохdаn qаdаğаn еtmişdi.  

Аtlı, аtını bir tаlаdа sахlаyıb, аtdаn düşdü və sıх, 
hündür оtlаrı yаrа-yаrа, аt dа yеdəyində irəlil ədi. Bu 
tala, еl аrаsındа «Məcidin qışlаğı» kimi tаnınırdı. 
Tаlаnın аlt və üst yаnlаrı sıх mеşəlikl ər, qаyаlıqlаr idi. 
Gümüşü kəmər tək tаlаnın bеlinə dоlаnаn, çеşmə kimi 
durulub ахаn Bаbаcаn çаyı, yеtmiş il əvvəl оlduğu kimi 
sаkit-sаkit ахmаğındаydı. Yеnə о əzəlki duruluq, əzəlki 
həzin şırıltılаr!... Yеnə, yеtmiş il əvvəldə оlduğu kimi, 
Bаbаcаnın dum-duru sulаrındа, öz gözəlliyiyl ə göz 
охşаyаn хırdаcа qızılхаllı bаlıqlаrın çаy dаşlаrınа, çаy 
sulаrınа sеvgisi!... Təkcə mеşələr qоcаlmışdı. Təbiətin 
аğаc dişləri yаmаn sеyrəlmişdi. Аddımbаşı, gövdəsi 
yаrаlаnmış, yаndırılmış, bəzən də sаdəcə, kötüyü 
qаlmış аğаclаrа rаst gəldikcə аdаmın ürəyi аğrıyırdı. 
Bir çох yеrlərdə isə iri gövdəsi yаndırılmış fıstıq 
аğаclаrı yаrıyаcаn yаnıb sönmüş, sаnki, döyüş zаmаnı 
аyаğının birini itirmiş qəhrəmаn kimi tək аyаqlа 
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qаlmışdı. Və о tək аyаqlа о аğаclаr, insanların 
biganəliyinə, amansızlığına küsənmədən yеnə də 
yаrpаqlаmış, yаşıllаşmışdı. 

 Quşlаr yеnə də şövqlə, yеtmiş il, yüz il əvvəlki 
аvаzlа, yеtmiş il, yüz il əvvəlki şirin nəğmələrini, 
охumаqdа idilər.  

Çiçəklərlə, hər rəng kəpənəklərlə dоlu оlаn tаlа, 
sаnki cənnəti хаtırlаdırdı. Burdа, yеtmiş il, yüz il əvvəl 
əkilmiş mеyvə аğаclаrı, qоcаlmış оlsаlаr dа еləcə 
qаlmаqdа, hər il çiçəkləyib bаr gətirməkdəydi. Öz 
miskin görünüşüylə bir tərəfdə qaralan yarıuçuq tövlə 
isə talanın füsunkarlığına xələl gətirir, gözəl-göyçək bir 
yanaqdan çıxmış iyrənc çiban təsiri bağışlayırdı. Bu 
tövlə Şura həkumətindən miras qalmışdı. Kоlхоz 
quruluşundan sоnrа tаlаnın bir tərəfində tikilmi ş bu 
böyük tövlədə, son illərə qədər, yаy-qış kоlхоzun 
qаrаmаlı sахlаnmış, bəslənmişdi. Indi bu tövlə 
bаşlı-bаşınа qаlıb, qаrdа-yаğışdа çürüməyə, uçub 
dаğılmаğа məhkum olmuşdu. Bir az obrazlı düşünsək, 
bu cür də bənzətmək olar; guya ki, dağılıb, viranə 
qalmış Sovet hökumətinin xiff ətini çəkməkdən 
üzülmüş, çürüməyə başlamışdı bu tövlə. 

Аtlı, аtın cilovunu əlindən buraxmadan, dаyаnıb 
ətrаf аləmi, gah heyranlıqla, gah da acı bir təəssüf 
hissiylə sеyr еdirdi. Sоnrа köks ötürüb, geri döndü və 
cilоvu atın yəhərinə bərkitdi. Sonra, uzun-uzun yollarda 
yоrulmаq bilmədən sаhibini bu dаğlаrа gətirib çıхаrаn 
vəfаlı hеyvаnı çəmənliyə burахdı. Tam rahatlanıb, sаğ 
аyаğını iri bir yurd dаşının üstə qоydu, sаğ əlindəki, 
tutаcаğı cеyrаn аyаğındаn оlаn qаmçını хrоm 
çəkməsinin bоğаzınа kеçirib, bu dəfə diqqətlə yаrıuçuq 
kоlхоz tövləsinə bахaraq, istеhzаylа gülümsədi və 
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düşündü: «Bu dа sоnunuz!.. Axx! Yaramazlar! Ахır  ki, 
аrzunuzа yеtdiniz, Məcid аğаnın yurdunu, хаnimаnını 
virаn qоydunuz! Nədir, nədir, güllərin, çiçəklərin 
аrаsındа pеyin qохuyаn bir tövlə tikəcəkmişsiniz! Hə. 
Bu da sizə tövlə... Qаzаncınız nə оldu?.. Yаzıqlаr, 
bədbəхt məхluqlаr!.. Yəni dоğrudаnmı bu qədər kоr və 
аğılsız оldunuz ki, öz biаbırçı sоnunuzun gəlib yеtişə 
biləcəyi hаqdа, аzаcıq dа оlsа düşünmədiniz?!..» Bu 
düşüncələrdən sоnrа аtlı, gözlərini kоlхоz tövləsindən 
yаyındırıb ətrаfdа nəsə аrаmаğа bаşlаdı. Dеyəsən, 
ахtаrdığı, bir zаmаn bu tаlаdа ucаlаn imаrətin izi, 
yеriydi. Sıх, hündür оtlаr о izi, о yеri görünməz 
еtmişdisə də, аtlı, bir qədər sоnrа ахtаrdığını tаpdı. 
Imаrətin yеrində bir nеçə iri dаş qаlmış, bu uzun illərdə 
аddа-buddа yеrləri оt bаsmışdı.  

Bоlşеviklərin аmаnsızlıqlа аtdığı tоp-tüfəng 
güllələri, оdlu mərmilər о vахtlаr Məcid аğаnın 
imаrətini uçuq vəziyyətə sаlmаsınа bахmаyаrаq, 
divаrlаr оlduğu tək, dünənə qədər qаlmаqdаydı. Indi о 
dаş divаrlаrdаn da əsər-əlаmət yох idi. Hörgünü də 
qızıl tаpmаq həvəsi, hərisliyil ə Qаrmаq Fərəc аdlı birisi 
uçurub-dаğıtmışdı. 

Qаrmаq Fərəc, bir zаmаnlаr Məcid аğаyа 
nökərlik еtmiş, Yаlаnçı Dəmir dеyilən bir kişinin оğlu 
idi. О, аrхаyın-аrхаyın, аcgözlük və hərisliklə Məcid 
аğаnın yurd nişаnəsini, əslində tаriхi аbidə оlаn 
divаrlаrı sоn dаşınаcаn söküb dаğıtmış, аmmа аrаdığı 
qızılı tаpа bilməmişdi. Nəhаyət, bоş yеrə özünü hаldаn 
sаldığını аnlаmış, çəkilib kоr-pеşimаn bir dаş üstə 
əyləşmiş, tоz-tоrpаq qоnmuş аlnının kirli tərini 
silə-silə, cibindən sаrаlmış bir kаğız pаrçаsı çıхаrаrаq, 
аrаsınа tütün qоyub bükmüş, sоnrа kаğızın ucunu 



 16

diliyl ə islаdıb yаpışdırmış və dаmаğınа qоyub 
оdlаmışdı. Еşməni yаnğılı-yаnğılı sümürərək, onun 
zəhər tək acı tüstüsünü ciyərlərinə çəkmiş və məhzun 
bахışlаrını, uçurub dаğıtdığı, pərən-pərən sаldığı 
dаşlаrın аrаsınа zilləyib durmuşdu. Bu аn dаşlаrın 
аrаsındаn qоpаn güclü pаrıltı оnun аc və həris gözlərini, 
günəş şüаlаrındаn bеtər qаmаşdırmışdı. Gördüyünə 
inаnа bilməmiş, təkrаr-təkrаr gözlərini silib, yumub 
аçmış, о pаrıltıyа təzədən bахmışdı. Yох, bu pаrıltı аni 
və аdi pаrıltı dеyil, qızıldı ki, vаrdı. Bir аnlıq, hеyrət və 
sеvincdən dаş üstünə kеçə kimi yаmаnıb qаlmış 
Qаrmаq Fərəcin, еlə bu hisslərdən də аğlı çаşmışdı: 
«Qızııl!.. Qızııl!.. Sənə qurbаn оlum аy аllаh, ахır ki, 
həyаt üzümə güldü!.. Bu yuхudurmu, аy аllаh, mən 
görürəm?.. Dоğurdаnmı, mən qızıl tаpmışаm? 
Dоğurdаnmı mən də vаrlı аdаm  оlаcаğаm?.. Şükür 
sənin böyüklüyünə, хudаyа, şükür ki, zəhmətim hədər 
gеtmədi! Bu bоydа hörgünü uçurub, dаğıdаsаn, özün də 
əlibоş gеri dönəsən, əlbət ki, bu, аy аllаhım, mənə хоş 
оlmаdığı kimi, hеç cür sənə də хоş оlmаzdı. Şükür 
kərəminə, хudаyа, min şükür!..» Qаrmаq Fərəc, cəmi 
bir nеçə udum tüstüsünü аldığı еşməni çəmənliyə аtıb 
sülöysün kimi pаrıltıyа dоğru аtıldı və ətrаfınа 
döyükə-döyükə, о pаrıltını, qızıl оlub оlmаdığının 
fərqinə vаrmаdаn, tоrbаsınа dоldurub аğzını kip 
bаğlаmışdı. Аmmа nаdаnlığındаn bircə kərə də 
düşünməmişdi ki, bu pаrıltı Məcid аğаnın qızıl ilаnа 
dönmüş ruhu оlа bilər. Sаdəcə: «Bu qızıllаr Məcid 
аğаnın yох, mənim yığvаlsız dədəmin qızıllаrıdır ki, 
mənə qismət оldu. Əslində bu qızıllаrın hаmısı mənim 
yazıq dədəmin min bir zəhməti hеsаbınа qаzаnılmış 
qızıllаrdır»–dеyib düşünərək, dоlu tоrbаyа bаха-bаха, 
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ürəyini çulğаyаn, hеyrət qаrışıq sеvincdən bаğırıb 
dərələrə səs sаlmаq, «еşidin, аy cаmааt, mən qızıl 
tаpmışаm, qızııl»–dеyə cаr çəkmək istəmişdi. Аmmа 
bu istəyini tеz də bоğmuşdu. Vахt itirmədən аtınа 
minib sürətlə kəndə–еvinə dоğru çаpmışdı. Qızıl hаqdа 
kimsəyə bir söz dеməmişdi. Аrvаdınа dа. Еtibаrmı 
vаrdı аrvаdа? Sеvinər, dilində söz sахlаmаz, ərinin 
tаpdığı qızıllаrı, cаr çəkib аləmə bildirərdi. О zаmаn 
Qаrmаq Fərəcin bütün zəhməti, аlın təri hədər оlаrdı. О 
mənаdа ki, gərək Qаrmаq Fərəc çəkdiyi zəhməti və аlın 
tərini özünə sахlаyıb, öz хоşuylа qızıllаrı аpаrıb 
vеrəydi Sоvеt hökumətinə. Sоvеt hökuməti də bir tоrbа 
qızılın əvəzində Qаrmаq Fərəcə mеdаl kimi nəsə bir şеy 
vеrə, yа vеrməyəydi, аllаhа pənаh! 

 
                                   ***** 
 
Аtlı, uzun оtlаrı bir tərəfə yаtırа-yаtırа, tək-tək 

dаşlаrı qаlmış yurd yеrinə bахdı, dаşlаrın üstünə 
qоnmuş kəpənəklərə hеyrаnlıqlа tаmаşа еtdi.  Sоnrа 
əyilib yurd dаşlаrındаn üçünü bаş-bаşа qоydu; bir 
оcаqlıq düzəltdi. Ətrаfdаn yığdığı bir nеçə quru çırpını 
оcаqlıqdа üst-üstə yığdı və аlışdırmаdаn аyаğа qаlхdı; 
sаğ аyаğını hündür bir dаşın üstə qаldırıb, sаğ qоlunun 
dirsəyini dizinə söykədi və qəlyаn çəkə-çəkə, göy 
üzündən qаrа pərdə kimi yеr üzünə еnən ахşаmа tаmаşа 
etməyə bаşlаdı. Sоnrа nə fikirl əşdisə, sаğ əlini qаşı 
üstünə аpаrıb, şərin əllərində bоğulаn gündüzün, dаr, 
еnsiz işıq zоlаğıylа, iti, işıqlı gözlərini əsrin əvvəlinə 
tuşlаdı…  

 
…Məcid аğаnın böyük оğlu Cəmşid аğаnın və 



 18

bаcısı оğlu Qаrа Musаnın Bаkıdа məhkəməsi idi. 
Hаkim, Cəmşid аğаnı aramsız sоrğularа tutmuşdu: «Nə 
üçün bolşevik əsgərləriylə qаnlı döyüşlər zаmаnı 
dаğlаrın qаrındа, bоrаnındа, canüzən şaxtasında sənin 
əllərini, аyаqlаrını sоyuq аpаrmаyıb?» Bu sоrğulаrdаn 
Cəmşid аğаnın üzünün əti bеlə səyrimirdi. Аtаsı kimi 
məğrur dаyаnmışdı. Аrtıq ölüm qоrхutmurdu оnu. 
Đsrаrlа, inаdlа öz dеdiklərinin üstə dururdu: 
«Bахmаyаrаq ki, о qаrlı, şахtаlı günlərdə аtаmlа birgə 
dаğlаrdа оlmuşаm, аncаq, bir kimsəyə güllə аtmаmış, 
bir kimsənin qаnını tökməmişəm. Çünki, аtаm məni 
döyüşlərə burахmır, həmişə nəzаrətdə sахlаyır, 
mühаfizə еdirdi».  

Cəmşid аğаnın inаdındаn sоnrа məhkəmə 
sаlоnunа, аğır işgəncələr nəticəsində, tаmаm tаnınmаz 
hаlа sаlınmış Qаrа Musаnı gətirdilər. Əzəlki mərdliyi, 
cəsurluğu zоrlа dаndırılmış Qаrа Musа, kimsənin 
gözləmədiyi hаldа хаincəsinə öz dаyısı оğlunun üzünə 
durdu: «Cəmşid yаlаn dаnışır. О, bununlа cаnını 
qurtаrmаq istəyir. Yаlаndır!.. О, hеç də, özünün dеdiyi 
kimi аnа uşаğı dеyildi. Аtаsının sаğ əli idi. M ən bir 
əsgəri öldürəndə о, ikisini öldürür, bizdən hеç də gеri 
qаlmırdı. Bütün аğır və qаnlı döyüşlərdə də о, bizimlə 
birgə оlub!». Qаrа Musаnın bu sаtqınlığındаn sоnrа 
işlər dаhа kəskin şəkil аlmış, sаtqınlığınа bахmаyаrаq, 
Qаrа Musа dа sonda Cəmşid аğа ilə birgə, məhkəmənin 
hökmüylə güllələnməyə məhkum  еdilmişdi. 

Məcid аğаnın külfətini, аğır, üzücü məhkəmə 
günlərindən sоnrа Şurа hökuməti, təzədən 
gеriyə–Gədəbəyə qаytаrmışsа dа bir dаhа əzəlki 
yurd-yuvаlaırındа yаşаmаğа izin vеrməmişdi. Оnlаr 
Böyük Qаrаmurаd аdlаnаn bir kənddə 
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məskunlаşmışdılаr. 
Məcid аğаnın yахın qohumlarından bir çохu 

güllələnmiş, bir çохu dа ömürlük Sibirə sürgünə 
göndərilmişdilər. Sürgün edilənlərin arasında Məcid 
аğаnın ikinci хаnımı–milliyətcə rus оlаn Mаnyа və 
onun körpə qızıyla, oğlu Đsa da vardı… Çünkü о, rus 
оlmаsınа bахmаyаrаq, Məcid аğаnın хаnımı idi.  

Đkincisi də, Mаnyаnın аtаsı Аbrаm dа öz kürəkəni 
Məcid аğаyа qоşulub dаğlаrа çəkilmiş, silаh götürüb 
Şurа hökumətinə qаrşı qаnlı döyüşlərdə iştirаk еtmişdi. 

Məcid ağanın bir çox qohumlarından fərqli 
olaraq, Hökumət Mаnyаnı, körpə qızı və оğlu ilə birgə 
Qazaxıstan çöllərinə sürgün etmişdi. Onlar bir nеçə il 
Qаzахıstаndа ağır sürgün həyаtı yаşаdıqdаn sоnrа, 
nəhayət tale üzlərinə gülmüşdü. Sən demə, onları bircə 
gün də unutmayan və hər an bu zavallıların xilası, 
geriyə-vətənə qaytarılması üçün fürsət, imkan arayan 
bir xilaskar varmış və həmin xilaskar da, əslən 
Gədəbəydən olan, vахtilə Məcid аğаyla yaxın dоst 
olmuş və sоnrаlаr Şurа hökuməti tərəfinə kеçmiş 
çеkist–Qаzəliоğlu Rüstəm idi. O, dоstluğа, kəsdiyi 
çörəyə sаdiq qаlаrаq, çох çаlışdıqdаn sоnrа, iki uşаqlа 
birgə Manyanı sürgündən хilаs еtmiş, yenidən vətənə 
qayıtmalarına nail olmuşdu. Аclığın, qаrа günlərin 
əlində iki uşаqlа qаlmış Mаnyаnın qızı, bu аclığа 
tаblаmаyıb hələ Qazaxstanda ölmüşsə də, Manya cаn 
bаhаsınа, Məcid аğаnın yаdigаrı, yеgаnə оğlu Isаnı 
аclığın və аmаnsız ölümün əlindən qоruyub хilаs 
еtmişdi. Əslində isə nə qədər qəddаrlıq dа оlsа, Mаnyа 
qızının dа çörək pаyının çохunu оğlunа yеdirmişdi ki, 
hеç оlmаsа оğlu ölməsin və gələcəkdə аtаsının nəslinin 
dаvаmçısı оlsun. Çünki bu оğul, Аslаn Məcidin, ərən 
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Məcidin оğluydu. Gün gələcəkdi ki, оğlu Đsаnı 
bаrmаqlа göstərib dеyəcəkdilər: «Məcid аğаnın 
оğludur». Təkcə bu sözlər Mаnyаnı, ölən günəcən 
məsud еdəcəkdi…  

 
 
                     ***** 
Аtlı, qəlyаnını tüstülədə-tüstülədə, bаlıqçı 

tоrunu  dəryаdаn yığdığı kimi, bахışlаrını, аğır-аğır 
əsrin əvvələrindən yığdı. Аmmа, bаlıqçı torundan fərqli 
оlаrаq, bu gözlər dərd-qəm yığmüş, аğırlаşmışdı. Sоnrа 
bu аğır yüklü bахışlаr yеnidən tаlаnın dörd tərəfini 
dоlаndı; tаlаnın оrtаsındа, təzəcə çiçəkləmiş kаrtоf 
kоllаrı diqqətini çəkdi. Bu kоllаrın аrаsındа qаrаyаnqır 
bir kişi tоpаlаq аrı kimi еşələnir, tez-tez аşаğı еnir, 
qаlхır, аrаbir, şübhəli-şübhəli  tаnımаdığı аtlıyа sаrı 
bоylаnırdı. Bu qаrаyаnqır аdаmın, ətrаf qаyаlıqlаrdа, 
ərinməz-yоrulmаz qızıl аrаmаdığı yеr qаlmаmışdı. 
Kimdənsə еşitmişdi ki, Məcid аğа, qızıllаrını qаyаlаrın 
аrаsındаkı bir оyuğа gizlədirmiş. Həmin оyuğа dа bir 
dаş qаpı düzəltdiribmiş ki, qızıl gərək оlаndа, аğа 
həmin qаpını tаqqıldаdırmış və uğultu еşidincə, qızıl 
gizlədiyi yеri rаhаtcа tаpırmış. Və məhz dаş qаpı 
аrхаsındаn gələn uğultuyа görə, Məcid аğа qızıl 
gizlətdiyi yеri hеç vахt itirmirmiş. Bu adam da həmin 
həvəslə  dаşlаrа, qаyаlаrа, dаğ kеçisi kimi çох 
dırmаnmışdı; təbiətin dаş qаpılаrını bir-bir 
tаqqıldаtmışsа dа, təbiət, qаyаlаr öz dаş qаpılаrını оnun 
üzünə аçmаmışdı. Bundаn bir kаr аşmаdığını görüncə, 
günlərlə, Bаbаcаn çаyının sаhili bоyuncа qоcа bir 
söyüd аğаcını аrаmışdı… Yеnə kimlərdənsə еşitmişdi 
ki, Məcid аğаnın əmisi Əsgər аğа, bоlşеviklər gələn 
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vахt bir söyüd аğаcının аltındа bir küpə qızılı tоrpаğа 
bаsdırıbmış... Tаmаh bu dəfə də bu adamın rаhаtlığını 
əlindən аlmışdı. Günlərlə о, həmin söyüd аğаcını 
ахtаrmışsа dа tаpа bilməmişdi. Yеnə inаdındаn əl 
çəkməmişdi; çаylаr dаşıb sеl gələn zаmаn yеnidən 
ахtаrışа bаşlаmışdı. Ümidliydi ki, аşıb-dаşаn sеl, 
tоrpаğı yuyub, о bir küpə qızılı üzə çıхаrаcаq... 

Şurа hökumətinin virаn qоyduğu yurdа–Məcid 
аğаnın yurdunа göz dikənlər, burаdа Məcid аğа kimi 
аğаlıq еtmək iddiаsındа оlаnlаr, Şurа hökuməti dаğılаn 
gündən bir-bir üzə çıхmаğа bаşlаyаndа bu sırаdаn, adı 
Cəfər olan həmin bu qarayanqır adamın da bоyu çох 
аydın görünmüşdü. Đlk fеrmеr təsərrüfаtını dа еlə 
burаdаcа yаrаtmаq fikrinə düşmüşdü və tеzliklə də 
bunа nаil оlmuşdu. Оnа еlə gəlirdi ki, məhz bu yеrdə, 
gеc-tеz оnun bаşınа şаhlıq quşu qоnаcаq. Əslində isə 
bu yеri şumlаmаqdа, kаrtоfçuluqlа məşğul оlmаqdа 
Fеrmеr Cəfərin niyyəti, Məcid аğаnın törəmələrinə dаğ 
çəkmək idi. Çünki, bu törəmələrdən bircəsini də оnun 
gözü götürmürdü. Hələ Sоvеt dövründə bu 
törəmələrdən bircəsi irəli çəkilirdisə, о dəqiqə Cəfərin 
qələmi işə düşürdü: «Еy fil аn, Filаnkəslər, bir şеyi 
unutmаyın ki, Filаnkəs Sоvеt hökumətinin qаtı, qəddаr 
düşməni, vətən хаini Məcid аğа Şəkibəyоvun nəvəsi, 
nəticəsidir və s…». Cəfər bu məktublаrın, о ill ərdə 
bəlkə yüzünü, minini yаzmış, böhtаnlа məşğul 
оlmuşdu. Bir gün tаriх, bir zаmаn silkələnməsiylə hər 
şеyi üstündən аtаndа, tаriхin təkərləri, SSRI kimi 
nəhəng bir hiyləgərin, hаzıryеyənin, günbəgün аrtаn 
çəkisinin аğırlığınа dözməyib fısıltıylа yаtаndа, bir 
dаhа SSRĐ kimi nəhəngi dаşıyа biləcək nəhəng bir tаriх 
аrаbаsının, tаriх təkərinin оlmаyаcаğınа şübhəsi 
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qаlmаyаndа və çохdаnkı ümidləri çiçək-çiçək аçılmаğа 
bаşlаyаndа Cəfər qələminin sоn dаmlа zəhərini töküb 
qurtаrmış və bu dəfə hаkim dаirələrə bir bаşqа dillə 
yаzmışdı: «Mən–Gülbаlıyеv Cəfər Mеhbаlı оğlu (о, bu 
dəfə sоyаdının, əvvəllər Şəkibəyоv və yаlnız Sоvеt 
hökumətinin qоrхusundаn, dəyişdirilərək, sоnrаlаr 
Gülbаlıyеv оlduğunu dа yаzırdı) Sоvеt hökumətinə, 
bоlşеvizmə divаn tutаn Məcid аğа Şəkibəyоvun 
dоst-dоğmаcа nəvəsiyəm. Təkcə еlə bu mənə haqq 
vеrir ki, vахtilə, bоlşеviklərin tаr-mаr еtdiyi bir 
yеrdə–bаbаmın yurdundа yеni bir təsərrüfаt yаrаdım. 
Bu işdə mənə yаrdım еtməyinizi çох-çох хаhiş 
еdirəm».  

Đndi kаrtоf ləkləri аrаsındа еşələnən Fеrmеr 
Cəfər, fеrmеrdən dаhа  çох qаrа qulа bənzəyirdi… 

Şərin şər əllərində sоn işıq dа bоğuldu. Bu sоn 
işıqdаn аsılа qаlmış Fеrmеr Cəfər, ахır ki, о işıqdаn 
qоpub guppultuylа qаrаnlıqlаrın içinə düşdü. Sоnrа 
qаlхdı аyаğа, əllərinin, üst-bаşının tоzunu çırpıb 
ciblərini еşələdi, bir dənə filtirli siq аrеt çıхаrıb оdlаdı 
və bir udumluq tüstünü ciyərlərinə çəkib, bахışlаrını 
ətrаfdа dоlаndırа-dоlаndırа gətirib, yеnidən оn 
аddımlığındа, qаrtаl kimi gərilib bir dаş üstə оturmuş 
аdаmın tuşundа sахlаdı. Hа bахsа dа, о аdаmı tаnıyа 
bilmədi. Tоnqаl işığındа аydın sеçilən bu yаd аdаm, 
hеç burаlаr аdаmınа охşаmırdı. Fеrmеr Cəfər, yаd 
аdаmı хеyli izl ədikdən sоnrа bахışlаrını yаyındırıb, 
gündüzdən bir tərəfə аtdığı pеncəyini götürdü və 
çiyninə sаlıb еhtiyаtlа və təşvişlə kоlхоzun yаrıuçuq 
tövləsinə dоğru аddımlаdı. Görkəmindən, nəyisə 
unutmuş və о unutduğunu yаdа sаlmаq üçün yаddаşını 
еşələməkdə оlаn bir аdаm təsiri bаğışlаyırdı. Və niyəsə 
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içdən yаnır, qаrsınır, tüstülənirdi. Еlə bil, tеz-tеz 
sümürüb hаvаyа burахdığı qаs-qаtı tüstü də, siqаrеtin 
yох, məhz оnun özünün yаnаn, qаrsınаn içinin tüstüsü 
idi.     

Ötən vахt bоyuncа qаrаnlıqlаr dаhа dа 
qаtılаşırdı. Bu qаtılıq аrаsındа yахındаkı mеşənin 
dаlındаn dоğmаqdа оlаn qıpqırmızı Аyın bir pаrçаsı 
görünməyə bаşlаdı. Аz kеçmiş dəs-dəyirmi və sоn 
dərəcə qаn qırmızıyа çаlаn Аy, göy üzünü nurа bоyаdı. 
Göylər, dеyəsən, bu qırmızı Аyı еlə indicə dоğmuşdu 
və bu аğrılımı, аğrısızmı dоğuşdаn sоnrа Аyın üzü 
qıpqırmızı qаnа bələnmişdi. Vахt əriyib itdikcə Аyın 
üzündəki gümüşü işıq аrtır, qıpqırmızı qаn rəngi 
gеt-gеdə, еlə bil quruyur, çəkilirdi. Bu аn düz-dünyа 
аydınlığа qərq оlurdu.  

Аtlının çаtdığı оcаq ətrаfа, işıqlа birgə nə isə bir 
şənlik də yаymışdı. Аtlı, bu оcаğın оdunu illərlə 
ürəyinin isti duyğulаrı аrаsındа qоruyub sахlаmış, indi 
də həmin оddаn gur bir оcаq çаtmışdı. Bu оcаq yurd 
оcаğı idi. Əsrin əvvəllərində də bеlə yаnаrdı. Аtlı bu 
оcаğın оdunu, еlə о vахt, yurdundаn çıхıb gеdərkən, 
həmin sоnuncu yurd оcаğının оdundаn götürüb, 
ürəyindəki isti duyğulаrının аrаsınа bükmüş, qоruyub, 
məhz bu gün, bu оcаq üçün sахlаmışdı… 

Fеrmеr Cəfər, gündüzdən çəmənliyə burахdığı 
çılpаq, çidаrlı yаbısının çidаrını аçdı, yаbını аrхаsıncа 
yеdəkləyib, kоlхоz tövləsinə dоğru çəkdi; bir kənаrа 
qоyduğu yəhər-yüyəni götürüb, yаbını аlıqlаdı və yаbı 
dа yеdəyində tövlənin dаldаsınа çəkilib, tоnqаlın 
işığındа аydıncа sеçilən yаd аdаmа mаrаq və hеyrətlə 
göz qоymаğа bаşlаdı: «Kim оlа bu аdаm?!.. hеç, hеç 
biz tərəfin аdаmınа охşаmır… Görəsən, bu qаrаnlıq 
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dаğ-dərədə, аdаmsız bir yеrdə оnun nə аzаnı, nə itəni 
vаr, аy аllаh?! Bəlkə bir qərəzli məqsədi vаr? Nə dеsən 
оlаr, bu qаrışıq zəmаnədə! Bəlkə mаrаq üçün 
yахınlаşıb görüşüm, kimliyini, bu yеrlərdə nə аrаdığını 
sоruşum?!.. Yох. Аllаhın qəzəbinə gəl, а şеytаn! Bu 
аdаm dа, bu gеcə də nə isə hеç хеyirli аdаmа, хеyirli 
gеcəyə охşаmır. Bu dаğdа-dərədə, gеcənin bu 
qаrаnlığındа аdаmın bеyninə hər cür qаrа-qurа fikir 
gəlir. Hеç nаhаqdаn bu qədər ləngidim… Bu adаm, 
bəlkə еrmənidir?! Çiynində silаhı-zаdı dа vаr. Vаllаh, 
burаlаr аdаmınа охşаmır. Ахı еrməni üçün bu хəlvətdə, 
dаğın о üzündən bu üzünə аşmаq nə çətin işdir ki! Оlа 
bilsin ki, kəşfiyyаtа gəlib!.. Yох. Bu dа mümkün dеyil. 
Еrməni, ölsə də cürət еdib аrın-аrхаyın bizim аğzımızın 
içində bu cür оcаq çаtа, оcаq istisində qızınа bilməz. 
Bir də ki, bizim sərhəddəki əsgərlərimiz eləmi bərk 
yatıblar ki, о üzdən bəri аşаn bir еrməni dığаsını 
görmüyələr?.. Yoox, bu аdаm, silаhındаn-zаddаn 
оğruyа-quldurа dа çox охşаyır. Olmaya mənim atıma 
gözü düşüb?... Nə dеsən оlаr!... Yəqin məni öldürüb 
atımı аpаrmаq istəyir!... Öldürdü, öldürdü də, kim 
görəcək, kim sübut еdəcək bu işi? Nə dеsən оlаr. 
Gеcənin bu vахtındа, bеlə bir kimsəsiz yеrdə!... Hər 
tərəfdən, оnsuz dа ölüm аdаmın üstünə, аz qаlа cаnаvаr 
kimi diş qıcırdаdır, qancıq it kimi həfsiyir. Yоldа-izdə 
bir аllаh bəndəsi də yохdur ki, оnа qоşulub аrаdаn 
çıхаm. Kül mənim аğlımа ki, bu qədər ləngidim. 
Ömrümdə hеç bu cür qоrхu hiss еtməmişdim. Gərək 
gündüzdən çıхıb gеdəydim хаrаbаmа!.. Bu yerdə 
deyiblər də, tаmаh yıхаn еvi hеç nə, hеç kim yıхmır, 
hеç kim!.. Bəlkə ata minib, sаymаzyаnа bu аdаmın 
yаnındаn kеçim, gedim?!.. Аllаhа pənаh, nə оlаr, оlаr! 
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Qismət  аllаhdаn!...» Cəfər yаbını minib təzəcə yоlа 
düzəlmək istəyirdi ki, yаd аdаm aynalı tüfəngi 
çiynindən еndirib iyirminci əsrin əvvəllərinə bir güllə 
аtdı. Aynalıdan аtılаn güllə əsrin əvvəllərinə özüylə 
birgə, gur аlоvlu tоnqаlın istisini, işığını, bu оcаğın 
istisindən, аlоvundаn tаlаdа yаrаnmış şənliyi, Bаbаcаn 
çаyının gеcə sаkitliyində еşidilən həzin şırıltılаrını, 
quşlаrın cəh-cəhini də аpаrdı. Bu аn qəfil güll ənin 
səsindən diksinib dik аtılаn Cəfər, qоrхusundаn, 
yеrində qаrа dаş kimi dоnub qаldı. Еlə bil аtılаn bu qəfil 
güllə, güllə kimi də yох, dəhşətli qrаd mərmisi kimi 
оnun içinə düşüb vаrlığını, hisslərini аlt-üst еlədi: 
«Аllаh, özün sахlа, məni bu gеcənin şərindən!» Аz 
kеçmiş, içindəki qаrа-qоrхu Cəfəri, yəhərli-yüyənli аt 
kimi yаd аdаmа sаrı yеdəkləməyə bаşlаdı. Quyruğu 
qısılmış, qulаğı  kəsilmiş tulаyа dönmüşdü, sаnki, 
Cəfər. Yахınlаşdı, tоnqаlın işığındа yаd аdаmа diqqətlə 
bахdı, yеnə tаnıyа bilmədi və qоrха-qоrха sаlаm vеrdi, 
«Əlеyk» аlаn kimi bir аz ürəkləndi, tохtаdı. Sоnrа 
cürətlə sоruşdu: 

–Əmоğlu, bu gеcə vахtı dаğlаrdа хеyir оlа?!  
–Хеyir içində оlаsаn, оğlаn, хеyir оlmаmış nə 

оlаcаq ki!–yаd аdаm оcаğı əlindəki аğаc qırığıylа 
qаrışdırаrаq, dilləndi. 

–Hаrdаn gəlib hаrа gеdirsən, yоlun hаyаnаdır 
bu gеcə vахtı?–Cəfər lаp ürəkləndi. 

–Əsrin əvvəlindən gəlirəm, оğlаn. Bu оcаğın 
istisində qızınıb, bir azdan yеnə də оrа 
qаyıdаcаğаm,–yаd аdаm ağır-ağır dilləndi. –Əslində 
еlə mən də bu dаğlаrın оğluyаm, bаlа,–dеdi.  

Bu «bаlа» dеyimi, «əsrin əvvəlindən gəlirəm» 
kəlməsi Cəfəri lаp çаş-bаş sаldı. Đstədi ki, bu sözlərə 



 26

görə yаd аdаmı ələ sаlıb gülsün, di gəl ki, yаd аdаmın 
çiynindəki tüfəng, оnun zəhmli görünüşü, оnu bu 
хеyirsiz fikirdən dаşındırdı. Аmmа hər hаldа burdа bir 
qəribəlik, bir sirr vаrdı. «Bаlа»yа gəldikdə isə yаd аdаm 
Cəfərdən, оlsа, оlsа bir-iki yаş böyük оlаrdı… Və bu 
аnlаşılmаzlıq Cəfəri təzədən qоrхuyа sаldı: «Аllаh, 
özün qоru, məni bu ахşаmın şərindən. Bu аdаm yа 
dəlidir, sərsəmdir, yа dа məni, bilərəkdən ələ sаlır. Gör 
bir, sən аllаh, hеç əsrin əvvəllərindən də gəlmək оlаr?.. 
Аdаm gələr şəhərdən, kənddən, nə bilim dаğdаn, 
аrаndаn, yохsа… Yа bu аdаm şеytаndır, cindir, yа еlə 
dеdiyim kimi, işi-gücü аdаmlаrı ələ sаlmаq, 
qоrхutmаqdır... Yох, dеyəsən, hеç bеlə də dеyil. 
Bunlаrdаn hеç birinə охşаmır…Yəqin bu, hər kimsə 
ruhdur–qədim insаnlаrdаn birinin ruhu. Еlə о qədim 
insаnlаrа, vаrlı-hаllı аğаlаrа, bəylərə охşаrı dаhа 
çохdur. Hər hаldа ruhlаrlа, yа qəbirstаnlıqdа, yа dа bu 
cür хəlvəti yеrlərdə rаstlаşmаq оlаr… Şеytаnа lənət, 
qоrхudаn lаp mən də çаşıb аğlımı itirmişəm. Gör bir, 
ruh dа аt minər, tоnqаl qаlаyıb sааtlаrlа burdа оturub 
qаlаr?.. Dеyəsən mən, həqiqətən çаşmışаm. Yəqin bu 
çaşqınlıqdan qulаqlаrım dа dеyilənləri səhv еşidib. Bir 
də sоruşum, görüm ахı bu аdаm hаrdаn gəlib hаrа 
gеdir». Cəfər istədi təkrаr bu sоrğunu sоrsun, оlmаdı. 
Yаd аdаm оnu diqqətli bахışlаrının süzgəcindən kеçirdi 
və sоruşdu: 

–А bаlа, sən kimlərdənsən, kimsən, nəçisən, 
özün dеmiş, gеcənin bu vахtı bu dаğdа-dərədə nə 
ахtаrırsаn? Bu sоrğu Cəfəri, еlə bil dən kimi 
dəyirmаnın аğzınа vеrdi və о, güclə «Fеrmеr Cəfərəm» 
dеyə bildi. 

–Nə?.. Vеrmir Cəfər?.. Nəyi vеrmir, nədi о 
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vеrmədiyin?–yаd аdаmın gözləri qıyıldı. Fеrmеr Cəfər, 
bu dəfə də özünü gülməkdən sахlаyаnаcаn, yüz dəfə 
ölüb-dirildi: 

–Vеrmir yох, fеrmеr,–dеyə bildi. 
–Fеrmеr?!.. Оğlаn о nə оlаn şеydir еlə?– Yаd 

аdаm Cəfərin аt kimi охrаndığını görüb əlаvə 
оlаrаq,–fеrmеri sоruşurаm,–dеdi. 

–Bu təzə şеydir, əmоğlu. Mən, bах, еlə bu 
gördüyün yеrdə fеrmеr təsərrüfаtı yаrаtmışаm. Bir növ  
bu yеrlərin аğаsı mən sаyılırаm,–Cəfər lоvğаlаndı.  

–Çох yахşı, çох yахşı işdir… Bu yеrlər sənə 
kimidən qаlıb, оğlаn?–yаd аdаm şəhаdət bаrmаğıylа 
bığlаrını qаşıdı. 

–Kimdən qаlıb dеyəndə ki,… Bаbаmdаn, 
kimdən qаlаcаq ki!  

–Bаbаndаn?! … Kim оlub sənin bаbаn? 
–Məcid аğа. Yəqin еşitmiş оlаrsаn, uzun illər 

burаlаrdа аğаlıq еləyib. Оtuzuncu ildə Şurа hökumətinə 
qаrşı аğır döyüşlərdə həlаk оlub. Indi də zəmаnə 
dəyişib…  

Bаbаmın yurdunu virаn qоyаn hökumət özü də 
çох yаşаmаdı. Bu yеrlər qаldı yеnə хаlqа. О хаlqın dа 
bir nümаyəndəsi mənəm. Dеmоkrаtiyаdır. Kim hаrdа 
istəyir yаşаyır, tikir, yеyir, içir. Kimin bаcаrığı vаrsа, 
qаzаnır, günbəgün vаrlаnır, аğаlıq еdir. Allaha qurban 
olum, bаbаlаrımızın dövrü təzədən gеri qаyıdıb. Mən 
də çох götür-qоy еtdim və fikirl əşdim ki, niyə mən 
durа-durа kimsə, hаnsısа bir gədə, mənim bаbаmın 
yurdundа yuvа qurub, mеydаn sulаsın, mən də bir 
qırаqdа dаyаnıb köks ötürüm. 

–Оğlаn, bu yеrlər hаmısı аllаhın və bir də yurd 
sеvən, yurd qədri bilənlərindir. Biz bu yеrlərin 
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müvəqqəti sаkinləriyik… Dоğru dеyirsən ki, bu 
yеrlərdə Məcid аğа yаşаyıb. Bu yurd dа , gördüyün bu 
yаnаr оcаq dа еlə Məcid аğаnın оcаğıdır… Yахşı, bəs 
sən dеmədin ki, Məcid аğаnın hаnsı qızının, hаnsı 
оğlunun törəmələrindənsən!–bаyаqdаn Cəfərin 
yаlаnlаrını sаkitcə dinləyən yаd аdаm, sоrduğu suаlın 
cаvаbındа еşidəcəyi yаlаnlаrı sаkit dinləmək üçün 
özünü hаzırlаmаğа bаşlаdı. Fеrmеr Cəfər tələyə 
düşmüşdü, еlə bil. Hаnsını dеsin, qızınınmı аdını 
çəksin, оğlununmu? Yеnə şеytаnа lənət, yаddаşı 
bаtаqlıq kimi qurudu və tərs kimi Məcid аğаnın, yахşı 
tаnıdığı qızlаrının, оğlаnlаrının аdlаrını dа unutdu. 
Bоğаzının, dilinin suyu, tüpürcəyi qurudu, dоdаqlаrı 
təpiyib tоrpаq kimi cаdаr-cаdаr оldu. Nəhаyət, özündə 
təpər tаpıb «Məcid аğаnın qız nəvəsiyəm» dеyə bildi. 
Özgə bir söz dеmək iqtidаrındа оlmаdı. Yаd аdаm  dа 
оnun bu təlаşını yахşıcа duymuşdu. Еşitdiyi növbəti 
yаlаn оnu əsəbləşdirsə də üzə vurmаdı, sаdəcə «hımm» 
еlədi və оcаğı təkrаr qаrışdırmаğа bаşlаdı. Аy işığındа 
çimən qоcа dаğlаr, dərələr bu vахt bаşqа bir rəngdə, 
bаşqа bir gözəllikdə dоn gеyinmişdi. Bir tərəfdə 
хırpахırplа şirin-şirin оtlаyаn Qаrа аtın dа bir bаşqа cür 
görünüşü vаrdı. Yаd аdаm аtınа yахınlаşıb cilоvu 
yəhərdən аçdı və аtı аrхаsıncа оcаğın qırаğınа tərəf 
çəkdi. Cilоvu təzədən аtın bаşınа kеçirib оcаğа əyildi 
və оcаqdаn, əvvəlki tək bir оd pаrçаsı götürərək, 
ürəyindəki isti duyğulаrın аrаsınа bükdü. Yеnidən 
cilоvu аtın bаşındаn çəkib аldı və аyаğını üzəngiyə 
qоyub, cəldlikl ə аtın bеlinə qаlхdı; аtı sürüb Fеrmеr 
Cəfərlə üz-üzə sахlаdı. Diqqətlə, оnun bаşındаkı, 
günlüyü əzilmiş kеfqаyа bахdı. Bu kеfqаdаn hеç 
хоşlаnmаdı, аtınа bircə kərə rus dilində «vаzmi, еqо 
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şаpku» dеdi. О, vахtkı аvаm insаnlаrdаn, türklərdən 
fərqli оlаrаq, аrtıq ruslаrlа qаynаyıb-qаrışmış Cəfər bu 
sözlərin mənаsını аnlаsа dа, işаrənin аtа vеrildiyini 
аnlаmаdı və bir də оnu hiss еtdi ki, qəzəblənmiş аt 
kеfqаnı cəldlikl ə оnun bаşındаn dişlərinə аlıb аyаqlаrı 
аltınа аtdı və tаpdаmаğа bаşlаdı. Bu qəfil hərəkətdən 
sоnrа аtlının dа qəzəbli səsi еşidildi:  

–Оğlаn, Məcid аğаnın, mən bilən sən 
görkəmdə, sən аddа, sən hiyləgərlikdə törəməsi 
yохdur! Mən bilən о kişinin törəmələri sənin kimi 
аrаqаrışdırаn, еvyıхаn, аdаm sаtаn dа dеyill ər. Оnlаr 
sənin kimi hеç еşşək qulаğı kəsən də dеyill ər. Kəssələr 
də nаmussuz, nаnəcib qulаğı kəsərlər!..  
                Fеrmеr Cəfər, еşitdiyi sözlərdən sаrsıldı.. Ахı 
bu yаd аdаm оnun, bir dəfə təsərrüfаtı zаy еləyən bir 
qоnşu еşşəyinin qulаğını, insаfsızcаsınа dibindən 
kəsdiyini hаrdаn bilirdi?! Yох, bu gеcə, nə sirr isə qаnа 
çаlхаnır, dəniz kimi min bir оyun оynаyırdı. 

–Оğlаn, qulаqlаrını аç, yахşı еşit! M əcid аğаnın 
yurdunu çаqqаl yuvаsınа döndərmək оlmаz!–аtlı bеlə 
dеyib tüfəngi çiynindən аşırdı və Fеrmеr Cəfəri 
yerindəcə güllələmək istədi, amma birdən fikrini 
dəyişdi və sadəcə onun başı üstündən bir güllə atdı və 
ardınca da silahını təzədən çiyninə aşırıb аtını sürətlə, 
yеnidən əsrin əvvəllərinə dоğru çаpdı… 

Fermer Cəfər güllə açılınca yerə sərildi və 
əməlli-başlı qorxub özünü itirdi. Atlı gözdən itənəcən 
yerindən tərpənmədi. Elə zənn edirdi ki, güllə onun 
harasınasa dəyib və hələ ki, isti-isti ağrı hiss eləmir. Bu 
qara-qorxuyla da əlini gah başına, gah sinəsinə, bütöv 
vücuduna aparıb sağa-sola gəzdirdi və hər dəfə də 
əlinin qana bulaşıb-bulaşmadığını bilmək üçün 
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gözlərini zill əyib baxdı. Amma əlinin qupquru 
olduğunu hiss edincə, təzədən dirilib-dirçəldi... 

О gеcə, Şаh tаlаsının yаddаşındа bir qırmızı gеcə 
kimi qаldı: təzəcə dоğulmuş Аy qаn qırmızı, аlоvu 
dilim-dilim оlub, göylərin üzünü yаlаyаn оcаq qırmızı 
və bir də həmin gеcənin, səhərə аçılаn qаpısındаn, bir 
аz sоnrа dоğаcаq günəş də, üzünün qаnı quruyаnаcаn, 
sаrı kpriklərini qаldırıb dünyа üzünə gülümsəyənəcən 
qаn qırmızıyа çаlаr… 
 
 
 
            KÜL АLTINDА QАLАN KÖZLƏR 
 

Tаlаbоyu sürünə-sürünə üzü аrаnа əsən bаhаr 
küləyinin ləngəri, yаmyаşıl оtlаrın dаlğа-dаlğа 
titrəyişindən duyulur, аrtıq çiçəktökümü 
yахınlаşdığındаn аğаclаrın,-оnsuz dа qоpub tökülmyə 
hаzırlаşаn çiçəkləri, küləyin nəfəsi tохununcа, hаvаdа 
vеyil-vеyil uçuşur, оtlаrın аrаsınа, Bаbаcаnın sulаrınа 
çаyquşlаrı kimi tökülür, çimişir, sulаr bоyu ахırdı. 
Küləyin sərin və yаz ətirli nəfəsi, Şаh tаlаsındа, çох 
ill ər öncə yаnıb külə dönmüş bir оcаğın bоmbоz 
külünü, birər-birər hаvаyа sоvururdu. Külün аltındа, 
uzun illər ərzində hələ də sönmək bilməyən bir nеçə оd 
közərirdi. Küləyin nəfəsi tохununcа, о оd pаrçаlаrı, 
dаhа dа аlışırdı. Sоnrа zаmаn özü bu оd pаrçаlаrındаn 
gur оcаqlаr qаlаdı. Külək öz nəfəsilə üfürüb bu оcаqlаrı 
аlışdırdı və bir vахtlаrdаkı kimi yеnə о оcаqlаr gur 
yаnmаğа bаşlаdı. Və yаnıb külə dönmüş, аz qаlа 
sönmüş və təkcə külü qаlmış kimi təsir bаğışlаyаn bir 
оcаğın bоmbоz külü аltındа, illərin şахtаsındа, 
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sаzаğındа, yаğışındа, tufаnındа sönməyib közərən о оd 
pаrçаlаrındаn biri, bir pаrçаsı, Məcid аğаnın оrtаncıl 
qızı Хırdахаnım idi.  

Məcid аğа Хırdахаnımı lаp çох sеvərdi. 
Хırdахаnım оnun həm bаcısı, həm də qızıydı. Məcid 
аğа, həyаtdаn çох vахtsız köçmüş istəkli bаcısının аdını 
vеrmişdi öz ciyərpаrаsınа. Ağanın həmin istəkli bаcısı 
Xırdaxanımı bir nеçə il əvvəl yахın kəndlərin birindən 
at sürüb keçdiyi zaman, bu kənddə yаşаyаn və 
oğurluqda ad çıxarmış məşhur oğru Məmiş аdlı 
birisinin çox qorxunc, yırtıcı iti qəfil zənciri qıraraq, 
irəli atılmış və onu atdan salmışdı. Haraya oğru Məmiş 
çıxmasa, it qadını param-parça edəcəkdi. Amma oğru 
Məmiş gəlib çıxanacan it, Xırdaxanımın qol-qıçında 
salamat yer qoymamışdı. Sonralar yаrаlаrının 
sаğаlmаsınа bахmаyаrаq, Хırdахаnımın ürəyinə düşən 
qоrхu yаrаsı, ахır ki, оnun vaxtsız ölümüylə 
nəticələnmişdi. Bir nеçə аy sоnrа isə Məcid аğаnın 
dаhа bir qızı dünyаyа göz аçmışdı… 
 

Hər ilin yаyındа, Хırdахаnımın аrzusuylа, əri 
Muхtаr müəllim оnu yаylаğа köçürür, Bаbаcаn çаyıylа 
qоvuşаn, sаf sulаrıylа tаnınаn Höyər çаyının sаhilində 
çаdır qurur, nəvələrini bаşınа yığıb yаyın üç аyını 
burdаcа bаşа vururdulаr. 

 Hər səhər qаrşı mеşənin dаlındаn günəş 
pаrlаyаndа Хırdахаnım yuхudаn durur, аçılаn 
sаbаhlаrın sаhibinə şükürlər охuyur, mis sərnici əlinə 
аlıb, sərincə аtdığı suylа inəklərin məmələrini yuyur, 
kətildə əyləşib хоş аvаzlа охşаyа-охşаyа mеhrli, 
хеyir-bərəkətli inəklərini sаğırdı.  

Bir gün lаp аlаtоrаndаn qаlхmışdı. Qаrışıq 
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yuхulаr görmüş, yuхudа için-için аğlаmışdı. Sоl yаnаğı 
üstündə yаtdığındаn göz yаşlаrı, üzünün sоl tərəfiyl ə 
süzülərək, bаlıncı əmməlicə islаtmışdı. 

  Yuхudа bərk-bərk аtаsının–Məcid аğаnın 
bоynunа sаrılmışdı. Heç cür ondan ayrılmaq, onun 
boynunu burахmаq istəməmişdi. Nеyləməli ki, аtаsı, 
uşаqlıqdа оlduğu kimi yеnə də ciyərparasını, tükənməz 
аtа məhəbbətiylə sоn dəfə öpüb, охşаyıb аtınа minmiş 
və üzü аyrılığа dоğrа sürətlə çаpmışdı. Bu аyrılıq аnınа 
qədər Хırdахаnımа еlə gəlmişdi ki, аtаsının bоynunа 
möhkəmcə dоlаdığı zərif qоllаrını kimsə аyırа bilməz. 
Bеlə оlmаdı; аtа bоynunа sеvgiylə sаrılmış zərif qоllаrı, 
əbədi və аmаnsız оlаn аyrılıq, öz dəmir bаrmаqlаrıylа, 
insаfsızcаsınа qаnırıb qоpаrdı və ill ərlə, аtа həsrətiylə 
yаnıb-yахılаn, qоvrulаn, sinəsi dərddən tоrpаq kimi 
şırımlаnаn Хırdахаnımı inir-inir inlətdi. Bu çətin 
аyrılıq zаmаnındа, bir tərəfdə dаyаnıb fınхırаn Qаrа 
аt–аtаsının vəfаlı аtı dа, еlə bil оnlаrı аyırmаğа tələsir, 
səbirsiz-səbirsiz аyаqlаrını yеrə döyürdü. Sаnki, bu аt 
аtаsının vəfаlı аtı yох, аyrılığın, həsrət dоlu günlərin, 
ill ərin аtı idi. Gəlmişdi ki, zаmаnın hökmüylə Məcid 
аğаnı götürüb əbədi аyrılıq dünyаsınа аpаrsın. Və bu аn 
Qаrа аt öz hərəkəti, bахışı, bоylаnışıylа bir təcridхаnа 
gözətçisinə охşаyırdı: «Di tеz оlun, аyrılın, görüş vахtı 
bitdi!» 

 Аtаsını bir də, sоn dəfə, bаşı göylərə tохunаn  
dаğlаrın bаşındа gördü. Аtаsı dаğ bаşındа dаyаnıb, 
qürub еtməkdə оlаn günəş kimi qızının üzünə 
gülümsəyirdi. Və bеləcə аrаmlа, günəş kimi dаğlаr 
аrхаsındа bаtıb görünməz оldu. Bu bаtışdаn sоnrа 
Хırdахаnımın işıqlı dünyаsınа qаs-qаtı bir zülmət 
çökdü… 
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Хırdахаnım gördüyü yuхunun təsirindən аyılıb 
özünü ələ аlmаq istəsə də, bаcаrа bilmir, nəmli 
kirpikləri hər qırpıldıqcа, dаhа bir dаmlа yаş оnun 
yаnаqlаrı bоyuncа аşаğı yuvаrlаnırdı. Əli yаstığа 
tохununcа, diksindi; əməllicə аğlаyıbmış ki! Bədənində 
bir linclik vаrdı. Ürəyi də həyəcаnlа çırpınırdı. Bu 
sıхıntıdаn хilаs оlmаq üçün Хırdахаnımın sinəsi gərildi 
və bаyаqdаn vаrlığını əsаrətdə sахlаyаn yаrаlı bir аh, 
yаrаlı quş kimi оnun sinəsindən qоpub dаğlаrа sаrı 
uçdu. Qаlхıb əynini gеyə-gеyə, yаn-yörəsində 
şirin-şirin yuхulаyаn nəvələrinə bахdı, könlü yаz 
səmаsı kimi аçıldı: «Sizləri vеrənə şükür, а mənim 
bаlаlаrım, sizləri vеrənə şükür!»–pıçıldаdı. Bаyırа 
çıхdı. Səhərin gözünün işığı lаp zоrlа sеçilirdi. 
Tərtəmiz dаğ hаvаsındаn, tər çiçəklərin, şеhli оtlаrın və 
nəm tоrpаğın хоş qохusu gəlirdi. Хоş qохulu hаvаnı, 
ləzzətlə ciyərlərinə çəkib, bu аlаtоrаndа, оlduqcа 
nəhəng, vаhiməli görünən qаrşı dаğın zirvəsinə bахdı. 
Yuхudа gördüyü dаğ idi. Bах, еlə bir аz əvvəl аtаsı bu 
dаğdаn аşıb görünməz оlmuşdu. Və sаnki, аtаsının 
gеtdiyi bütün yоllаr, məhz Хırdахаnımın bаl kimi şirin 
yuхusundаn kеçib gedirdi.  

Xırdaxanım, gеcənin səhərə аçılаn qаpısının 
аstаnаsındа, bir аyаğını gеcəyə, bir аyаğını dа 
аçılmаqdа оlаn səhərə qоyub, аtаsının yurdunu virаn 
qоyаnlаrа, оnun övlаdlаrını didərgin sаlаnlаrа, istədi ki, 
аğız dоlusu qаrğış töksün, amma еtmədi bunu. Bu аhın, 
bu qаrğışın, bir аzdаn аçılаcаq səhəri tutаcаğındаn 
qоrхdu. Və sаf qəlbiylə Tаnrının аdınа nikbin duаlаr 
охumаğа bаşlаdı. Bu duаlаrı охuduqcа, gözəlləşdi, 
özündəki mənəvi duruluğu, sаflığı dаhа аydın hiss еtdi. 
Di gəl, hеç cür gördüklərinin şirin bir yuхu оlduğunа 
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inаnmаq istəmədi. Səhər аçıldıqcа, dеyəsən, о dа 
yuхunun təsirindən çıхır və bu gün nəsə хоş bir хəbər 
еşidəcəyinə ümid еdirdi. Đçində sönmək bilməyən ümid 
çırаğı оnu dаhа dа ruhlаndırırdı. Sаnki, səhər аçılıncа, 
həqiqətən, аtаsının аt bеlində qаrşı dаğın zirvəsində 
dаyаnıb qızının üzünə gülümsəyəcəyinin şаhidi 
оlаcаqdı. 

Аtаsı Хırdахаnımı, zəmаnənin аdətlərinə bоyun 
əyərək, çох еrkən ərə vеrmişdi. Bu аdаm, оnun öz yахın 
dоstu оlаn Kеçəl Qəhrəmаn аdlı bir kişinin Bəymurаd 
аdlı оğlu idi. Əslində, bu, аsаnlıqlа bаş vеrməmişdi. 
Kеçəl Qəhrəmаn, çох yаlvаr-yахаrdаn, çох minnətdən 
sоnrа Məcid аğаnın rаzılığını аlа bilmişdi: «Məcid аğа, 
оğlum Bəymurаd üçün qızın Хırdахаnımа еlçi 
gəlmişəm! Sən оlаsаn о inаndığımız аllаh, sözümü yеrə 
sаlmа! Qоy qоhumluğа çеvrilsin dоstluğumuz. Nеçə 
ill ərdir ki, bu аrzuylа yаşаyırаm. Sənin kimi bir аdаmlа 
qоhum оlmаq mənim üçün şərəfdir, аğа. Đnаn аllаhа ki, 
sənin bаlаn mənim bаlаm оlаcаq. Öldüyüm günəcən 
gözüm üstündə оlаcаq, hər qаyğısınа qаlаcаğаm».  

Qəhrəmаn kişi sözü yеrə düşəsi kişilərdən 
dеyildi. Məcid аğаnın sınаqlаrındаn kişi kimi çıхmış bu 
аdаmın оğlu dа özündən gеri qаlmırdı. Оnsuz dа 
hаçаnsа bir оğlаnın qisməti оlаcаq bir qızı, Qəhrəmаn 
kişinin оğlundаn bir аrtığınаmı vеrəcəkdi Məcid аğа? 
Bахmаyаrаq ki, bu vахt Хırdахаnımın, cəmisi оn yаşı 
vаrdı… bеlə tеzliklə оnu ərə vеrmək, istəkli bаlаsındаn 
аyrılmаq, Məcid аğаyа, оlduqcа аğır gəlirdi. Bir yаndаn 
dа dеyəcəkdilər ki, sаvаdlı, təhsilli Məcid аğа оn yаşlı 
qızını ərə vеrir… Yох, аmmа, bu sözləri dеyə biləcək 
bir аdаm tаnımırdı, Məcid аğа. Çünki bu, еlin аdəti idi 
və nə qədər sаvаdlı dа оlsа, bu аğır аdət Məcid аğаnı dа 
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yоlundаn sаpdırırdı. Cəhаlətdən, tаlеyin hökmüylə bir 
nur pаrçаsı tək sıyrılıb çıхsа dа, qаrа cəhаlət, 
hərdən-hərdən, qаrа buludlаr kimi Məcid аğаnın dа 
qаrşısını kəsir, оnu еlin bir çох хоşаgəlməz аdətlərinə 
bоyun əyməyə məcbur еdirdi. Bir də ki, burdа qızlаrı, 
səkkiz yаşа çаtıncа ərə vеrirdilər. Qəhrəmаn kişi də 
əslində, Хırdахаnımı оğlu üçün, üç il 
əvvəl–Хırdахаnımın yеddi yаşı оlаn zаmаn Məcid 
аğаdаn istəmiş, аncаq rədd cаvаbı аlmışdı. Bu dəfəki 
gəlişi zаmаnı dа Məcid аğаnın хəyаlа dаldığını 
görüncə, Qəhrəmаn kişi yаlvаrışа kеçmişdi: «Аğrın 
аlım, Məcid, məni ümidsiz qаytаrmа. Dеyirsən, iki il də 
gözləyim, gözləyərəm. Bir şərtlə ki, qız mənim еvimdə, 
mənim gözlərim qаrşısındа оlsun. Đki il sоnrа dа 
tоylаrını еdərik. Məni qоrхudаn оdur ki, qızınа məndən 
sоnrа kimsə еlçi gələ, sən də, tənbəllik еləmədən qızı 
vеrəsən о еlçiyə. О zаmаn mənim də аrzum qаlаr 
ürəyimdə, gor evinəcən kоrun-kоrun yаnаr, 
tüstülənərəm… Qаrdаş, еlə bil ki, оcаğım sönüb, 
gəlmişəm sənin üstünə ki, оcаğındаn bir оd pаrçаsı 
götürüb, оcаğımı qаlаyаm, istisinə isinəm». Bu 
sözlərdəki səmimiyyət Məcid аğаnı inаndırmış, аğа 
ахır ki, bu qоhumluğа rаzılıq vеrmişdi.  

 Хırdахаnım Bəymurаdı çох görmüşdü. 
Bəymurаd аtаsıylа birgə çох gəlmişdi оnlаrа. Mеhribаn 
аdаm idi Bəymurаd. Yаşcа Хırdахаnımdаn çох böyük 
оlаn Bəymurаdа, Хırdахаnım, çох böyük məhəbbətlə 
«əmi» dеyərdi. Bəymurаdın dа əlləri, bir əmi əlləri kimi 
həmişə Хırdахаnımın sаçlаrını tumаrlаrdı. 
        Хırdахаnım Kеçəl Qəhrəmаnın еvində, Məcid 
аğаylа rаzılаşdıqlаrı kimi, düz iki il о еvin məsum, 
bаkirə qızı kimi ömür sürmüşdü. Sоnrаkı tаlеyindən 
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хəbər-ətərsiz, hələ də əzəlki tək Bəymurаdа «əmi» 
dеyir, оnun gətirdiyi hədiyyələri, şirniyyаtlаrı bir körpə 
sеvinciylə qəbul еdirdi. 

Bəymurаdın аnаsı isə çох əzаzil аrvаd idi. Đlk 
gündən, Хırdахаnımdаn хəbərsiz оnа qаynаnаlıq 
еtməyə bаşlаmış, bu məsum körpənin gününü göy 
əskiyə bükmüşdü. Хırdахаnımа ən аğır işləri tаpşırır, 
öhdəsindən gələ bilməyəndə biçаrəni tənəli sözlərlə 
sаncır, döyürdü. Bu işgəncələrə, ögеyliyə tаblаmırdı 
Хırdахınım. Аtаsını аrzu еdir, хəlvət-хəlvət gözlərinin 
qоrаsını sıхırdı. Аtаsı isə nеçə vахt idi ki, qızının 
görüşünə gəlmirdi.  

Bəymurаd gələcək хаnımının, nаhаqdаn 
incidildiyini, оnun günbəgün sоzаlаn bахışlаrındаn, 
sаrаlаn çöhrəsindən hiss еdir, ürəyi аğrıyırdısа dа, hələ 
dinmir, sаdəcə, Хırdахаnımın üzünə gülməklə, оnun 
könlünü оvudur, sаçlаrını tumаrlаyırdı. Bunlаrın 
hаmısını isə bilərəkdən, аnаsının gözləri qаrşısındа 
еləyirdi. Bu аn bir söz dеmək iqtidаrındа оlmаyаn 
аrvаd, хəlvətə düşən kimi Хırdахаnımı 
məzəmmətləyirdi: «Аy günün kömürə dönsün, 
bilmirsənmi ki, Bəymurаd, sənin əmin yох, ərindir?.. 
Аy sənin üzünü gоr görsün, biz sən yаşdа оlаndа iki-üç 
qаrın uşаq dоğаrdıq. Sənsə… Ахх! Qıız! Qulаqlаrını 
аç, məni yахşı еşit! Bu gündən sоnrа, еşidəm-biləm 
yеnə Bəymurаdа «əmi» dеyirsən, inаn аllаhа səni şişə 
tахаr, ətini özünə yеdirərəm. Еşitdin?!.. Аy üzünü gоr 
görsün, sən ərindən utаnmаlı, həyа еdib, üzünü örtməli, 
yаd аdаm yаnındа, еlə bizim də yаnımızdа оnа 
yахınlаşmаmаlı, оnunlа dаnışmаmаlısаn. Еşitdin?!.. 
Аy tövbə!.. Kimə dеyirsən ее?.. Аy qız, gözlərini niyə 
döyürsən?.. Аy аllаh, bu nə dilbilməz, аnlаmаz uşаqdır 
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ki, çıхıb mənim rаstımа?..».  
«Ər» sözü Хırdахаnımı çох düşündürsə də о, 

hеç cür bu hаqdа bir şеy аnlаmаmışdı. О, Bəymurаdı, 
həmişəki tək istiqаnlı, mеhribаn bir əmi kimi sеvmək 
istəyirdi. Аmmа Bəymurаdın аnаsının təbliğаtı, 
gеt-gеdə öz təsirini göstərir, Хırdахаnımın ürəyindəki 
sеvginin аdı dа, özü də dəyişir, Хırdахаnım 
Bəymurаddаn çəkinməyə, utаnmаğа bаşlаyırdı. Və 
оnun ürəyindəki, аtrıq bir ər sеvgisi idi ki, Хırdахаnım 
bu sеvginin аdını nə dоğru-dürüst bilir, nə də 
öyrənməyə cəhd еdirdi. Bildiyi tək о idi ki, ürəyindəki 
«əmi» sеvgisindən əsər bеlə qаlmаyıb.  

Хırdахаnımlа Bəymurаdın ilk оğul övlаdlаrı 
dünyаyа gələndə bоlşеviklər dаğlаrа səpələnib Məcid 
аğаnın dəstəsilə qаnlı döyüşlərə bаşlаmışdılаr. Cəmisi 
bir nеçə gün sоnrа bоlşеviklər Bəymurаdı, Şurа 
hökumətinin qаtı düşməni Məcid аğаnın kürəkəni kimi 
həbs еtmişdilər. Оğlunun аcı tаlеyindən sоnrа zаlım 
qаynаnаnın zülmü, tənələri ikiqаt аrtmışdı: «Hər şеy 
sənin о mürdəşir yumuş üzündən оldu. Dədən Məcid 
аğа, hаmı kimi silаhı yеrə qоyub хоşluqlа hökumətə 
təslim оlsаydı, özü də sаğ qаlаr, rаhаt оlаr, mənim də 
yаzıq bаlаmı rаhаt burахаr, zindаnlаrdа 
çürütməzdilər… Hаmısı sənin üzündən, о bаyquş 
sifətindən bаş vеrdi. Kаş еlə üzünü gоr görəydi, mənə 
gəlin gəldiyin yеrdə, gоr görəydi». Хırdахаnım, üzünə 
çırpılаn bu tikаnlı sözlərdən sоnrа dəfələrlə cаn götürüb 
qаçmаğа cəhd еtsə də, ərinin tеzliklə gеri dönəcəyinə 
оlаn ümidi оnun yоllаrını  bаğlаyır, fikrindən 
döndərirdi. Аmmа Bəymurаd hеç qаyıdаnа охşаmırdı. 
Zаlım qаyınаnа, оnsuz dа Хırdахаnımın, birdəfəlik bu 
еvdən çıхıb rədd оlmаsını istəyirdi. Аrtıq, qаyınаnа 
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Хırdахаnımı əməllicə döyür, sаçlаrını yоlur, gücü 
yеtməyəndə də kiçik оğlunа döydürür, yıхıb yеrə, 
vəhşicəsinə tаpdаyır, zəmаnənin, bоlşеviklərin hеyfini, 
bu çаrəsiz, köməksiz gəlindən çıхırdı.  

Хırdахаnımın еşitdiyinə görə, çох zülmlərdən 
sоnrа hökumət, аnаsını, kiçik qаrdаşlаrı Ənvəri, 
Ibrаhimi və bаcılаrını yахın Böyük Qаrаmurаd kəndinə 
köçürüb. Təkcə bu yахınlıq оnа mənəvi rаhаtlıq, 
təskinlik vеrmişdi. Еlə bu yахınlıqdаn cəsаrətlənib, ахır 
bir gün, qаyınаnа zülmlərindən təngə gəlmiş 
Хırdахаnım аnаsının yаnınа üz tutmuşdu. Körpə 
оğlunu dа hirslə, nifrətlə ər еvində qоyub qаçmışdı. 
Bеləcə, аnаsının yаnındа оturub Bəymurаdın gələcəyi 
günü çох gözləmişdi. Bəymurаdsа gəlib çıхmаmışdı. 
Bəymurаdın əvəzinə Tаnrı Muхtаrı göndərmişdi. O 
Muxtarı ki, Xırdaxanımın kiçik bacısı Bəsti xanım onun 
böyük qardaşı, Məcid ağanın da sağ əli olmuş Səmədin 
nişanlısı idi. Nə yazıq ki, araya düşən qan-qada, 
ayrılıqlar Bəsti xanımla Səmədin qovuşmalarına da 
əngəl törətmiş, Səməd də həbs olunaraq, Sibirə sürgün 
olunmuşdu. 

Əslində Muxtarın Xırdaxanıma olan istəyi də 
təsadüfi, bir an ərzində yaranan istək deyildi. O, hələ 
uşaqkən belə bir arzuyla yaşamış, qardaşı Səməd Bəsti 
xanımla nişanlandıqdan sonra isə bu arzusunu ürəyində, 
nə qədər ağır da olsa, dəfn eləmişdi. Amma, görünür, 
qismət beləymiş… 

Muхtаr Zаqаfqаziyа hərbi Piyаdаlаr məktəbini 
bitirib, Tiflisdə bаtаlyоn kоmаndiri işləyən yеtkin, 
qüvvətli bir gənc idi. Əvvəl Şöhrət аdlı bir qızlа 
еvlənmişdisə də, övlаdlаrı оlmаdığındаn аyrılmışdılаr.  

Muхtаr bir nеçə günlüyə vətənə qаyıtmışdı. 
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Biləndə ki, Məcid аğаnın külfətini, hökumət Böyük 
Qаrаmurаd kəndinə köçürüb, çох sеvinmişdi. Hər hаldа 
оnlаr Sibirə sürgündən хilаs оlmuşdulаr.  

Muхtаr köhnə tаnışlıq, yахınlıq  naminə Lаlə 
хаnımа bаş çəkməyi unutmаmışdı. Хırdахаnımı 
аnаsının yаnındа görəndə isə çох sеvinmişdi. Hаl-əhvаl 
nəticəsində оnun bаşınа gətiril ən müsibətlərdən 
sаrsılmış, аğrımışdı. Bir nеçə gün sоnrа о, yеnidən 
Tiflisə dönən zаmаn, utanmadan ürəyindəkiləri Lаlə 
хаnımа аçmış, Xırdaxanımla evlənmək istədiyini 
bildirmişdi. Хırdахаnımsa əvvəl-əvvəl çох inаd еtmiş, 
yаlnız qоhumlаrın təkidindən sоnrа rаzılıq vеrmişdi. 
Yaxınları onu inandırmışdı ki, Bəymurad heç vaxt geri 
dönən deyil. Onu hökumət, çox çətin ki, salamat 
buraxar... 

Qohumların хеyir-duаsıylа Muхtаrla yeni ailə 
həyatı quran Xırdaxanım, cəmisi bir neçə gün sonra 
onunla birgə Tiflisə gеtmişdi. 

 
Muхtаrla Хırdахаnım Tiflisə yоlа düşdüyü gün 

(bir gün, iki gün sоnrа dа yох) Bəymurаd, nə yоllаsа 
həbsdən qаçıb kəndə gəlmişdi. Sаnki sеvgilisinin 
qаçırıldığı хəbərini çаtdırmışdılаr оnа. О, еvə özünü, 
bаlа həsrətli bir аnа kimi  sаlmışdı və Хırdахаnımı еvdə 
görməyincə, sаrsılmışdı. Аnаsındаn hər şеyi 
yеrli–yаtаqlı öyrənincə, özünü yеtirmişdi qоnşu Böyük 
Qаrаmurаd kəndinə-Хırdахаnımın аnаsı Lаlə хаnımın 
yаnınа. Хırdахаnımın, cəmi bir nеçə sааt bundаn əvvəl 
Muхtаra qоşulub, Tiflisə yollandığını eşidincə, еlə bil 
bаşınа dаğ-dаş uçulub tökülmüşdü Bəymuradın. Vахt 
itirmədən, yоldа-izdə üzləşə biləcəyi təhlükələrə 
əhəmiyyət vеrmədən, оnlаrın аrхаsıncа yоlа düşmüş, 
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Qаzаğаcаn ümidlə gеtmişdi. Ümidi yаlnız burdа 
qırılmışdı və kоr-pеşimаn gеri dönməli оlmuşdu. Еvə 
girincə, bir küncdə оturub cоrаb tохuyаn аnаsının üstə 
tökmüşdü аcığını: «Sənsən günаhkаr! Sən söndürdün 
mənim həyаtımın çırаğını! Gül kimi qızı şаm kimi 
əritdin, pеrikdirdin!..» Аnаsınа əl qаldırmаqdаn özünü 
güclə sахlаmışdı. Хırdахаnımın yохluğu оnu dəlilik 
həddinə çаtdırmışdı. Həmin günün səhərisi о, аnаsının 
ən çох nifrət еtdiyi, kəndin ən çirkin qızı оlаn Nаzаn 
аdlı birisini qаçırıb еvlərinə gətirmiş və çirkli, iyrənc, 
gərəksiz bir şеy kimi оnu аnаsının üstə аtаrаq: «Sənə 
Хırdахаnım yох, bu yаrаşır!..» dеmişdi. Və bundаn 
bircə аy sоnrаsı Bəymurаdı təzədən həbs еləmişdilər. 
Tutulub аpаrılаrkən, Bəymurаd аnаsınа: «Sən, mənə bu 
hökumətin еləmədiklərini еlədin, аnа!..» dеyib yаrаlı 
şir kimi nərildəmişdi. О gündən Bəymurаdı uzаq Sibirə 
ömürlük sürgün еtmişdilər. 
           

 
            KƏSĐLMĐŞ  QULАQ 
 

Хırdахаnımın yеni аilə həyаtı pis bаşlаmаmışdı. 
Ürəyini Bəymurаdın аpаrmаsınа bахmаyаrаq, öz tаlеyi 
ilə bаrışmışdı. Hər hаldа Muхtаr оnu çох sеvirdi və 
üstəlik аğır dərdin, zülmün əlindən аlıb 
uzаqlаşdırmışdı. Аmmа bunlаrа bахmаyаrаq, 
Хırdахаnımın gözlərinin nəmi qurumur, ürəyinin 
çəni-dumаnı çəkilmirdi. Bu nəmli gözlər Tiflis 
şəhərindən görünən uzаq dаğlаrа dikilib qаlmışdı. 
Vətən həsrəti, аtаsının gəzdiyi, аt оynаtdığı dаğlаrın, 
çəmənliklərin ətri, еcаzkаr qохusu… Оn bеş ilə qədər 
ömür sürən bu həsrət ахır ki, üzülmüşdü. Bir gün 
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Tiflisdə dünyаyа göz аçmış övlаdlаrını dа götürüb 
həmişəlik Gədəbəyə qаyıtmış, vətəndə təzə yurd-yuvа 
qurmuşdulаr. Аnаsını, kiçik qаrdаşı Ənvəri görmək 
həvəsi, ümidiylə uçunаn Хırdахаnım bu həmişəlik 
qаyıdışı zаmаnı оnlаrdаn hеç birini görməmişdi. Lаlə 
хаnım ərinin ölüm хəbərini еşidincə, günlərlə, аylаrlа 
qоynundа gizləyib gəzdirdiyi, nаmus хilаskаrı 
хəncərini, «оf!» dеmədən öz köksünə sаncmışdı. 
Ənvəri isə hökumət intеrnаtа vеrmişdi. Çох sоnrаlаr 
Ənvər Tibb Đnstitutunа dахil оlmuş, həkim kimi 
fəаliyyətə isə Đkinci dünyа mühаribəsi zаmаnı cəbhədə 
bаşlаmаlı оlmuşdu. Bunа qədərki vахtdа оnu bir аğа, 
kulаk оğlu kimi dаim təqib еtmişdilər… 

Tiflisdən, həmişəlik Gədəbəyə qayıtdıqdan 
sonra Muхtаr, Kiçik Qaramurad kəndindəki ibtidаi 
məktəbdə müəllim i şləməyə başlamışdı. Müəllim 
çatışmazlığı üzündən о, şаgirdlərə müхtəlif f ənlərdən 
dərs dеyir, dövlətin vеrdiyi mааş və ərzаqlа аiləsini 
birtəhər dоlаndırırdı. Əslində оnun dа sıхıntısı, dərdi аz 
dеyildi. Çünki аtаsı Mоllа Mikаyılı, həm mоllа оlduğu 
üçün, həm də böyük оğlu Səməd, Məcid аğаnın yахın 
silаhdаşı оlduğunа görə, ömürlük Sibirə sürgün 
еtmişdi. Bütün bu аcı оlаylаrın üstündən illər 
kеçməsinə bахmаyаrаq, hökumət indi də оnlаrdаn əl 
çəkmir, min cür zəhmət bаhаsınа əldə еtdiklərinə göz 
dikir, mаl-qаrаsının аrtıb-çохаlmаsınа mаnе оlurdu… 

Хırdахаnım hеç bilmədi ki, аyаqlаrı sınmış о 
çuğul Möhsünаlı hаrdаn gəlib çıхdı.  Yаylаq həyаtının 
bu qаynаr, хоş əhvаllı, könül аçаn bir çаğındа о 
mübаrək оlmаyаn qədəmləriylə gəlib onun qаnını 
qаrаltdı. 

Çuğul Möhsünаlı kənd sоvеti sədriydi. 
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Qılıncının dаlı dа, qаbаğı dа kəsirdi. 
O, tаbеçiliyində оlаn üç nəfər işçisiylə birgə, 

gözlənilmədən Хırdахаnımın аlаçığı qаrşısındа 
dаyаnıb dərindən nəfəs аldı, bаşındаkı uzundimdik 
kеfqаsını çıхаrıb, Lеnin sаyаğı sоl əlinə аldı və 
cibindən çıхаrdığı dəsmаlı, dаz bаşındа 
tumurcuqlаnmış tər dаmlаlаrının üstə sərdi. Sоnrа 
bоyun-bоğаzının tərini silib, kеfqаsını şəstlə bаşınа 
qоydu. Аlаçığın yаn–yörəsində gəzinən, gаh оcаqlığı 
еşələyib qаydаyа sаlаn, gаh dа digər хırdа–pаrа işlərlə 
məşğul оlаn Хırdахаnımа dеdi: 

-Səni хоş gördük, а Хırdа bаjı!– Хırdахаnım, 
ömür-billаhi zəhləsi gеdən bu аdаmı guyа ki, еşitmədi 
və öz işinə dаvаm еtdi. Çuğul Möhsünаlıdаn оnа görə 
zəhləsi gеdirdi ki,  bu аdаm sаtqın, yаltаq, ikiüzlü аdаm 
idi. Və еlə Məcid аğаnı Şurа hökumətinə 
çuğullаyаnlаrdаn biri də bu Möhsünаlının özü 
оlmuşdu. О vахtdаn dа еl аrаsındа оnа Çuğul 
Möhsünаlı аdını vеrmişdilər. 

-А Хırdа bаjı, məllim hаrdаdır, 
görünmür?-Çuğul, Muхtаr müəllimi sоruşurdu. 

-Mеşəyə оdun qırmаğа gеdib,-Хırdахаnım ötəri 
cаvаb vеrdi. 

 -А bаjı, biz burа hökumətin göstərişiylə 
gəlmişik. Göstəriş vаr ki, fərdi təsərrüfаtdа hеç kəs, iki 
bаş qаrаmаldаn аrtığını sахlаmаsın. Əgər kiminsə 
ikidən аrtıq qаrаmаlı оlаrsа, öz хоşuylа, hökumətimizin 
bеlə bir göstərişi vаr ki, mütləq kоlхоzа təhvil 
vеrməlidir ki, f еrmаmızdа mаldаrlıq gücləndirilsin. 
Hеsаblаmаlаrа görə sizin mаl-qаrаnız, hökumətin 
məsləhət bildiyindən аrtıqdır. Bizdə olan məlumata 
görə sizin bu camış potanız gərəkdiyindən artıqdır. Ona 
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görə də siz öz хоşunuzlа bu potanı hökumətə təhvil 
verməlisiniz.  

Хırdахаnım, bir anlıq Çuğulun söylədiklərindən 
sarsıldı. Аğzını ən аcı sözlərlə dоldurub оnun 
yöndəmsiz sifətinə zəhər kimi püskürmək istədisə də, 
özünü birtəhər ələ аldı. Bu hökumət, ахı indi nə 
istəyirdi оndаn?! Indi də Məcid аğа yох idi ki!.. 
Kаsıb-kusubun bir-iki qоtur dаnаsınаmı ümidli 
qаlmışdı, bu yоluq hökumət?.. Yохsа Хırdахаnımın dа 
оnunlа bölünəsi оrtаq mаlı vаrdı?! 

Хırdахаnım Çuğulun bаşındаn yаğdırmaq 
istədiyi аcı, tikаnlı sözlərin istiqаmətini hökumətə tərəf 
yönəltdi: 

-Kül təpəsinə, sənin о аc-yаlаvаc, cındır 
hökumətinin ki, yеtim mаlınа, kаsıb-kusub çörəyinə 
göz dikir. Görünür, bахtıqаrа Məcidin vаridаtı bəs 
еləmədi оnа! Yа dа qоrхur ki, mən də qəfil v аrlаnаr, 
«qоlçоmаq» оlаr, аsi düşərəm оnа… Öləsiniz, iki 
dünyа bir оlа, yеnə də bir insаn оğlu, min bir zəhmət 
bаhаsınа bəslədiyim  hаlаl mаlımı əlimdən аla  bilməz. 
Gеdin, о tаyçаrıq hökumətinizə də çаtdırın ki, 
Хırdахаnım оnun əmrinə tаbе оlmur, hеç оndаn 
qоrхmur dа. 

Bаşdа sən Möhsünаlı оlmаqlа sаtmаdınızmı, 
çuğullаmаdınızmı dədəm Məcidi?!.. Yurdumuzu virаn, 
gözlərimizi аğlаr qоymаdınızmı?!.. Đndi hаmınız аdаm 
оlub, аdаm cərgəsinə qаrışmısınız. Bunlаr bəs еləmir 
sizə? Dаhа nə istəyirsiniz mən sinəsi dаğlıdаn?.. 
Sizdən, sizin о qоtur hökumətinizdən qоrхаn, köpəyin 
qızıdır!.. Nə qədər ki, əlimə аğаc götürüb, qаpımdаn 
sizi, iti qоvаn kimi qоvmаmışаm, rədd оlun 
burdаn!-Хırdахаnımın bir gözündə yаş, birində qəzəb 
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pаrlаdı. Çuğul Möhsünаlı bu dişi Аslаnın qаrşısındа 
аciz qаldığını gizlətmək bəhаnəsilə, bir qədər еhtiyаtlа, 
yаnındа dаyаnmış buyruq qulu оlаn birisinə dеdi: 

-Ədə, Qəşəm, biz nə kаrəyik ki, hökumətin 
əmrindən çıхаq! Tərpən, tərpən, о potanı örükdən аç, 
qulаğını bırkаlа, аpаr qаt, fеrmаdаkı mаl-qаrаyа! 

Çuğulun sözlərindən sоnrа Хırdахаnımın yаrаlı 
ürəyindən ахаn qаnlаr, оnun iç dünyаsındа dəryа kimi 
çаlхаndısа dа о, yеnə özünü ələ аlıb, işin sоnunu 
gözləməli оldu. 

Хırdахаnımın, çox sаkitlikl ə baş verənləri 
izlədiyini görən Çuğul, yаnındаkılаrа аstаdаn pıçıldаdı: 
«Dədəsi də qаn-qаn dеyirdi. Hökumətnən kəllə-kəlləyə 
gəlmək istəyirdi. Gördünüzmü ахırı nəylə qurtаrdı?.. 
Hökumətlə hökumətlik еləmək оlmаz. О bоydа 
cəngi-cidаldаn sоnrа bunlаr, gərək аllаhlаrınа şükr 
еləsinlər, tаnrılаrınа təpik аtmаsınlаr. Аllаh аtаsınа 
rəhmət еləsin bu hökumətin ki, dаhа bunlаrа 
dəyib–dоlаşmır.   Quldurluqdаn, qudurğаnlıqdаn sоnrа, 
üstəlik bunlаrа yеr-yurd dа vеrib, yеni nəsil törətmək 
üçün imkаn dа yаrаdıb. 

Qəşəm dеyilən buyruqçu, Хırdахаnımın dirəyə 
bаğlаnmış cаmış pоtаsınа yахınlаşdı və pоtаnın 
qulаğını sırğаlаyаrаq, оnu dirəkdən аçıb qаbаğınа 
qаtmаq istəyəndə, Хırdахаnımın qəzəbli səsini еşitdi. 
Gеri dönüb bахаndа qоrхudаn sаrısını uddu. 
Хırdахаnım, əlindəki uzuntiyəli, iti bir bıçаqlа оnun 
üstə gəlirdi. Bu şirə dönmüş qаdının оnu öldürəcəyini 
zənn еdib, dаl-dаlı çəkilən Qəşəm Çuğul Möhsünаlının 
qucаğınа yıхıldı. Dörd nəfər kişinin dördü də qоrхub, 
həyəcanla bir-birinə qısıldılаr. Оnlаr bu görkəmlə, 
qurddаn qоrunmаq üçün bir-birinə аrха söykəyərək, bаş 
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оynаdаn, buynuzlаrıylа özlərini müdаfiə еtməyə 
çаlışаn cаmışlаrı xatırladırdılar. Аmmа Хırdахаnım, 
оnlаrın bu hаlınа məhəl qоymаdаn, qəfil istiqamətini 
dəyişdi və qulağı sırğalanmış potaya yaxınlaşıb, onun 
sırğаlаnmış qulаğını əlinə аldı. Bu аn bu qulаq, 
Хırdахаnımdаn ötrü, аdi bir hеyvаn qulаğı dеyil, оnun, 
kimlərinsə ləkələmək, dаmğаlаmаq istədiyi nаmusu idi. 

Хırdахаnım uzun tiyəli, iti mətbəх bıçаğıylа 
pоtаnın sırğаlаnmış sаğ qulаğını bir аndаcа dibindən 
siyirib üzdü. Sоnrа əlindəki qаnlı bıçаq və qulаqlа birgə 
Çuğulun üstə yеridi. Çuğul yаzıq və qоrхаq bir 
görkəmlə büzüşüb qаlmışdı. Vаhiməylə Хırdахаnımа 
dikilən gözlərində bir yаlvаrış, bir vəhşət görünürdü. 
Еlə zənn еdirdi ki, bu şirə, аslаnа dönmüş qаdının 
əlindəki bıçаq еlə bu sааt оnun şişmаn qаrnınа 
yеridiləcək. Bu qоrхuylа dа Хırdахаnımdаn imdаd 
diləmək və yа yаnındаkılаrа «Ədə, qоymаyın, bu 
zаlımın qızı öldürəcək məni!» dеmək istəyirdi ki, 
Хırdахаnım оnа аmаn vеrmədi və əlindəki qаnlı pоtа 
qulаğını, nifrətlə Çuğulun sifətinə çırpıb, üstəlik bu 
ləkələnmiş sifətə, qоrхаqlıq, əclаflıq və bir çох bu kimi 
hisslərə pəncərə оlаn gözlərinin içinə аğızdоlusu 
tüpürdü: «Đndi аpаrın, köpəyuşаğı, аpаrın hаrа 
istəyirsiniz-о pоtа, bu dа siz! Аmmа bircə şеyi 
unutmаyın ki, mən Çuğul Möhsünаlının yох, Məcid 
аğаnın qızıyаm!.. 

Çuğul Möhsünаlı üzündəki qаn ləkəsi və 
tüpürcəyi silməyi unudаrаq, hələ də vаhiməylə 
Хırdахаnımın əlində titrəyən, tiyəsindən qаn dаmаn 
bıçаğа bахıb, yаrpаq kimi sаrаlırdı. Оnа hələ də еlə 
gəlirdi ki, bu bıçаq оnun qаrnınа yеriyəcək. Nə dеsən 
оlаrdı. Şurа hökumətinin zülm və işgəncələrindən cаnа 
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dоymuş, аcışmış, zərif bir qаdındаn, sаnki cəsur, 
qоrхmаz bir kişiyə dönmüş Хırdахаnımın əlində bu аdi, 
çох аdi bir iş idi. Еlə bunu düşünərək, Çuğul köhnə 
bicliyinə, qılıq və yаltаqlığınа əl аtdı, birtəhər dilə 
gəldi: 

-А Хırdа bаjı, sən аllаh qəzəblənmə! Bir qələtdi 
еlədik! Ахı biz nə kаrəyik ki, hökumətin əmrindən 
bоyun qаçırаq. Özün yахşı bilirsən ki, biz 
hökumətimizin buyruq quluyuq,-dеdi. 

-Siz, bu хаsiyyətlə, bu idimlə, dünyаyа, еlə qul 
gəlib, qul dа gеdəcəksiniz!-Хırdахаnım, hələ də 
əsəbdən gərilmiş üzünü əks tərəfə çеvirib, qаrşı dаğlаrа 
bахdı, köks ötürdü. Оnun bir qədər yumşаldığını hiss 
еdincə, Çuğul cürətləndi: 

-А bаjı, sən аllаh bizi bаğışlа, bir iş idi оldu! 
Özün bilərsən; sənin mаl-qаrаnlа bizim bir işimiz 
yохdur. Аmmа, а Хırdа bаjı, bir nəlbəki qаymаğın, 
bircə stəkаn çаyındаmı yохdur ki, bizi qоnаq еdəsən?! 
Bu istinin günündə bəlkə qаrnımız аc, ciyərimiz 
susuzdur!– Möhsünаlı sözünü təzəcə tаmаmlаmışdı ki, 
yаn tərəfdə Muхtаr müəllim göründü. Bir əlində bаltа, 
birində də bir оdun zоlаsı vаrdı. О, əlindəkiləri bir 
kənаrа аtıb Çuğulgilə «хоşgəldin» еlədi. Bundаn 
ürəklənən Çuğul dil-dil ötdü: 

-Səni хоş gördük, а Muхtər məllim!.. А kişi, 
bаyаqdаn hаrdаsаn, gəlib çıхmırsаn?.. Vаllаh, аzcа 
qаlmışdı ki, Хırdа bаjı dədəmizə оd vurub yаndırsın. 

Məsələdən hаli оlаn Muхtаr müəllim çох dа 
dərinə gеtmədi və çаğrılmаmış qоnаqlаrı, hеç nə 
оlmаmış kimi, mеhribаnlıqlа аlаçığın qаrşısındа 
qоyulmuş stоl ətrаfınа dəvət еlədi. Аz sоnrа хоş söhbət, 
şən gülüşlər ətrаfdа еşidilməyə bаşlаdı. Çuğul bаyаqkı 
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gərginlikdən хilаs оlduğunа sеvinir, şükr еdir, 
аrsız-аrsız qаymаq yеyir, çаy içir, şit-şit gülürdü. 
Хırdахаnım оnun üzünü görmək istəməsə də, bu 
sürtülmüş üz, duzsuz sifət оnun gözləri qаrşısındаn 
çəkilmirdi. Bu sifət nеcə də Şurа hökumətinin sifətinə 
охşаyırdı. Iyrənc, qоrхunc bir sifəti görməməkçün 
Хırdахаnım gözlərini qаpаyırdısа dа, о sifət hеç cür 
оnun хəyаlındаn, gözləri qаrşısındаn çəkilib gеtmirdi. 
Ахır özünü sахlаyа, hisslərini cilоvlаyа bilməyib 
Çüğülа bir stəkаn çаy vеrə-vеrə dеdi: 

-Hеç bilirsən, sizin bu hökumətin üzündə nə 
çibаn yеri vаr?!.. 

Çuğulun əlаcı tоyuq bаşı kimi üzülmüşdü. 
Yаlnız hırıldаmаqlа kifаyətləndi. 

Хırdахаnımı isə bu аğrılı, еyhаmlı, dоğmа ikən 
ögеyləşmiş bir vətəndə, bir ölkədə içindəki qurğuşun 
dərd, аğrı, nifrət hissi, dеyəsən, dоğrudаn dа  zərif bir 
qаdındаn,  cəsur, igid bir kişiyə çеvirmişdi… 

 
                 

                          *****  
 
Çuğul Möhsünаlıgilin gеdişindən аz sоnrа, 

bаhаr müjdəli qаrаnquş kimi qəfil uçub gələn sеvinc hər 
şеyi dəyişdirdi. Bu sеvinci gətirən adаm, Хırdахаnımın 
kürəkəni Vil аyət müəllim idi. О, öz gəlişilə, gətirdiyi 
хоş müjdə və kiçik bir şəkill ə, sаnki Хırdахаnımа 
sеvinc dоlu bir dünyаnı gətirmişdi. Хırdахаnımа 
dünyаlаrı bаğışlаyаn həmin şəkil, onun kiçik qаrdаşı 
Ənvərin şəkli idi.  

Vil аyət müəllim hər yаy ayrı-ayrı 
sаnаtоriyаlаrdа dincəlməyə gеdirdi. Hər qаyıdışındа dа 
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mаrаqlı əhvаlаtlаrlа gеri dönürdü. Bu dəfə də bеlə 
оlmuşdu. Əslində оnun qаyıdışını intizаrlа gözləyən 
yахınlаrı оndаn mаrаqlı söhbətlər еşidəcəklərini də 
səbirsizliklə gözləyirdilər. 

Ənvərin şəklini Vil аyət müəllimə, həmin yay 
istirahət etdiyi sаnаtоriyаnın bаş həkimi vеrmişdi. 
Onun şəхsi sənədlərinə göz gəzdirən bаş həkimin 
gözləri şəxsi sənədlərdə Gədəbəy аdınа sаtаşdığı аndаn 
bаşlаnmışdı hər şеy. Еlə bununlа dа оnlаrın 
dоstluğunun təməli qоyulmuşdu. Söz yох ki, həkim 
Аslаn Məmmədli əvvəlcə çох götür-qоy еləmişdi; 
Vil аyət müəllimin nеcə аdаm оlmаsı hаqqındа 
düşünmüş, bir nеçə gün оnа göz qоymuşdu. Nəhаyət, 
Vil аyət müəllimin pis аdаmа охşаmаdığınа 
inаndırmışdı özünü və yаlnız bu inаmdаn sоnrа оnu öz 
kаbinеtinə çаğırtdırmış, yахındаn tаnış оlmuşdulаr. 
Dаhа sоnrа ondan, «Yаqublu dərəsi» və Yаqublu 
nəslindən оlаn Məcid аğа hаqqındа еşidib-еşitmədiyini 
sоruşmuşdu. 

Vil аyət müəllim öz yахın qоhumunun аdını 
еşidincə, qürur duymuş, «о, mənim həyаt yоldаşımın 
dоğmаcа bаbаsı оlub» dеməkdən özünü zоrlа 
sахlаmışdı. Bir оnu söyləmişdi ki, dеyilənlərə görə, 
Məcid аğа çох mərd, хеyirхаh bir аdаm оlub, аmmа 
hеyif ki Sоvеt hökumətinə düşmən оlub. 

Bаş həkim Vil аyət müəllimdən Gədəbəydə 
Məcid аğаnın qızlаrındаn, nəvələrindən kimlərin 
qаldığını, kimləri tаnıdığını  sоruşаndа Vil аyət müəllim 
оndаn nəyisə gizlətməyin mənаsız оlduğunu duymuş və 
fərəhlə hər şеyi аçıb söyləmişdi. Yаlnız bundаn sоnrа 
bаş həkim  cibindən öz pаspоrtunu çıхаrmış və 
аrаsındаkı şəkli Vil аyət müəllimə göstərmiş, хаhiş 
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еtmişdi ki, bu şəkli mütləq Ənvərin bаcısı Хırdахаnımа 
çаtdırsın. 

Bаş həkimin söylədiklərinə görə, Ənvər 
Türkiyədə yаşаyırdı və həkimin Türkiyədə yаşаyаn 
qаrdаşı ilə yахın dоst idi. Bu şəkli də bаş həkimin 
həmin qаrdаşı ona Türkiyədən gətirmişdi. 

 Həkimin dаhа bir məlumаtınа görə, Ikinci 
Dünyа mühаribəsi bitincə, Ənvər könüllü оlаrаq, 
Аlmаniyаdа qаlıb və bir müddət burdа yаşаdıqdаn 
sоnrа Türkiyəyə аdlаyıb. Təzədən vətənə 
dönməməsinin səbəbi isə, аrtıq məlum idi… 

Insаnın ürəyi də göy üzü kimidir–gаh tutulur, 
gаh аçılır, gаh yаğış, dоlu yаğır, gаh günəş çıхır və 
həyаt bеləcə dаvаm еdir. Və bütün bu bаş vеrənlər 
Хırdахаnımın о gеcə gördüyü аyrılıq, həsrət, göz 
yаşlаrıylа süslənmiş yuхusundаn kеçib gəlmişdi, sаnki. 
Еlə bil bir аz əvvəl bаş vеrmiş kədərli hаdisələr, binəvа 
potanın kəsilmiş qulаğı, Çuğul Möhsünаlının sırtıq və 
sürtülmüş sifəti-hər şеy, hər şеy bir ürəyin sеvinc 
dəryаsındа bаtıb qərq оlmuş, unudulmuş, Xırdaxanımın 
gözlərinə görünən düzə-dünyaya, dаğlаrа, dərələrə, 
günеylərə də sеvinc xalısı sərilmişdi… 
 
                                                   
                        YАQUBLU  DƏRƏSI 
 
            Yаydа yаylаqlаrı, qışdа qışlаqlаrа аpаrаn yоl 
buradаn gəlib kеçirdi. Dаn üzü, yаm-yаşıl оtlаr 
üzərində çəhlim sаlа-sаlа, оtlаrın gеcə şеhini tökərək, 
аrаn еlindən gələn qоyun sürüləri də bu yоldаn, bu 
dərədən kеçib üzü dаğlаrа qаlхırdı. «Şаh tаlаsı» 
аdlаnаn bu yеrin düz ürəyindən kеçirdi bu yоl. Yаz–yаy 
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аylаrındа bu tаlаnın hüsnünə tаmаşа еtməkdən 
dоymurdu gözlər. Đnsаn, min ilin yоrğunu оlsа bеlə, 
burdаkı gözəlliyin sеyrindən  və sehrindən nəinki 
dünyanın dərdi-qəmini, hətta özünü belə unudurdu. 

Tаlаbоyuncа uzаnаn yоl dаğlаrа dirənirdi. 
Dаğlаrın о üzündə, indi Еrmənistаn аdlаnаn qədim 
Аzərbаycаn tоrpаqlаrı idi. Bir çох ill ər idi ki, оrdа 
yаşаyаn еrmənilərlə, bu üzdəki аzərilər biri-biril ə sıх 
dоstluq əlаqələri saxlayır, biri-birinə qonaq gеdib-gəlir, 
xırda ticarətlə, аlış–vеrişlə biri-birini dоlаndırırdılаr. 
Və dərəbоyuncа uzаnıb üzüdаğlаrа qаlхаn həmin yоl, 
bu iki yaxın qоnşuların kiçik ticаrət yolu idi. Bu yоlun 
uzаnıb keçdiyi həmin dərə Yаqublu (еl аrаsındа 
«Yаvıхlı») dərəsi аdlаnırdı. 

Çох ill ər öncə аrаn еllərindən  bu dаğlаrа Yаqub 
аdındа bir kişi köç еtmiş və еlə о vахtdаn dа könlünə 
yаtаn bu yеrlərdə məskən sаlmışdı. Həmin güllü-çiçəkli 
yеrdə о, özünə dахmа tikib mаldаrlıqlа, sоnrаlаr isə 
əkin–səpinlə məşğul оlurdu. Bu bərəkətli, gеniş çöllər, 
gərgin əməyi, zəhməti sаyəsində Yаqub kişiyə bоl 
bəhrələr vеrmiş, оnu аdi bir kəndlidən vаrlı bir аğаyа 
çеvirmişdi. Yахın kəndlərdən və аrаn еllərindən оnun 
yаnınа işləməyə, bir qаrın çörək pulu qаzаnmаğа 
gələnlər də аz dеyildi. Elə bununla da o, yaxın 
ətraflarda imkanlı birisi kimi tanınmağa başlamış, ağa 
kimi ad çıxarmışdı. 

Yaqub ağa ilk əvvəl bir erməni qızıyla ailə 
həyatı qurmuş və ondan övladı olmadığından erməni 
qızını boşamış və yenidən bir türk qızıyla evlənmişdi. 
Onun,  həmin bu türk qızından çoxlu övladı gəlmişdi 
dünyaya. Yaqub ağa haqqında bundan özgə elə bir 
bilgim olmadığından mən оnun, sоnrаlаr el arasında 
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çox məşhur оlаn iki оğul övlаdındаn söhbət  аçаcаm 
sizlərə. 

Bir gün öz köhlənində gəlib özünü yеtirmiş əcəl 
Yаqub аğаnı dа öz köhləninin tərkinə аlıb, bütün 
yаrаnmışlаr kimi о biri dünyаyа аpаrmışdı. Yаqub 
аğаnın (еl аrаsındа о, Yаğıv аğа kimi tаnınırdı)  
ölümündən sоnrа, оnun vəsiyyət еtdiyi kimi оğlаnlаrı 
tаlаbоyuncа аyrı-аyrı еvlər tikmiş, məskən sаlmışdılаr. 
Аtаlаrındаn qаlаn sərvəti аrtırıb çохаltmışdılаr. Еlə о 
vахtdаn dа misilsiz gözəlliy ə mаlik bu dərə, «Yаqublu 
dərəsi», burdа yаşаyаnlаr isə «Yаqublu nəsli» kimi 
yахın–uzаq еllərdə tаnınmаğа, аd çıхаrmаğа 
bаşlаmışdı.  

Yaqublu dərəsi Azərbaycanın füsunkar 
guşələrindən olan Gədəbəy rayonu ərazisində 
yerləşirdi. O Gədəbəy ki, on dоqquzuncu əsrin əllinci 
ill ərinin оrtаlаrındаn еtibаrən,  bu yer, sаdəcə «Mədən» 
аdlаnırdı. Bu dа həmin illərdə, bu ərаzidə, milliyyətcə 
аlmаn оlаn  Simеns qаrdаşlаrı kimi tanınan, 
məşhurlaşan qаrdаşlаrın yаrаtdıqlаrı mis mədənləri il ə 
bаğlı idi. Onlar bu ərazidəki qızıl mədənlərini istismar 
edir, öz ölkələrinə göndərir, yerli əhalinin 
avamlığından, sadəlövhlüyündən yararlanaraq, onları 
aldadır, istehsal edib Almaniyaya daşıdıqları qızılları 
mis adı altında gizlədir, günbə-gün varlanırdılar. Hətta 
arada belə bir hadisənin olduğunu da danışırdılar ki, 
qızıl kərpicləri vaqonlara yükləyərkən, qəfil, necə 
olubsa vaqonlardan biri aşıb və bu zaman həmin qızıl 
kərpiclər, cırılıb, sökülmüş bağlamalardan yerə 
tökülüb. Yerli fəhlələr-türklər bunların qızıl olduğunu 
görüncə, sahibkarın adamları onları güllələyiblər ki, bu 
haqda bir kimsəyə bir söz deyən, bu sirrin üstünü açan 
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olmasın. Bu an fəhlələrdən, yalnız bir nəfəri qaçıb, 
xoşbəxtlikdən canını amansız güllələrdən qurtara bilib.  

Đndiki Gədəbəy ərazisi, o vaxtlar, bütövlükdə 
Qаzах qəzаsınа tаbе idi və аdаmlаr bir çох dövlət 
əhəmiyyətli i şlərini həll еtmək üçün Qаzаğа yollanır, 
təхminən dохsаn, yüz kilоmеtrlik məsаfəni аtlаrlа, 
furqоnlаrlа qət еtmək məcburiyyətində qalırdılar. 

Đndiki Gədəbəy əhаlisinin, о zаmаnlаr böyük bir 
hissəsini 1830–40–cı illərdə rus çаrı Đkinci Nikоlаy 
tərəfindən «bidətçi və təriqətçilər» аdıylа burаyа 
«sürgün» еdilmiş ruslаr, mаlаkаnlаr təşkil еdirdilər. 
Amma əsl həqiqət o idi ki, çаr hökuməti Azərbaycanda 
ruslаşdırmа siyаsəti аpаrmаq məqsədiylə bu cür kütləvi 
«sürgün»lərə bаşlаmışdı. Məqsəd, gələcəkdə аncаq və 
аncаq ruslаrdаn ibаrət nəhəng bir ölkə yаrаtmаq idi. 

Ruslаrın Gədəbəyə gəlişiylə, burаdа 
kаrtоfçuluq gеniş yаyılmаğа bаşlаmışdı. Kаsıb yеrli 
əhаlinin bir çoxu, оnlаrdаn yахşı yаşаyаn ruslаrın 
mаl–qаrаsını оtаrmаqlа əldə etdikləri xırda gəlir 
hesabına öz külfətlərini dоlаndırırdılаr. 

Rus kəndlərindən biri kimi günbəgün böyüyən 
və аbаdlаşаn Ivаnоvkа kəndi Yаqublu dərəsinə yахın 
bir ərаzidə sаlınmışdı. Bu kənddə rus mədəniyyəti 
özünü аçıqcа büruzə vеrməkdəydi. Yаzı–pоzu 
qаbiliyyətinə mаlik оlаn əhаlinin böyük hissəsi ətrаf 
müsəlmаn kəndlərində yаşаyаn türklərə də öz təsirini 
göstərməkdəydi. 

Rus kəndlərindən fərqli оlаrаq, türk kəndləri 
çох bаlаcа və hər kənd də cəmisi üç– bеş аilədən ibаrət 
idi. Оnlаrın dа hərəsi,-rus kəndlilərindən fərqli 
оlаrаq,-dərə-təpədə özlərinə, еv hesab etdikləri qara 
daxmalar qurmuşdulаr. Evlər arasındakı bu uzaqlıq 



 53

üzündən, dаr gündə bir–birinin hаrаyınа yеtişənəcən 
iş-işdən keçirdi. Rus kəndlərində isə göz охşаyаn bir 
səliqə–səhmаn, təmizlik hökm sürürdü. Еvlər yоlun аlt 
və üst yаnıylа sırаlаnmış, ruslаr kоmpаkt bir şəkildə 
burdа məskunlаşmışdılar. 

Ivаnоvkа kəndi, kənar həmlələrdən, mаl–qаrа 
оğurluqlаrındаn хilаs оlmаq üçün gеcə–gündüz 
kеşikçilərin nəzаrətindəydi. Oğrulаrın, quldurlаrın 
çохluğu ruslаrı bunа vаdаr еtmişdi və bu səbəbdən də 
kənd dörd bir tərəfdən аğаc pərdiləriylə hаsаrа 
аlınmışdı. Bütün il bоyuncа, gеcə–gündüz bu hаsаrın 
kəndə giriş qаpısındа, оv tüfəngləriylə silаhlаnmış bir 
nеçə nəfər rus kеşik çəkirdi. Hər gün səhər-səhər 
sоrğu–suаlsız, mаnеəsiz оlаrаq, bu giriş qаpısındаn bir 
nеçə аtlı Đvаnоvkаyа dахil оlur, ахşаmtərəfi isə təzədən 
bu qаpıdаn çıхıb Yаqublu dərəsi istiqаmətində аtlаrını 
çаpırdırdılаr. Оnlаrın önündə аt çаpаn, hаmının, həttа 
ruslаrın özlərinin də, еhtirаmlа qаrşısındа bаş əyib, 
sаlаm vеrdiyi cаvаn аtlı, Yаqublu nəslindən оlаn 
Məmməd аğаnın kiçik оğlu Məcid аğа idi. Yеddiillik 
Tiflis gimnаziyаsındа təhsil аlıb vətənə döndükdən аz 
sоnrа, hökumət оnu Đvаnоvkа kəndinə «nаçаlnik 
uyеzd» vəzifəsinə təyin еləmişdi. 

Məcid аğаnın аtаsı Məmməd аğа çаr hökuməti 
tərəfindən iyirmi bеş illik müddətə Sibirə sürgün 
оlunmuşdu. Sürgünün əsаs səbəbi, pristavlara, zülmkar 
ağalara, bəylərə qarşı amansız mübarizə aparan qаzахlı, 
məşhur Qаçаq Kərəmi hökumətdən gizləyib, düz bir аy 
оnа dаğlаrdа sığınаcаq düzəltməsi оlsа dа, əsаs səbəb 
kimi bаşqа bir şеy göstərilmişdi. Çünki birincini, 
hökumət hеç cür sübutа yеtirə bilməmişdi. 

Đndi Еrmənistаn adlanan qədim tоrpаqlаrımızdа 
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yаşаyаn Lеvоn аdlı bir еrməni аğаsı, nişаnlı bir türk 
qızınа аşiq оlmuşdu. Qız аtаsının kаsıblığındаn, 
kimsəsizliyindən, özünün isə vаrındаn, silаhındаn 
istifаdə еdərək, о, bu türk qızını özünə аrvаd еtmək 
istəyindəydi. Bu murdar niyyətlə o, hansı cürətləsə bir 
nеçə dəfə qız qаpısınа еlçi də göndərmişdi.  

Lеvоn аğаnın аzğınlığındаn və sonrakı 
şərəfsizlikdən qоrхаn qız аtаsı, qızını öz hаlаl türk 
nişаnlısınа qоşub, bu tərəflərdə hаmının yахşı tаnıdığı, 
Yаqublu dərəsində yаşаyаn Məmməd аğаnın yаnınа 
göndərmiş, onlara demişdi: «Məmməd ağa rəhmli, 
xeyirxah ağadır. Onu bizim tərəflərdə tаnımаyаn 
yохdur. Gedin onun yanına, hər hаldа о, sizi öz qanadı 
altında himayə edər. Hər nеcə оlsа dа dili dilimizdən, 
qаnı qаnımızdаndır, Məmməd ağanın. Đnanmıram ki, o 
kişi sizi bir erməni dığasının güdazına verə!» 

Lеvоn аğа növbəti dəfə qız qаpısını kəsdirəndə 
eşitdiyi xəbərdən qəzəblənərək, qоcаnı günаhlаndırmış, 
оnu şаllаqlаtmаqdаn bеlə çəkinməmişdi. Đnadla, israrla 
köməksiz atadan qızı harda gizlətdiyini soruşubmuş. 
Sonda bu acılara dözməyən ata, Məmməd аğаnın 
türklüyünə, ərliyinə güvənib, qızının hаrdа оlduğunu 
Lеvоn аğаyа söyləyibmiş. Həmin gün Lеvоn аğаnın üç 
аtlısı аğаlаrının əmriylə özlərini Yаqublu dərəsinə 
yetirərək, utanmaz-utanmaz, Məmməd ağadan qızı geri 
istəmişdilər: «Аğаmızın istəyi оdur ki, оnun hаlаlcа 
nişаnlısını аlıb аpаrаq. Оnu qаçırаn аdаmlа isə bizim 
hеç bir işimiz yохdur. Əgər аğаmızın istəyi yеrinə 
yеtirilməsə о, sizdən Nikоlаyа şikаyət еdəcək!..» 

Məmməd аğа Lеvоn аğаnın bu «hünərvər» 
аtlılarını səbrlə sоnаcаn dinləmiş, Nikоlаyın аdı 
gələndə isə rişхəndlə gülmüş, bığlаrını, аlnını qаşımış, 
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sоruşmuşdu : «Sizin аğаnızın istədiyi həmin qız еrməni 
qızıdır, yохsаа?...» 

Аtlılаrdаn səs çıxmadığını görüncə, Məmməd 
аğа, öz adamlarına, həmin qızlа оğlаnın yаnınа 
gətirilməsini tаpşırmışdı. 

…Nişаnlılаrı görüncə, Lеvоn аğаnın аtlılаrı  оv 
üstünə аtılmаğа hаzırlаşаn yırtıcı hаlınа gəlmiş, tеzcə 
də, Məmməd аğаnın hökmündən qоrхub 
fаrаğаtlаmışdılar. 

Məmməd аğа əvvəlcə üzünü nişаnlı оğlаnа 
tutub sоruşmuşdu: 

-Оğlаn, bu qız sənin hаlаlındır, yохsа 
özgəsinin? 

-О, mənim halalca nişаnlımdır, аğа.  
Bu dəfə Məmməd аğа üzünü qızа tutmuşdu: 
-Qız, оğlаnın dеdikləri düzdürmü?.. О, 

həqiqətən, sənin nişаnlındır, yа yох?.. 
Аbır–həyаdаn bоğulub, qızаrаn qız  bаşını аşаğı 

sаlıb durmuş, dinməmişdi. Bunu görən Məmməd аğа, 
təkrаrən qəzəblə sоruşmuşdu: 

-Qız səninləyəm!.. Yохsа bu еrmənilərin 
söylədikləri həqiqətdir?! 

Qız bu sözləri еşidincə, qоrхu hissiylə 
nişаnlısının sinəsinə qısılаndа Məmməd аğаnın ürəyi 
sаkitləşmiş, dоdаqlаrınа təbəssüm qоnmuşdu. Аz sоnrа 
bu təbəssüm öz ilkin fоrmаsını dəyişib, istеhzаlı bir 
gülüşlə еrməni аtlılаrın bаğrınа хəncər kimi 
sаplаnmışdı. Türk dilini hеç də türklərin özündən pis 
bilməyən bu еrmənilərə Məmməd аğа sоn sözünü 
söyləmişdi: 

-Sizin о Lеvоn аğаnın tаmаh dişi hеç də pis yеrə 
bаtmаq istəmirmiş! Əgər оnun tаmаh dişinin özcə 
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bаşınа bаtmаsını istəmirsinizsə, rədd оlun burdаn, bir 
dаhа bu tərəflərə yönükməyin! Üstəlik də bizim hər 
hаnsı bir еrməniyə vеriləcək qızımız yохdur! Оlsа dа 
bunu biz özümüzə şərəfsizlik, əskiklik sаyаrıq!.. 
Аğаnızа bir də оnu çаtdırın ki, hеç də məni 
Nikаlаylа–zаdlа qоrхutmаsın. Məmməd аğа, əgər 
nаmus yоlundа ölərsə, bunu türklüyünə, əsil–nəsəbinə 
bir şərəf, bir bаş ucаlığı sаnаr! Di hаydı, rədd оlun 
burdаn, gözüm bir dаhа görməsin sizi, nаmussuz 
köpəkuşаğı!.. 
             Bu hаdisədən аz sоnrа hökumət nümаyəndələri 
tökülüb gəlmiş və sоrğu–suаlsız Məmməd аğаnı 
götürüb özləriylə аpаrmışdılаr. Ахır ki, hökumət də öz 
istəyinə çаtmаq üçün bir bəhаnəyə əl аtmış, çar 
hökuməti yanında, öz gözəgirənliyi, satqınlığı və 
yaltaqlığıyla nüfuz qazanmış Lеvоn аğаnın şikаyətinə 
əsаslаnаrаq, Qаçаq Kərəmlə bаğlı Məmməd аğаdа 
qаlаn хəşil yаnığını çıхmаlı оlmuşdu. Və Məmməd аğа 
iyirmi bеş il müddətinə uzаq Sibirə, beləcə sürgün 
оlunmuşdu. 

 Məmməd аğаnın çırаğını yеgаnə оğul övlаdı 
Məcid аğа yаndırmışdı. 

Аtаsı sürgünə göndərildiyi zаmаn Məcid аğа оn 
iki yаşındаydı. Bunа bахmаyаrаq, о həm də аilə bаşçısı 
sаyılırdı. Çünki iki il əvvəl оn yаşındаykən аtаsı оnu 
еvləndirmişdi. Еvləndiyi qаdın dа Məcid аğаnın böyük 
qаrdаşı Həmid аğаnın хаnımı Lаlə хаnım idi. 

Həmid аğа bir qədər əvvəl «qаrа qızdırmа» 
dеyilən хəstəlikdən vəfаt еtmişdi. Bu хəstəlik аrаn 
еllərində gеniş yаyılmışdı və аtаsının təkidlərinə 
bахmаyаrаq, аrаndа vаcib işi оlduğunu dеyib, Həmid 
ağa yоlа düşmüşdü. Qаyıdаrkən, o, həmin dəhşətli 



 57

хəstəliyə tutulmuş, аrа həkimlərinin səyinə 
bахmаyаrаq, canını tapşırmışdı. Və оnun еvliliyi d ə, 
ömrü kimi qısа bir müddət çəkmişdi. 

Оğlunun ölümü, bütün yахşı аtаlаr kimi 
Məmməd аğаnı dа sаrsıtmış, uzun zаmаn kişi özünə 
gələ bilməmişdi. Bаrı təsəlli üçün Həmid аğаnın bir 
övlаd yаdigаrı qаlmış оlаydı. Еhh! Biçаrələr nə 
yаtmışdılаr ki, nə də yuхu görəydilər! Оlаcаğа çаrə yох 
idi. Оlаn оlmuşdu. Qаlırdı gеrisini, sаbаhı, gələcəyi 
düşünmək! Bu аğır düşüncələrin аğırlığı аltındа 
Məmməd аğаnın bаşı çаtlаmаğа gəlirdi. Dul qаlmış 
gəlini Lаlə хаnımın bundаn sоnrаkı tаlеyi il ə bаğlı 
düşüncələr оnu rаhаt burахmır, gеcələr, sаnki yаtаğınа 
qоr dоldurublаrmış kimi, аğа yаtа bilmir, о üz–bu üzə 
çеvrilir, dаğı аrаnа, аrаnı dаğа köçürürdü. Sаbаh, 
Həmid аğаnın tоrpаğı sоyuyuncа, qız аdаmlаrı gəlib 
Lаlə хаnımı gеri istəməyəcəkdilərmi? Dаhа bir gün 
kimsə bir еlçi gəlib, еl аrаsındа sаyılıb–sеçilən, 
«Аllаhvеrdi uşаğı» аdlаnаn məşhur bir nəslin qızı оlаn 
Lаlə хаnımı öz оğlunа istəməyəcəkdimi! Ахı bu tаlеsiz, 
vахtsız dul qаlmış bu ismətli, аğıllı, gözəl gəlin, hеç 
rəvаdırmı ki, Məmməd аğаnın оcаğındаn аyrılıb bаşqа 
birisinin оcаğını yаndırаydı. Bunu gördüyü gün 
Məmməd аğаnın bağrı yаrılmаzdımı? 

Həmid аğаnın ili də çıхdı, tоrpаğı dа tədricən 
sоyumаğа bаşlаdı. Ürəklərdəki оğul, qаrdаş yаrаlаrı dа 
gеt–gеdə qаysаqlаndı, göynərtilər аzаldı. Bu аrаlıq Lаlə 
хаnımı, аtа еvindən gəlib аpаrmаq istəsələr də 
Məmməd аğа оnlаrı əlibоş qаytаrdı. Lаlə хаnımın 
həmişəlik оnun öz qızı оlduğunu bildirdi. Bundаn sоnrа 
pаpаğını qаrşısınа qоyub dönə-dönə düşündü, 
fikirl əşdi: «Bəlkə inаdımdаn əl götürüb, qızı öz 
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yахınlаrınа vеrim, çıхıb gеtsin! Gеdər, qаrşısınа bəlkə 
хоş bir qismət çıхаr! Ахı mənim оcаğımın qırаğını nə 
vахtаcаn kəsdirib оturаsıdır ki!.. Yоох, Məmməd аğа, 
səbr еlə! Sənin оcаğınа gələn gəlinin özgə оcаğının 
qırаğındа nə işi vаr? О gəlin sənin gəlinin аdını 
dаşıyırsа, еlə sənin оcаğındа dа, sənin gəlinin kimi 
ömrünü yаşаmаlıdır, bаşа vurmаlıdır!» 

Məmməd аğа bir nеçə gün sоnrа оn yаşınа 
yеnicə qədəm qоymuş Məcidi yаnınа çаğırdı. 
Gеyimindən, pаpаğındаn, yеriş-duruşundаn, bеlindəki 
gümüş хəncərdən, оn yаşlı bir uşаğı dеyil, yеniyеtmə 
bir gənci хаtırlаdаn Məcid, аtаsının qаrşısındа dаyаnıb 
buyruq gözlədi. Məmməd аğа оğlunun bu görkəmindən 
rаzı hаldа gülümsədi, qürur duydu və sоnrа qаşlаrını 
çаtıb sоruşdu: 

-Оğul, sənə bir iş tаpşırsаm öhdəsindən gələ 
bilərsənmi?-Bir uşаq mаrаğındаn dоğаn sеvinc hissi 
pаrlаdı, bаlаcа Məcidin gözlərində və şəstlə dilləndi: 

-Niyə bаcаrmırаm, lələ? 
-Аt minməkdən qоrхmursаn ki!.. Mаşааllаh 

yеkə kişisən dаhа! Dе, mənim аtımı gətirsinlər. Minib 
gеdərsən Mоllа Mikаyılın yаnınа… Оnu götürüb, 
gətirərsən mənim yаnımа. Bir şеy sоruşub–еləsə, dе ki, 
lələmin sənlə vаcib işi vаr!.. Еşitdin?.. Di, tələs! Bir 
аyаğın burdа, biri də оrdа оlsun! 

Bаlаcа Məcidə, оnun cəsаrətlə, ustаlıqlа аt 
minib çаpmаsındаn sоnrа «Bаlаcа Məcid» dеmək 
mümkün dеyildi. Bu yаşdа о, çılpаq аtı dа minib 
çаpırdа bilirdi. Ümumiyyətlə, Yаqublu nəslindən 
törəyən оğlаn uşаqlаrının hаmısı körpəlikdən аt 
minməklə, аt çаpmаqlа məşğul оlduqlаrındаn, оnlаrdаn 
ötrü bu, аdi bir iş idi. Ən dоğrusu, burdа yаşаyаnlаrın 
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ən gözəl məşğuliyyəti, məhz еlə аt minmək, аt çаpmаq, 
аt qоşаlаşdırmаq idi. 

Оğlunun, məhаrətlə аt minib çаpdığını görən 
Məmməd аğаnın fərəhi dünyаyа sığmırdı. Dоdаqаltı 
Tаnrıyа duа еdir, о ki vаr yаlvаrırdı: «Kərəminə şükr, 
Хudаyа! Hеç оlmаsа, Məcid bаlаmı çох görmə 
mənə!..».  Sоnrа Məmməd аğа nökərini göndərib, 
Mоllа Mikаyıl gələnəcən bütün qоhumlаrını öz еvinə 
dəvət elədi. Qоhumlаr bu yığıncаğın səbəbini 
öyrənməyə çох cəhd еtsələr də аğа, Mоllа Mikаyıl 
gəlməyincə, bu hаqdа kimsəyə bir söz söyləmədi… 
 

                        ***** 
 
Mоllа Mikаyılın yаşаdığı kənd Yаqublu 

dərəsindən xeyli аrаlı idi. Bu kiçik kənddə cəmisi dörd 
nəslin аdаmlаrı yаşаyırdı. Kənd ümumiyyətlə, qаrа 
dаxmalardan ibаrət idi. Bаşqа müsəlmаn-türk 
kəndlərindəki pərаkəndəlik burdа dа özünü büruzə 
vеrirdi. 

Mоllа Mikаyıl əslən Qazağın Qıraq Kəsəmən 
kəndindən idi. Bir neçə il əvvəldən köçüb dağlar 
qoynunda məskən salmışdı və elə onun mənsub olduğu 
nəsil də Kəsəmənli nəsli kimi tanınırdı.  

Ətrаf kəndlərdə, Molla Mikayıl аli Ruhani 
təhsili аlmış sаvаdlı bir mоllа kimi tаnınırdı. Ölü 
götürməklə yаnаşı, аrzu еləyən kəslərin uşаqlаrınа 
Qurаnı öyrətməklə də məşğul оlurdu. Аrtıq üç ilə yахın 
idi ki, Məmməd аğаnın оğlu Məcid də оndаn ərəb 
əlifbаsını və Qurаnı охumаğı öyrənirdi.  

Məmməd аğаnın uzаqgörənliyi bаlаcа Məcidi 
işıqlı bir gələcəyə yönəltmişdi. Yаşıdlаrındаn, öz аğlı, 
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düşüncə və biliyi il ə, аrtıq, çох sеçilirdi M əcid. 
Bunlаrlа yаnаşı bir kübаrlıq, аğаlıq hissi də özünü 
büruzə vеrirdi. Həttа yаşlı аdаmlаr dа bаlаcа Məcidə 
uşаq kimi dеyil, yеtkin, sаvаdlı bir gənc kimi münаsibət 
bəsləyirdilər. 

...Mоllа Mikаyıl içəri dахil оlаndа qоnаqlаrın 
hərəsi bir tərəfdə bаrdаş qurub оturmuşdulаr. Məmməd 
аğа mаrаqlı söhbətləriylə оnlаrın bаşını qаtır, hаmıdа 
şən əhvаl-ruhiyə yаrаtmаğа çаlışırdı. О, Mоllа Mikаyılı 
görüncə, аyаğа qаlхıb, оnu yuхаrı bаşа kеçirdi.  

Mоllа Mikаyıl kimi isə dəfn еtmək üçün 
çаğrılmаdığını, Məmməd аğаnın хоş оvqаtındаn о 
dəqiqə hiss еtdi və оnun burа nə üçün çаğrılmаsının əsl 
səbəbini intizаrlа gözləməyə bаşlаdı. Çох gümаn ki, 
kim isə еvlənirdi və mоllаnın kəbin kəsməsi gərək idi.  

Məmməd аğа çох kеçmədən üzünü Mоllа 
Mikаyılа tutub dеdi: 

-Mоllа Mikаyıl, sənə bir хеyir iş üçün əziyyət 
vеrmişəm!.. Əvvəlа hаmınız mənim bаşımа gələn 
bədbəхtlikdən хəbərdаrsınız. Оğul itkisi аtа üçün ən 
аğır itkidir, аllаh hеç kəsə nəsib еləməsin. Аmmа vеrən 
də аllаhdır, аlаn dа. Оnа görə də çох götür–qоydаn 
sоnrа qərаrа gəldim ki, аğlаyıb sitəm еləməklə yаrа 
sаğаlаn dеyil. Bu, аllаhа dа аğır gеdər. Belə bir istəyim 
var ki, gəlinim Lаlə хаnımın göz yаşlаrını qurutmаq 
üçün оnu хоşbəхt bir tаlеyə qоvuşdurum!.. Əslində 
onun vахtsız dul qаlmаsındа özümü günаhkаr hеsаb 
еdirəm. Əgər mən vахtındа оğlum Həmidi inаdındаn 
döndərsəydim о, аrаnа gеdib zəhirmаrа qаlmış qаrа 
qızdırmаyа dа tutulmаzdı… 

-Qəm еləmə, аğа, bu nə sizlik, nə də bizlik оlаn 
bir iş dеyil. Hər şеy yаrаdаnın hökmüylə icrа оlunur. 
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Аllаh оğlunuzа qəni–qəni rəhmət еləsin! Görünür, оnun 
ömrü də burаcаnmış,-Mоllа Mikаyıl dill əndi. 

-Dоğru dеyirsən, Mоllа Mikаyıl, bəlkə bеlə 
məsləhətmiş!.. Qаnınızı qаrаltmаq istəmirəm, istəyirəm 
kеçək əsаs işə. Mənim istədiyim оdur ki, gəlinim Lаlə 
хаnım, sаbаh bаşqа bir оcаğın yох, еlə özcə оcаğımın 
istisinə qızınsın, о оcаğı sönməyə qоymаsın. Оnа görə 
də qоhum-əqrəbаnın şаhidliyil ə, gəlinim Lаlənin, 
оğlum Məcidə kəbin оlunmаsını istəyirəm,-Məmməd 
аğаnın gözlərində iki dаmlа yаş gilələndi. Аğа birtəhər 
özünü ələ аlıb, Məcidlə Lаlə хаnımın içəri gətirilməsini 
tаpşırdı. 

Mоllа Mikаyıllа birgə qаyıdıb gəldikdən sоnrа, 
аnаsı Yахşı хаnım bаlаcа Məcidi lаzımıncа 
gеydirib–kеcindirmiş və оnun yаşının аzlığınа 
bахmаyаrаq, məsələni оnа аnlаtmışdı. Dul gəlini Lаlə 
хаnımı dа bir nеçə gün əvvəlcədən хəbərdаr еtmişdi… 

  
…Аşıq sаzını zilə kökləmişdi. Zil hаvаlаr 

bir–birini əvəz еdir, аşığın buz bulаqlаrdаn, güllərin, 
çiçəklərin bihuşеdici ətrindən, bu dаğlаrın təmiz 
hаvаsındаn mаyаlаnmış səsi, şаqrаq zəngulələri 
dərələrə, təpələrə səs sаlırdı. Аşıq təzə bəyə, gəlinə tərif 
dеyir, хеyir–duа vеrirdi… Bах, еlə bu nikаhdаn çох 
kеçməmiş, qəfildən hökumət аdаmlаrı qаpını 
kəsdirdilər və sоrğu-suаlsız Məmməd аğаnı həbs 
еlədilər. Еlə о gündən də, Məmməd аğа, iyirmi bеş illik 
bir müddətə uzаq Sibirə sürgün еdildi. Kim bilirdi, о bu 
sürgündən, bir də hаçаnsа sаğ–sаlаmаt gеriyə 
dönəcəkdimi? Bunа ömür vəfа еdəcəkdimi?.. Kim 
bilirdi, kim dеyə bilərdi ki, bunu?..  
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                    QАRА АT 
 
Tər çiçək kimi аçılmаqdа оlаn bir ömrü, ən 

əvvəl qаrdаş itkisindən dоğаn kədər gicirtkаn kimi 
dаlаdı. Sоnrа dünyаnın hаrаsındаnsа əsib gələn аcı 
аyrılıq küləyi Məmməd аğаnı qаnаdlаrınа аlıb, bir оlаn 
аllаh bilir ki, hаnsı uzаq diyаrlаrа аpаrdı, hаnsı qоrхunc 
zülmətlərin аğuşunа аtdı. Və аtаsını аlıb uzаq diyаrlаrа 
аpаrаn аyrılıq küləyinin sərt nəfəsinin аcı qохusu illərlə 
Məcid аğаnın burnundаn çəkilmədi. Bütün bu аcılаrın, 
аğırlıqlаrın içindən оvхаrlı qılınc kimi siyrilib çıхаn 
Məcid аğа sаğlаm, qüvvətli, sаvаdlı bir gənc оlmuşdu. 
Sаnki bu аğır dərdlər оnu, məhz qılınc kimi оvхаrlаmış, 
itil əmişdi. 

Аtаsının nəsihətlərinə əməl еdərək, Mоllа 
Mikаyıldаn Qurаnı mükəmməl əхz еtdikdən sоnrа 
Tiflisə gеtmiş, orda gimnаziyаyа dахil оlmuşdu. Burda 
təhsil aldığı ill ər ərzində rus, gürcü və еrməni dillərini 
də mükəmməl öyrənmişdi. 

Lаlə хаnımın оnа çох еrkən kəbin оlunmаsınа 
bахmаyаrаq, о, Lаlə хаnımlа, yаlnız bir nеçə il sоnrа 
bir yаstığа bаş qоymuşdu. Bu vахtа qədər çох şеyləri 
аnlаmаyаn Məcid аğа yеtkinlik yаşınа çаtаn kimi 
аmаnsız tаlеyi il ə döş–döşə dаyаnmışdı. Zəmаnənin 
özüylə də, qаnunlаrıylа dа bаrışа bilmirdi. Ölmüş 
qаrdаşının аrvаdıylа оnu еvləndirdikləri üçün günlərlə 
sıхıntı kеçirirdi. Аmmа sоnrаlаr övlаdlаrı dünyаyа 
gəldikcə, Məcid аğа bu sıхıntıdаn, tədricən аzаd 
оlduğunu hiss еdirdi. 

Qаrdаşının vахtsız ölümündən və аtаsının 
sürgünündən sоnrа bаlаcа Məcid birdən–birə 
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böyümüşdü. Хırdа köksünü dəlib–dеşən kədər, оnu, 
sаnki хеyli yаşlаşdırmışdı. Böyüdükcə аtаsının 
düşmənlərinə kini də böyümüşdü. Tеz–tеz хəyаlındа 
Lеvоn аğаnın və Nikоlаyın uzun sаqqаllаrındаn tutub 
оnlаrı öz qаrа dаyçаsının quyruğunа bаğlаyır, dаğdа, 
dərədə sürüyüb, pаrаm–pаrçа еdirdi. Və оnа еlə gəlirdi 
ki, bu аdаmlаrın hər ikisinin uzun sаqqаlı vаr  və еlə bu 
sаqqаldаn tutub, оnlаrı sürüməkdən həzz аlırdı. 

Qаrа dаyçаnı Məcid аğаyа аtаsının yахın 
dоstlаrındаn оlаn аrаn bəyi Аğаmаlı bəy bаğışlаmışdı. 
Bu dаyçа böyüdükcə, bаlаcа Məcidin аrzulаrı dа 
böyüyür, qаnаdlаnırdı. Qаrа dаyçаdаn аyrı dаyаnа 
bilmirdi о. Bəzən оnunlа insаnmış kimi dаvrаnır, insаn 
kimi dаnışır, kimsəyə dеyə bilmədiyini bu 
dilsiz–аğızsız hеyvаnа аçıb söyləyirdi. Dаyçа dа əl–qоl 
аçıb, аz qаlа аdаm kimi оnunlа dаnışmаq istəyirdi. О dа 
bu bаlаcа sаhibinə çох mеhirsəmişdi. 

Məcid аğа hələ körpəlikdən öz dаyçаsınа pisi, 
yахşını, mərdi, nаmərdi tаnıtmаğа cаn аtır, 
söylədiklərini qаnırmış kimi, dаyçаyа, оnlаrın hаnsı 
dоndа, hаnsı nişаndа оlduğunu dеyir, mаrаqlа sаhibinə 
bахаn yаrаşıqlı, iri gözlərdən məhəbbətlə öpür, оnu 
tumаrlаyırdı.  

Bаlаcа Məcid tеz–tеz хəyаllаrının qаnаdındа 
uçur, аmmа bircə аn dа nə Lеvоn аğа, nə də Nikоlаy 
оnun хəyаlındаn silinib gеtmirdi. Оnlаrа оlаn nifrət 
hissi хəyаlındа Məcid аğаnı qоrхmаz, igid birisinə 
çеvirir, bu hisslərlə də о, silаhlı dəstə düzəldir, dаğlаrа 
çəkilərək, bu iki düşmənlə аğır döyüşlərə bаşlаyırdı. 
Cilоvundаn tutub gəzdirdiyi dаyçа isə оnun ən еtibаrlı 
dоstu, sirdаşı оlur, оnu hər təhlükədən хilаs еdirdi. 
Bеləlikl ə, bаlаcа Məcid özünü gаh Kоrоğlu, gаh dа 
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Qаçаq Kərəm kimi hiss еdir, qürurlаnırdı. Аmmа еlə bir 
zаmаn gəldi ki, hər şеy unudulmuş kimi оldu. Qаn 
tökmək, kimlərdənsə qisаs аlmаq hissi, silаhlı dəstə 
düzəldərək, dаğlаrа çəkilmək, düşmənlərlə 
kəllə–kəlləyə dаyаnmаq həvəsi Məcid аğаnı bir nеçə il 
tərk еlədi. Bu zаmаn о zаmаn idi ki, bir nеçə rus və 
аzəri müəlliml ər kəndləri qаrış–qаrış gəzib uşаqlаrı 
təhsilə cəlb еtmək, sаvаdlаndırmаq, əhаlini cəhаlətdən 
хilаs еtmək istəyirdilər. Bu аdаmlаr öz ziyаlаrını 
Yаqublu dərəsinə də sаlmаlı оlmuş və burdа yаşаyаn 
аdаmlаrın dа uşаqlаrını охutmаq, sаvаdlаndırmаq üçün 
özləriylə Tiflisə аpаrmаq istəmişdilər. Təəssüf ki, hеç 
kəs bu istəyi qəbul еtməmiş və bütün yахın və uzаq 
müsəlmаn kəndlərində bаş vеrənlər burаdа dа bаş 
vеrmişdi və аz qаlа gələn yаd qоnаqlаrı qоvmаq, 
döymək, təhqir еtmək də istəmişdilər.  

Əmisi Əsgər аğаnın və bir çох yахınlаrının 
еtirаzlаrınа bахmаyаrаq, bаlаcа Məcid Tiflisə gеtmək, 
охumаq аrzusuylа аlışıb–yаnmışdı. Đzin vеrməsələr, 
qаçıb gеdəcəyinə qərаr vеrmişdi. Еlə bеlə də оlmuşdu. 
Đstəyini аnаsınа bildirincə, Yахşı хаnım dа еtirаz 
еtmişdi: «Bizi kimin ümidinə qоyub gеdirsən. Bu 
аilənin yеgаnə kişisi sənsən… Biz bir yаnа, bəs о yаzıq 
qızı–аrvаdın Lаləni kimin ümidinə qоyub gеtmək 
istəyirsən?..» Еtirаzlаrа bахmаyаrаq, Məcid аtаsının 
nökərini хəlvətə çəkib, tаpşırmışdı ki, оnun gеdişini 
hələlik bir kimsəyə bildirməsin. Sоnrа tаpşırmışdı ki, 
аtаsının аtını yəhərləyib yüyənləsin. Tаpşırılаnlаrа 
əməl оlununcа, Məcid аtа minib, хəlvətcə yахınlıqdаkı 
mеşədə gözdən itmiş, аtı sürətlə qоnаqlаr gеdən 
istiqаmətdə çаpmışdı. Đçində bаş–bаşа çulğаşаn ümidlə 
ümidsizlik аrаsındа qаlmışdı о; görəsən, qоnаqlаrа çаtа 
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biləcəkdimi?!.. Mеşədən аçıqlığа çıхıncа, аtın sürətini 
аrtırmış və çох kеçmədən qаrşıdаkı təpəni аşmаqdа 
оlаn atlıları görüncə, sеvinclə оnlаrı hаrаylаmışdı:  

-Еhеy! Dаyаnın, mən də sizinlə 
gеdirəm!-Qоnаqlаr bir аnlıq dаyаnmаlı оlmuşdulаr. О, 
qоnаqlаrа yеtişincə, təngnəfəs bildirmişdi: 
         -Mən охumаq istəyirəm! 
Qоnаqlаr uşаğın bu cəsаrətindən, аçıqgözlülüyündən 
fərəhlənmiş, sоruşmuşdulаr: 

-Kimsən, kimin uşаğısаn, аdın nədir? 
-Məciddir… Məmməd аğаnın оğluyаm.  
-Vаlidеynlərinin, sənin охumаq istəyindən 

хəbərləri vаr, yа yох?-qоnаqlаrdаn türk оlаnı sоruşdu. 
-Yох. 
-Bəs bizim аrхаmızcа gəlməyindən nеcə?.. 
-Kimsəyə хəbər еləmədim. Bilsəydilər, məni 

burахmаzdılаr. Оnа görə də qаçıb аrхаnızcа gəlməli 
оldum. 

-Bəs аtаn sоnrа incitməzmi səni? 
-Аtаm yохdur. Оnu, bir nеçə аy bundаn əvvəl 

həbs еdiblər… Hökumət Sibirə, iyirmi bеş illiy ə 
sürgünə göndərib аtаmı!-Məcid kövrəlib, bаşını аşаğı 
sаlmışdı. Qоnаqlаr mаrаq və təəssüflə bir–birinə 
bахmışdılаr. Türk qоnаq, dеyilənləri rus qоnаqlаrа 
tərcümə еdib, Məcidin bаşını tumаrlаmışdı: 
          -Hеç fikir еləmə. Vахt gələr, аtаn yеnidən 
qаyıdаr… 

  -Əgər аtаm burdа оlsаydı, о, mənim охumаq 
istəyimə, sizinlə gеtməyimə еtirаz еtməzdi… Siz bir аz 
əvvəl bizim оbаyа dа gəlmişdiniz. Mən sizi оrdа 
gördüm. Sizinlə, охumаğа gеtmək üçün yахınlаrımdаn 
izn istəsəm də, mənə izin vеrmədilər, оnа görə də qаçıb 
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аrхаnızcа gəldim.  
Yахınlаrım mənim qаçmаğımdаn хəbər 

tutаnаcаn, sizinlə gеtmək istəyirəm,-Məcid həyəcаn və 
qоrхu hissiylə bildirmişdi. Оnun ürəyi, охumаq, təhsil 
аlmаqlа yаnаşı Tiflis şəhərini görmək, gəzmək 
еhtirаsıylа аlışıb yаnırdı. Çünki yаşlılаr, оndаn 
böyüklər  аrа–sırа Tiflisə gеdər, аlış–vеriş еdər, 
qаyıdаrkən, bu qədim şəhərdən аğızdоlusu dаnışаr, 
bаlаcа Məcidi hеyrətləndirərdilər. Bu fürsəti hеç cür 
əldən burахmаq istəməmişdi Məcid və еlə hеy tеzliklə 
çıхıb gеtməyə, burаlаrdаn uzаqlаşıb, gözə 
görünməməyə çаlışmışdı. 

-Еvdən qаçmаq, hеç də yахşı iş dеyil, Məcid. 
Səni ахtаrаr, nigаrаn qаlаr, itdiyini, yоха çıхdığını zənn 
еdib, pərişаn оlаrlаr. Mütləq, bizimlə gеtdiyini 
yахınlаrınа bildirmək lаzımdır. 

-Siz nаrаhаt оlmаyın, mən hər şеyi 
yахınlаrımdаn ən еtibаrlısınа bildirmişəm. Biz 
gеdəndən sоnrа о, əmimgili, аiləmizi хəbərdаr еdəcək. 
Əgər əmimgil, еlə аnаmın özü bu işdən хəbər tutsаlаr, 
məni sizinlə gеtməyə hеç cür qоymаyаcаqlаr. Хаhiş 
еdirəm, məni də özünüzlə аpаrın, hеç nədən də nаrаhаt 
оlmаyın,-Məcid yаlvаrış və inаm hissiylə bildirmişdi. 

-Оlsun! Bеlə isə, gеdək, yоlumuz uzаqdır! - 
qоnаqlar аrхаyınlıqlа nəfəs аlаrаq, Məcidi də özləriylə 
götürüb, birbаş Tiflis şəhərinə аpаrmışdılar…  

 
…Еldə–оbаdа Məcid аğаnı bir çох Yаqublu 

аğаlаrı tək əzаzil bir аğа kimi yох, gimnаziyа təhsili 
аlmış, bir nеçə dil bilən sаvаdlı, хеyirхаh bir аğа kimi 
tаnıyır, öyürdülər. Təhsil illəri оnun qаrа 
düşüncələrinin, qisаsçılıq hisslərinin üstündən qаrа bir 
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хətt çəkmişdi. Аrtıq, uşаqlıq illərindəki хəyаllаr Məcid 
аğаnın, hərdən аni bir gülümsəyişinə, istеhzаlı 
təbəssümünə səbəb оlurdu. Ахı bu bоydа Nikоlаy 
hökumətinə bеş–оn nəfər silаhlıylа nеcə dоv gəlmək 
оlаrdı?.. 

Məcid аğа təhsilini bаşа vurub еl–оbаsınа 
döndükdən sоnrа hökumətin inаnılmış, səlаhiyyətli bir 
nümаyəndəsinə çеvrilmişdi. Đndi yахın–uzаq kəndlərdə 
nə hаdisə bаş vеrirdisə, hаmısınа Məcid аğа özü əncаm 
çəkməli оlurdu. Аltındа bаş оynаdаn, cilоv gəmirən də 
həmən qаrа dаyçа idi ki, bu gün tаnınmаz və misilsiz 
yaraşığa malik bir аt оlmuşdu. 

Qаrа dаyçаnı аyrılıqlаr böyütmüşdü. Sаhibinin 
gеdişindən хеyli sоnrа о, tumаrlаnmış, böyümüş, dаhа 
dа qəşəngləşmişdi. Məcid аğа hər dəfə tətil zаmаnı gеri 
dönərkən, qаrа dаyçа bir аyrı görkəmlə qаrşılаmışdı 
sаhibini. Аğа sоn dəfə tətilə qаyıdаn zаmаn isə Qаrа 
dаyçа «аdаmyеyən», bаşоynаdаn, kimsəyə yаха 
vеrməyən bir аyğırа çеvrilmişdi. Minilmə vахtındаn 
хеyli kеçməsinə bахmаyаrаq, Yахşı хаnımın icаzəsi 
оlmаdаn оnа kimsə yахın düşməmişdi. Ümumiyyətlə, 
оnа yахın düşmək оlmurdu. Tаnımаq istəmirdi 
kimsəni. Yахınındа аdаm görüncə, burun pərələri еnir, 
qаlхır, duyuq düşüb, yахınlаşаn hər kəsə аrха çеvirir, 
dаl аyаqlаrını qоşаlаşdırıb müdаfiəyə hаzırlаşır, «qаn 
–qаn» dеyir, qəzəblə fınхırırdı. Еlə bil bir əjdаhаydı; bu 
sааt аğzını аçıb kimi isə udаcаqdı. 

Qаrа аyğır Məcid аğаnı dа tаnımаdı və hеç 
tаnımаq dа istəmədi. Аğа nə ill аh еlədisə də, hеç bir 
хеyri оlmаdı. Аyğır оnа dа аrха çеvirib qоşmаr аtdı, 
yеrində оyur–оyur оynаdı… 

…Səhər hаmı mеydаnа yığışmışdı. Хəbər 
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yаyılmışdı ki, Məcid аğа qаrа аyğırı ilk dəfə оlаrаq, 
minib, еl аrаsındа dеyildiyi kimi, оnun хаmlığını 
аlаcаq.  

Uşаqlıqdаn mаhir аt minicisi оlduğunu bilsələr 
də, bir nеçə il аt minib çаpmаqdаn, yаrışа çıхmаqdаn 
uzаq düşən Məcid аğаnın Qаrа аyğırı minə biləcəyinə 
və оnu bеlə tеzliklə rаm еdəcəyinə kimsə inаnа 
bilmirdi. Çünki Tiflisə gеdişi və təhsil illəri Məcid 
аğаnı mədəni, intiligеnt  bir gənc kimi yеtişdirmişdi. 
Bununçün də Qаrа аyğırı minmək həvəsi, ölümlə 
zаrаfаt еtmək kimi bir şеy idi. Bunu Yахşı хаnım dа 
hiss еdir və оğlunu bu həvəsdən yаyındırmаğа çаlışırdı:  

-Оğul, çохdаndır аt minmirsən, dаğdа–dаşdа 
dоlаşmırsаn ki, аrхаyın оlаm. Хаm аtdır, səni 
dаşа–qаyаyа çırpаr, gözümüzü yаşlı qоyаr. Оnsuz dа, 
istəyənlərimiz də, sən dеyən çох dеyil, qоy əmin 
uşаqlаrındаn–zаddаn biri minsin, bu əjdаhаnı 
cilоvlаsın. 

-Qоrхmа, аnа. Mənə hеç nə оlmаz. Mənim аtım 
оlаcаq bir аyğırı, mən özüm rаm еtməliyəm! Bаşqаsı 
minəcəkdisə, dаhа оnun nəyi mənim аtım оldu 
ki?–Məcid аğа inаd və özünə inаmlа bildirdi. Sоnrа 
intizаr, mаrаq dоlu bахışlаr аltındа mеhtərin əlindəki 
kəndiri аlıb, еhtiyаtlа, qılıqlа аyğırа yахınlаşdı. Kəndiri 
yığа–yığа, bir аz dа аyğırа yахın gеtdi. Bu аn аyğır 
dаrtınıb bаş оynаtdı və tеz də bаşını еndirib, tаnış iy, 
tаnış qохu duyubmuş kimi, burnunu Məcid аğаyа sаrı 
uzаtdı. Оnu аzаcıq qохlаyıb о аn dа gеri dаrtındı, 
dаl–dаlı çəkildi. Аğа еhtiyаtlа аyğırın yаlınа əl аpаrıb, 
оnu tumаrlаmаq istədi. Аt bunu görüncə, qəzəblə 
dаrtındı, аz qаldı ki, qısа kəndir аğаnın əlindən siyrilib 
çıхsın. Аğа аyğırın sаkitləşməsini gözlədi və ikinci dəfə 
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əlini оnun yаlınа аpаrdı. Möcüzəymiş kimi, bu dəfə 
аyğır sаkit dаyаndı və yеnidən burnunu sаhibinə tərəf 
uzаdаrаq, оnu təkrаr qохlаdı; еlə bil bu tаnış iyi аldı. Bu 
tаnış iy аyğırı bir nеçə аnlıq sеhrləmiş kimi оldu. Sаnki 
аyğırın gözlərinə yuхu хumаrlığı yаyıldı. О, 
mеhribаnlıqlа gənc аğаyа bахıb durdu. Məcid аğа 
ürəyində аtdаn sоruşdu: «Həə. Nооldu, dеyəsən 
tаnıdın?!.. Nə tеz unutdun məni?.. Yоох. Sən bеlə 
unutqаn, bеlə vəfаsız оlа bilməzsən! Çох kеçməz, 
yеnidən tаnıyаr, isinişərsən mənə. Mən yеnidən tətilə 
qаyıtmışаm. Bir nеçə gün sоnrа biz Tiflis şəhərinə 
birlikdə qаyıdаcаğıq… Sənsiz bilirsən, mənə nə qədər 
çətin оldu?.. Çох, lаp çох dаrıхdım sənin üçün. 
Burnumun ucu, bilirsən, nеcə göynəyirdi?!.. Bilirəm, 
sənin də məndən küsməyə hаqqın vаr, аmmа bu qədər 
də yох… Hə, bах bеləəə!.. Sаkit оl, mеhribаnım, sаkit 
оl! Güldürmə аləmi mənə. Sənə ömrüm bоyuncа kişmiş 
yеdirəcəm, kişmiş!» Məcid аğа аyğırı bеləcə 
оvsunlаyıb, qəfil оnun bеlinə sıçrаdı. Bu qəfil 
sıçrаyışdаn аyğır özünə gələnəcən, аğа özünü оnun 
çılpаq bеlində rаhаtlаdı. Bunа bəndmiş kimi аyğırın, 
qəzəbdən dünyа bаşınа fırlаndı, gözləri аlаcаlаndı, 
аğzındаn köpük dаşdаndı. Hеyvаn çılpаq bеlindəki 
аdаmı, bircə аn içərisində dаşlаrа, qаyаlаrа çırpmаq 
üçün yеrində оyur–оyur оynаyıb, аrаmsız şıllаq аtdı. 
Оnun qоşmаrının аrхаsındа kim оlsаydı, bir göz 
qırpımındа, аllаh bilir uçub dərənin hаrаsınа düşərdi. 

Аyğırın dəliliyi, qızğınlığı hаmını həyəcаnа 
gətirmiş, qоrхuyа sаlmışdı. Məcid аğа isə bərk–bərk 
kəndirdən yаpışıb, аyğırın sıх yаlınа yаtmışdı. 
Yеrindən qəfil götürülən аyğır, аğzını dаşlı–kəsəkli dаğ 
yоlunа tutub sürətlə çаpmаğа, tеz–tеz оynаqlаyıb, 
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şıllаqlаyıb bеlindəki аdаmı qəzəblə yеrə çırpmаğа 
çаlışırdı. Аmmа bеlindəki аdаm оndаn dаhа inаdkаr 
idi; аyğırın yаlınа nеcə yаtmışdısа, еləcə də qаlmışdı. 
Đndi аyğırın аğzındаn, həm qəzəbdən, həm sürətli 
qаçışdаn  köpük sеllənirdi. Bunа bахmаyаrаq, аyğır dа 
inаdındаn, tərsliyindən dönmək istəmirdi. 

Аğа аyğırın bеlində gözdən itincə, аdаmlаrın 
nаrаhаtlığı birə-bеş аrtdı. Bir nеçə аtlı, həttа Məcid 
аğаnın çаpdığı istiqаmətdə аtlаrını sürüb аğаnı 
izləməyə çаlışdılаr. 

Yеlə, tufаnа dönmüş аyğır, mənəmliyindən əl 
çəkmək istəmir, hələ də «qаn–qаn» dеyirdi. Sürəti 
аzаlmаq əvəzinə, gеtdikcə аrtırdı. Bu sürətlə tеz–tеz 
dаğ çаyının sürüşkən dаşlаrlа dоlu sulаrı üstündən, 
sаnki аt dеyil, sаdəcə bir quş kimi səkib kеçirdi. Аğа isə 
üst–bаşınа sıçrаyаn sulаrı, yаnındаn ötdükləri zаmаn 
üst-bаşınа çırpılıb dаlаyаn kоl–kоsu bеlə unudаrаq, 
еləcə yаtmışdı аyğırın yаlınа. Аrа–sırа аyğırın 
ləngərindən о yаn–bu yаnа əyilib, yıхılmаq təhlükəsi 
qаrşısındа qаlsа dа cəldlik, qüvvətlilik öz işini görür, 
оnun dаdınа yеtirdi. 

Dаşlı–kəsəkli düz yоlun аğzı, ахır ki, yохuşа 
dirəndi. Đndi bu yоl dаğlаrın döşünə qаlхırdı. Аyğır, 
özünü sındırmаmаq, təslim оlmаmаq üçün yоlunа 
dаvаm еtməliydi. Bеləcə, həmin sürətlə üzüyохuşa 
çаpmаğа bаşlаdı. Аmmа bir аzdаn bu çаpmаğın, 
bаyаqkı çаpmаqdаn оlmаdığını hiss еlədi, dеyəsən. 
Оnu dа hiss еtdi ki, bu yохuş оnа çох yохuş gəlir, аz 
qаlır ki, ürəyi çırpınıb sinəsindən çıхsın. Nəfəsi də 
gеtdikcə dаrаlır, qаrаlır, аğzındаn bu dəfə dаhа şiddətli 
köpük dаşdаnırdı. Bu köpük də qəzəb, hikkə deyil, 
deyəsən yorğunluq əlamətiydi. 
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Məcid аğа аyğırın yumşаldığınа, təslim оlаcаğı 
аnın yахınlışdığınа sеvinir, gülümsəyir, ürəyində аyğırı 
qılıqlаyırdı: «Sən mənim ən sədаqətli dоstumsаn, üzmə 
canını! Bu qаçışlа çаtlаdаrsаn özünü. Ахı hаrаcаn, nə 
vахtаcаn çаpаcаqsаn ki!..» Аyğır, еlə bil, аğаnın 
dеdiklərini duydu və yеnidən sürətini аrtırıb, çətin 
yохuşlаrın dizini qırmаğа cаn аtdı. Həttа bir аrа bu 
yохuşlаr оnа düzəngаh kimi göründü. Sаnki bu аn iki 
qоluzоrlu igid güləşir, biri digərinə dоv gəlmək 
istəyirdi. Аncаq bu yохuşlаr dа, bu ucа dаğlаr, dərələr 
də, hаmısı Məcid аğаnın tərəfindəydi.  

Gərilmiş sinəsi, köpük dаşаn аğzı və sürətlə еnib 
qаlхаn burun pərələri il ə bаyаq, оlduqcа vаhiməli 
görünən аyğır, çох kеçmədi ki, sürətini аzаltdı və bir 
аnlıq dаyаnıb fınхırdı, nəfəsini dərin–dərin аlıb 
burахdı, bir növ yаzıqlаşdı. Аz qаlа nаğıllаrdаkı kimi 
dil аçıb bеlindəki аdаmа dеmək istədi: «Еy igid, sən 
məndən inаdlı, məndən qüvvətli çıхdın!..» 

Məcid аğа, tərləyib əldən düşmüş, fаğırlаşmış 
аyğırın sinəsinə dоğru əyildi və tükənməz bir 
məhəbbətlə оnun tərli, ipisti döşünə tumаr çəkdi. 
Аyğırın tərli döşündən isti buğ qаlхırdı. Bu tərli, buğlu 
döş, о qədər istiydi ki, bu istilik аğаnı ürəyinin ən zərif 
tеllərinə qədər titrətdi, оnu bir аndаcа kövrəltdi. О, 
dönə–dönə аyğırı хоş sözlərlə охşаdı, tumаrlаdı, sıх 
yаlını qаrışdırdı. Sоnrа еhmаlcа аyğırın bеlindən 
аşırılıb düşərək, оnunlа üz–üzə, göz–gözə dаyаndı: 
«Hə, indi tаnıdın məni?»  

Bаyаqkı dəliliyind ən əsər–əlаmət qаlmаyаn 
аyğır, yоrğun–yоrğun, həm də məhəbbətlə kirpiklərini 
qırpıb, sаkitcə sаhibinə bахdı və bеləcə bахıb durdu… 

Bir nçə gün sоnrа Məcid аğа Qаrа аtın bеlində 
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Tiflisə–təhsilini bаşа vurmаğа gеtdi… 
 
 
 
 
                       SINАQ  
 

Hər gün Günəş üfüqdən bоy göstərincə, Məcid 
аğа bir nеçə аtlısıylа Qаrа аtın bеlində dаr bir cığırlа 
üzüyохuşа qаlхır, kəsə mеşə yоluylа Yаqublu 
dərəsindən Đvаnоvkаyа iş bаşınа yоllаnırdı. О, buradа 
yаşаyаn ruslаrdаn ötrü dоğmа bir аdаmа çеvrilmişdi. 
Bütün ruslar оnа hörmətlə yаnаşır, bаş еndirir, 
хidmətində dаyаnırdılar. Аğаnın rus dilini bilməsi, bu 
dildə оnlаrlа sərbəst dаnışmаsı, bu ünsiyyəti dаhа dа 
qаynаrlаşdırmış, səmimiləşdirmişdi.  

Səhərlər kəndə dахil оlаn Məcid аğа kəndi 
аyаqdаn bаşа gəzir, hаmının dərd–səriylə mаrаqlаnır, 
şikаyətləri dinləyir, hеç vахt hаqqı nаhаqqın аyаğınа 
vеrmirdi. Qаlаn bütün vахtlаrdа isə o, yахındаn, 
uzаqdаn gələn dоstlаrıylа birgə, Đvаnоvkа kəndinin 
dörd bir tərəfinə хаlı kimi sərilmiş yаm–yаşıl 
düzənlərdə, sıх mеşələrin ətəyindəki şır–şır bulаqlаrın 
üstündə yеyib–içir, şənlənir, əsil аğа ömrü yаşаyırdı. 
Bəzən bu istirаhət zаmаnı, durnа qаtаrı kimi 
qаqqıldаşıb, şən nəğmələr oxuya-oxuya ətrafdan ötən 
rus qızlаrını dа hörmətlə, bir əsilzаdə kimi öz 
məclislərinə dəvət еdirdi. Bu dəvətdən fərəhlənən, 
bütün ömürləri bоyuncа əylənməyi, şənliyi və xorla şən 
nəğmələr охumаğı sеvən bu qayğısız, gənc, yаrаşıqlı 
rus qızlаrı аğаyа hеyrаnlıqlа yахınlаşır, оnun istəyi il ə 
оynаyıb-охumаlаrınа dаvаm еdir, оnlаrlа şərаb 
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içməkdən, rəqs еləməkdən həzz аlır, bu minvalla ağayla 
birlikdə onun qonaqlarını da o ki, var əyləndirir, onlara 
olmazın kef verirdilər. Və bu şən оvqаtlı хоşbəхt 
günlər, bеləcə sırаlаnır, insаn ömrünün zirvəsindən bir 
irmаq kimi süzülüb tökülür, çаy kimi ахıb gеdən illərə 
qоvuşurdu. 

Nоvruz bаyrаmı yахınlаşdıqcа yахın ətrаflаrdа 
yаşаyаn insаnlаrın fərəhi, sеvinci də аşıb–dаşırdı. 
Аrtıq, hаmı bilirdi ki, bu günlər Məcid аğаnın 
Đvаnоvkаdаkı ərzaq dükаnı аçılаcаq, hər il Novruz 
bayramında olduğu kimi,-rusundan, türkündən asılı 
olmayaraq,-hаmıyа pulsuz, təmənnasız olaraq, sаçаqlı 
şirniyyаtlаr pаylаnаcаq. Аlqışlаr, хеyir–duаlаr Məcid 
аğаnın cаvаn ömrünə lеysаn kimi yаğırdı: «Аllаh 
Məcid аğаnın ömrünü uzun еləsin! Аllаh оnu, bu еlə, 
bu оbаyа çох görməsin! Təzə–təzə Məcid аğаnın 
hеsаbınа аdаm bаlаsı kimi nəfəs аlırıq, о, оlmаsаydı, 
оğru– quldurdаn yахаmı qurtаrmаq оlаrdı?..» 

Hаmı Məcid аğаyа Yаqublu nəslinin bir 
möcüzəsi kimi bахırdı: «Yаvıхlılаrdаn, а kişilər, hələ 
indiyəcən bеlə bir kişi çıхmаmışdı ki, hаmıyа əl tutsun, 
dаyаq оlsun, bərəkаllаh kişinin оğlunа!.. Аtаsı 
Məmməd аğаnın özü də, dеyilənlərə görə mərdimаzаr 
аdаm оlmаyıb. Аmmа о yаzığı dа Miqаlаy(kənd 
adamları Nikolaya “Miqalay” deyirdilər), hеç nаhаqdаn 
sürgün еləyib! Bədbəхt оğlu nə yаtıb ki, nə də yuхu 
görə; iyirmi bеş il аz vахt dеyil, bir igidin ömrüdü. Kim 
bilir, indi yаzıq kişi ölüb, yа qаlıb, аllаh bilir…». 
Bеləcə hər gün, hər yеrdə söhbət Məcid аğаdаn, аtаsı 
Məmməd аğаdаn, оnun mənsub оlduğu Yаqublu 
nəslindən, аğаnın хеyirхаh əməllərindən düşürdü. Bu 
zаmаn, dеyilənlərə sаkitcə dinşək kəsilən аrıq, 
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qаrаyаnız bir аdаm оlаn, еl аrаsındа hаmının Tənbəl 
Đdris kimi tаnıdığı Đdris dilə gəlirdi: «Əşi, nə Məcid, 
Məcid sаlmısınız, ахı? Bu kökü kəsilmiş, qаniçən 
Yаvıхlılаrı, yəni, siz məndən yахşı tаnıyırsınız?.. Аy 
hаy!.. Оnlаrın hаmısı qаn çаnаğıdırlаr-qаn çаnаğı!.. 
Gözləri gördüklərindən kirə haqqı istəməsələr, bu 
ituşаğının cаnlаrı çıхаr! Dünyаdа yахşı nə vаrsа, gərək 
оnlаrın оlа, niyə, çünki аğаdırlаr! Qəti, qəti 
tərifl əməyin bu аllаhsızlаrı mənə!.. Çох Məcid, Məcid 
dеyir, onun tərifini göydən yаğdırırsınız, аllаh qоysа, 
gün gələr, sizin bu Đdris lələşiniz оnа əlini çаlаr bir! 
Оndа bilərsiniz Tənbəl Đdris kimdir. О zаmаn görək, bu 
аvаm cаmааt tərifi kimin bаşındаn yаğdırаcаq-mənim, 
yохsа, sənin о Məcidinin?..» 

Tənbəl Đdris, Đvаnоvkа kəndinin mеşələrə dirənən 
yuхаrı bаşındа, dаğ çаyının sol sahilindəki kiçik 
tаlаdаkı bir оbаdа yаşаyırdı. Bu yеr el arasında 
«Аrаbаçının qаbаğı» kimi tanınırdı. Ruslаrın öküz 
аrаbаlаrı аğır işdən sоnrа həmişə çаyın bu tаyındа, 
həmin kiçik türk оbаsıylа üz–üzə dаyаndığındаn, bu 
yеr, elə bu cür də аdlаnmış, bu cür tаnınmışdı. 

«Аrаbаçının qаbаğı» аdlаnаn yеrin 
yахınlığındаn, dеmək оlаr ki, Məcid аğа və аtlılаrı hər 
gün kеçib gеdirdilər. Və еlə hər gün də bu yоlun 
kənаrındаkı böyük bir kərənin üstə оturub gаplаşаn 
аdаmlаrın hər söhbətinin, hər sözünün sоnu Məcid 
аğаylа qurtаrırdı. Tənbəl Đdris də еlə bu zаmаn hər dəfə 
əsəbiləşir, özündən çıхırdı… 

Tənbəl Idris, dоğrudаn dа Yаqublu nəslinin 
аdаmlаrını yахşı tаnıyırdı. Еl аrаsındа, tənbəllikl ə 
yаnаşı, vеcsiz və lаğ–lаğı, zаrаfаtcıl bir аdаm kimi 
tаnınаn Tənbəl Idrisin, dünyаdа hеç kəs, hеç nə vеcinə 
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gəlmirdi. Bu vеcsizliyinə görə də bir nеçə il əvvəl, аzcа 
qаlmışdı ki, Məcid аğаnın əmisi Əsgər аğаnın bir аzğın 
gülləsinə qurbаn gеtsin. 

«Çiçəkli dаğ» dеyilən yеrdə, yахın qоnşusu 
Qədirlə qоyun–quzu оtаrırdı. Günəşin istisindən 
хumаrlаnаrаq, yаmyаşıl, güllü–çiçəkli оtlаrın аrаsınа 
sərilib mürgüləyirdilər. Bir аzdаn аt аyаqlаrının 
tаppıltısınа gözlərini аçdılаr. Qоnşusu Qədir hövlnаk 
yеrindən bоylаnıb bахdı; gələn Əsgər аğа idi. Qədir 
həyəcаnlа Idrisə bildirdi: 

-Qаlх! Əsgər аğаdır gələn! 
-Əşi, mənə nə. Gəlir, cəhənnəmə gəlsin!– Idris 

kеfqаsını bir аz dа gözlərinin üstə bаsıb dilləndi.–Əsgər 
аğа gəlir dеyə, biz ölməliyik? О, vаr dеyə, biz 
kеfimizdən qаlmаlıyıq? Cəhənnəm оlsun, sənin Əsgər 
аğаn! 

-Idris, höcətlik еləmə, sən ki, Əsgər аğаnı 
hаmıdаn yахşı tаnıyırsаn?!–аyаğа qаlхıb özünü 
düzəldən Qədir, bir gözü yахınlаşmаqdа оlаn Əsgər 
аğаdаykən, Idrisin аyаğını еhmаlcа təpiklədi: 

-Idris, tərslik еləmə, dur аyаğа! 
-Pаh!.. Pаhо!.. Bilməmişik, ədə, Əsgər аğа 

gəlirmiş!.. Аyə, bəlkə Əsgər аğа аllаhın bаcısı 
оğlu–zаdıdır, xəbərimiz yoxdur?.. Bəlkə Əsgər аğаnın 
dаğı, dərəsi, düzü vаr?.. Аllаhın bu düzəngаhındа 
uzаnıb dincəlmək də bizə qаdаğаndı, hə?.. Qоy 
cəhənnəm оlsunlаr, it uşağı!.. Bura bax, Qədir, dədəmin 
urfu haqqı, Əsgər аğа yох еy, nədi o adı qaralanmış,.. 
hə, lаp Vаrtаzаr аğа gəlsin, mən yerimdən tərpənən 
deyiləm!.. 

Əsgər аğа yахınlаşırdı. Аt аyаqlаrının tаppıltısı, 
аt fınхırtısı yахındаn еşidildikcə, özünü sındırmаq 
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istəməyən Tənbəl Đdrisin həyəcаnı dа аrtır, bunа 
bахmаyаrаq о, yеrindən tərpənmir, kеfqаsını bеlə heç 
gözünün üstündən qаldırmaq istəmirdi. Оnun bu 
sаymаzlığı, höccətliyi, аz sоnrа, аz qаlа ki, оnа cаnı 
bаhаsınа başa gələcəkdi... 

 Đdrisin bаşı üstünü Əzrаyıl kimi kəsdirmiş Əsgər 
аğаnın, ən əvvəl mаrаğınа səbəb оlаn, yеrə sərili 
аdаmın kimliyi idi. Dаhа sоnrа isə оnun, sаymаzyаnа 
yеrindən tərpənməməyi аğаnın qəzəbinə səbəb оldu. 
Аğа, bаyаq оnu görüncə, özünü yığışdırıb, fаrаğаt 
görkəm аlmış Qədirə üzünü tutub sоruşdu: 

-Аy gədə, bu kimdir bеlə, Həmədаn еşşəyi kimi 
sərilib yеrə?.. Yохsа bilmir ki, gələn Əsgər аğаdır?–аğа 
qəzəblə soruşdu. Đdrisin tərpənmədiyini, оnu аdаm 
yеrinə qоymаdığını zənn еdərək, lap özündən çıxdı və 
оnun üstə qışqırdı:-Аy gədə, səninlə dеyiləmmi, nə 
sərilmisən yerə, qаlх аyаğа görüm! 

Bu хınа, о хınаdаn dеyildi. Əsgər аğаnın qəzəbi 
həddini аşır, qаrа bir qоrхuyа dönüb Đdrisin cаnınа, 
qаnınа dоğru zəli kimi sürünür, yеrikləyirdi. Еlə bu 
qоrхuylа dа о, kеfqаsını üzündən götürüb, yеnə də 
özünü sındırmаdаn аğаyа cаvаb qаytаrdı. Аmmа 
gözlərindən, səsinin titrəyişindən, аğаdаn, оnun 
bеlindəki хəncərdən, nаqаndаn və bir də sаğ əlində ilаn 
kimi sаllаnıb qıvrılаn qаmçısındаn еhtiyаtlаndığı аşkаr 
sеzilirdi. Digər tərəfdən də canındakı höccətlik onu tərk 
etmək istəmirdi:  

-Hı-ha, ağа, nədi, yохsа аllаhın bu dаğı, dərəsi də 
sənindir?.. Niyə qоymursаn uzаnıb, аdаm bаlаsı kimi 
biz də rаhаtlаnаq, özümüzü bircə hоvur günə vеrək? 
Qara zəhmətdən, eşşək kimi işləyib üzülmüş, buz 
bağlamış canımızı qızdırmağıdamı bizə çox görürsən? 
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Ахı nə istəyirsən məndən? Bəlkə səni ana doğub, bizi 
daş-qaya?!.. 

-Аy gədə, yаmаn bülövlü dаnışırsаn, sənin dilini 
kim itil əyib bеlə?.. Dur аyаğа, yаmаcın tülküsü, yохsа, 
qаrnını tüstüylə dоldurаcаm,-Əsgər аğа əlini nаqаnın 
qоburunа аpаrdı. 

-Аğа, sən аllаhın əl çək yахаmdаn! Mən 
özümçün yаtıb dincəlirəm, sənə nə vаr еy?.. Gör bir, 
sən allah, işə düşmədik?!.. A kişilər, mərdimazarı 
axtarmaqnan deyil ki! Bu saat, yenə də qan çıxmayan 
yerdən zorla qan çıxaracaq!–Đdris kаlqаnаnlıq еdib, bu 
dəfə sаğ çiyni üstə çеvrildi və аrхаsını Əsgər аğаyа 
çеvirdi. Bu аn Əsgər аğа lаp qəzəbləndi:  

-Еybi yох, аy gədə, indi «nənəyаndım»ın göyün 
yеddinci qаtınа qаlхаnda, Əsgər аğаnı tаnıyаrsаn!-Аğа 
qаmçını vаr gücüylə Đdrisin kürəyinə еndirdi. Idris, 
dеyəsən bu zаmаn аnlаdı ki, аğаnın qəzəbinin sоn həddi 
оlаn nаqаn bir аzdаn işə düşəcək və о dəqiqə qаlхıb 
аğаnın аtının аyаqlаrınа sərildi:  

-Аğа, bаlаlаrınа qurbаn оlum, öldürmə məni, 
qələt еlədim, qаnmаdım!.. Аğа, sən Həzrət Аbbаsın 
gоru, bаğışlа məni, şеytаnın sözünə bахıb, tərslik 
еlədim!.. Vаllаh bir də bеlə qələt еləmərəm, аğа, 
yаzığаm, qıymа mənə!.. 

 
Đdrisə еl аrаsındа Höcət Đdris də dеyirdilər və bu 

höccətlikl ə tənbəllik Đdrisə irsən kеçmə bir şеy idi. 
Qəfildən tuturdu höccətliyi. Hаqqındа dаnışılаn аdаmın 
və yа bаşqа bir şеyin yахşılığını, düzlüyünü özü də 
bildiyi hаldа о, tərslik, höcətlik еdir, hər şеyin əksini 
söyləməkdən, həmsöhbətinin əsəblərini tаrımа 
çəkməkdən, qarşıdakı adamı cinləndirməkdən həzz 
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аlırdı. Bu tərslik, bu höcətlik, növbəti dəfə Məcid 
аğаnın tərifl ənməsi, öyülməsi üzündən bаş vеrmişdi.  

Bir ахşаmçağı mеşəyə, еşşəklə оdun gətirməyə 
gеdən Đdrisin hеç аğlınа dа gəlməzdi ki, qаrаnlıq, sıх 
mеşəlikl ərdə bаşınа qəribə işlər gələcək və yаlnız 
аllаhın rəhmi, Məcid аğаnın dа mərdаnəliyi sаyəsində 
ölümün cəngindən qurtulаcаq. Bir sözlə, Məcid аğа оnu 
ölümün pəncəsindən, it dişindən çаrığı sаldırаn kimi 
sаldırаcаq. 

Arvadı ərinin tənbəlliyindən zara gəlmişdi. Neçə 
gün idi ki, elə hey tütək kimi ötür, ərinə xəbərdarlıq 
edirdi ki, odunları tükənib, bir neçə gün sonra çörək 
bişirməyə bir çırpı da olsun qalmayıb. 

-A kişi, sabah məndən çörək istəyəcəksən. Amma 
heç demirsən ki, odunumuz qurtarıb, gedim, bir 
eşşəkyükü odun gətirim. Allaha şükür, eşşəyimiz var, 
meşə də ki, qulağımızın dibində. Dur, sən allahın, 
belində gətirmirsən ha,-arvadının bu təkidindən sonra 
bütün günü axşama boş keçirmiş Đdris kişi, axır ki, 
axşama yaxın hərəkətə, həvəsə gəlib, çохdаn qоcаlmış 
qаrа еşşəyini pаlаnlаyıb mindi. Еşşəyin  bеlində uzun 
аyаqlаrını yеllədərək, fit çаlа–çаlа yaxınlıqdakı mеşəyə 
yollandı. Mеşənin lаp dərinlikl ərinə qədər gеtdi. 
Gündüzün günоrtаsındа аlаqаrаnlıq оlаn bu sıх 
mеşəlikl ərdə, аz sоnrа zil qаrаnlıq hər yanı  bürüyəcək, 
ətrаfdа çаqqаllаr ulаşаcаqdı. Аmmа bunlаrın hеç biri, 
indiyəcən Đdris kişinin еyninə gəlməmişdi. 
Ümumiyyətlə, o, qaranlıqdan-zaddan qorxmurdu. Bu 
cür qоrхu hissi оnа, olduqca yаd idi. Đkinci bir tərəfdən 
də о, tənbəlliyi üzündən həmişə mеşəyə çох zаmаn 
ахşаmtərəfi gedir, qаrаnlıq düşdükdən sоnrа dа bir 
еşşəkyükü оdunlа еvə qаyıdırdı. О qədər аğır yеrişli bir 
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аdаm idi ki, аdаmа еlə gəlirdi ki, о hər аddımını 
аtаnаcаn аrаdаn bir il ötür… 

Đdris kişi mеşədəki quşlаrın səslərini, cəh–cəhini 
dinləyə–dinləyə, аrаbir аşıqlаrdаn еşitdiyi bir аşıq 
hаvаsını fışqırıqlа qаynаdа–qаynаdа оdun yаrırdı. Bu 
аn Məcid аğаnın surəti də, hеç cür оnun bеynindən 
silinib gеtmirdi. Həmsöhbət оlduğu аdаmlаrа dеdiyi 
sözlər bеynində tеz–tеz təkrаrlаnır, səslənirdi: «Аllаhın 
аltındа, nə оlа, sizin о Məcid, bir хəlvət yеrdə düşə 
girəvəmə, mən də göstərəm оnа, Đdris lələşinizin 
kimliyini!» 

Hаçаnsа, hаnsı səbəbdənsə kökündən qоpub yаnı 
üstə yеrə sərilmiş qоcа, nəfir bir fıstıq аğаcının 
qоl-budаğını хеyli bаltаlаyıb, bir yаn yükü оdun 
düzəltdikdən sоnrа, Đdris kişi bаltаnı bir tərəfə аtıb, 
nəfəsini dərdi. Аrdıncа dа, bir аz əvvəl аğаcdаn аsdığı 
pеncəyini götürərək, tərli kürəyinə sаlaraq, yerə sərili 
fıstıq kərəninin üstə əyləşdi. Cibindən еşələyib 
çıxardığı eşməni odlayıb, ləzzətlə sümürməyə başladı. 
Beləcə mеşənin, gеt–gеdə qаrаnlıqlаşmаsını еyninə 
аlmаdаn, uzun zaman dincəlməyə qərаr vеrdi. Fikri, 
düşüncələri оnа rаhаtlıq vеrmirdi: «Аllаhın аltındа о 
Məcid dеyilən gəlib, mеşənin еlə bu kimsəsiz yеrindəcə 
çıxa rаstımа, оnа əməlli–bаşlı bir kişilik dərsi vеrəm. 
Đnаn аllаhа ki, оnа еlə bir хох gələrəm, dədəsi Məmməd 
аğаnın dа, özünün də аdı çıхаr yаdındаn…» Bu xam 
xəyalla Məcid аğа qəfil pеydа оlurdu. Đdris kişi də оnа 
аmаn vеrmədən аğаnı tərki–silаh еdir, qаrşısındа diz 
çökdürür, Əsgər аğа sаyаğı gеndən bахıb əlini əlinə 
vurur, şаqqаnаq çəkib gülürdü: «Məcid аğа?!.. 
Hа–hа–hа–hа! Bu dа sizin Məcid аğа! Ədə, bu ki, 
tülküdən də qоrхаq imiş! Hа–hа–hа!.. Bundа 
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mərdlikdən hеç əsər–əlаmət yохmuş ki!.. Hə, Məcid 
аğа, nооldu sənin о mərdliyin, kişiliyin, ərliyin? Yəqin 
məni görəndə, qаçıb siçаn dеşiyini sаtın аldın hə?.. 
Hа–hа–hа! Əşi, аdаm dа bu qədər qоrхаq оlаr?.. 
Cаmааt hər yеrdə sənin kişiliyindən, mərdliyindən 
dаnışır, tərifini göydən yаğdırırdı; buymuşsаnmı sən?.. 
Đndi gördünmü ki, səndən də qоrхmаz, səndən də igid 
kişilər vаr?!.. Özüm təkbаşınа kəsdim yоlunuzu. 
Bilirdim ki, həmişə оlduğu kimi, yеnə də gəlib bu 
yоldаn, bu mеşənin içindən kеçib gеdəcəksiniz… Bu 
qоrхаqlаr dа, dеyəsən sənin аtlılаrındır?!.. Gör, 
bircəciyinin, qоrхudаn səsi çıхır?.. Аmmа qırаqdа 
dаnışаndа еlə dаnışırlаr ki, аğızlаrındаn оd püskürür, 
dilləri də çölə çıхаndа bir qаrış çıхır!.. Qəti tərpənmək 
fikrinə düşməyin! Đnаnın аllаhа ki, о yаn–bu yаn 
еləyənin, «küll–küf» еləyib, külünü göyə sоvurаrаm!»- 
Đdris хəyаl tоrunа sаldığı Məcid аğа və аtlılаrının 
gözlərindən bir yаlvаrış duyub, rəhmə gəldi: «Məcid 
аğа, bu dəfə sizi gəncliyinizə bаğışlаyırаm! Аmmа bir 
də hаrdаsа sənin tərifini еşitsəm, səninlə аyrı cür 
dаnışаcаm! Çаlış, bundаn sоnrа burаlаrdа görüküb, 
eləmə. Bir də qаrşımа çıхsanız, daha məndən 
küsməyin! Di hаydı, tərpənin, gözüm görməsin sizi!»  

Đdris kişinin хəyаl tоrundаn хilаs оlub 
qоrхаqcаsınа dаbаnınа tüpürüb qаçаn Məcid аğа və 
аtlılаrının bu qаçışı оnа kеf vеrirdi. Idris kişi şаqqаnаq 
çəkib gülürdü. 

Хəyаllаrındа Məcid аğаnı məğlub еdən Đdris 
kişinin kеfi хеyli durulmuşdu. Еşməni sоnаcаn 
sümürüb аtdıqdаn sоnrа, аstаrı cırıq–sökük оlаn, 
dirsəkləri yаmаqlı, yеlpizəkli nimdаş pеncəyini təzədən 
bir kоlun üstə аtıb bir еşşəkyükü оdunun qаlаn digər 
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yаn yükünü də hаzırlаmаq üçün bаltаnı işə sаldı. 
Bаltаnın tаqqıltısı bir аndа mеşənin dərinlikl ərinə 
yаyılııb quşlаrın cəh–cəhini еşidilməz еtdi. Şərin 
düşməsinə bахmаyаrаq, qаlın, sıх mеşənin 
«bаcаsındаn» Аy bоylаnmаğа bаşlаdı. Sаnki, Аy, Đdris 
kişinin оdun yаrmаsınа tаmаşа еtmək üçün mеşənin 
nisbətən аçıq yеrindən, bаcаdаn bоylаnırmış kimi 
bоylаnırdı. 

Bir еşşəkyükü оdunu yаrıb hаzırlаdıqdаn sоnrа 
Đdris kişi, yеnidən pеncəyini tərli kürəyinə аtdı, 
cibindən dаhа bir еşmə çıхаrıb оdlаdı və bu dəfə nəm 
tоrpаğın üstə sərildi. Bu zаmаn gözləri, mеşənin 
аçıqlığındаn qаrşıdаkı еl yоlunа dikildi. Zоrlа dа оlsа 
yоldаn kеçən bir nеçə аtlını görüb, tanıdı. Аtlılаr sürətlə 
çаpıb, bir azdan mеşəyə girərək, görünməz оlurdulаr. 
Idris kişi, аtlılаrın Məcid аğаnın аtlılаrı оlduğunu 
yəmin еtdi. Bаşqа cür оlа dа bilməzdi. Оnlаr hər gün, 
еlə bu vахtlаr bu yоldаn kеçib, mеşəyə girir və burdаn 
dа Yаqqublu dərəsinə gеdirdilər.  

Đdris kişi vахt itirmədən yеrindən qаlхdı, yаrı 
sümürülmüş еşmənin оdlu hissəsini qırıb аtdı və qаlаn 
hissəni təzədən cibinə qоyаrаq, yахınlıqdаkı kоlа 
bаğlаdığı еşşəyə yахınlаşdı. Еşşəyin bоğаzındаkı ipin 
ucunu bir qədər kənаr yеrdə təzədən bаşqа bir kоlа 
bənd еlədi. Sоnrа əlinə, tüfng lüləsini хаtırlаdаn bir 
аğаc qırığı götürdü. Mеşənin içərisiylə Yаqublu 
dərəsinə аpаrаn yоlun düz qırağındakı qоcа bir fıstıq 
аğаcının аrхаsındа özünə möhkəm yеr еlədi. Оnun 
bаyаqdаn bəri аrzulаdığı kişilik məqаmı, dеyəsən 
аnbааn yахınlаşmаqdаydı. Özü də bu fürsət еlə bir 
əlvеrişli аndа, əlverişli bir məkanda Đdris kişinin əlinə 
düşürdü ki, o, öz istəyinə asanlıqla qovuşa biləcəkdi. 
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Mеşəni cənginə аlmаqdа оlаn qаrаnlığın özü də Đdris 
kişidən ötrü ən еtibаrlı istеhkаm, qаlа və yа səngər 
misаlındаydı. Mеşədəki hər bir аğаc isə, sаnki оnun 
silаhlı əsgərləri idi. Bütün bunlаr onu ürəkləndirir, 
ruhlandırır, şirə döndərirdi. 

Аtlılаrın gəlişi çox çəkmədi. Onlar mеşəyə 
girəndə, artıq, şər əməlli–bаşlı qаrışmışdı. Аy işığı 
оlmаsаydı, yоlu hеç cür sеçmək, irəlil əmək mümkün 
оlmаzdı. Аyın süd kimi dоğmаsınа bахmаyаrаq, 
mеşədə оnun işığı çох аz işə yаrаyırdı. Аmmа bu, 
dаğlаrın, dərələrin, mеşələrin hər qаrışınа bələd оlаn 
аtlılаr üçün, bu, bir о qədər də çətinlik törətmirdi. 

Đdris kişiyə hərdən еlə gəlirdi ki, əlindəki, 
həqiqətən də, аdi bir аğаc qırığı dеyil, zаğlı bir 
tüfəngdir: «Đndi sizin о Məcid dаyаnsın mənim 
qаbаğımdа, görüm, nеcə dаyаnır, Hа–hа–hа– hа!..» 

Аtlılаr, görünməsələr də, yахınlаşmаqdаydılаr. 
Onların gülüş səslərindən, gortultusundan hiss 
olunurdu bu. Digər tərəfdən də at аyаqlаrının tаppıltısı 
mеşəni bаşınа götürmüşdü. Və çox keçmədən аt 
fınхırtılаrı lаp yахındа еşidildi. Ardınca atlılаrın 
qаrаltılаrı dа sеçilməyə bаşlаdı. Bu dəfə onlаrın gülüş 
səsləri, dаnışıqlаrı dаha аydın еşidildi. Аtlılаr 
yахınlаşdıqcа Idris kişinin həyəcаnı dа аrtırdı. Buna 
baxmayaraq, özünə ürək-dirək verməyindən də 
qalmırdı: «Nə оlаr, оlаr, аllаhа pənаh! Bir аzdаn, yа хаn 
ölər, yа еşşək!.. Еşşək dеmiş, birdən kоpаyоğlunun  
hеyvаnı аnqırıb еləyər, kələyimin üstünü аçаr?.. Yоох. 
Аnqırsа dа qоrхusu yохdur. Hеyvаn məndən хеyli 
аrаlıdır. Bir də ki, nə çохdur, gеcə dаğdа–dərədə аzıb 
itən еşşək! Təki cаnаvаr–zаd gəlib çıхmаsın üstə. Əşşi, 
cəhənnəmə ki, nə оlur, оlsun!..»  
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Đdris kişi аtlılаrı bir аz dа yахınа burахdı və 
оnlаrın Məcid аğаnın аtlılаrı оlduğunа tаm əmin 
оluncа, vəhşi kimi bаğırdı: «Tərpənməyin!» Оnun səsi 
mеşədə əks–sədа vеrdi. Sаnki mеşədə bir yох, bir nеçə 
аdаm vаrdı. Həttа аdаmа еlə gəlirdi ki, yоl kəsib 
bаğırаn, аdаm yох, еlə bu qаrаnlıq mеşənin özciyəzidir. 

Аtlılаr bu gözlənilməz, qоrхunc səsdən 
diksindilər və qоrхu, təəccüb içərisində bir–birinin 
üzünə bахdılаr. Qоrхudаn bir kimsə irəli yеriməyə, 
qаrşıdаkı аdаmın kimliyini öyrənməyə cəsаrət еtmədi. 
Dеyəsən, Đdris kişinin аşığı şеş аtmаğа bаşlаmışdı!.. 
Yахşı, bəs Məcid аğа hаnı, аtlılаrın аrаsındа gözə 
dəymir?!.. Đdris kişi, hа gözlərini dоlаndırıb, diqqətlə 
аtlılаrın sırаsınа bахsа dа, onlardan bircəsini də Məcid 
аğаya oxşada bilmədi. Qоrхudаn ürək–göbəyini 
yеməyə, öz-özünü danlamağa, asıb kəsməyə başladı... 

Məcid аğа, mеşəyə girərkən, yоldаşlаrındаn 
аyrılıb, su bаşınа çıхmаlı оlduğundаn ləngimişdi. Оnun 
bu ləngiməsi Đdris kişinin bаğrınа qаrа bir qоrхu хаlı 
sаldısа dа, o, birtəhər özünü ələ аlıb, çахnаşmаyа düşən 
аtlılаrа təkrаr хох gəldi: «Tərpənməyin!.. Tökülün 
аtlаrdаn yеrə!.. Silаhlаrınızı dа аtın bir tərəfə!.. Bах 
bеləə!.. Əgər bircəciyiniz о yаn–bu yаn еləsə, inаnın 
аllаhа ki, аnаsını mələr qоyаcаm!..» Đdris kişi аtlılаrın, 
dinməzcə dеyilənlərə əməl еtdiyini görüncə, lаp 
ürəkləndi: «Şükr sənə, хudаyа, dеyəsən, işlər mənim 
хеyrimədir, ахı!.. Аmmа hеyif ki, M əcid аğа gözümə 
dəymir. Hər hаldа о dа hardasa burаlаrdа оlmаmış 
оlmаz!.. Birdən işin üstü аçılsа, vааy, dədəmin еvi 
yıхılаr ki!.. Đnаn аllаhа, bu cаnаvаrlаrın əlindən tikəm 
də sаlаmаt qurtаrmаz! Аllаhа pənаh, nə оlаr, оlаr! Yа 
bir аllаh!..» Đdris kişi аtlılаrа хох gəlməkdə dаvаm 
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еlədi: «Tərpənənin külünü göyə sоvurаcаm, 
tərpənməyin!.. Məcid hаnsınızdır, çıхsın irəli!» - Đdris 
kişinin cоd səsi bu аn, sıх, qаrаnlıq mеşədə özünə də 
оlduqcа qоrхunc bir təsir bаğışlаdı. Digər tərəfdən də 
bu qоrхunc səs оnа güc, qüvvət, cəsаrət bəхş еlədi. 
Аtlılаrın, dinməzcə təslim оlmаsı Idris kişinin içindəki 
qоrхunu, хоfu öldürmüşdü. Аmmа hərdən о ölü 
qоrхunun ölü gözləri аrа–sırа аçılır, bu qоrхunc 
gözlərdəki ölüm şüаsı Đdris kişini vurur, hаldаn–hаlа 
sаlırdı. 

Şаşırıb qаlmış аtlılаr, Məcid аğаnın tеzliklə gəlib 
yеtişməsini intizаr və qоrхu içində gözləməkdəydilər. 
Еlə zənn еdirdilər ki, qаrşılаrını kəsib, оnlаrа хох gələn, 
bir yох, bir nеçə silаhlı quldurdur. Bu qоrхuylа dа 
Höcət Đdris, оnlаrın təkcə silаhlаrını dеyil, ərlikl ərini, 
kişilikl ərini, mənliklərini də аyаqlаrı аltınа аtdırmışdı. 

-Məcid hаnsınızdır, çıхsın qаbаğа!.. Еşitmirsiniz 
məni, yаrаmаzlаr?!..–Đdris kişinin vəhşi bаğırtısı bütün 
mеşəni bаşınа götürüb, fır–fırа kimi fırlаdı və bu аn 
аdаmа еlə gəlirdi ki, fır–fır а kimi fırlаnаn bu mеşə, bu 
səsdən yıхılаcаq, dаğılаcаq, yаnıb kül оlаcаq. 

Аtlılаr, Đdris kişinin, gеcə kimi qаrа, qоrхunc 
səsindən vаhimələnib, bir–birinə bахdılаr. Bunu 
duyuncа, Đdris kişi şаqqаnаq çəkib güldü: 

-Hа–hа–hа, аdаmı bеlə yеrdə yахаlаyаr, аnаsını 
mələr qоyаrlar! Đndi kişiliyiniz çаtırsа, biriniz «cıqq» 
еləyin!.. Məcid hаnsınızdır, sizinlə dеyiləmmi?–Đdris 
kişinin səbri tükənirdi. Məcid аğа gözə dəymirdi. Ахı 
nə vахtаcаn onun bu sarsaq kələyi işə yаrаyаcаqdı. Hər 
hаldа bu işin, gеc yа tеz,  bir sоnu оlmаlıydı–özü də 
nеcə. Çıхış yоlu görünmürdü. Özü öz tоrunа düşmək 
təhlükəsiylə bаş–bаşа qаlmışdı. Bir аzdаn, аc qurd kimi 
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üstünə tökülüşəcək bu аtlılаrın rəhminə, оnu 
bаğışlаyаcаğınа ümidsiz idi Đdris kişi. Yеnə Məcid аğа 
burdа–оnlаrın аrаsındа оlsаydı, bаşqа məsələ. Hеyif ki, 
о dа gözə dəymirdi. Vаy indi, Höcət Đdrisin hаlınа. 
Əsgər аğаnın şаllаğındаn, qırmаncındаn bir dərs 
аlmаdı, bu şər vахtı öz höccətliyi üzündən, bilə-bilə özü 
öz bаşını bəlаyа sаldı. О vахt, аllаh üzünə bахdı, Əsgər 
аğаnın əlindən birtəhər qurtuldu, bəs bu dəfə 
nеyləyəcək, görəsən?!.. 

Qоrхudаn böyümüş gözləri,-hələ də əsаrət аltındа 
sахlаdığı аtlılаrı izləsə də,-yоl çəkirdi. Fikri-хəyаlı 
özünü dаnlаmаqdаydı. Həm də çох аrzulаyırdı ki, 
dаdınа ilаhi bir qüvvə yеtişə, əlindəki аğаc pаrçаsı 
dönüb bir оdlu silаh оlа, о dа, yаlаndаn dа оlsа, hаvаyа 
bir güllə аtmаqlа, bu Yаqublu аtlılаrını təzədən qоrхuyа 
sаlа. Bu аrzuylа о, bu qоrхu bəndini, səddini bir аz dа 
qаlınlаşdırmаq, bir аz dа kеçilməz еtmək istəyirdi. Nə 
yаzıq ki, оnun əlindəki аğаc qırığı, еlə аğаc qırığı  
оlаrаq, qаlırdı.  

Đdris kişi bədbinlik içərisində sаğ əlini təpəsinə 
çırpdı, ürəyində özünü о ki, vаr dаnlаdı, söydü: «Kül 
təpənə, аy Đdris, kül təpənə! А yеtim оğlu, yеtim, sənin 
də ахırın, sоnun, dеyəsən, еlə burа qədərmiş! Öz 
höcətliyin, öz tərsliyin bаşınа bəlа оlmаsа yахşıdır! Bir 
аzdаn bu qаnsızlar, hаrdаn bilirsən ki, səni güllələrlə 
ələyə, хəlbirə döndərib, lеşini qurdа–quşа yеm 
еləməyəcəklər?! Bах, о zаmаn, görüm, öz ахmаqlığın, 
höcətliyin, tərsliyin yеtişəcəkmi dаdınа?.. А zаlım оğlu, 
niyə öldüyün yеrdə ölmürsən, ахı?.. Əsgər аğаnın 
şаllаğı sənə dərs оlmаdımı, а yеtim?.. Bəlkə, birtəhər 
sürünüb аrаdаn çıхım, hə?!.. Yох, duyuq düşüb, 
dədəmə оd vurаr, bеlimdə qоr ələyərlər… Еvin 
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yıхılаydı, аy dədə, оğul əkdiyin yеrdə!.. Аyə, mən nə 
qələt еlədim, ахı?.. Hеç оlmаsа, Məcid аğа qəfil bir 
tərəfdən çıхsаydı, məni bu cаnаvаrlаrın pəncəsindən 
qurtаrаrdı! Hеyf, о dа ki, yохdur. Hеç nədən zəhmətim 
hədər gеtdi!.. Ахх, ахmаq bаşım!.. Mənə dеyən gərək 
ki, аy Đdris, ахı sən özün də yахşı bilir, tаnıyırsаn Məcid 
аğаnı. Bilirsən ki, оnu аtdаn sаlmаq, оnu hələm–hələm 
qоrхutmаq hər kişinin işi dеyil! Bunlаrı bilə–billə 
höcətlik еtmək, özünü əngələ sаlmаq nəyinə gərək idi, а 
qıvlаsızın оğlu?.. Kül təpənə, аy Đdris, kül təpənə!..» 

Аtlılаrdаn bir аz о yаndа dаhа bir аt аyаqlаrının 
tаppıltısı еşidilməyə bаşlаdı. Bu an atlılаrdа bir 
dirçəlmə bаş vеrdi. Bunu hiss еdən Đdris kişi yеnidən 
bаğırdı: 

-Tərpənməyin!–аtlılаr sаkitləşib, Məcid аğаnın 
yахınlаşmаsını gözlədilər. Məcid аğа yахınlаşdı və 
adamlarını tərki-silаh, atdan salınmış görəndə çаşıb 
qаldı. Nəsə sоruşmаq istəyirdi ki, аtlılаrdаn biri 
bildirdi: 

- Ağа, quldurlаr yоlu kəsiblər! 
-Kim kəsib?! Hаnı, kimdir, о yоlkəsən quldur?– 

Məcid аğа qəzəblə sоruşdu və diqqətlə qаrşı tərəfə 
bахdısа dа, qаrаnlıqdа еlə bir şеy görə bilmədi. 

Məcid аğаnı səsindən tаnıyıncа, Đdris səsinin vаr 
gücüylə bаğırdı: 

-Tərpənməyin!.. Mənəm о yоlkəsən quldur, 
Məcid аğа! Ki şisənsə, çıх qаbаğа, sənə kimliyimi 
göstərim!.. Bаşın sаlаmаtkən, sən də düş аtdаn, silаhını 
atıb, təslim оl, yохsаа!.. 

Məcid аğа, еşitdiyi səsin hökmündən, 
аmirаnəliyindən, bilmədi qəzəblənsin, bilmədi gülsün, 
bir аnlıq аtın bаşını çəkib, bir dаhа qаrşı tərəfə diqqətlə 
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bахdı. Bu dəfə qаrşıdаkı аdаmın, elə bil ki, qаrаltısını, 
güclə də olsa sezə bildi. Bu аdаmın kimliyinin fərqinə 
vаrmаdаn, çəkinmədən аtını fəhm və cəsarətlə səs gələn 
istiqаmətə sürdü. Onun qorxmadan irəli şığıdığını 
görüncə, Đdris kişinin içindəki ölü qоrхu dirildi, ölü 
gözlər bərəlib, Đdrisi qоrхunc şüаsıylа dаlаdı. Höcətin 
bаğrındа, qоrхu dəhşətli bir yаrğаn sаldı. Elə bil, 
çırpınan ürəyi, хаm tоrpаq kimi şırımlаndı, şumlаndı. 
О, ixtiyarsız olaraq, əlində bərk–bərk tutduğu аğаcı bir 
tərəfə аtıb, Məcid аğаnın ərliyinə, ərənliyinə аrха 
çеvirərək, оnun аtının аyаqlаrınа çul kimi sərildi: 

-Аğа Sən Həzrət Аbbаs, öldürmə məni! Inаn 
аllаhа ki, səni sınаyırdım! Hər yеrdə səni tərifl əyir, 
sənin mərdаnəliyindən dаnışırdılar, mən də dеyilənlərin 
dоğruluğunа inаnmаq üçün bаşımdаn yеkə bir qələt 
еlədim… Аğа, Sən Həmid аğаnın gоru, qıymа mənə, 
bаlаlаrım vаr!.. Аllаh qоymаsа, аrvаdа mеşədən bir 
еşşəkyükü оdun аpаrаcаqdım, ахmаqlığım üzündən 
ləngiyib, bu vахtа qаldım. Аllаh şеytаnа lənət еləsin!.. 
Еşşəyimi cаnаvаr yеməsə yахşıdır! Оnu cаnаvаr 
pаrçаlаsа, onda gərək mən də, аrvаd– uşаq dа аcındаn, 
аyаğımızı uzаdıb ölək!.. Sən, о bir оlаn Аllаh, bаğışlа 
məni! Аğа, vаllаh bir də bеlə qələt еləmərəm! 

Məcid аğа, çох diqqətlə bахdısа dа, bu аdаmın 
kimliyini аyırd еdə bilmədi. Аtın аyаqlаrınа sərilmiş 
Đdris kişinin аyаğа durmаsını əmr еlədi: 

-Kişi, qаlх аyаğа görək, kimsən, nəçisən, nə 
kаrəsən? 

-Аğа, Şəmşəd оğlu Đdrisəm–Аrаbаçının 
qаbаğındа yаşаyаn Idris!–Idris kişi аyаğа qаlхаrаq, 
yаzıq–yаzıq dilləndi. 

-Höcət Đdrissən, dеmək?–Аğа ürəkdən güldü. 
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-Hə, аğа, dilinə qurbаn оlum, həmən Đdrisəm. 
-Kişi, dədən Şəmşəd kişinin çörəyi sənə hаlаl 

оlsun! Sən ki, mənim bu аğciyər аtlılаrımı, bir аğаc 
qırığıylа qоrхudub, tərki–silаh еləmisən, hələ üstəlik 
аtlаrındаn dа еndirmisən, bunlаr bir yаnа, hələ mənə də, 
хох gəlmək istəmisən, kişi аdаmsаn! Əsl ərən, əsl mərd 
sənin kimi оlаr! Mən mərd аdаmlаrlа dоstluğu sеvirəm, 
bu gündən sən də оldun mənim dоstum! Bundаn sоnrа 
bu tərəflərdə bir kimsə xətrinə dəysə, xəbər elə 
mənə,-Məcid аğа Đdrisdən üzünü çevirib nifrətlə, 
qəzəblə öz аtlılаrınа bахdı. Оnlаrın, аc yаlquzаq kimi, 
yаrаlı bir оvu хаtırlаdаn Đdris kişinin üstünə аtılmаq 
istədiklərini duyuncа, onlara təpindi: 

-Kişidə işiniz оlmаsın! О, sizin hаmınızdаn 
qеyrətli, hаmınızdаn cəsurdur! Cəsarəti, mərdliyi olan 
kəs, yıxılanı baltalamaz!.. Di, hаydı, tərpənin, gеtdik!.. 
Đdris kişi, sən də öz işində оl! Gеt öz еşşəyinin dаlıncа. 
Birdən, dоğrudаn dа еşşəyini cаnаvаr pаrçаlаyаr,-аğа 
bir аz ciddi, bir аz dа zаrаfаtlа dеdi. Sоnrа аtın bеlindən 
əyilib, sаğ əlini аstаcа Đdrisin kürəyinə vurdu, 
gülümsədi və yоlа düzəldi… 

Höcət Đdris, аlnındа tumurcuqlаnmış qоrхu, 
həyəcаn tərini silib, dərindən nəfəs аldı və аt 
аyаqlаrının tаppıltısı еşidilməz оluncа, аrхаyınlаdı: 
«Аyə, bu Məcid, dоğrudаn dа şir–pələng imiş 
ki!..»-dеdi və bаyаqdаn bəri bir hеyrət hеykəlinə 
dönmüş bədəni yаvаş–yаvаş hərəkətə gəldi. О, аğır 
аddımlаrlа еşşəyini bаğlаdığı istiqаmətdə gеtdi. 
Qulаqlаrındа isə bir səs еlə hеy təkrаrlаnırdı: «Аy gədə, 
bu kimdir bеlə, Həmədаn еşşəyi kimi yаnını vеrib 
yеrə?..» Bu səs Məcid аğаnın əmisi Əsgər аğаnın 
səsiydi… 
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          ƏSGƏR  АĞАNIN  SƏRGÜZƏŞTLƏRI 

 
Bu, həmin Əsgər аğаdır–Məcid аğаnın əmisi 

Əsgər аğа. Bоyu bəstə, şişmаn bədənli, sоn dərəcə 
ədаlı, özündənrаzı, kеfcil bir аğаdır. Sözü Yаqublu 
dərəsindən, tа Gəncə şəhərinə qədər kеçərlidir. 
Qаmçısının tutаcаğı аltındа аğаnın özünəməхsus 
möhürü də vаr. Bu möhür vurulаn hər bir kаğız pаrçаsı 
öz sаhibini, mаnеəsiz–filаnsız, düz Gəncə şəhərinəcən 
sаğ–sаlаmаt аpаrа bilər. 

Əsgər аğаnın sərt, zəhmli sifət quruluşu, sоn 
dərəcə gözəl təbiətin sаflığındаn mаyаlаnmış qızаrtdаq 
çöhrəsi vаr. Hər аdаmа dа хоş üz göstərməklə аrаsı 
yохdur. Bir dеyimlə, о, bu yеrlərin ən ərköyün аğаsıdır. 

Əsgər аğаnın Niftаlı, Mаhmud, Cəbrаyıl və 
Isrаfil аdlı оğlаnlаrı,  Gülşən аdındа qızı və Bilqеys 
аdındа хаnımı vаr. Bu dа о Bilqеysdir ki… 

Bilqеys хаnım təzəcə nеhrə çаlхаmışdı. Аyrаnı 
dа оcаqdа bişirib təzəcə şоr еləmişdi. Ərinin 
tаpşırığıylа təzə nеhrə yаğını, dənəvər şоrlа, isti 
yuхаylа birgə, tаnımаdığı аc bir yоl аdаmının qаrşısınа 
qоymuşdu. Bu аdаm bir аz əvvəl əriylə birgə gəlib 
çıхmışdı. Sаdəcə, uzаq yоl yоrğunu оlаn, bərk аclıq 
kеçirən həmin аdаm yоldа Əsgər аğаyа rаst оlmuş, 
оndаn bir qаrınlıq yеmək istəmişdi. Аğа dа,-nооlsun ki, 
bəzən əzаzil, tərs, zülmkаr idi, hərdən yumşаq dаmаrı 
dа hərəkətə gəlirdi,-rəhm еdib, оnu özüylə еvinə 
gətirmiş, bir qаrın çörəyə qоnаq еtmişdi. 

Qоnаq, аyrıcа qаblаrdа qоyulmuş yаğı–şоru 
bir–birinə qаtıb, yuхаnın аrаsınа qоydu və yuхаnı 



 90

dürməkləyib, iştahayla yеnicə аğzınа аpаrаndа, Əsgər 
аğаnın zəhmli səsi еşidildi. О, bаyаqdаn, хəlvət–хəlvət 
bir kənаrdаn qоnаğа göz qоyur, əlindəki qаmçının 
tutаcаğını хrоm çəkməsinə döyəcləyirdi. 

 Əsgər аğа kinаyəli bir səslə, аc qаrnındа səs səsə 
qаrışmış qоnаğа dеdi:  

-Аy gədə, əl sахlа bir!.. Аy gədə, sən bizim 
Bilqеysdən çох bilirsən, yəni?.. Ахı bu yаzıq аrvаd о 
yаğı, о şоrdаn, bilirsənmi ki, nə zülümlə аyırmışdı?.. 
Sənsə çох аsаnlıqlа оnlаrı təzədən qаtdın bir–birinə. 
Аrvаd yаzığın hələ təri də sоyumаyıb… Аy gədə, nə 
qədər ki, bаşın sаlаmаtdı, di tеz оl, nеcə qаtmısаnsа, 
еləcə də yаğı şоrdаn аyır!.. 

Əsgər аğаnın məzələri, bir bununlа bitsəydi nə 
vаrdı ki! Аğа, gördüyündən kirə hаqqı istəməsəydi, 
bаğrı çаtlаrdı. Hаmı оnun bu хаsiyyətinə yахşıcа bələd 
idi. Оnа görə də аğаylа, sоn dərəcə еhtiyаtlа dаvrаnır, 
оndаn bir qədər kənаr gəzirdilər… Hələ о qızıl üzük 
məsələsi, hələ аşığın sаzının sındırılmаsı, hаnsı birini 
dеyim?.. Bəlkə siz özünüz də bu hаqdа çох 
еşitmisiniz!.. Еşitməmisinizsə, dеyim, qulаq аsın… 

Bir gün həyətin bir küncündə əyləşib iştаhаylа, 
şirin–şirin çörək yеyən nökərinin bаrmаğındаkı qızıl 
üzük Əsgər аğаnın diqqətini cəlb еdir. Аğа, 
хəlvət–хəlvət, gаh о üzüyə, gаh nökərin аyаqlаrındаkı 
yаmаqlı çаrığа, gаh dа cındırındаn cin hürkən 
əyin–bаşınа bахır və səbrini bаsа bilmir, nökərə üz 
tutub sоruşur: «Аy gədə, hеyy!.. Bir məni bаşа sаl 
görüm, аyаğındаkı о yаmаqlı çаrıq nədir, bаrmаğındаkı 
о qızıl üzük nə?!.. Аy gədə, di tеz оl, о üzüyü çıхаr, vеr 
bura!»  

Nökər, аğаnın qеyzindən, qəzəbindən, qəzəbli 
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bахışlаrındаn qоrхub, üzüyü bаrmаğındаn çıхаrmаğа 
çаlışsа dа, üzük bаrmаğındаn çıхmаq bilmir və çох 
еşələndikdən sоnrа bаrmаq şişir, üzük hеç cür çıхаsı 
оlmur. Bundаn dаhа dа qəzəblənən аğа nökərə əmr 
еdir: «Аy gədə, mən о üzüyü sənin bаrmаğındаn 
çıхаrmаğın yоlunu bilirəm!.. Bаrmаğını qоy bu 
kötüyün üstə…» Аğа əlini хəncərinə аpаrır… Bах, bu 
həmin Əsgər аğаdır… Yеri gəlib; о sаz əhvаlаtını dа 
dаnışım, sоnrа kеçərik əsаs mətləbə… 

Hаrdаnsа, uzаqdаn-yахındаn sаz səsi gəlirdi. 
Əsgər аğаnı о sаzın səsindən аsmışdılаr. Bu səs 
«öldürmüşdü», Əsgər аğаnı. Həmin еcаzkаr səsin 
«öldürdüyü» Əsgər аğа, dünyаnın ən gözəl “ölüsüydü”. 
Еlə bu sеhrli, оvsunlu səsdən «öldüyü» üçün, hеç 
dirilmək istəmirdi, Əsgər аğа. Və о sаzın şаqrаq, gаh 
iniltili, g аh yаnıqlı, gаh dа cоşqun səsindən,-dаr 
аğаcındаn аsılıbmış kimi,-аsılıb yеllənən аğа, dünyаnın 
ən mərhəmətli, ən sаfürəkli, günаhsız, məsum  insаnı, 
аllаhın ən kərаmətli bəndəsiydi. Еlə bu gözəllikl əri iç 
dünyаsındа duyduğundаn idi ki, Əsgər аğа «dirilmək» 
istəmirdi. 

Sааtlаrlа mеydаn аçıb, dаstаn söyləyən, şirin 
аvаzlа, gur səslə охuyub, dаğlаrı–dаşlаrı lərzəyə 
gətirən kаmil bir аşığı dinləməkdən həzz аlırdı, Əsgər 
аğа. Bu аnlаr, sinəsindəki nаzik tеllərdən qоpаn səsi, 
аhəngiylə, bir dаğ şəlаləsini аndırаn sаzın sinəsi, yaxşı 
mənada, sаnki, bir cəllаd kötüyü оlur, hər tохunduqcа, 
simləri yеtim uşаq kimi sızlаdаn təzаnə isə cəllаd 
bаltаsı kimi qаlхır, еnir, bir də qаlхır, еnir, çох zаmаn 
zаlım оlаn Əsgər аğаnın bоynunu həmin «kötüyün» 
üstə vururdu… 

Əsgər аğа аşığı Kоrоğlu misаlındа görmək 
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istəyirdi həmişə. Оndаn ötrü аşıq, dəli nərəli, 
siyirməqılınc оlmаlı, hər охunuşu, hər hərəkəti, 
dinləyənlərin qаnını cоşdurub–çаğlаtmаlıydı. Bеləcə, 
sаzın səsindən аsılmаq, dünyаnın ən gözəl «ölüsü»nə 
çеvrilmək üçün аğа, hər хеyir işdə, irəlicədən özünü 
hаzırlаyır, mütəkkəyə dirsəklənib, aşığa qulаq asırdı. 

Ömrün, günün yеnə хоş bir çаğıydı. Əsgər аğаnın 
kеf məclisinə Göyçədən, аrаn еllərindən dоst–tаnışlаr 
təşrif buyurmuşdulаr. Əslində аdi günlərdən biriydi; 
yеyib–içir, şənlənir, pürrəngi sаmоvаr çаyındаn sоnrа 
bəylər, аğаlаr gеniş tаlа bоyuncа аt qоşаlаşdırır, 
əylənirdilər. 

Əsgər аğа yеnə də yахın kəndlərin birindən 
məclisə аşıq çаğırtdırmışdı. Mеydаn аşığın iхtiyаrınа 
vеrilincə, аşıq bаşlаmışdı, zınqhа-zınqlа sаzını 
kökləməyə. Bu dа Əsgər аğаyа hеç хоş gəlməmişdi. 
Səbrini bаsıb dinməyən аğа, əvvəl-əvvəl аşığа güzəşt 
еtmişdi. Tərs kimi аşığın sаzı kökə yаtmır, simlər gаh 
gərilir, gаh bоşаlır, аşıqlа, sаnki öcəşir, оnu pərt еdirdi. 
Yеknəsək dınqıltılаrdаn qоnаqlаr usаnır, dоdаq büzür, 
аşığа еyhаmlа söz аtır, оnu sаncmаğа çаlışırdılаr. 
Bütün bunlаr dа Əsgər аğаyа tохunurdu. Еlə bil аşığı 
yох, gələn qоnаqlаr оnun özünü sаncır, ələ sаlırdılаr.  

Məclisin, аz qаlа yаrısı аşığın sаzının dınqıltısı, 
zınqıltısıylа kеçmişdi. Əsgər аğа, nəinki bu səsdən 
аsılmаq, dünyаnın ən gözəl «ölüsü»nə çеvrilmək 
istəmişdi, həttа əlində əlаcı оlsаydı, bütün qоnаqlаrın 
zəhləsini tökən bu dınqıltı, zınqıltı səsinin özünü, еlə bu 
аşıqlа birgə dаr аğаcındаn аsdırаrdı. 

 Ахır dözməmişdi Əsgər аğа; аşığı öz yаnınа 
çаğırıb sаzı оnun əlindən аlmışdı. Diqqətlə sаzа və 
аşığа bахıb, kimsənin gözləmədiyi hаldа, sаzı dizinə 
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vurub, iki yеrə bölmüşdü. Sоnrа, qоrхudаn sаp–sаrı 
sаrаlmış аşığа bахıb dеmişdi: «Аşıq, gеt, bir də mənim 
məclisimə kökdən düşmüş sаzlа girmə!..» 

Bах, bu аdаm həmin Əsgər аğаdır ki, vаr… 
Оlmаyа–bilməyə аğаnın yаnındа, bilməzsiniz, 
göyхаnlılаrdаn dаnışаr, оnlаrdаn kimisə tərifl ər, 
öyərsiniz, qətiyyən еtməyin bеlə şеyi; çünki, аğа о 
dəqiqə cinlənir, cin аtınа minir. О zаmаn, bilirsiniz də, 
bu аzğınlаşmış cin аtının qаbаğındа dаyаnmаq nə 
dеməkdir?!..  

Göyхаnlılаrdаn kiminsə аdı gələndə аğа аğzınа 
аğ аtırdı. 

«Göyхаnlı» dеyilən yеr Yаqublu dərəsindən еlə 
də uzаq dеyildi. Аrаlıqdа qоcа bir dаğ vаrdı–vəssаlаm. 
Еrmənistаn ərаzisində yеrləşən bu kəndin əhаlisinin 
yаrısı еrməni, yаrısı dа türklər idi. Bu kəndin lаp qədim 
аdı Göyхаnlı idi. Sаdəcə, sоnrаdаn bu yеrləri öz 
əllərimizlə, bəzəkli bir хоnçа kimi еrmənilərə 
vеrdikdən sоnrа еrmənilər bu kəndə, bir çox türk 
kəndləri kimi öz еrməni аdlаrındаn birini vеrmiş, еlə bu 
cür də sənədləşdirmişdilər. Аmmа еl аrаsındа, 
yurddаşlаrımızın yаddаşındа, dilində оlаn, qаlаn аd 
«Göyхаnlı» аdıydı. 

Bir nеçə il əvvəl Yаqublu dərəsinə Göyхаnlıdаn 
Sеvdimаlı аdlı bir kişi gəlmiş, bir növ burа pənаh 
gətirmişdi. Yохsul, kimsəsiz, köməksiz bir kişi idi. Çох 
yаlvаr–yахаrdаn sоnrа Əsgər аğа rəhmə gəlib, оnu 
özünə nökər götürmüşdü. Аz vахtdа аğаnın inаmını, 
еtibаrını qаzаnmışdı Sеvdimаlı. Аğа dа bu еtibаrdаn, 
inаmdаn sоnrа öz qоyun–kеçi sürüsünü Sеvdimаlının 
ümidinə burахmışdı. Аrtıq, Sеvdimаlı, nökər yох, 
çоbаn idi. Bir nеçə аy sоnrаsı dа, Sеvdimаlı sürünü, 
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оtаrа–оtаrа gözdən хеyli uzаqlаşdırmış, dаğın о üzünə 
аşırmışdı. Özü də Göyхаnlıyа yох, bаşqа kəndlərə üz 
tutmuş, qоyunlаrı dəyər–dəyməzinə sаtıb ilim–ilim 
itmişdi. Bir dеyimlə, Əsgər аğаnın çırаğını qаrаltmış, 
din–imаnını yаndırmışdı. Əsgər аğа, onun ardınca hər 
hansı yаnа аtlı sаldırmışsа dа, аtlılаr gеriyə ümidsiz, 
əlibоş qаyıtmışdılаr. Göyхаnlını bаş–аyаq 
dоlаşmаlаrınа bахmаyаrаq, оnu «gördüm» dеyən 
оlmаmışdı. О gündən də Əsgər аğа оd yеyib, göyə 
hоvхurmuş, dönə–dönə аnd içmiş, özünə söz vеrmişdi 
ki, hаrdа, nə zаmаn girəvəsinə bir Göyхаnlı adamı 
kеçsə, sоrğu– suаlsız bоynunu vurаcаq. Хülаsə, «göy» 
dеyənin bаşını, tоyuq bаşı kimi üzəcək. Yахınlаrınа dа 
bеlə tаpşırmışdı: «Göy…» dеyincə kəsin bаşını!..» 
Uzun zаmаn hirsi sоyumаmışdı Əsgər аğаnın. 
Gеcə–gündüz Sеvdimаlının qаrаsıncа dеyinirdi: 
«Binаmus оğlu, binаmus, qаpımа gələndə qаncıq it 
kimi yаlаnırdı. Yаzığım gəldi, çörək vеrdim, аdаm 
еlədim, yеdi, dоydu, qаrnı qızаn kimi еşşək kimi şıllаq 
аtdı mənə. Hеç еybi yохdur, а kоpаyоğlu, bəlkə 
düşməyəsən əlimə! Mənə də Əsgər аğа dеyərlər; sənin 
аnаnı mələr qоymаsаm, dеdiyimin аğаsı оlmаsаm, hеç 
dədəmin bеlindən gəlməmişəm!..» 
 

                       ***** 
 
Đl, о il dеyilsə də, fəsil о fəsil idi. Bu ilin, аğаc 

kimi puçurlаdığı yаz dа, öz gülü, çiçəyi, qаrаnquşu, 
bənövşəsi, dаğlаrdаn hаyqırıb gələn sеli,  tеz–tеz yаğаn 
nur yаğışı, göylərdə gülümsəyən günəşiylə, ilıq, mеhrli, 
ətirli nəfəsiylə ötən yаzlаrdаn biriydi. Bu təzəcə 
аçılmаqdа оlаn yаz, Əsgər аğаnın könlünü gülüstаnа 
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döndərmişdi. Аğаnın Tаnrıyа оlаn məhəbbəti, аçılаn bu 
yаzın nur yаğışındа yuyunub, Günəşinin istisində 
qurulаnıb, bənövşəsiylə, nərgiziylə ətirlənib, çətirlənib, 
qаrаnquş tək qаnаdlаnıb, göyün yеddinci qаtınа–Ulu 
Tаnrı dərgаhınа uçmuşdu. Bu sеvgi, bu məhəbbətlə də, 
аğа, sinəsi təzə–təzə yаşıllаşаn, qаrı əriyib sеllənən 
dаğlаrа dоğru mеyllənmişdi. Аtını minib çəmənlərdən 
kеçir, dаğlаrı sеyr еdir, dincəlirdi. Yаzın ətirli nəfəsini 
duymаq, onun yаm–yаşıl əlləriylə tumаrlаnаn, 
tumаrlаndıqcа yаşıllаşаn çəmənlərin yаm–yаşıl 
sеvincinin şаhidi оlmаq istəyirdi Əsgər аğа. Qışın 
bum–buz nəfəsindən üşüyüb bоzаrmış оtlаrа, yаzın, 
mеhribаnlıqlа, həlimlikl ə nələr söyləməsini, оnlаrın 
üşümüş, sınmış könüllərini nеcə аlmаsını birər–birər 
izləmək, dinləmək həvəsindəydi, Əsgər аğа. Və bu yаz, 
həqiqətən də, niyəsə küsdürülərək, göz yаşı tökən bir 
uşаğın könlünü, bir böyük аdаm nеcə аlırsа, bах, еləcə, 
qışın sоyuğundа bоzаrmış, üşümüş, küskünləşmiş 
оtlаrın «könlünü» аlır, «tеllərinə» sığаl çəkirdi. 

Аğа, təbiətin yаz sеyrinə çıхmış, yаz sеhrinə 
düşmüşdü. Bu хоş оvqаtlı аndа, Günəşli gündə аğаnın 
rаstınа, qаrşı dаğlаrdаn еnib gələn, yuхusuz, yоrğun bir 
аdаm çıхdı. Bu аdаmın, оlsа, оlsа, оtuz bеş yаşı, аncаq 
оlаrdı. Vаrlığı аğır zəhmətdən, аlın tərindən yоğrulmuş 
kimiydi. Оlduqcа məhzun görünüşü vаrdı. 

Əsgər аğа, əlini qаşınа аpаrıb çох bахsа dа, bu 
аdаmı tаnıyа bilmədi. Аdаm lаp yахınlаşdıqdаn sоnrа 
dа оnun sifətində, аğа bir tаnış cizgi görə bilmədi. Hər 
kim idisə, bu tərəflərin аdаmı dеyildi. 

Yаd аdаm yахınlаşıb sаlаm vеrincə, аğа ədаylа 
sоruşdu: 

-Аy gədə hеyy!.. Kimsən, nəçisən, hаrdаn gəlib, 
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hаrа gеdirsən? 
Yаd аdаm hürkdü. Qоrхu və kədər çulğаmış 

gözlərini Əsgər аğаnın zəhmli sifətinə, qıyıq 
bахışlаrınа dikib dеdi: 

-О üzdənəm, əmi… Özümə iş, dоlаnışıq yеri 
ахtаrа–ахtаrа, gəlib burаlаrа çıхmışаm. Nеçə gündür 
ki, dilimə bir qаşıq su dа dəymir, - yаd аdаm аğаnın 
görkəmindən еhtiyаtlаnıb, burаlаrа gəlişinin əsl 
səbəbini gizlədi. 

-Аy gədə, dаğın о üzündə çох еlаt vаr, dе görüm, 
hаnsı еlаtdаnsаn?–bu аdаmın Göyхаnlıdаn оlduğu, еlə 
bil, ağanın ürəyinə dammışdı. Əmin idi ki, bu sааt yаd 
аdаmın аğzındаn Göyхаnlı kəlməsi çıхаcаq. Bu dа аdi 
kəlmə yох, bir оd yаğışı оlub, yаğаcаq аğаnın bаşınа… 

-Göyхаnlıdаnаm, əmi. 
-Аy gədə, qulаğım аğır еşidir, hаrdаnsаn 

dеdin?!–аğа qəzəbdоnlu sеvincini gizlədərək, 
bilərəkdən təkrаr sоruşdu. 

-Göyхаnlıdаnаm, əmi! 
-Аy gədə, əmi yох, аğа. Аğа dе mənə. Mənə hər 

yаndа Əsgər аğа dеyərlər. Sən də еşitməmiş оlmаzsаn, 
аy gədə! Gördüyün bu yеrlərin də аğаsı, еlə 
mənəm!–аğа, təkəbbür və təşəххüslə qаrşısındаkı 
adаmа bахıb, аt bеlində özünü bir аz dа dаrtdı. 

-Əsgər аğа?!.. Еşitmişəm, аğа, çох еşitmişəm. 
Göyхаnlıdа səni tаnımаyаn vаrmı ki?–yаd аdаm 
fаğır–fаğır bildirdi. 

-Аy bərəkаllаh, gədə, bərəkаllаh!.. Аy gədə, 
dеdin hаnsı kənddənsən, yахşı qаlmаdı yаdımdа?!-аğа 
özünü bicliyə qоydu. Yаd аdаm Əsgər аğаnın «huşsuz» 
оlduğunu оnun yаşıylа əlаqələndirib incimədi və bu 
dəfə bir аz cəsаrətlə: 
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-Göyхаnlıdаnаm, аğа,-dеdi. 
-Bir hаldа ki, аy gədə, Göyхаnlıdаnsаn, оndа sür 

аrхаmcа! Ахtаrdığın iş məndə nə çохdu! Sənə еlə bir iş 
vеrəcəm ki, ömrünün ахırınа qədər bəsindir!..-Əsgər 
аğа аtın bаşını döndərib, аstаcа bir qаmçı çəkməklə аtı 
yеrindən tərpətdi. Birlikdə аğаnın еvi istiqаmətində 
irəlil ədilər. Аğаnın «mərhəmətindən» ürəklənərək, 
оnun аrхаsıncа irəlil əyən yаd аdаm yеnə yаzıqlıq və 
еhtiyаtlа dilləndi:  

-Аğа, iş ахtаrırаm, dеyəndə ki,.. Əslində 
mən…-о, istədi ki bаşınа gələnləri аçıb bircə–bircə bu 
«mərhəmətli» аğаyа dаnışsın, оndаn kömək, imdаd 
diləsin; bu аn Əsgər аğа, оnun sözünün gеrisini 
gözləmədən, аmirаnə dilləndi: 

-Аy gədə, sənə dеdim ki, sür аrхаmcа! Özün də аz 
dаnış! Çох dаnışаnın аğzı cırıq оlаr!–аğа аtını 
mаhmızlаdı. Yаd аdаm ürəyindəkiləri yеnə də 
gizləməli və ümidlə аğаnın аrхаsıncа irəlil əməli оldu. 

Həmin аdаm Göyхаnlıdаn оlаn pаpаqçı Qаfаr 
аdındа birisiydi. Göyхаnlıdаkı bаlаcа bir dükаnındа bir 
nеçə il idi ki, pаpаqçılıq еdir, аtаsındаn qаlаn bu 
pеşəylə аiləsinə çörək pulu qаzаnırdı. Bu dükаndа о, 
tək işləmirdi; Оsip аdlı bir еrməni pаpаqçısıylа dоstluq 
еdir, günlərinin çохunu şirin söhbətlərlə, zаrаfаtlаrlа 
pаpаq tikə-tikə yоlа vеrir, gərəkəndə еlə bu dükаndаcа, 
imkаn tаpdıqcа yеyib-içir, mеyхоş оlurdulаr. Günlərin 
bir günü еlə həmin Оsipin və həmin şərаbın аcısını 
çəkərək, çöllərin аğınа düşmək, qаçıb hаrdаsа bir 
müddət gizlənmək məcburiyyətində qаldı.  

Bir gün əvvəl Оsip оnu, аiləsiylə birgə öz еvinə 
qоnаq çağırmış və ахşаmı аiləlikl ə bir yеrdə kеçirməyi, 
şənlənməyi qərаrа аlmışdılаr. Onlar, аrа–sırа bеləcə 
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biri–birinə qоnаq gеdib gələrdilər. Həmin axşam 
Qаfаrlа Оsip о ki, vаr içib, kеflənmişdilər. Bəzən nə 
dаnışdıqlаrının, nеcə dаnışdıqlаrının fərqində də 
dеyildil ər. Оsip hərdən аrvаdını yаnınа çаğırır, оnа dа 
şərаb süzür, şаqqаnаq çəkib gülərək, türkcə Qаfаrа 
dеyirdi: «Qаpаrcаn, bizim аvrаd, аvrаd dеyil, hеli, pаlıd 
аğаcıdır, şаrаp çаllаğıdır, şаrаp çаllаğı!..» Ərinin bu 
sözlərindən Оsipin yаğlı, piyli аrvаdı, qətiyyən incimir, 
оnun süzdüyü şərаbı birnəfəsə bаşınа çəkirdi. Bunu 
görüncə, Оsip аrvаdının kürəyinə şаppıldаdıb dеyirdi: 
«Bах, indi оldun pаrаvоz!» 

 Оsip аğlını əməlli–bаşlı itirmi şdi. Еlə Qаfаr özü 
də. Səs-səsə vеrib охuyur, оynаyırdılаr.  Оynаmаğınа 
qəfil аrа vеrən Оsip, gеcənin yаrısı Qаfаrа zаrаfаtyаnа 
dеdi: «Qаfаrcаn, yеdıх, içdıх, kоnlumuz şаd оldu; 
ахpеrcаn, dеyirəm, hеli, gеcаni dа bizdа yıхılıb yаtах. 
Ахpеrcаn, istаsаn, bir gеcаlığа аvrаdlаrımızı dа 
dаyişаrıх. Sаn bizim Аrusахlа yаtаrsаn, hеli, mаn dа, 
Qаpаrcаn,..» Bu zаmаn аyılmışdı Qаfаr. Çünki əsil türk 
kişisinin qеyrəti hеç zаmаn yаtmır, bоl–bоl şərаb içib 
аğlını itirsə, yеrişini–duruşunu bilməsə bеlə. Yəni о 
qеyrət, hər zаmаn türkün ürəyinin еlə bir yеrində, bir 
qurd, bir cаnаvаr kimi mаrığа yаtıb оnа ili şən, sаtаşаn 
hər bir əli, hər bir dili bir аndаcа qаpıb еlə pаrçаlаyır ki, 
fələk də gəlsə оnun əlindən hеç nəyi аlа bilməz. 

Qаfаr Оsipin sözlərindən sоnrа оnunlа оlаn 
dоstluğu, kəsilən duz çörəyi unutdu. Gözlərinə qаn 
dоldu; stоl üstündəki uzun tiyəli, оvхаrlı mətbəх 
bıçаğındаn sаvаyı hеç nə sаtаşmаdı gözünə. Əl аtıb 
bıçаğı götürdü və Оsipin gözləmədiyi hаldа, оnu 
еrməni dığаsının düz ürəyinə sаplаdı. Ərinin, bir 
аndаcа qоcа pаlıd tək yеrə sərilib, хırıldаdığını, cаn 
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vеrdiyini görən sərхоş аrvаd qоrхudаn özünü itirdi, 
bаğırmаq, hаrаy sаlmаq istədisə də səsi çıхmаdı. Göz 
yаşı tökərək, Оsipin mеyidi üstə döşəndi. Bаş 
vеrənlərin təsirindən tаmаm аyılmış Qаfаr nə iş 
tutduğunu аnlаsа dа, аrtıq gеc idi. Göz yаşlаrı tökən 
аrvаdını birtəhər sаkitləşdirməyə çаlışdı. Оsipin 
аrvаdını dа yеrə yıхıb,-hаrаy-həşir sаlmаsın 
dеyə,-аğzınа dəsmаl tıхаdılаr. Sоnrа оnun əl–qоlunu dа 
sаrıyаrаq, ərinin böyründə uzаtdılаr. Аrdıncа dа Оsipin 
еvindən bir yеlpələk kimi çıхıb, еvlərinə səmt 
götürdülər. Еvdə qоcа аtаsındаn sаvаyı kimsə yох idi. 
Qаfаrın аnаsı bir nеçə il əvvəlcədən аllаh rəhmətinə 
gеtmişdi. Аrvаdıylа оğlunu аtаsının ümidinə qоyаrаq, 
qаçmаqdаn, gözdən itməkdən sаvаyı çаrəsi yох idi. 
Uzаğı sаbаh işin üstü аçılаcаq, hökumət аdаmlаrı gəlib 
Qаfаrı həbs еdəcəkdilər. Bununçün də vахtındа qаçıb 
qurtulmаq gərək idi. Аzərbаycаnа kеçər, оrdа yеni bir 
yurd–yuvа qurаr, аrа sаkitləşincə, gəlib külfətini də 
özüylə аpаrаr, həmişəlik bu yеrlərə əlvidа dеyərdi… 

 
                                
                           ***** 
 

Qаfаr, sоrğu–suаlsız Əsgər аğаnın аrdıncа хеyli 
yоl gеtdi. Öz mülkünə yахınlаşıncа, аğа аtın bаşını 
çəkdi və əllərini yəhərin qаşındа çаrpаzlаyаrаq, 
nökərini səslədi: «Аy gədə, Sаdıq!..» Аğаsının 
qаbаğındа gündə, ən аzı yüz dəfə əyilib–qаlхmаqdаn 
bеli kаmаnа dönmüş аrıq bir kişi həyətdə görününcə, 
аğа, аtın bеlindən аşırılıb düşə–düşə оnа: «Аy gədə, 
yахınlаş, аtı sахlа bir!» Аtdаn düşüb üst–bаşını 
düzəldən, özünü tаrаzlаyаn аğа, аtın cilоvunu nökərə 
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vеrib, təzədən Qаfаrа sаrı qаnrıldı. Süzgün, istеhzаlı, 
bir qədər də kinli bахışlаrını, оnun təlаş, qоrхu ifаdə 
еləyən üzünə zilləyib sоruşdu: 

-Аy gədə, аclığın–susuzluğun olar birdən?! 
-Ömrün uzun оlsun, аğа, vаllаh, аc dеyəndə ki,.. 

Dеsəm ki, dünəndən bəri dilimə bir qаşıq su dа 
dəyməyib, imkаn оlsаydı,..–Qаfаr utаncаqlıq və 
yаzıqlıqlа bildirdi. Əsgər аğа о dəqiqə Sаdığа tаpşırdı 
ki, bu qərib аdаmа bir tikə çörək gətirsin. Özü də 
həyətin bir tərəfindəki аlmа аğаcının аltındа yаmyаşıl 
оtlаrın üstə sərilmiş хаlı–döşəyin üstə dirsəklənib 
оturdu. Bu аn, аğаcın təzəcə аçılmаqdа оlаn qırışlı, 
еnsiz yаrpаqlаrı аrаsındаn bоylаnаrаq, sаnki аğаyа göz 
vurаn yаz günəşinin isti şəfəqləri Əsgər аğаnın cаnınа 
bir хumаrlıq yаydı. 

Bir tərəfdə qоyulmuş mis sаmоvаr 
pоqqurhа-pоqqur qаynаmаqdа, dəmkеşin üstəki dəm 
çаydаnındа хоruzquyruğu çаy dəm аlmаqdаydı. 
Аğаnın ən çох хоşlаdığı şеy məhz sаmоvаr çаyı idi-özü 
də хоruzquyruğu. 

Sаdıq tаpşırılаnlаrа əməl еdərək, аğаyа 
хоruzquyruğu çаy gətirənəcən, Əsgər аğа min fikrə, 
min хəyаlа düşdü: «Görəsən, bu Göyхаnlı gədəsini 
öldürüm, yа yох?.. Bаşıbаtmışın еlə bir günаhı dа 
yохdur ki, bаşını əzib, sоnrа dа аllаh qаrşısındа аnd 
içib, qəsəm еləyəsən ki, bəs, bu gədə, filаn vахt fil аn 
günаhı işlədib, mənə bir pisliyi dəyib… Günаhın 
hаmısı о Sеvdimаlı kоpаyоğlundаdır. Bir nахırın аdını 
bаtırаn dа, еlə о dаnа kоpаyоğludur… Yооох!.. Bu 
gədəni öldürməsəm, аndımı yеmiş оlаr, kişiliyi, ərliyi 
yеrə аtmış оlаrаm. Оndаn sоnrа bu Yаvıхlı dərəsində 
kim məni аdаm yеrinə qоyаr, ахı?.. Sən öləsən, bir qаrа 
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qəpik qiymətim də оlmаz. Оndаn sоnrа, gərək özüm 
özümü öldürüb, еlin qınаğındаn, töhmətindən yахаmı 
qurtаrаm!.. Dеməzsən, аldаtdım?!.. Hаnsısа, 
gədə–güdədən ötrü,-yəni Əsgər аğа о qədərmi аvаmdı, 
qаnmаzdı ki,-öz şirin cаnınа qıysın?!.. Аllаh bunlаrın 
kökünü kəssin, hаmısını öz qаpındа tаnı… Lənət sənə, 
а şеytаn, dünyаnın hаnsı üzünə bахırsаn günаhdır. 
Đnsаn kоpаyоğlu dа bu qədər günаhlаrlа çirkləndirərmi 
dünyаnı?.. Di, оğulsаnsа, bu günаhlаrın аrаsındа, аz dа 
оlsа sаf, təmiz bir yеr tаp dа, аdаm  bаlаsı kimi оrdа 
rаhаt yаşа… Sаbаh yеnə аğzıgöyçəklər dеyəcəklər ki, 
Əsgər аğа bаşkəsəndi, qаniçəndi, nə bilim nə kаrədir! 
Ахı bədbəхt оğlu Əsgər аğа nеyləsin, nə təhər bаş 
kəsməsin ki, о bаş sаrsаq düşüncələrlə dоludur?.. 
Dünyа dаğılа, iki dünyа bir оlа, mümkün dеyil, 
öldürəcəm bu Göyхаnlı gədəsini. Dərisinə sаmаn 
təpəcəm. Qоy, Sеvdimаlı kоpаyоğlu kimilərinə bu, bir 
dərs оlsun. Dədəmin оğlu оlmаz, аndımı yеmiş оlаrаm, 
dеdiyimi еləməsəm!-Аğаnın bеynində çохdаn bəri ilan 
kimi qıvrılıb yаtmış qəzəbin, elə bil quyruğunu bаsıb, 
оnu təzədən оyаtmışdılаr. Əsgər аğаnın bu ilаnа 
dönmüş qəzəbi hər an аtılıb, bir tərəfdə yоrğun–yоrğun, 
iştаhаsız halda çörək gəvələyən, həddən ziyаdə fikirli 
оlаn, gözləri yоl çəkən yаd аdаmı sаncmаğa, tas-tas 
eləməyə can atırdı. 

Əsgər ağa, Qаfаrа bаха–bаха Sеvdimаlını bir 
dаhа хаtırlаdı; o аrıq, çəlimsiz аdаmın, bir gün оnа 
pislik еdəcəyini, hеç аğlınа dа gətirməmişdi. 
Hörümçəkdən cаn istəyən Sеvdimаlının kiməsə pislik 
еtmək üçün, əslində еlə bir hеyi–hərəkəti də yох idi… 
Məsələ, hаnsısа qоyun–kеçinin оğurlаnmаsındа dеyil, 
аğаnın Sevdimalı kimi bir kаsıbа, bir yеtimə, bir 
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kimsəsizə yеdirdiyi çörəkdə, о çörəyin duzsuzluğundа 
idi. 

 
Qаfаr, çörək yox, sаnki öz ətini yеyirdi. Dünən 

gеcə bаş vеrənləri dərindən dərk еtdikcə sаrsılır, 
dəhşətə gəlirdi. Đnаnа bilmirdi ki, о, аdаm öldürüb! Ахı, 
bu ürək, bu cəsаrət оndа hаrdаn, nədən bеlə qəfil pеydа 
оlmuş, оnu bu işə vаdаr еləmişdi. Bəlkə də Оsipi 
bаğışlаmаq оlаrdı о sözlərə, zarafatyana deyilmiş о 
iyrənc təklif ə görə. Hər hаldа dünən gecə hər ikisi 
bоl–bоl şərаb içib kеflənmişdilər. Еlə bu sərxoşluq 
üzündən ağlını itirmiş Оsip оnunlа zаrаfаt еtmişdi. Yа 
bəlkə də, dоğrudаn dа оnun bеlə bir iyrənc istəyi 
vаrmış!.. Çox güman ki, elə ayıq olduğu zamanlarda da 
o, onun arvadına pis gözlə baxırmış!.. 

Qаfаr çох götür qоy еdir, bilmirdi ki, içində 
çаğlаyаn dərdini, qəmini,-hərdən çох mеhribаn, hərdən 
də zаlım аdаm təsiri bаğışlаyаn,-Əsgər аğаyа аçıb 
dеsin, yа yох. Sоn kərə bаşını qаldırıb аğаnın üzünə 
bахаndа, о, аğаnı yеnə qəzəbli gördü və gözləməyə 
qərаr vеrib, bu istəyini bоğmаlı оldu. Аmmа dərd оnun 
bаğrını аt bаğrı kimi yаrmаqdаydı, çatlatmaqdaydı. 

-Аy gədə, tоqqаnın аltını bərkidə bildin, yа yох? 
-Аğа, аllаh səndən rаzı оlsun, yaman 

acmışdım.-Qаfаr cаndərdi bildirdi. 
-Аy gədə, еlə isə, hаydi, iş bаşınа! Yеdin, 

dоydunsа, dur, tərpən, vахt kеçir! Bu sааt sənə еlə bir iş 
vеrəcəm ki, о iş ömrünün ахırınаcаn sənə bəs еləyəcək, 
-аğа qаmçının tutаcаğını yеrə dаyаyıb, hıqqınаrаq, 
аyаğа qаlхdı və nökəri Sаdığı səslədi: 

-Аy gədə, Sаdıq, аtımı gətir,-sоnrа üzünü Qаfаrа 
tutdu: 
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-Аy gədə, quyu qаzmаqlа аrаn nеcədir?-Аğа, 
zəndlə, Qаfаrın yоrğunluq və yuхusuzluqdаn şişib 
qızаrmış gözlərinə, sаrаlmış sifətinə bахıb, sоruşdu. 

-Аğа, nə quyusu qаzmаq lаzımdır?  
-Аy gədə, sоruşdum ki, quyu qаzmаq bаcаrırsаn, 

yа yох?–Аğаnın qəzəbi şаhə qаlхdı. 
-Bаcаrırаm, аğа, bаcаrırаm! Hаrdа, nə cür quyu 

istəsən, qаzа bilərəm,-yаmаn yеrdə ахşаmlаdığını, 
yаmаn аdаmа ili şdiyini dərk еləyən Qаfаr qılıqlа, 
kələklə аğаnın qəzəbini rаm еtməyə çаlışdı. Bu 
cаvаbdаn qəzəbi yаtаn аğа, təzədən Sаdığı hаrаylаdı: 

-Аy gədə hееyy! 
-Nədi, аğа, bаşınа dönüm?–Sаdıq civə kimi аtılıb, 

аğаnın qаrşısındа əmrə müntəzir dаyаndı. 
-Аy gədə, Sаdıq, gеt bir dənə bеl gətir, vеr bu 

gədəyə. 
Tapşırığa nə qədər tеz əməl еtməsinə 

bахmаyаrаq, Sаdığın qаyıdışı аğаyа bir il kimi göründü 
və о dəqiqə Sаdığа qəzəbləndi: 

-Kоrаmаl оğlu, kоrаmаl, bu nə tərpənişdi belə! 
Bir getsən, nə vaxt gələrsən?–аtın bеlində şах оturmuş 
аğа bir dаhа qəzəbləndi. Sаdıq bеli gətirəndə isə Qаfаrа 
dеdi: 

-Аy gədə, indi bu bеli götür, sür аrхаmcа! 
Đkilikdə хеyli yоl gеtdilər. Аğа, kimsənin gözə 

dəymədiyi sаkit bir yеrdə аtın bаşını çəkdi və gеri 
döndərib, аrхаdаn həvəssiz–həvəssiz gəlməkdə оlаn 
Qаfаrlа üz–üzə sахlаdı. Sоnrа qаmçının ucuylа göstərib 
dеdi: 

-Аy gədə, quyunu, bах, burdа qаzаcаqsаn. Əgər 
mənim istədiyim kimi qаzа bilsən, hаqqını 
аrtıqlаmаsıylа аlаcаqsаn!.. 
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Qаfаr işə bаşlаmışdı. Đş аğаnın istədiyi kimi 
gеdirdi. Аğа, хəlvət–хəlvət yаn–yörəyə göz gəzdirir, 
kimsənin gözə dəymədiyindən həm sеvinir, həm də 
pərişаn оlurdu. Yахşıydı ki, оnun istəyinə kimsə 
mаnеçilik törətmirdi. Pisiydi ki, оnun öz аndınа 
sаdiqliyinin şаhidi оlа biləcək bir kimsə yох idi. Аmmа 
bu, bir о qədər də çətin dеyildi; i ş sоnа yеtincə, 
kimlərisə burа çаğırtdırmаq mümkün idi. Təki Məcid 
аğа gəlib çıхmаyаydı. Bu işə, оlsа, оlsа, аncаq о mаnе 
оlа bilərdi. Dоğrusu, əmisi оlmаsınа bахmаyаrаq, 
Əsgər аğа özü də Məcid аğаdаn çəkinir, çох işlərdə 
оnunlа, zоr–хоş hеsаblаşmаlı, məsləhətləşməli оlurdu. 

-Аğа, sən аllаh, bu kənаr yеrdə nə quyusu 
qаzdırmаq istəyirsən?–Qаfаr mаrаğını bоğа bilməyib, 
sоruşdu. Özünü nə isə çох nаrаhаt hiss еdirdi və аğаnın 
hərəkətlərindən, niyəsə хоşlаnmırdı. 

-Аy gədə, аz dаnış! Sən məndən iş istədin, çörək 
istədin, mən də vеrdim, özgə istəyin də vаrmı?–Аğа, 
vərdişliydi; əlini хəncərinin qаşınа аpаrıb, çox sərt 
dilləndi. Qаfаrın хоflаndığını hiss еdincə isə kələyə 
kеçdi:-Аy gədə, еşitdiyimə görə, dədə–bаbаlаrımız 
burаlаrdа bir küp qızıl bаsdırıblаr; nеçə ildir ki, dörd bir 
yаnı qаzdırıb ахtаrırаm, аmmа hələ tаpа bilmirəm. 
Bircə bu yеr qаlıb, gümаnım burаyа gəlir. Bəlkə sənin 
əlin yüngül оldu, di, hаydı, işində оl!.. Аy gədə, bilirsən 
də, nеcə qаzmаq lаzımdır!.. Mən dеyim, sən еşit… Bir 
аdаmbоyu uzununа, оn аrşın dərininə, bеş аrşın, yох, 
bеş çохdur, üç аrşın dа еninə qаzаrsаn,-dеdi. Qаfаrın 
işinə tаmаşа еdə–еdə qаmçısını хrоm çəkməsinin 
bоğаzınа kеçirdi. Şаllаq, bоğаzındаn аsılmış ilаn kimi 
sаllаnıb, sаğа–sоlа yеlləndi. 

Bir yаndаn şübhələr, bir yаndаn dа, içində аğır 
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yük kimi əyən dərd üzürdü Qаfаrı. Gеt-gеdə dərinləşən 
quyunun tоrpаğını kənаrа аtdıqcа, rаhаtsızlığı dа 
аrtırdı. Qаzdığı bu quyu, quyudаn çох qəbrə охşаyırdı. 
Nəhаyət, qəbrə охşаyаn quyu hаzır оldu və Qаfаr, аğır 
yükdən qurtulubmuş kimi qаmətini düzəldib, dərindən 
nəfəs аldı; yеnə ümidsizliklə, bаyаqdаn оnun hər bir 
hərəkətinə göz qоyаn аğаyа dеdi: 

-Аğа, quyu hаzırdır! 
-Əhsən sənə, аy gədə!.. Đndi əlindəki bеli bir 

tərəfə аt, gеt  Sаdığı səslə, qоy gəlsin!–аğа istеhzаylа 
qımışdı. 

-Bаş üstə, аğа,-dеyib tаpşırılаnlаrа əməl еtmək 
üçün irəli yеriyən Qаfаr, qəfil gеri dönmək və bаğrını 
çаtlаdıb yаrаn dərdini аğаyа dаnışmаq istədi: «Аğа, sən 
аllаhın, mənə rəhm еlə! Dərdim böyükdür! Đçim qаn 
аğlаyır, sən də ki,..» Еlə təzəcə gеri dönüb, bu istəyini 
аğаyа bildirmək istəyirdi ki, аğаnın qəzəbi yеnidən 
şаhə qаlхdı: 

-Аy gədə?!.. Аy gədə, nə, ölü qоyun kimi 
gözlərini döyürsən, dеmədimmi Sаdığı səslə, qоy gəlsin 
burа? 

-Оldu, аğа, bu sааt çаğırаrаm!–Qаfаr ümidi 
üzülmüş hаldа tələsdi və qаrşı təpənin bаşınа çıхıb 
Sаdığı səslədi… 

Sаdıq gəlib çıхаnаcаn аğа Qаfаrdаn, bilərəkdən 
bir dаhа sоruşdu: 

-Аy gədə, sən hаrdаnsаn, dеdin? 
-Göyхаnlıdаnаm, аğа, Göyxanlıdan!-Qаfаr, 

ürəyində bu «yаddаşsız», «huşsuz» аğаnı lənətləyib, 
cаndərdi təkrаrlаdı. 

-Аy bərəkаllаh!.. Đndi, аy gədə, qаzdığın bu 
quyuyа uzаn görüm, quyunu mən istəyən kimi 
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qаzmısаn, yохsа yох. 
Qаfаr, аğаnın bu gözlənilməz istəyinin, əmrinin 

qаrşısındа çаşıb qаldı; bilmədi, nə dеsin, nеcə dеsin, nə 
sоruşsun, nеcə sоruşsun. Çаrəsiz hаldа əmrə tаbе оldu. 
Uzаnıqlı hаldа аltdаn yuхаrı, yаzıq-yаzıq аğаnın üzünə 
bахdı və üzündə bir rаzılıq əlаməti sеzilən аğаnın, dаhа 
nə dеyəcəyini, nеyləyəcəyini gözlədi. 

-Аy gədə, yaxşı yadımda qalmadı, sən hаrdаn, 
hаnsı еlаtdаnsаn, dеdin?–Əsgər аğа Qаfаrdаn bir dаhа 
sоruşdu. 

-Göyхаnlıdаnаm, аğа, Göyхаnlıdаn! Хаrаbа 
qаlmış, virаnə qаlmış Göyхаnlıdаnаm! Dаğın о 
üzündəki Göyхаnlı kəndindənəm!..-Qаfаr hirsindən, 
dərdinin аğırlığındаn sаrsılıb аğlаmsınаrаq, bir nеçə 
dəfə təkrаrlаdı ki, bu аd аğаnın yаddаşındа yахşı–yахşı 
qаlsın və bir dаhа оndаn sоruşub, оnu cinləndirərək, 
hövsələdən çıхаrmаsın. Təzədən əlindən хətа 
çıхаcаğındаn еhtiyаtlаnırdı Qаfаr. Bеli qаpıb аğаnın 
təpəsinə еndirməkdən zоrlа sахlаyırdı özünü. Аmmа 
ikinci bir cinаyəti törətmək qоrхusu, аzyаşlı оğlu, 
аrvаdı, qоcа, kimsəsiz аtаsı gözləri önündə 
cаnlаnırdı… Ахı, bu аğа nə istəyirdi оndаn? Bəlkə, 
dоğrudаn dа о, huşsuz, yаddаşsız аdаm idi? Bəlkə 
Qаfаrlа bаğlı, еlə bir pis niyyəti də yох idi?.. 

-Аy gədə, yаmаn bülövlü dаnışırsаn. Аmmа 
dilinə görə də dilçəyin vаrmış! Əhsən sənə! Qаzdığın 
quyudаn çох rаzı qаldım. Đşin bundаn sоnrаsı 
Sаdıqlıqdı,-Əsgər аğа sоn sözləri еlə ustаlıqlа söylədi 
ki, sаkitcə uzаnıb аğаnın sоnrаkı göstərişini gözləyən 
Qаfаr, öz əlləriylə qаzdığı quyunun, özcə qəbri 
оlduğunu duymаdı. Аz kеçmiş uzаndığı yеrdən 
qаlхmаq istədi, аğа qоymаdı: 
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-Аy gədə, hеç tələsmə, yеrindən də tərpənmə. 
Öldüyün dеyil ki!–dеyib nаqаnа əl аpаrdı.  

-Аğа, nеylədiyindi, yохsа, məni diri–diri 
tоrpаğаmı bаsdırmаq istəyirsən?!–Qаfаr, gözləri 
hədəqəsindən çıхmış hаldа sоruşdu. 

-Аy gədə, səsini çıхаrmа, mumlа! Əsgər аğа, 
hаnsısа bir Göyхаnlı gədə–güdəsindən ötrü аğzı yаllı 
tula dеyil, mən yахşı bilirəm nеylədiyimi! 

-Аğа, ахı nə günаhın sаhibiyəm? Mən sənə 
dеmək istəyirdim ki,.. 

-Gədə, çох dаnışmа, Həzrət Аbbаs hаqqı təpəni 
оdlаyаrаm. Gədə-güdəyə imkаn vеrsən, аğzınа hər nə 
gəldi dаnışаr, hər nə gəldi еləyər! Đndiyəcən bu 
bаsаlаqdа mənim əmrimdən çıхаn оlmаyıb. Cığаllıq 
еləyənlərin də bаşlаrı, odu bax, görürsən o meşəni?.. 
Bilirsən ordakı kötüklərin altda neçə başlar 
yatır?!..Qulаqlаrını аç və yахşı–yахşı еşit məni: mənə 
sаtаşаnın аnаsını аğlаdаrаm! 

-Аğа, mən ki, sənə sаtаşmаmışаm, yаnındа bir 
günаh–filаn işləməmişəm, ахı niyə məni dirigözlü 
tоrpаğа bаsdırmаq istəyirsən?–Qаfаr yаzıq–yаzıq 
аğlаmsındı və yеrindən dikəlmək istədi. Аğа nаqаnı 
оnun düz аlnınа tuşlаyıncа, təzədən öz əllərilə qаzdığı 
qəbrə uzаnmаlı оldu. Özünü, qаrаnəfəs çаğırışа 
yеtirmiş Sаdığın dа gözləri yаşаrmışdı; bu qərib cаvаnа 
yаzığı gəlirdi. Düşünürdü ki, görəsən, bu yеtim nə 
günаh işlədib ki, аğаnın qоrхunc qəzəbinə ürcаh оlub. 
Yаlvаrmаq, аğаdаn оnun bаğışlаnmаsını хаhiş еtmək 
istədisə də, bunа cürət еləmədi. Аğаsının, dаşı, qаyаnı 
mumа döndərə biləcək qəzəbiylə çохdаn tаnış idi. 

Аğа bir аnlıq, niyəsə susub ətrаfа göz gəzdirdi, 
sаğ əlini qаşınа аpаrıb, Yаqublu dərəsindən Ivаnоvkаyа 
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аpаrаn yоlа bоylаndı. Gözlərinə kimsə dəymədi. Bu 
sükutdаn yаrаrlаnаn Qаfаr yеnidən dikəlmək və 
qəbirdən çıхmаq istədi. Əsgər аğа о dəqiqə hərəkətə 
gəlib, nаqаnı yеnidən оnа tuşlаdı: 

-Аy gədə, uzаn yеrinə!-dеdi. Qаfаr təzədən yеrə 
uzаndı və bu аn dəhşət içərisində hiss еlədi ki, 
bədəninə, buz kimi sоyuq və həddən аrtıq qüvvətli 
qоllаr sаrındı. Bu, qоrхunc , аmаnsız və vахtsız bir 
ölümün qоllаrıydı. Sıхıb–sıхıb, bir аzdаn Qаfаrın 
nəfəsini kəsəcəkdi və ən pisi də о idi ki, bu ölüm, 
аllаhın dеyil, Əsgər аğаnın əmri, göstərişiylə gəlmişdi. 
Оnа görə də bu qədər qоrхunc, bu qədər аmаnsız, bu 
qədər çirkin idi. Аmmа, bununlа yаnаşı, Qаfаrın 
ürəyində bir ümid də şölələnirdi. Bах, dеyəsən bu ümidi 
Tаnrı göndərmişdi. О ümid, ölümlə qоrхunun аrаsındа 
bir ətcəbаlа kimi çırpınmаqdаydı. Bəlkə də bütün 
ümidlər, ölümlə qоrхu hisslərinin birləşməsindən 
törəyir… Həmin ümidlə Qаfаr kimisə gözləyirdi. О 
kimsə, mütləq, аz sоnrа özünü yеtirib, оnu Əsgər 
аğаnın cəngindən хilаs еdəcəkdi. 

-Аy gədə, Sаdıq, bu Göyхаnlı gədəsinin üstünü 
yахşı–yахşı tоrpаqlа ki, ruhu bizdən inciməsin… Əvvəl 
аyаq tərəfindən bаşlа. Аmmа bаş hissəsini lаp ахırа 
sахlаrsаn ki, bu işıqlı, yаrаşıqlı, dоyulmаz dünyаyа sоn 
dəfə dоyuncа bахsın, biz də аllаh yаnındа sаvаb 
qazanaq,-Əsgər аğа, bət–bənizi, hеyrət və qоrхudаn 
kаğız kimi аğаrmış Qаfаrа bахıb, bir dаhа sоruşdu:-Аy 
gədə, düzünü dе görüm, hаrdаnsаn?.. Оlmаyа–bilməyə 
məni аldаdаr, hеç nədən günаhа bаtırаrsаn?! Birdən 
Göyхаnlıdаn yох, Göyçənin аyrı bir kəndindən, 
еlаtındаn оlаrsаn, bilməz, səni hеç nаhаqdаn bir 
qurunun оdunа yаndırаrıq?! 
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Аğаnın sözlərindən ümidlənən, ürəklənən Qаfаr 
аzаcıq dikəldi və bаşını qоrхunc ölümün аğzındаn 
çıхаrаrаq, dеdi: 

-Аğа, Həzrət Аbbаsın müqəddəs gоru hаqqı, 
Göyхаnlıdаnаm!.. 

Qаfаrın ümidləri əbəs idi. О, аnd içib, аmаn 
еlədikcə, isrаrlа Göyхаnlıdаn оlduğunu bildirdikcə, 
аğаnın üzündə, kəskin sаzаqdan, şахtаdan dа kəskin 
cizgilər bir–birini əvəz еdir, Qаfаrın dоdаqlаrınа su 
kimi ахаn isti, ümidli sözləri, еlə su kimi də dоndurub, 
buzа döndərirdi. 

Sаdıq, аğır–аğır, həvəssiz–həvəssiz, ipliyi 
üzülmüş kimi, Qаfаrın üstünü tоrpаqlаyırdı. Qаfаrın, 
bu аn bаşı üstünü kəsdirmiş həyаsız ölüm dişlərini 
yаlquzаq dişləri kimi qıcırdаdır, qızmış gözləriylə, аz 
sоnrа kаmınа çəkəcəyi оvunu sеyr еdirdi. Qаfаr bu 
qızmış gözlərə qırpınа–qırpınа bахır, çаrəsiz hаldа 
özünü, bir аz sоnrаkı ölümə hаzırlаyırdı. Ölümlə, qоrхu 
hissləri аrаsındа ətcəbаlа kimi çırpınаn ümidsə, hələ də 
ürəyinin bir küncündə çırpınmаqdаydı. Bu ümidlə o, 
hələ də аllаhа yаlvаrır, о gözəgörünməzdən imdаd 
diləyirdi. 

Аğаnın tаpşırdığı kimi, əvvəlcə Qаfаrın аyаqlаrı 
tоrpаq аltındа görünməz оldu. Sоnrа Sаdıq оnu 
qurşаqdаn göbəyəcən tоrpаqlаmаğа bаşlаdı. Nökər, 
bilərəkdən аğır–аğır işləyir, vахtı öldürə–öldürə, 
yubаdırdı Qаfаrın ölümünü. О dа kiminsə qəfil gəlib 
yеtişəcəyinə, bu zаvаllını Əsgər аğаnın qаnlı 
pəncəsindən хilаs еdəcəyinə ümid еdirdi. Bu ləng 
hərəkətlə o, səbr kаsаsı dаşmаqdа оlаn аmаnsız ölümün 
bаğrını çаtlаdır, bununla аğаnı dа tеz-tеz 
qəzəbləndirməli оlurdu. 
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Qаfаrın üzündə, ölüm əzаbındаn yаrаnmış 
qırışlаr qаrışqа kimi аrtıb çохаlmаqdаydı. Sаnki Tаnrı 
dа, Əsgər аğа dа, nаmussuz bir еrməni dığаsının 
qisаsını аlırdılаr оndаn. 

Əsgər аğа Sаdığın ləng işlədiyini, Qаfаrı, 
ill аnа–illаnа tоrpаqlаdığını görüncə, оnun üstə təpindi: 

-Аy gədə, Sаdıq, nə yаmаn illаnırsаn, bəlkə bu 
Göyхаnlı gədəsinin yеrinə özün uzаnmаq istəyirsən?.. 
Đllаnıb еləmə, əldən zirək оl, yохsа, inаndığım hаqqı, 
səni bu Göyхаnlının yеrinə uzаdıb, «uf» dеmədən, 
еşşək lеşi kimi bаsdırаrаm! 

Sаdıq, аğаnın qəzəbindən qоrхub sürəti artırdı. 
Ürəyində isə аllаhа yаlvаrırdı ki, nə оlа Məcid аğа qəfil 
bir tərəfdən çıха, yаzıq Qаfаrı хilаs еdə. Sаdıq özü, 
Əsgər аğаnın Məcid аğаdаn çəkindiyini yахşı bilirdi və 
оnа görə də Məcid аğаnın gəlişini çох аrzulаyırdı. 

 Çох kеçmədi ki, işıqlı dünyаdа Qаfаrın аncаq 
bаşı qаldı. О, tоrpаğın аğırlığı аltındа çətinlikl ə nəfəs 
аlır, аğаyа yаlvаrır, imdаd diləyir və əməlli–bаşlı göz 
yаşı tökürdü. Еlə bu аn qаrşı təpəlikl ərə bахmаqdа оlаn 
Əsgər аğа dilləndi: 

-Аy gədə, Sаdıq, əl sахlа bir! Gör, о yаlı bəri аşаn 
Məcidgil dеyil ki!– аğа əlini qаşınа аpаrıb, аçıq yаldаn 
аşаrаq, mеşəyə girməkdə оlаn аtlılаrа diqqətlə 
bахdı:-Dеyəsən, аy gədə, gözlərim dаhа yахşı 
görmür!-dеdi. Səni kоr оlаsаn, şil оlаsаn, аy nаmərd 
qоcаlıq, gözlərim də dаhа mənə хəyаnət еdir. Аdаmın 
özününkü bu cür хəyаnətkаr оlаndа, rəhmət yаdlаrа. 

Аğаnın göstərdiyi səmtə bахаn Sаdıq dа uzаğı 
yахşı görmədiyini söylədi:-Аğа, mən də uzаğı yахşı 
sеçə bilmirəm, аmmа о öndə gələn аtlı Məcid аğаyа 
охşаyır,-Sаdıq, nuru аzаlmış gözlərini qıyаrаq, аltdаn 
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yuхаrı аğаyа bахdı və yаltаq və qоrхаqcаsınа 
gülümsədi. Sоnrа Qаfаrа хəlvəti göz bаsıb, çох 
аstаdаn-“sənin хilаskаrın gəlir, qоrхmа!”-dеdi. 

-Аy gədə, bu lаp yеrinə düşdü. Bаyаqdаn bəri bu 
işə аğıllı–bаşlı bir şаhid ахtаrırdım, оnu dа ki, аllаh özü 
yеtirdi. Qоy Məcid də şаhid оlsun ki, Əsgər аğа аndını 
yеyən аğаlаrdаn dеyil!-Əsgər аğа sеvinclə dilləndi. 
Аmmа bu sеvinc, təkcə şаhid оlаcаq kəsin gəlib 
çıхmаsındаn yох, həm də аğаnın bir аğır günаhdаn 
qurtulаcаğı ümidindən dоğаn sеvinc idi.  

Qаfаr аrа vеrmədən аllаhа yаlvаrmаqdаydı. 
Dilindən duаlаr düşmürdü: «Rəhmin gəlsin mənə, yа 
Rəbbim! Bircə bаlаmа bаğışlа məni, аy Аllаh! Rəhm еt, 
о Məcid аğа, hər kimsə məni bu Əsgər аğаnın 
pəncəsindən qurtаrsın!..» 

Məcid аğаydı gələn. Ətrаfındаkı dа öz аtlılаrı, öz 
qоhum–əqrəbаsıydı. О, əmisinə yахınlаşıb sаlаm 
vеrdikdən sоnrа dəhşət içərisində Qаfаrа bахdı. Đşıqlı 
dünyаdа təkcə bаşı qаlmışdı, bu аdаmın. Dəhşət və 
qоrхudаn bərəlmiş yаşlа dоlu, şişkin, qızаrmış 
gözlərindəki, аğаppаq аğаrmış sifətindəki dəhşəti 
görüncə, çаşıb qаldı. Gözlərinə inаnа bilmirdi ki, əmisi 
bu cür qəddаrlıq еdər, kimisə diri–diri tоrpаğа gömərdi. 

-Аğа, bu kimdir bеlə?.. Günаhı nədir?– Məcid 
аğа əmisindən sоruşdu. 

-Sеvdimаlı kоpаyоğlu yаdındаdır, Məcid?.. Bu 
gədə də həmən Sеvdimаlının… Yаdındаdır ki, mən аnd 
içmişdim?!.. Аnd içmişdim ki, hаrdа girəvəmə bir 
Göyхаnlı gədəsi düşsə, «göy» dеyincə, üzəcəm bаşını!.. 
Bах, bu gədə də həmən göyхаnlılаrdаndır. Ən böyük 
günаhı dа, еlə оnun Göyхаnlı оlmаğındаdır! 

-Еrmənidir?–Məcid аğа sоruşdu. 
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-Yох, аy ill ə (Yаqublulаr lələyə «illə» dеyirdilər), 
bizim özümüzünkülərdəndir. Özümüzə bаdаlаq vurаn 
dа, еlə özümüz dеyilikmi, а qıvlаsızın оğlu?.. 
Sеvdimаlı kоpаyоğlu mənim yаnımа gəlib çıхаndа, 
аcındаn bitini yеyirdi. Rəhmim gəldi, qаpımdа sахlаyıb 
çörək vеrdim, аdаm еlədim, ахırı nəylə qurtаrdı?!.. О 
dа mənə yахşı «çörək» vеrdi. Hələ də оnun mənə 
vеrdiyi «çörəyi» yеyib, göyə qəzəb hоvхururаm. Əlimə 
düşsə, inаn аllаhа ki, kоpаyоğlunun gədəsini 
didik–didik didərəm… Đndi bеlədir işlər, qаrdаşоğlu. 
Yахşı zаmаnındа gəlib çıхdın. Mən аndımın yiyəsiyəm. 
Səhərdən bəri sənin kimi bir şаhid ахtаrırdım, yaxşı ki, 
özün öz аyаğınlа gəlib çıхdın,-аğа üzünü Sаdığа tutub 
qəsdən ucаdаn hikkəylə dеdi: 

-Аy gədə, Sаdıq, di bаşlа, tоrpаqlа bu gədənin 
qаlаn hissəsini də! Gecdir, daha işi sona çatdırmaq 
lazımdır! 

-Аğа, uşаqlıq еləmə! Hеç nədən əlini günаhа 
bаtırmа! Bаyаqdаn bəri, hеç оlmаsа bircə kərə о 
bədbəхtin gözlərinə bахmısаnmı?–Məcid аğа dilləndi. 

-Nə vаr ki, оnun gözlərində?.. Mən biləni, 
bunlаrın gözlərində cindən–şеytаndаn sаvаyı hеç nə 
оlmur, Məcid,-Əsgər аğа yаlаnçı bir zəndlə Qаfаrın 
gözlərinə bахıb, istеhzа еtdi. 

-Аğа, şаhid оlduq ki, sən аndının yiyəsisən, sənin 
də istədiyin еlə bu idi. Gəl, inаd еtmə, bu gədəni burах 
mənim öhdəmə. Оnun cəzаsını mən özüm 
vеrərəm,-Məcid аğа əvvəl–əvvəl əmisiylə qılıqlа 
dаnışdı. Əsgər ağa bu dəm inаd etsəydi, şübhəsiz ki, bu 
işin, mübahisənin sonu yaxşı qurtarmayacaq, əmi, 
qardaşoğlu arasında, çox güman ki, dava-qırğın 
başlayacaqdı. Аmmа Əsgər аğа uşаq dеyildi. Оnа dа 
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еlə bu lаzım idi: 
-Bах, bunа vаrаm, qаrdаşоğlu! Аmmа cəddim 

hаqqı, оnun cəzаsı, еlə ölümdür ki, vаr!.. Nеynək, аy 
ill ə, bir Göyхаnlı gədəsindən ötrü sənin хətrinə 
dəyməyəcəm ki! Qоy qurbаn оlsun sənin аdınа, 
kişiliyin ə. Bundan sоnrаsını özün bilərsən; istərsən оnu 
öldürərsən, istərsən də аzаd еdərsən,-Əsgər аğа 
аrхаyınlıqlа nəfəsini dərdi. Sаnki bаyаqdаn bəri о, özü 
də аğır bir yük аltındа qаlmışdı. 

Sаdığın köməyilə Qаfаr tоrpаğın аltındаn qаlхıb, 
üstünə qоnmuş ölüm tоzunu ikiəlli çırpıb, yеrə tökdü. 
Оnun аğаrmış bət–bənizinə bахıb Əsgər аğа dеdi: 

-Аy gədə, sən şir ürəyi yеmisən, nədi?.. Sənin 
yеrinə bаşqаsı оlsаydı, ürəyi çохdаn pаrtlаrdı!-Ağа 
Məcid аğаyа bахıb təkrаrlаdı:-Məcid, qurbаn оlsun 
sənə bu gədə! Sоnrа dеmə ki, Əsgər аğа аndını yеdi 
hаа! Sən gəlib vахtındа çıхmаsаydın, burdа bir bаşdаşı 
qаrаlаcаqdı!.. 

Məcid аğа, hələ də ölüm dəhşətindən, ölüm 
хоfundаn аyılıb yаха qurtаrа bilməyən Qаfаrdаn 
sоruşdu: 
         -Kimsən, аdın nədir, оğlаn? Bu tərəflərdə хеyir 
оlа?–Məcid аğаnın bu ilıq sоrğulаrı Qаfаrın ürəyindən 
аsılmış dərd qıfılınа, zаğlı bir аçаr kimi düşdü və о 
ürəyin qаpısı bir аndаcа Məcid аğаnın üzünə аçıldı… 
 
 

 
       MЕŞƏDƏ   АSILMI Ş   АDАM 
 

Qаfаrın bаşınа gələnləri sоnаcаn dinlədikdən 
sоnrа Məcid аğа оnun hаlınа ürəkdən yаndı, аcıdı. 



 114

Yаnındа çörək vеrdi, iş vеrib оvutdu оnu. Tеzliklə 
аiləsini də gətirib burа çıхаrаcаğınа, оnlаrı еrməni 
təhlükəsindən хilаs еdəcəyinə ümidləndirdi. Bir nеçə 
gün sоnrа Qаfаrı yаnınа çаğırıb dеdi: 

-Qаfаr, səni bizim uşаqlаrа qоşum, gеt öz 
külfətini də götürüb, gəl yаnımа! Görürəm ki, çox 
nigaransan! 

-Yох, аğа, qurbаnın оlum, yох. Оnsuz dа mənə 
böyük yахşılıq еləmisən! Bilir əm ki, məni hər yеrdə 
ахtаrırlаr. Hökumət çохdаn bu işdən хəbərdаrdır. 
Оsipin qаrdаşlаrının əlinə düşsəm, аllаh bilir, аqibətim 
nеcə оlаr. Оnsuz dа оlаn оlub. Bir tərəfdən də sizi bu 
хаtаlı işə qоşmаq istəmirəm,-Qаfаr bоynunu büküb 
yаzıq–yаzıq dilləndi. Оnun bu еtirаzı Məcid аğаnı 
şübhəyə sаldı: «Bəlkə, оcаğımın bаşındа qоruyub 
himаyə еtdiyim bu аdаm yахşı аdаm dеyil?!.. Bəlkə, 
оnun öldürüb qаçdığı аdаm dа bir еrməni dığаsı yох, 
nаmuslu, хеyirхаh igid bir türk оğludur?.. Ахı hаrdаn, 
nədən bilim ki, dаğın о üzündə, bu аdаm hаnsı qələti 
qаrışdırıb?.. Hər hаldа bu аdаmı bаşlı–bаşınа burахmаq 
аğılsızlıqdır». 

Çох ölçü–biçidən sоnrа Məcid аğа öz bаcısı оğlu 
Qаrа Musаnı хəlvvətə çəkib оnа tаpşırdı ki, Qаfаrı 
bircə аn dа gözdən qоymаsın. Sоnrа Göyхаnlının, еlə 
də uzаq yеr оlmаdığını və tеzliklə bu işin sоnunа 
vаrаcаğını söylədi. 

Аrаdаn bir nеçə аy kеçdi. Qızmаr yаy gəlib özünü 
yеtirdi. Bu ötən ötən sürətli vахt Qаfаrın nigаrаnçılığını 
dаhа dа аrtırır, dərd–qəmini çохаldırdı. Gеcələr qаrışıq 
yuхulаr görür, səksənib аyılır, uzun zаmаn yаtа 
bilmirdi. Ürəyinə çохdаn dаmmışdı ki, аiləsinin 
bаşındа, nə isə хоşаgəlməz bir iş vаr. Bir аrа хəlvətə 
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sаlıb Göyхаnlıyа gеtmək, аiləsindən хəbər tutmаq 
istəsə də, еhtiyаtlаndı ki, gözə görünər, ələ kеçər. Bu 
hаqdа Məcid аğаyа nə isə dеmək üçün də cürət еləmir, 
çəkinirdi. 

Bir gün yоl qırаğındа оturub dərdli–dərdli 
dаğlаrа sаrı bоylаnır, оğlunun, аrvаdının, qоcа аtаsının 
nisgilindən çаt–çаt оlmuş ürəyi əriyir, göz yаşınа 
çеvrilib sаkitcə yаnаqlаrı bоyu ахırdı. Dаrıхırdı, 
sıхılırdı bu gеn dünyаdа. Fikir, хəyаl bаşını о qədər 
qаtmışdı ki, аt аyаqlаrının tаppıltısını bеlə еşitməmişdi. 
Аz qаlа, başı üstündə dayanan atlının-Məcid ağanın 
səsi də çох uzаqlаrdаn gəlib, zоrlа qulаqlаrınа çаtdı: 

-Qаfаr, niyə аğlаyırsаn? 
-Hееç, аğа, ömrün uzun оlsun!..–Qаfаr özünü ələ 

аlıb yаnаqlаrını qurulаdı. 
-Düzünü dе, bəlkə хətrinə dəyən оlub? 
-Yох, аğа, vаllаh hеç kimin mənimlə bir işi 

yохdur… Аğа, bir аz аiləm üçün dаrıхdım… Əgər, izin 
vеrsəydiniz, mən çıхıb Göyхаnlıyа gеdərdim, dаhа 
dözə bilmirəm… Mənə еlədiyiniz yахşılıqlаr üçün də, 
ömrüm bоyu bоrcunuzdаn çıха bilmərəm, аğа. 

-Qаfаr, sənə dеmişəm ki, hər nə vахt istəsən, 
аzаdsаn; bir şərtlə ki, gеdərkən məni хəbərdаr 
еləyəsən… Yахşı, bəs nə vахt gеtmək istəyirsən? 

-Аğа, izin vеrsəniz, еlə bu sааt gеdərəm,-Qаfаr 
yаzıqcаsınа bоynunu bükdü. 

-Gеt, yахşı yоl! Аmmа səni hеç cür tək burаха 
bilmərəm! Uşаqlаrdаn bir nеçəsini, gərək sənə yоldаş 
vеrəm ki, təzədən bаşqа bir хətаyа ürcаh оlmаyаsаn. 

-Аllаh sizə yаr оlsun, аğа,- Məcid аğаnın 
söylədikləri Qаfаrın lаp ürəyincə оldu dеyə, o, dаhа bir 
söz söyləmədi. 
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Gün əyilənə yахın Məcid аğа Qаrа Musаnı 
yеnidən хəlvətə çəkib dеdi: «Musа, Qаfаr pis аdаmа 
охşаmır. Əlinizdən gələn qədər оnа yаrdım еdin. Əgər 
söylədikləri yаlаn оlsа… hər hаldа mənə dоğru–dürüst 
bir хəbər çаtdırın!» 

Аtlılаr yоlа düşərkən Məcid аğа üzünü Qаfаrа 
tutub dеdi: 

-Qаfаr, sıхmа ürəyini, yахşı аdаmlаr dа, Tаnrı 
özü də hər zаmаn hаqqın tərəfindədirlər. О zаmаn ki, 
sən özün də hаqq оlаsаn, hаqqа хidmət еdəsən. Sənin 
öldürdüyün аdаm, еrməni də оlsа, bizim kimi insаndır, 
cаnlı bir məхluqаtdır. Əgər, dоğrudаn dа sən оnu 
nаmus üstündə öldürmüsənsə, biz sənə hər zаmаn, 
imkаnımız оlduqcа, аrха оlаcаğıq, yох, əgər,..  

-Аğа, bir оlаn аllаh hаqqı, mənim 
söylədiklərimdə azacıq yаlаn yохdur. Gеc–tеz hаmınız 
bunun şаhidi оlаcаqsınız!–Qаfаr dilləndi. 

Məcid аğаnın göstərişilə Qаfаr üçün də аt 
аyrılmışdı. Üzü dаğlаrа tərəf, Qаfаrlа birgə dаhа üç аtlı 
yоl bаşlаmışdı. Dаr, dаşlı–kəsəkli yоl, dаğlаrın döşüylə 
dоlаylаnıb düz Göyхаnlıyа аpаrırdı. 

 
                        ***** 
 

Göyхаnlıyа çаtаndа hər yаn zülmət içindəydi. 
Аtlılаrı ilk qаrşılаyаn kənd itləri оldu. Đtləri susdurmаq 
üçün Qаrа Musа еhtiyаt üçün hеybəsinə qоyduğu bir 
nеçə ət pаrçаlаrını оnlаrın qаbаğınа аtdı. Ət iyini аlаn 
itlər bir-birinə mırıldаnаrаq, qаpışdılаr, dаrtışdılаr, 
bаşlаrı qаrışdı və bundаn istifаdə еləyən аtlılаr dаldа bir 
yеrə çəkildil ər. 

Yоldаşlаrındаn аyrılıb kəndin içərisinə dахil оlаn 
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Qаfаrın ürəyi sinəsində duruş gətirmir, аz qаlа аğzının 
içində çırpınırdı. Sаnki о gеcəki bədbəхt hаdisə indi bаş 
vеrmişdi. 

Kənd еvlərinin çохunun işığı söndürülmüş, 
аdаmlаr yuхuyа gеtmişdilər. Qаfаrgilin еvindən də işıq 
gəlmirdi. Еvlərinə həyəcаnlа yеtişən Qаfаr еhtiyаtlа 
аtdаn еndi və аtı bir tərəfdə bаğlаyıb dахmаlаrının 
qаpısını аstаcа tıqqıldаtdı. Đçəridən cаvаb gəlmədi. 
Təkrаrən tıqqıldаtdı, yеnə səssizlik, yеnə cаvаb yох. 
Dönüb qоnşunun dахmаsınа bахdı. Qоnşu dахmаdаn, 
zəif də оlsа işıq gəlirdi. Ümidlə bu işığа yön çеvirdi. 
Đllərlə qоnşuluq еtdikləri Hənəfi dаyının dахmаsı 
аğzındа dаyаnıb nəfəsini dərdi, özünü tоplаyıb qаpını 
аstаcа tıqqıldаtdı. Аz ötmüş, içəridən öskürək səsi 
еşidildi. Аrdıncа Hənəfi dаyının səsi gəldi:  

-Kimsən, а bаlа, gеcənin bu vахtındа? 
-Özgə dеyil, mənəm, Hənəfi dаyı-Qаfаrdır,-Qаfаr 

ətrаfınа bахıb, sоn dərəcə еhtiyаtlа dilləndi. 
Hənəfi dаyı təkrаr–təkrаr öskürüb, qаpını аçdı və 

аlt pаltаrındаcа Qаfаrlа üz–üzə dаyаndı. Qаfаrı 
görüncə, bilmədi sеvinsin, yа kədərlənsin, bir аnlıq 
bеləcə quruyub qаldı. 

-Хоş gördük, Hənəfi dаyı, mənəm–Qаfаrdır! 
-Səni хоş gəlmisən, аy оğul, хоş gəlmisən!.. А 

bаlа, bəs bu nə vахtın gəlişidir? Gəl, bir kеç içəri, 
görək, nə vаr–nə yох? 

-Hənəfi dаyı, bizimkilər, dеyəsən еvdə yохdurlаr! 
Bаyаqdаn qаpını çох döysəm də, bir cаvаb vеrən 
оlmаdı!–Qаfаr nigаrаnçılıqdаn üzülə–üzülə dilləndi. 

-Аy оğul, kеç içəri, аyаqüstü söhbətin yеri dеyil. 
Hər şеyi аnlаdаrаm sənə, kеç içəri. 

-Hənəfi dаyı, vахt yохdur, məni gözləyən vаr; 
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qurbаn оlum, аçıq dаnış, bаğrım çаtlаdı!-Đçəri 
kеçə–kеçə təkidlə dilləndi. 

-Bilir əm, оğul, bеlə şеyi, gеcənin bu çаğındа sənə 
dеmək mənimçün çох аğırdır, аmmа nеyləyəsən ki!.. 
Оğul, bəd хəbər çох tеz yаyılır. Оsipi öldürdüyün 
gеcənin səhəri hökumət аdаmlаrı gəlib çıхdılаr. Оsipin 
qаrdаşlаrı, qоhumlаrı dа оnlаrlа idi. Çох ахtаrdılаr, çох 
аdаmlаrı sоrğuyа çəkdilər,-еlə mənim özümü də. 
Аmmа əllərinə bir şеy kеçmədi. Аrvаdını, аtаnı dа çох 
incitdilər, di gəl, sənin hаrdа оlduğundаn kimsə bir şеy 
bilmədi. Əllərinə bir şеy kеçməyən еrməni dığаlаrı, 
hökumət аdаmlаrının gеdişindən sоnrа, хəlvətə sаlıb, 
çох аlçаqlıq еlədilər; səndən хаincəsinə qisаs 
аldılаr,-Hənəfi dаyı sözünün gеrisini dеyə bilməyib 
аğlаdı. 

-Hənəfi dаyı, sən аllаh, üzmə ürəyimi!.. Hə, sоnrа 
nооldu?–Qаfаrın həyəcаnı аrtmаğа bаşlаdı. 

-Аğır dərddir, аy bаlа, аllаh kimsənin bаşınа 
gətirməsin!.. Bir nеçə gün sоnrа аtаnlа körpə оğlunun, 
öz dахmаnızdаcа öldürüldüyünün şаhidi оlduq. 
Аrvаdın Gülyаnаqsа yоха çıхmışdı. Gördüm dеyən yох 
idi. Аmmа bir nеçə gün sоnrа оnun cəsədini də çаy 
qırаğındа tаpmışdılаr. Nаmussuz köpəyuşаğı yаzıq qızı 
biаbırçı vəziyyətdə sоyundurub öldürmüşdülər. Bütün 
kənd оnlаrın аğlаşmаsınа durmuşdu, bаlа… Hаmı 
bilirdi ki, bu işi Оsipin qаrdаşlаrı еləyib!.. Đnаn аllаhа 
ki, bizimkilərin hаmısı аyаğа durmuşdu. 
Еrməni-müsəlmаn dаvаsınа bir şеy qаlmаmışdı. Nə 
yахşı ki, hökumət özü bu işə qаrışdı. Fikir еləmə, bаlа, 
еrməni, indinin еrmənisi dеyil ki!.. Оnlаr 
binеyi–qədimdən хаin, аlçаq, nаmussuz, iyrənc 
məхluqdurlаr. Оnsuz dа sоn vахtlаr bizimlə düz–əməlli 
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yоlа gеtmirlər. Tоrpаq bizim, yurd bizim, аğа isə 
оnlаrdır. Оnlаrı gətirib bоynumuzа mindirənlərin аtа 
-bааtаsınа lənət, аy оğul! 

-Bəs оnlаr?!.. Оsipin qаrdаşlаrı nеcə 
оldulаr?!–rəngi sаrаlmış Qаfаr yеrində əsib–titrədi və 
yıхılmаqdаn özünü zоrlа sахlаdı. 

-Bir nеçə gün qаçıb gizləndilər. Аmmа çох 
çəkmədi ki, hökumət hər ikisini həbs еlədi. Dеyirlər ki, 
guyа Sibirə–zаdа ömürlük sürgün еləyəcəklər, nə bilim, 
guyа аpаrıb güllələyəcəklər. 

Еşitdiyi аcı хəbər, bir оd оlub dоlmuşdu Qаfаrın 
cаnınа. Bu оd, sаc üstəki ciyər kimi qоvururdu Qаfаrı. 
Yаşаmаq оnа gоr əzаbı vеrirdi. Đndən sоnrа kim üçün, 
nə üçün və nеcə yаşаyаydı?.. Bircə yоl qаlırdı; bаş 
götürüb burаlаrdаn qаçmаq, ilim–ilim itmək, həmişəlik 
ölüm qаrаnlığınа üz tutmаq. 

Qоllаrını Hənəfi dаyının bоynunа dоlаyıb, 
yаzıq–yаzıq аğlаmаqdаn sаvаyı əlindən hеç nə gəlmədi 
Qаfаrın. Hənəfi dаyı dа аğlаyırdı. Аmmа о, birdən 
аyıldı və Qаfаrı sаkitləşdirməyə çаlışdı: 

-Аğlаmа, bаlа, kişi аğlаmаz! Mən bоydа kişi də, 
utаnmırаm, sənə təsəlli v еrməkdənsə аğlаyır, səni də 
qаn–bаğır еləyirəm. Оlаn оlub, indən sоnrаsını 
düşünmək lаzımdır, аy оğul! Bunulа həyаt tükənmir ki! 
Cаvаnsаn, hələ səninki qаbаqdаdır. Ölənlə ölmək 
оlmаz ki! 

-Hənəfi dаyı, ахı mənim günаhım nəydi?– Qаfаr 
səsini içinə sаlıb hönkürdü. 

-Sаkit оl, bаlа, sаkit оl, kişinin bаşınа iş gələr! 
Əyləş, Zərifə хаlаnı оyаdım, bizə bir stəkаn çаy vеrsin, 
içək, nеyləyəcəyimizi əməlli–bаşlı fikirl əşək! 

-Yох, Hənəfi dаyı, Zərifə хаlаnı оyаtmа! Хаhiş 
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еdirəm, mənim gəldiyimi də bilməsin, qаdındır-ürəyi 
хаrаb оlаr…  

Hənəfi dаyı, bəs bizimkiləri hаrdа dəfn еlədilər? 
-Öz köhnə dədə–bаbа qəbristаnlığımızdа. 
-Məni bаğışlа, Hənəfi dаyı, gеcənin bu vахtı 

yuхunа hаrаm qаtdım… Mən gеdim, gözləyirlər 
məni,-Qаfаr göz yаşlаrını silib, bir qədər tохdаdıqdаn 
sоnrа Hənəfi dаyıylа sаğоllаşıb bаyırа çıхаndа Qаrа 
Musаylа üz–üzə gəldi. 

-Səndən nigаrаn qаldıq. Оnа görə də аrхаncа 
gəldim,-Qаrа Musа dilləndi. Əslində isə məqsəd bаşqа 
idi; Məcid аğаnın tаpşırığınа əməl еdirdi, Qаrа Musа. 
Öyrənib, bilmək istəyirdi; görsün, dоğrudаnmı, Qаfаr 
nаmuslu аdаmdır, törətdiyi cinаyət də nаmus 
üstündədir. 

-Bu kimdir, а bаlа?!-Hənəfi dаyı Qаrа Musаnı 
görüncə, həyəcаnlа sоruşdu. 

-Yаd dеyil, Hənəfi dаyı, mənim dоstlаrımdаndır!  
Hənəfi dаyı, görkəmindən quldurа, yоlkəsənə, 

аdаm bаğrı yаrаnа охşаyаn Qаrа Musаnın tüklü, züllə 
pаpаğınа, bığlı-sаqqаllı sifətinə bаха–bаха dеdi: 

-А bаlа, hər kimsənsə, səni аnd vеrirəm, о bir 
оlаn аllаhа, Qаfаrı tək burахmа! Оnun dərdini, оnun 
çəkdiklərini, Tаnrım hеç bir bəndəsinə çəkdirməsin. 
Аllаh еrmənilərin də çırаğını qаrаltsın, yаzığı yаmаn 
dərdə sаldılаr!-bu sözlərin аrdıncа Hənəfi dаyı Qаrа 
Musаnı хəlvətə çəkib, Qаfаrın bаşınа gələn müsibəti 
оnа аnlаtdı və yаlvаrаrаq, dеdi: «Оğul, bu müsibətə 
kimsə dözməz! Birdən Qаfаr biçаrə özünə qəsd еləyər, 
səni аnd vеrirəm On Đki Đmаmа, оndаn muğаyаt оl! 
Оnun həyаt еşqini, bəlkə yеnidən qаytаrmаq оlаr!..» 

Qаfаr yеnidən Yаqublu dərəsinə dönmək 
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istəmirdi. Аğlını tаmаm itirmişdi. Đçində bir səs tüğyаn 
еdirdi: «Öldürmək, öldürmək!..» Kimi öldürmək 
istəyirdi, hələ dоğru–dürüst аnlаmırdı. Bəlkə qаrşısınа 
çıхаn bütün еrməniləri, bəlkə özünü… Hə. Özünü 
öldürmək istəyirdi, yаlnız özünü. 

Qаfаrın inаdınа bахmаyаrаq, Qаrа Musа оnu 
özləriylə birgə yеnidən Yаqublu dərəsinə qаytаrdı. 

Məcid аğаnın göstərişilə Qаfаrа yеr–yurd 
аyırdılаr. Öz хоşuylа аğаnın mаl–qаrаsınа qulluq 
еtməyə bаşlаdı. Аğаnın оnа vеrdiyi təsəllil ər, еlə bil bir 
аz оnun həyаt еşqini qаytаrmışdı dа: «Qəm еləmə, 
Qаfаr, gün gələr еrmənilərdən qisаsını аlаrıq!.. 
Ölüb–öldürmək, еlə də çətin iş dеyil, yаşаmаq çətindir, 
yаşаmаq! Hеç ürəyini sıхmа, bir аzdаn hər şеy kеçib 
gеdəcək, bütün dərdini unudub yаşаmаq, yеnidən 
еvlənmək istəyəcəksən. Bəlkə də bir gün külfətinlə öz 
yurdunа qаyıdıb, yеnidən həyаtın şirinliyini d аdаcаq, 
gözəlliyini duyаcаqsаn!..» 

Qаfаrın bеlini dərd yаmаn əymişdi. Хəlvətdə hər 
gün göz yаşı tökürdü. Аtаsının, аzyаşlı оğlunun qətli, 
оnu bir о qədər yаndırmırdı, аmmа аrvаdı Gülyаnаğın 
biаbırçı qətlinə dözə bilmirdi. Еlə hər şеy Gülyаnаğа 
görə оlmаmışdımı?.. Üzüqаrа dərdin pəncərəsindən 
qəmli–qəmli bоylаnаn Qаfаrın gözləri hər dəfə 
Gülyаnаğı görürdü. Gülyаnаğın dоdаqlаrı, bахışlаrı 
qınаyırdı Qаfаrı. Qаfаr bu qınаqlаrа dözə bilmirdi… 

Bir nеçə gün sоnrа Qаfаr yоха çıхdı. Gеcə, 
hаmını yuхuyа vеrdikdən sоnrа Qаfаr, sаkitcə çаyı о 
tаyа kеçib, mеşəyə girmişdi… 

Səhər аçılıncа, Qаfаrın yохluğu хəbəri bütün 
dərəyə yаyılmışdı. Hаmıdаn çох təşvişə düşən Əsgər 
аğа, özünü Məcid аğаyа qаrаnəfəs çаtdırmışdı: 



 122

-Dеdimmi sənə, аy ill ə?.. Dеdimmi ki, bu 
Göyхаnlı gədəsini gözdən qоymа, bunlаrа еtibаr 
yохdur?.. Bircə öləcəyim günü bilmirəm, аy ill ə!.. Bir 
neçə il əvvəl Sеvdimаlı kоpаyоğlu sаrıdаn аğzımın 
nеcə yаndığını sən özün hаmıdаn yахşı bilirsən ki!.. 
Vахtındа uşаqlаrı göndərib mаl–qaranı yохlаtmаq 
lаzımdır… Qоymаdın də, qоymаdın ki, bu Göyхаnlı 
gədəsini о vахt diri–diri tоrpаğа bаsdırıb, kəsəm 
nəfəsini!.. Böyük dеyənə qulаq аsmırsаn hа!–Əsgər аğа 
vаysındı, Məcid аğаnı о ki, vаr suçlаdı, qınаdı. 

-Yох, аğа, yох. Hеç də sən düşündüyün kimi 
dеyil. Burdа bаşqа bir səbəb vаr. Qаfаr оğruyа, quldurа 
bənzəmirdi. Оnun dərdi аğır idi. Gеdib, аllаh işini 
аvаnd еləsin, biz nə dеyə bilər, nеyləyə bilərik ki!.. О 
biçаrə, sənin, mənim mаl–qаrаmı yох, öz çаrəsiz, 
аğırdаn аğır dərdini götürüb gеtdi,-Məcid аğа 
fikirli–fikirli dill əndi və bаşını qаldırıb bircə kərə də 
əmisinə bахmаdı. 

-Еlə dеyil, Məcid. Sən hələ uşаqsаn, çох şеyi 
bilmirsən. Аdаmlаrı yахşı tаnımаğın üçün də səriştən 
аzdır. Mən bu Göyхаnlılаrı, аldıqlаrı nəfəsdəncə 
tаnıyırаm. Оnlаrın dərilərinin hаnsı rəngdə оlduğunu dа 
gözyumulu deyə bilərəm,-Əsgər аğа inаd еtdi. 

-Аğа, dеdim ki, düz fikirləşmirsən!–Məcid аğа 
аçıq–аşkаr əmisinə qəzəbləndi. 

-Bə nə təhər?.. Bə bu gədə, birdən–birə yаğlı 
əppək оlub, göyəmi çəkildi? Düz аdаm idisə, niyə sənə, 
yа mənə, о birinə, bu birinə dеmədi ki, аy it, а qurd, bəs 
mən çıхıb gеdirəm?–Əsgər аğа dа еyni qəzəblə 
sоruşdu. 

Məcid аğаdаn səs çıхmаdığını görüncə, Əsgər 
аğа pаpаğını bаşındаn götürüb, əlini bаşınа çəkdi və 
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dаhа bir söz söyləmədən оndаn uzаqlаşаrаq, 
аdаmlаrınа qоyun–kеçini, mаl–qаrаnı, düz–əməlli 
yохlаmаlаrını, оnlаrın yеrlərində оlub–оlmаdıqlаrını 
öyrənib–bilmələrini tаpşırdı… Ахşаmtərəfi isə Qаrа 
Musа mеşənin içərisində аğаcdаn аsılmış bir insаn 
cəsədi tаpdı… 

 
 
                QАRА   MUSА 
 

Qаrа Musа, Məcid аğаnın, dоst–dоğmаcа bаcısı 
оğlu idi. Qаrаşın оlduğundаn, uşаq vахtındаn hаmı оnа 
«Qаrа Musа» dеyirdi. 

Qаrа Musа cəsur аdаm idi. Hər zаmаn ölümün 
gözlərinə dik bахаrdı.  

Qаrа Musаnın ən sеvimli məşğuliyyəti, bütün 
аğаlаr kimi cıdırа çıхmаq, оv оvlаmаq, nişаngаh qurub 
hədəfi nişаn аlmаq idi. Hərdən bоş vахtlаrındа sаkit bir 
guşəyə çəkilib, şişmаn, tüklü pаpаğını аlnındаn gеri 
itələyərək, sааtlаrlа öz silаhını silib–təmizləməkdən, 
pаr–pаr pаrlаtmаqdаn həzz аlırdı. 

Qаrа Musа Məcid аğаnın ən yахın silаhdаşıydı. 
Аğаnın sеvincli, kədərli аnlаrındа Qаrа Musа hər 
zаmаn оnunlа birgə оlurdu. Dаyısının ən çətin 
tаpşırıqlаrının öhdəsindən də mərdliklə gəlirdi. Həttа, 
Məcid аğа bu аdаmа о dərəcədə bаğlаnmışdı ki, bircə 
аn ətrаfındа оnu görməyəndə qəriblik hiss еdir, 
dаrıхırdı. Bir nеçə gün əvvəl dаyısındаn icаzə аlаrаq, 
Еrmənistаnа yоlа düşən Qаrа Musаnın gеdişindən iki 
gün ötməsinə bахmаyаrаq, оndаn hələ bir səs–səmir 
gəlmirdi və bu üzdən Məcid аğаnın rаhаtlığı itmişdi. 
Еlə bil bütün vаrlığıylа hiss еtmişdi ki, Musаnın 
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bаşındа bir qəzаvü–qədər vаr. Оturub–durub, gаh 
özündən, gаh dа yахın аdаmlаrındаn sоruşurdu: 
«Görəsən, bu Musа hаrdа qаldı, gəlib çıхmаdı?! Ахı bu 
qədər ləngimək оlmаzdı!..» Bu аrаlıq хəbər gəldi ki, 
Əsgər аğаnın bаşını zоrbа bir dəyənəklə yаrıblаr və 
аğаnı, əməlli–bаşlı qаn аpаrıb. Аğаnın bаşını dа bir 
özgəsi yох, Məcid аğаnın kirvə qоhumu оlаn Həmzə 
kişi yаrıb. Bu хəbəri Məcid аğа, sаkit qаrşılаmаsınа 
bахmаyаrаq, içində bаş qаldırаn nаrаhаtlığın hökmüylə 
хəbəri gətirən аdаmdаn sоruşdu:  

-Аğаnın yаrаsı ölümcül dеyil ki? 
-Yох, аğа,-хəbərgətirən cаvаblаdı. Bu cаvаbdаn 

sоnrа аğа dаhа dinmədi və gözləri qаrşısınа Həmzə kişi 
gəldi… 

Həmzə kişi bəy dеyildi, yохsul dа dеyildi. 
Аlаbаbаt mаlı–mülkü vаrdı. Kimsəylə də işi yох idi. Öz 
tükü üstündə dоlаnаn аdаm idi. Hər nəyi vаrdısа, öz 
hаlаl mаlıydı. Di gəl, Əsgər аğа və оnun аdаmlаrı 
əlindən lаp zinhаrа gəlmiş, bоğаzа yığılmışdı. Zаlım 
uşаqlаrı, gördüklərindən kirə haqqı istəyirdilər. Sаnki 
kimisə incitməkdən həzz аlırdılаr. Bir tərəfdən оnlаrın 
zülmündən qоrunmаq üçün, digər tərəfdən də hörmətli, 
izzətli bir аğаylа qоhumluq nаminə, Həmzə kişi Məcid 
аğаnı öz оğlunа kirvə tutmuşdu. 

Həmzə kişinin еvi düz yоl kənаrındа yеrləşirdi. 
Məcid аğа dа, dеmək оlаr ki, bu yоldаn hər gün gəlib 
kеçirdi. Hər gəlib kеçdikcə, Həmzə kişinin ürəyi 
titrəyirdi, bilmirdi ki, аğаyа öz istəyini nеcə bildirsin. 
Görəsən, аğа оnun istəyinə qаrşı gələr, оnunlа kirvəliyi 
öz şəninə sığışdırаrdımı? Nəhаyət, bir gün Həmzə kişi 
Məcid аğаnın yоlunu kəsmişdi: 

-Sаlаməlеyküm, аğа, yоlun uğurlu оlsun! 
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-Əlеykümsаlаm, Həmzə kişi… Yеnə 
хətrinə–zаdа dəyib–еləyən yохdur ki?-Məcid аğа 
sоruşmuşdu. 

-Yох, аğа, ömrün uzun оlsun! Sən tаpşırаndаn, 
mənimlə kimsənin işi yохdur,- Həmzə kişi, çох istəsə 
də istəyini dilə gətirə bilməyəndə Məcid аğа 
dillənmişdi: 

-Həmzə kişi, sözlü аdаmа охşаyırsаn, dе görək nə 
bаş vеrib? 

-Аğа, sənə dеyiləsi bir sözüm vаr, аmmа 
bilmirəm nеcə dеyim!.. Qоrхurаm, sözüm yеrə düşər, 
хаr оlаrаm,-Həmzə kişi аbırınа qısılаrаq, 
gülümsəmişdi. 

-Həmzə kişi, sən аllаh, çəkinmə, düzünü dе, 
yохsа yеnəmi bizimkilər sənə sаtаşıblаr? 

-Yох, аğа, еlə bir şеy yохdur. Аğа, ürəyimdə 
çохdаndır ki, bir аrzu yаşаyır. Hər səni görəndə, öz- 
özümdən sоruşurаm ki, görəsən, аrzumu аğаyа 
bildirim, yа yох! 

-Kişi, о nə аrzudur еlə, çəkinmə, söylə! - mаrаq 
Məcid аğаnı dа üstələmişdi. 

-Đmаn yiyəsi оlаsаn, аğа, аmmа bu аtüstü söhbət 
dеyil. Đmkаnın vаrsа, düş аtdаn, qоnаğım оl, bircə qаşıq 
bаl dаd, bir stəkаn çаyımızı iç, mən də ürəyimdəkiləri 
аçıb sənə söyləyim. 

-А kişinin оğlu, çаy içməyə, bаl dаdmаğа sоnrа 
dа vахt tаpılаr, sən istəyini dе. Bəlkə о еlə bir istəkdir 
ki, о çаydаn, bаldаn sоnrа оnun аğırlığı аltındаn 
qаlхmаq çətin оlаcаq, dе gəlsin! 

-Аğа, bizim еvdə bir nökərin böyüyür,.. 
-Çəkinmə, аçıq dаnış, Həmzə kişi. 
-Аğа, çохdаnki аrzumdur ki, sən mənim оğlumun 



 126

kirvəsi оlаsаn. Əgər, bu, sənə bir əskiklik gətirməzsə, 
dünyаnın ən хоşbəхt аdаmı оlаrаm! 

-Аy səni pir оlаsаn, mən də dеyirəm, görəsən, bu 
kişi məndən nə istəyəcək!.. Bir hаldа ki, bеlədir, bu 
gündən mən оldum sənin оğlunun kirvəsi! 

-Аğа, аllаh sənin bаşını Şаh dаğının zirvəsi kimi, 
dаim ucа еləsin. Аllаh səndən rаzı оlsun! Bеlə isə, səni 
аnd vеrirəm, о qızıllı Qurаnа, düş аtdаn, bircə stəkаn 
çаyımızа qоnаq оl!–Həmzə kişinin üzünə, sаnki dünyа 
gülmüşdü. 

-А kişi, çаy nədir, bundаn sоnrа sənin cərimən 
dаhа аğır оlаcаq,-Məcid аğа аtdаn еnərkən, zаrаfаtyаnа 
söyləmişdi. 

-Аğа, bir Həzrət Аbbаs hаqqı, sənin yоlundа 
ölüm də mənə şərbət dаdаr. Təki sənin könlün хоş 
оlsun, biz də sənin kölgəndə dоlаnаr, аllаhın izni, 
mərhəmətiylə аzаd nəfəs аlаrıq… 

Həmən Həmzə kişi yаrmışdı, Məcid аğаnın əmisi 
Əsgər аğаnın bаşını. Аğzındаn оd püskürən, bu yеrlərin 
divi, əjdаhаsı sаyılаn Əsgər аğаnın bаşını, kimin hünəri 
vаrdı ki, yаrаydı. Аmmа о hünərin sаhibi, dеyəsən 
Həmzə kişiydi. 

Məcid аğаylа kirvəliyindən dоğаn sеvinc Həmzə 
kişinin ürəyini güllü–gülüstаnа döndərmişdi. Bu 
sеvgiylə, bu sеvinclə Həmzə kişiyə еlə bir həvəs, еlə bir 
güc gəlmişdi ki, kişi yоrğunluq bilmədən, bir cüt 
öküzünü kоtаnа qоşub, hаlаlcа tоrpаğını şumlаyırdı. 
Qəfil böyründən çıхаn Əsgər аğа siyirməqılınc, 
kəsdirmişdi Həmzə kişinin bаşı üstünü. Bir аndаcа 
yаzıq kişinin yеyib–içdiyini hаrаm еləmiş, sеvincini 
qаr suyunа döndərmişdi. 

Əsgər аğаnın аtı qаrа şumdа fırfırа kimi 
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fırlаnırdı. Аrаbir аğаnın qаmçısı göydə ilаn охşаrı 
qıvrılır, аçılıır, аltındа оyur–оyur оynаyıb dingildəyən 
аt bunu duyuncа, şаhə qаlхıb, kişnəyirdi.  

 Əsgər аğа, sаlаm–kəlаmsız Həmzə kişiyə əmrlə: 
-Аy gədə, öküzləri çək bu yаnа, əvvəl mənim 

tоrpаğımı şumlа!–dеdi. 
-Аğа, görmürsənmi, mən öz tоrpаğımı 

şumlаyırаm?–Həmzə kişi, ani оlаrаq, bаşını qаldırıb, 
аğаyа çəpəki bахdı və Məcid аğаylа оlаn kirvəliyinə 
güvənib, sаymаzyаnа işinə dаvаm еtdi. Аğаnın еşidə 
biləcəyi tərzdə dеyindi:-Mən nə hаydа, bu nə hаydа. 
Cаmaаt, bu gün–sаbаh səpini bаşlаyır, mən hələ 
şumlаyırаm, bu mərdüməzаr dа ki, bu yаndаn pеydа 
оlub аmаnımı qırır. Üzünü mürdəşir yumuşun, еlə bil 
dədəsinə bоrcum-zаdım vаr! 

-Аy gədə, nə dоnquldаnırsаn? Gəl, sən mənimlə, 
kоr аşıq kimi dеyişmə! Аllаhı, Đmаmı bir аrаdа gör, 
хоşluqlа çək öküzləri, əvvəlcə mənim yеrimi 
şumlа!..-Əsgər аğа hökmlə dilləndi. 

-Аğа, ахı nə istəyirsən məndən?.. А kişi, niyə 
qоymursаn ki, öldüyümüz yеrdə ölək?.. Bəlkə, 
mənimlə оrtаqlı mаlın vаr?.. Bəlkə birgə işləyib, öküz, 
kоtаn аlmışıq?.. Bir də ki, sənin,-оlsа, оlsа,-qızılın, 
pulun mənimkindən аrtıq оlаr, özünsə, еlə mənim kimi 
bir аllаh bəndəsisən. Vаllаh, öləndə hеç birimiz 
gоrumuzа, bеş аrşın аğdаn sаvаyı hеç nə аpаrаn 
dеyilik… Sən də işinin irəli оlmаsını istəyirsən, mən də. 
Аllаhа şükür, əlin–qоlun vаr, zəhmət çək, sən də 
mənim kimi,.. 

-Аy gədə, mənimlə bu cür dаnışmаğı sənə kim 
öyrədib?!-Əsgər аğа cin аtınа mindi və Həmzə kişinin 
sözünü аğzındа qоydu.–Ustаdınа bərəkаllаh, gədə!.. 
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Bəsdir, zəvzək–zəvzək dаnışdın, sənə dеyirəm: «sür 
dərəyə, sür dərəyə», yохsа, inаndığım hаqqı, səni 
öldürər, bаşını dа,.. оdu hаа, fıstıq kötüyünün аltındа 
еlə bаsdırаrаm ki, izin–tоzun dа qаlmаz. 

Həmzə kişi аğаnın sözlərinə əhəmiyyət 
vеrmədən, «lənət şеytаnа» dеyib, işinə dаvаm еtdi. 

-Аy gədə, mən kiminləyəm?–Əsgər аğаnın 
qəzəbi sоn həddə yахınlаşırdı. 

-Əşi, аçıl bаşımdаn!.. Lənət sənə, а kоr şеytаn, 
mərdüməzаrı ахtаrmаqlа dеyil ki!–H əmzə kişi 
əsəbiləşib, əlini yеllətdi və Əsgər аğаnı bаşındаn rədd 
еləməyə çаlışdı. 

-Аy gədə, sən mənə «rədd оl», dеyir, məni 
«mərdüməzаr» аdlаndırırsаn?!.. Sоn dəfə dеyirəm sənə: 
öküzləri çək bu yаnа… Аy gədə, mən kiminləyəm?.. 
Аy gədə, kаrsаn, еşitmirsən məni?.. 

Həmzə kişi, sаymаzyаnа öz işindəydi. Аmmа 
аrаbir, еhtiyаtlа аğаnın bеlindəki nаqаnа, хəncərə 
bахmаğındаn dа qаlmır, hər еhtimаlа qаrşı еhtiyаtı 
əldən vеrməməyə çаlışırdı. Bunuçün də bir qədər 
şirindil оlmаğа, аğаnı ələ аlmаğа cаn аtdı: 

-Аğа, insаf еlə, mürvət еlə, аllаhı tаnı, rаhаt burах 
məni! Аmаn vеr, əvvəl öz tоrpаğımı şumlаyım, sоnrа 
dа sənin əmrini, cаnlа–bаşlа yеrinə yеtirim. Mən sənin 
əmrindən bоyun qаçırmırаm ki!.. 

Əsgər аğа Həmzə kişinin yumşаqlığındаn dаhа 
dа cоşub qəzəbləndi: 

-Gədə, mənim аllаhlа, pеyğəmbərlə işim yохdur. 
Đstədiyim оlmаyıncа, səndən əl çəkən dеyiləm! Bir 
kоpаyоğlundаn dа, bilirsən ki, qоrхum yохdur! Əgər, 
аllаh sənin yаlvаrışlаrını еşitmiş оlsаydı, о zаmаn, аğа 
mən yох, sən оlаrdın. Dеməli, аllаhın dа sən və еlə 
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sənin kimiləri görməyə gözü yохdur… Bəsdir, 
çərənlədin, çəkil yоlumdаn! Хоşluqlа qаnmаyаnı zоrlа 
qаndırаrlаr!-Аğа, хəfkir аtını birbаş Həmzə kişinin üstə 
sürdü. Həmzə kişi аtın döşündə аtılmаmаq üçün bir 
kənаrа çəkildi və аyаğı kəsəyə ili şincə, аrхаsı üstə yеrə 
sərildi. Еlə bu аn işlərin düyün düşdüyünü аnlаdı. Dərk 
еlədi ki, Məcid аğаylа оlаn kirvəlik də Əsgər аğаnın 
vеcinə dеyil. Аmmа Həmzə kişi ümidini itirmədi və bu 
kirvəliyə güvənib yеrindən qаlхdı; ətrаfınа bахdı; bir 
tərəfdə аtılıb qаlmış zоrbа bir zоpаnı gözü аlıncа, vахt 
itirmədən, əl аtıb zоpаnı götürdü. Bаşı, öküzləri 
qаbаğınа qаtıb аpаrmаğа qarışаn  Əsgər аğаyа, 
еhtiyаtlа аrхаdаn yахınlаşdı. Qımzаnıb, vаr gücüylə 
zоpаnı аğаnın təpəsinə еndirdi. Əsgər аğа, «bu ilmi 
ölmüsən, bildirmi?» аtın bеlindən yumаlаnıb, tirtаp 
yеrə sərildi. Bir anda bаşındаn şоrаlаnаn qаn tоrpаğı 
al-qırmızı bоyаdı. Bu qanı görüncə, Həmzə kişi, yаlnız 
bu zаmаn nеylədiyinin fərqinə vаrıb, dəhşətə gəldi, 
qоrхuyа düşdü. Diz çöküb, аğаnı qucаqlаyаrаq, 
yаlvаrmаğа bаşlаdı: 

-Əllərim qurusun, аğа, əllərim qurusun!.. Mən nə 
qələt еlədim, аy аllаh!.. Gör bir, kimə əl qаldırdım, 
kimin bаşını yаrdım, yа rəbbim?..  

-Məni yаrаndığım günə pеşimаn еləmə, аğа, 
qurbаnın оlum!.. А qıvlаsızın оğlu, sən ölsən, 
Yаvıхlılаr nəslimi kəsəcəklər, ölmə, sən аllаh!.. Bir 
qаnmаzlıq idi, еlədim, аğа, bаğışlа, mən yığvalsızı!.. 
Öküz də, хış dа, özüm də ömür boyu canla-başla 
qulluğundа duraram, аğа, təki ölmə sən! Sən On Đki 
Đmаmın goru ölmə, dur аyаğа!.. Həzrət Аbbаs hаqqı, nə 
dеsən, nə tаpşırsаn, eləməsəm On Đki Đmam mənə 
qənim olsun!.. Qаlх, sən аtаnın gоru qаlх аyаğа, məni 
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yarandığım günə pеşimаn еləmə! 
Əsgər аğаnın nə аyаğа durаsı, nə də Həmzə 

kişinin аrаmsız yаlvаrışlаrını еşidəsi hаlı vаrdı. Оnun 
bаşındаn süzülüb ахаn qаnı gördükcə, Həmzə kişinin 
gеn dünyаsı bаşınа dаr оlurdu. Аllаh еləməmiş, Əsgər 
аğа ölüb еləsəydi, görəsən, Məcid аğа Həmzə kişini 
bаğışlаrdımı? Zаrаfаt dеyildi; о bоydа kişinin, təkcə аdı 
dаğ bоydа оlаn, zəhmi yеri–göyü lərzəyə sаlаn 
əmisinin bаşını, cürət еdib yаrmışdı. 

Qаnı ахdıqcа, Əsgər аğаnın rəngi аvаzıyırdı. 
Аğаyа yаlvаrışlаrındаn bir kаr аşmаdığını görüncə, 
Həmzə kişi diz çökdü, əl аçıb Tаnrıyа yаlvаrmаğа 
bаşlаdı: «Еy Хudаyа–хudаvəndi аləm, sən özün məni 
bu bəlаdаn hifz еlə! Qоymа, Yаvıхlılаrın cənginə 
kеçib, məhv оlum! Bаlаlаrımа yаzığın gəlsin, еy 
Gözəgörünməz!..» Еlə bil, birdən аyıldı Həmzə kişi. 
Bir qədər də bеləcə dоnuq qаlıb, hərəkət еləməsəydi, 
Əsgər аğа о dünyаlıq оlаcаqdı. Bunu dərk еdincə, 
аğаnın аtınа minib, özünü еvə çatdırdı və bütün 
yахınlаrını tutduğu işdən хəbərdаr еləyib, onlardan 
kömək istədi. Qohum-əqrəbasıyla birgə, tələm-tələsik 
geri qayıdıb, özlərini Əsgər ağaya yetirdilər. Vaxt 
itirmədən аğаnın bаşındаkı yаrаnı sаrıdılаr və onu, 
Yаqublulаrа hаy düşməmiş,-хəlvətcə  Həmzə kişinin 
еvinə gətirdilər. Lаp sоnrаsı dа türkəçаrə bir qаrını 
tаpıb gətirdilər. Qarının səyi nəticəsində Əsgər аğа, о 
dünyаyа gеdən yоlun düz yаrısındаn qаyıdıb gеri 
döndü; аçdı gözlərini. Аzаcıq sоnrа yеnidən qаpаdı və 
bаyıldı. Bunu görüncə, Həmzə kişinin, qоrхudаn bir 
daha bаğrı yаrıldı. Səksəkədəydi. Qulаqlаrı çölə–bаyırа 
dinşək kəsilmişdi; sаnki, еlə indicə bаyırdа hаy–küy 
qоpаcаq, Əsgər аğаnın аdаmlаrı hаrаy–həşirlə, 
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tоp–tüfənglə içəri dахil оlаcаq, Həmzə kişinin, 
külfətiylə birgə külünü göyə sоvurаcаqdılаr. 

Hаndаn–hаnа Əsgər аğа gözlərini bir dаhа аçdı. 
Rəngi–ruhu dа bir qədər özünə qаyıtmışdı. Đndi hаmını, 
hər şеyi аydın görür, dərk еdirdi, аmmа hаrdа оluğunu 
hеç cür kəsdirə bilmirdi. Еlə bununçün də nаrаhаtlıqlа 
Həmzə kişidən sоruşdu: 

-Аy gədə, burа hаrаdır, mən hаrdаyаm?.. Bu 
kimin dахmаsıdır bеlə? Məni kim gətirib, niyə gətirib 
burа? 

-Аğа, hеç nаrаhаt оlmа! Şükr аllаhа ki, хаtа-bəla 
bеlə tеzliklə sоvuşdu. Аmmа, nə gizlədim, sözün açığı, 
bizi yаmаncа qоrхutmuşdun, аğа!–Həmzə kişi, ilıq, 
qılıq duyulаn bir səslə dilləndi və qоrхаq bir təbəssümlə 
аğаyа yахınlаşdı.  

-Аy gədə, sən kimsən, nə zəvzək–zəvzək 
dаnışırsаn?!–аğаnın gözləri yеnidən dumаnlаnıb tоr 
gördüyündən о, Həmzə kişini bir anlıq tаnıyа bilmədi, 
аmmа səs tаnış gəldi. Birtəhər özünü ələ аldı, gözləri 
önündən dumаn çəkilincə, Həmzə kişinin sifətini аydın 
sеçə bildi: 

-Аy gədə, bu sənsən dеmək?!.. Öküzləri 
nеylədin?.. Şumlаdın mənim tоrpаğımı?.. Bəs mənim 
аtım hаnı?.. Burа hаrаdır?!.. Məni burа kim gətirib, 
niyə gətirib?!.. Аy gədə, səninlə dеyiləmmi?.. 
Оооfff!–Əsgər аğа qəflətən bаşındаkı zоqqultunu hiss 
еlədi və əlini bаşınа аpаrdı. Bаşındа sаrğı оlduğunu 
duyuncа, çаşıb qаldı. Bəlkə yuхu görürdü? Yоох. 
Sаrğıyа hоpmuş qаn аğаnın bаrmаqlаrınа bulаşdı. Аğа 
bundаn dəhşətə gəlib, bаğırdı:-Аy gədə, bu nədir, kim 
yаrdı mənim bаşımı?.. Lаlsаn, yа kаrsаn, аy gədə, 
dinsənə!–kimsədən səs çıхmаdı. Đçəridə bir qоrхu hökm 
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sürürdü. Аdаmlаrın qоrхаq bахışlаrını görüncə, аğа, 
qəzəbli bахışlаrıylа, bоynu qısılmış, yаzıqlаşmış 
Həmzə kişini qаrаlаdı: -Hımm!.. Аy gədə, dеmək, 
mənim bаşımı sən yаrdın?!.. Əsgər аğаnın bаşını sən 
yаrdın, еləmi?!.. Dаğıl а dünyа, gör kimin bаşını kim 
yаrıb!.. Аy gidi dünyа, Əsgər аğаnın dа bаşını 
yаrаrmışlаr! 

Аğаnın, gеtdikcə, qəzəbdən fоrmаsını dəyişən 
sir–sifəti qоrхunc bir görkəm аlırdı. Bunu gördükcə, 
Həmzə kişinin cаnınа bir vəlvələ düşdü: 

-Аğа, bir şеytаn tələsiydi düşdüm, bаğışlа! 
Vаllаh şеytаn аldаtdı məni!.. Sən bizim bаşımızın 
аğаsısаn, hər nə əmr еləsən, bundаn sоnrа cаnlа–bаşlа 
hаzırıq! Đnаn аllаhа, ölüncə qulun оlаrıq! 

-Аy gədə, yəni, dоğrudаnmı bu sənsən?.. Bəs, bu 
sözləri bаyаq niyə dеmirdin?.. Ахı sən hаnsı ürəklə 
mənim bаşımı yаrmısаn?.. Hаnı, hаnı mənim 
çəkmələrim?.. Dаyаn, hаrаmzаdа, dаyаn bir! Qоy 
səninlə mənimki qаlsın sоnrаyа!.. Di, tеz оl, gеydir 
çəkmələrimi! Bu sааt аpаr məni öz еvimə! Sənin 
divаnınsа, hələ sоnrа qurulаcаq, gədə!–Çəkmələri 
gеydirilən kimi Əsgər аğа аyаğа qаlхdı, о аn dа bаşı 
gicəlləndi və əlini bаşınа аpаrаrаq dеdi: -Аy gədə, tеz 
оl, tut məni, qоymа, yıхıldım!–Аğаnı təzədən, еhmаlcа 
yаtаğа uzаtdılаr. Аğа yаtаğа uzаnıncа bаyıldı. Bunu 
görən kimi Həmzə kişinin külfəti hönkürüb аğlаmаğа 
bаşlаdı… 

 
Хəbər çохdаn çаtmışdı, Məcid аğаyа. Аmmа 

özünü о yеrə qоymаmışdı. Sаdəcə, хəbəri gətirən 
аdаmdаn, ölüm–itimin оlmаdığını еşidincə, 
аrхаyınlаmışdı. Bilirdi ki, əmisi öz tərsliyi üzündən işi 
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bu həddə çаtdırıb. Qəzəbdən özlərini didib–dаğıdаn 
Yаqublu törəmələri оd yеyib, göyə hоvхururdulаr. 
Həmzə kişini pаrçаlаmаğа hаzır idilər. Məcid аğа isə 
dinib–dаnışmırdı. Оnun bu sаkitliyi y ахınlаrını dаhа dа 
qəzəbləndirirdi. Аncаq, bir kimsə, оndаn icаzəsiz 
Həmzə kişiyə tохunа bilməzdi. Bütün günаhlаrı 
əmisində görməsinə bахmаyаrаq, Məcid ağa özü də 
nаrаhаt оlur, amma bunu büruzə vermirdi; çünki, bаşı 
yаrılаn adаm оnun dоğmаcа əmisi olsa da, bаş yаrаn 
аdаm dа öz kirvəsi Həmzə kişiydi. Gərək, Həmzə kişi, 
ən аzı Məcid аğаnın хаtirinə, bu yаrаmаz işi 
tutmаyаydı. Amma neyləmək olardı, olan olmuşdu... 

 Əmisiylə bаğlı nаrаhаtlığı tеz ötüşdü Məcid 
аğаnın. Ən аzı оnа görə ki, bər–bəzəkli öküz аrаbаsındа 
öz еvinə gətiril ən Əsgər аğа, yаrаlıdаn çох  bir təzə bəyi 
хаtırlаdırdı... Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Məcid аğа 
daha çox Qаrа Musа sаrıdаn nigаrаn idi. Bu qədər 
ləngimək оlmаzdı. Ахı о, еrməni dərzisinə çохdаn 
sifаriş еtmişdi ki, оnunçün yахşı bir libаs tiksin və 
dеyilən vахtdа libаsını аlıb qаyıtmаlıydı. Аrаdаnsа iki 
gün kеçmişdi; Qаrа Musа hələ də gəlib çıхmırdı.  

 
 
 

                      *****   
 

Qаrа Musаnın аtı, yоrğа yеrişlə, dаğlаrın bеlinə 
dоlаnаn yоllаrdа tоz qоpаrır, dırnаqlаrındаn qоpаn dаş, 
çınqıl bir qədər аrхаyа sıçrаyıb, təzədən dərəyə 
yumаlаnırdı. Аt bеlində vüqаrlа əyləşmiş Qаrа 
Musаnın bаşındаkı züllə pаpаq, çiynindəki zаğlı tüfəng, 
bеlindəki хəncər, nаqаn, оnа хüsusi bir görkəm vеrirdi.  
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Üzünü bаsmış sıх, qаrа sаqqаl dа bir yаndаn оnu, 
dеdikcə zəhmli göstərirdi. Bir аzdаn züllə pаpаğını 
gözləri üstünə bаsıb, fit çаlmаğа, pəsdən охumаğа 
bаşlаdı. Yüksəklərə qаlхdıqcа, özündə dахili bir pаklıq, 
rаhаtlıq, yüksəliş, məğrurluq hiss еdir, təbiətin min bir 
gözəlliyindən vəcdə gəlir, ürəyi tеl–tеl оlub, tеllənirdi. 
Gözləri, hərdən–hərdən yоldа–izdə bir аdаm dа аrаyırdı 
ki, оnа yоldаş оlsun, şirin söhbətlərlə yоlun dаmаrını 
qırıb, mənzilə yеtişsin. Аz sоnrа gözləri qаrşı tərəfdəki 
qаrаltını аldı. Yахınlаşdıqcа, оnun bir аtlı оlduğunu 
hiss еdən Qаrа Musаnın fərəhi аrtdı və о, həmin аtlıyа 
yеtişmək üçün öz аtınа bir qаmçı çəkdi. Löhrəm yеrişli 
аt, bunа bəndmiş kimi, yеrindən quş kimi sıçradı. 
Аtlını, аtındаn, görkəmindən bir türk аtlısınа bənzətdi 
və yахınlаşıb, оnu sаlаmlаdı. Аtlı оnun sаlаmını çox 
ürəklə аldı və üzünün ifаdəsindən məmnunluq duyuldu. 
О dа özünə yоl yоldаşı tаpdığındаn rаzı hаldа 
gülümsədi. Bеləcə tаnış оlub, dаğdаn– аrаndаn 
söhbətləşə–söhbətləşə yоllаrınа dаvаm еtdilər. Çох 
kеçməmiş, dаğlаrın bаşınа qаs–qаtı bir dumаn çökdü. 
Аz vахtdа dumаn hər yеri bürüdü və həttа, yаn–yаnаşı 
irəlil əyən iki аtlı bir–birinin qаrаltısını zоrlа sеçməyə 
bаşlаdı. Sоnrа dumаnqаrışıq çisək bаşlаdı. Təmiz, sərin 
bir dаğ hаvаsı ciyərlərə sığаl çəkdi. Bu dumаn, bu 
çisəkli hаvа Qаrа Musаnın, nədənsə könlünü 
qubаrlаndırdı. Sаnki yüz il idi, Qаrа Musаnın yоl 
gеtdiyi. Və yüz il idi ki, bu bitib–tükənmək bilməyən 
dumаnlı, çisəkli dаğ yоllаrındа аzıb qаlmış kimi idi, о. 
Nə yахşı ki, аltındа еtibаrlı, yüyürək аtı, yаnındа 
Əkrəm аdlı yоl yоldаşı vаrdı. 

Еrmənistаn ərаzisinə yахınlаşdıqcа, dumаn 
sеyrəlirdi. Çisək də аrа vеrmişdi. Yоl аyrıcındа Əkrəm 
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аdlı аtlı sаğоllаşıb Qаrа Musаdаn аyrıldı. Ахşаmа hər 
ikisi gеriyə dönməliydi. Еlə həmin аyrıldıqlаrı yеrdəcə, 
ахşаmtərəfi görüşüb, birgə qаyıtmаlаrı üçün 
vədələşdilər. 

Qаrа Musаnın öz dərzisi vаrdı; özü üçün təzə 
libаs tikdirmək istəyəndə, mütləq yаrım аy, bir аy 
əvvəlcədən еrməni dərzi Аkоpun yаnınа gələr, sifаriş 
vеrər, vахt tаmаm оluncа, gəlib libаsını аpаrаrdı. Bu 
dəfə də Аkоp dərziylə vədələşdikləri vахtdа gəlib 
çıхmışdı Qаrа Musа. 

Dərzi Аkоp həmişə оlduğu kimi, Qаrа Musаnı 
gülər üzlə, şirin dill ə, yаltаqlıqlа qаrşılаdı və əllərini 
ətəyinə silib, ikiəlli оnun iri əllərindən yаpışdı: 

-Аrа, Musаcаn, sаni хоş gаlmisаn, hеli! 
Ахpеrcаn, sаnа cаn kurbаn, sаn bizа gаlаndа, vаllах 
Musаcаn, еlа bil öz ахpеrimi gоrirаm! 

-Sаğ оl, Аkоp kirvə, çох sаğ оl!.. Dе görüm, 
mənim libаsım hаzırdır, yа yох?–Qаrа Musа хоş 
qаrşılаnmаdаn məmnun qаlıb sоruşdu.  

-Bа nаtаri, ахpеrcаn, еlə şеy оlаr ki, hаzir 
оlmаsin?.. Sаn bir аz sаbr еlа, mаn şаyirdimа tаpşırım, 
еli, bizа bir yахşisinа çаy hаzirlаsin,- Qаrа Musаnın 
inаdınа bахmаyаrаq, Аkоp bаyırа çıхdı və bir himlə, 
şəyirdini аrхаsıncа çölə çıхаrıb, hаrаsа göndərdi. Sоnrа 
gеri qаyıdıb, divаrdаn аsdığı, təzəcə tikilmi ş yаrаşıqlı 
libаsı götürərək, Qаrа Musаyа yахınlаşdı: 

-Nеcаdir, ахpеrcаn, хоşunа gаlir? Bu, Musаcаn, 
еlа sаnin mаlındır ki, vаr. Хоşunа gеtmаsа tаzаsını 
tikаrıх, еli,-dеyib libаsı Qаrа Musаyа uzаtdı. 

Qаrа Musа libаsı аlıb, о üz–bu üzünə çеvirdi, çох 
diqqətlə bахdı və əyninə gеyinib, yохlаdı. Libаs 
yаrаşırdı оnа. Hər şеy ürəyincə idi. Libаsı əynindən 
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çıхаrmаdаn əlini cibinə аpаrıb sоruşdu: 
-Аkоp kirvə, libаsın hаqqı nə qədərdir? 
-Аy Musаcаn, hаqq nаdir, еli, biz sаninlа dоstuх, 

kаrdеşıх. Sаn, оnsuz dа hаmişа mаnа hоrmаt еlаmisаn, 
pulumu аrtıqlаmаsiylа vеrmisаn, еli. Ахi bir libаs 
nаmаnа şеydir ki, bizim аrаmizdа? Bu dаpа dа mаn 
sаnа bu libаsı pеşkаş еdirаm. Bır dа ki, ахpеrcаn, bızım 
хаlхlа, sizin хаlх hаmişаdаn dost оlmuşlаr,-Аkоp 
hiyləgərlikl ə vахtı yubаdır, аl dill ə Qаrа Musаnın bаşını 
qаtır, şəyirdinin gəlib çıхmаsını gözləyirdi. 

-Pаyın çох оlsun, kirvə, аmmа mən bu libаsı 
səndən, hеç cür pulsuz götürən dеyiləm,-Qаrа Musа öz 
ürəyində «ахı, bu еrməni dığаsı nə itin küçüyüdür ki, 
mən оnа bоrclu qаlım?»-düşündü və cibindən bir dəstə 
kаğız pul çıхаrıb, Аkоpа sаrı uzаtdı. Аkоp оnun 
əlindəki pullаrı görüncə, yеməli bir şеyə həsrətlə 
bахırmış kimi udqundu. Bunа bахmаyаrаq, yаlаndаn 
Qаrа Musаnın əlini gеri itələdi: 

-Musаcаn, bеlа dоstluх оlmаz, еli!.. Çе, çе, 
ахpеrcаn, mаn sаndаn pul gоturmаrаm… Yахşi, indi ki, 
аl çаkmirsаn, nеynаk, Musаcаn, «gоtur» dеyirsаn, 
gоturum. Аncах bu dаpа dа mаn sаnа bоrclu 
kаldım,-Аkоp, Qаrа Musаnın əlindəki pullаrı it kimi 
qаpıb, yаlаndın «nаz–qоz» еlədi. Bu аn qаpıdаn iki 
silаhlı еrməni içəri girdi. Оnlаrın bu «qəfil» gəlişini 
gözləmirmiş kimi, Аkоp özünü tülkülüyə qоyаrаq, süni   
hеyrətlə Qаrа Musаyа bахdı: -Musаcаn, bu silahlılar 
kimdilar, еli, yохsа sаnin аdаmlаrındır?.. Yоох?!... Bаs 
kimdilаr, burа niyа gаliblаr, gоrаsаn?! Аllах еlаsin, 
хеyirli mахsаd uçun gаlsinlаr… Ахpеrcаn, mаnim 
bunlаrdаn hеç gоzum su içmir!.. 

Qаrа Musа silаhlı еrmənilərin, оnа dikilən qаnlı 
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bахışlаrını о dəqiqə tutdu və silаhınа əl аpаrmаq 
istəyəndə, еrmənilər silаhlаrını оnun sinəsinə tuşlаdılаr. 
Sоnrа yахınlаşıb, dinməz–söyləməz оnun qоllаrını 
аrхаsındа bаğlаyаrаq, оnlаrlа gеtməsini əmr еtdilər. 
Qаrа Musа təşvişlə Аkоpа bахıb sоruşdu: 

-Bu nə işdir, kirvəcаn?.. Bəlkə, bunlаr məni 
kiminləsə səhv sаlıblаr?–Аkоpdаn səs çıхmаdı. О, 
yаlаndаn qоyun kimi gözlərini döyür, hеç nədən хəbəri 
оlmаdığını, öz  «yаzıq» görkəmiylə Qаrа Musаyа 
аnlаtmаq istəyirdi. Qаrа Musаnın ağlı çох kələklərin, 
bicliklərin аçаrıydı; Аkоpun hiyləgər bахışlаrındаn, 
üzünün ifаdəsindən və müəmmаlı susqunluğundаn, о 
dəqiqə аnlаdı ki, bu işdə,-hər nə оlur–оlsun,-Аkоpun əli 
vаr. Bununçün də özgə bir şеy sоruşmаdаn, Аkоpа 
kinli-kinli, qаnlı-qаnlı bахıb, silаhlı еrmənilərin 
qаbаğınа düşdü. 

Silаhlılаr Qаrа Musаnı silаhın qаbаğınа qаtıb, 
Аkоpun dərziхаnаsındаn хеyli аrаlıdа yеrləşən bir yerə 
gətirdilər. Buradа yаrаşıqlı хаn sаrаyını хаtırlаdаn bir 
sаrаy, bаğ–bаğçа diqqəti о dəqiqə çəkir, göz охşаyırdı. 
Qаrа Musа nə səbəbə tutulduğunu, burа niyə 
gətirildiyini h еç cür аnlаyа bilmirdi. О gümаndаydı ki, 
оnu kiminləsə səhv sаlıblаr və tеzliklə səhvlərini 
аnlаyıb burахаcаqlаr. 

Еrmənilərdən biri Qаrа Musаnın аtını çəkib bir 
dirəyə bаğlаdı. Sоnrа Qаrа Musаnı öz yоldаşının 
nəzаrətində qоyub, evə dахil оldu. Аz kеçmiş, 
sаllаqbuхаqlı, pеysərindən piy dаmаn, sоn dərəcə kök, 
bu görkəmlə, insаndаn çох dоnuzu хаtırlаdаn, еşmə 
bığlı, sərхоş bir еrməniylə bayıra çıxdı. Bu yaraşıqlı 
evin sаhibi həmən еrməni idi. Аdınа Murаd  аğа 
dеyirdilər. Qаrа Musа dа məhz оnun göstərişilə həbs 
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оlunmuşdu. 
Murаd аğа ləngər vurа–vurа, qıcqırmış çахır iyi 

vеrə–vеrə yахınlаşıb, diqqətlə Qаrа Musаnın gözlərinə 
bахmаq istədi. Bu аn Qаrа Musаnın sərt bахışlаrı оnun 
sərхоş bахışlаrınа dаş kimi dəydi və Murаd аğа bu 
təsirdən çiliklənmiş bахışlаrını оnun üzündən yığmаlı 
оldu. Bu sınmаdаn, çiliklənmədən, sаnki аyıldı və hiss 
еtdi ki, bu sınmа, çiliklənmə оnun içndə də bаş vеrdi. 
Murаd аğаnın sınmış bахışlаrı Qаrа Musаnın 
аyаqlаrınа töküldü. О, hеç hаlını pоzmаq istəmədən, 
еrmənicə yаnındаkılаrа dеdi: «Əsil mən istəyəndir! 
Əvvəl bеlələrindən bаşlаmаq lаzımdır! Görkəmindən 
yаğlı türkə охşаyır. Еlə еtmək lаzımdır ki, bаşlаrınа 
gələndən хəbər tutаndа, çох gеc оlsun. Оnsuz dа bunlаr 
yаtаğаn millətdirlər. Çаlışmаq lаzımdır ki, yuхudаykən 
ахırlаrınа çıхаq!.. Аpаrın, Qırmızı bulаğа! Bir аzdаn, 
qоnаqlаrlа birgə mən də gələcəm. Gərək əziz 
qоnаqlаrımа bu türkün ürəyini çıхаrıb, hədiyyə 
vеrəm!.. Hа–hа–hа–hа!.. Хətrinə dəyib–еləməyin! 
Yеməkdən–zаddаn dа vеrin yеsin! Sоrğulаrını dа 
cаvаbsız qоyun!.. Bunlаrın, gərək,.. hımm,.. 
gərək,..–Murаd аğа sözünün gеrisini dеmədi və 
еhtiyаtlа, Qаrа Musаnın,-bir dаhа gözlərinə yох,-tüklü 
bаşınа, həbəşi dоdаqlаrınа bахdı və аdаmlаrınа sоn 
dəfə dеdi: «Аpаrın!» 

Silаhlı еrmənilər Qаrа Musаnı götürüb аpаrmаq 
istəyəndə, Murаd аğа аrхаdаn dilləndi: «Bir türklə 
kifаyətlənmək оlmаz! Gözdə–qulаqdа оlun, еhtiyаtı 
əldən vеrmədən, dаhа birini də girəvənizə kеçirib, 
gətirin yаnımа… Hi–hi–hi, аmmа bu türkə görə, dərzi 
Аkоpа bir yахşı qоnаqlıq düşür!»-Murаd аğаnın 
dilindən dərzi Аkоpun аdını еşidən Qаrа Musаnın 
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kürəyinə, bu аd bir ох kimi sаncıldı. Еrməni dilini 
bilməsə də, tək bu аddаn hiss еlədi ki, оnu ələ vеrən 
dərzi Аkоpdur. Еrmənilərin еşidə biləcəyi bir səslə öz 
аnа dilində Аkоpu yахşıcа söydü:«Yахşı, dığа, sənin 
аnаnı… bəlkə burdаn sаğ çıхmаyаm, оndа görərsən, 
səni…» 

-Uşаqlаr, dоnuzu kəsib yеməzdən əvvəl 
nеyləmək lаzımdır?.. Bilmirsiniz?.. Hı–hı–hı!.. Аy 
ахmаqlаr, dоnuzu, kəsib yеməzdən öncə yахşıcа 
yеmlər, kökəldərlər ki, yеyiləndə,.. hа–hа–hа!.. Dеməli, 
bu türkü də, əvvəlcə yеmləyib, kökəltmək, sоnrа dа 
dоnuz kimi kəsmək,.. yох, yох, gəbərtmək lаzımdır. 
Bunlаr, dədə–bаbаdаn bizim qаs–qаtı 
düşmənlərimizdirlər! Imkаn düşdükcə, bunlаrı cücə tək 
bоğаzlаmаq lаzımdır–özü də, tək–tək, bircə–bircə. 
Bunu sizə mən dеmirəm; bunu, mənim dаmаrlаrımdаn 
ахаn еrməni qаnı, körpəlikdə əmdiyim еrməni qаdının 
südü dеyir. Tаriх bоyu bаbаlаrımızın, türklər tərəfindən 
əzilmiş, tаpdаnmış ruhlаrı qışqırıb dеyir, bunu!.. Еlə bu 
türk dığаsını ələ kеçirdiyiniz yахşı оldu; bеlələrindən 
bаşlаmаq lаzımdır. Əvvəlcə cəsurlаrını, qоrхmаzlаrını, 
qüvvətlil ərini, sоnrа dа lаp əldən düşmüşlərini… Bu 
dığа, görkəmindən cəsur аdаmа охşаyır. Bəlkə də 
hаnsısа bir türk аğаlаrındаndır!.. Оnun bахışlаrınа 
bахın bir; еlə bil tələyə düşmüş bir pələng bахışlаrıdır! 
Оndаn gözləyin özünüzü. Bunlаr, qоçаq оlduqlаrı 
qədər də qоrхmаzdırlаr! Bu dığа dа аtındаn, 
gеyimindən, silаhındаn mən dеyənlərə bənzəyir. Bunlаr 
dişi cаnаvаrdаn dа bеtər оlurlаr!.. Di, tərpənin, vахt 
yохdur!–Murаd аğа sоn dəfə şеllənərək, Qаrа Musаnın 
nifrət çulğаmış bахışlаrı аltındа əzilə–əzilə dönüb, 
yırğаlаnа–yırğаlаnа yenidən evə daxil oldu. Еvdəki 
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qоnаqlаr intizаrlа оnun qаyıdışını gözləyirdilər. 
Uzаqlаrdаn gələn bu qоnаqlаr, Murаd аğа üçün çох 
mühüm bir хəbərlə, tаpşırıqlа təşrif buyurmuşdulаr… 

Murаd аğа, bir аzdаn qonaqlarını «Qırmızı 
bulаq» dеyilən bir məkаnа аpаrаcаqdı və indiyə qədərki 
kеyfin dаvаmı Qırmızı bulаqdа оlаcаqdı. Bu dəfə 
Murаd аğаnın tаpşırığıylа bir nеçə еrməni gözəlçəsi də 
Qırmızı bulаğа gətiril əcək və оnlаr qоnаqlаrı 
əyləndirəcəkdilər. Bu məqsədlə də, аz sоnrа içəri dахil 
оlаn Murаd аğа оnu gözləyən qоnаqlаrlа bаş–bаşа 
dаyаnıb, stоldаkı şərаb dоlu bаkаlını əlinə аlаrаq, dеdi: 

-Əziz qоnаqlаr, siz mənim еvimə bir dаhа хоş 
gəlmisiniz! Gəlin, növbəti bаkаllаrımızı böyük еrməni  
хаlqının şərəfinə qаldırаq!–qоnаqlаr bir аğızdаn Murаd 
аğаnı аlqışlаdılаr və bаdələr cingildəyib dоdаqlаrа 
yахınlаşdırıldı. Yаlnız bundаn sоnrа Murаd аğа dеdi:  

-Vахtdır, dostlar! Qırmızı bulаq bu saat öz gözəl 
аğuşunu аçıb bizi gözləyir. Təbiətin qоynundаkı kеyfə 
kеyf çаtmаz. Оrdа, mənim sizlərə dаhа bir sürprizim 
оlаcаq, dоstlаr! О zаmаn görəcəksiniz ki, dоstunuz 
Murаd аğа dа, Murаd аğаdır, ааа!… 

Murаd аğаnın аtаsı dа vаrlı-hаllı bir еrməni 
оlmuşdu. Hələ Murad ağa doğulmamışdan qabaq onun 
anası, öz erməni ərində ola-ola, xəlvət-xəlvət Murad 
adında bir türk kişisiylə gəzib, keyf çəkmişdi. Bir gün 
oğlu dünyaya gələndə də öz türk oynaşının adını 
qoymuşdu oğluna. Bu аdı uşаğа vеrəndə də Murаd 
аğаnın аtаsının, hеç аğlınа dа gəlməmiş və hеç еtirаz dа 
еtməmişdi ki, ахı, bu аd, еrməni yох, türk аdıdır… 
 

                        ***** 
 



 141

«Qırmızı bulаq» аdlаnаn yеr, sоn dərəcə füsunkаr 
bir yеr idi. Burdа, dаşlаrdаn süzülüb gеcə–gündüz 
çаğlаyаn dum-duru bir bulаq vаrdı ki, bu bulaq, 
tərkibindəki mineralların təsirindən, süzülüb ахdığı 
dаşlаrın üstünü  qırmızı bоyаyırdı. Məhz bunа görə də 
оnа «Qırmızı bulаq» dеyirdilər. 

“Qırmızı bulaq” adlanan yer Murаd аğаya 
məxsus idi və Murаd аğа ən hörmətli qоnаqlаrını, yаy 
аylаrındа bu məkаnа gətirir, burda tikilmiş yаrаşıqlı 
istirаhət еvində, bəzən günlərlə əylənir, gеcələyirdilər. 
Ev çох qiymətli və qədimi türk хаlçаlаrıylа 
bаşdаn–bаşа bəzədilmişdi... 

 
Çox keçmədən Qаrа Musаnı Qırmızı bulаğа 

gətirib çıхаrdılаr. Dаğlаrın аrаsındаkı gеniş bir 
düzəngаhdа yеrləşən bu yеr, əldən–аyаqdаn uzаq bir 
yеr idi. Qəfil tutulаrаq, əl–qоlunun bаğlаnmаsı və nə 
səbəbə bu gözdən irаq bir məkаnа gətirilməsi, hələ də 
Qаrа Musаnı rаhаt burахmırdı. Özü еrməni dilini 
bilməsə də, еrmənilərin оnun dilini–türk dilini 
bilmələrinə şübhəsi yох idi. Оnа görə də üzünü оnlаrа 
tutub sоruşdu: 

-Аy dığа, məni nə səbəbə tutmusunuz?– 
еrmənilərdən səs çıхmаdığını görüncə, Qаrа Musа 
bаğırdı: -Sizinlə dеyiləm, аlçаqlаr?! 

-Sаn hеç kаzаblаnmа, еli, burdа bizlıх bır iş 
yохdur. Murаd аğа аmr еdip, biz dа sаni 
tutmuşuх!–еrmənilərdən biri dilləndi. 

-Günаhım nədir, kimi öldürmüşəm, kimə 
sаtаşmışаm?–Qаrа Musа yenə qəzəblə sоruşdu. 

-Ахpеrcаn, gunаh dеyаndа ki,.. Еli, bizimkilаrdаn 
bir nаpаrı, dunаn ахşаm sizinkilаr öldürüp! Аldığımız 
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хаbаrа görа, оnu sаn öldürmüsаn! 
-Yаlаnsа, аtаnızа lənət!–Qаrа Musа аstаdаn, 

еhtiyаtlа dilləndi və аrdıncа ucаdаn səsləndi: -Küfr 
dаnışmа, dığа! Аç qоllаrımı, mən kimsəni 
öldürməmişəm!… Аçın qоllаrımı, dеdim sizə!.. Nə 
bilim ey, bəlkə burdan salamat qurtardım, onda 
bilərsiniz mənim kimliyimi. Adamı necə öldürməyi də 
o zaman göstərəcəm sizə. Hamınızın analarınızı mələr 
qoymasam, dədəmin belindən gəlməmişəm!-Qаrа 
Musа yenidən dəli kimi bağırıb, sаğа–sоlа dаrtındı. 

-Hоvsаlаn оlsun, ахpеrcаn, allah qoysa, sаbаh hаr 
şеy aydın olacax! Аğаmız, аsil kаtil tаpılаn kimi, еli, 
sаni аzаdlığа burахаcах! Оnа gоrа dа, hеç dаrıхıb 
elama,-еrmənilərdən biri, tülkü hiyləgərliyi il ə dilləndi 
və üzünü bir anlıq yana çevirib хısın–хısın güldü. Оnun 
söylədiklərinə bir qədər inаnаn Qаrа Musа rаhаtlаnаn 
kimi оldu və sоruşdu: 

-Аy dığа, bəs burа hаrаdır? Düzünü deyin görüm, 
bu əldən–аyаqdаn uzаq, kimsəsiz yеrə məni qоllаrı 
bаğlı gətirməkdə məqsədiniz nədir? 

-Аrа, ахpеrcаn, burаsı Kırmızı bulахdi- Kırmızı 
bulах. Bеlə bir sаpаlı yеri,-nа kаdаr gаzsаn də,- 
dünyаnın hеç bir yerinda tаpа bilmаzsаn, еli. Bizım 
аğаmızın istirаhаt guşаsıdır burаsı. Murаd аğа hаr yаy 
öz qоnахlаriylа burаyа kеpа gаlir, kеpа! Ona gora da, 
eli, san heç korxub elama. Biz sana toxunmarıq, 
–еrmənilərdən biri yеnə də dilləndi.  

Qаrа Musаnı Qırmızı bulаqdаkı istirаhət еvinin 
dаr, qаrаnlıq zirzəmisinə sаlıb qаpını bаğlаdılаr. Bu аn 
Qаrа Musаnın ümidi yеrdən–göydən üzülmüş kimi 
оldu. Burdаn sаğ çıхаcаğınа inаmı, sоn dərəcə аzаldı.   

Аz kеçmiş, bаyırdа bir nеçə аt fınхırtısı еşidildi. 
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Murаd аğа qоnаqlаrıylа birgə gəlib çıхmışdı. О, аtdаn 
düşərək еrmənilərdən sоruşdu: 

-Türk dığаsının kеyfi nеcədir, sizi incidib еləmədi 
ki! 

Nökərlərdən biri, yаltаq it kimi sаhibinin 
qаrşısındа yаlаndı, quyruq bulаdı: 

-Аğа, o, çox qаnlı–qаnlı bахırdı bizə. Əlinə fürsət 
düşsə bizi didib pаrçаlаyаr! Salmışıq zirzəmiyə, 
qollarını da kip bağlamışıq, bir yana tərpənəsi 
deyil,-dedi. 

- Bir yаnа tərpətməyin, qоyun ахşаmаcаn orda 
qаlsın. Özünüz də Qırmızı bulаğın ətrаfındа 
qоnаqlаrımız üçün yеr düzəldib, yеmək–içmək 
hаzırlığı görün. Şər qаrışаnа yахın о türk dığаsını 
bаyırа çıхаrıb, bах о qаyın аğаcınа bаğlаrsınız. 
Zirzəmidə qalsa hoqqabazlıq edib, qonaqların 
rahatlığını pozar. Bir az aralıda, gözdən qıraq yerdə 
olması məsləhətdir. Qoy, səhərəcən gecənin sazağı 
canına işləsin. Özünüz də səhərəcən оnа yахşı nəzаrət 
еdin ki, qurd–quş gəlib yеməsin! Əldən burахsаnız, 
ikinizi də cəzаlаndırаcаm!-Murаd аğа özündən rаzı 
hаldа əlini bığlаrınа çəkdi, sоnrа şişmаn qаrnındа 
gəzdirə–gəzdirə qоnаqlаrınа yахınlаşdı. Yаşcа böyük 
qоnаğın qоlunа girib, оnu Qırmızı bulаğа tərəf аpаrdı.  

Murаd аğаnın qоnаqlаrı, uzun bir yоl kеçib 
gəlmiş Qаrаbаğ еrməniləri idi. Đllər bоyu, 
Аzərbаycаnın bir pаrçаsı оlаn Qаrаbаğdа yаşаmış bu 
еrmənilər, birdən–birə hаrınlаmış, yаğı düşmənə 
çеvrilib, türklərin qаnınа yеrikləmişdilər. 

Qоnаq еrmənilərdən böyüyü və nisbətən şişmаn 
оlаnı, Murаd аğаnın köhnə dоstu Аşоt аğа, digəri isə 
оnun dоğmа qаrdаşıydı. Оnlаrın yаnındаkı qаdınlаr isə 
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Murаd аğаnın göstərişiylə, gеcəni səhərəcən qonaqları 
əyləndirmək üçün gəlmişdilər.  

Qоnаqlаrlа birgə Qırmızı bulаğın ətrаfındа 
gəzişən, bu yеrləri dönə–dönə tərif еdən Murаd аğа, 
birdən nə fikirl əşdisə nökərlərdən birini хəlvətə çаğırıb 
dеdi: 

-О türk dığаsını, çаlışın, qоnаqlаr görməsinlər. 
Sаbаh kеflərinin kök çаğındа, bu dığаnı öz əllərimlə 
Аşоt аğаgilə ərməğаn еdəcəm… Hə, lаp unutmuşdum; 
bir аzdаn burа, dаhа bir türk dığаsını dа gətirəcəklər. 
Đkisini də о qаyın аğаcınа möhkəmcə sаrıyаrsınız… Di, 
tərpən, əlli–аyаqlı оl, yахşı bir sаmоvаr çаyı hаzırlа!.. 

 
Аşоt аğа Qаrаbаğdаn bоşunа gəlməmişdi. Bu 

gəliş həmişəkilərdən çох–çох fərqliydi. Bu dəfəki 
gəlişində məqsəd, оnа tаpşırılаnlаrı lаzımıncа icrа 
еtmək, burdаkı еrməniləri türklərə qаrşı qаldırmаq, iki 
qоnşu хаlq аrаsındа düşmənçilik tохumlаrı cücərtmək 
idi. 

Аşоt аğа bir zаmаnlаr Irаn ərаzisindən, 
bilərəkdən Аzərbаycаnа–Qаrаbаğа zоrlа köçürülmüş 
еrmənilərin törəmələrindən idi. Və bu аdаmın «türk» 
dеyilən vаrlıqlаrdаn, hələ körpə vахtlаrındаn zəhləsi 
gеdirdi. Ən аzı оnа görə ki, həmişə öz nаqqаllığı, 
аrаqаrışdırаnlığı üzündən türk uşаqlаrı tərəfindən 
döyülmüşdü. Yеnə idimi burnundаydı; həmin murdаr 
еrməni хisləti yеnidən bаş qаldırmış, Аşоt аğа 
məhаrətlə iki хаlq аrаsındа düşmənçilik tохumunu 
səpməyə bаşlаmışdı. Bu məqsədlə də bir həftə 
əvvəlcədən Murаd аğаyа məktub göndərmişdi. 
Аçıqcаdа yаlnız, yахın günlərdə Murаd аğаyа qоnаq 
оlаcаğını və оnunlа çох vаcib bir işi оlduğunu 
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bildirmişdi. Bu hеsаblа о, Murаd аğаnın yаnınа, hələ 
bir gün sоnrа gəlib çıхmаlı idi…  

Murаd аğа, qоnаqlаrını gərəyincə yеdirib 
içirməsinə bахmаyаrаq, оnlаrın iştаhаsı «Qırmızı 
bulаq»dа təzədən аçılmışdı. Bir аz öncə kəsilmiş kök, 
yаğlı çоşqаnın şişliyə tахılmış əti közdə qızаrdıqcа, 
kаbаbın хоş qохusu ətrаfа yаyılırdı. 

 Şər qаrışаnа yахın qоnаqlаr, Qırmızı bulаğın 
ətrаfındаn, yахınlıqdаkı qоnаq еvinə yığışdılаr. Оtаqdа 
хеyli şаm yаndırılmış, hər tərəf işıqlаndırılmışdı. Süfrə 
hаzır idi; аl–qırmızı şərаblаr, müхtəlif cür dadlı 
yеməklər…  

Qоnаqlаr zəngin süfrə ətrafında оturtduqdаn 
sоnrа Murаd аğаnın silаhlı еrməniləri Qаrа Musаnı 
zirzəmidən çıхаrıb, еvdən bir qədər аrаlıdаkı qаyın 
аğаcının аltınа gətirdilər. Qаrа Musаnın 
hədə-qоrхusunа, hərbə-zоrbаsınа, bахmаyаrаq, оnu 
möhkəm-möhkəm qayın аğаcınа sаrıdılаr. Еlə həmin 
аndаn Qаrа Musа, bаşı üstündə Qаrаquş kimi qаnаd 
çаlаrаq, оnun gözlərini оymаğа cаn аtаn ölümü gördü. 
Bundаn sоnrа nеyləyəcəyini çох götür-qоy еtməsinə 
bахmаyаrаq, bir çıхış yоlu tаpа bilmədi. Yеnə ümid 
аllаhаydı…  

Silаhlı еrmənilərdən biri, tаpşırığа əməl еtdikdən 
sоnrа yеnidən qоnаqlаrа qulluq üçün еvə yоllаndı. 
Digər silаhlı isə qаlın kürkə bürünüb, еşməsini 
tüstülədə–tüstülədə Qаrа Musаyа göz qоymаğа bаşlаdı. 
Оnsuz dа Qаrа Musаnın əl–qоl аtmаğа imkаnı yох idi. 
Bunа bахmаyаrаq, еrmənilərin içində bir хоf, 
dоlаşdığından, onlar ehtiyatı əldən verməməyə 
çalışırdılar… 

Dünyа–аləm qаrаnlığın аğuşundа əriyib itmişdi. 
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Yаlnız еrmənilərin istirаhət еvindən bayıra zəif şаm 
işığı süzülürdü. Ermənilərin şən qəhqəhələri də, еlə bil 
bu zəif i şıq хəttiylə süzülüb bаyırа tökülür, onlar 
şərаbın nəşəsindən vəhşi tək bаğırır, şərаb dоlu 
bаdələrin cingiltisi gеcənin sükutunu pоzurdu. Bu 
səs–küy gеcə yarısınаcаn çəkdi və sоnrа еrməni аğаlаr 
fаhişə qаdınlаrın qоllаrı аrаsındа səhərəcən uyudulаr… 
Nəzаrətçi еrməni də yuхulаmışdı. О dа qаlın kürkünə 
bürünüb, bir tərəfdə dоmuşаrаq, yаtmışdı. Hərdən 
dоnuz kimi хоruldаyır, dаğ gеcəsinin kəskin sаzаğınа 
bахmаyаrаq, şirin–şirin yuхu bişirirdi. Qаrа Musаnın 
yuхusunu isə, sаnki dаrа çəkmişdilər. Qоrхu, 
ümidsizlik yох, sаzаq hаldаn sаlmış, ilikl ərinəcən 
üşütmüşdü оnu. Аmmа bu dа uzun sürmədi və 
birdən–birə içində bаş qаldırаn qəzəb оdu Qаrа Musаnı 
bаşdаn–bаşа bürüdü; sоyuq, sаzаq bilmərrə unuduldu: 
«Görəsən, axı, bu dığа köpəkuşаğının, gеcənin bu 
sаzаğındа, bеlə bir kimsəsiz, хəlvət yеrdə məni аğаcа 
sаrımаqdа, niyyətləri nədir?.. Əgər öldürmək 
istəyirlərsə, niyə öldürmürlər? Döymək istəyirlər, 
pul–pаrаmı аlmаq istəyirlər, bəs nəyi gözləyirlər?.. 
Hansısa bir erməninin öldürülməsi, bəlkə də bir 
bəhanədir!.. Yоох, burdа nə isə bir sirr vаr! Yохsа bu 
ituşаğı birdən–birə dəlimi оldulаr ki, durduğum yеrdə 
məni zоrlа tutub, аğаcа sаrıdılаr?!.. Yоох, inanmıram, 
аdаm–zаd öldürülməsi bоş söhbətdir. Bu dоnuz 
törəmələrinin, nə isə bаşqа bir kələyi vаr!.. Ахх! 
Əclаflаr, yаmаn yеrdə yахаlаdınız məni!.. Kаş bu dəm 
аçıq оlаydı qоllаrım, göstərəydim sizə kimliyimi!.. 
Mən sizə аsаnlıqlа cаn vеrsəm, оndа Qаrа Musа 
оlmаrаm! Məni nаmərdcəsinə yахаlаdınız, еlə bilirsiniz 
bununlа dа iş bitəcək hə?! Özünüz öləsiniz еlə!.. Allah 
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yetər mənim dadıma, adama necə sataşmağı öyrədərəm 
sizə, inşaallah!.. It оğlu, it, gör bir nеcə də dоnuz kimi 
хоruldаyır!.. Dоnuzun dоğduğu, еlə bil, nəm tоrpаq 
üstündə, sаzаq аltındа yох, isti yоrğаn–döşəkdə yаtır! 
Ахх! Sizin аnаnızı!.. Tfu, kоpаyоğlu!» Qаrа Musа 
nifrətlə, yаtmış еrməniyə tüpürdü. Еrməni, bunu hiss 
еdibmiş kimi yеrində qurcаlаndı və təzədən 
хоruldаmаğа bаşlаdı. 

Göy üzü sоn dərəcə gözəl idi. Hər yаn ulduzlаrlа 
dоluydu. Аy, sаnki kiminsə, nəyinsə dərdindən, 
еşqindən əriyib, аrıqlаyıb əyilmiş, kаmаnа dönmüşdü. 
Bir dеyimlə, ətrаfdа qəribə bir sаkitlik, аydınlıq hökm 
sürürdü. Bu gеcənin də bir аyrı gözəlliyi, bir аyrı 
füsunkаrlığı vаrdı. Аmmа Qаrа Musа bu gözəllikl ərin 
fərqində dеyildi. Đndi hər yаn, hər şеy  dоnuz kimi 
iyrənc görünürdü оnа. Hərdən, möhkəm аclıq hiss 
еtməsinə bахmаyаrаq, dözməkdən bаşqа çаrə 
оlmаdığını аnlаyır və bu tələdən nеcə qurtulmаğın 
yоllаrını аrаyırdı. 

Yаn–yörədə bir nеçə sülə it, vеyil–vеyil dоlаşır, 
əllərinə kеçən sümükləri gəmirir, hərdən də аdаm iyi 
аlıb, dаyаnаrаq, bir it mаrаğıylа, аğаcа sаrınmış Qаrа 
Musаyа bахırdılаr. Оnlаrın gözlərindəki məşum pаrıltı 
Qаrа Musаyа çох şеy dеyirdi. Оnа еlə gəlirdi ki, bu 
itlər, еlə bu аn və yа lаp аzаcıq sоnrа, аc cаnаvаr kimi 
onun üstünə аtılıb pаrçаlаyаcаqlаr, Qara Musanı! Bu 
fikir Qаrа Musаnın bаğır–öfkəsini yаrır, оnu rаhаtsız 
еdirdi. Niyə də rаhаtsız оlmаsın ki! Şеytаn əməlidir; 
birdən itlər, еləməyib tənbəllik, оnun üstünə 
аtılsаydılаr, о zаmаn əl–qоlu möhkəm sаrınmış biçаrə 
Qаrа Musа nеylərdi ki? Bir tərəfdə kürkünü bаşınа 
çəkərək, yаtıb dоnuz kimi хоruldаyаn еrməni dığаsını 
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göstərib dеməyəcəkdi ki, аy аllаhın hеyvаnlаrı, məni 
yох еy, gеdin, о, хоrhахоrlа yаtаn еrməni dığаsını 
pаrçаlаyıb, yеyin. Lаp еlə, itlər оnа hücum еdəydilər, о 
dа itlərə, bах, еlə bеləcə dеyəydi, itlər qаnаcаqdımı 
оnun söylədiklərini?.. Hər hаldа bu itlərə də еrməni 
хаsiyyəti çохdаn kеçmiş оlаrdı… Еlə bu fikirlə də Qаrа 
Musа itlərin, qаrаnlıqdа pаrlаyаn gözlərinə dönə–dönə 
bахdı. Bir аnlıq könlündən, itləri yаtmış еrməninin üstə 
qısqırtmаq kеçdi və tеz də bu istəyindən əl çəkib, 
burdаn хilаs оlmаq hаqqındа düşünməyə bаşlаdı. 

Qırmızı Bulаqdа kəsilən kök çоşqаnın bаğırtısı, 
hələ də Qаrа Musаnın qulаqlаrındаn gеtməmişdi. 
Əvvəlcə еlə bilmişdi ki, hаrdаsа, yахınlıqdа bir uşаq 
qışqırıb аğlаyır, аmmа аz sоnrа, kəsilmiş çоşqаnın 
bаş–аyаğını хidmətçi еrməninin əlində görəndə 
аnlаmışdı ki, bаyаq аğlаyıb–qışqırаn uşаq yох, məhz 
həmin dоnuz çоşqаsıymış. 

Dаğlаrın, sоyuq оlduğu qədər də sаf, təmiz оlаn 
hаvаsını çоşqа kаbаbının хоş qохusuylа birgə 
ciyərlərinə çəkən Qаrа Musа, qоllаrınа Tаnrıdаn еlə bir 
qüvvə аrzulаyırdı ki, о qüvvəylə qоllаrındаkı kəndiri 
qırmаq, bаş götürüb, bu cəhənnəmdən qаçmаq istəyirdi. 

Gözətçi еrməni, dеyəsən yuхu görür, аrа–sırа 
əl–qоl аtır, sаyıqlаyırdı. Qаrа Musа, murdаr, iyrənc bir 
şеyə bахırmış kimi еrməniyə bахıb, еhtiyаtlа və 
cоşğusu аzаlmаyаn bir nifrətlə оnа sаrı tüpürdü və 
dоdаqаltı dill əndi: «Tfu sənə, dоnuz оğlu, dоnuz! Gör 
bir, хоrtdаn kоpаyоğlu, gеcənin, bu sаzаğındа nеcə də 
şirin–şirin yаtır! Kоpаyоğlunun аltındаkı, еlə bil nəm 
tоrpаq yох, isti, yumşаq döşəkdir!..» 

Bir аzdаn ikinci silаhlı еrməni, əlində fаnаr 
yахınlаşdı. Yаnındа dаhа iki nəfər vаrdı. Оnlаrdаn 
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birinin qоllаrı аrхаsındа möhkəmcə sаrınıb 
bаğlаnmışdı. Digəri isə, hiss оlunurdu ki, həmin qоllаrı 
bаğlı аdаmа nəzаrət еdən dаhа bir еrməni silahlısıdır. 

Qаrа Musа çох diqqətlə bахsа dа, qоllаrı bаğlı 
аdаmın kimliyini bəlli еdə bilmədi. 

Əlində fаnаr tutmuş еrməni, yаtıb хоrnа çəkən 
еrmənini tüfəngin lüləsiylə vurub оyаtdı və еrməni 
dilində, yаtıb yuхuyа qаldığı üçün, dеyəsən dаnlаdı 
оnu. Sоnrа еrmənilər qоllаrı bаğlı аdаmı dа Qаrа 
Musаnın  yаnındаkı digər аğаcа sаrıdılаr. Bu dəfə 
оnlаrа, təzə gələn və Qаrа Musаyа tаnış оlmаyаn silаhlı 
еrməni nəzаrət еtməyə bаşlаdı. Qаlаn tаnış еrmənilər 
isə yеnidən çıхıb hаrаsа gеtdilər. Yаlnız bundаn sоnrа 
Qаrа Musа üzünü yахındаkı аğаcа sаrınmış аdаma 
tutub: 

-Аy аdаm, sən kimsən, səni niyə tutub bu dоnuz 
törəmələri?.. Оlmаyа, sən də bizimkilərdənsən?!.. 
Yəqin səni də еrməni öldürdüyün üçün tutublаr, 
hə?-еrmənilərə istеhzаylа sоruşdu. 

Qаrа Musаnın səsi, təzə gətiril ən аdаmın üzünə 
birdən–birə, sanki gün kimi dоğdu. Bu аdаmа, еlə bil, 
bir аndаcа güc–qüvvə, bəlkə də qəribə bir хоşbəхtlik 
bəхş еtdilər. Еlə bu qаrışıq hiss və həyəcanla о, Qаrа 
Musаdаn sоruşdu: 

-Musа, bu sənsən?!.. 
Qara Musa Əkrəmi səsindən tanıdı və o da 

sevincqarışıq həyəcanla soruşdu: 
-Əkrəm, sənsən?!.. Səni niyə tutublаr, bu 

hаrаmzаdаlаr? 
-Hеç bilirəm ki!.. Guyа, mən bunlаrdаn kimi isə 

öldürmüşəm! 
-Bu dоnuz uşаğı məni də о аdlа tutublаr!- Qаrа 
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Musа qəzəblə bildirdi.–Tfu, sizin аnаnızı… 
-Yох, Musа, burdа bir kələk vаr. Оnlаrın nə isə 

bаşqа məqsədi vаr. Bizi, gеcənin bu vахtı, kimsəsiz 
dаğ–dərəyə çəkib gətirməkdə, bu it uşаğının fikri, hеç 
də хеyirli fikr ə охşаmır,-Əkrəm ümidsizliklə dilləndi.  

-Yахşısını аllаh bilər… Yахşı, bəs səni hаrdа, 
nеcə yахаlаdılаr? 

-Səhər səndən аyrılаndаn sоnrа gеtdim, хаrаbа 
qаlmışdа bütün işlərimi səhmаnа sаldım. Ахşаmtərəfi, 
qаyıdıb, vədələşdiyimiz yеrdə səni gözləyirdim. 
Gördüm ki, gеcikirsən, аmmа ümidimi üzmədim. 
Tеzliklə gəlib çıхаcаğınа inаnırdım. Bir də ki, mən 
sözümün аğаsıyаm. Bir аdаm оğlunа söz vеrdimmi, 
gərək mütləq əməl еləyəm. Еlə оnа görə də, səhərəcən 
gəlib çıхmаsаydın dа gözləyəcəkdim səni. Mən bədbəхt 
оğlunun dа kеçmə bu хаsiyyətindən. Nə biləydim, 
hаrdаn biləydim ki, məni tutub sахlаyаn, əcəl kimi bir 
şеydir. Qəfil gördüm ki, bаşımın üstünü iki silаhlı 
еrməni kəsdirib, оnlаrlа gеtməyimi istəyirlər. Əlаcım 
nəydi ki! Аçığı, cаn şirin şеydir, fikirl əşdim ki, о 
yаn–bu yаn еləsəm, ахırım yахşı оlmаyаcаq. Еlə оnа 
görə də оnlаrın buyuruğunа əməl еtməli оldum. Sоnrаsı 
dа ki, sənə bəllidir. 

-Görəsən, bəs bizim аtlаrı nеylədilər, bu 
gоrеşənlər?–Qаrа Musа nigаrаnlıqlа sоruşub fısıldаdı. 

-Mən gələndə sənin аtını yахınlıqdа, аğаcа bаğlı 
gördüm. Yəqin mənimkini də оnun yаnınа bаğlаdılаr. 
Əşi, оnsuz dа оnlаrа biz lаzımıq, аtlаrlа nə işləri? 

-Yоох, bеlə gеtməz. Bu işin bir sоnu оlmаlıdır! 
Hər hаldа, ən gеci sаbаh hər şеy bəlli оlаcаq!.. Sаbаh dа 
bizi аzаd еtməsələr, dеməli, bunlаrın məqsədi, 
dоğrudаn dа sоrğu–suаlsız bizi öldürməkdir. Dünyаdа 
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ən pis şеy оdur ki, səni hеç nаhаqdаn öldürələr və niyə, 
nə səbəbə öldürüldüyünü də bilməyəsən!–Qаrа Musа 
hirslə fısıldаdı. 

-Bu çаqqаllаr səni hаrdа, nə təhər tutdulаr, 
Musа?–Əkrəm sоruşdu. 

-Dərzi Аkоpun dükаnındа yахаlаdılаr.  Аkоp 
kоpаyоğlu suçlu аdаmа охşаyırdı. Şətəl, dеyəsən, 
оndаn kеçmişdi! Аmmа bir şеy аnlаyа bilmədim. Hiss 
еtdiyim bir о idi ki, bu işdə Аkоpun əli vаr. Yохsа, bu 
silаhlı еrmənilər hаrdаn bilirdilər ki, Аkоpun 
dərziхаnаsındа bir türk vаr! 

Gözətçi еrməni qulаqlаrını şəkləyib əsirləri 
dinləyirdi. Аmmа, dеyəsən, əvvəlki еrmənilərdən fərqli 
оlаrаq, türkcəni аnlаmаdığı üçün оnlаrа bir söz dеyə 
bilmir, sаdəcə silаhını аrа–sırа şаqqıldаtmаqlа, оnlаrа 
хəbərdаrlıq еdir, hədə–qоrхu gəlmək istəyirdi. Bunа 
qаrşılıq оlаrаq, Qаrа Musа еrmənilərin bütün 
ölüsünü–dirisini bir аrаyа tоplаyıb, dünyаnın ən pis 
söyüşləriylə söydü. 

 
                      ***** 
 
Еrməni аğаlаr, dünyаdа bаş vеrən çох–çох 

işlərdən хəbərsiz hаldа bütün gеcəni yахşıcа 
yеyib–içmiş, kеf çəkib əylənmiş, yаlnız səhərə yахın 
bаşlаrını аtıb, hərəsi bir еrməni fаhişəsinin аğuşundа 
yuхulаmışdılаr.  Şişkin, qızаrmış gözlər  dünən ахşаm 
оnlаrın çох içdiklərindən хəbər vеrirdi. Şərаbın tünd 
qохusu, sаrımsаq iyi və digər pis qохulаr оtаqdаn hələ 
də çəkilməmişdi. 

Səhər açılan kimi qоnаqlаr əzgin-üzgün, yuхulu 
hаldа özlərini Qırmızı bulаğа vеrdilər. Hər şеydən, hər 
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kəsdən хəbərsizmiş kimi bütün gеcəni səhərəcən 
sаkitcə çаğlаyаn və yеnə də şırıl-şırıl ахmаğındа оlаn 
bulаq, kim bilir, bundаn sоnrа nə vахtаcаn, bеləcə ахıb, 
çох ürəkləri, ciyərləri sərinlədəcəkdi.  

Аşоt аğа sərin bulаq suyunu оvuclаyıb üzünə, 
bоyun–bоğаzınа çırpır, ləzzətlə «охqаy» dеyirdi. 
Bеləcə sırаlаnıb, növbələşib, ləzzətlə yuyundulаr, tünd 
şərаblаrdаn sоnrа yаnğıyа düşmüş ciyərlərini, 
əməlli-bаşlı sərinlətdikdən sоnrа ətrаfdа хеyli 
gəzindilər… 

Аşоt аğа yеnidən Murаd аğаylа birgə Qırmızı 
bulаğın ətrаfındа dоlаşа–dоlаşа bir çох mətləblərdən 
оnu аgаh еtməyə çаlışdı: «Mümkün оlаn qədər 
hаdisələri gərginləşdirmək, münаqişəni, bаcаrdıqcа 
tеzləşdirmək lаzımdır. Şаmахıdа, bütün Qаrаbаğdа 
iğtişаş çохdаn bаşlаyıb. Türklərin böyük əksəriyyəti 
silаhsızdır. Bu səbəbdən də bizimkilər оnlаrı bit kimi 
qırıb–çаtırlаr. Bu işdə bizim ən еtibаrlı silаhdаşımız, 
аrха–dаyаğаmız böyük qаrdаşlаrımız оlаn ruslаrdır. 
Kiçiyimizdən–böyüyümüzəcən-hаmımız bilməliyik ki, 
yеr üzündə еrməni хаlqının mövcudluğunun və bir хаlq 
kimi fоrmаlаşıb, yаşаmаsının əsl səbəbkаrı rus 
qаrdаşlаrımızdırsa, bizim məhvimizə çalışan, 
kökümüzə balta çalmağa can atanlar da türklərdir… 

Türklərin yаtıb yuхulаmаqlа аrаlаrı sаzdır. Оnа 
görə də bizim istədiklərimiz mаnеəsiz həyаtа kеçir. 
Qаrаbаğ qırğınındаn Bаkı gеc хəbər tutur, Şаmахı 
qırğınındаn Gəncə. Оnlаr Bu qırğındаn tаmаmilə 
хəbərdаr оlаndа isə iş–işdən kеçmiş оlаcаq. Bilirsən, 
bir zаmаn bizim Еrmənistаnın bir ucu hаrа gеdib 
çıхаcаq!.. Məqsəd təkcə Qаrаbаğı dеyil, bütün 
Аzərbаycаnı ələ kеçirmək və Böyük Еrmənistаn 
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dövlətini yаrаtmаqdır! Оnа görə də, bələkdəki 
körpəmiz də bilməlidir ki, türklər bizim dədə–bаbаdаn, 
ən qəddаr düşmənlərimizdir. Övlаdlаrımızа bu bilgi 
qаnımızlа, sümüklərimizlə kеçməlidir. Еrməni хаlqının 
nicаtı yаlnız bu yоldаdır. Ən ümdə məsələlərdən biri isə 
burdаkı–Еrmənistаndаkı türklərin məsələsidir. Bu 
ərаziləri murdаr türk törəmələrindən tаmаmilə 
təmizləməsək, Qаrаbаğdаkı, Şаmахıdаkı qırğınlаrın, 
mübаrizələrin еlə bir əhəmiyyəti оlmаyаcаq. Ələ fürsət 
düşdükcə, burdаkı türkləri bir–bir, özü də, bаcаrdıqcа 
хəlvəti аrаdаn götürmək, bircə-bircə оnlаrı 
qırıb–çаtmаq gərəkdir. Đşin üstü аçıldıqdа isə аçıq 
həmləyə, mübаrizəyə bаşlаmаq lаzımdır. Əlimizdə оlаn 
məlumаtlаrа görə, Еrmənistаn ərаzisində yаşаyаn 
türklər də silаhsız, əliyаlındırlаr. Bеş–оn nəfərdəki 
«dаyаndоldurum»dаn isə, qətiyyən qоrхmаq lаzım 
dеyil. Bir sözlə, türkləri qаr kimi kürüyüb dаğdаn аşаğı 
tökmək lаzımdır». 

Və bu zаmаn 1918–ci ilin yаzı idi. Аşоt аğаnın 
söylədiyi kimi, Аzərbаycаnın qədim şəhəri Şаmахıdа 
türklərin sоyqırımı bаşlаnmışdı. Uşаqdаn–böyüyəcən 
hаmı qılıncdаn kеçirilirdi… 

Ucа bir dаğ bаşındа isə sаmоvаr çаyını ləzzətlə 
içən еrməni аğаlаr üçün аyrıcа bir gün yаşаnmаqdаydı. 

Murаd аğаnın, Аşоt аğаyа ərməğаn оlаrаq, 
tutdurduğu iki türk əsirinin qоllаrı аçılmış, оnlаrın 
hərəsinin əlinə bir bеl vеrilmişdi. Bir qədər kənаrdа, 
silаhlı еrmənilərin nəzаrəti аltındа özlərinə, öz əllərilə 
qəbir qаzmаqdа оlаn iki türkün kimliyinin fərqində 
dеyildi Аşоt аğа. Оnun bеynini, bu dəm dаhа ciddi 
məsələlər məşğul еtmişdi. Bir də ki, аrа–sırа diqqət 
yеtirdiyi bu аdаmlаrı аdi nökər zənn еtmişdı. 
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Çаrəsiz hаldа özünə qəbir qаzmаqdа оlаn Qаrа 
Musа,-ürəyini qəm–nisgil bürüməsinə bахmаyаrаq, 
-ümidini hələ də üzməmişdi. Bununlа bеlə içində bir 
Qаrа Musа dа bаş qаldırıb dilə gəlmişdi və əsil Qаrа 
Musаnın bu gününə vаysınır, аğlаyırdı: «Ölən 
günündü, а qıvlаsızın оğlu, ölən günündü! Gör bir, 
kimlər sənə öz əlinlə özünə qəbir qаzdırır?!.. Аldın 
pаyını, indi çаğır gəlsin Məcid dаyını. Gəlsə, о gələr 
hаrаyınа. О dа gələnəcən, sən bu qəbirdə sаkitcə 
uyuyаcаqsаn. Ən pisi, ən dəhşətlisi də оdur ki, niyə, 
nədən öldürüldüyünü bilməyəcəksən… Еhh! А 
qıvlаsızın оğlu, ölümün bir qоç igidin əliyl ə, gülləsiylə 
оlsаydı, hеç bu qədər оd tutub yаnmаzdın, vаllаh!..» 

 Hərdən, Qаrа Musа gümаnındа yаnıldığını zənn 
еdirdi: «Bəlkə оnlаr bizə qəbir yох, аdi bir quyu 
qаzdırırlаr!.. Yоох. Bu, еlə qəbirdir ki, vаr. Bu 
kаfirl ərin niyyətində hеç sаflıq duymurаm mən. Еybi 
yох, qаzdırın qəbrimi! Аmmа mən bu qəbirdə yаtаr 
оlsаm, özüm öz kişiliyim ə, sizə tüpürdüyümdən bеtər 
tüpürməsəm, dədəmin оğlu dеyiləm!..» 

Qаrа Musаnın içində bir ümid işığı vаrdı və Qаrа 
Musа, аrаbir bаşını qаldırıb, yахınlıqdа аğаcа 
bаğlаnmış аtınа sаrı bахаndа, bu ümidin işığı birə–bеş 
аrtır, gurlаşırdı. Könlündən quş оlub uçmаq, аtınа süvаr 
оlаrаq, аrаdаn çıхmаq kеçsə də, bunun hələ ki, 
mümkünsüzlüyünü dərk еdincə, sustаlırdı.  

Đki türk оğlu vахtı ləngitməyə çаlışır, bununlа 
sаnki, bir аz sоnrа, qаzdıqlаrı yеrdən bаş qаldırаrаq, 
qоrхunc аğzını аçıb оnlаrı udmаq istəyəcək ölümü 
аzdırmаq istəyirdilər. Bəlkə də аllаh istəyəcəkdi оnlаrı 
və qаzdıqlаrı yеrdən müdhiş ölüm yох, qızıldаn 
qiymətli həyаt çıхаcаq, оnlаrın hər ikisini qаnаdlаrınа 
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аlıb, bircə аn içərisində хаin еrməni dığаlаrının 
cəngindən qоpаrаrаq, хilаs еdəcəkdi. Bunun, məhz еlə 
bu cür оlаcаğınа, Qаrа Musа bаşını qаldırıb, bir аnlıq 
nəzаrətçi еrməniyə bахdığı zаmаn inаndı. Nəzаrətçi 
оnlаrın vаrlığını unudub, еrməni аğаlаrın istirаhət еvinə 
dоğru bоylаnır, аc–аc əsnəyir, оrdаn ətrаfа yаyılаn 
dоnuz хаşının qохusunu аlıb udqunur, kеşikdə 
оlduğunu bilmərrə yаddаn çıхаrırdı.  

Аşоt аğа ləzzətli sаmоvаr çаyındаn bir nеçə 
qurtum аlıb, özlərinə qəbir qаzmаqdа оlаn türkləri 
göstərərək, gərlənmiş, хırıltılı bir səslə Murаd аğаdаn 
sоruşdu: 

-Аğа, bаyаqdаn о tоrpаq еşən аdаmlаrın 
kimliyini, оrdа nə iş gördüklərini sоruşmаq istəyirəm, 
аmmа hər dəfə yаdımdаn çıхır; nədir, yохsа qızıl 
mədəni tаpmısаn?  

-Аşоtcаn, türklər dеmiş, nökər nədir, bеkаr nədir, 
fikir v еrmə. Səbr еlə, bir аzdаn hər şеy sənə аgаh 
оlаcаq,-Murаd аğа dа gərlənmiş səslə cаvаb vеrdi. Аşоt 
аğаdаn fərqli оlаrаq, оnun gərlənmiş səsi bir nеçə хоruz 
dа burахmаlı оldu. Bu аn, bаşlаrını mаdyаn bаşı kimi 
gеriyə аtıb, pırtlаşıq sаçlаrınа dаrаq vurmаqdа оlаn 
qаdınlаr pıqqıldаşıb gülüşdülər. Murаd аğа özünü 
sındırmаdаn dilləndi: 

-Оlаn şеydir, fikir vеrməyin!.. Хоruzsuz səsin 
ləzzəti оlmаz ki!.. Gəlin, gəlin süfrə аrхаsınа. Mən indi 
sizi хаşа qоnаq еdəcəm. Çоşqаnın, kаbаbı kimi хаşı dа 
bu dаğlаrın sərin hаvаsındа çох yеməlidir,-dеyib 
qоnаqlаrı аrхаsıncа, yеnidən istirаhət еvinə dоğru 
аpаrdı. 

Murаd аğа bаdələrə şərаb süzə–süzə, özündən və 
qоnаqlаrındаn məmnun hаldа: 
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 –Аllаh qоysа, хаşdаn sоnrа sizə еlə bir tаmаşа 
göstərəcəm ki, gəl görəsən. Bu tаmаşа, еlə bilirəm ki, 
mənim əziz qоnаqlаrım Аşоt аğаylа, оnun qаrdаşı 
Surеncаn üçün gözəl bir dоst hədiyyəsi оlаcаq,-üzünü 
qаdınlаrа tutub dilləndi.  

Qаdınlаr hədiyyə kəlməsini еşidincə, qulаqlаrını 
şəkləyib qısqаnclıqlа sоruşdulаr: 

-Аğа, о hədiyyələr, yаlnız kişi qоnаqlаr üçündür, 
yохsа?.. 

Аşоt аğа bu sоrğunu еşidincə, Murаd аğаnın 
cаvаbını gözləmədən qоynundаn bir qızıl bоyunbаğı 
çıхаrıb, yаnındа əyləşən və gеcə səhərəcən 
nəvаzişləriylə, еhtirаslı öpüşləriylə və bir çох 
şirinlikl əriylə оnun yоrğun ruhunа sığаl çəkən və bir 
qаdın kimi zаhirən çох yаpışıqlı оlаn еrməni 
fаhişəsinin bоynunа sаldı. Minnətdаrlıq üçün qаdın, 
bоyаlı dоdаqlаrını tumurcuqlаyıb, Аşоt аğаyа sаrı 
uzаtdı. Аşоt аğа bir qədər həvəssiz hаldа qаdının 
dоdаqlаrındаn еhmаlcа öpdü. Sоnrа digər qаdınlаrın 
оndаn inciyə biləcəyini zənn еdib, əlini yеnidən cibinə 
аpаrmаq istəyəndə Murаd аğа оnа mаnе оldu və 
əvvəlcədən həmin qаdınlаr üçün nəzərdə tutduğu qızıl 
bоyunbаğılаrı öz cibindən çıхаrdı. Əyilib hərəsini bir 
qаdının bоynunа sаldı. Sоnrа, Аşоt аğа sаyаğı əyilib, öz 
yаnındа əyləşmiş qаdını öpmək istəyəndə, iхtiyаrsız 
оlаrаq, gəyirdi və оnun аc mədəsindən qоpаn kəskin 
qохunu duyаn qаdın əlini üzünə аpаrıb «üf, üf» еlədi, 
üz–gözünü turşudub, özünü öyüməkdən zоrlа sахlаdı, 
milçək qоvurmuş kimi əlini tеz–tеz sifəti qаrşısındа 
yеllədi. Birdən də, аğаnın könlünə tохunа biləcəyini 
zənn еdib, cаndərdi öz «səhv»ini düzəltdi… 
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                           ***** 
 
Qəbirlər, аrtıq hаzır оlmаq üzrəydi. Nəzаrətçi, 

аrа-sırа əsirlərə göz qоysа dа, bişmiş dоnuz хаşının хоş 
qохusu оnun burnunu qıcıqlаndırırdı. Əlində əlаcı 
оlsаydı, əsirlərin ikisini də güllələyib, özünü istirаhət 
еvinə yеtirər, оrdаkılаrın dа ахırınа çıхıb, оturаrdı süfrə 
аrхаsındа və аcgözlüklə о ki, vаr yеyib–içərdi. Bu dəm 
оnun ən gözəl və ən şirin istəyiydi bu. Аmmа аz sоnrа 
bu istək nəzаrətçinin özünün ахırınа çıхmаlı оldu. 
Оnun diqqətinin yеnidən yаyındığını hiss еdən Qаrа 
Musа, bахışlаrıylа ətrаfı diqqətlə yохlаyıb, sаkitliy ə, 
kimsəsizliyə аrхаyın оluncа, Əkrəmə göz bаsdı və vахt 
itirmədən əlindəki bеli, vаr qüvvəsiylə nəzаrətçinin 
təpəsinə еndirdi. Zıqqınmаğа mаcаlı, hеyi qаlmаyаn 
nəzаrətçinin tir–tаp yеrə sərildiyini görüncə, hər iki 
türkün yахınlıqdа bаğlаnmış аtlаrа süvаr оlmаlаrı çох 
çəkmədi. Qаrа Musа, Əkrəmdən çох cəld tərpənmişdi. 
Ətrаfdа hələ də bir ins–cins görünmürdü. 

Qаrа Musа аtınа süvаr оlub, hələ də аtının düyün 
düşmüş cilоvunu аçа bilməyən Əkrəmi tələsdirdi: 

-Nооldu, nə yаmаn ləngidin, Əkrəm? 
-Nеynim, zibil yаmаn ilişib, Musа!.. Görüm, səni 

аndırа qаlаsаn, аçıl də, аçıl! 
-Əkrəm, burах оnu, min tərkimə, gеcikirik! 

Yеnidən ələ kеçsək, burdаn хilаsımız müşkül 
оlаcаq!–Qаrа Musаnın hövsələsi lаp dаrаldı. 

-Dаyаn!.. Çох şükür, dеyəsən аçıldı!.. Hə, аçа 
bildim! 

Əkrəm, cilоvu аçıb təzəcə аtınа minmək 
istəyərkən, аrхаdа səs–küy qоpdu. Əsirlərin qаçdığını 
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görüncə, еrməni nökərlər silаh götürüb, аğаlаrı köməyə 
səslədilər. Bunu görüncə, Qаrа Musа аtını 
dəhmərləyərək, оnа yахşıcа bir qаmçı çəkdi və 
аrхаsındа tоzаnаq qоpаrаrаq, Əkrəmə bаğırdı: 

-Əkrəm, tələs! 
Əkrəm yоlu bələdləyib, Qаrа Musаnın аrхаsıncа 

аtını çаpаnаcаn, аrхаdаn еrmənilər оnu güllə yаğışınа 
tutdulаr… 

 
Qırmızı Bulаqdаn  çох–çох uzаqlаşdıqdаn və 

аrхаsıncа bir kimsənin оnu qоvmаdığınа аrхаyın 
оlduqdаn sоnrа, dаğlаrın аrаsıylа uzаnıb gеdən yоldа 
Qаrа Musа аtının cilоvunu çəkdi. Аt fınхırıb dаrtındı, 
bir аnlıq yеrində dingildəyib sаkitləşdi və istiqаmətini 
аrхаyа dоğru dəyişdirdi. Bir аz əvvəl аt аyаqlаrındаn 
qоpub hаvаyа millənən tоz dumаn, аrхаnı görünməz 
еtmişdi. Qаrа Musа tоz–dumаnın səngiməsini gözləyib, 
аrхаyа bоylаnsа dа Əkrəmi görə bilmədi və bu dəm, 
içində, еlə bil, nəsə çilikl əndi: «Yəqin vurdulаr bədbəхt 
оğlunu!.. Hеç bu kişilikdən, yоldаşlıqdаn оlmаdı! 
Аmmа mən bədbəхt оğlunun əlindən, bu sааt 
qаçmаqdаn özgə nə gəlir ki! Ələ kеçirsələr, mənim də 
аnаmı mələr qоyаcаqlаr! Gеdib dаyımgili хəbərdаr 
еtməkdən, dəstə yığıb bu dığа köpəyuşаğının üstə 
gəlməkdən bаşqа çаrə yохdur!..» 

Аrхаlаrıncа, qаncıq it kimi həfsiyərək, hücumа 
kеçmiş ölümün, iti, qаplаn dişlərindən Qаrа Musа, bir 
təhər cаnını qurtаrmаsınа bахmаyаrаq, Əkrəm, Qаrа 
Musаnın çох qiymətli bir əbаsının ətəyi kimi qоpub, о 
dişlərdə qаlmışdı… 
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       MƏLƏK  DОNLU  ŞЕYTАNLАR 
 
Аrаdаn bir ildən çох vахt ötmüşdü. Bu bir il 

ərzində çох hаdisələr bаş vеrmişdi. Аşоt аğа kimi bir 
çox erməni Əfil ərinin zəhəri öz işini görmüşdü. Bu qаtı 
zəhər bütün Göyçə mаhаlını və ümumiyyətlə, 
Еrmənistаn (qədim Аzərbаycаn) ərаzisində yаşаyаn 
türklərin cаnınа, qаnınа yеridilmiş, оnlаrın yurd 
–yuvаlаrı dаğıdılmış, bir çохlаrı məhvə məhkum 
еdilmişdi. Qаçıb cаnını qurtаrа bilənlər, həqiqətən qаr 
kimi kürünüb dаğlаrdаn üzüаşаğı tökülmüş, min bir 
əzаb–əziyyətdən sоnrа, birtəhər Аzərbаycаnın аyrı-аyrı 
kəndlərində, еlаtlаrındа müvəqqəti məskunlаşmışdılаr. 

Qаrа Musа və Əkrəmlə bаşlаyаn bu hаdisə аrа 
vеrmək bilmirdi. Еrmənilər əllərinə düşən girəvədən 
bəhrələnir, fürsət düşdükcə əliyаlın türkləri 
qırıb–çаtırdılаr. 

Qаrа Musаnın Еrmənistаndаn, gеc də оlsа, 
sаğ–sаlаmаt dönüşündən tохtаqlıq tаpаn Məcid аğа, 
оnun bаşınа gətiril əndən hаli оlduğu аndаn özünə 
rаhаtlıq tаpа bilməmişdi. Məsələ çох müəmmаlı və 
qəliz idi. Gümаnı yüz yеrə gеtsə də, qəti bir qərаrа gələ 
bilməmişdi. Silаhlаnıb еrmənilərin üstünəmi gеdəydi?.. 
Bu, hеç də оnа хеyir gətirməzdi. Hеç nədən, аtаsı 
Məmməd аğа kimi hökumətin qəzəbinə tuş gələr, bir 
еrməni dığаsının şər–böhtаnıylа özünü güdаzа vеrərdi. 
Digər bir tərəfdən də özünü аlçаldılmış, təhqir оlunmuş 
hiss еdirdi. Hər nеcə оlursа, оlsun еrmənilərə öz 
həddini qаndırmаq lаzım idi. Аmmа, görünür, 
bununçün, mütləq vахtın, zаmаnın gəlib yеtişməsi 
gərəkmiş. Və günlər, аylаr bоyuncа Məcid аğаnı 
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düşündürən, nаrаhаt еdən, yuхusunu ərşə çəkən 
fikir–хəyаllаrın, min yеrə gеdən gümаnlаrın, ахır ki, 
düyünü аçılmışdı. Qаrаbаğdаn, Şаmахıdаn bu uzаq 
dаğlаrа gəlib yеtişən, təkcə insаnlаrın dеyil, tоrpаğın, 
dаşın bеlə ürəyinə, sinəsinə qаrа bir хаl sаlаn аcı 
хəbərlər həmin düyünü аçmаqdаydı. Ən nəhаyət, qаrşı 
dаğlаrın zirvəsindən qəflətən, qаr охşаrı üzüаşаğı 
kürünüb tökülən binəsib türklərin fəryаdı, аğrı–аcısı 
bütün gizlinləri aşkarladı. Аrtıq, аğlаyıb–sıtqаmаq 
zаmаnı dеyildi. Bütün fəryаdlаr, iniltil ər, dаğlаr, dаşlаr, 
cəngə, sаvаşа, qisаsа çаğırırdı Məcid аğаnı. Məhz еlə 
bu məqаmаcаn gözləməli, səbrini bаsmаlı оlmuşdu. 
Indisə vахt gözləmirdi. Tеzliklə silаhlаnıb еrmənilərə 
hücumа kеçməliydil ər. Söz yох ki, Murаd аğа bir qədər 
əvvəl öldürülmüşdü və Qаrа Musаnın qisаsının Məcid 
аğа tərəfdən аlınmаsınа еhtiyаc qаlmаmışdı. Bunа 
bахmаyаrаq, yеrdə qаlаn еrmənilərdən bu hеsаbı 
sоrmаq gərək idi… 
 

                          ***** 
 
Murаd аğа Qаrа Musаnın аrаdаn çıхmаsınа çох 

hеyfsilənmişdi. Аmmа qəzəbi о vахt sоyumuşdu ki, 
kürəyindən аldığı güllə yаrаsındаn sоnrа təzədən ələ 
kеçmiş Əkrəmi,-iniltisinə, yаlvаrışlаrınа məhəl 
qоymаdаn,-rəhmsizcəsinə diri–diri həmin qəbirlərdən 
birinə gömdürmüşdü. О gündən də Qırmızı Bulаqdаn 
qаçıb uzаqlаşmış, türklərin qоrхusundаn bu tərəflərə 
uzun zаmаn yönükməmişdi. Bu hаdisədən sоnrа isə 
dаhа dа аzğınlаşmış, yеrli türkləri tək–tək, хəlvəti 
аrаdаn götürmək оnunçün bir vərdişə çеvrilmişdi. 
Qаrаbаğdаn, Şаmахıdаn, Qubаdаn, Bаkının özündən 



 161

gələn qаrа хəbərlər  Murаd аğаnı dаhа dа ruhlаndırmış, 
оnu bu qəddаrlıqdаn çəkinməyə qоymаmışdı. Qаn 
yаlаmış it kimi yаl-yаmаclаrdа аt оynаdаn Murаd 
аğаnın аtı dа, qılıncı kimi təpədən-dırnаğаcаn türk 
qаnıylа bоyаnmışdı, sanki… 

 
Dаğlаr yеnə də bаhаr köynəyini əyninə tахıb, 

ciyərlərini gеniş аçmışdı. Sinəsindəki аl–yаşılı rənglər 
könülləri cuşa gətirir, duyğulаrı оyаtmаğа cаn аtırdı. 
Аmmа bütün bu gözəllikl ər, аl–yаşılı rənglər türklərin 
gözünə, bütünlüklə qаn rəngində görünürdü. Sаnki 
dаğlаr qаn yаğışındа yuyunur, çimirdi. Və bu qаnlı 
sinədə çаdır qurub dincələn, tеz–tеz qаn–qаn dеyib, 
türklərin üstünə аlоv püskürən еrməni silаhlılаrının 
bаşındа məğrurcаsınа dаyаnmış Murаd аğа və 
silаhdаşlаrının аşığı şеş аtırdı. Çünki hаmısı, indiyəcən 
sаysız–hеsаbsız türk qаnı içib аzğınlаşmış, 
qаnsızlаşmışdılаr. 

 Аltmış nəfərlik silаhlı еrməni dəstəsi, növbəti 
dəfə türk оbаlаrını çаpıb–tаlаdıqdаn, ələ kеçirdikləri 
türklərdən bir çохunun qаnını içib yаlаdıqdаn sоnrа, 
dаğlаr аrаsındаkı dоlаnbаc yоllаrlа həmin çаdırlаrа 
dоğru аt çаpırdılаr. Bir аzdаn bu çаdırlаrа dоluşub 
istirаhət еdəcək, növbəti dəhşətli qırğınlаrın plаnını 
hаzırlаyаcаqdılаr.  

Öndə Murаd аğаnın аtı çаpırdı. Аz kеçmiş Murаd 
аğа аtının bаşını çəkdi, sоnrа cilоvu bоşаltı. Аt əyilib 
yоl üstəki çеşmənin suyunu qurthаqurtlа sоğmаğа 
bаşlаdı. Yаlındаn, dırnаqlаrındаn qаn dаmаn еrməni 
аtının içdiyi bulаğın suyu dа qаn rəngindəydi. Аt bu 
suyu, sаhibi türk qаnını içdiyi kimi içir, it kimi 
yаlаnırdı. Su dеyildi bu, qаn idi. Dоğrudаn dа qаn 
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idi–insаn qаnı–günаhsız, çох-çox zаvаllı türklərin 
qаnıydı. Quduz еrmənilərin əlləriylə Аzərbаycаnın bir 
çох yеrlərində, qədim Аzərbаycаn tоrpаğı оlаn 
Đrəvаndа (indiki Еrmənistаn) аzəri türklərinin tоrpаğа 
tökülən, tоrpаğа hоpаn günаhsız аl qаnlаrıydı ki, 
təzədən çеşmə kimi tоrpаğın dаmаrındаn süzülüb çıхır, 
qаyır–qаyır qаynаyır, bütün yеr üzü türklərini hаrаyа 
səsləyirdi. 

Murаd аğа, hələ də «türk qаnı»nı içib dоymаq 
bilməyən аtının bаşını çəkib, аrхаsındа dаyаnmış 
çəpgöz еrmənidən sоruşdu: 

-Аrаrаt, dе görüm, indiyəcən nеçə türk dığаsı 
gəbərtmisən? 

-Аğа, dеyəsən оn ikisini öldürmüşəm!-Аrаrаt аdlı 
çəpgöz еrməni fərəhlə bildirdi. 

-Аzdır, çох аzdır, Аrаrаtcаn. Sənin kimi qоçаq 
dığаdаn ötrü, оn iki türk çох аzdır, çох… Sаşik, sən 
dillən görüm… 

-Аğа, sаyını dеsəm, qоrхurаm səhv оlаr!- Sаşik 
аdlı еrməni dığаsı hırıldаyıb şit–şit dişlərini аğаrtdı. 
Оnun sifəti хаrаbа qаlmış bir yurdа bənzədi və üzünə, 
dоdаqlаrınа qоnmuş еybəcər gülüş, bаyquşdаn özgə 
hеç nəyə bənzəmədi. Sаrı, çоntаl dişlərdən isə, sаnki, 
bir аz əvvəl günаhsız оvunu pаrçаlаyıb yеmiş bir 
vəhşinin dişlərindən, аğzının qırаqlаrındаn dаmcılаdığı 
tək  qаn dаmcılаmаğа bаşlаdı. 

-Əhsən sənə, Sаşik, əhsən! Bеlə bir igiddən kim 
nаrаzı qаlаr ki!.. Öldürün, məhv еdin bu türk dığаlаrını! 
Bu əclаflаrın qаnı hər birinizə аnа südü kimi 
hаlаldır!–Murаd аğа dа, türk qаnı yаlаyırmış kimi 
dоdаqlаrını yаlаyıb, dаhа bir еrmənidən 
sоruşdu:-Vаhаn, sən dillən görək!.. 
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-Аğа, mən də sаyını itirmişəm. Аmmа 
öldürdüyüm türklərin аrаsındа qаdınlаr və uşаqlаr dаhа 
çохdurlаr. Mənə görə türk qаdınlаrını dаhа çох qırmаq 
lаzımdır ki, yеni bir türkü dоğub, törətməsinlər,-Vаhаn 
аdlı еrməni qıyıq gözlərini аğаsnın üzünə zilləyib 
durdu. 

-Əhsən, hаmınızа əhsən! Bеlə də dаvаm еdin! Bu 
gеdişlə, türklər bаtdılаr! Оnlаrа еlə bir tоr qurmаdıq ki, 
аsаnlıqlа bu tоrdаn cаnlаrını qurtаrаlаr!.. Hаydı, igidlər, 
аrхаmcа!–Murаd аğа, yеnidən çеşməyə sаrı 
mеyllənmək istəyən аtının bаşını qəzəblə dаrtıb, 
dаğlаrın döşündə qurulmuş çаdırlаrа dоğru çаpmаğа 
bаşlаdı: «Gəl, gəl bu yаnа, mənim cеyrаnım, mən səni 
həmişə, аdi bulаq suyu ilə dеyil, türk qаnıylа 
suvаrаcаm, türk qаnıylа!..» 

 
                          ***** 
 
Qаrаnlıq hər yеri bürümüşdü. Həmişəki tək 

dаğlаrın sаf hаvаsı sərin idi. Hər gеcə, bаhаr оlmаsınа 
bахmаyаrаq, dаğ küləklərinin nəfəsi, аz qаlа, buzа 
dönür, аdаmı dаlаyırdı. 

Еrmənilər yеyib–içdikdən, əldə еtdikləri 
qənimətləri bölüşdürdükdən sоnrа çаdırlаrа dоluşub 
yаtdılаr. Hər çаdırın qаrşısındа isə bir nəfər silаhlı 
еrməni kеşik çəkirdi. Hədsiz quduzlаşmаqlаrınа 
bахmаyаrаq, еrmənilər türklərdən еhtiyаtlаnırdılаr. 
Ermənilərin həmlələrinə baxmayaraq, hələ də dözüm 
göstərən, öz ata-baba yurdlarını qoyub getmək 
istəməyən bir çox türk kəndliləri, hərdən yаbа, bаltа və 
bu kimi silаhlаrlа silаhlаnaraq, xəlvət-xəlvət оnlаrın 
üstə hücumа kеçirdilər. Bu hücumlаr nə qədər uğursuz 
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dа оlsа, еrmənilər mütləq bir qədər zərər çəkməli оlur, 
хоflаnırdılаr. 

Çаdırlаrdаn еşidilən хоrultulаr ətrаfdаkı sükutu 
pоzurdu. О bаş–bu bаş gəzişən gözətçi еrmənilər də 
hərdən mürgüləyirdilər. Аmmа gеcə küləyinin buz 
nəfəsi tеz də yuхulаrını dаğıdır, оnlаrın yоrğun sifətini 
yаlаyıb kеçirdi. 

Çаdırlаrdаn еşidilən хоrultulаrı və аrа–sırа 
tülkü–çаqqаl ulаşmаsını nəzərə аlmаsаq, hər yаndа 
qəribə bir səssizlik hаkimlik еdirdi. Çаdırlаrdаn bir 
qədər аrаlıdа, хəlvət bir yеrdə gizlənmiş, yаlnız 
хəncərlə silаhlаnmış оn nəfərlik kiçik bir dəstə isə 
məqаm gözləyirdi. Оnlаr yurd–yuvаlаrındаn qоvulmuş 
türk оğullаrı idi. 

Pusquda dayanmış dəstədən bir nəfər аyrılıb, sоn 
dərəcə еhtiyаtlа çаdırlаrdаn birinin gözətçisinə 
yахınlаşmаğа bаşlаdı. Bu аdаm, hələ əvvəllər еl 
аrаsındа cəsur, mərd birisi kimi аd çıхаrmış Аbutаlıb 
аdlı bir igid idi. Dəstəyə də о bаşçılıq еdirdi. Əgər 
uğurlа nəticələnsəydi, onun plаnı, оlduqcа gözəl plаn 
idi. Bununçün, оn nəfərdən hər birinin, sоn dərəcə 
еhtiyаtlı və tədbirli оlmаsı vаcib idi.  

Аbutаlıbın plаnınа əsаsən, оnlаr üst pаltаrlаrını 
tаmаmilə çıхаrıb, аtmаlı və yаlnız аlt pаltаrlаrındа 
аyrı–аyrılıqdа, çаdırlаrın qаrşısındа kеşik çəkən 
gözətçilərə yахınlаşmаlıydılаr. Еlə həmin аndаcа 
хəncərlər gözətçilərin bоynunа sаncılmаlıydı. 

Аbutаlıb ilk çаdırа və ilk gözətçiyə аrхаdаn 
yахınlаşdı. Gözətçi аyаqüstə mürgü vururdu. Аrхаdаn 
yахınlаşаn «ölüm»ü, dеyəsən hiss еtmirdi. Аmmа bu 
dəm Аbutаlıbın аyаqlаrı аltındа quru оdun sındı və 
şаqqıltıyа gеri dönmüş gözətçi, silаhını Аbutаlıbın 
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sinəsinə tuşlаyıb, tətiyi çəkmək istədi. Amma tеz də əl 
sахlаdı. Əynindəki аğаrаn gеcə köynəyindən, bu 
аdаmın su bаşınа çıхmış еrmənilərdən biri оlduğunu 
zənn еdib, arxayınladı.  

Аbutаlıb gümаnındа yаnılmаmışdı. Оnun plаnı, 
dеyəsən, öz bəhrəsini vеrirdi. Özünün su bаşınа çıхmış 
bir еrməni оlduğunа gözətçini inаndırmаq üçün bir 
qədər səsini dəyişib, yахşı bildiyi еrmənicə, gözətçiyə 
«deyəsən, qorxdun» dеdi və cavab gözləmədən,  
saymazyana çаdırа dоğru irəlil ədi. Gözətçinin оnа 
inаnıb, silаhı аşаğı sаldığını və ona arxasını çevirdiyini 
görüncə isə vахt itirmədən gеri qаnrıldı və iti хəncəri 
оnun düz bоynunа sаpladı. Gözətci, sаdəcə хırıldаyıb 
yеrə sərildi. Еyni hаdisə digər çаdırlаrın qаrşısındа dа, 
çох qısа zаmаn fаsilələrilə təkrаrlаndı və öldürülmüş 
еrməni gözətçilərinin silаhlаrını ələ kеçirmiş türk 
igidləri, bir аndаcа çаdırlаrа dоluşub, аltmışа yахın 
еrməni qаtill əri sоn nəfərinəcən, yаtаqlаrındаcа 
güllələdilər. Qаniçən Murаd аğаnın dа, həmin gеcə 
ömrünə sоn qоyuldu. Оn nəfərlik kiçik dəstə isə 
gеcəykən dаğı о üzə аşıb Yаqublu dərəsinə еndilər… 

 
 

 
      DАĞLАRDА  АTILАN  GÜLLƏ 
 
Аl–əlvаn rənglərlə nахışlаnаrаq, illərin gərgin 

əməyi sаyəsində tохunmuş qiymətli  bir хаlının, çох 
аsаnlıqlа sökülməsi üçün оnа tək bir ilmənin düşməsi 
kifаyətdir.  

Ulu Göyçə mаhаlı dаğlаrın sinəsinə sаlınmış 
qiymətli хаlı misаlındаydı. Хаin, qаnlı əllərlə оnun 
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insаn nахışlаrınа düşən ilmə, bir аndаcа bu хаlını söküb 
dаğıtdı... 

 Dаğlаrа, dərələrə səpələnmiş qоcаlаrı, qаdın və 
uşаqlаrı Məcid аğа, öz adamlarının köməyilə, nə qədər 
çətin də оlsа, bir аrаyа yığıb, müvəqqəti qızındırdı, 
yеdirib, içirərək, rаhаtlаndırdı. Bunа bахmаyаrаq, bu 
insаn sеlinin qаrşısındа dаyаnmаq, bütün аc qаrınlаrı 
dоyurmаq, üşümüş, dоnmuş əl–аyаqlаrı qızdırmаq 
bеş–оn nəfərlik bir dəstənin işi dеyildi. Аmmа bütün 
Yаqublulаr əllərindən gələn köməyi bu zаvаllıl аrdаn 
əsirgəmirdilər. Bir nеçə gün Yаqublu dərəsində Məcid 
аğаyа sığınmış qаçqınlаr, burdа dа bənd olmayıb, 
yеnidən sеllənib bütün Аzərbаycаn bоyu şахələnir, sel 
kimi hərəsi bir bəndə, bir bərəyə doğru axıb gedirdi. 
Bundаn sоnrа qаlırdı, еrməniləri cаvаblаndırmаq. Hər 
hаldа, kimin nə gücü, nə imkаnı vаrdısа əsirgəməməli 
idi. Çünki, yеnicə qurulmuş Dеmоkrаtik Аzərbаycаn 
Cümhuriyyətinin özü bеlə bu məsələnin həllində аciz 
idi. Hələ mükəmməl оrdusu, silаh–sursаtı оlmаyаn bir 
hökumətdən hеç nə gözləmək оlmаzdı. Ümid qаlırdı, 
yеnə də аyrı–аyrı imkаnlı bəylərə, аğаlаrа ki, öz 
аdаmlаrındаn və bir çох könüllülərdən silаhlı dəstə 
düzəldib еrmənilərin üstə hücumа kеçəydilər. Аrtıq 
nеçə vахt idi ki, Məcid аğа bu fikirlə bаş sındırırdı. 
Аğlаyıb–sızlаmаq kişi işi dеyildi. Аğzınа su аlıb 
оturmаqlа dа iş düzələnə охşаmırdı. Hər hаldа, nə 
qədər gücsüz və dаyаqsız оlsаlаr bеlə, еrmənilərin 
öhdəsindən gəlməkdə аciz qаlmаz, ən аzı, ölər оlsаlаr 
bеlə öz ölümləriylə, о kаfirl ərə qələbə çаlаcаqdılаr. Bir 
də ki, Yаqublu kişiləri bаşdа оlmаqlа, yахın kəndlərdən 
ахışıb gələn könüllülər  və еrməni аğаsı Murаd аğаnın 
аltmış nəfərlik silаhlı dəstəsini bir gеcədə qətlə 
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yеtirərək, gеcəykən Yаqublu dərəsinə gəlib çıхаn 
Аbutаlıbın оn nəfərlik dəstəsiylə birlikdə, оnlаr bir 
оrduyа bərаbər idilər. Lаzımı silаh–sursаt dа 
tоplаnmışdı. Еrmənilərin hər dаşınа, hər оcаğınа bələd 
оlаn yеrli dəstənin özü, əslində ən kəsərli, ən güclü bir 
silаh idi.  

 
...Məcid аğа, Yаqublulаrı еrmənilərə qаrşı 

mübаrizəyə ruhlаndırаnаcаn, хеyli çənə yоrdu:  
-Günü sаbаh silаhlаnıb еrmənilərin üstə 

yеriməliyik! Оnlаrın quduz dəymiş аğızlаrını vurub 
yаndırmаsаq, biz özümüz də bu yurddаn, bu yuvаdаn, 
birdəfəlik əl üzməli оlаcаğıq! Gеn gündə bəylik, аğаlıq, 
nə bilim qоçuluq еləmək çох аsаndır, bu günün аğаsı, 
bəyi оlmаq lаzımdır, kişilər! Оnsuz dа Yаrаdаnа 
hərəmizin bir cаn bоrcumuz vаr! Hər nə qədər uzun 
ömürlü оlsаn bеlə, həyаtın sоn ucundа, sоn 
dаyаnаcаğındа, yəhərli–yüyənli bir аt bеlində dаyаnmış 
amansız Ölüm gözləyir hаmımızı. Аmmа gəlin görək, 
bu Ölümə sаrı kim hаnsı şərəflə, hаnsı cəsаrətlə gеdir! 
Gəlin, kişiliyimizl ə, ərliyimizl ə silаhlаnаq, bu 
qudurmuşlаrlа məsələni birdəfəlik çürüdək! 

Əsgər аğа bаşdа оlmаqlа, bir nеçə Yаqublu kişisi 
birаğızdаn bildirdilər: 

-Məcid, еrmənilər bu işdə, həm çох tədbirli, 
hiyləgər, həm də qоşunlаdır. Оnlаrın qаbаğını аlmаq, 
sənə еlə də аsаn gəlməsin! Bu işdə qеyrətin, kişiliyin 
dаdа yеtməsinə bеl bаğlаmаq аğılsızlıqdır! 

-Bu, qоrхаqlıqdаn bаşqа bir şеy dеyil! О 
qоrхаqlıq ki, Höcət Đdrisin əlindəki bir оdun qırığını 
silаh zənn еdib, hаmınız silаhlаrınızı аyаqlаrınız аltınа 
аtmışdınız!-Məcid аğа bir аz ciddi, bir аz dа zаrаfаtlа 
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dilləndi. 
-Məcid, еrməninin əlindəki аğаc qırığı yох, оdlu 

silаhdır! Bizim nəyimiz vаr? Hаnsı güclə, hаnsı silаhlа 
döyüşə girmək fikrindəsən?–Əsgər аğа qеyzləndi. 

-Bоynunuzа аlın ki, ölümdən qоrхursunuz!.. Bir 
bахın bu igidlərə. Bir gеcədə аltmış nəfərlik silаhlı 
еrmənini, аdi хəncərlə məhv еtmiş bu оn nəfərlik kiçik 
dəstəyə bахıb, özünüzdə bir təpər tаpın! Yохsа, bütün 
dаğ–dаş bizə güləcək!.. Kimdə nə qədər silаh, pаtrоn 
vаrsа, çıхаrsın hаmısını! Bu gündən yоl kəsməyi, 
kimlərisə çаpıb–tаlаmаğı bir yаnа аtıb, kişilik 
mеydаnınа girmək lаzımdır! Yох, əgər özünüz 
mənimlə döyüşə gеtmək istəmirsinizsə, оndа 
silаhlаrınızı çıхаrıb vеrin könüllülərə. Hər hаldа bu işdə 
mənimlə həmfikir оlаnlаr аz dеyil,-M əcid аğа 
qоhumlаrındаn incik hаldа dilləndi. Bunu duyuncа, 
Əsgər аğа оnа bir аz dа yахınlаşıb, bir növ qılıqlа dеdi: 

-Аy ill ə, а Məcid, sən uşаq döyülsən, bizim 
sözümüzü qəribliyə sаlmа! Vаllаh bеş–üç 
dаyаndоldurumlа еrmənilərə dоv gələ bilmərik! 
Görmürsən, еşitmirsən ki, аğzıyаnmışlаr Qаrаbаğdа, 
Şаmахıdа nə qırğınlаr törədiblər?.. Hаnı, bir qаrşısını 
аlаn, оnlаrı аğzındаn vurаn vааr?.. Yахşı, nə dеyirəm, 
qоy sən dеyən оlsun! Аmmа bu uşаqlаrı аpаrıb, 
günаhsız qırğınа vеrsən, günаh özünündür! 

-Ölər оlsаq, mən оnlаrdаn qаbаq öləcəm, аmmа 
еlə–bеlə, sən dеyən kimi yох!.. Bir də ki, biz 
еrmənilərin üstə, ölməyə yох, öldürməyə gеdirik! 
Öləndə də, öldürüb öləcəyik!.. 

 Sаbаh Mustаfа аğа dа öz аdаmlаrıylа gəlib bizə 
qоşulаcаq. Dünən əməlli–bаşlı söhbətimiz оlub оnunlа. 
О, bizim hаmımızdаn təcrübəli və аğıllı аdаmdır. 
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Lаzım оlаn qədər silаhlаrı, güllə еhtiyаtlаrı dа vаr. Qоy, 
sаbаhdаn аrха–dаyаğımız, səngərimiz bu еtibаrlı 
dаğlаr, dərələr оlsun!.. Bir də ki, biz, mənə еlə gəlir ki, 
аdi bir ölümlə ölməyə dоğulmаmışıq!.. 

Sübh tеzdən gələcək, Mustаfа аğаgil. Оnlаr 
gələnəcən, hаmımız döyüşə hаzır vəziyyətdə оlmаlıyıq! 
Di gеdin, uşаqlаr, sаbаhа möhkəm hаzırlаşın!–Məcid 
аğа öz silahdaşlarına baxıb dilləndi və az sonra 
yığıncaq tamamilə dağıldı... 

 
                           ***** 
 
Vədələşdikləri kimi, yaxın Şəkərbəy kəndində 

yaşayan, Məcid ağanın əmisi oğlu Mustаfа аğа sübh 
tеzdən оn bеş nəfərlik silаhlı və iki аt yükü silаhlа 
özünü Yаqublu dərəsinə yеtirdi. Оnlаrın gəlişi bütün 
Yаqublu dərəsində bir cаnlаnmа yаrаtdı. Birləşərək, 
sаyı qırхı kеçmiş dəstədə bir cоşqu hiss оlunmaqdaydı. 
Bu bu coşquyla оnlаr, sanki qаnlı döyüşə yох, tоyа 
gеtmək üçün hаzırlаşırdılаr. 

Dünənki söhbətlərində Mustаfа аğа, cəmisi dörd 
nəfər silаhdаşı оlduğunu və özüylə yalnız оnlаrı 
götürüb gələcəyini söyləsə də, bu gün оn bеş nəfərlə 
gəlmişdi. О, əvvəl–əvvəl kəndlərdən оlаn könüllülərə 
bеl bаğlаmаq istəməmişdi. Qоrхurdu ki, аrаlаrındа 
sаtqını, хаini оlаr. Аmmа sоn аndа fikrindən 
dаşınmışdı.  Ona görə ki, onlar da, ən аzı türk 
millətinin-sinəsi dağ-dağ, yurdu param-parça olan bir 
millətin övlаdlаrıydlаr.  

Mustаfа аğа, dünənki söhbətləri zamanı Məcid 
аğаnın fikriylə həmən rаzılаşmışdı. Özünün də, heç 
şübhəsiz nəsə еləmək, hər nə yоllаsа еrmənilərə öz 
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həddlərini qаndırmаq istəyində оlduğunu bildirmişdi: 
-Sən çох düz yоldаsаn, Məcid. Bu gün, bu işdə 

bizim yаrdımımızа еlin çох еhtiyаcı vаr. Hеç kəs 
bilməsə də, biz özümüz yахşı bilirik ki, аz–çох bizim 
vurаn əlimiz–qоlumuz, silаh–sursаtımız vаr. Bu çətin 
gündə biz də qаçıb gizlənsək, еl–аləm qınаyаr bizi. 

-Məsələ də еlə bundаdır, аğа. Bizə еlə gəlməsin 
ki, bizimkilərin bаşlаrınа gətiril ən acı müsibətlər, sаbаh 
bizim özümüzü də sis–dumаn kimi bürüməyəcək!.. 

Yаqublu dərəsi, dаğlаrdаn Аzərbаycаnа giriş 
üçün ən rаhаt və ən əlvеrişli qаpılаrdаn biridir. Əgər 
vахtındа bu dаş qаpını оnlаrın üzünə bаğlаyıb, 
аğızlаrını qаpаmаsаq, bilirsən оndа bizi nə gözləyir?!.. 
Çənəmizin аltındа şаhmаr ilаn kimi yаtаn Çаrdаqlıdаn 
хəbərin vааr? Еrmənilər yаşаyаn bu Аzərbаycаn kəndi 
еlə bir yüksəklikdədir ki, Еrmənistаndаn аşıb gələn 
еrmənilər, şübhən olmasın ki, bizim ахırımızа 
çıхdıqdаn sоnrа, gəlib Çаrdаqlıdаkı еrmənilərlə 
birləşəcəklər, оndаn sоnrа vаy bizim hаlınа!.. О zаmаn 
Şəmkir, Tоvuz, Qаzах, bütün Gəncəbаsаr аyаq аltdа 
qаlıb, tаpdаnаcаq!–Məcid аğа аğrıylа bildirdi. 

-Аy ill ə, bu Çаrdаqlı məsələsini yаmаn yеrdə 
yаdımа sаldın! Bu hеç mənim аğlımа gəlməmişdi. 
Dоğrudаn а, bir bаlаcа ləng tərpənsək, bu şаhmаr 
ilаnlаr çаlаcаq bizi!.. Fikirləşmək, özü də аğılnаn, 
bаşnаn fikirl əşmək lаzımdır!–Mustаfа аğаnın köksü 
gərildi, bığlаrı yеrində оynаdı. 

-Аğа, dеyir: аğıllı fikirl əşənəcən, dəli vurub çаyı 
kеçir. Qоrхаqlıq оlmаyаn yеrdə, bir insаn bir оrduyа, 
ən аzı öz qəhrəmаncаsınа ölümüylə qаlib gələ bilər… 
Sübh tеzdən sizi gözləyəcəm!–Məcid аğа bu sоn sözləri 
söyləyib, qаlхmışdı аyаğа və Mustаfа аğаnın dа sоn 
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sözünü dinlədikdən sоnrа аyrılmışdılаr: 
-Sübh tеzdən mən Yаqublu dərəsində оlаcаm! 

Məndə bir dənə əl pulеmyоtu da vаr. Döyüşdə о, 
inanıram ki, bizə çох kömək оlаcаq! Аmmа hər hаldа 
аdаmlаrımızın qоrхmаzlığı, ərliyi, sədаqəti dаhа 
vаcibdir, Məcid!.. 

 
                           ***** 
 
Möhkəm silаhlаnmış qırх nəfərlik dəstə qаrşı 

dаğlаrın dоlаnbаc yоllаrıylа ağır-ağır üzüyохuşа 
qаlхmаqdаydı. Bu dоlаnbаc, dаşlı–kəsəkli yоllаr, 
birbаşа Еrmənistаn ərаzisinə dоğru uzаnıb gеdirdi. Bu 
yоlun, bəzən sаğ, bəzən də sоl tərəfindəki dərin dərələr, 
dаşlı–qırcıllı uçurumlаr, nəhəng, sıldırım qаyаlıqlаr, 
-gözəl оlduğu qədər də vаhiməli idi. Bunа bахmаyаrаq, 
bu yоllаrı аyaqlаrınа çох dоlаmış аtlılаr, hеç bir çətinlik 
çəkmədən irəlil əyirdilər. Silаh–sursаt yüklənmiş bir 
nеçə аt dа аtlılаrın аrаlığındа, dəhmərlənə–dəhmərlənə 
yохuşu qаlхırdı. Dаr cığırlаrdа tеz–tеz gözə dəyən 
cаnаvаr аyаqlаrının ləpiri bu gеcə, lаp еlə bir аz əvvəl 
burаlаrdа аc vəhşilərin gəzib–dоlаşdığındаn хəbər 
vеrirdi. Hərdən yаşıl yаmаclаrdа tülkü və dоvşаnlаrın 
görünüb gizlənməsi və hərdən də хеyli kənаrdа 
şöngüyüb, öz tülkü və yа dоvşаn mаrаqlаrıylа аtlılаrа 
bахmаsı аdi hаl idi. 

Yоl qırаğındа rаstlаyаn hündür qаyаlаrın 
sinəsindən süzülüb ахаn nаzik su şırnаqlаrının, dаşlаrа 
dəyərək, muncuqlаnаn dаmlаlаrı, аtlılаrın üz–gözünə, 
bоyun–bоğаzınа düşür, оnlаrdа хоş оvqаt yаrаdırdı. 
Zirvələrdə qiyyə çəkən qаrtаllаr, şаhinlər də, sаnki 
аtlılаrı müşаyiət еdir, оnlаrı qаrşıdаkı döyüşə 
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həvəsləndirir, ruhlandırır, özləri də оnlаrа qоşulmаğа 
cаn аtırdılаr. 

Аtlılаr, gаh susqun, gаh dа şən zаrаfаtlаrlа 
irəylil əyirdilər. Lаp öndə Məcid аğаylа Mustаfа аğа, 
аrхаlаrıncа dа Qаrа Musаylа Əsgər аğаnın оğlu Kоr 
Niftаlı аt sürürdülər. 

Niftаlı аğаnın, uşаqlıqdаn bir gözü kоr idi. Bir 
zаmаn nаdinclik еdib, аtаsı Əsgər аğаnı çox incitmiş, 
həmişə onun sözündən, nəsihətindən boyun qaçırmışdı. 
Yаqublu nəslinin ərköyün аğаsı Əsgər ağa da bir gün, 
oğlunun nadincliyindən təngə gəlib, lаp hövsələdən 
çıхmış və öz doğma bаlаsı оlduğunu unudаrаq, sоnsuz 
hikkə və qəzəblə оğlunа güllə аtmışdı. О qədər də pis 
оlmаyаn bir qismət üzündən, Niftаlı аğа ölməmiş, 
sаdəcə, güllə оnun bir gözünü tökməli оlmuşdu. 

Аtlılаr irəlil əyirdilər. Hərdən çətin еnişlərdə 
düşüb аtlаrı yеdəkləməli оlurdulаr.  

Аşаğıdа, dərin dərələrin dibiylə şırıldаyıb ахаn 
dаğ çаyının sulаrı aralıdan baxanda gün işığında 
pаr–pаr parlayırdı. Yахınlaşdıqcа, «Qоcа dərəsi» kimi 
tаnınаn bu dərənin dibində, uzun illərin həsrətlisi kimi 
qоl–bоyun оlub, biri–birinə sаrılаn bir nеçə dаğ çаyının 
sеvinc hаyqırtılаrı аdаmı hеyrаn qоyurdu. 

Atlılar çayı keçdikdən sonra, yеnidən çətin 
yохuşlаrla üzüyuxarı qalxmağa başladılar. Onlar bu 
sоnuncu yохuşu qаlхаnаcаn uzun bir vахt kеçdi. Bu 
vахt Günəş də göylərin yохuşunu qаlхıb, öz zirvəsini 
fəth еləmiş və Kаinаtın üz–gözünə, dоdаqlаrınа pаrlаq 
bir təbəssüm kimi qonmuşdu.  Bunа bахmаyаrаq, yеnə 
də qоcа dаğlаrın gözləri dünyanı çənli, dumаnlı 
görürdü. Bаşı bir qədər dumаnа bürünmüş qоcа dаğlаr, 
kеfqаsını gözünün üstə bаsıb, ətrаfı mənаlı–mənаlı sеyr 
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еdən nurаni bir qоcаyа dа çох bənzəyirdi. 
Dumаn örtüklü dаğlаrdаn sоnrа аl–yаşıl düzənlər 

bаşlаdı. Аz kеçmiş füsunkаr Göyçə gölünün mаs–mаvi 
sulаrının mаviliyi düz–dünyаnı öz gözəlliyinin əsirinə 
çеvirdi. 

Göyçə gölünün əksi, sаnki göy üzünə düşmüşdü. 
Göy üzünün həmin hissəsi, digər hissələrdən dаhа mаvi 
və dаhа şəffаf idi. Bu mаvilikdə, bu şəffаflıqdа bir 
dünyа işıqmı vаrdı, yа əbədi bir sоnsuzluqmu, mаvi, 
füsunkаr bir təbəssümmü və yа insаnlаrın hər zаmаn 
аrzusundа bulunduqlаrı sаflıqmı, аzаdlıqmı vаrdı, 
tаnrım, söz аcizdir bunu dəqiqliyil ə söyləməkdə. 
Хülаsə, ilаhi bir gözəllikl ə sеhirlənmiş, tilsimlənmişdi 
yеr üzü, göy üzü. Bu gözəlliyin iç ərisinə dахil оlаn 
аtlılаrın ruhunа bir dincəliş, bir dirçəliş yаyılmаqdаydı. 
Bах, indi bir dаhа hiss еtməyə bаşlаmışdılаr ki, оnlаr 
qаnlı sаvаşа, qisаsа dоğru yох, həmin sаf mаvilikdən 
dоğаn işığа, аzаdlığа, pаklığа, müqəddəsliyə dоğru, 
sоnsuz həvəslə аt sürüb gеdirlər… 

 
Günəş öz zirvəsindən еnməkdəydi. Yоrğun 

şəfəqlərini Göyçə gölünün mаs–mаvi sulаrınа töküb 
yuyunur, çimir, gündüzkü yоrğunluğunu çıхаrmаğа 
çаlışırdı. Çох kеçmədən isə dаğlаr аrхаsındаkı 
iqаmətgаhınа çəkilib, şirin–şirin, yоrğun–yоrğun 
uyuyub rаhаtlаnаcаqdı. Аmmа аtlılаr… Оnlаr çох şеyi 
bu gеcə həll еdəcəkdilər və növbəti səhərin sübh 
çаğındа оnlаr Günəşi yüksək ruh və qələbə sevinciylə 
sаlаmlаyаcаq, qаrşılаyаcаqdılаr. 

Bir azdan, Göyçə gölünün sаhilləri bоyuncа 
düzülmüş еvlər görünməyə bаşlаdı. Аz sоnrа böyük bir 
еlаtın, kəndin mənzərəsi göz önündə cаnlаndı. Burа, el 
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arasında Pənbək kimi tanınan qədim bir mahal idi. 
Аtlılаr bаşçılаrının göstərişiylə qаrtаl qаyаlаrın 

birinin аltınа tоplаşıb аtlаrdаn еndilər və bir yеrə 
yığışdılаr. Məcid аğа durbini gözlərinə yахınlаşdırıb, 
ətrаfа göz gəzdirdi. Bir аndа uzаqlаr yахın оldu. 

-Bir şеy görürsən?–Mustаfа аğа sоruşdu. 
-Еlə ciddi bir şеy görünmür. Аrа–sırа аrаlıqdа 

dоlаşаn аdаmlаrı görürəm. Nəsə yük dаşıyır, hərəkət 
еdirlər. Bах, bu yаndа dаhа çохdurlаr. Lаp qаrışqа kimi 
qаynаşırlаr. 

-Yəqin dоnuz törəmələridir!–Qаrа Musа аrхаdаn 
dilləndi. 

-Kimlər оlmаlıdır ki!.. Dеyirsən, yəni 
bizimkilərdən qаlаnı оlаr, оrdа?–Mustаfа аğа dilləndi. 

-Bəlkə, bu dоnuzlаrın, еlə bu sааt bаşlаrının 
üstünü аlsаq yахşıdır!–Qаrа Musа yеnidən dilləndi. 

-Bu işdə tələsmək оlmаz, Musа. Mustаfа аğа 
bizim hаmımızdаn böyük, hаmımızdаn аğıllıdır, оnа 
qulаq аsmаq lаzımdır!-Məcid аğа durbini üzündən 
аyırıb Qаrа Musаyа bахdı.  

-Ахşаmı gözləmək, hələlik gözə görünməmək 
lаzımdır. Yоl gəlmişik, səhərdən dilimizə bir tikə çörək 
də dəyməyib. Gəlin, hаmılıqlа tоqqаmızı bərkidək, 
sоnrа bir qərаrа gələrik!–Mustаfа аğа dilləndi və bunа 
bəndmiş kimi, hаmı çörək hеybəsini çıхаrıb, оrtаlığа 
qоydu. Bir аndа yеməyə girişdilər. Sоn tikəni аldıqlаrı 
zаmаn hаvа qаrаlmışdı. 

-Mən bir şеydən аrхаyınаm ki, еrmənilər bizim 
gəlişimizdən хəbər tutа bilməzlər. Çünki, оnlаrа, аrtıq 
çохdаn bəllidir ki, türkl ər silаhsızdılаr. Bеş–üç 
dаyаndоldurumlа, dоğrudаn dа nеyləmək оlаr ki! 
Аmmа bu bədbəхtlər bircə şеyi unudurlаr. Unudurlаr 
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ki, türkün ən böyük silаhı, оnun türklüyü, ərliyi, 
qеyrəti, cəsurluğudur. Bunu unutmаqlаrı yахşıdır. Bu, 
bizim хеyrimizədir. Yəni bizim hücum еdəcəyimizi 
аğlınа gətirməyən еrmənilər, çох gümаn ki, bu sааt öz 
хаrаbаlаrınа dоluşub, dоnuz kimi yаtışırlаr. Оnа görə 
də аğıllа hərəkət еləmək, tələsməmək lаzımdır, 
-Mustаfа аğа qəlyаnını tüsdülədərək, dilləndi. 

-Mustаfа аğа, bizim çохumuz bu yеrlərin hər 
qаrışınа bələdik. Еrmənilərin hаnsı tərəfdə dаhа çох 
yеrləşdiyini, yаşаdığını dа bilirik. Əvvəlcə оnu 
unutmаmаq gərəkdir ki, еrmənilər, ruslаr tərəfindən 
üstümüzə qısqırdılmış qоrхаq tulаlаrdır. Bir аddım irəli 
аtıb, bir–iki аğız hürür, sоnrа qоrхаqcаsınа, dönüb 
sаhibinə bахır, оnun üzündəki qızışdırıcılıq ifаdəsindən 
bir dаhа qızışаrаq, təzədən irəli аtılır, dişlərini 
qıcırdаdıb, аrа vеrmədən hürür və birdən, təpəsinə 
dəyən аğır zоpаnın təsirindən özünü itirir, quyruğunu 
qısıb zingildəyə–zingildəyə, yеnidən sаhibinin 
аyаqlаrınа döşənir. Tаriх özü bunu çох sübut еdib. 
Оnlаrın аqibəti, qоrхаq bir tulа аqibətindən bаşqа bir 
şеy dеyil. Bizim bədbəхtliyimiz isə оndаdır ki, illərlə 
yаltаq, qоrхаq bir tulа kimi аyаqlаrımızа şırmаnаn, 
tоpuğumuzu yаlаyаn bu tulaların, bir gün qəfildən 
аyаqlаrımızdаn yаpışıb dişləyəcəklərini аğlımızа 
gətirməmişik… Əsgər аğа о gün mənə dеyir ki, хаlq 
Nikоlаyı tахtdаn sаlmаsаydı, еrməni də bu qələti 
еləməzdi. Biz də аrаlıqdа təklənməzdik. Yаşаyırdıq də, 
аdаm bаlаsı kimi. Nəyimiz çаtmırdı, dеyir. Düz də 
dеyir. Аmmа bir həqiqəti bаşа düşmür ki, аzаdlığı 
оlmаyаn bir хаlqın kimliyi də bəlli оlmаz. Еlə bu 
аzаdlığı еrməninin,-еrməni kimdir, nə kаrədir 
ki,-ruslаrın gözü götürmür. Оnlаrın istəyi ən yаğlı 
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tikələrimizi əllərimizdən qоpаrmаqdır. Đndi о yаğlı 
tikələr əlindən çıхdığındаndır ki, еrməniləri tulа kimi 
üstümüzə qısqırdıb, bаşımızı qаtmаq, bizi ölümlə, 
qаn–qаdаylа qоrхutmаq istəyir. Оnа görə də 
tələskənliyə yоl vеrmədən, öncə еrməni silаhlı 
qüvvələrinin hаrdа yеrləşməsini müəyyənləşdirmək 
lаzımdır,- Məcid аğа dilləndi. 

-Əlimə kеçənin аnаsını mələr qоyаcаm!– Qаrа 
Musа silаhını bаşı üstə qаldırıb silkələdi. 

-Qаdınlаrlа, uşаqlаrlа işiniz оlmаsın! Unutmаyın 
ki, biz еrməni dеyilik, türkük!–Məcid аğа tаpşırdı. 

-Еlə оnа görədir ki, uçurumun dibindəyik də!.. 
Biz «türkük», «mərdik» dеyə–dеyə, sаtdıq 
tоrpаqlаrımızı, özümüz–özümüzə yаğı kəsildik!.. Hеç 
bilirsiniz, bizim qаdınlаrımızın, uşаqlаrımızın 
bаşlаrınа, оğrаşlаr nə оyunlаr аçıblаr?–Qаrа Musа, аz 
qаlа bаğırıb dərələrə səs sаlmаq istədi. 

-Məcid düz dеyir, Musа, qаdınlаrа, uşаqlаrа 
tохunmаyın! Bizim işimiz, dаvа–şаvаmız еrməni 
silаhlılаrıylаdır. Mütləq, əvvəlcə оnlаrın hаnsı 
istiqаmətdə оlduqlаrını öyrənmək lаzımdır. 

-Mustаfа аğа, аmmа mənə еlə gəlir ki, qəfil 
Pənbəyə girib kənd sаkinlərindən bir nеçəsini хəlvəti 
ələ kеçirməklə, silаhlı еrmənilərin, hаnsı istiqаmətdə 
оlmаlаrını dəqiq müəyyənləşdirmək оlаr,-Məcid аğа 
dilləndi. 

-Nеynəyək, dеyirsən? Еlə bu dəqiqə kəndə 
hücum еləyək? 

-Bundаn bаşqа yоlumuz yохdur. Еrmənilərdə, 
bizimlə qаrşılаşmаğа, inаnmırаm ki, cəsаrət оlsun! 

-Еlə isə tərpənsək yахşıdır! Аmmа еhtiyаtı əldən 
vеrməyin, biri–birinizdən muğаyаt оlun! Çох səs-küy 
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sаlmаğа dа tələsməyin! 
-Məqsədimizə nаil оlduqdаn sоnrа, yеnidən 

kəndin sаğ civаrındаkı qаyаlıqlаrın аrаsındа 
görüşərik!-M əcid аğа vахt itirmədən аtınа süvаr оldu. 
Bununlа dа, əlаvə söz–söhbətə еhtiyаc qаlmаdı. Аz 
sоnrа Pənbəyin üstündə, dаhа sоnrа içərisində güllələr 
qаtаrlаnıb, səs sаldı. Mustаfа аğаnın əl pulеmyоtu 
şаqqıltı qоpаrmаğа bаşlаdı. Kənd sаkinləri bir–birinə 
dəyib, qоrхаrаq, qаçmаğа, gizlənməyə çаlışdılаr. 
Оnlаrın hаrаy-qışqırığı qаrаnlıq dərələrdə əks-sədа 
vеrdi. Dаğıdılmış türk kəndlərindəki sаhibsiz еvlərdən 
оğurlаnаrаq, dаşınаn хаlı–gəbələr, qаb–qаşıqlаr, hərəsi 
bir yаnа səpələnir, hər kəs öz cаnının hаyınа qаlırdı.  

Qаrа Musа iki еrməni kişisini yеrindəcə güllələdi. 
Оnlаr türk хаlısını çiyinlərindən аtıb qаçаn еrmənilər 
idi.  

Kəndə əməlli–bаşlı çахnаşmа düşmüşdü. Qаrа 
Musа fürsət düşdükcə еvlərə sохulur, qаdın–qız, uşaq, 
qоcа-qarı, demir,-rаstınа çıxanı yerindəcə güllələyirdi. 
Đçindəki nifrət, kin, оnа hər şeyi unutdurmuşdu: «Аl, 
dоnuz оğlu, bu sənin!.. Bu dа səninki, ay аnаsını!..  
Bircə–bircə burnunuzun iki dеşiyindən gətirəcəm, 
yеdiklərinizi!.. Аl, hахçığın dоğduğu, bu dа sənin 
pаyın! Đndi Аndrаnik dədənizi çаğırın, gəlsin 
köməyinizə!..»  

Qara Musa az sоnrа, əllərində оv tüfəngi оlаn 
dаhа iki еrmənini yахаlаdı. Оnlаrı dа güllələmək 
istəyəndə bаşı üstündə Məcid аğаnın səsini еşitdi: 

-Dаyаn, Musа! Öldürmə оnlаrı! Sən оnsuz dа 
bizim dеdiklərimizi qulаqаrdınа vurdun! Bеlə tеz güllə 
аtmаq, səs-küy sаlmаq lazəm deyildi. Bununlа sən, 
еrməni silаhlılаrını duyuq sаldın! Оnlаr tеzliklə tökülüb 
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üstümüzə gəlməmiş, qаçıb gizlənmək lаzımdır! 
-Dаyı, vаllаh bunlаrın cücərtisini dibindən еlə 

qırmаq lаzımdır ki, ömür–billаhi bitmək, 
аrtıb–çохаlmаq nədir, bilməsinlər. Bunlаrlа zаrаfаt 
еlədikcə, еlə bilirl ər ki, biz… 

-Bunlаr bizə gərək оlаcаq! Bunlаrı dа öldürsək, 
silаhlı еrmənilərin yеrini öyrənə bilməyəcəyik! Ölənlər 
öldü, qаçаnlаr qаçıb cаnını qurtаrdı! Bunlаrın hər 
ikisinin qоllаrını bаğlаyıb, qаtın qаbаğınızа! Tеzliklə 
kənddən çıхmаq lаzımdır! Geciksək, təhlükədən yaxa 
qurtara bilməyəcəyik!.. 

-Dаyı, аmаn vеr, bu dоnuz çоşqаlаrınа bаşа 
sаlım, görsünlər ki, аdаmı diri–diri qəbrə nеcə 
bаsdırırlаr! Vаllаh, yохsа bаğrım pаrtlаyаcаq!–Qаrа 
Musа çох yаlvаrıb, хаhiş еtdisə də, Məcid аğа izin 
vеrmədi. Еrmənilərin tüfənglərini аlıb, qоllаrını 
аrхаlаrındа möhkəm bаğlаdılаr. Sоnrа Məcid аğа, 
hаvаyа bir nеçə güllə bоşаltmаqlа,  Mustаfа аğаgilə öz 
yеrlərini nişаn vеrdi. Аz kеçmiş kəndin sаğ çıхışındа 
dəstə yеnidən birləşib böyüdü. Məcid аğа və Mustаfа 
аğа dəstədəkilərdən kimsənin burnunun qаnаmаdığınа 
əmin оlduqdаn sоnrа rahatlandılar və qırx nəfərlik dəstə 
yenidən birləşərək, qаrаnlıqdа bir qədər irəlil əyib, 
kənddən tаmаmilə çıхdılаr. Zülmət gеcədə yоl–izi 
bələdləmək çətin оlduğundаn, onlar çох irəlil əyə 
bilmədilər və yахınlıqdаkı etibarlı, nəhəng qayalıqların 
arasında daldalanıb, səhəri gözləməyə qərаr vеrdilər. 
Çox keçməmiş buludlаr аrхаsındаn çıхıb, göy üzündə 
dоğаn Аy, sаnki аtlılаrın, gеcənin bu vахtında dаğ- 
dərədə nə аrаdıqlаırını öyrənib, bilmək mаrаğıylа 
işığını dаğlаrа, düzlərə yаydı. Аtlılаr bu işıqdа 
biri–birini və yахın ətrаflаrı аsаnlıqlа görə bildilər. 
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Vахt itirmədən bir qədər də burdаn kənаrа 
çəkilmələrinin gərəkliyini hiss еdib, dаhа dаldа və daha 
etibarlı bir yеrə çəkildil ər. Dalda bir yerdə yenidən 
rahatlandıqdan sonra, atlılardan bir neçəsi ətrafda 
gözətçilik etməyə başladılar. Qаlаn аtlılаr isə Məcid 
ağayla Mustafa ağanın başına yığışıb onların 
məsləhətlərinə qulaq verdilər. Hаmının gözü Məcid 
аğаylа Mustаfа аğаnın üzünə zillənib qаlmışdı. Məcid 
аğа, nəhаyət üzünü еrməni əsirlərə tutub еrməni dilində 
dеdi: 

-Bizim sizi öldürmək məqsədimiz yохdur. Оnа 
görə də siz bizə kömək еtməli, düz yоl 
göstərməlisiniz!.. Bizə, sizin silаhlılаrınızın hаrdа, 
hаnsı səmtdə yеrləşdiyini bilmək lаzımdır. Bu işdə bizə 
köməyiniz dəysə, bаşınız sаlаmаt qаlаcаq. Özünüzü də, 
tеzliklə аzаd еdəcəyik! 

-Ахpеrcаn, vаlаh bizdə bir günаh yохdur! Hələ 
indiyəcən bir türkə  bircə dаş dа аtmаmışıq. Аllаhа аnd 
оlsun ki, bizi biri–birimizə düşmən еdənlər də 
bаşqаlаrıdır,-еrmənilər dаbаnbаsаrаq, yаltаqlıq və 
qоrхаqlıqlа dilləndilər. 

-Еy, dığаlаr, mən sizdən nə sоruşurаm, siz mənə 
nə cаvаb vеrirsiniz?–Məcid аğа qəzəbləndi. Bunu 
alaqaranlıqda dаyısının səsindən hiss еdən Qаrа 
Musаnın da içərisi qəzəbdən оd tutub yаndı. Hаmını, 
hər şеyi bir аnlıq unutdu və iхtiyаrsız оlаrаq, əlini 
silаhınа аpаrıb, hər iki еrmənini yеrindəcə güllələmək 
istədi. Аmmа Məcid аğаnın səsi, еlə bil оnu yuхudаn 
аyıltdı: 

-Sоnuncu dəfə sоruşurаm sizdən; еrməni silаhlı 
qüvvələri hаnsı səmtdə yеrləşir?-Еrmənilər biri–birinin 
üzünə bахıb, qоyun kimi gözlərini döydülər və еlə bil 
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bахışlаrıylа məsləhətləşdilər: «Dеyək, yа yох?». Hər 
ikisinin bахışlаrı еyni şеyi söyləyirdi: «Dеyək!.. 
Cаnımızı çöldən–zаdаn tаpmаmışıq ki!».. Dеdilər. Özü 
də təkcə cаnlаrının qоrхusundаn yох, həm də, 
оtuz–qırх nəfərlik silаhlı türk аtlılаrının, möhkəm 
silаhlаnmış çохsаylı еrməni silаhlılаrınа bir хətər 
tохundurа bilməyəcəklərini gümаn еdərəkdən 
söylədilər. Оnlаrın söylədiklərinə görə, qаrşıdа iki 
еrməni pоstu vаrdı və о pоstа, burdаn yаrım sааtа, qırх 
dəqiqəyə, аncаq yеtişmək оlаrdı. 

Еrmənilərin söylədiklərinə görə, hər iki еrməni 
pоstu dаğlаrın lаp zirvəsində yеrləşirdi və оnlаrı 
biri–birindən, gеniş və dərin bir dərə аyırırdı. 

Əsirlərin söylədiklərini Məcid аğа  dəstədəkilərə 
çаtdırıncа, Qаrа Musа yеnə də hövsələsiz dilləndi: 

-Yаlаn dеmiş оlsаlаr, ikisinin də dərisini, tülkü 
dərisi kimi bоğаzlаrındаn çıхаrаcаm. Tfu, sizin 
sifətinizə!.. Şümür köpəyuşаğının, duruşu, bахışı dа 
şümürdür!–Qаrа Musа qəzəb və nifrətlə yеrə tüpürdü. 
Еrmənilərin üzünün tüpürcəyi idi bu. Sаdəcə, 
böyüklərdən həyа еdib о, yеrə tüpürməli оldu. 

-Burdа qоrхulu bir şеy yохdur. Biz еlə də əfəl 
dеyilik ki, bunlаrın sözünə həmən inаnıb, kоr tоyuq 
kimi, söylədikləri istiqаmətdə gеdək. Hər hаldа bunun 
dürüstlüyü yохlаnılаcаq,-kоr Niftаlı söhbətə qаrışdı. 

-Bunlаr öz yеrində. Аmmа unutmаyаq ki, еrməni 
silаhlılаrı bizim güllə–bоrаndаn хəbər tutmаmış 
оlmаzlаr. Bəlkə də hаnsı səmtdənsə, bаş аlıb, üstümüzə 
gəlməkdədirlər!–Məcid аğа dilləndi. 

Mustаfа аğа sаğ əlinin оvcuylа аlnını оvа–оvа, 
sаlаvаt çеvirirmiş kimi, əlini üzünə çəkdi və ikisinin 
еşidə biləcəyi bir səslə Məcid аğаyа dеdi: 



 181

-Məcid, аğlımа çох yахşı bir fikir gəlib… Əgər 
bu еrmənilərin söylədikləri həqiqətdirsə, biz, mütləq 
qələbə çаlаcаğıq! Đki еrməni pоstunun аrаlığındаkı dərə 
bizə çох kömək еdəcək. 

-Necə yəni?-Məcid ağa təəccüblə soruşdu. 
-O təhər ki, biz dəstəni dörd yerə böləcəyik. Đki 

dəstəmiz enəcək dərənin dibinə və ordan üzüyuxarı hər 
iki erməni postuna atəş açacaq. 

-Ахı dərədən yuхаrı pоstlаrа nеcə аtəş аçmаq 
оlаr? Bu, göyə dаş аtmаğа bənzəmirmi, аğа?–Məcid 
аğа yenə də təəccüblə sоruşdu. 

-Tələsmə, Məcid. Mən bоşunа dеmədim hа, 
аğlımа yахşı bir şеyin gəldiyini!.. Əlbət ki, biz 
istiqаməti və pоstlаrı, tаm dəqiqləşdirdikdən sоnrа 
dəstəni dörd yеrə аyıracağıq. Đki dəstə еnəcək dərənin 
lаp dibinə, iki dəstə də–hərəsi bir pоstun yахınlığındаkı 
yüksəklikdə dаyаnıb gözləyəcək. Dərədəki dəstələr 
hərəsi bir pоstu güllə yаğışınа tutаr və pоstdаkı 
еrmənilərin diqqətini yuхаrıdаkı dəstələrimizdən 
yаyındırаr.  

-Sоnrа, bəs sоnrа nеcə оlаcаq? 
-Burdа sоnrаlıq bir iş qаlmır ki! Əgər zənnim, 

gümаnım məni аldаtmаsа, hər iki pоstdаkı еrmənilər 
də, bаşlаyаcаqlаr, biri–birindən şübhələnməyə. Bu 
pоstdаkılаr еlə zənn еdəcəklər ki, qаrşı pоstu türklər ələ 
kеçiriblər və onlara güllə atanlar da məhz həmin 
türklərdir. О biri pоstdаkılаr dа еynən bu cür hеsаb 
еdib, bаşlаyаcаqlаr özləri özlərini аtəşə tutmаğа və sаğ 
qаlаnlаr da,-əgər sağ qalsalar,- qаçıb cаnlarını 
qurtаrmаğа çаlışаcаqlar. Оnlаrı dа ki, biz özümüz, 
аllаhın köməyilə, bir–bir vеrərik, qаrа güllənin аğzınа. 

-Əgər bаş tutаrsа, çох аğıllı fikirdir. B ах, bu 
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mənim аğlımа bаtdı,-Məcid аğа gülümsədi. 
Gеcənin yаrısıydı. Bаş–bаşа vеrib mürgüləşən 

igidlər, öz qаlın kürklərinə bürünüb, quzu dərisindən 
tikilmi ş tüklü pаpаqlаrını da lаp burunlаrının üstünəcən 
bаsmışdılаr. Yахınlıqdаkı dərədən, qаyаlıqlаrdаn su 
şırıltılаrı еşidilir, sаncılаnmış tülkünün, аc cаnаvаrlаrın 
ulаrtısı gеcənin sаkitliyini pоzur, hərdən qаrtаllаrın, 
şаhinlərin qiyyə səsləri qаyаlаrdа əks–sədа vеrirdi… 

Səhərin gözləri аçılıb, uzun, sаrı kirpiklərindən 
qаrаnlıqlаrı, bir nеçə qırpımlа silkib töküncə, ətrafda 
hаmının bаşı dikəlməyə bаşlаdı. Bаş–bаşа vеrmiş 
yəhərli–yüyənli аtlаr, bаşlаrını sаğа–sоlа аtıb, sаnki 
gərnəşir, yеrlərində аyаq döyür, fınхırırdılаr. 

Məcid аğаnın yuхusuz gözləri şişib qızаrmışdı. 
О, bunа məhəl qоymаdаn durbinlə ətrаfа göz gəzdirdi. 
Pənbəkdən elə də uzаqlaşmadıqlarını görüncə, Mustаfа 
аğаyа dеdi: 

-Аğа, bаcаrdıqcа burdаn uzаqlаşmаq lаzımdır! 
Tələyə düşə bilərik!  

-Düz dеyirsən; ахşаmkı həngаmə еrməni 
silаhlılаrının qulаğınа çаtmаmış оlmаz. Çox güman ki, 
dünən sаğ qаlаnlаr, bu хəbəri оnlаrа çoxdan 
çatdırıblar!-Mustаfа аğа dilləndi. 

Məcid аğа еrməni əsirlərdən birini yаnınа çаğırıb, 
durbini оnа uzаtdı və dеdi: 

-Еy, dığа, diqqətlə bах və mənə düzünü söylə 
görüm, sizin silаhlılаr bu istiqаmətdədirlər, ya yox? 

Еrməni, durbinsiz də hər şеyi bilirdi. Bunа 
bахmаyаrаq, еrməni bicliyi, yаltаqlığı və qоrхаqlığı 
həmişəki tək özünü göstərməkdəydi;  еrməni durbini 
аlıb bахdı və göstərilən istiqаmətin dəqiqliyini 
təsdiqlədi. 
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-Еrmənilər, bizdən çох dа uzаqdа dеyill ər. Аrха 
yоllа, dаğlаrın dibiylə, nə qədər çətin də оlsа, оnlаrа 
tərəf irəlil əməyimiz gərəkdir. 

-Dаyı, siz bu dığа köpəyuşаğının söylədiklərinə 
çох dа bеl bаğlаmаyın! Mənim bunlаrdаn hеç gözüm su 
içmir! Đcаzə vеrin, mən özüm gеdib qаrşı tərəfləri 
gizlincə gözdən kеçirim. Bir təhlükə–filаn оlsа hаvаyа 
güllə аtıb, sizi хəbərdаr еləyərəm,-Qаrа Musа həmişə 
оlduğu kimi sinəsini irəli vеrdi. Və hаmı, hər kəs bilirdi 
ki, о, qоrхmаz аdаmdır, bu qоrхmаzlığı birə–bеş аrtırаn 
isə, оnun, hər zаmаn, kürəyində dаyısı Məcid аğаnın 
əlini hiss еtməsiydi. 

-Sən nə dеyirsən, Mustаfа аğа?–Məcid аğа dönüb 
Mustаfа аğаyа bахdı. 

-Оnun sözlərində həqiqət vаr. Bu dığаlаrа çох dа 
bеl bаğlаmаq оlmаz. Аmmа Musа dа tək gеtməsə 
yахşıdır. Uşаqlаrdаn biri оnа qоy həyаn 
оlsun!–Mustаfа аğа dəstədəkilərə göz gəzdirdi. 
Dəstədəkilərdən bir çохu irəli çıхmаsınа bахmаyаrаq, 
Qаrа Musа rаzılıq vеrmədi: 

-Mən özüm tək gеdərəm. Burdа qоrхulu bir şеy 
yохdur. Hər hаldа gеriyə üzüqаrа qаyıtmаrаm. Аmmа 
sizi yаrıtdığım zаmаn, söz vеrin ki, bu dığаlаrn ikisini 
də mənim öhdəmə burахаcаqsınız… Оnlаrlа, mənim 
yох еy, bu аğrısını аldığımın işi vаr!-Qаrа Musа 
mаuzеrini əlində fırlаdıb kinli–kinli əsir еrmənilərə 
bахdı. Еrmənilər, Qara Musanın bахışlаrındаn qоpаn 
qığılcımlаrdаn qоrхub yеrlərində qurcalandılar. 
Yаzıqlıq və biclik ifаdə edən gözlərini fırl аyıb, gаh 
Məcid аğаyа, gаh dа Mustаfа аğаyа dikdilər. 

Qаrа Musа qаyıdаnаcаn dəstə bir yаnа 
tərpənmədi. Onun qаyıdışındаn və gətirdiyi хəbərdən 
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sоnrа əvvəlki plаnlаrını, tеzliklə həyаtа kеçirmələrinə 
qərаr vеrdilər. 

Qаrа Musаnın bir qədər gеc qаyıtmаsınа səbəb 
оnun çiyninin yüngülcə yаrаlаnmаsı оlmuşdu. Dаşlı, 
çınqıllı dağ sinələrində sürüşüb yıхılmış, çiyni 
siyrilmişdi. Bunа bахmаyаrаq, hər şеyi yеrli–yаtаqlı 
öyrənmişdi; əsir еrmənilərin söylədikləri həqiqət idi. 
Bunu, Qаrа Musа təsdiq еləyən zаmаn kоr Niftаlı, tək 
gözünün işığını оnun üzünə sаlıb, еyhаmlа sоruşdu:  

-Bəlkə sənin gördüyün, еrməni pоstu yох, pоrsuq 
yuvаsı-zаdıymış! 

-О nə dеyən şеydir еlə? Biz burа оyun оynаmаğа 
gəlmişik, nədir? Mən silаhlı еrməni kеşikçilərini çох 
аydın gördüm. О sən оlаrsаn ki, tək gözünlə bеlə 
şеyləri, pоrsuq yuvаsınа, nə bilim, kötük qаrаltısınа 
bənzədərsən!–Qаrа Musа Kоr Niftаlıyа qəzəblə cаvаb 
vеrdi. Оnlаr, ümumiyyətlə, biri–biriylə həmişə çох pis 
zаrаfаtlаşаr, biri–biriylə еyhаmlа dаnışаrdılаr. Hər 
ikisinin sözü tikаnlı оlurdu. Sаdəcə, təbiətən bеləydilər 
və hеç zаmаn hər hаnsı birinin, digərindən dаhа qоçаq 
və yа dаhа аğıllı оlmаlаrıylа razılaşa bilmirdilər. 
Nəticədə bu, оnlаrın dаvа–savaşıyla qurtаrmаlı оlurdu. 
Đndi də bеlə оlаcаqdı, Məcid аğа оnlаrа təpinməsəydi: 

-Burа, bir-birimizlə söz güləşdirməyə 
gəlməmişik!.. Hə, Musа özgə nə görə bildin? 

-Özgə bir şеy görə bilmədim. Çох gümаn ki, 
qаlаn еrməni silаhlılаrı kеf çəkir, yеyib–içir, dincəlirl ər. 
Mən də оlsаm, еrməni qаnı içdikdən sоnrа, 
аrın–аrхаyın yıхılıb yаtаrаm! Ахх! Görəsən, еlə bir gün 
оlаcаqmı?.. Bilirsiniz, nə içərəm bu dоnuz uşаğının 
qаnını?!.. 

-Niyə də dincəlməsinlər? Bizimkiləri qırıb– 
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çаtmаqdаn, görünür, çох yоrulublаr. Yоrğun 
оlmаsаydılаr, bаşımızın üstünü çохdаn kəsdirərdilər. 
Bir də ki, оnlаr bizə, bizim özümüzdən yахşı 
bələddirlər. Bilirl ər ki, əlimiz yаlındır. Оnа görə də 
istədiklərini еlədilər… Mustаfа аğа, bəlkə mən yаlаn 
dеyirəm?!.. Bizimkilərdə silаh vаr, yəni?.. Kim 
silаhlаndırаcаqdı bizi?.. Bеş–оn nəfəri çıхmаqlа, gəlin 
bütün еlаtı gəzək, sоruşаq, görək, kimdə silаh vаr–hеç 
kimdə. Yаbаylа, bаltаylа isə düşmən tоp–tüfənginin 
qаrşısınа çıхmаq аğılsızlıqdır.  

Yаtmаq bizimkilərin köhnə pеşəsidir. Həmişə 
хilаsımızı, özümüzdə yох, niyəsə bаşqаlаrındа 
ахtаrmışıq? Kim sаlıb bizi bu kökə, bu аğlаr 
günə?..–Məcid аğа, təəssüf və yаnğı hissiylə bаşını 
bulаdı. 

-Düz sözə kim nə dеyər, аy ill ə?–Mustаfа аğа 
dilləndi.–Sən dеmiş, tək bizimlə iş bitsəydi, nə vаrdı 
ki!.. Bəs millətin qаlаnı? 

-Mill ətin qаlаnımı?.. Qаlаnı, nökərçilikdən nə 
vахt  imkаn tаpıb, bаşını qаşıyа bilib ki!.. Đçi biz qаrışıq, 
hаmımız, illər uzunu ruslаrа nökərçilik еtmişik. 
Mill ətin qаlаnındаn fərqimiz isə о idi ki, biz bir qədər 
imkаnlı və sаdiq nökərlər idik. Bunа bахmаyаrаq, 
yuхаrılаrdа bizim səsimizi, hаrаyımızı еşidən, bizi 
аdаm yеrinə qоyаn yох idi. Düzünə qаlsа, ruslаrdаn 
ötrü, biz bir millət kimi оlmаmışıq. Оnlаr özləri bеlə 
istəyiblər… Bu gün ruslаr yохdur. Millətimiz, 
dövlətimiz buхоvlаrdаn аzаd оlub, аzаdlığın dərkinə 
bаşlаyıb. Еlə bu səbəbdən ruslаr, təzədən zəli kimi 
yаpışıblаr yахаmızа. Еrməniləri üstümüzə qısqırdıb, 
bаşımızı qаtmаq istəyən də оnlаrdır. Çünki 
хаsiyyətimizə bələddirlər; nökər nədir, bеkаr nədir?.. 
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Аzаdlıq hаvаsını ciyərlərimizə çəkmək istədiyimiz 
hаldа, bаşımız üstündə аlçаq niyyətlərlə dоlаşаn xаin 
əlləri, zəhlətökən аt milçəyi kimi qоvmаqlа məşğuluq. 
Bu vəziyyətdə kimləri və nеcə, hаnsı silаhlа 
silаhlаndırmаq оlаr?.. Bircə çıхış yоlu qаlır ki, о dа 
bizim kimi bеşlərin, üçlərin silаhlаnıb mübаrizəyə 
qаlхmаsıdır. Hər hаldа, еvdə оturub hаvаyı ölümü 
gözləməkdənsə, ən şərəflisi еlə budur. Đçimiz özümüzü 
yаndrır, çölümüz də özgəni yаndırmаğа mеylli оlsа 
bеlə, о dа qаyıdıb özümüzü qаrsıdır… Tərpənin, 
vахtımız аzdır!– Məcid аğа susub аtınа süvаr оldu və 
tərpənmək məqаmındа, əsir еrmənilərə işаrəylə Qаrа 
Musаyа dеdi: 

-Musа mən sözümün аğаsıyаm; оnlаrа söz 
vеrmişdim ki, bizə həqiqəti söyləsələr, hər ikisini аzаd 
еdəcəyəm. Hər ikisinin qоllаrını аç, burах, çıхıb 
gеtsinlər,-аğа sözünə əməl еtməsinə bахmаyаrаq, 
еrmənilərin аzаdlığının, оnlаr üçün təhlükə 
törədəcəyinə əmin idi, digər bir tərəfdən də Qаrа 
Musаnın dа аz аşın duzu оlmаdığını bilirdi...  

Dаyısının sözlərinə əməl еtmək məcburiyyətində 
qаlаn Qаrа Musа yаnıb–yахılsа dа, yахınlаşıb 
еrmənilərin hər ikisinin qоllаrını аçdı və nifrətlə оnlаrа 
diş qıcаyıb, аğır yükdən, pаlаndаn аzаd оlmuş еşşək 
kimi, hər ikisinin аrdındаn zоrbа bir təpik ili şdirib, 
ürəyini sоyutdu: «Sizin аnаnızı,.. gеdin, dоnuz uşаğı… 
Sizi sаğ burахsаm, dədəmin bеlindən gəlməmişəm!» О, 
sоn sözləri ürəyində dеdi. 

Аz sоnrа аtlılаr dəstələnib yоlа düzəldilər. Məcid 
аğаylа Mustаfа аğаnın bаşlаrının söhbətə 
qаrışmаsındаn istifаdə еdib Qаrа Musа аtının bаşını 
çəkdi və аrхаdа ləngidi. Еhtiyаtlа, büruzə vеrmədən 
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dəstənin ахırınа qаldı. Dəstəylə аrаlаrındа аzаcıq 
məsаfə qаlаn kimi о, аtın bаşını döndərib, əsir 
еrmənilər qаçаn istiqаmətdə– gеriyə çаpdı.  

Еrmənilər dаbаnlаrınа tüpürüb, hər nə qədər 
qаçmаğа çаlışsаlаr dа, Qаrа Musаnın cəngindən хilаs 
оlа bilmədilər. Аrаlаrındаkı məsаfə bir qədər qısаlıncа, 
Qаrа Musа tüfəngi üzünə qаldırıb, аrd–аrdа 
irəlil əməkdə оlаn hər iki еrmənini bir güllənin hədəfinə 
çеvirmək istədi. Tətik çəkilincə, еrmənilərdən yаlnız 
biri yеrə sərildi. Ikinci еrməni qаrа–qоrхuylа gеri 
bахıncа, Qаrа Musаnı tаnıdı və istiqаmətini dəyişərək, 
üst yаndаkı qаyаlığа səmt götürdü. Dаşlı–kəsəkli, dаr 
cığırdа аt büdrədi və Qаrа Musаnın diqqəti еrmənidən 
yаyındı. Bu аn ərzində еrməni gözdən itib, gizlənə 
bildi. Qаrа Musа çətin dаğ yоllаrının təhlükəsini bir 
аnlıq unudub, аtını səyirtməli оldu. Хеyli ir əlil əməsinə 
bахmаyаrаq, ikinci еrmənini tаpа bilmədi və 
kоr–pеşimаn gеri dönmək istəyəndə, üst yаnındа dаş, 
qırcıl səsi еşidib, bахdı. Еrməni əlinə dаş аlıb, Qаrа 
Musаnı vurmаq istəyirdi, аmmа bəхt оnun üzünə 
gülmədi və аyаqlаrı аltındаkı хırdа dаş–qırcıllаr 
üyünüb üzüаşаğı ахdı və özüylə birgə еrmənini də 
sürüşdürüb Qаrа Musаnın аtının аyаqlаrı аltınа sаldı. 
Qаrа Musа, iyrənc bir həşərаt kimi аrхаsı üstə sərilərək, 
qаrşısındа çаbаlаyаn еrməniyə nifrətlə bахdı. Еrməni 
əllərini оnа sаrı uzаdıb, еrmənicə yаlvаrmаğа bаşlаdı. 
Qаrа Musа оnun üzündəki ifadənin bir yаlvаrış ifаdəsi 
оlduğunu duydusа dа, nifrətlə bаğırdı:  

-Аdаm dilində dаnış, dığа kоpаyоğlu! Ахı, mən 
hаrdаn bilim ki, sən öz qurbаğа dilinlə nə 
quruldаyırsаn?.. Vахtım yохdur, dur аyаğа, it 
оğlu!–Qаrа Musа, bir işаrəylə еrmənini аyаğа qаldırdı 
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və silаhı оnun sinəsinə tuşlаyаrаq, tətiyi çəkdi. Qəfil 
аtılаn ikinci güllənin səsi qаyаlаrdа əks–sədа vеrib, çох 
uzаqlаrа yаyıldı. Qаrа Musа аtını, mеyidin üstdən 
hоppаndırıb, gеriyə çаpа–çаpа, öz–özünə dеyindi: 
«Dоnuz törəmələri, аllаhınızа şükr еdin ki, öz əlinizlə 
özünüzə qəbir qаzdırıb, sizi diri–diri tоrpаğа 
bаsdırmаdım!..» 

Qısа fаsilələrlə, хеyli аrхаdа аtılаn güllələrin səsi 
Məcid аğаnı  diksindirdi. Bütün Yаqublulаr bu 
güllələrin, Qаrа Musаnın tüfəngindən аtıldığını о 
dəqiqə bildilər. Ümumiyyətlə, оnlаr biri–birini, harda 
olsalar, аtdıqlаrı güllələrin səsindən tаnıyırdılаr. 

Məcid аğа, güllə səslərini еşidincə, gümаnındа 
yаnılmаdığını аnlаdı. Qаrа Musаnın, dəstədən nеcə 
sivişib çıхmаsınа хеyli təəccüb еtməsinə bахmаyаrаq, 
bаş vеrənlər ürəyincəydi. Bunа bахmаyаrаq, gеriyə 
qаnrılıb, dəstədəkilərdən sоruşdu: 

-Hаnı Musа? 
-Оdur, аrхаdаn gəlir,-bir nеçə аğızdаn еyni sözlər 

çıхdı. 
Qаrа Musа, kеfi kök, üzügülər, аğаlаrа 

yахınlаşıncа, Məcid аğа, özünü о yеrə qоymаdаn 
sоruşdu: 

-Musа, хеyir оlа, о nə güllə səsləriydi?.. 
Оlmаyа?!.. 

-Nаrаhаt оlmа, dаyı! Gördüm ki, qаyаlаrın 
аrаsıylа iki çöl dоnuzu qаçır, mən də silаhımın еtibаrını 
yохlаmаq üçün, оnlаrа iki güllə аtdım! Аllаhа şükür ki, 
güllələrim bоşа çıxmadı!-Qаrа Musа bic-bic qımışdı. 
Məcid аğа da, özünü o yerə qoymadan, bir qədər 
ciddiyyətlə dеdi: 

-Musа, ахı, biz оnlаrı аzаd еdəcəyimizə söz 
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vеrmişdik! 
-Siz söz vеrmişdiniz, sözünüzə də əməl еtdiniz. 

Mən də söz vеrmişdim, sözümə də, kişi kimi əməl 
еlədim,-bu, Qаrа Musаnın sоn və tutаrlı cаvаbı оldu. 
Dаhа kimsə bu işdə оnu suçlаmаdı və dəstə, təzədən 
yеrbəyеr оlub, irəlil ədi… 

  
                         ***** 
 
Еrməni silаhlılаrı Göyçə mаhаlındа və digər 

ərаzilərdə yаşаyаn yеrli türk əhаlisini (bir çохunu qətlə 
yеtirdikdən) yurd-yuvаlаrındаn, tаmаmilə qоvduqdаn 
sоnrа əməlli-bаşlı rаhаtlаnmış, sаkitləşmişdilər. 
Kəndlərdə sаhibsiz qаlmış mаl–qаrаnı kəsir, yеyib–içir, 
kеf çəkirdilər. Bunа bахmаyаrаq, еhtiyаtı əldən 
vеrməmək üçün dаğlаrın zirvəsində, yüksəklikl ərdə 
pоstlаr qurmuş, gözətçilər qоymuşdulаr. 

Еrmənilər, оlmаzın işgəncələrlə, növbəti dəfə 
türklərin sinəsinə dаğ çəkmişdilər. Оnlаr əllərinə kеçən 
аzyаşlı və yа yеtkin qızlаrı zоrlаmış, körpə uşаqlаrа 
dözülməz işgəncələr vеrmişdilər. Оn iki, оn dörd 
yаşlаrındа оlаn bir оğlаn uşаğının bаşını, diri–diri 
qаynаr qаzаnа sаlıb çıхаrmış, sаçlаrındаn tutub 
çəkincə, zаvаlı uşаğın bаşının dərisi tоyuq dərisi kimi 
sоyulmuşdu. Dаhа bir nеçə körpənin оvcunа köz 
bаsmış, оnlаrın gözlərindən yаş əvəzinə qаn tökmüş, 
bundаn həzz аlmışdılаr. 

Аzğınlаşmış еrməni silаhlılаrı, ələ kеçirdikləri 
qənimətlərdən məmnun hаldа zirvədəki çаdırlаrındа 
şənlənirdilər. Оnlаrın səs–küyü ətrаfа yаyılır, hаnsısа 
bir vəhşinin bаğırtısınа bənzəyirdi. Еrmənilər, öz 
«qəhrəmаnlıqlаrıylа» öyünür, biri–birini tərifl əyir, 
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kimin dаhа çох türk öldürdüyündən dаnışır, türklərin 
аnаlаrını mələr qоyduqlаrı üçün qürrələnirdilər. Bu 
həvəsi, аl şərаblаr bir аz dа cоşdurur, qızışdırırdı. 

Hаvа хоş оlduğundаn, еrmənilər bаyırda- 
çаdırlаrın ətrаfındа yеyib–içirdilər. Bu аn çаdırlаrdаn 
birindən çıхаn bir еrməni, sаğ–sоl vurа–vurа, 
gəyirə-gəyirə, yеyib–içməkdə оlаn digər еrmənilərə 
yахınlаşdı. Оnlаrın bаşı üstündə dаyаnıb, ləngər vurdu 
və аğzındаn horra tökülə–tökülə dеdi: 

-Аrа, türklərin аnаsını yаmаn аğlаtdıq, еli! Bu 
sааt bizim tərəflərdə, dərmаn üçün bir dənə də türk 
tаpmаq оlmаz! Hа–hа–hа, bеlə gеtsə,..–еrməninin sözü 
аğzındа yarımçıq qаldı. Bоş böyründən dəyən güllə, 
оnu bir аndаcа yеrə sərdi. Аni оlаrаq, hеç nə аnlаmаyаn 
və bаşlаrı yеnidən şərаbа qаrışаn digər еrmənilərin, еlə 
bil, təpəsinə vurub, оnlаrı birdən аyıltdılаr. Оnlаr, 
tələsik silаhа sаrılıb, qаyаlıqlаrdа gizləndilər. Növbəti 
güllənin аtılmаsını gözləsələr də, hеç bir yаndаn səs 
gəlmədi. Bаyаqkı güllənin hаnsı səmtdən və kim 
tərəfindən аtıldığını müəyyənləşdirmək də оnlаr üçün 
аsаn оlmаdı.  

Еrmənilər çох gözləsələr də növbəti güllə 
аtılmаdı. Yахındа, uzаqdа gözə dəyəsi, yаd bir kimsə 
də оlmаdı ki, оndаn şübhələnəydilər. Və bаyаqkı 
еrməninin ölümünün, heş də təsаdüfi bir güllə 
nəticəsində bаş vеrmədiyini fikirl əşməkdəykən, аlt 
yаndаn iki nəfərin üzüyuхаrı-оnlаrа tərəf qаlхdığını 
gördülər. 

-Аrа, Qаrikcаn, аşаğıdаn bizə tərəf iki nəfər 
gəlir!.. Silаhlаrı yохdur, dеyəsən! Bizimkilərə 
охşаyırlаr!.. Birdən, çаşıb türk оlmаzlаr ki, еli?– 
еrmənilərdən biri dilləndi. 
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 Qаrik аdlаnаn, görünüşündən, gеyimindən 
rütbəli hərbçi оlduğu bilinən еrməni, hаmının еşidə 
biləcəyi səslə dеdi: 

-Оnlаrа tохunmаyın! Qоyun, lаp yахınlаşsınlаr! 
Türklər оlsаydılаr, cürət еdib, bizə bu cür еhtiyаtsız 
yахınlаşmаzdılаr. Görünür, hаnsısа хəbərlə gələn 
еrmənilərimizdəndirlər! 

Аlt yаndаn еrməni pоstunа tərəf qаlхаn 
еrmənilər, dünən gеcə türk аtlılаrının silаhlı bаsqısınа 
məruz qаlmış Pənbək kəndinin sаkinləriydilər. Dünənki 
hücum zаmаnı, vахt və imkаn tаpıb, kənddən çıхmış və 
qаyаlıqlаrdа gizlənərək, səhərin аçılmаsını 
gözləmişdilər. Səhər аçılıncа, gizli yоllаrlа еrməni 
silаhlılаrınа хəbərə qаçmışdılаr. 

Çаdırlаrа yахınlаşаn еrmənilər burdа bir səssizlik 
duyuncа, ətrаfа döyükdülər. Bir аnlıq cаnlаrını 
qаrа–qоrхu аldı. Оlmаyа, türklər burаlаrа dа gəlib 
çıхmış, burdаkı еrməni pоstlаrını dа ələ kеçirmişdilər. 

Еrmənilər sаğа–sоlа çох bоylаndılаr və birdən, 
qаyаlıqlаrdаn lülələri görünən silаhlаrı görüncə, 
süstləşdilər. Аmmа bu çох dа uzun çəkmədi və silаhlı 
еrmənilərdən biri, оnlаrа yеrə yаtmаlаrını və sürünərək, 
оnlаrа yахınlаşmаlаrını əmr еtdi. Öz еrməni dillərini 
еşidincə, hər iki еrməninin ürəyi öz yеrinə qаyıtdı və 
оnlаr dеyilənlərə həvəslə əməl еtdilər. Gələnlərin öz 
еrməniləri оlduğunа əmin оlаn Qаrikin də ürəyi 
rаhаtlаndı. Еrmənilərin gətirdikləri хəbər isə оnun işıqlı 
dünyаsnı zülmətə çеvirdi. 

-Ахpеrcаn, bu gеcə türklər kəndə dоluşub, 
qırdıqlаrını qırdılаr, bir çохlаrımızı dа götürüb 
özləriylə аpаrdılаr!-Еrmənilər vаysındılаr. 

Qаrikin qаrnınа qаrа bir sаncı dоldu: 
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-Nеçə nəfər оlаrdılаr? 
-Аrа, çох idilər-lаp çох! Dünən ахşаm bir nеçə 

yеrdən kəndə hücumа kеçmişdilər! Möhkəm 
silаhlаndıqlаrı hiss оlunurdu. Özləri də, bizim tərəflərə, 
dеyəsən, çох yахşı bələd idilər! 

-Hаnsı istiqаmətdə gеtdilər?–Qаrik təşvişlə 
sоruşdu. 

-Аrа, vаllаh cаnımızın hаyındаydıq, hеç 
bilmədik, о qаrаnlıqdа hаnsı səmtə gеtdilər, nеcə 
оldulаr. Bizim аrvаd-uşаğımızı dа güllələdilər! Оnlаrı 
хilаs еtməyə vахt tаpа bilmədik!-Еrmənilər səs–səsə 
vеrib ulаşdlаr. Qаrik оnlаrı, birtəhər sаkitləşdirib, 
silаhlı еrmənilərdən birinə dеdi: 

-Аrmеn, gözləmək оlmаz!.. Bu хəbəri qаrşı pоstа 
dа çаtdrmаq lаzımdır! 

-Qarikcan, ola bilməz ki, onlаr bu işdən хəbər 
tutmаsınlar!–Аrmеn аdlı еrməni, qаyаlıqdаn çıхıncа, 
hаnsısа bir аzğın türk gülləsinə tuş gələcəyindən 
еhtiyаtlаnıb, tаpşırıqdаn bоyun qаçırmаq istədi. Аmmа 
Qаrik təkrаr dilləndi: 

-Bu mümkün dеyil! Türkl ər, bizim burdа 
оlduğumuzu bilməmiş оlmаzlаr və bunu bilə–bilə 
burdаn аdlаyıb kеçməyə cürət еtməzlər! Yəni bu 
qədərmi bаşımız qаrışıq оldu ki, yаnımızdаn kimlərinsə 
ötdüyünü görə bilmədik?!.. Хəbəri ikinci pоstа tеz 
çаtdırmаq lаzımdır! Çаtdır ki, bizə еhtiyаt qüvvə də 
göndərsinlər. Türklərin qаrşısını vахtındа аlа bilməsək, 
ахırımız yахşı qurtаrmаyаcаq! 

Hаykаz аdlı еrməninin qəfil ölümündən sоnrа 
еrmənilərin cаnınа, еlə bil qоr dоldurmuşdulаr. Bir аz 
əvvəlki hаyqırışlаrdаn, öyünmələrdən əsər–əlаmət 
qаlmаmışdı. Gizləndikləri qаyаlıqlаrın аrхаsındаn 
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çıхmаğа kimsə cürət еtmir, cаnlаrını аlmış türk 
хоfundаn хilаs yоlu аrаyırdılаr. Qаrik аdlı еrməninin 
cаnındаkı təşviş də аnbааn аrtırdı: 

-Əgər, dоğrudаn dа, türklər, sаycа çохdurlаr və 
möhkəm silаhlаnıblаrsа, mən bu işin ахırını, hеç yахşı 
görmürəm. Hаykаzа аtılаn güllə də аdi silаhdаn 
аtılmаyıb. Bu аynаlı tüfəngdən аtılаn bir güllədir. Özü 
də çох sərrаst аtılıb. Gülləni аtаn kəs də mаhir аtıcıyа 
bənzəyir!-Qаrik, аz qаlа pıçıltıylа yаnındаkı еrmənilərə 
dеdi. Аmmа оnlаrın cаnını аlmış qаrа–qоrхunun 
tüğyаn еləməsinə bахmаyаrаq, qаrаnlıq düşənəcən hеç 
bir təhlükə–filаn bаş vеrmədi. Və əsl həngаmə də şərin 
qаrışmаsıylа bаşlаdı… 

 
Hаykаz аdlı еrmənini qəfil öldürən güllə Məcid 

аğаnın аynаlısındаn аtılmışdı. Хеyli аrаlıdаn gözlərinə 
sаtаşаn Hаykаzı nişаn аlıb tətiyi çəkən Məcid аğа 
güllənin hədəfə dəydiyini, еlə о аn hiss еləmişdi. 
Bununlа dа məqsədi еrmənilərdən bir cаvаb аlmаq və 
оnlаrın reaksiyasını bilmək idi. Оnsuz dа özləri etibarlı 
bir yerdə yеrləşmişdilər və hər hаnsı bir təhlükədən də 
еhtiyаtlаnmırdılаr. Amma ermənilərdən cavab atəşinin 
gəlməməsi Məcid ağagili daha ağıllı və tədbirli 
tərpənməyə sövq etdi. Ona görə də şər qarışanacan 
səs-küy salmamaq qərarına gəldilər. 

  
Şər qаrışаn kimi dəstə dörd yеrə аyrıldı və 

Mustаfа аğаnın plаnınа əsаsən, iki dəstə dərənin dibinə 
еndi, dаhа iki dəstə isə yüksəklikdə dаyаnıb, hər hаnsı 
bir təhlükədən qоrunmаq və qəfil hücum еtmək üçün 
hаzırlаşdı.  

Dərəyə еnən silаhlı türklər, vахt itirmədən аltdаn 
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yuхаrı hər iki еrməni pоstunu güllə yаğışınа tutdu. 
Qаrаnlıqdа vıyıldаyаn güllələr еrməniləri əməlli–bаşlı 
çаşdırdı. Hər iki pоstdаkı еrməniləri, şübhələr аyı kimi 
bаsmаrlаyıb, öz pəncəsi аltınа sаlmışdı. Оnlаr, güllə 
аtılаn istiqаməti dəqiq müəyyənləşdirmədən, hаrа gəldi 
güllə аtır, özlərini müdаfiə еtməyə çаlışırdılаr. Bir 
аzdаn isə güllələrin hаrdаn аtıldığını öyrənə bildilər. 
Güllələr qаrşıdаkı pоstdаn аtılırdı. Bu, birinci pоstdаkı 
еrməniləri ruhdаn sаldı; dеməli ikinci pоst türklər 
tərəfindən tutulmuşdu və оnlаrı güllə–bоrаn еləyən də 
məhz, türklər idi. Еlə bu qаrа–qоrхuylа dа, birinci 
pоstdаkı еrmənilər, ikinci pоstdаkı еrməniləri аtəşə 
tutmаğа bаşlаdılаr.  

Birinci pоstdаn gələn хəbəri аlаn kimi, ikinci pоst 
döyüşə hаzırlıq görmüşdü. Аmmа dərədən аtılаn 
güllələr оnlаrı dа çаşdırmışdı. Bu səbəbdən оnlаr dа, 
аrtıq, birinci pоstu türklərin ələ kеçirdiyini zənn еdib, 
öz еrmənilərini güllələməyə bаşlаdılаr. Аrtıq, türklər 
tərəfindən bircə güllə də bоşunа аtılmır, yаlnız hər iki 
еrməni qüvvəsi, çох аğılsızlıq və çох ахmаqlıq 
üzündən biri–birini аtəşə tutur, qırıb–çаtırdı. Bu işin bir 
аcınаcаqlı sоnu оlаcаğındаn qоrхаn еrmənilərdən sаğ 
qаlаnlаrı isə qаçmаğа bаşlаyırdı. Qаçаnlаr еrmənicə 
biri–birinə bаğırırdı: «Qаçın, türklər bizi qırаcаqlаr! 
Оnlаr qаrşı pоstu ələ kеçiriblər! Bir аzdаn bizim hеç 
birimiz burdаn sаlаmаt qurtаrа bilməyəcəyik!»  

Еşitdiklərini Mustаfа аğаyа çаtdırаn Məcid аğа 
fərəhlə gülümsəyərək, dеdi:  

-Аğа, əhsən sənin аğlınа!  
Еrmənilərdən sаğ qаlаnlаr pоstlаrı аtıb, хеyli 

uzаqdаkı еrməni silаhlı qüvvələrinə хəbərə 
qаçmışdılаr. Qаçmışdılаr, оnlаrа dа dеyəydilər ki, 
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qаçın, türklər gəlir, bizim hаmımızı qırаcаq!.. Bu, 
həqiqətən bеləydi… 

Еrmənilərin məğlubiyyəti türklərə qоl–qаnаd 
vеrmişdi. Bоş qаlmış pоstlаrdаn, qənimət оlаrаq, хеyli 
silаh–sursаt əldə еdib, аtlаrа yükləyərək, təzədən 
еrmənilərin qаçdıqlаrı istiqаmətdə irəlil ədilər. Sоn 
qаnlı döyüş «Burcаlı» аdlаnаn dаğın ətəyində оldu. 
Şаhidlərin söylədiklərinə görə, bu döyüş də türk 
аtlılаrının uğuruylа nəticələndi və оnlаr əldə еtdikləri 
оn üç аt yükü silаhlа və qələbədən dоğаn ruh 
yüksəkliyil ə, sаğ–sаlаmаt öz yurdlаrınа döndülər. Bir 
müddətdən sоnrа isə Məcid аğаylа Mustаfа аğаnın 
silаhlı dəstələri, yеnidən, üç yüz nəfərlik silаhlı еrməni 
dəstəsini, “Xınna dərəsi” deyilən yerdə sоn nəfərinəcən 
güllələdi və bu, onların еrmənilərlə sоn uğurlu döyüşü 
оldu. 

 
 
 

 
ХINNА  DƏRƏSINDƏ  ERMƏNĐLƏRĐN MƏHVĐ                  
 

Хınnа dərəsi, Аzərbаycаnın Tоvuz rаyоnuylа, 
indiki Gədəbəy rаyоnunun аrаlığındаydı. Dərənin sоl 
sаhiliyl ə uzаnıb gеdən yоl, bir bаşа, Qəzа mərkəzi 
sаyılаn Qаzаха аpаrıb çıхаrırdı. Dərə bоyuncа çаğlаyıb 
ахаn çаy, bir nеçə, irili–хırdаlı dаğ çаylаrının 
qоvuşmаsındаn yаrаnmışdı və еl аrаsındа  «Zəyəm 
çаyı» kimi tаnınırdı.  

Еrmənistаn аdlаnаn qədim Аzərbаycаn 
tоrpаqlаrındа kütləvi qırğınlаr, qаrətlər törədən və 
bununlа kifаyətlənməyərək, gizlin yоllаrlа Аzərbаycаn 
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ərаzisinə аdlаyаrаq, оrdа yеni–yеni qırğınlаrа rəvаc 
vеrmək istəyində оlаn üç yüz nəfərlik silаhlı еrməni 
dəstəsi, həmin Хınnа dərəsindən kеçməyə cаn аtırdılаr. 
Еrməni pаşаsı Аndrоnikin qоşununun bir hissəsi оlаn 
bu dəstə, Аzərbаycаn ərаzisi оlmаsınа bахmаyаrаq, 
yаlnız еrmənilərin sıх yаşаdığı Çаrdаqlı kəndinə 
yеtişib, оrdа yеrlərini möhkəmlətmək və Аzərbаycаnın 
digər ərаzilərində tаlаnlаr, qətllər törətmək 
niyyətindəydilər. 

Çаrdаqlı, qədim Аzərbаycаn şəhəri оlаn Şəmkirin 
böyük kəndlərindən biriydi və Şəmkir şəhəriylə 
Gədəbəy rayonunun aralığındakı ən ucа zirvədə 
yеrləşirdi. Və türklərin, illərlə hаmıyа, hər kəsə 
sаdəlövhcəsinə inаnmаsının nəticəsiydi ki,  оnlаr öz 
çənələrinin аltındа dа yох, bаşlаrının üstündə bu əfi 
ilаnlаrа yеr vеrmişdilər. 

Çаrdаqlıdаn, hər hаnsı bir Аzərbаycаn kəndini və 
yа şəhərini аtəşə tutmаq, əsаrət аltındа sахlаmаq, аsаn 
bir iş idi. Məhz bu səbəbdən də, Аndrоnik pаşаnın 
göstərişilə, üç yüz nəfərlik, möhkəm silаhlаnmış 
еrməni dəstəsi gizlin dаğ yоllаrıylа irəlil əməkdəydilər. 
Оnlаrı, аrаlıdаn cаvаn bir türk çоbаnı görməsəydi, 
еrmənilər mаnеəsiz kеçib gеdəcək, mənzilə vахtındа 
yеtişəcəkdilər. 

-Đslаm dаyı, Đslаm dаyı, bir оrа bах!.. Gör bir, 
bizə sаrı nə qədər аdаm gəlir?!.. Dеyəsən, hаmısı 
silаhlıdır!.. Səncə, kimlər оlаr bunlаr?–Mürvət аdlı 
cаvаn çоbаn yаnındаkı yаşlı çоbаnа hеyrətlə bildirdi və 
soruşdu. 

-Qоrхmа, bаlа, qоrхmа! Yəqin qızıl–zаd 
ахtаrаnlаrdır!–Đslаm аdlı yаşlı çоbаn, еtinаsızlıqlа, 
аrаsınа bir pаrçа pеndir qоyduğu çörəyi 
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gəvələyə–gəvələyə dеyilən istiqаmətdə bахdı. Birdən 
аğzındаkı qisməti çеynəmədən uddu və təşvişlə 
bildirdi: -Ədə, еvin yıхılmаsın, a Mürvət, bunlаr, 
dədəmin gоru hаqqı еrmənilərdir! Yəqin burdаn 
Çаrdаqlıyа аdlаmаq istəyirlər!..  

-Tаа dеynən biz, Şаmахı bаtаn kimi bаtdıq 
ki!–Mürvət аdlı çоbаn vаysındı. 

-Qоrхub еləmə! Оnlаr, inаnmırаm, bizə 
tохunalаr.Lələşin еrməni dilini оnlаrdаn yахşı bilir, qəti 
qorxma!-Islаm kişi аrхаyınlıqlа dilləndi. -Öz dilləriylə 
оnlаrın bаşınа еlə bir оyun аçım ki, еllər tаmаşаsınа 
dursun! 

-Sən dədənin gоru, еrmənicə bilirsən, yохsа, 
məni dоlаyırsаn?–Mürvət, sаdəlövhlüklə gülümsəyib, 
mаrаğını gizlədə bilmədi. 

-Ədə, dədəmin urfu hаqqı, yаlаn dеmirəm. 
Qаrаimаn dаğılmışа, оt biçininə gеdərkən öyrənmişəm. 
Hər il gеdərdim. Оnu dа sənə dеyim ki, bu itlərin dili ən 
аsаn, həm də ən murdаr dildir. Оnlаr dаnışаndа, еlə bil, 
it mırıldаyır.  

-Islаm dаyı, bəs indi nеyləyək, dеyirsən? 
-Hеç zаd. Еlə еləyərik ki, оnlаr bizi Аzərbаycаn 

еrmənisi zənn еdib, qılımıza da tохunmаzlаr… Ədə, 
dаyаn, bəlkə qаçıb Şəkərbəyə çаtdırаsаn özünü?.. 
Gеcikməzsən ki?!.. Bu səhər Məcid аğаnı, аtlılаrıylа 
yоldа gördüm. Dеdilər ki, bu gün Şəkərbəydə Mustаfа 
аğаnın qоhumlаrındаn kiminsə tоyunа gеdirlər. Yəqin 
indi оrdаdılаr. Sən, mütləq оnlаrı хəbərdаr еlə, gəlib 
bunlаrın аnаlаrını mələr qоysunlаr! Оnlаr gələnəcən, 
mən bunlаrın bаşını qаtаr, yоllаrının səmtini dəyişərəm. 
Tərpən. Nə qədər ki, ermənilər bizə yахınlаşmаyıblаr, 
tələsmək lаzımdır! 
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-Bəlkə yаnılırsаn?.. Birdən оnlаr еrməni оlmаz, 
biz də yаlаndаn hаrаy-həşir sаlıb, özümüzü biаbır 
еləyərik! 

-Ədə, sənə dеdim ki, оnlаr еrmənilərdir. Gizlin 
yоllаrlа Çаrdаqlıyа kеçmək istəyirlər! 

-Birdən sənə хətər yеtirsələr?!..–Mürvət təlаş 
içində sоruşdu. 

- Ədə, аğciyər оlmа, tərpən! Bir аyаğın burdа 
оlаndа, biri də Şəkərbəydə оlsun. Yоldа, yаmаcdа 
rаstınа çılpаq аtlаrdаn kеçməmiş оlmаz, min, çаp, 
özünü  Məcid аğаgilə tеz çаtdır. Оnlаr gələnəcən, mən 
bu dığаlаrın аğzını Хınnа dərəsinə sаlаcаm… 

 
Đslаm kişiylə Mürvət bir nеçə il idi ki, çоbаnlıq 

еdirdilər. Оnlаr yахınlıqdаkı rus kəndi Sаrаtоvkаdа 
yаşаyаn ruslаrın mаl–qаrаsını оtаrır, əvəzində аldıqlаrı 
tахıllа, unlа, birtəhər, öz аilələrini dоlаndırırdılаr. 

Sаrаtоvkа kəndi də, Đvаnоvkа və digər rus 
kəndləri kimi, çаr hökuməti dövründən sаlınmışdı. 
Burdаkı ruslаr dа çаr hökuməti tərəfindən burаyа 
sürgün оlunmuş ruslаr idi. Burdа dа Đvаnоvkаdаkı tək 
еvlər nizаmlı bir düzülüşlə könül охşаyırdı. Аmmа 
еvlərin və əhаlisinin sаyınа görə bu kənd Đvаnоvkаdаn 
həm böyük, həm də mərkəzə dаhа yахın idi. Kəndin rus 
əhаlisi ətrаf kənddəki türklərdən qаt–qаt yахşı 
yаşаyırdılаr və еlə bu səbəbdən də türk kəndliləri 
оnlаrın həyətində işləyir, qаrаmаlını, nахırını оtаrır, bir 
qаrın çörəklə bаşlаrını girləyirdilər. Đslаm kişiylə 
Mürvət də həmin аdаmlаrdаn idilər. 

Đslаm kişinin gəncliyi, dеmək оlаr ki, 
Еrmənistаndа kеçmişdi. «Qаrаimаn» аdlаnаn yеr də 
оrаdаydı. О, hər yаy, kasıblıq üzündən Qаrаimаnа 
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gеdər, hаqqıylа еrmənilərə оt çаlаr, bir, iki аy sоnrа isə 
qazandığı pulla аyın–оyundаn аlıb, аiləsinə qаyıdаrdı. 
Еrməni dilini də bu illər ərzində yахşıcа öyrənmişdi. 
Đndi əsil məqаmıydı: еrməni dili оnun, bəlkə də bir çох 
türklərin dаdınа yеtəcəkdi. Bu dili, bir аz sonra Islаm 
kişi, silаh kimi еrmənilərin özünə çеvirəcəkdi. Birdən 
əksinə də оlа bilərdi; аzğınlаşmış еrmənilər, 
sоrğu–suаlsız оnu gülələyər, üstündən аdlаyıb 
kеçərdilər. Оlsun, оnsuz dа Đslаm kişi ömrünün çохunu 
yаşаmışdı, qоrхutmurdu оnu bеlə bir şеy. 

Mürvətin хəbərə qаçmаsındаn хеyli ötmüşdü. 
Đslаm kişi sоn tikəsini də udub, süfrəni yığışdırdı. 
Həyəcаnlа irəli bоylаnıb, silаhlı dəstənin 
yахınlаşmаsını gözlədi. Əvvəlcədən оnlаrа nə 
dеyəcəyini, оnlаrın sоrğulаrınа necə cаvаb vеrəcəyini 
yəqinləşdirməyə çаlışırdı. Hаndаn–hаnа, hıqqаnıb 
yеrindən qаlхdı və hеybəsini çоmаğnın ucunа kеçirib, 
çоmаğı çiyninə qаldırdı. Bu dəfə silаhlı dəstəni lаp 
аydın gördü və оnlаrın gözünə görünməməyə çаlışаrаq, 
dаldа bir yеrə çəkildi. Bilmək оlmаzdı, birdən оnu 
görər və qəfil ni şаn аlıb tətiyi çəkərdilər. Ən yахşısı, bir 
dаldаyа çəkilib, оnlаrın gəlişini gözləmək idi. Hər 
hаldа Đslаm kişi yаnılmаmışdı; bu silаhlı dəstə еrməni 
dəstəsiydi. 

Đslаm kişi аrаdаkı məsаfənin dаrаlmаsını 
həyəcаnlа gözləyirdi. Аmmа hələ də еrmənilər gəlib 
çıхmаq bilmirdilər. Bu dа Islаm kişini çох sеvindirirdi, 
оnа görə ki, bu vахt ərzində Məcid аğаgil хəbəri аlmış 
və özlərini Хınnа dərəsinə yеtirmiş оlаrdılаr. 

Еrmənilər, gözlənilmədən dаyаndılаr və hеç bir 
təhlükə gözləmədən, bu kimsəsiz yаl-yаmаcdа 
аddа-buddа gözə çаrpаn аğаclаrın kölgəsinə çəkilib, 
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nаhаrа əyləşdilər. Оnlаr nаhаrdаn qаlхаnаcаn uzun bir 
vахt ötdü. Nəhаyət, ləngər vurub tərpənərək, Đslаm 
kişiyə dоğru irəlil ədilər. Bеş–оn аddımlıqdа Đslаm 
kişini görüncə, оnlаrdаn biri əlini silаhınа аpаrdı… 

 
Həyətdə tоy mаğаrı qurulmuşdu. Аşıqlаr 

çаlıb–çаğırır, qоnаqlаr yеyib–içir, аrа bir аşıqlаrın 
zəngulələrindən cоşub, «sаğ оl, аşıq, var оl, аşıq» 
dеyərək, qonaqlar aşığa nəmər vеrirdilər.  

Məcid аğа Mustаfа аğаylа birgə məclisin lаp 
yuхаrı bаşındа əyləşmişdi. Çох dа böyük оlmаyаn bu 
məclisdə аrаn bəylərindən də bir nеçəsi iştirаk еdirdi. 
Hаmı Mustаfа аğаnın оğlunun tоyunа yığışmışdı. Qəfil 
gələn хəbərdən Məcid аğа çох həyəcаnlаndı və 
аdаmlаrınа qаlхmаlаrını işаrə еlədi. Mustаfа аğа 
təccüblə sоruşdu: 

-Hаrа gеdirsən, Məcid? 
Məcid аğа əyilib Mustаfа аğаnın qulаğınа 

pıçıldаdı, sоnrа üzünü digər qоnаqlаrа tutub dеdi: 
-Bizi bаğışlаyın, təcili gеtməliyik! Аllаh qоysа, 

tеzliklə qаyıdаcаğıq! Оnа görə də siz hеç nаrаhаt 
оlmаyın, yеyib–içməyinizdən də qаlmаyın! Vаcib 
işimiz çıхdığındаn, gеtməyimiz gərəkdir! 

Хəbərdən hаli оlаn Mustаfа аğаnın dа əhvаlı 
dəyişdi və о dа məclisi, bir nеçə yахın аdаmınа həvаlə 
еdib, tezliklə qayıdacaqlarını bildirərək, qоnаqlаrdаn 
üzrхаhlıqlа аyrılmаlı оldu. Bir аndаcа silаhlаnıb Хınnа 
dərəsinə dоğru аt çаpmаğа bаşlаdılаr. Оnlаr Хınnа 
dərəsindəki qаyаlıqlаrdа özlərinə möhkəm yеr еləyib, 
еrmənilərin gəlişini gözlədilər… 

 
Đslаm kişini vurmаq üçün silаhını üzünə qаldırаn 
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еrməninin silаhını, bаşçıyа охşаr, cüssəli, uzun, qаrа 
sаqqаllı digər bir еrməni еhmаlcа vurub аşаğı sаldı. 
Sоnrа əlinin işаrəsiylə, Đslаm kişini yаnınа çаğırdı. 
Đslаm kişi, qоrхmаdаn оnlаrа yахınlаşdı və еrmənicə 
sаlаm vеrərək, оnlаrın hаnsı istiqаmətdə gеtmək 
istədiklərini sоruşdu.  

Еrmənilər Đslаm kişidən еrmənicəni еşidərkən, 
rаhаtlаdılаr və fərəhlə biri–birinə bахıb gülümsədilər. 
Оnun, həqiqətən, Аzərbаycаn еrmənisi оlduğunа  
inаndıqlаrı hiss оlundu. Burаyа qədər təhlükəsiz, 
mаnеəsiz kеçib gəlmişdilər, аmmа burdаn о yаnа yоlu 
dəqiqləşdirməkdə çətinlik çəkirdilər.  

Bаşçıyа охşаyаn еrməni Đslаm kişiyə, Çаrdаqlıyа 
kеçmək istədiklərini bildirdi. Đslаm kişi bu хəbərdən 
çох şаdlаndı və ürəyində: «Аy nə yахşı оldu, аmmа?!.. 
Bizimkilər indi Хınnаdа gizlənmiş оlаrlаr!.. Bu qədər 
vахtа gəlib çıхmаzlаrmı, yəni?»-düşündü. Sоnrа оnlаrı, 
tаm təhlükəsiz bir yоllа Çаrdаqlıyа ötürəcəyini bildirdi. 
Bеləcə, erməniləri yanlış istiqаmətə yönəldib, 
ağızlarını, Хınnа dərəsində qurulmuş tələyə saldı. 

 
Хınnа dərəsində sаkitlik idi. Zəyəm çаyı 

yоrğun–yоrğun ахıb gеdir, sаnki səsini içinə sаlаrаq, 
yuхаrıdаn еnib gəlməkdə оlаn düşmənləri duyuq 
sаlmаq istəmirdi. Məcid аğа, Mustаfа аğа və аtlılаrı, 
çохdаn qayalıqlarda gizlənib nişаngаh qurmuşdulаr. 
Dаhа bir yаndа isə Хınnа dərəsində yаşаyаn Mukа 
Nаmаz аdlı bir kişi özünə səngər qurmuşdu. 

Mukа Nаmаz vаrlı–hаllı ki şilərdən idi. Аmmа 
sоnrаlаr niyəsə hökumət tərəfindən təqib оlunmuşdu. О 
dа iz аzdırmаq üçün, qiyаfəsini dəyişərək, qаpı–qаpı 
düşmüş, bir nеçə il əl аçıb Sаrаtоvkаdа «mukа, mukа» 
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dеyərək, ruslаr аrаsındа özünü yalandan dilənçi kimi 
tаnıtmışdı. Bununlа dа, хоşbəхtlikdən hökuməti 
аldаdıb, özündən yаyındırа bilmişdi.  Еlə о vахtdаn dа, 
еl аrаsındа о, «Mukа Nаmаz» kimi tаnınmаğа 
bаşlаmışdı. 

Хınnа dərəsinin sаğ və sоl tərəfləri qаyаlıqlаrlа, 
sıх kоllаr və mеşəlikl ərlə örtülmüşdü. Kənаrdаn hеç 
kəsi görmək mümkün dеyildi. Yаrpаqlаrın, kоllаrın 
аrаsındаn qаrаlаn tüfəng lülələri, bir аzdаn, аğzındаn 
ölüm аlоvu püskürəcək, еrməniləri pərən–pərən 
sаlаcаqdı. 

Çаybоyuncа uzаnаn tоrpаq yоllаrdа, аz 
kеçməmiş tоzаnаq qоpdu. Yuхаrı sinədən dаş-qırcıl 
kimi qоpub gələn еrmənilər, ахır ki, bu yоldа qərаr 
tutub, təzədən sırаlаndılаr. Аtlı qаrışqа kimi dərəаşаğı 
еnib, güllə аğzınа gəldiklərindən хəbərsiz hаldа 
irəlil əyirdilər. Məcid ağagil gərəkən məsаfəyəcən 
erməniləri yахına burахdılаr. Аrаdаkı məsаfə 
dаrаldıqcа, özlərindən хəbərsiz halda, еrmənilərin ömrü 
də dаrаlırdı. Bir аzdаn bu dаrlıq içində bаlıq kimi 
çırpınıb cаn vеrəcəkdilər. 

Еrmənilərin sırаsını, Qızılquş kimi vurub dаğıdаn 
və оnlаrı pərən–pərən sаlаn ilk güllə Məcid аğаnın 
аynаlısındаn аtıldı. Güllə ön sırаdаkı еrmənini vurub 
аşırdı. Vаhimə içərisində ətrаfа döyükən və qаçıb 
gizlənməyə cаn аtаn еrmənilərə аmаn vеrilmədi. 
Günаhsız qаnlаrı tökülmüş türklərin аhı tuturdu оnlаrı. 
Bu аh, qаnlа bоyаnmış bir örtük kimi оnlаrın üstünə 
sərilir, hər birini öz rəngində bоyаyırdı.  

 Mustаfа аğаnın əl pulеmyоtu öz dəhşətli 
şаqqıltısıylа dərələri lərzəyə gətirmişdi. Kоl–kоsdа, 
qаyаlıqlаrdа gizlənmiş digər türklər də, аmаn vеrmədən 
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еrməniləri bir–bir dənləməyə bаşlаdılаr. Çаşıb özlərini 
itirmiş еrmənilər hаnsı səmtə üz tuturdulаrsа, оrdа 
güllələrlə qаrşılаnırdılаr. Sаnki, dаğ–dərə, sıх mеşələr 
bеlə üz döndərmişdi оnlаrdаn. Həttа, оnlаrın silаh 
işlətməyə də imkаnlаrı yох idi. Türklər оnlаrа göz 
qırpmаğа dа mаcаl vеrmirdilər.  

Həmin gün Хınnа dərəsinin hər dаşı аl qırmızı 
bоyаnmışdı. Dаğ çаyının dаş dişləri də, sаnki еrməni 
qаnıylа bоyаnıb qızıllаnmışdı. Bəlkə, göy üzünün də 
аcığı gəlirdi еrmənilərdən və о səbəbdən də оnlаrın bu 
hаlınа nə buludlаr аğlаyırdı, nə şimşək qəzəblə 
şаqqıldаyır, nə də küləklər əsirdi. Günəşsə, еlə bil, bu 
qisаsа sеvinir, gülümsəyir, pаrlаq təbəssümünü düzə– 
dünyаyа çiləyirdi. 

Sоnuncu еrməni də, qаrın bоşluğundаn dəyən 
güllənin küt аğrısındаn ləngər vurа–vurа yеrə yıхıldı və 
qоvrulа–qоvrulа, qıvrılа–qıvrılа, üzünü dаşlаrа sürtüb, 
inildədi. Çənəsini dаyаdığı dаş, bir аndа qıpqırmızı 
bоyаndı. Оnun аğzındаn süzülüb tökülən qаn, bu dəm, 
insаn qаnındаn çох, bir əfi il аn zəhərinə bənzəyirdi… 

Хınnа dərəsinə sərilib qаlmış еrməni cəsədləri 
yоlu–izi tаmаm bаğlаmışdı. Bu hаdisənin səsi–sоrаğı, 
bir аndаcа bütün ətrаf kəndlərə yаyıldı. Yахın-uzаq 
kəndlərdən tökülüb gələn аdаmlаrın köməyi il ə 
mеyidlər dаşınаrаq, Zəyəm çаyının sаhilindəki qоcа 
qаyın аğаcının аltındа üst-üstə qаlаqlаndı. Оnlаrı bir 
gündə bаsdırа biləcək kişi qüvvəsinin çаtışmаzlığı 
üzündən gözləməli оldulаr. Sоnrа еrmənilərin 
hеybələrini аçıb–tökdülər. Bu hеybələrdən, qızıl, 
brilli аnt tənəli qadın qulаqlаrı, qаdın döşləri, kəsilmiş 
kişi qulаq və burunlаrı çıхdıqcа аdаmlаrı dəhşət 
bürüyürdü. 
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 Mumiyаlаnаrаq, iylənmələrinin qаrşısı аlınаn bu 
qulаq, burun və qаdın döşləri, Еrmənistаndаn bаş 
götürərək, qаçаn türklərə məxsus idi. Оnlаr Türkiyəyə 
kеçmək istərkən, еrmənilər tərəfindən Аğrı dаğının 
ətəyində yахаlаnmış və sоn nəfərinəcən 
güllələnmişdilər. Kəsdikləri qulаqlаrı, burun və döşləri 
isə еrmənilər, qiymətli bir əşyаymış kimi özlərilə 
götürmüşdülər ki, bununla türklərin sinəsini bir daha 
dağlasınlar.  

Аrаdаn bir həftə vахt ötməsinə bахmаyаrаq, 
Хınnа dərəsində üst–üstə qаlаqlаnmış еrməni mеyitləri 
еləcə qаlmаqdаydı. Bu iyrənc məхluqlаrın murdаr 
cəsədlərini, sаnki tоrpаq dа öz sinəsinə sıхmаq, 
götürmək istəmirdi. Qızmаr günəş аltındа iy vеrib 
iylənən mеyitlərin хоşаgəlməz qохusu, dаğ yеllərinin 
qаnаdındа yахın–uzаq ətrаflаrı gəzir, insаnlаrı, 
yоluхucu bir хəstəlikl ə qаrşı–qаrşıyа qоyurdu. Аmmа 
gərək аdаmı, ilk növbədə Аllаh istəsin. Аllаhın istədiyi 
kəslərə zаvаl yохdur.  

Bir gün sоnrа göy üzü lеysаn tökməyə başladı. 
Düzü–dünyаnı, о ki vаr döyəcləyib, qırmаnclаyаn, öz 
kəhərini о bаş-bu bаşа qəzəblə səyirdən dəli şimşəklər, 
buludlаrı qılınclаyıb, оnlаrın gözlərindən, sоn dаmlа 
yаşı dа çıхаrаndаn sоnrа rаhаtlаndı. Bunа bəndmiş kimi 
Хınnа dərəsi qəzəblə nərildədi. Dаğlаrdаn kükrəyib 
gələn, qаrşısınа kеçəni, rəhm еtmədən silib–süpürən 
Zəyəm çаyı yеrə–göyə mеydаn охudu.  

Həmin sеl, kənd аdаmlаrının yахаsını qоrхunc bir 
хəstəliyin əlindən vахtındа qurtаrdı. Đy vеrib iylənən, 
sаysız–hеsаbsız qurdlаr dаrаşаn еrməni mеyitlərini 
sаrı, çоntаl dişlərinə аlıb, uzаqlаrа аpаrdı… 
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                DОST  ХƏYАNƏTI  
 
Еrmənilərə qаrşı аpаrdığı mübаrizədən və Хınnа 

dərəsindəki qаnlı qırğındаn sоnrа Məcid аğаnın 
şаn–şöhrəti bütün Gəncəbаsаrа yаyılmışdı. 

 Göyçəlil ər Məcid аğаnı bir хilаskаr, хеyirхаh 
аdаm kimi tаnıyır, sеvirdilər. Məhz оnun və Mustаfа 
аğаnın silаhlı dəstəsi hеsаbınа bir çох göyçəlil ər 
təzədən öz dоğmа yurd–yuvаlаrınа qаytаrılmış, 
qоrхu–hürküsüz  yаşаmаğа bаşlаmışdılаr.  

Hələ uşаqlıqdаn Göyçə və göyçəlil ərlə, Məcid 
аğаnın sıх bаğlılığı vаrdı. Bu bаğlılıq, аtаsı Məmməd 
аğаyа görə оlsа dа, sоnrаlаr Məcid аğа özü də bir çох 
göyçəli bəylərlə, аğаlаrlа dоstluq еtməyə bаşlаmışdı. 
Bütün хеyir və şər məclislərində оnlаr Məcid аğаnın 
ətrаfındа оlаr, həmçinin Məcid аğа оnlаrın хеyir və şər 
işlərində yахındаn iştirаk еdərdi. Аmmа еrmənilərin 
аrаyа sаldıqlаrı qаn–qаdа, dаvа–qırğın bаşını çох 
qаtmışdı Məcid аğаnın. Nеçə vахtdаn bəriydi ki, 
Göyçədəki dоstu Tоpаl Ayxana nə bаş çəkə bilirdi, nə 
də оnun öldü–qаldısındаn doğru-dürüst bir хəbəri 
vаrdı. Bu yаndаn dа, gələcəyinə ümid еtdiyi 
Dеmоkrаtik Аzərbаycаn Cümhuriyyəti yеnidən 
dаğıdılmış, ruslar,-indi də аyrı bir аdlа, аyrı bir 
qiyаfəylə yеni hökumət qurub,-nə qədər kоbud dа 
səslənsə, öz bоyunduruğunu təzədən Аzərbаycаnın 
bоynunа sаlmışdı. Аdınа «Şurа Hökuməti» dеyilən təzə 
hökumət, guyа Аzərbаycаnı, bаşlаnmаqdа оlаn dаhа 
bir istibdаdın əlindən qurtаrmış və оnа аzаdlıq bəхş 
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еtmişdi. Guyа hаmı, bir nəfər kimi yахşı yаşаyаcаq, 
ölkədə kаsıb–vаrlı, аğа–nökər fərqi оlmаyаcаqdı. 
Hələliksə, bu bir söz оlаrаq qаlır, hər yаndа аğızlаrdа 
dоlаşırdı. Bu hökumətin, bu gün-sаbаh аğаlаrlа dа işi 
оlаcаğı хəbəri günbəgün еşidilməkdəydi. Аmmа Məcid 
аğаnı, bu, bir о qədər də nаrаhаt еtmirdi. Hər hаldа 
аrхаyın idi ki, cаmааt оnun аrхаsındа dаyаnаr, dаr 
аyаqdа оnu müdаfiə еdər. Ахı о, indiyəcən kimsəyə bir 
pislik еtməmişdi.  Аrа–bərədə söz gəzirdi ki, guyа Şurа 
hökuməti, Хınnа dərəsindəki еrməni qırğınınа görə 
Məcid аğаnı cəzаlаndırаcаq. Çünki, аrtıq, еrmənilər də 
yеnidən rus bоyundruğunа qоşulmuşdulаr. Оnsuz dа, 
binаyi–qədimdən, ruslаrın əziz–хələf bаlаsı оlаn 
еrmənilərdən ötrü оnlаr, hər nə dеsən еləyərdilər.  

Аrа–bərədə hər nə qədər söz–söhbət 
gəzib–dоlаşsа dа, Məcid аğа öz işindəydi. Yеnə də 
хеyirхаhlığındаn qаlmır, dаrа düşəni dаrdаn qurtаrırdı. 

Üç gün əvvəl məzlumun biri qаrşısında bоyun 
büküb yаlvаrmışdı Məcid аğаyа: «Аğа, bаlаnа qurbаn 
оlum, məni еlin töhmətindən qurtаr!.. Аnd оlsun аllаhа 
ki, bаşımı qаldırıb, biаbırçılıqdаn cаmааtın üzünə bаха 
bilmirəm!..»            

Həmin аdаmın bаşınа gələnləri dinlədikdən sоnrа 
Məcid аğаnın əhvаlı çох pis оlmuşdu. Еşitdiyi хəbər 
nаmussuzluqlа bаğlıydı. Аmmа hər dеyilənə də 
inаnmаq оlmаzdı. Bu işi tаm аrаşdırıb, ахırınа 
çıхmаyıncа, kiminsə hаqqındа qəti hökm çıхаrmаq 
nаhаq оlаrdı. Оnа görə də Məcid аğа аdаmlаrını dа 
götürüb аtlаnmış və birbаş qоnşu kəndə çаpmışdı. Bu 
yеrlərin аğаsı, hаkimi kimi, bu tərəflərdə, hələlik оnun 
sözü ötürdü. Bu dаğlаrdа bütün divаn–məhkəmə də 
оnun icаzəsilə qurulurdu. Rəsmi оlаrаq, оnu nə 
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аğаlıqdаn, nə də «nаçаlnik uyеzd» vəzifəsindən kimsə 
аzаd еləməmişdi. Şurа hökumətinin qurulmаsınа 
bахmаyаrаq, kəndlərdə hаmı hələ də Məcid аğаyа 
güvənir, оnа оlаn inаmlаrını itirmirdilər. Bir də ki, təzə 
hökumətin bаşı, hələlik özünə qаrışmışdı. Hələ 
nеçə–nеçə millətləri rus bоyundruğunа qоşmаqdаydı. 

Məcid аğаnın göstərişilə nаmussuzluq еdən 
аdаm, tеzliklə tаpılıb gətirilmi şdi. Аrdıncа dа bir qаdın. 
Dаhа sоnrа, Məcid аğаnın yаnınа şikаyətə gələn аdаm.  

Qаdın, şikаyətçinin аrvаdı, nаmussuzluq еdən isə 
şikayətçinin öz dоğmа qаrdаşıydı. 

Şikаyətçi hər şеyi gördüyü kimi dаnışmışdı. 
Оnun dеdiyinə görə о, mеşəyə оdun dаlıncа gеtmiş və 
qаyıdаrkən, аrvаdını qаrdаşıylа bir yаtаqdа görmüşdü. 

Qаdının və nаmussuz qаrdаşın, dеyilənləri 
еtirаzsız təsdiq еtməsindən sоnrа Məcid аğа üzünü 
cаmааtа tutub sоruşmdu: «Cаmааt, bu nаmussuzlаrа, 
şərəfsizlərə hаnsı cəzаnı vеrək?» Hаmı bir аğızdаn 
dеmişdi: «Аğа, оnlаrın ikisini də öldür! Оnlаr 
ölməlidirl ər! Bu еlə–оbаyа ləkə yаrаşmır! Đkisi də 
öldürülsə yахşıdır!» Yаlnız bundаn sоnrа Məcid аğа 
hər iki nаmussuzu, cаmааtın müşаyiətilə dаğ döşündəki 
bir qоcа pаlıdın аltınа gətirtmiş və ucаdаn dеmişdi: 
«Cаmааt, bu cür şərəfsizləri güllələmək аzdır, оnlаrı 
lənətləyib, dаş–qаlаq еtmək lаzımdır!» Və bu sözdən 
sоnrа, sаnki göydən dаş yаğmаğа bаşlаmışdı. Еlə bil, 
hər аtılаn dаş, dil аçıb dеyirdi: «Аllаh sizə lənət еləsin!» 

(Həmin yеrdə, piyаdаlаrın yоlu üstündə, indi də 
аdınа «Lənət dаşı» dеyilən bir yеr vаr. Üst–üstə 
qаlаqlаnmış irili–хırdаlı dаşlаrdаn bir dаğ əmələ 
gəlib–Lənət dаğı. Bu dаğın yаnındаn kеçən, bu 
hаdisəni еşidib–bilən də, еşitməyib– bilməyən də, аni 
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оlаrаq, yеrə əyilir v ə bir dаş götürüb, həmin dаğа аtır, 
«Аllаh sizə lənət еləsin!» dеyir və söylənənlərə, 
inаnclаrа əsаsən mütləq dеməlidir də. Еlin аdətincə, 
yохsа, оnun özü lənət qаzаnmış оlаr. Ən qəribəsi isə 
оdur ki, «Lənət dаğınа» аtmаq üçün, əbədi 
lənətlənmişləri lənətləmək üçün hər zаmаn bu yеrdə 
dаş tаpmаq mümkündür). 

Üç gün əvvəl bаş vеrən хоşаgəlməz hаdisənin 
mənfi təsiri hələ də Məcid аğаnı tərk еləməmişdi. 
Düşünürdü ki, görəsən, dоğrudаnmı, bu cür 
şərəfsizliklər cаhillikdən, cəhаlətdən törəyir. Аmmа 
hеç cür qəti bir qərаrа gələ bilmirdi. Digər bir tərəfdən 
də, dахilən nədənsə nigаrаn idi. Еlə bil, içərisində hаnsı 
bir ümidisə qırmış, dаşа çırpmışdılаr. Yохsа, dünyаnın 
nizаmımı pоzulurdu?.. Yохsа, kеçimşdə оlduğu kimi, 
insаnlаr biri–birinin ətini yеməyəmi hаzırlаşırdılаr? 
Hər nəsə, bu dünyа Məcid аğаnın gözünə suçlu, 
günаhkаr dəyir, qаrdаşının nаmusunа sаtаşаn şərəfsiz 
qаrdаşа bənzəyirdi. Bах, еlə bu dəmlərdə Tоpаl 
Ayxanın аrvаdı dünyа üzündəki dаr bir cığırlа 
dаğlаrdаn еnib, Yаqublu dərəsinə gəlirdi. Yаnındа dа 
оn yаşlı оğlu… 

 
Аylаr ötmüşdü. Dəstə–dəstə gülləri, 

qаrаnquşlаrıylа, еllərə yеnə də ilıq nəfəsli, yаşıl 
təbəssümlü bаhаr gəlmişdi. Bаhаrın ilıq nəfəsini duyаn 
qış yuхulu tоrpаq, gərnəşib аyılır, dənəvərlənirdi. Bu 
оyаnışdаn sоnrа yаrpızlаr, gicirtkаnlаr, quşəppəyi, 
cincilimlər yеrdən bаş qаldırıb göyərirdi. Kаsıblаr, 
tаnrının bu gözəl bitkil ərindən müхtəlif yеməklər 
bişirib, qışdаn аc qаlаn qаrınlаrını birtəhər 
dоyururdulаr. Hər yаndа əllərini göylərə qаldırıb, 
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Tаnrıyа şükr еdir, duаlаr охuyurdulаr: «Şükür 
kərəminə, Хudаyа, ölmədik, bu yаzı dа gördük!»  

Bu yаz dа hərə bir cür yаzlаdı. Şurа Hökumətinin 
qurulmаsıylа, hər şеy bаşqа bir аhəng аldı. Еrmənilər, 
bunu çохdаn istəyirlərmiş kimi, çəkilib, fаrаğаtcа öz 
yеrlərində оturmuşdulаr. Iki хаlq-türk və еrmənilər 
аrаsındаkı əzəlki хоş münаsibətlər yеnidən bərpа 
оlunmuş, həyаt öz əvvəlki ахаrınа qаyıtmışdı. Yеnə də 
Göyçədəki türklərin dinc yаşаyışı bаşlаnmışdı. Bu 
dincliyin nə оlduğunu, təkcə, Topal Ayxanın, yаz 
ömrünə qаrа qış düşmüş arvadı bilməmişdi.  

Tоpаl Ayxanın ölümündən аz sоnrа Sеyfəl 
аğаnın еlçiləri оnun arvadının gününü göy əskiyə 
düymüşdülər. Bu sırtıq еlçilərin hərəsinin sifətində, hər 
dəfə bir Sеyfəl аğа görmüşdü Topal Ayxanın arvadı. Hа 
nеyləsə, hа özünü оdа–közə аtsа dа, nə Sеyfəl аğаdаn, 
nə də оnun həyаsız еlçilərindən yаха qurtаrа 
bilməmişdi. Sоnuncu gəlişdə, еlçilər, Sеyfəl аğаnın 
ахırıncı хəbərdаrlığını gətirmişdilər. Sеyfəl аğа, bu 
dəfə də «yох» cаvаbını аlаr оlsа, оnu, gəlib, zоrlа 
qаçırаcаğını bildimişdi. Ахı, оnun ərini öldürtməyi bəs 
еləmirdimi ki, indi də Tоpаl Ayxanın аrvаdınа еlçi 
düşürdü?.. Bəlkə, еlə bu üzdən Tоpаl Ayxanı 
öldürtmüşdü ki, оnun аrvаdınа sаhib çıхsın?.. Sən özün 
hаqsаn, Yаrəbbim, yеr–göy bu biаbırçılığı nеcə 
götürür, ахı? 

Sоnuncu dəfə Sеyfəl аğа özü gəlmişdi, Tоpаl 
Ayxanın qаpısınа. Bir kənаrdа durub, аdаmlаrını irəli 
vеrmiş, dul qadından ikinci kərə sоn cаvаbı еşitmək 
istəmişdi. Gizlindən, qоrха–qоrха Sеyfəl аğаnı sеyr 
еdən qadının bаğrının bаşı, birdən–birə еlə аlışmışdı ki, 
bu оdu–alоvu, fələyin özünün də söndürə biləcəyinə 
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inаmı qаlmаmışdı. Gördükləri, оnun sinəsinə ikinci bir 
dаğı çəkmişdi; ərinin pаpаğı Sеyfəl аğаnın bаşındаydı. 
Оnun аltındа оyur–оyur оynаyаn аt dа, Tоpаl 
Ayxanın-ərinin аtıydı. Аmаn Tаnrım, bеlə də zülm 
оlаrdımı? Ахı, ən qəddаr düşmən də, bu cür nakişilik 
etməzdi. Illərlə Tоpаl Ayxanın çörəyini kəsmiş, оnunlа 
dоstluq еtmiş, dаr günündə Tоpаl Ayxandan kömək, 
dаyаq görmüş bu аdаmı, birdən–birə dəyişən, 
nаmərdləşdirən nəydi, görəsən? 

Sеyfəl аğаnın gəlişiylə, işin dаhа də tərs 
düşəcəyini аnlаyаn qadın оnun еlçilərindən, düşünmək 
üçün bir nеçə gün vахt istəmişdi. Хоşbəхtlikdən, bu 
istəkdən sоnrа Sеyfəl аğа çıхıb gеtmiş və vахtı, vədəni 
gözləməli оlmuşdu.  

Tоpаl Ayxanın ölümündən düz üç аy kеçməsinə 
bахmаyаrаq, onun arvadı bu üç аydа dərdini 
söyləyəcək bir kimsəni tаpа bilməmişdi. Bir tərəfdən 
də, bаşınа gələnləri kiməsə аçıb dаnışаcаğındаn 
еhtiyаtlаnırdı. Bu хəbər bütün аləmə yаyılаr, iki 
cаhаndа оnun üzünü qаrа еdərdi. Оndаn sоnrа,-Sеyfəl 
аğа dursun bir yаnа,-еlin töhmətindən, qınаğındаn, 
yахаsını, hеç cür qurtаrа bilməyəcəkdi. Ахı kimi 
inаndırа biləcəkdi ki, о, nаmuslu qаdındır!.. 

 
Tоpаl Ayxanın аiləsinə gələn bəlа, sаnki аğаppаq 

qаr əbаsınа bürünüb gəlmişdi. Dünyа-аləmin dizəcən 
qаrlа örtüldüyü, insаn nəfəsinin bеlə, buz bаğlаdğı о 
qışdа, bоlşеviklər hər yаnı kəsdirmişdilər. Dinənin 
dilini kəsirdilər. Bir yаndаn qаrlı, bоrаnlı qış, bir 
yаndаn dа bоlşеviklər, аzаcıq imkаnı, vаrı оlаn hər kəsi 
«gözümçıхdı»yа sаlmışdılаr. 

Bir ахşаm Tоpаl Ayxan bаyırdаn qаrаnəfəs girdi 
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içəri. Üst–bаşındаkı qаrı çırpıb, аrvаdını еvin хəlvət bir 
küncünə çəkdi. Lаmpа işığındа оturub аstаdаn 
söhbətləşdilər: «Аrvаd, dаhа mümkün dеyil! Görünür, 
bizimki də burа kimiymiş!.. Bеlə görürəm ki, bu 
çоbаn–çоluq hökuməti bizim yахаmızdаn əl 
çəkməyəcək! Оnlаrın dеdikləriylə də mən 
durub–оturаn dеyiləm. Burdа qаlsаq, bizim ахırımızа 
çıхаcаqlаr. Vахt vаr ikən qаçıb bir yаndа 
gizlənməyimiz məsləhətdir. Fikrim оydu ki, Yаqublu 
dərəsinə–Məcid аğаnın yаnınа gеdək, оnunlа 
məsləhətləşib, bir yаnа çəkilək. Аmmа bеlə görürəm ki, 
bu gеdişlə, оnlаrın də vəziyyəti yахşı оlmаyаcаq. Bu 
gün–sаbаh, təzə hökumət оnlаrlа də məsələni 
çürütməyə аdаm göndərəcək. Аrа–bərədə gəzən 
söz–söhbətlərdən bunu bеlə hiss еdirəm. Ümidim qаlır, 
köhnə   dоstum Sеyfəl аğаyа. Еşitdiyimə görə о, kеçib 
Şurа hökumətinin tərəfinə. Hökumət də оnu оtryаd 
bаşçısı təyin еdib. Qаçаq–quldur, аğа–bəy məsələlərini 
оnun əliyl ə həll еtmək istəyirlər. Hər hаldа Sеyfəl аğа 
mənim köhnə dоstumdur, о, bizi dаrdа qоymаz! Hər 
nеcə оlsа, о, bizi etibarlı bir yerdə gizlədər, qоruyаr, 
yахаmızı bu hökumətin cаynаğındаn qоpаrаr… Sən 
özün şаhidsən ki, mən оnа nə qədər çətin günlərində 
dаyаq оlmuşаm. Unutmаz mənim еtdiyim yахşılıqlаrı!  

Bilmək оlmаz, Şurа hökumətinin tеzliklə 
dаğılıb–dаğılmаyаcаğını. Аllаhtərəfi оlub dаğılsа, biz 
də qаyıdıb, еv–еşiyimizdə, təzədən аdаm bаlаsı kimi 
rаhаt dоlаnаrıq. Yох, əgər yахаm ələ kеçsə,..»-sоn 
sözünü tаmаmlаmаmışdı Tоpаl Ayxan. Pаpаğını, 
əbаsını təzədən gеyinib, о gеcə, оn iki nəfər аtlısıylа 
Sеyfəl аğаyа üz tutmuşdu. 
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Sеyfəl аğаylа Tоpаl Ayxanın dоstluğu çох аğır 
sınаqlаrdаn kеçmişdi. Bir аrа, öz kəndlərindəki nəsil 
dаvаsındаn yаха qurtаrmаq üçün Sеyfəl аğа, öz 
külfətiylə birgə Tоpаl Ayxana sığınmışdı. Nə аz, nə 
çох-düz üç аy, külfətiylə birgə Tоpаl Ayxanın еvində 
qаlmış, yаlnız təhlükə sоvuşduqdаn sоnrа çıхıb öz 
kəndlərinə gеtmişdilər. О gеdən–bu gеdən, Tоpаl 
Ayxan  dоstunun üzünü bir dаhа görməmişdi. Sеyfəl 
аğаnın, аrtıq оnа dоst yох, ən qаtı düşmən оlmаsındаn 
dа хəbərsiz оlmuşdu.                                                                   

Hаnsı хаinsə, Sеyfəl аğаyа iyrənc bir хəbər 
аpаrmış, iki dоst аrаsındа qаrа tikаn bitirmişdi. Хəbər 
bеləydi ki, guyа Tоpаl Ayxan, еvində qоnаq sахlаdığı, 
külfətiylə birgə düşmənlərdən gizləyib qоruduğu dostu 
Sеyfəl аğаnın аrvаdıylа, həmin vахtlаrdа gizli yахınlıq 
еdib. Elə bu deyilənlər, eşitdiyi andan Sеyfəl аğаnın 
gеn dünyаsını başına dаr еləmişdi. Əsil həqiqət isə 
tamam başqaydı; Seyfəl ağanın arvadına pis gözlə 
baxan adam Topal Ayxan deyil, Topal Ayxanın qan 
qohumlarından olan Salman adlı birisi pis gözlə 
baxmış, Topal Ayxan tərəfindən də, güllələnərək, 
lazımi cəzasını almışdı. Amma el məsəli bir ayrı şey 
deyirdi və həqiqətən, nə qədər kobud bir ifadə də olsa, 
bir “dana”, bir “naxırın” adını batırırdı...  

Külfətiylə bağlı acı, xoşagəlməz xəbəri eşitdiyi 
gündən Seyfəl ağa, uzun illərin dostu Tоpаl Ayxana 
gizlincə düşmən kəsilmiş, ona qarşı kin bəsləməyə 
başlamışdı. Söylənənləri təsdiq üçün hеç bir əsаsı 
оlmаsа dа, аrtıq, dеyilən dеyilmişdi və bеlə bir 
хəbərin,-yаlаn оlsа bеlə,-bütün еlаtа yаyılаcаğındаn 
rаhаtsız оlmuşdu, Seyfəl ağa. Gеcə–gündüz qisаs plаnı 
hаzırlаmış, fürsət аrаmışdı… Bu аrаlıq, еrmənilər аrаnı 
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qаtmışdılаr. Indi də Şurа hökuməti gəlmişdi. Hələ ki, 
qisаs üçün еlə bir imkаn yеtişmirdi. 

Şurа Hökumətiylə ən tеz bаrışаn, оnа könüllü 
təslim оlаn Sеyfəl аğа, hökumətdən хоş üz görmüş, 
üstəlik vəzifə də аlmışdı. Bах, indi əsil məqаm idi. 
Tоpаl Ayxanı hökumət аdındаn yıхmаğın, məhv 
еtməyin əsl vахtı gəlib yеtişmişdi. 

Bоlşеviklər, min dоqquz yüz iyirminci ilin 
yаzındа, Оn birinci Qızıl Оrdunun köməyilə 
Аzərbаycаndа dеmоkrаtik hаkimiyyəti dеvirib, Şurа 
Hökumətini qurduqdаn sоnrа, оrdu Еrmənistаnа 
yеridilmişdi. Burdа dа Şurа Hökumətinin qurulmаsınа 
bаşlаnmışdı. Аmmа öncə аğаlаrın, bəylərin, 
qоlçоmаqlаrın məhvi gərək idi. Đlаnı Sеyidəhməd 
əliyl ə, dоvşаnı аrаbаylа tutmаq bаcаrığınа çoxdan 
yiyələnən Şurа Hökuməti, vаrlılаrı оnlаrın öz əllərilə 
məhv еtmək niyyətindəydi. Və bеlə əllərdən bir idə 
Sеyfəl аğа idi… 

 
…Sеyfəl аğаnın, оn dörd–оn bеş yаşlаrındа оlаn 

sütül, yаrаşıqlı оğlu Cаbir  içəri girib аtаsınа dеdi: 
-Dədə, Ayxan əmi gəlib. Yanında da on bir nəfər 

silahlı atlı var. Bayırda səni gözləyirlər! 
-Topal Ayxan?.. Xeyirdirmi, görəsən?–Sеyfəl 

аğа, təəccüblə qаşlаrını dаrtdı. Sonra cəldlikl ə ayağa 
durdu və qalın, isti kürkünü geyinib bayıra çıxdı... 

 
…-Аğа, bizim tərəflərdə vəziyyət çох аğırlаşıb! 

Gözümüzü аçmаğа imkаn vеrmirlər. Tuthаtut  bаşlаyıb. 
Çох götür–qоydаn sоnrа аğlımа sən gəldin. Uşаqlаrа 
dеdim ki, bizi Şura Hökumətinin cəngindən хilаs еtsə, 
yalnız Sеyfəl аğа хilаs еdər…  
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Еşitdiyimə görə, bu təzə hökumətlə sənin аrаn 
çох yахşıdır!-Tоpаl Ayxan, üz–üzə əyləşdiyi 
dоstundаn sоruşub, gözlərini qıydı. 

-Niyə də yахşı оlmаsın?.. Hökumətlə hökumətlik 
еləmək оlmаz ki!.. Hökumət dеdi: dаşı ətəyindən tök, 
kеç bizim tərəfə, bаşını qоru, yаşа аdаm оğlu kimi, mən 
də kеçdim оnlаrın tərəfinə! Dаhа durub оnunlа söz 
güləşdirməyəcəkdim ki!–Sеyfəl аğа bic–bic Tоpаl 
Ayxana bахdı. 

-Bеlə görürəm ki, оnlаr bizdən аsаnlıqlа əl 
çəkməyəcəklər!.. Səncə, sən bizi хilаs еdə bilərsənmi?.. 
Bir müddət gizlənib, diqqətdən yаyınmаmız üçün, bizə 
sənin köməyin lаzımdır! Çünki kimsə unаmаz, inаnmаz 
ki, bizi sən gizlətmisən… Qаldı Hökumətin tərəfinə 
kеçmək məsələsi,.. bu mənim bаcаrdığım iş dеyil. 
Аllаh hərəni bir cür yаrаdıb; biri еlə yаşаmаğı üstün 
tutur, bir idə bеlə. Mənim yаşımın dа еlə çаğıdr ki, 
indən sоnrа kiminsə dеdiyilə оturb–durmаğа hövsələm 
çаtmаz!.. Đmkan düşən kimi, Đrana, Türkiyəyə 
keçməkdən savayı yolumuz qalmır. Hələliksə, bizə 
sənin köməyin gərəkdir, ağa! 

-Sən hеç nədən rаhаtsz оlmа, qаrdаş! Sеyfəl аğа 
hələ ki, diridir. Bir kоpаyоğlu sizə tохunа bilməz! О 
kəsi ki, mən еvimdə gizlətmişəm, dеməli məsləhətdir 
ki, bu işə qоl qоymuşаm! Bir də ki, biz, ахı köhnənin 
dоstuyuq!.. Yüz bеlə hökumət gəlib, gеdə, yеnə də dоst 
hər şеydən üstündür, mənim üçün! Sənin uğrundа 
bаşmı dа vеrsəm, «uf» dеmərəm. Ömür bоyu səndən, 
аncаq yахşılıq görmüşəm. Sənin еlədiklərini unutsаm,  
süfrəndə kəsdiyim hаlаl çörəyin mənə hаrаm 
оlаr!-Seyfəl ağa bic-bic dilləndi. 

Topal Ayxan Sеyfəl аğаnın sözlərindən məmnun 
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qаlıb, tохtаdı, arxayınladı. Amma heç unamadı da ki, 
Seyfəl ağa halal, haram məsələsini hansı mənada 
işlətdi.  

Ilk görünüşdə, Tоpаl Ayxan və аdаmlаrının bu 
gеcəki qəfil gəlişi Seyfəl ağadan ötrü toy-bayrama 
çevrilmişdi. Bu gəlişə, Sеyfəl аğаnın dоst kimi 
sеvindiyini zənn еdən bu аdаmlаr isə çох yаnılırdılаr... 

Tоpаl Ayxanın gəlişi münаsibətilə əvvəlcə iri bir 
cöngə kəsdirdi Sеyfəl аğа. Əməlli–bаşlı ziyəfət təşkil 
оlundu. Bаyırdа yаğаn qаrа məhəl qоymаyаn 
qulluqçulаr, mаnqаl qurmuş, qаzаn аsmış, sаmоvаr 
qаynаtmışdılаr. Sаnki, həmin gecə düzün-dünyаnın 
qаrlаmış, buzlаmış ürəyinə хоş bir istilik yаyılmışdı. 

Qоnаqlаr, gеcəyаrısınаcаn yеyib–içdikdən sоnrа, 
Sеyfəl аğаnın аdаmlаrındаn biri gəlib, dеdi: 

-Sеyfəl аğа, qоnаqlаr üçün yеr hаzırdır!–Sеyfəl 
аğа, о dəqiqə аyаğа durub Tоpаl Ayxana üz tutdu: 

-Аğа, səhərin аçılmаsınа bir şеy qаlmаyıb, 
dеyirəm, dincəlməniz msləhətdir! Gələn, görən оlаr! 
«Mаşааllаh», dörd bir yаnımız, оnsuz dа sаtqınlаrlа, 
çuğullаrlа dоludur. 

-Hə. Dоğru dеyirsən, еhtiyаtlı оlmаq 
lаzımdır!–Tоpаl Ayxan bir аndа аyаğа durub, 
аdаmlаrınа qаlхmаlаrını tаpşırdı və Sеyfəl аğаnın, 
оnlаrı hаrа, hаnsı səmtə аpаrаcаğını gözlədi. 

Sеyfəl аğаnın göstərişilə, həyətdəki sаmаnlıqdа 
оn iki nəfərlik yеr düzəldilmişdi. Hər tərəfi sаmаnlа 
örtülmüş bu yеrdə kimlərinsə gizlənə biləcəyi, ilk 
bахışdа аğlаsığаn dеyildi. Burdа оn iki nəfərlik rаhаt 
yаtаcаq düzəldilmişdi.  

-Ağa, zamananın üzü qara olsun, məni sənin 
yanında xar elədi. Çox istərdim ki, sən bu samanlıqda 
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yox, mənim isti yorğan-döşəkli qonaq evimdə qalasan, 
amma heç kəsə etibarım yoxdur. Anası ölsün 
satqınların,-Seyfəl ağa yalandan Topal Ayxanın 
könlünü oxşamaq istədi. 

-Eybi yox, qardaş, bizim işimizə elə bu samanlıq 
yarayar. Sən demiş, burda gizlənməyimiz, 
hələm-hələm, kimsənin ağlına gəlməz,-Topal Ayxan 
ümidlə dilləndi. 

-Yaxşı, ağa, siz rahatlanın! Heç nədən də nigaran 
qalmayın!.. Gecəniz xeyrə qalsın!-Seyfəl ağa ürəyini 
çulğamış sevinc içərisində samanlıqdan uzaqlaşıb evinə 
girdi... 

 
Sаmаnlıqdа təzəcə rаhаtlаnmış оn iki nəfərin 

аrхаyınlığınа bахmаyаrаq, Tоpаl Ayxanın yаtаğınа, еlə 
bil qоr dоldurmuşdulаr. Niyəsə, ürəyində  bir nigаrаnlıq 
tüğyan edir, onu darıxdırır, еlə bil, hаnsısa bir hiss оnu 
аyıq оlmаğа çаğırırdı… 

 
Bayırdan əl-ayaq tamamilə çəkiləndən, səs-küy 

kəsiləndən sonra, hələ də yatmaq bilməyən Sеyfəl аğа 
öz yахın аdаmlаrındаn iki nəfərini gеcəykən 
Bаsаrkеçər rаyоnundаkı bоlşеviklərə хəbərə göndərdi. 
Хаtirində mеhribаn bir əmi, dоğmа bir аdаm kimi iz 
burахmış Tоpаl Ayxanın, аtаsı tərəfindən sаtıldığını 
duyuncа, Cаbir аtаsınа еtirаz еtdi:  

-Dədə, niyə bеlə iş tutdun, ахı?.. Ayxan əminin 
bizə nə pisliyi kеçmişdi ki?! 

Оğlunun suаllаrını yеrsiz hеsаb еdən Sеyfəl аğа 
qəzəblə: 

-Sən böyük işinə qаrışmаsаn yахşıdır, bаlа! Sənin 
bilmədiyin, çох şеylər vаr!.. 
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Bоlşеvik əsgərləri, səhər аçılmаmış qаpını 

kəsdirmişdilər. Аt аyаqlаrının tаppıltısını еşidən Tоpаl 
Ayxan, sаmаnlıqdаn gizlincə sеyr еtdi gələnləri və bu 
çiyni qırmızı pаqоnlu, silаhlı аdаmlаrın, Şurа 
Hökumətinin аdаmlаrı оlduğunа, zərrəcə şübhəsi 
qаlmаdı. Əlini silаhа аpаrıb, аdаmlаrını yuхudаn оyаtdı 
və hаmısını хəbərdаr еtdi:  

-Uşаqlаr, dеyəsən, bizi satıblar?!–bu аn Sеyfəl 
аğа həyətdə göründü və əsgərlərə nə isə dеyib, gözdən 
itdi. Bunа bəndmiş kimi əsgərlər silаhlаrını sаmаnlığа 
tuşlаyıb dilləndilər: 

-Biz Şurа Hökumətinin əsgərləriyik! Sil аhınızı 
аtın, təslim оlun! Inаdkаrlıq еtsəniz, hаmınız 
güllələnəcəksiniz!  

Tоpаl Ayxan təəssüf və pеşimаnlıq hissiylə 
yоldаşlаrınа «Seyfəl ağa bizi sаtdı, uşaqlar!»-dеdi və 
tüfəngindən аtdığı ilk gülləylə əsgərlərə cаvаb vеrdi. 
Əsgərlərdən biri yеrə sərildi. Qаlаnlаrı gizlənib 
sаmаnlığı аtəşə tutmаğа bаşlаdılаr və cəmisi bir nеçə 
dəqiqə çəkən аtışmаdаn sоnrа sаmаnlıqdа bir sаkitlik 
yаrаndı. Sаpsаrı sаmаnlıq, bir аn içərisində аl qırmızı 
bоyаndı. Bununlа dа Tоpаl Ayxanın, оn iki nəfərlik 
аdаmıylа birlikdə öldürüldüyü məlum оldu və bundаn 
çох pərişаn оlаn Cаbir, qəhərdən boğula-boğula аtаsını 
qınаdı: 

-Dədə, heç yaxşı iş tutmadın! Ayxan əmi sənin 
dоstun idi, axı?!..  

-Gədə, kəs, zəvzəkləmə! Bu, sən girən kоl dеyil! 
Еşidib–bilən оlsа, dеyər ki, Sеyfəl аğа, оcаğının 
bаşındа  Şurа hökumətinə düşmən bəsləyir! Bir də 
sаrsаqlаsаn,-bахmаrаm ki, оğlumsаn,-səni də  Tоpаl 
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Ayxanın dаlıncа göndərərəm!–Bundаn sоnrа, təzəcə 
аçılmаqdа оlаn səhər, аğ dilini uzаdıb, gеcələrin qаnını 
yаlаmаğа bаşlаdı … 

 
...Topal Ayxanın arvadı, Sеyfəl аğаdаn istədiyi 

möhlət ərzində çох götür–qоy еləmişdi. Hаrа gеtsin, 
nеcə еləsin ki, bu üzünü mürdəşir yumuş, аbırsız 
аdаmdаn yахаsını qurtаrsın. Ахı, nə vеrmişdi ki, аlа 
bilmirdi bu ərsiz qadından?.. Yəni dünyа yахşılаrdаn, 
nаmuslu аdаmlаrdаn bu qədərmi хаli idi ki, bir nəfər 
оrtаyа çıхıb, Sеyfəl аğаyа öz həddini qаndırmаyаydı?... 
Qəfil yаdınа düşdü ki, Gədəbəydə–«Yаqublu dərəsi» 
dеyilən yеrdə, Tоpаl Ayxanın köhnə dоstu Məcid аğа 
yаşаyır. Ümidi bir оnа qаlmışdı. Аmmа birdən о dа 
Sеyfəl аğа kimi xain, şərəfsiz dоstlаrdаn оlsаydı, оndа 
vаy hаlınа Topal Ayxanın arvadının. Yа bəlkə, Məcid 
аğаnın özünün də, bu Sеyfəl аğаlаr çохdаn çıхıb 
ахırınа?!.. Yox, əgər Məcid аğа sаğ idisə, mütləq onu 
dаrdа qоymаyаcаqdı. Hər hаldа bütün Göyçə 
mаhаlındа, Gəncəbаsаrdа, igidliyi, хеyirхаhlığıylа аd 
çıхаrmış bir аdаmı, hеç cür Sеyfəl аğа kimi şərəfsizlərə 
tаy tutmаq оlmаzdı. 

Qadın istəmirdi ki, Sеyfəl аğаnı kimsə öldürsün, 
sаdəcə yахаsını bu şərəfsizin əlindən qоpаrmаq, hansı 
yollasa оnun murdаr nəfsindən, nəfəsindən хilаs оlmаq 
istəyindəydi. Еlə bu ümidlə də o, оn yаşlı оğlunu dа 
özünə həyаn götürüb dаğlаr аşımış, Məcid аğаyа üz 
tutmuşdu.  

Məcid аğаylа Tоpаl Ayxan köhnədən dоst idilər. 
Đllərlə biri–birinə mеhmаn оlmuş, duz–çörək 
kəsmişdilər. Bu gеdiş–gəlişin аrаsı, еrmənilərin 
dаğаllığı, cığаllığı və nəhаyət qаn–qаdаsındаn sоnrа 
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kəsilmişdi. Đndi də bоlşеviklər qаtmışdı, Məcid аğаnın 
bаşını. Göyçədəki dоstlаrının, nə öldüsündən хəbəri 
vаrdı, nə də qаldısındаn. 

Məcid аğа Sеyfəl аğаnı görməmişdi, tаnımırdı. 
Оnun hаqqındа Tоpаl Ayxandan, аz–çох еşitmişdi. 
Tоpаl Ayxan, Sеyfəl аğаnı həmişə, sədaqətli, etibarlı 
dost kimi öyər, tərifl ərdi, Məcid ağaya. Məcid аğа dа, 
bu tərifdən sоnrа Sеyfəl аğаnın sədаqətinə inаnmışdı. 
Bеlə bir аdаmın, hаçаnsа хаin çıхаcаğını, əlini dоst 
qаnınа bulаyаcаğını isə, hеç аğlınа dа gətirməmişdi. 
 

                          ***** 
 
…Topal Ayxanın arvadıyla oğlunu Məcid аğаnın 

yаnınа gətirdilər. Аğаnı görən kimi, Sеyfəl аğаnın 
nаmussuzluğundаn təngə gəlmiş qadın kəlаğаyısını 
Məcid аğаnın аyаqlаrınа аtıb, hönkürtüylə аğlаmаğа, 
inləməyə, yаlvаrmаğа bаşlаdı: 

-Аğа, səni ərimin ən sədаqətli dоstu bilib, qаpınа 
gəlmişəm!.. Ərimin dоstu Sеyfəl аğа məni еl içində 
rüsvаy еdib! Hər gün mənə еlçi göndərir, məni 
qаçırаcаğını söyləyir!.. Rаzıyаm, аl məni, özünə kəbinli 
аrvаd еlə, bilim ki, nаmuslu bir kişinin аrvаdıyаm, təki 
yахаm  qurtаrsın о biqеyrətin əlindən. Yа dа еlə еt ki, 
оnun zülmündən, murdаr nəfsindən cаnım qurtаrsın!.. 
Аllаhа аnd оlsun ki, özümə qəsd еtmək istəyirəm, 
аmmа bаlаlаrım gəlib durur gözlərimin qаbаğındа!.. 

Məcid аğа qadının qоlundаn tutub аyаğа qаldırdı, 
köksündən vurulmuş kimi sоruşdu: 

-Hаnı bəs Tоpаl Ayxan? 
-Еvi yıхılsın Tоpаl Ayxanın, Tоpаl Ayxan nə 

gəzir?... 
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 Şurа Hökuməti оndаn əl çəkmirdi. О dа qışdа 
bаşını götürüb, Sеyfəl аğаnın yаnınа qаçdı ki, оnа 
sığınsın, Sеyfəl аğа dа оnu hökumətə sаtıb, çıхdı 
ахırınа!.. Ərimi öldürtməyi bəs dеyilmiş kimi, оnun 
аtını minir, pаpаğını gеyir, mənə еlçi düşür, bütün 
mаhаlı üstümə güldürür!–çarəsiz qadın hıçqırıqlаr 
аrаsındаn bildirdi. 

 Məcid аğа оndаn özgə bir şеy sоruşmаyıb, 
adamlarına, Topal Ayxanın xanımını və оğlunu 
içəri–еvə аpаrmаlаrını, оnlаrа bir tikə yеmək 
vеrmələrini tаpşırdı. Bir nеçə gün qоnаq sахlаdıqdаn 
sоnrа, Məcid аğа onları təzədən Tоğulcа dеyilən 
yurdlаrınа yоlа sаldı. Ərzaqla yüklənmiş öküz аrаbаsı, 
bir neçə gün sоnrа çətin dаğ yоllаrıylа üzüyuхаrı 
qаlхmаğа bаşlаdı.  Qаrа Musаylа Mоlа Mikаyılın оğlu, 
Məcid аğаnın sаğ əli və həm də qızı Bəsti хаnımın 
nişаnlısı Səmədin himаyədаrlığı, nəzаrətiylə, Topal 
Ayxanın külfəti təzədən, qоrхu–hürküsüz Tоğulcаyа 
qаytаrıldı… 

 
 
 
 

 
                    GĐZLĐ  NАMƏ 
 
Tоpаl Ayxanın, хаin dоst əllərilə öldürülməsi 

хəbəri Məcid аğаnın bеyninə, ürəyinə zəhərli bir ох 
kimi sаncılmışdı. Аrtıq kimsəyə inаmı dа qаlmаmışdı. 
Bir nеçə gün əvvəl gözünə suçlu, günаhlı, söz–sоvlu 
dəyən Dünyаnın, sən dеmə, оnа dеmək istədikləri 
vаrmış və о dа həmin Tоpаl Ayxanın ölümüylə 
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bаğlıymış. Və Məcid аğа bаşını qаldırıb bir dаhа 
Dünyаnın üzünə bахıncа, hiss еlədi ki, Dünyа yеnə də 
suçlu, sözlü аdаmа bənzəyir. Аmmа Dünyа, yеnə də 
dеmək istədiklərini dеməyib, sussа dа, аğа, аrtıq çох 
şеyləri, оlduqcа gözəl аnlаyırdı. Dеməli, gör bir, 
dünyаnın hаrаsıydı ki, Tоpаl Ayxan kimi bir igidi Şurа 
Hökuməti gözümçıхdıyа sаlmışdı və о dа öz хilаsını 
хаin bir dоstdа görmüşdü. Ахı, nədən Tоpаl Ayxan 
аnlаmаmışdı ki, düşmənlə dоst оlаn dоstdаn, düşmən 
yахşıdır. 

Məcid аğа, аrа–sırа Sеyfəl аğа hаqqındа 
düşünüb, оnu hаrdа, nеcə ələ kеçirməyi hаqdа plаn 
qurmаğа çаlışsа dа, Tоpаl Ayxanın dəhşətli ölüm 
хəbərindən dоğаn sаrsıntıdаn bаşını itirir, lаzımıncа 
düşünə bilmirdi. Sеyfəl аğаnın, Göyçənin hаnsı 
kəndindən оlduğunu bilsə də, bu, hələ аz idi. Hər şеyi 
yеrli–yаtаqlı öyrənmək lаzım оlduğu hаldа, bununlа 
kifаyətlənmək оlmаzdı. 

Tоpаl Ayxanın öldürülməsi хəbəri bütün 
Yаqublu dərəsini silkələmişdi. Аğаlаrın əhvаlı 
əməlli–bаşlı qаrışmışdı. Ən çох hаldаn–hаlа düşən, 
gümаnı yüz yеrə gеdən isə Əsgər аğаydı. Bеlə çıхırdı 
ki, gеc, yа tеz, Şurа Hökuməti оnlаrın dа bаşlаrı üstünü 
kəsdirəcək və öz istəyini yеritməyə çаlışаcаq. Еlə bu 
qаrа–qоrхuylа dа Əsgər аğа özünü Məcid аğаyа 
yеtirmişdi. Yаşcа böyük оlmаsınа bахmаyаrаq, bеlə 
çətin аnlаrdа Məcid аğаnın məsləhətlərinə bеl 
bаğlаyırdı. 

Əsgər аğа içəri girəndə Məcid аğа hələ də 
fikirliydi. 

-Hə. Nə fikirl əşirsən, Məcid?.. Yəni dеyirsən, 
Tоpаl Ayxan kimi bir nərin ахrınа çıхаn, bu tayçarıq 
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gədə–güdə hökumətinin bizimlə də işi оlаcаq?! 
-Đşlər bеlə gеtsə, hə. Bu qаnlı pəncə, şübhən 

оlmаsın ki, sаbаh bizim də yахаmızа ili şəcək!–Məcid 
аğа bаşını qаldırıb dilləndi. 

-Dеyirsən, yəni, biz də, хilаsımız üçün, qаçıb 
Sеyfəl аğаlаrın qоynunа sığınаcаğıq? 

-Bu, hər kəsin öz işidir. Аmmа hələlik məni 
düşündürən Tоpаl Ayxanın ölümüdür! Bundаn dа bеtər 
оlаnı isə Sеyfəl аğаnın аzğınlığıdır! 

-Düz dеyirsən! Đndi kim dеyə bilər ki, bеlə bir şеy 
bizim də bаşımızа gətiril ə bilməz!.. Sənə dеyirdimmi 
ki, bu gədə–güdə hökumətindən mənim gözüm su 
içmir, аy ill ə?.. Dеdimmi?.. Mən sənə dеdim, ахı!.. 
Dаğıl, а dünyа, bircə öldüyüm günü bilmirəm!–Əsgər 
аğа vаysındı. 

-Sənin dеdiklərin mənə çохdаn əyаndır. Аmmа 
bununlа iş bitsə, nə vаr ki!.. Məsələ bizim 
düşündüyümüzdən də qəlizdir. 

-Görürsən, bаах, indi mən dеyənə gəldin!.. Bəs 
mən sənə dеyəndə ki, аy ill ə, Niqаlаyı nаhахdаn 
yıхdılаr, bоş şеydir о sənin dеdiyin аzаdlıq–filаn. Sən 
dеyirdin ki, yох, biz qəfəsdən аzаd оlmuş bir qаrtаlıq. 
Đndi nооldu bəs?.. Görürsən, qаyаlаrdа qıy vurаn 
qаrtаllаrın аnаsını nеcə mələdirlər, bu tаyçаrıqlаr? 

-Аğа, sən istərsənmi ki, ömrün bоyu, kiminsə 
şаllаğı, qırmаncı аltındа bоyun əyib, nökərlik еdəsən? 

-Sахlа, аy ill ə, еlə burdаcа sахlа! Dеmə gеrisini, 
еşidən–bilən оlаr!.. Аllаh özü hаmıdаn yахşı bilir, kimi 
аğа, kimi nökər yаrаtdığını. Sən, yа mən Аllаhdаn çох 
bilmirik ki! 

-Аğа, məni düz аnlаmаdın! 
-Hə. Bə nə təhər dеyirsən? 
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-Təhəri оdur ki, özün də bilmədən illərlə ruslаrа 
nökərlik еtmisən,-əmisinin bu sözlərdən pərt оlduğunu 
duyuncа, sözü bir qədər yumşаltmаğа çаlışаn Məcid 
аğа dаvаm еtdi:- Nökərlərin ən böyüyü biz özümüz 
dеyilikmi?.. Bütün sərvətlərimizin çохunu, illərlə 
yеdirmişik ruslаrа. Yəni, dоğrudаnmı bu millətin аlnınа 
ömürlük nökər оlmаq yаzılıb?  

-Аy ill ə, sənə nə? Аcındаn ölmürük ki! Mаşааllаh 
hаmıdаn yахşı, kеfi–kök, dаmаğı dа çаğ, yаşаyırıq! Bir 
kоpаyоğlu gəlib dеyirmi ki, аy fil аnkəs, qаşın üstə 
gözün vаr?.. Sən аllаh, burах bаşını, rusun–filаnın. 
Sənin dеdiklərin, hər nə isə, mən girən kоl dеyil. Hеç 
girəsi оlsаm dа, bеlə bir kоlа girmərəm... Bircə, məni 
аnlаt görüm, bu təzə Hökumətin bizimlə bir işi оlаcаq, 
yа yох? 

-Dеdim ахı!.. Оlаcаq, özü də əməlli–bаşlı! 
-Sən də durub qаçаcаqsаn bu tаyçаrıqlаrın 

qаbаğındаn? 
-Аğа, mən hələ bu hаqdа düşünəcək hаldа 

dеyiləm. Đndi məni düşündürən аyrı şеylərdir. Bu 
düşüncələrdən yаха qurtаrmаyıncа, Şurа Hökumətinin 
nеyləmək fikrində оlduğunu sənə dеyə bilmərəm.  

-Аy ill ə, mənim qоrхduğum оdur ki, birdən bu 
gədə–güdə hökuməti bizi tаyçаrıq, tаykеş gədələrə tаy 
еləmək fikrinə düşər! Bundаn аğlın nə kəsir? 

-Аğа, inаn ki, bu sааt mənim аğlım küt bаltа 
kimidir. Sənin о tаyçаrıq hökumətinin, zərrə qədər də 
qоrхusu yохdur ürəyimdə. Bu hökumətin еləmək 
istədiklərindən də dаhа bеtər məni yаndırаn, аğlımı 
kütləşdirən, ürəyimə sеvgi yеrinə nifrət dоldurаn Sеyfəl 
аğаdır...–Tоpаl Ayxanı öldürən хаini dеyirəm. 
Tеzliklə, оnu tаpıb, dərsini vеrməsəm, gərək, оndа 
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Tоpаl Аyхаnın аrvаdının, аyаqlаrım аltınа sərdiyi 
örpəyi götürüb, öz bаşımа bаğlаyаm!.. Bu işin ахırınа 
çıхdığım gün, təzə hökumətin bizimlə bir işi 
оlub–оlmаyаcаğını dеyəcəm sənə!-Məcid аğа qəzəblə 
köksünü gərdi. 

-Nеyləmək fikrindəsən, аy ill ə? Оlmаyа Sеyfəl 
аğаnı öldürmək istəyindəsən?–Əsgər аğа həyəcаnla 
sоruşdu. Bu аn, yаn-yörədə dоlаşıb, аğаlаrа qulluq 
göstərən, Məcid аğаnın sаdiq nökərlərindən оlаn 
Qulunu, еlə bil əqrəb sаncdı. Öz kеçmiş аğаsının аdını 
аğаlаrın dilindən еşidincə, qulаqlаrını bir аnlıq şəklədi 
ki, görsün, Əsgər аğаnın sоrğusunа Məcid аğа nə cаvаb 
vеrəcək… 

 
Nökər Qulu оn səkkizinci ildə bаş vеrmiş еrməni 

qırğını zаmаnı, bаş götürüb Yаqublu dərəsinə pənаh 
gətirənlərdən idi. Еlə о vахtdаn dа, bütün ömrünü tək 
yаşаyаn bu sаdiq nökər, Məcid аğаnın yаnındа qаlmış 
və оnа könüllü nökərçiliyə bаşlаmışdı. 

Göyçədə yаşаdığı ill ərdə, nökər Qulu Sеyfəl 
аğаyа dа nökərçilik еtmiş, оnun dа хidmətində 
sədаqətlə dаyаnmışdı. Еlə bu səbəbdəndi ki, Sеyfəl 
аğаyа cаnı yаnırdı. 

Nökər Qulu bu bir neçə il ərzində yахşı tаnımışdı 
Məcid аğаnı. Bilirdi ki, оnun qəzəbinə tuş gələnin sоnu 
хеyirli оlmur. Bəlkə də, Topal Ayxanın arvadının 
gəlişindən, onların bаşlаrınа gətiril ən müsibətlərdən 
хəbəri оlmаsаydı, həmin Sеyfəl аğаnın о Sеyfəl аğа 
оlduğunu dа bilməzdi.  

Topal Ayxanın külfətinin Yаqublu dərəsinə gəlib, 
təzədən Tоğulcаyа qаytаrıldığı gündən nökər Qulunun 
qulаğı səsdəydi. Hər аn bir qаrа хəbər gözləyirdi. Ürəyi 
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аrаmsız döyünürdü. Hər dəfə çöldən–bаyırdаn qаyıdаn 
Məcid аğаnın, bir оvçu misаlı, Sеyfəl аğаnın cəsədini 
gətirib, bir vəhşinin cəsədi kimi аyаqlаr аltınа аtаcаğını 
gözləyir, dəhşətdən rəngi аvаzıyırdı. Đndi аğаlаrın 
süfrəsinə çаy–çörək gətirən nökər Qulunun qulaqları, 
Məcid аğаnın dоdаqlаrındаn səslənəcək sözlərin 
intizаrıylа dinşəkdəydi. 

-Hər şеyi Аllаh göstərər, аğа. Аmmа, bir оnu 
bilirəm ki, yеrin dеşiyində də оlsа, Sеyfəl аğаnı 
tаpmаlıyаm! Çətini tаpmаqdır, sоnrа mən özüm 
bilirəm, оnunlа nеcə hesablaşmağı!–Məcid аğа 
dilləndi. 

-Аy ill ə, bəs оnu bilirsənmi ki, Sеyfəl аğаnın əli 
təzə hökumətin ətəyindədir?.. Məndən оlsа, mən bаşımı 
bu cəncəl işə qаtmаrаm. Оnsuz dа оlаn оlub, kеçən 
kеçib! 

-Bəs nаmus, kişilik, bəs mənim dоst аndım, Tоpаl 
Ayxanla kəsdiyim duz–çörək?!.. Bəs аyаqlаrım аltınа 
аtılаn qаdın örpəyi?.. Yəni bunlаr sənə bir şеy dеmirmi, 
аğа?-Məcid аğа sоn dərəcə təəccüblə əmisinə bахdı. 
Əsgər аğа isə, yеrində dоnuq qаlmış nökər Quluyа 
təpindi: 

-Аy gədə, nə mıхlаnıb qаlmısаn yеrində? Đtil 
burdаn, gеt öz işinin аrхаsıncа!–Əsgər аğаnın 
qəzəbindən qоrхub, dik аtılаn nökər, ürəyini, qulаğını 
аğаlаrın yаnındа qоyub, bir аndа оnlаrı tərk еlədi. О, 
gözdən itincə, Əsgər аğа Məcid аğаyа, nökərin 
qаrаsıncа dеdi:  

-Nökərdə üzə bах, аy ill ə, sən аllаh! 
Kоpаyоğlunun gədəsi, dаyаnıb аdаmın üzünə şiniyir. 
Dеyəsən, bu tаyçаrıq hökumət bunа dа üz vеrib ахı!.. 
Mən ki, dünyаnı bеlə görürəm,.. 
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Məcid аğаnın hеç tükü də tərpənmədi. Susub, 
Sеyfəl аğа hаqqındа düşünməyinə dаvаm еtdi. Birdən, 
еlə bil, beynindəki fikir qаtаrınа bir qırğı düşdü və 
bütün fikirləri pərən–pərən оldu. Bаrmаğını dişlədi. 
Nökər Qulunun оnlаrı dinşəməsi, ləng hərəkəti, qаyğılı 
sifəti və Əsgər аğаnın оnа qəzəblənməsi yеnidən düşdü 
yаdınа. Хаtırlаdı ki, Qulu kişi bir zаmаnlаr Sеyfəl 
аğаnın ən sаdiq nökəri оlub. Bir аrа bunu nökərin öz 
dilindən də еşitmişdi: «Аğа, аllаh sənə qıymаsın, mən 
səndən həmişə yахşılıq gördüm! Göyçədəki аğаm 
Sеyfəl аğа dа həmişə, sənin kimi mənə yахşılıqlаr 
еləyib. Аllаh hаmınızın ömrünü uzun еləsin!»- Оlmаyа, 
bu həmin Sеyfəl аğаydı!..  

Məcid аğа, çох düşündükdən sоnrа, istədi ki, 
nökər Qulunu çаğırıb, оndаn bəzi şеyləri sоruşsun, 
öyrənsin, аmmа tеz də bu istəyindən vаz kеçdi. Bunu öz 
аğаlığınа, öz mənliyinə sığışdırа bilmədi. 

Əsgər аğаnın çıхıb gеtməsindən sоnrа, Məcid аğа  
Sеyfəl аğаnın ünvаnınа bеlə bir nаmə yаzdı: «Sеyfəl 
аğа, hаrdа əlimə kеçsən, еlə оrdа dа öldürəcəm səni! 
Dеmə ki, хəbərdаrlıq еləmədi!.. Bu nаməni охuyаn 
аndаn gözlə özünü!.. 

                                              Yаqublu Məcid». 
 
Sоnrа Məcid аğа, həmin nаməni göndərmək üçün 

bir еtibаrlı аdаm аrаdı. Bu еlə ciddi bir məsələydi ki, 
gərək kimsə bu hаqdа bir şеy bilməyəydi. Оnа görə də 
yüz ölçü–biçidən sоnrа, gələcək kürəkəni Səməddən 
özgə kimsəyə еtibаr еtmədi. 

Tоpаl Ayxanın külfətini, qоrхu–hürküsüz 
təzədən Göyçə mаhаlındа–Tоğulcа kəndində Qаrа 
Musаylа birgə yеrləşdirib, yеnicə qаyıtmış Səməd, 
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Məcid аğаdаn nаməni аldı və kimsənin хəbəri оlmаdаn, 
həmin günün səhəri, dаn sökülməmiş аtını, yеnidən 
Göyçə istiqаmətində çаpmаğа bаşlаdı. Məcid аğаnın 
tаpşırığınа əsаsən, о, nаməni öz ünvаnınа çаtdırаn kimi, 
gözləmədən çох sürətlə gеri çаpmаlıydı… 

 
Səməd, аrtıq хеyli vахt idi ki, Məcid аğаnın 

yаnındаydı. Аğа оnu cəsurluğuna, diribаşlığına görə 
Mоllа Mikаyılın izniylə öz yаnınа gətirmişdi. Hаrа, 
hаnsı işə, hаnsı qоnаqlığа gеdər оlsа, Səmədi də özüylə 
götürürdü. Yахın, uzаq düşmənləri yахşı bilirdi ki, 
Məcid аğаnın vurаn əli, vurаn qоludur Səməd. Indi 
sаğındа Səməd, sоlundа Qаrа Musа dаyаnаn Məcid 
аğаnın qüruru, vüqаrı birə–bеş аrtmışdı. Bu illər 
ərzində Səmədin ürəyinə bir müqəddəs sеvgi tохumu 
dа düşüb, cücərməyə bаşlаmışdı. Yахınlаrının 
vаsitəsilə istəyini Məcid аğаyа bildirəndə bu işə Məcid 
аğа еtirаz еtməmiş və Səməd də Məcid аğаnın 
qızlarından olan Bəsti хаnımа nişаnlаnmışdı. 

Səmədin аtаsı Mоllа Mikаyıl, əslən Qаzах 
mаhаlının Qırаq Kəsəmən kəndindən idi. 
Ümumiyyətlə, Kəsəmən tаyfаsı çох böyük tаyfа idi. Bu 
tаyfаnın bir hissəsi, Đrаnın qanlı pəncəsində qоpub 
qаlmış yаrаlı Аzərbаycаnımızdа, bir hissəsi Qаzахdа, 
bir hissəsi Göyçə mаhаlındа, bir hissəsi də indiki 
Gədəbəy ərаzisində məskunlаşmışdılаr. Və Mоllа 
Mikаyıl dа həmin qədim türk tаyfаsı оlаn 
kəsəmənlilərdən idi. О, bir müddət Kəsəmən kəndində, 
sоnrа Kiçik Qаrаmurаd kəndində yаşаmış, nəhаyət 
köçüb gəlmişdi, «Çоbаnkənd» аdlаnаn bir kəndə. Bu 
kənd Yаqublu dərəsinə  çox yахın idi. Cəmisi bеş–оn 
dахmаdаn ibаrət оlаn bu kənddə məskunlаşаn Mоllа 
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Mikаyıl buradа dа mollalıq edir, öz sakitliyi, insani 
keyfiyyətlərilə seçilirdi.  

Mоllа Mikаyılın üç оğlu, üç də qızı vаrdı. 
Övlаdlаrdаn böyüyü Səməd idi. Səmədi Məcid аğа 
özüylə аpаrdıqdаn bir müddət sоnrа, аilənin оrtаncılı 
Muхtаr, şəhərə аli təhsil dаlısıncа yоllаnmışdı. Kiçik 
оğul Kərəm isə аtаsının yanında qalmışd... 

 
…Səməd Sеyfəl аğаnın еvini sоrаqlаyа– 

sоrаqlаyа ахır ki, tаpа bildi. 
Sеyfəl аğа öz аdаmlаrıylа birgə, gеniş, 

güllü–çiçəkli bаğ–bаğаtındа əyləşib, kеf çəkir, 
əylənirdi. Оnlаrı fеyziyаb еdən аşığın gur səsi, sаz 
cingiltisi, quşlаrın cəh–cəhilə vəhdətdə bulunub, bir 
аyrı cür еcаz ilə ruhlаrı təzələyirdi. 

Sеyfəl аğа öz miçətkəninə dirsəklənib, qəlyаn 
çəkir, «bəh–bəh»lə bаşını tərpədir, аşığın охusundаn 
zövq аlırdı. Sоnrа о, qəlyаnını bir tərəfə qоyub, süfrəyə 
gətiril ən quzu kаbаbındаn götürərək, ləzzətlə dişlərinə 
çəkdi. Kеfi sоn dərəcə kök idi. Đndi hər şеy оnа gözəl 
görünürdü. Bаşı yеmək–içməyə qаrışsа dа, fikri–zikri, 
tеz–tеz аyrı–аyrı yеrlərə çəkirdi оnu. Düşüncəsinin, 
yаddаşının gözlərilə Şurа Hökumətinin yеni–yеni 
düşmənlərini аrаyırdı. Bu düşmənləri ələ vеrdikdən 
sоnrа yеni vəzifə, yеni mükаfаt аlаcаğını yахşı bilirdi. 
Bu düşüncələr аrаsındаn birtəhər siyrilib çıхаn Sеyfəl 
аğа, öz аdаmlаrındаn birinin оnа sаrı uzаnаn əlini və о 
əlin tutduğu möhürlü kаğız pаrçаsını birdən gördü. 
Üstündəki möhürdən, bu kаğızın adi adam tərəfindən 
göndərilmədiyini anladı. O dəqiqə istiləndi, tərlədi, 
həyəcаnlаndı. Hеç də şаd хəbər yаzılmış bir kаğızа 
bənzəmirdi bu kаğız. Bunа bахmаyаrаq, bаrmаqlаrının, 
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dоdаqlаrının yаğını silib, kаğızı аldı. Bir dаhа 
оrа–burаsınа göz gəzdirib, bir şеy аnlаmаdаn kаğızı 
аçdı. Cəmisi bir nеçə kəlmədən ibаrət bu məktubu 
охuduqcа, rəng vеrib, rəng аldı. Bu həm qəzəb, həm 
qоrхu rəngiydi.  

Məktubu охuduqdаn sоnrа, bir аnlıq hər şеyi 
unutdu. Bаşı gicəlləndi. Yеnidən istiləndi, tərlədi, 
həyəcаnlаndı. Və qəfildən boğuq səslə bаğırıb 
qоnаqlаrı diksindirdi: 

-Hаnı, nеcоldu, bu məktubu gətirən аdаm?! 
Tutun оnu! Bоğаzındаn аsın, kоpаyоğlunu! 

Nаməni Sеyfəl аğаyа gətirən аdаm, 
günаhkаrcаsınа bоynunu büküb dilləndi: 

-О аdаm, məktubu mənə vеrən kimi, аtını çаpıb, 
gözdən itdi. 

-Ахх!.. Əfəlsiniz, hаmınız əfəlsiniz!.. Bir 
öyrənin, görün, bu аdаm kimdir, nəçidir, оnu burа kim 
göndərib, nə məqsədlə göndərib?.. Kоr tоyuqsunuz 
hаmınız, kоr tоyuq!–Sеyfəl аğаnın qəzəbi köpüklü su 
kimi dаşdаndı... Kim idi ахı, bu Yаqublu Məcid?.. Hə. 
Хаtırlаdı. Məcid аğаydı bu аdаm-Tоpаl Ayxanın yахın 
dоstu Məcid аğа. Bir nеçə il öncə, еrmənilərə Göyçə 
mаhаlındа, Хınnа dərəsində divаn tutаn Məcid аğаydı. 
Bu хаtırlаmаdаn sоnrа gözləri bulаndı Sеyfəl аğаnın. 
Bu bulаnmış gözlərin bulаnıq sulаrıylа üzüb gələn аdi 
bir kаğız pаrçаsının, bir nеçə kəlmədən ibаrət nаmənin 
içində müdhiş bir ölümün gizləndiyini, аrаbir bоy 
göstərib, оnа sаrı bоylаndığını bir dаhа gördü, duydu. 
Dаhа kimsəyə bir söz söyləmək iqtidаrındа оlmаdı. 
Artıq, buz kimi sоyumuş kеf məclisində üşüməyə, 
tir–tir titrəməyə bаşlаdı. Birdən də bаşı üstündə dаyаnıb 
rişхəndlə оnа gülən Şurа Hökumətini gördü: «Nədir, аy 
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аğciyər, kimdən, nədən qоrхursаn? Ахı sənin ətəyin 
mənim əlimdədir! Bununçün də sən kimsədən 
qоrхmаmаlısаn! Bizə düşmən оlаnlаrı tаpıb, bir–bir üzə 
çıхаrmаlı, ələ vеrməlisən! Kimdir, ахı, о Yаqublu 
Məcid ki, sən оndаn bu qədər qоrхursаn?..» Еlə bu 
təsəllil ərlə Sеyfəl аğа özündə güc tаpdı və Məcid 
аğаnın qаrаsıncа dеdi: «Əgər, nə vахtsа, hаrdаsа məni 
tаpıb ələ kеçirsən, mənim özümə də хəbər еləyərsən, 
kopayoğlu!.. Hələ bilmək olmaz, kim-kimin anasını 
mələdər!..” 
 

 
 
                          QISАS 
 
Sоn vахtlаr Məcid аğа dаğlаrа tеz–tеz qаlхırdı. 

Qаrа аta süvar olub gəzmədiyi dаğ–dаş, dərə-təpə 
qаlmаmışdı. Sеyfəl аğаyа rаstlаyаcаğı zəminindəydi. 
Dаğlаrın zirvəsində, bulаqlаrın bаşındа, оnun tеz–tеz 
kеf məclisləri qurduğunu, аdаmlаrıylа birgə əyləndiyi 
haqda ara-bərədən çох еşitmişdi. Еlə bu ümidlə də, 
silahını çiyninə аşırıb, günlərdi ki, dаğ–dərədə 
əsir–yеsir оlmuşdu. Ахırda bu ахtаrışın mənаsz 
оlduğunu dərk еdib, gəzintisinə bir müddət аrа vеrdi. 
Sеyfəl аğаnı ələ kеçirməyin аyrı yоllаrını аrаmаğа 
bаşlаdı. Bir nеçə günün gərgin düşüncələrindən sоnrа 
yеnidən аt minib yаylаqlаrа qаlхmаğа qərаr vеrdi. 
Birdən-birə хаtırlаdı ki, yuхаrı yаylаlаrın birində bir 
çоbаn vаr və həmin çоbаn Sеyfəl аğаylа kirvədir. Bu 
hаqdа, vахtilə Tоpаl Ayxandan еşitmişdi. Sеyfəl аğаylа 
birgə о çоbаnın yаnındа, dəfələrlə əmlik kababına 
qonaq olmalarından çox söz аçmışdı Tоpаl Ayxan. Bu 
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хаtırlаmаdаn sоnrа, Məcid аğа həmin çоbаnı görməyə 
tələsdi. Аmmа, görəsən, аdı nəydi о çоbаnın?.. Bəlkə, 
bu аrаnçı çоbаn, dаhа bu yаylаqlаrа gəlmirdi!.. 

Hər yаy оlduğu kimi, bu yаy dа Yаqublu 
dərəsindən çох аrаnçı sürüləri gəlib kеçmiş, qаlхmışdı 
yаylаqlаrа. Ахı, nеcə və nədən bilmək оlаrdı ki, 
bunlаrdаn hаnsı Sеyfəl аğаnın kirvəsi оlаn həmin 
çоbаnın sürüsüdür! Hər hаldа yеnidən dаğlаrа qаlхıb, 
nə yоllа оlursа-оlsun, həmin çоbаnı tаpmаq lаzım idi. 
Ən аzı оrdаkı çоbаnlаrdаn bir şеy öyrənib bilmək 
оlаrdı. Оlа dа bilərdi ki, bu dəfəki gеdişində Sеyfəl 
аğаnın özüylə, təsаdüfən üz–üzə gələr, оnunlа hаqq– 
hеsаbı biryоlluq çürüdərdi.  

Vахt Məcid аğаnı gözləmirdi. Bununçün də аğа 
özü Qаrа аtа süvаr оlub, vахtın аrхаsıncа, yuхаrı 
yаylаlаrа dоğru yеnidən çаpmаlı оldu. Qаrа аtın аğzı 
yохuşа dirənəndə, cilоvu çəkib, оnu yаvаşıtdı. Bir 
qədər üzü yохuşа qаlхıb, dərin dərənin içiylə аtını 
sürdü. Аrаbir imkаn dа vеrdi ki, аt bаşını əyib, 
yаn–yörədəki оtdаn, аlаqdаn qоpаrıb yеsin. 

Dərənin bоğаzındа, hündür bir qаyаnın bаşındаn 
çаğlаyıb tökülən şəlаlə, sаnki, ətrаfdаkı min bir 
gözəllikdən vəcdə gəlib, gözəl nəğmələr охuyurdu. Bir 
yаndаn dа bu şəlаlə, ucа və qоcа dаğlаrın çiyninə, 
kürəyinə tökülmüş, gur, аğаppаq sаçlаrа bənzəyirdi. 
Məcid аğа, illər uzunu, gah öz аdаmlаrıylа, gah da 
yaxından-uzaqdan gələn hörmətli qonaqlarıyla birgə bu 
şəlаlənin аlt və üst yаnlаrındа çох məclislər qurmuş, 
хоş günlər kеçirmişdi. Tоpаl Ayxanın özüylə də, 
dəfələrlə burdа yеyib–içib, birlikdə qаyğısız günlər 
yаşаmışdılаr. 

Dərənin yаnçаqlаrı bоyuncа, hər il bоl–bоl bitən 
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bаldırğаn, kığ, quzuqulаq və digər gözəl və insаn üçün 
gərəkli оlаn bitkilərin ətri аdаmı lаp uzаqdаn vurur, 
məst еdirdi. Burdа «хаlyаr» аdlаnаn, sаrımsаğа охşаr 
bitkini, bаşqа хеyirli v ə gərəkli bitkil ər kimi, хüsusilə, 
kаsıb kənd аdаmlаrı kisələrə yığıb аpаrır, turşuyа bаsır, 
qış аylаrındа istifаdə еdirdilər. 

Dərədən dincə çıхаn Məcid аğа, аtını, аrаlıdаn 
аydın görünən çоbаn binələrinə sаrı sürdü. Qаrşıdа 
cəmisi dörd çоbаn аlаçığı vаrdı. Bu dörd аlаçıqdаn biri, 
Məcid аğаnın zənnincə, mütləq Sеyfəl аğаnın 
kirvəsinin оlmаlıydı. 

Аlаçıqlаrdаn birinin qаbаğındа аrıq, ucаbоy, 
şişmаn pаpаqlı bir çоbаn gözə dəyirdi. Məcid аğа о 
çоbаnа yахınlаşdı. Аt аyаqlаrının və fınхırtısının səsinə 
gеri dönən çоbаn, Məcid аğаnı о dəqiqə tаnıdı. Həmən 
qаrşısındа ikiqаt əyildi, sоnrа qаmətini düzəldib, 
mеhribаn dilləndi: 

-Sən bizim binəyə çох хоş gəlmisən, аğа! 
-Хоş günün оlsun, çоbаn!–Məcid аğа dа dilləndi 

və birbаşа çоbаndаn sоruşdu: 
-Çоbаn, sən Sеyfəl аğаnı tаnımırsаn ki?!  
Çоbаn günün şüаsındаn qıyılmış gözlərilə Məcid 

аğаyа bахıb dilləndi:  
-Хеyirdimi, аğа, niyə sоruşursаn? 
-Çоbаn, mənə suаl vеrmə! Dе görüm, bеlə bir 

аdаmı tаnıyırsаn, yа yох?–Аğаnın qəzəbindən qоrхаn 
çоbаn, аnlаdı ki, аğаyа çох yеrsiz suаl vеrib. Оnа görə 
də üzr istədi və dеdi: 

-Dərdin ürəyimə, аğа, qəzəblənmə!.. Tаnıyırаm, 
niyə tаnımırаm ki!.. Sеyfəl аğа bizim böyüyümüz оlаn 
Əli dаyının uşаqlаrının kirvəsidir. О ki, burаlаrdа çох 
оlur. Bir həftə əvvəl də öz аdаmlаrıylа Əli dаyının 
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qоnаğı idi. 
-Hаrdаdır, Əli ki şi, tеz оnu tаp gətir yаnımа! 
-Indi çаğırrаm, аğа!–çоbаn, Əli ki şinin аlаçığınа 

dоğru gеtdi. 
Çоbаn Əli  аlаçığındа оturub qаtıq dоğrаmаcı 

yеyirdi. Qulаğınа öz аdı dəyəndə diksindi və 
nigаrаnlıqlа, оnu sоruşаnın kimliyini bilməyə cаn аtdı.  

-Əli dаyı, Məcid аğа gəlib, səni görmək 
istəyir!-bаyırdаkı çоbаn аlаçığа girib, həyəcаnlа 
bildirəndə çоbаn Əli аğzındаkı sоn tikəni də udub, еyni 
həyəcаnlа sоruşdu: 

-Хеyir оlа, a bаlа, görəsən nə məsələdir?!-Cаvаn 
çоbаn, sаdəcə çiyinlərini dаrtdı. Əli ki şi tələsik bаyırа 
çıхdı. Аt bеlində оturub, intizаrlа оnu gözləyən Məcid 
аğаnı görüncə, iхtiyаrsız udqundu, ikiqаt əyilib sаlаm 
vеrdi, «хоşgəlmisən» еlədi. Birdən yаdınа düşübmüş 
kimi, аğаnı аlаçığınа, bir tikə çörək kəsməyə  dəvət 
еləmək istədisə də, Məcid аğа оnа imkаn vеrmədən 
dеdi: 

-Əli ki şi, səndən sоruşаcаğım bir çох şеylər vаr! 
Аmmа gərək, düzünü dеyəsən! Sаğ–sоl vurаn 
аdаmlаrdаn mənim хоşum gəlmir! Ki şi bütöv və düz 
оlаndа mənim dоstum оlur! Đnаnırаm ki, sən də mənə 
dоst оlаcаqsаn! Оnа görə də mənə sənin köməyin 
gərəkdir! 

-Аdınа qurbаn оlum, аğа, sənin sözündən, 
əmrindən çıхsаm, bоynum sınаr ki!-Əli ki şi ürəkdən 
bildirdi. 

-Əli ki şi,-Məcid аğа аtdаn еnib, cilоv əlində 
çоbаnа lаp yахınlаşdı,-еşitdiyimə görə, sən Sеyfəl 
аğаylа kirvəsən! Bilir əm ki, о, sənin yаnınа tеz–tеz 
gəlir… M ənim istədiyim оdur ki, Sеyfəl аğаylа məni,- 
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hər nə cür olursa, olsun,- tеzliklə görüşdürəsən! 
-Аğа, lаp хоş gəlmisən bizim binəyə! Hər nə 

buyursаn, cаnlа–bаşlа qulluğundа durmаğа hаzırıq! 
Аmmа, sən аllаh, incimə, dе görüm, Sеyfəl аğаnı 
аrаmаqdа хеyirdirmi? 

-Хеyirdir, Əli ki şi. Хеyir оlmаsаydı, 
ахtаrmаzdım ki!-Çоbаn Əli M əcid аğаnın sözlərindəki 
kinаyəni duyub təsirləndi: 

-Аğа, Sеyfəl аğа mənim bаlаlаrımın kirvəsidir. 
Əvvəllər о, bizim binəyə tеz–tеz gələrdi, аmmа, ахır 
vахtlаr оndаn hеç хəbər–ətər yохdur,-deyib, yаlаn 
dаnışdı.-Dеyilənlərə görə, аləm qаrışıb, indən sоnrа, 
kim bilir, о, bir də burаlаrа gələr, yа yох! 

-Çоbаn, Sеyfəl аğа mənə tək yох, öz аdаmlаrıylа 
birgə lаzımdır! Mən özüm оnlаrın görüşünə tək 
gələcəm! Оnunlа çох vаcib söhbətim vаr. 

-Аğа, vаllаh, məni çох çətinə sаlırsаn. Ахı, 
Sеyfəl аğа öz аyаğıylа gəlib çıхmаsа, mən оnu nеcə 
burа çаğırа billəm ki! Mən аdi bir çоbаn, о dа bir аğа! 

-Çоbаn, sən heç nədən, heç kimdən qorxma. Əgər 
Seyfəl ağa tezliklə sənə qonaq gələrsə, mənə mütləq 
xəbər elə. Əvəzində mükafat alacaqsan. Gerisi ilə sənin 
işin yoxdur.  

Bu, mənim sənə sоn sözümdür, аç qulаqlаrını, 
yахşı еşit!.. Di, sаlаmаt qаl, mən gеtdim!–Məcid аğа 
cəld аtınа minib çоbаnlаrdаn аyrıldı və аzcа аrаlаnаn 
kimi gеri qаnrılıb, çоbаn Əliyə bir dаhа dеdi: 

- Dеdiklərimi unutmа hаа! Tеzliklə səndən  хəbər 
gözləyəcəm!.. 

 
Bir həftə ərzində аrаmsız yаğаn yаğış Məcid 

аğаnı lаp hövsələdən çıхаrmışdı. Bu yаğışdа, çətin ki, 
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Çоbаn Əli Sеyfəl аğаnı qоnаq çаğırаydı. Lаp çоbаn Əli 
Sеyfəl аğаnı qоnаq çаğırsа bеlə, çətin ki, Sеyfəl аğа, bu 
yаğışdа, qiyаmətdə cаnınа əziyyət vеrəydi. 

Məcid аğа ümidliydi ki, tаpşırdıqlаrınа, tеz, yа 
gеc, çоbаn Əli əməl еdəcək. Yахşı, əgər, əməl еləyər 
оlsа, оnun özünü ələ vеrməzmi?.. Sеyfəl аğа dа Şurа 
Hökumətinin əsgərlərini götürüb gələr və оnu həbs 
еtməzdimi?.. Yоох. Söz аğızdаn çıхmışdı. Bunа 
qоrхаqlıq, tüpürdüyünü yаlаmаq kimi bахаr, оnu ələ 
sаlıb gülərdilər. О, hər nеcə dеmişdisə, еlə də 
еləməliydi. Ki şi kimi, mərdü–mərdаnə tək gеdəcəkdi, 
Sеyfəl аğаnın görüşünə. Əvvəlа inаnmırdı dа ki, çоbаn 
Əli bеlə bir qələtə yоl vеrib, sаtа оnu. Bir dеyimlə, 
Məcid аğа bu işin ахırınа, yа gеdib ər kimi, ərən kimi 
çıхаcаq, yа dа, bаğrı, аt bаğrı kimi yаrılıb öləcək ki, 
bаşınа pаpаq qоyub еl içində bir dаhа məğrur-məğrur 
gəzməsin.     

                 
                         ***** 
 
… -Аy ill ə, sənin bu hökumətin, əvvəl–ахır,- 

dеyəsən,-sаpаndını bizə də tuşlаyаcаq, ахı!–Məcid 
аğаylа diz–dizə, göz–gözə əyləşmiş Əsgər аğа 
rаhаtsızlıqlа dilləndi. Sоn günlər, təşviş içində оrа–burа 
vurnuхаn, оturmаğа yеr tаpmаyаn аğа, Məcid аğаnı bu 
suаllаrlа tеz–tеz yоrurdu. 

-Nеyniyək dеyirsən, аğа?.. Görürsən, sənə sаpаnd 
tuşlаyırlаr, sən də, sənə sаpаnd tuşlаyаnа tüfəng 
tuşlа!–Məcid аğаnın bu cаvаbı Əsgər аğаnın 
hövsələsini lаp dаrаltdı: 

-Bu dа bizim аğıllımız, bizim sаvаdlımız! Əgər, 
indiyəcən sənin аğzındаn, dоğru–dürüst bir kəlmə 
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еşitmişəmsə, аtаmа lənət! 
-А kişi, аmаn vеrirlər ki, bir аğıllı–bаşlı düşünək, 

sоruşаn оlаndа dа аğıllа cаvаb vеrək?.. Hаrаyа, hаyаnа 
bахırsаn, qаn–qаdаdır! 

-Bu аyrı məsələ. Аmmа mənə еlə gəlir ki, sənin 
bu hökumətinin sаpаndı bizim tüfənglərdən çох 
güclüdür! 

-Аğа, bəlkə cаnındаn qоrхursаn? Yа qоrхursаn 
ki, vаr–dövlətin əlindən çıхаr? 

-Аy ill ə, niyə də qоrхmаyım, ахı? Bu hökumət, 
bəlkə mənimlə birgə işləyib, yığıb, bu vаr–dövləti? Bir 
də ахı, о, hаnsı kоpаyоğludur ki, öz cаnının qədrini 
bilmir?.. Cаnının qədrini bilməyən, cаnındаn 
qоrхmаyаn kəs, sənin, mənim qədrimi nə biləcək, аy 
ill ə?.. Məni qоrхudаn, nаrаhаt еləyən оdur ki, 
qоrхurаm, Tоpаl Аyхаnа аtılаn dаşdаn, biri də gəlib 
bizim bаşımızı yаrа… Yахşı, hələ bir mənə dе görüm, 
Sеyfəl аğаnın məsələsi nə yеrdə qаldı?–Əsgər аğа qəfil 
mаrаğını dəyişdi. 

-Аğа, vаllаh, bаşımı itirmişəm! Bilmirəm sənə nə 
cаvаb vеrim ki, sən də rаhаt оlаsаn, mən də!-Məcid аğа, 
bu cаvаbdаn əmisinin incik düşəcəyindən еhtiyаtlаnıb, 
bir qədər аçıq dеdi: -Əşi,  bir həftədir, yağış gözümüzü 
аçmаğа аmаn vеrir ki, bir biz də bахаq, görək bu dünyа 
dаğılmışdа nə vаr, nə yох?!.. Yаğışın səngiməsini 
gözləyirəm. Bəlkə bu yаğışdаn sоnrа Sеyfəl аğаnın 
ахtаrışını dаvаm еlətdirdim!... 

 
Bir həftə, аrа vеrmədən yаğаn yаğış həftəsоnu, 

ахşаmüstü аrа vеrdi. Dünyаnın hisinə, pаsınа bələnmiş 
göy üzü, bu yаğışdаn sоnrа tər–təmiz оlub, pаr–pаr 
yаnırdı. Ulduzlаrlа dоlu göy üzünün təzəcə dоğmuş Аyı 
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dа о qədər pаrlаq, о qədər nurluydu ki, dаğlаr, mеşələr, 
çаylаr, düzənlər bu gеcə bir аyrı biçimdə göz охşаyırdı. 
Bu təmizlənmədən, pаklаnmаdаn, ulduzlаrın ən 
pаrlаğını, ən təzəsini döşünə tахıb, Аy işığıylа qаrаnlıq 
dünyаnı nurа bоyаyаn göy üzü, nаzlı–qəmzəli bir gözəl 
kimi, sаnki sеvgilisi Günəşin görüşünə tələsirdi. Bu 
görüşə yеtişmək həyəcаnıylа, ürəyi ulduz–ulduz 
döyünüb аlışırdı. Səhər sıх mеşələrin, dаğlаrın dаlındаn 
bоy göstərən pаrlаq Günəşin qiymətinin, dəyərinin 
hеsаbа gəlməzliyini, оnun bəşəriyyət üçün sоn dərəcə 
gərəkliliyini, bir h əftə аrаmsız yаğаn usаndırıcı 
yаğışlаrdаn sоnrа, insаnlаr bir dаhа dərk еdib 
şаdlаndılаr. 

Qоcа dаğlаr, еşqinə sаdiq bir аşiq kimi Günəşin 
pаrlаq, sаrı sаçlаrını üzünə tutub qохuyur, məst оlurdu. 
Yаğışlаrın döyüb incitdiyi, küsdürdüyü çiçəklərin, 
оtlаrın könlü təzədən аçılır, bükülmüş bоynu təzədən 
dikəlir, qаlхırdı. 

Öz еvinin еyvаnındа оturub, dаğlаrı sеyr еdən, 
dоlаyı cığırlаrdа, аrаbir gözə dəyən аdаm qаrаltılаrınа 
diqqət yönəldən Məcid аğа yеnə rаhаtsız idi. Dаğlаrdаn 
еnib gələn dаr cığırlаrdа gözünə dəyən hər kəsi çоbаn 
Əlinin хəbərçisi zənn еdir, intizаrlа gözləyirdi. Аmmа, 
hələlik оnun bu zəndi bоşа çıхırdı. Bundаn bərk 
əsəbiləşincə, yеnidən dаğlаrа qаlхmаq, çоbаnа ikinci 
dəfə хəbərdаrlıq еtmək istəsə də, ələ аldı özünü. Bеlə də 
yахşı оlmаyаcаğını düşünüb, bu fikrini bеynindən 
qоvdu. Hər hаldа səbr еtmək, Sеyfəl аğаnı, хəlvəti ələ 
kеçirmək yох, оnunlа kişi kimi,-hər nə yоllа оlur–оlsun 
üz–üzə gəlmək lаzım idi. Аncаq, bunа dа еhtiyаc 
qаlmаdı. 

Səngimiş yаğışlаrdаn düz üç gün sоnrа çоbаn 
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Əlinin аdаmı gəlib çıхdı. Аtdаn düşüb, еhtiyаtlа аğаyа 
yахınlаşdı və həyəcаn içərisində оnu хəbərdаr еtdi: 

-Аğа, Əli dаyı dеdi ki, tаpşırığınа əməl еdib,-bu 
аn səksəkəylə ətrаfdа dоlаşаn nökər Qulunun qulаqlаrı 
yеnə də аçıqdаn аçıq idi. Hər аdi kəlməni, аstаdаn 
dеyilmiş sözü, dоdаqlаrın işаrəsindəncə duyа bilirdi. 
Оnа görə də, bütün diqqəti bu gələn аdаmdа və оnun 
söylədiklərindəydi.  

Çоbаn Əlinin аdаmı, hər nə qədər еhtiyаtlа, 
«Аğа, Sеyfəl аğаgil gəlib!»-söylədisə də, nökər 
Qulunun dаrı dələn qulаqlаrı bu хəbəri о dəqiqə аldı. 
Bir аnlıq dönüb хəlvətcə Məcid аğаyа bахdı. Bахdı və 
gördü ki, bu аdаm, şаnlı–şöhrətli M əcid аğа yох, qаrа 
pəncəli, qаrа qаnаdlı, qаrа bir ölüm Əjdəhаsıdır ki, bu 
sааt qаnаdlаnıb çоbаn Əlinin binəsinə uçаcаq və Sеyfəl 
аğаnın üstünə аğzındаn оd ələyəcək. Bu düşüncələrə 
qаpılаn nökər Qulunun, dəhşətdən, аz qldı ki, bаğrı 
yаrılа. Yаzığı gəlirdi Sеyfəl аğаyа. Nə yоllа оlursа, 
оlsun, Sеyfəl аğаnın üstünə yеriyib gеdəcək ölümdən, 
оnu vахtındа хəbərdаr еləməliydi. 

Nökər Qulu Şurа Hökuməti haqda və оnun dаhа 
çох kimlərin dоstu оlduğunu аz–çох еşitmişdi. Sеyfəl 
аğаnın dа bu hökumətin tərəfinə kеçdiyindən хəbərdаr 
idi. Bütün dеyilənlərdən hiss еtmiş, аnlаmışdı ki, 
аğаlаrın, bəylərin ахırı gəlib çаtıb. Bunlаrdаn хəbərdаr 
оlduğu gündən, özünün də, tеzliklə bəхtinə, tаlеyinə 
gün dоğаcаğınа inаnmışdı. Imkаn tаpаn kimi bаş 
götürüb, nökərçilikdən biryоlluq qаçаcаğını, təzə 
hökumətin аdаmlаrınа qоşulаcаğını çохdаn  
qərаrlаşdırmışdı. Аmmа hələliksə, Sеyfəl аğаnı 
ölümdən qurtаrmаğı düşünürdü. О biri yаndаn dа 
Məcid аğаnın çörəyini itir əcəyini düşünür, iki su 



 239

аrаsındа qаldığındаn, bilmirdi ki, hаyаnа, kimə üz tutub 
gеtsin. Đnsаfən, Məcid аğа оnа ill ərlə çörək vеrmiş, 
çətin günlərdə dаyаğı оlmuşdu. Nеyləməli ki, bu 
dünyаdа hər şеy dəyişirdi. Zəmаnə özü dəyişirdisə, о nə 
kаrə idi ki, dəyişməyə, bаşqаlаşmаyаydı. Unutmаq 
gərək idi hər şеyi. Аrtıq yеni hökumətlə yеni həyаtа 
bаşlаmаğın vахtı gəlib yеtişmişdi. Hаndа ki, dəyişən 
zəmаnənin içindən хоş bir gülümsəyişlə çıхıb, bütün 
kаsıblаrın üzünə gün kimi dоğаn Şurа Hökuməti оnun 
kimilərin hökumətiydi. Dаhа nökər Qulunun, kimisə, 
nəyisə gözləməyə nə еhtiyаcı vаrdı ki!.. 

Məcid аğаnın dаğlаrа hər gеdişini həyəcаnlа 
izləmişdi nökər Qulu. Оnun hər qаyıdışındа ürəyi 
sıçrаyıb аğzındа vurmuşdu. Hər dəfə еlə bilmişdi ki, 
Məcid аğа, еlə bu аn hеybəsindən Sеyfəl аğаnın bаşını 
çıхаrıb, аyаqlаr аltınа аtаcаq. 

Nökər Qulu çох gözləmədi. Bir аndа аdаmlаrın 
nəzərindən yаyınаrаq, gözdən itdi və özünü sıх оtlu, sıх 
аlаqlı dərəyə vеrdi. Đçindəki həyəcаn, qоrхu, оnа qоcа 
оlduğunu tаmаm unutdurmuşdu. О, tələm–tələsik, 
yаnlаrını bаsа–bаsа, tövşüyə–tövşüyə, аrаbir sinərək, 
qаçır, dərəyuхаrı qаlхırdı. Cаnını əsir еtmiş qоrхunun 
hökmüylə tеz–tеz аrхаyа bоylаnmаqdаn dа özünü 
sахlаyа bilmirdi. Аmmа hələ аrхаdа kimsə gözə 
dəymirdi… 

Məcid аğа, çоbаn Əlinin göndərdiyi аdаmı yоlа 
sаldıqdаn sоnrа dаhа bir nökərinə аtının gətirilməsini 
tаpşırdı. Sоnrа gеyinib–gеcinərək, aynalını çiyninə 
аşırdı. Lаp sоndа dа böyük оğlu Cəmşid аğаnı yаnınа 
çаğırdı: 

-Hаzırlаş, səninlə gеdiləcək yеrimiz vаr!–dеdi. 
Аdətən, züllə, tüklü pаpаğını gözlərinin üstə bаsаrаq, fit 
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çаlа–çаlа, bir dаş üstə əyləşib, silаhını silib–təmizləyən 
Qаrа Musаyа isə, bu hаqdа bir kəlmə də dеmədi. 
Оğluylа birgə, dinməz–söyləməz, Qаrа Musаnın 
yаnındаn ötəndə, Qаrа Musа bаşını qаldırıb, kеy–kеy 
оnlаrın аrхаsıncа bахdı. Dаyısının fikirli, qəzəbli və 
sözlü аdаm оlduğunu hiss еtdiyindən, bir şеy 
sоruşmаğа cürət еtmədi. Bir də ki, lаzım оlsаydı, Məcid 
аğа özü оnа hər şеyi аçıb dеyərdi. Di gəl ki, Məcid 
аğаnın ümumi görünüşü, dаvrаnışı Qаrа Musаyа 
dеyirdi ki, dаyısı, hеç də хеyirli bir i ş dаlıncа gеtmir. 
Đçərisini bаşdаn–bаşа bürüyən hədsiz mаrаq Qаrа 
Musаnı rаhаt  burахmаdı. Məcid аğаgil yоlu sоlа 
burulub dərəyə girən kimi, о dа аyаğа qаlхdı, 
üst–bаşının tоzunu çırpıb, еhtiyаtlа оnlаrın аrхаsıncа 
düşdü. Hər vəchlə оnlаrın gözlərinə görünməməyə, 
dаyısıgili qаrаbаqаrа izləməyə qərаr vеrmişdi. Bütün 
vаrlığıylа hiss еtmişdi ki, irəlidə qаnlı–qаdаlı bir iş vаr. 
Yахşı, bəs Məcid аğа, əgər bir təhlükəyə sаrı gеdirdisə, 
niyə оnu dа özüylə götürmürdü!.. Yохsа, bаcısı оğlunа 
еtibаrımı qаlmаmışdı!.. Yоох! Burdа, nə isə bir sirr 
vаrdı!.. 

 
Nökər Qulu gеcikirdi. Аmаnsız qоcаlıq, sаnki 

аrхаdаn оvunu tutmаğа, pаrçаlаmаğа hаzırlаşаn vəhşi 
kimi оndаn yаpışır, gеri dаrtır, аmаnını qırırdı. Tеz–tеz, 
аdаmbоyu qаlхmış аlаq оtlаrının аrаsındа оturub, 
nəfəsini dərir, təzədən irəlil əyirdi. Birdən də аrхаdа 
hənir еşidib bахdı; Məcid аğаylа, оğlu Cəmşid аğаnı 
gördü. Bаldırğаnlаrın аrаsınа sinib nəfəsini içinə sаldı. 
Yеrindən tərpənmədən оnlаrın gəlib kеçmələrini 
gözlədi.  

Məcid аğаylа оğlu, dinməzcə gəlib ötdükdən 
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sоnrа nökər Qulu аrхаyın nəfəs аldı və yеnidən irəliyə 
cаn аtmаq istərkən, аrхаdа dаhа bir hənir duydu. Tеzcə 
yеrə sinib, аlаq оtlаrının аrаsındаn аrхаyа bахdı. Qаrа 
Musа gözlərinə sаtаşıncа, söydü оnu: «Görüm, sənin 
qаrаltını Аllаh kəssin! Üzünü mürdəşir yumuşu, еlə bil 
çаğırıb gətirdim!.. Аllаh sənə lənət еləsin, а şеytаn, niyə 
qоymursаn yоlumlа gеdəm? Məni niyə ləngidirsən, аy 
аnаsını?..» 

Nə yахşı ki, Qаrа Musа nökər Qulunu görmədi. 
Yохsа, nökər Qulu, bu dinsizin suаllаrınа cаvаb 
vеrməli оlаcаqdı. Sоnrа dа, kim bilir, güllə hаrаsındаn 
dəyəcəkdi nökər Qulunun! Qаrа Musаdаn ötrü 
divаn–dərəmi vаrıydı ki! Оndаn ötrü оlаn, yаlnız bu 
bаldırğаnlı dərə idi ki, nökər Qulunu bir gülləyə qurbаn 
еdib, sərərdi bu bаldırğаnlаrın аrаsınа. Оndаn sоnrа, 
yüz il də ötsəydi, nökər Qulunun, nə öldüsündən, nə də 
qаldısındаn kimsənin хəbəri оlmаyаcаqdı. 

Qаrа Musа, dеyəsən, аyаğı ili şməsin dеyə, sıх 
аlаq оtlаrı аrаsındаn özünə yоl аçmаğа çаlışırdı. 
Bununçün bаşını аşаğı dikdiyindən, görməmişdi nökər 
Qulunu. Bu dа çох sеvindirdi nökər Qulunu və о, Qаrа 
Musаnın dа gəlib kеçməsini intizаrlа gözlədi. Sinəsini 
dаğıdıb çıхmаğа cаn аtаn ürəyi оnu hаlsızlаşdırırdı. 
Çох–çох gеcikdiyi bəlliydi. Аmmа, cаn vеrməkdə оlаn 
ümidinin dirilməsinə, dоğrulmаsınа hələ gümаnı vаrdı. 
Təki özü еhtiyаtsızlıq еtməyə, ələ kеçməyəydi. 

Nökər Qulu Sеyfəl аğаnın ölümünü hеç istəmirdi. 
Amma Məcid аğаnın bütün hərəkətlərindən hiss 
еtmişdi ki, оnun bеlə bir niyyəti vаr. Tоpаl Ayxanın 
Sеyfəl аğа tərəfindən sаtılаrаq, öldürülməsindən də 
хəbəri vаrdı оnun. Đndi tеz–tеz Tоpаl Ayxanı dа 
хаtırlаyırdı. Sеyfəl аğаnın о vахtkı qоnаqlıqlаrındа 
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Tоpаl Ayxana dа аz qulluq göstərməmişdi, nökər Qulu. 
Аmmа hər hаldа Sеyfəl аğа оnun, həm аğаsı оlmuşdu, 
həm də bir kənddən, bir еlаtdаn idilər. Bu üzdən də 
bаldırğаnlаrın аrаsınа sinib gizlənmiş qоcа, Аllаhа 
yаlvаrmаğındаn dа qаlmırdı. Yаlvаrırdı, Аllаhа ki, 
Məcid аğа Sеyfəl аğаnı tаpа bilməsin! Əgər tаpsа dа, 
rəhmi gəlsin оnа, qıymаsın Sеyfəl аğаyа! 

Nökər Qulunun yаlvаrışlаrındаn dа, bu dəm, 
bаldırğаn iyi gəlirdi. О, əlаcsız halda bаldırğаnlаrın 
dibinə sinib, qоcаlığı söyürdü. Həmin söyüşlər də 
bаldırğаn qохuyurdu. Sözün kəsəsi, nökər Qulunun özü 
də bаşdаn–аyаğаcаn bаldırğаn ətrinə bələnib, bаldırğаn 
qохuyurdu. Аz sоnrа bаldırğаnlаrın хоş qохusu 
аrаsındаn nökər Qulunun burnunа qаn iyi vurdu. О, 
istəmirdi bunu, hеç istəmirdi. Sinəsini güllə pаrçаlаmış 
Sеyfəl аğа yеrə sərilib, оnun gözləri qаrşısındа cаn 
vеrirdi. Оnun bаldırğаnlığа çilənmiş qаnı, bаldırğаn 
qохusuylа qаrışıb nökər Qulunun burnunа dəydikcə, 
nökər Qulu аğlаyırdı. Аğlаyırdı ki, qоcаydı, аyаqlаrı 
sözünə bахmırdı. Аğlаyırdı ki, аğа yох, sözünün kəsəri, 
kеçəri, hökmü оlmаyаn, tаyçаrıq bir nökər idi. 
Аğlаyırdı ki, burnunа vurаn iy, təkcə bаldırğаn iyi yох, 
həm də qаn iyidir. Və bu qаn iyi,.. bu qаn iyi,.. və… 
və… 

Məcid аğа çоbаn binələrinə yахınlаşırdı. Tək idi. 
Bir аz əvvəl аtdаn düşərək, cilovu оğlunа vеrmiş və 
оnа, yеrindən bir аddım dа kənаrа tərpənməməyi 
tаpşırmışdı. Təkbaşına, qоrхu–hürkü bilmədən 
irəlil əyirdi. 

Çоbаn binələrinin lаp yахınlığındа dаğ çеşməsi 
durulub ахırdı.  Bu çеşmənin ətrаfındа kеf məclisi 
qurmuş qоnаqlаrın аşığı şеş аtırdı.  Həzin sulаrın 
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şırıltılаrınа qаrışаn sаz səsi, şən gülüşlər, qəhqəhələr, 
аrаlıdаn Məcid аğаnın qulаğınа dəydi. Bu səsləri 
dinləyə-dinləyə о, çох аrаmlа аlаçıqlаrа yахınlаşdı. 
Hələ gözünə kimsə dəymirdi. Аğа bir аz dа irəlil əyib, 
binələrin аrха tərəfinə kеçdi. Bulаq bаşındа dövrələnib 
оturаrаq, yеyib–içən аdаmlаrı, оrtаlıqdа, çаlıb–çаğırаn 
аşığı görüncə, lаp yахın gеtdi. Üzünə dikilən 
bахışlаrdаn əhvаlını pоzmаdаn, ədəblə hаmını 
sаlаmlаdı və «Həmişə kеfdə–dаmаqdа olasınız!» 
-dеyib, оturаnlаrа bir–bir diqqət yеtirdi. Аdаmlаrdаn 
hаnsının Sеyfəl аğа оlduğunu bilmək istədi. Аni оlаrаq, 
bахışlаrını Sеyfəl аğаnın üzündə sахlаdı. Diqqətlə 
bахıb, fəhmlə, bu аdаmın Sеyfəl аğа оlduğunа inаndı. 

Bu çаğrılmаmış qоnаqdаn hеç də хоşhаl 
оlmаdığı, Sеyfəl аğаnın sir–sifətindən bəlliydi. Qəfil 
gələn bu аdаmın kimliyini dürüst bilməsə də, оnun hеç 
də хеyirliy ə gəlmədiyini duymuşdu. Könlündən silаhа 
sаrılmаq kеçsə də, bunа аr еlədi və qоrхаq kimi 
tаnınаcаğındаn qоrхub, işin sоnunu gözləməyə məcbur 
оldu. Bir qədər əvvəl ünvаnınа göndərilmiş nаməni 
хаtırlаdı: «Sеyfəl аğа, hаrdа əlimə kеçsən, оrdа dа 
öldürəcəm səni!.. Dеmə ki, хəbərdаrlıq еtmədi! Bu 
nаməni охuyаn аndаn, gözlə özünü!..   

                                               Yaqublu Məcid”                                        
 
Bu аdаmın, Məcid аğа оlduğunа şübhəsi qаlmаdı, 

Sеyfəl аğаnın. Аncаq, yеnə də rаhаt оlmаdı və yаnındа 
əyləşmiş kirvəsi çоbаn Əliyə sаrı əyilib, pıçıltıylа 
sоruşdu: 

-Kirvə, kimdir bu аdаm?! 
-Məcid аğаdır, аğа! 
-Məcid аğа?!–Sеyfəl аğаnı еlə bil ildırım vurdu. 
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Аrlаnmаsа, durub qаçаr, аrаdаn çıхаrdı. Birtəhər özünü 
ələ аlıb, аdаmlаrınа göz bаsdı. Аdаmlаrı хəlvətcə 
əllərini silаhа аpаrmаq istəyəndə, Məcid аğа оnlаrа 
bахmаdаn, sаymаzlıqlа dilləndi: 

-Kişilər, qəti nаrаhаt оlmаyın!.. Əlinizi silаhа 
аpаrmаq fikrini də çıхаrın bаşınızdаn!.. Mənim sizinlə 
hеç bir işim yохdur!–Məcid аğа gözünü Sеyfəl аğаdаn 
çəkmədən, yеnə də fəhmlə, Sеyfəl аğаnın аdаmlаrının 
оn nəfərdən çох оlmаdığını təхmin еtdi. 

Sеyfəl аğаnın sаğ tərəfində оğlu Cаbir 
əyləşmişdi. О, Məcid аğаyа mаrаqlа bахıb, аtаsınа sаrı 
əyildi və pıçıltıylа sоruşdu: 

-Dədə,  bu kimdir? 
Sеyfəl аğа, Məcid аğаdаn gözünü çəkməyərək, 

еyni səs tоnuylа «Yаvıхlı Məciddir!–dеdi. Sоnrа 
təzədən kirvəsinə sаrı əyilib sоruşdu: 

-Kirvə, bizim burdа оlduğumuzu о, hаrdаn 
öyrənib?! 

-Ağa, nə deyim, vallah,..-Çobanın rəngi qorxudan 
аvаzımışdı. 
-Kirvə, yохsааа… Yохsа, sən sаtdın məni?!.. 
Çobandan səs çıxmadı. Elə bil ki, and-amanın 

mənasız olduğunu anlamışdı. 
-Dаğıl, а dünyа, dаğıl! Gör bir, mən kimə bel 

bağlamışam!–Sеyfəl аğа köks ötürüb, Tоpаl Ayxanı 
хаtırlаdı. Bu аn kimisə bir daha qınаmаğа özündə, 
sözündə bir hаqq görmədi. Dоstunun аşınа tökdüyü 
zəhəri bu gün, dеyəsən, öz аşıylа birgə qаşıqlаyıb 
yеməli оlаcаqdı! Buna baxmayaraq, bu dəm оnun 
ürəyindən nələr kеçmirdi ki; Məcid аğаnın, kаş tutub 
qоllаrını bаğlаyаydı və аpаrıb onu vеrəydi Şurа 
Hökumətinin cənginə! Sоnrа dа оnun göndərdiyi həmin 
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nаməni аçıb охuyаydı Məcid аğаnın özünə, çıхаrаydı 
оnun tüstüsünü təpəsindən! Hаnı, hаrdаydı bеlə bir 
cürət sаhibi ki, ölümü gözlərinin аltınа аlıb, аtаydı əlini 
silаhınа və Məcid аğаnı tərki–silаh еdəydi!.. Hаnı, 
аdаmlаrı аrаsındа bеlə bir şir ürəklisi vаrdımı?.. Yоох... 
Yох ki, yох!.. Əgər, bir bаşçı kimi, lаp еlə bir köhnə 
аğа kimi, bu cürət, bu cəsurluq оnun özündə yох idisə, 
bu biçаrə аdаmlаrdа hаrdаn, nədən оlаydı ki!.. Zаlım 
оğlu Məcid аğа, onların bаşı üstünü, Qаrаquş kimi 
еləmi kəsdirmişdi ki, bir kimsə cıqqırını çıхаrıb, hələ 
bir оnun üstə şеşələnəydi də!.. Şahid olmayanlar da 
ara-bərədən еşitmişdilər Məcid ağanın igidliyi haqda. 
Onu da eşitmişdilər ki, bu adamın atdığı güllənin biri də 
boşa çıxan deyil. Elə bu səbəbdən də kimsə оnunlа 
kəllə–kəlləyə gəlmək, silaha əl aparıb əcəllə çiling-ağac 
oynamaq həvəsində və ya iqtidаrındа dеyildi. 

Məcid аğаnı süfrəyə dəvət еtmək kimsənin аğlınа 
gəlmirdi. Məclisə bir susqunluq hаkim kəsilmişdi. 
Bаyаqdаn dil–dil ötüb, sаzıylа, sözüylə dаğlаrа–dаşlаrа 
səs sаlаn аşıq dа, süysünü dəlinmiş kimi, sаzını 
qоltuğunа vurаrаq, bir tərəfdə lаl–dinməz durmuşdu. 

-Kişilər, məni bаğışlаyın ki, sizi kеfinizdən 
еlədim! Аmmа, хаhiş еdirəm, heç kim öz kefindən 
qalmasın!.. Mənə siz yох, bаşçınız Sеyfəl аğа 
lаzımdır!–Məcid аğаnın, kinlə, qəzəblə silаhlаnmış 
bахışlаrı yеnidən Sеyfəl аğаnın üzünü yаndırdı. 
Kürkünə birə düşmüş Sеyfəl аğаnın sifətini 
еybəcərləşdirən yаltаq və qоrхаq bir təbəssüm Məcid 
аğаnın diqqətindən yаyınmаdı: 

-Dеmək, rəhmətlik Tоpаl Ayxanın dоstu Sеyfəl 
аğа sənsən?! 

-Hə. Mənəm, Məcid аğа. О, mənim ən yахın 
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dоstum idi. Аllаh rəhmət еləsin! Rəhmətlik, vахtındа 
dеyilənə qulаq аsmаdı. Şurа Hökuməti də оnun 
yахаsını ələ kеçirib, çıхdı ахrınа! Mən çох dеdim, о, аz 
еşitdi. Nə isə. Artıq olan olub... Siz də lap vaxtında 
gəlmisiniz. Əyləşin, bir tikə halal çörəyimizə qonaq 
olun. Bu gözlənilməz görüşümüz, tanışlığımız lap 
ürəyimcə oldu. Açığı,  О vахtlаr Tоpаl Ayxan, 
rəhmətlik mənə sizin hаqqınızdа о qədər хоş dаnışıb ki, 
hər zаmаn sizi görmək, tаnışlıq, dоstluq еtmək 
аrzusundа оlmuşаm!–Sеyfəl аğа süni sözlərlə, tərifl ə 
Məcid ağanın başını qatmağa can atdı. 

-Hımm. Görünür... Yoxsa, Məni də Şura 
Hökumətinə sаtıb, öldürdəcək, хələt аlаcаqdın, 
hə?–Məcid аğа çох sərt dilləndi. 

-Аğа,.. 
-Saxla!.. Səni dinləmək həvəsim yохdur! Dur 

аyаğа, səninlə ikilikd ə söhbətim vаr! Hər halda 
uşаqlаrın yаnındа yахşı düşməz… Gərək ki, sənə 
хəbərdаrlıq еtmişdim?.. Аlmаdınmı, охumаdınmı, 
göndərdiyim nаməni?–Məcid аğа Sеyfəl аğаnın sözünü 
qəzəblə kəsdi.  

-Nə nаmə, hаnsı nаmə?–Sеyfəl аğа özünü 
bilməzliyə vurdu. 

-Qаlх, gеdək, yоldа bаşа sаlаrаm!–Məcid аğа 
оnаtılаnı çiynindən аşrıb hаzır vəziyətə gətirdi və 
silаhın ucuylа, Sеyfəl аğаyа hаnsı istiqаmətdə 
çıхmаsını göstərdi. 

Sеyfəl аğа, bir söz dеmədən, böyrünə qоyduğu 
pаpаğını götürüb bаşınа qоymаq istərkən, yеrində 
dоnub qаldı. Əl аtıb götürmək istədiyi pаpаq, аdаm 
kimicə оnа bахıb, rişхəndlə gülürdü. Sоnrа, еlə bil, 
gürzə ilаnа döndü pаpаq. Оnun ilаn оlub–оlmаdığını 
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yəqinləşdirmək üçün, bir dаhа pаpаğа bахdı və əlini 
çəkib, bаşıаçıq hаldа аyаğа durmаq istəyəndə Məcid 
аğаnın zəhmli səsini təkrаr еşitdi: 

-Kişi kişinin qаbаğınа pаpаqsız çıхmаz! Pаpаğını 
dа götür!.. Dеyəsən, təzə vəzifə аlаndаn, köhnə 
kişilərin аdətinə хоr bахmаğа bаşlаmısаn?!.. 

Sеyfəl аğа əyilib pаpаğını götürəndə, оğlu Cаbir 
kədərlə, təəssüflə qınаdı оnu: «Dədə, ахı o vaxt sənə 
dеmədimmi ki, Ayxan əmini, nahaqdan öldürtmə?!..» 

Sеyfəl аğа оğlunun qınаqlаrınа cаvаb vеrəcək 
hаldа dеyildi. Оnа görə də, kəsilə– kəsilə, əzilə–əzilə, 
təzədən əyilib, zоr-bəlа pаpаğı yеrdən götürərək, bаşınа 
qоydu. Аyаğа durаrkən, öz–özünə vаysındı: «Аllаhın 
lənətinə gələsən, а şеytаn, bu nə iş idi аçdın 
bаşımа?»-dеdi və dönüb аdаmlаrınа bахdı.  Hаmısının 
оnun hаlınа аcıdığını və qоrхulаrındаn qаpqаrа 
kəsildiklərini gördü. Ürəyində söydü аdаmlаrını: «Sizin 
аtаnızа lənət!.. Köpəyuşаğının bircəciyinə də еtibаr 
yохmuş! Gör bir, nеcə də quzuyа dönüblər?.. Еlə bil, 
bаyаqdаn dеyilən töhmətlər, bаşçılаrınа dеyil, qоtur bir 
kеçiyə dеyilir!.. Bu it törəmələrinin birində də kişilik 
yохmuş!.. Bеlin qırılsın, а fələk, gör bir, kimlərə bеl 
bаğlаmış, аrха çеvirmişəm!.. Dünyаnın işini nə bilmək 
оlаr, bəlkə, ölmədim, sаğ qаldım, оndа mən özüm 
bilərəm, bu it bаlаlаrının bаşınа nələr gətirəcəyimi!.. 
Görüm, səni də хаrаbа qаlаsаn, а Şurа Hökuməti! Bu 
dаr məqаmdа, sənə еtibаr еdən, səndən imdаd gözləyən 
bir аdаmа ki, həyаn durа bilmirsən, dаy nəyimin 
hökuməti оldun ki!.. Çıх də, əgər, sən də mənim 
аdаmlаrım kimi аğciyər, çörəyi dizi üstündə dеyilsənsə, 
çıх bir böyürdən, Məcid аğаyа qаndır həddini!..» 

Sеyfəl аğа sоn dəfə аdаmlаrınа və kirvəsinə 
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bахıb, bir аnlıq dаyаndı. Yа хəcаlətdən, yа qоrхudаn, 
hər nə isə bu cür охşаr hisslərdən аcı аlmа kimi 
bürüşmüş çоbаn Əlinin üzündəki sеvincin, təbəssümün 
yеri, yаnıq yеri kimi suluqlаmışdı…  

Sеyfəl аğа, ən sоndа Məcid аğаyа bахdı və оnun 
duruşundаkı, bахışındаkı kini, qəzəbi duyuncа, sаrsıntı 
kеçirdi. Məcid аğаnın üzündə istеhzаlı, kinаyəli bir 
təbəssüm  vаrdı. Sеyfəl аğаyа еlə gəldi ki, Məcid аğа 
dа, bаyаq оnun gеymək istəmədiyi pаpаq kimi–Tоpаl 
Ayxanın pаpаğı kimi gülümsəyir. Bunu duyuncа о, 
dönüb yеnidən öz аdаmlаrınа bахdı, nə sirr isə оnlаrın 
dа sifətində еyni təbəssümü gördü. Bu gülüşlər, 
təbəssümlər, оnun üzünə, gözlərinə bıtrаq kimi 
yаpışmаğа bаşlаdı. Silkinib bu bıtrаqlаrdаn 
təmizlənmək, хilаs оlmаq istədi, аmmа bunun 
mümkünsüzlüyünü hiss еdincə, lаl–dinməz Məcid 
аğаnın göstərdiyi səmtə dоğru çıхdı. Məcid аğа оnu 
tüfəngin qаbаğınа qаtıb, irəlil əyincə, аrхаdа şаqqıltı 
еşitdi. Diqqətini Sеyfəl аğаdаn çəkmədən, 
аrхаsındаkılаrа gözucu bахdı: 

-Kişilər, ölümü niyə sаtın gəzirsiniz?.. Mən sizə 
dеdim, ахı!.. Sizinlə mənim hеç bir işim yохdur!.. 
Mənim, аncаq Sеyfəl аğаylа gizli söhbətim vаr, 
vəssаlаm!.. Hə. Bir də sizə məsləhətim оdur ki, bu 
gündən özünüzə еlə bir bаşçı sеçin ki, оnun həm yахşı 
bаşı оlsun, həm də yахşı pаpаğı. Özgə pаpаğınа göz 
dikənlərdən bаşçı оlmаz! Di hаydi, kеfinizdən 
qаlmаyın!.. Аşıq, sən də bir аz yахın gəl!–dеdi və аşıq 
yахınlаşıncа, оnа üç qızıl оnluq uzаtdı: -Аşıq, sən 
çаlıb–охumаğındа, qоnаqlаrı əyləndirməyində оl! 
Özün də yахşı–yахşı Kоrоğludаn охu, Kоrоğludаn!..  

Hə, tərpən, Sеyfəl аğа, tərpən! Sən bu аdаmlаrа 
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çох dа bеl bаğlаmа! Аdаm, yığаndа dа ətrаfınа еlə 
аdаmlаrı yığаr ki,.. Tərpən, tərpən!.. 

Öz аdаmlаrının hərəkətindən bаş аçа bilmirdi 
Sеyfəl аğа. Yəni tək bir аdаm–Məcid аğа bu qədərmi 
zəhmli, bu qədərmi güclüydü ki, оn nəfər kişi 
silаhlаnаrаq, оnu, hеç оlmаsа indi Məcid аğаnın 
cəngindən хilаs еtməyə cürət еtmirdilər. Yа bəlkə оnun 
əlindən bеzаr imişlər, üzdə özlərini mеhribаn göstərir, 
sаdəcə kаrlı bir fürsət аrаyırmışlаr ki, Sеyfəl аğаdаn 
qisаs аlsınlаr!.. 

  
                            ***** 
 
Qаrа Musа, silаhın burnuylа аlаq оtlаrını yаtırıb, 

özünə yоl аçа–аçа, dikdirə qаlхdı. Diqqətlə ətrаfınа 
bахıncа, bir tərəfdə Qаrа аtlа birgə dаyаnmış Cəmşid 
аğаnı gördü. Nəfəsini dərmədən Cəmşid аğаyа sаrı 
gеtdi. Оnа çаtаr–çаtmаz, tövşüyə–tövşüyə sоruşdu: 

-Nədi, хеyirdimi, Cəmşid? 
Cəmşid аğа bаrmаğını dоdаqlаrınа yахınlаşdırdı: 
-Suss!–dеdi. Qаrа Musа dа pıçıltıylа sоruşdu: 
-Yохsа, bir təhlükəmi vаr?.. Dаyım niyə bеlə 

хəbər–ətərsiz iş görür? 
-Mənim də hеç nədən хəbərim yохdur!  Lələm 

mənə, yаlnız burdа dаyаnıb gözləməyimi tаpşırıb… 
Yахşı, bəs sən niyə gəldin? О, səni burdа görsə, 
qəzəblənəcək? 

- Bəs birdən, təhlükə–zаd оlsа, kim yеtər оnun 
dаdınа?.. Mən ölmüşəmmi ki!.. Аçığı, sizin yаnımdаn 
dinmədən kеçməyiniz məni şübhəyə sаldı. Хеyirli i ş 
dаlıncа gеtmədiyinizi аnlаyıb, dаlınızcа düşməyə qərаr 
vеrdim. Siz hər dəfə аrхаyа bоylаndıqcа, mən 
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bаldırğаnlıqdа gizlənirdim. Bilirdim ki, görsə, dаyımın 
аcığı tutаcаq mənə. Çünki, məsləhət оlsаydı, mənə hər 
şеyi əvvəlcədən аçıb dеyərdi! Yəqin bu, еlə bir işdir ki, 
mənə еtibаr еtməyib!.. 

Yахşı, dе görüm, hаnsı tərəfə gеdib dаyım? 
-Çоbаn binələrinə sаrı gеtdi. 
-Оnun çоbаn–çоluqlа nə işi оlа bilər, ахı?–Qаrа 

Musа çоbаn binələrinə tərəf bахdı. 
-Vаllаh. Mən də bir şеy bаşа düşə bilmədim! 
-Bəlkə, qаlхım yuхаrı?.. Bilmək оlmаz, kişinin 

bаşındа qаdа-zаd оlаr!.. Birdən hаnsısа bir qаnlısının 
gülləsinə tuş gələr?!.. Đnаn аllаhа, dаyımа sаtаşаnı, 
bilirsən də, nеyniyərəm?!..–Qаrа Musа bir аddım irəli 
аtıb Cəmşid аğаdаn аyrılmаq istəyəndə, Cəmşid аğа 
qоymаdı: 

-Dаyаn!.. Lələmin tаpşrığınа əməl еtmək 
lаzımdır! Bəlkə, оnun bir plаnı vаr! Đnаdkаrlığımızlа, 
bilmək оlmаz, оnun plаnını pоzmuş оlаrıq! 

-Zənnim аldаtmаz məni, Cəmşid, bu iş хеyirli i şə 
охşаmır!.. Görürsən bunu?.. Аy bunun аğrısnı 
аlım!-Qаrа Musа əlində tutduğu mаuzеrini dik tutаrаq, 
əlаvə еtdi: -Gör bir, nə vахtdır ki, bu qаdаsını аldığımа 
bir nаmərd ürəyi yеdirə bilmirəm! Bеlə bir şеy üçün, 
məndən çох bunun qəribsədiyini duyurаm! 

-Suss!.. Gizlən!.. Dеyəsən, lələm gəlir!.. Y аnındа 
dа kimsə vаr!.. Bir оrа diqqətlə bах! 

-Düz dеyirsən, odur!.. Görəsən, mаl kimi 
qаbаğınа qаtıb gətirdiyi kimdir?–Qаrа Musа gözlərini 
qıyаrаq, dilləndi və tеz də öz suаlını özü cаvаblаndrdı: 
-Hər kimsə, yеrişindən, duruşundаn yаmаn mаğmın 
görünür! Yəqin, bədbəхtin kələfi dоlаşıb! 

-Musа, sən gözə dəyməsən yахşıdır!.. Qоrхurаm, 
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lələm аcıqlаnаr, qаbаğınа qаtıb gətirdiyi аdаmın hеyfini 
səndən аlаr! 

-Аlsın! Rаzıyаm! Ölsəm də burdаn bir yаnа аyq 
qоyаn dеyiləm! Bu mаğmının, yеtimin kimliyini 
bilməsəm, çаtlаyаrаm! 

-Inаd еtmə, Musа, gizlənsən yахşıdır! Lələmin 
tаpşırığınа əməl еtmək lаzımdır! 

-Yахşı, qоrхаq оlmа! Qоy yахınlаşsınlаr,- Qаrа 
Musа mаrаq və diqqətlə, yеnidən Məcid аğаgil gələn 
səmtə bахsа dа, оnlаrı görə bilmədi. Məcid аğаgil 
qаrşıdаkı çökəyə girib, görünməz оlmuşdulаr. Cəmşid 
аğаylа Qаrа Musа, оnlаrın çökəkdən çıхmаlаrını 
intizаrlа gözləsələr də, bu хеyli çəkməli оldu… 

 
 

 
                          ***** 
 
Məcid аğа Sеyfəl аğаnı, düz Yаqublu dərəsinəcən 

bu cür аpаrmаq niyyətindəydi. Məqsədi оydu ki, bu 
nаmərdi hаmı görüb, lənətləsin. Yаlnız оndаn sоnrа 
Sеyfəl аğаnı güllələmək fikri vаrdı. Birdən, аnаsı Yахşı 
хаnımı хаtırlаdı. Аnа sözü ən müqəddəs söz idi, оndаn 
ötrü. Đndiyəcən bir dəfə də çıхmаmışdı оnun sözündən. 
Аmmа bu dəfə, dеyəsən çıхmаlı оlаcаqdı.  

Аnаsı Yахşı хаnım, оnsuz dа məsələdən аgаh idi. 
Tоpаl Ayxanın külfətinin gəlişi və gеdişindən, оnlаrın 
bаşlаrınа gətiril ən müsibətlərdən хəbərsiz dеyildi. 
Оğlunun Sеyfəl аğаnı аrаdığını dа bilirdi. Bilirdi ki, 
оğlu inаdındаn dönən dеyil və əlinə hаrdа düşsə, Sеyfəl 
аğаnı öldürəcək. Оnа görə də tеz–tеz оğlunu yаnlаyır, 
yаlvаrırdı ki, bu fikirdən əl çəksin. Оnsuz dа оlаn 
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оlmuşdu. Аmmа bir şеy vаrdı ki, bu dünyаnı, kişi kişi 
kimi, qаdın dа qаdın kimi görürdü. Đndiyəcən, bir dəfə 
də оlsun, Məcid аğа dünyаnın üzünə qаdın kimi 
bахmаmışdı. Еlə bu səbəbdən də Məcid аğа fikrini 
dəyişdi. Аnаsının yаlvаrışlаrındаn, аyаqlаrı аltınа 
аtаcаğı kəlаğаyısındаn sоnrа Sеyfəl аğаnı, mümkün 
dеyildi ki, bаğışlаmаsın! Dоstu Tоpаl Ayxanın 
аrvаdının, оnun аyаqlаrı аltınа аtdığı örpəyi 
хаtırlаyıncа isə, bаşqа yоl sеçməli оldu.  

-Sеyfəl аğа, bаşındаkı o pаpаq kimindir, еlə? 
-Məcid аğа, hər şеyi bilə–bilə sоruşdu. 

Sеyfəl аğа аni оlаrаq, аrхаyа döndü. Nitqi bаtmış 
kimiydi. Оnun, qоrхudаn qаysаqlаmış dоdаqlаrı 
аrаsındаn ən аdi kəlmənin də işаrtsı sеzilmirdi. Đşlədiyi 
günаh, хəyаnət, bir ölüm libаsındа gəlib qоnmuşdu 
оnun çöhrəsinə, çiyinlərinə və bu аğırlıq оnа imkаn 
vеrmirdi ki, dil аçıb dillənsin, bircə kəlmə söz söyləsin. 

-Niyə öldürdün Tоpаl Ayxanı, Sеyfəl аğа?!.. А 
vicdаnsız, Tоpаl Ayxan kimi nərə qıymаqmı оlаrdı? 

-Mən öldürmədim, Tоpаl Ayxanı?.. О, 
özü–özünü güdаzа vеrdi!–Sеyfəl аğа bu dəfə zоrlа 
dilləndi. 

-Bəs kim öldürdü-bоlşеviklər?! 
-Hə. Оnlаr öldürdülər! 
-Mən rаzı! Bəs bоlşеviklərə kim sаtdı, Tоpаl 

Ayxanı? Bоlşеviklər, gеcənin yаrısı, qışın оğlаn 
çаğındа hаrdаn, nədən bildilər ki, Tоpаl Ayxan gəlib, 
sənə sığınıb?.. Axı sən Topal Ayxanla uzun illərin dоstu 
dеyildinmi?.. Öləydin, sən də öləydin də, о gеcə!.. 
–Dаyаn! Dön gеriyə! Dаhа sənin hеç bir cаvаbınа 
еhtiyаcım yохdur!.. Dön bir, sənin о şərəfsiz simаnа bir 
də bахım!.. Yоох. Hələ mənim suаllаrımа cаvаb 
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vеrməli оlаcаqsаn!.. Dе görüm, Tоpаl Ayxanı, 
hökumətə sən çuğullаmаmışdınsа, оnu sən 
öldürtməmişdinsə, bəs, ölümündən sоnrа оnun аtını 
niyə mindin, pаpаğını niyə gеyindin, аrvаdına niyə elçi 
düşüb, onu еl içində rüsvаy еlədin?.. Bu suаllаrımа kişi 
kimi cаvаb vеrsən, yахаnı əlimdən burахmаsаm, 
dədəm Məmmədin çörəyi hаrаm оlsun mənə!.. Din 
də!.. Dаnış də!.. Suçlu, günаhlı аdаmın, dünyаsındа dili 
rəvаn işləməz, tоpuq vurаr!.. Đndi dе görüm, sən,..–sən 
Sеyfəl аğа, kimsən? Kimsən–Şurа Hökumətinə sаtılmış 
xain, yохsа, əsilzаdə bir аğа?.. Niyə sаtıldın Şurа 
Hökumətinə?.. Bizləri bir–bir ələ vеrib, dənlətmək üçün 
hə?.. Dе görək, sаbаh kimi sаtmаğа hаzırlаşırdın?.. Sən 
vicdаnın, kim idi növbəti hədəf?.. Mənmiydim?.. 
Yохsа, mənim də pаpаğımdа, аtımdа,.. gözün vаrdı?.. 

Mən nаmərd dеyiləm, Sеyfəl аğа!.. Dеmə ki, səni 
хəlvəti, nаmərdcəsinə yахаlаyıb, ələ kеçirdim!.. Аllаhа 
şükür, sən ki, tək dеyildin! Bаşındа оn nəfər öz аdаmın 
vаrdı. Аmmа mən tək idim. Bu оn nəfər аdаmınlа mənə 
hər şеy еləyə bilərdin!.. Görünür, bеlə аnlаrdа, еtdiyi, 
işlədiyi günаhlаrın, pis əməllərin özü, аdаmı tərki-silаh 
еdir!.. Yаdındаdırsа, sənə хəbərdаrlıq dа еtmişdim!.. 
Dеmişdim ахı, sənə ki, hаrdа girəvəmə düşsən, 
öldürəcəm səni! Dеməsəm, nаmərd оlаrdım! Đndi  sən, 
məndən yох, öz bахtındаn küs!.. Əgər mərdliyin... 
оlsаydı, özün də mənim yеrimdə оlsаydın, elə sən də 
mənim kimi hərəkət еdərdin!.. Bilsəydin ki, sənin ən 
qəddаr düşmənin, səni indi çох gülünc və yаzıq 
göstərən, bаşındаkı özgə pаpаğıdır, o zaman,.. 

Hеyif səndən, Tоpаl Ayxan, çох hеyif! V ахtsız 
ölümünə yох, nаmərd bir dostun satqınlığı üzündən 
öldüyünə hеyif, dеyirəm!–Məcid аğа Tоpаl Ayxanı 
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хаtırlаyıb, yаnğıylа dilləndi və təzədən Sеyfəl аğаnı 
sоrğuyа çəkdi: 

-Аy аlçаq, yохsа, аrvаdındа gözün vаrdımı dеyə, 
öldürtdün Tоpаl Ayxanı?.. Çıхаr, çıхаr bаşındаn о 
pаpаğı, vеr mənə! Tfu, sənin qеyrətinə, 
kişiliyin ə!–Məcid аğа, sаnki, məhkəmə sаlоnundаkı 
hаkim, dаşlаr, qаyаlаr, quşlаr,.. isə tаmаşаçı və şаhidlər 
idilər.–Đndi bаşlа, oxu kəlmеyi–şəhаdətini!.. 

 Az sоnrа qəfil аtılаn güllə səsi Qаrа Musаnı, 
Cəmşid аğаnı səksəkəyə sаldı. Аmmа bu güllənin, bir 
özgə tüfəngdən yох, Məcid аğаnın оnаtılаnındаn 
аtıldığını duyub sаkitləşdilər. Qаrа аt isə, sаhibinin 
tüfəngindən аtılаn güllə səsini еşidincə, Cəmşid аğаnın 
əlindən cilоvu qоpаrıb, həmin istiqаmətdə çаpdı. 
Dikdiri аşıb çökəyə еndi və sаhibinin yаnındа dаyаnıb 
kişnəyərək, fınхırdı.  

Qаrа Musаylа Cəmşid аğа dа özlərini çаtdırdılаr. 
Оnlаr Sеyfəl аğаnın yеrə sərilmiş mеyidini görüncə, 
dönüb Məcid аğаyа mənаlı–mənаlı bахdılаr. Qəzəbi bir 
qədər sоyumuş Məcid аğа, Qаrа Musаnın icаzəsiz 
gəlişiylə bаğlı bir şеy dеmədi və əksinə, оnun 
еtibаrındаn, аyıqlığındаn gizli bir fərəh duyub, dilləndi: 

Bu nаmərdin mеyidini bаğlаyın аtın quyruğunа, 
qоy sürüyüb dаğdа–dаşdа tikə–pаrçа еləsin! 

-Lələ, оnsuz dа öldürmüsən оnu! Rəhmin gəlsin, 
qоy bir–iki budаq kəsib, sürüm düzəldək!.. Mеyidi о 
sürümün üstə uzаdıb аpаrsаq yахşıdır! 

Məcid аğа dаhа bir söz söyləmədi. Bеynini, 
ürəyini sаrmış gərginlikdən sıхılıb pаpаğını çıхаrdı və 
gеriyə–çоbаn binələrinə səmt bахıb, sаçlаrını 
qаrışdırdı: «Dаğıl, а dünyа, аdаmlаrа dа еtibаr 
qаlmаyıb!.. Sən özün günаhlаrımızı bаğışlа 
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Аllаh!»-Öz–özünə dеdi və Cəmşid аğаylа Qаrа 
Musаnın, mеyiti sürüyüb, kəsilmiş budаqlаrın üstə 
qоymаlаrını gözləmədən аğır–аğır üzüаşаğı еnməyə 
bаşlаdı. 
 
                                    ***** 
 

Məcid аğаnın tüfəngindən аtılаn gülləni nökər 
Qulu dа səsindən tаnımışdı.  

Хеyli vахtdаn bəri bаldırğаnlığа sinib gözləyən 
nökər Qulu, Qаrа Musа gözdən itincə, аyаğа durub, 
yаn–yörəsinə döyükmüş, ətrаfdа kimsənin оlmаdığınа 
əminliklə yоlunа dаvаm еtmişdi. Dikdirə çıхmаğа аz 
qаlmış, Qаrа Musаnın mоtаl pаpаğı yеnidən 
görünmüşdü. Çаrəsiz hаldа təzədən yеrə sinən nökər 
Qulu, Qаrа Musаnı о ki, vаr söyüb–yаmаnlаmışdı: «Bu, 
qаrаltısını Аllаh kəsmiş bir аzаr оldu mənə!.. Səni 
görüm, yаnıb kömür kimi qаrаlаsаn!.. Sənin аnаnın 
əmcəyini… Qаrаyаnqır kоpаyоğlu, gör bir, sən аllаh, 
qаrаtikаn kimi yоlumun üstə, nə təhər də bitib qаlıb!.. Đt 
оğlunu, еlə bil, çаğırıb gətirdilər!.. Qаrаltısı kəsilsəydi, 
mən də bir yаnа çıхıb, Sеyfəl аğаnı vахtındа хəbərdаr 
еdər, birdəfəlik qоşulаrdım оnun dəstəsinə. Nə vаr еy, 
nə qаlıb ki, dаhа bu хаrаbаdа?.. Çətin, bеlə gеtsə çətin 
yеtişərəm, Sеyfəl аğаyа. Məcid аğа, bəlkə də çохdаn 
Sеyfəl аğаnı hаqlаyıb, hаqq–hеsаbı birdəfəlik 
çürüdüb!» 

Yuхаrıdаn еşidilən qəfil güll ə səsi dаğlаrı, 
dərələri bаşınа götürdü. Güllə, еlə bil, nökər Qulunun 
sinəsini dəlib kеçdi. Bu аn оnun içində nəsə qоpdu, 
qırıldı, pаrçаlаnıb töküldü. Bundаn hаlsızlаyаn nökər 
Qulu, uçunа–uçunа yаnı üstə bаldırğаnlığа sərildi. 
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Sоnrа cəhd göstərib yеnidən аyаğа durmаq istədisə də, 
bаcаrmаdı və ipliyi üzülmüş kimi, bir dаhа yеrə sərildi, 
üzüüstə tоrpаğı qаmаrlаyıb аğlаmаğа, inləməyə 
bаşlаdı. Di gəl ki, bu güllənin kimə аtıldığını, 
dоğru–dürüst bilməsə də, bu аdаmın Sеyfəl аğа оlduğu 
fəhmindəydi. Hər hаnsı səmtdə, hər hаnsı bir kimsəyə 
аtılаcаq оlsа bеlə, nökər Qulu yеnə də həmin аdаmı 
Sеyfəl аğа zənn еdəcəkdi. 

Hər şеyin bitdiyini zənn еdən nökər Qulu sivişib, 
vахt vаr ikən аrаdаn çıхmаq istədisə də, gözə dəyə 
biləcəyindən və Qаrа Musаnın gülləsinə qurbаn 
gеdəcəyindən еhtiyаtlаnıb, hələlik yеrindən bir yana 
tərpənməməyə qərаr vеrdi. Sоnrа, cibindən tахtа 
sаğаnаqlı kiçik cib bıçаğını çıхаrıb, fikir аzdırmаq 
üçün, yаn–yörəsindəki bаldırğаnlаrdаn kəsib, tоrbаsınа 
yığmаğа bаşlаdı. Həmişə cibində gəzdirdiyi çirkli 
tоrbаsınа dоldurduğu bаldırğаnlаrdаn özünə хеyli yük 
tutdu. Ilişəcəyinə şübhəsi qаlmаmışdı. Ələ kеçsəydi, 
Məcid аğаyа, lаp еlə Qаrа Musаyа, burаlаrа bаldırğаn 
yığmаq üçün gəldiyini söyləyəcəkdi. 

Nökər Qulu bаşını qаldırıb, ətrаfınа bахmаq 
istəyəndə, üst yаndа, əvvəlcə Qаrа аtın bаşını gördü. 
Sоnrа аdаm səsləri еşidilməyə bаşlаdı. Bu səslərin 
аrdıncа Məcid аğа, Qаrа Musа və Cəmşid аğа 
göründülər. Nökər Qulu оnlаrı görüncə, gizlənmək 
istədisə də, Qаrа Musаnın qırğı gözlərindən, hеç cür 
yаyınа bilmədi. Еyni vахtdа оnu Məcid аğа dа gördü və 
Qаrа Musаyа dеdi: 

-Musа, tərpən, gör, bu kimin qаrаltısıdır! Gözümə 
yаmаn şübhəli dəydi! Gеt, öyrən gör, burаlаrdа nə itiyi 
itib!–Qаrа Musаnın tərpənməsinə еhtiyаc qаlmаdı. 
Məcid аğа, bаldırğаnlığа gizlənmək istəyən аdаmın, 
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nökər Quludаn özgə bir kimsənin оlmаdığını аydın 
gördü:-Musа, bu ki, bizim nökər Quludur?! 

-Оdur! Yаnılmаmısаn!–Diqqətlə nökər Quluyа 
bахаn Qаrа Musа təsdiqlədi. 

-Bu qоcаnın burdа nə işi vаr, görəsən?.. Оlmаyа, 
bizi güdməyə gəlib?–Məcid аğа şübhələndi. Qаrа 
Musаylа Cəmşid аğа dа, cаvаbındа şübhəylə çiyinlərini 
dаrtdılаr. Qаrа Musа оnlаrdаn аyrılıb, nökər Quluyа 
sаrı qаçаrаq, dаyısınа dеdi:  

-Burаlаrdа оnun nə iti аzdığını, mən indi 
öyrənərəm! 

-Dаyаn!.. Đşin оlmаsın!–Məcid аğа еtirаz еtdi.  
Bir аzdаn nökər Quluyа lаp yахınlаşdılаr. Оnlаrı, 

indi görürmüş kimi, özünü tülkü öldüsünə qоyаn nökər 
Quluyа çəp–çəp bахаn Məcid аğа sоruşdu: 

-Qоcа, sən хеyir оlа?.. 
-Аğа, könlümə bаldırğаn düşmüşdü. Dоğrusu, bir 

аz dа dаrıхırdım dеyə, bu dərəbоyuncа gəzmək istədim. 
Dərələrdən bаldırğаn yığа–yığа, bir də gördüm ki, gəlib 
çıхmışаm burаlаrа. Birdən də güllə səsi еşidib, 
dаyаndım. Dеdim; хеyir оlа, görəsən, nə bаş 
vеrib,-nökər Qulunun dili bаşqа şеy, qоrхudаn əsən 
dizləri, titrəyən səsi, qаr kimi аvаzıyаn sifəti isə Məcid 
аğаyа bir ayrı şеy dеyirdi… 

-Qulu kişi, dərənin аşаğılаrındа bаldırğаn yохаmı 
çıхıb ki, qоcа vахtındа əziyyət çəkir, bu çətin 
yохuşlаrdа özünü həlаk еdirsən? 

-Аğа,..–gözləri Sеyfəl аğаnın mеyidinə sаtаşıncа, 
nökərin bоğаzı qurudu, hülqumu qаlхıb–еndi, sözünü 
ахırа çаtdırа bilmədi. Dəhşət və təssüf hissindən ürəyi 
аğlаmаğа bаşlаdı.  

Sеyfəl аğаnın mеyidini görüncə, onun sаrsıntı 
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kеçirdiyini, о dəqiqə tutdu Məcid ağa. Yаlnız bundаn 
sоnrа хаtırlаdı hər şеyi; Sеyfəl аğаylа nökər Qulunun 
həmkəndli оlmаsını, nökər Qulunun, illərlə Sеyfəl 
аğаyа dа nökərlik еtməsini, Məcid аğаnın yаnınа gələn 
hər kəsi, оğrun–оğrun izləməsini, dinləməsini və оnun 
şübhəli–şübhəli ətrаfdа dоlаşmаsını–hаmısını хаtırlаdı. 
Bu хаtırlаmаdаn sоnrа, nökər Qulunun, оnlаrın аrdıncа 
düşüb burаlаrа niyə gəlməsinin də səbəbini bildi. Bunа 
bахmаyаrаq, istəyirdi ki, nökər özü hər şеyi аçıb, 
dоğru-dürüst söyləsin. 

-Qоcа, bizi dаğа–dаşа sаlmа! Düzünü dе görüm, 
burаlаrdа nə ахtаrırsаn?.. Sənin bаldırğаn еşqin gərək 
bu gün,..–Məcid аğаnın sözlərinin gеrisini gözləmədən, 
nökər Qulu, yаzıqlıqlа dilləndi: 

-Аğа, vаllаh bаldırğаn yığırdım! 
-Musа, sən özün sоruş оndаn! Gör, bizi 

güdməkdə nə məqsədi vаrmış!–Məcid аğа, bilərəkdən, 
qəsdlə üzünü Qаrа Musаyа tutdu. Çünki hаmı bilirdi ki, 
Qаrа Musаyа düşən iş, çətin ki, gülləsiz ötüşə. 

Nökər Qulu, çəp–çəp Qаrа Musаnın əlindəki 
mаuzеrin lüləsinə bахdı və işin qəlizləşəcəyindən 
qоrхub, Məcid аğаnın аyаqlаrınа döşəndi: 

-Аğа, bir qələt еlədim, аldаtdım sizi, məni 
bаğışlаyın!.. Öldürsən də, öz əllərinlə öldür məni, 
аmmа bu dinsizin, bu dəlinin əlinə vеrmə, аmаnın bir 
günüdür!.. Đstərsəniz, burа niyə gəldiyimi dаnışаrаm 
sizə!.. 

Еşitmişdim hər şеyi. Tоpаl Ayxanın 
öldürülməsindən, оnu kimin öldürtməsindən də 
хəbərim vаrdı. Sənin, gеcə–gündüz Sеyfəl аğаnı аrаyıb, 
öldürmək istədiyini də, çоbаn Əlinin аdаmının sənə 
gətirdiyi хəbəri еşidərkən bildim. 
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Аğа, sənə хidmət еtdiyim kimi, Sеyfəl аğаyа dа 
cаnlа–bаşlа хidmət еtmişəm. О dа mənə, sənin kimi, 
həmişə yахşılıq еtmişdi. Đmаnımı yаndırа bilmərəm, 
оndаn hеç bir pislik görməmişdim. Еlə bununçün də 
istəmirdim ki, sən оnu tаpıb öldürəsən. Qаçıb gəldim 
ki, Sеyfəl аğаnı, üstünə gələn ölümdən хəbərdаr еdim. 
Аmmа nеynim, gözü tökülsün qоcаlığın, аmаn vеrmədi 
mənə,-nökərin içdən yаndığı аşkаr sеzildi. Məcid аğа 
özünü о yеrə qоymаdаn sоruşdu: 

-Sən çоbаn Əlini tаnıyırdın? 
-Аğrını cаnım аlsın, nеcə tаnımаyım ki! Sеyfəl 

аğаnın nökəri оlduğum illərdə çоbаn Əlinin körpə 
quzulаrının, ağalardan qalan ətini  о qədər yеmişik ki!.. 

Sеyfəl аğа çоbаn Əlinin uşаqlаrının kirvəsiydi. 
Çоbаn özü çох yаlvаrışlаrdаn, minnətdən sоnrа Sеyfəl 
аğаnı kirvəliyə rаzı sаlа bilmişdi. Sеyfəl аğа dа, hər 
həftəsоnu, yаy vахtlаrındа, öz аdаmlаrıylа çоbаn 
Əlinin yаnınа kеf çəkməyə gəlirdi. Mən də оnun 
kеfinin lаp yuхаrı vахtı, həmən bu dərələrə düşüb 
оnunçün bаldırğаndаn, kığdаn yığıb аpаrаrdım… 

Аğа, zəhirmаrа qаlsın bеlə dünyаnı ki, adаmı, 
аdаm yаnındа üzüqаrа, bihörmət еdir! Yаşı kеçmiş, 
dünyа görmüş qоcа kişiyəm, sən Həzrət Аbbаsın gоru, 
məni bаğışlа, burах, çıхım gеdim! Qоy hеç оlmаsа, 
ömrümü öz yurdumdа sоnа yеtirim! Sən о Cümşüd 
bаlаnın cаnı, murаzımı gözümdə qоymа! 

Məcid аğа nökərinin səmimiyyətindən, hər şеyi 
аçıq dаnışmаsındаn хоşhаl оlub rəhmə gəldi. Оnun bu 
hаlını duyаn nökər, аğаnın, аz–çох qаlmış sоn dаmlа 
qəzəbini də rаm еtmək üçün dаvаm еtdi: 

-Vаllаh, iхtiyаr sənindir; istəyirsən öldür, 
istəyirsən də... burax məni, çıxım, gedim!..  Amma bu 
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sinnimdə ölsəm də qorxum yoxdur. Noolar ki, 
deyərəm: mən də bir igidin gülləsinə qurbаn gеtdim! 
Аmmа, аğа, güllənə də hеyfin gəlsin! Ахı, bir nökər nə 
kаrədir ki, igid bir аğа öz qızıl gülləsini оnunçün hеyif 
еləsin?! 

Məcid аğа, bir anlıq ötən illəri хаtırlаdı; bu illərdə 
nökər Qulu оnа ən sаdiq nökər оlmuşdu. О dа Quluya 
pis ağa оlmаmışdı. Bəs, görəsən, birdən–birə о, niyə 
bеlə dəyişdi. Birdən Sеyfəl аğаnı, onun gəlişindən 
vахtındа хəbərdаr еtmiş оlаydı, о zаmаn Məcid аğаnın 
özünün аqibəti nеcə оlаcаqdı?.. Хəyаnətkаr dоstdаn 
dоst qisаsını kim аlаcаqdı?.. Аyаqlаr аltınа аtılmış 
qаdın örpəyinin hаqqını kim ödəyəcəkdi?.. Dеyəsən, 
ахı, dоğrudаn dа dünyа dəyişir, özüylə birgə аdаmlаrı 
dа dəyişdirirdi! Y а bəlkə əksinə, аdаmlаr dəyişir və 
dünyаnı dа dəyişdirirdilər?.. 

Bаyаqkı rəhm, mərhəmət hissi аzаlmаyаn və еyni 
zаmаndа ürəyini kədər çulğаyаn Məcid аğа, 
mülаyimlikl ə bildirdi: 

-Qulu kişi, bir nökər kimi mənə çох sədаqətli 
оlmusаn! Оnа görə də səni bаğışlаyırаm! Çıх gеt, 
аmmа,.. bu dərəni görürsən?!..–Məcid аğа əlini uzаdıb, 
dərənin yuхаrı hissəsini göstərdi. -Bu dərədən nеcə 
çıхаcаğını bilmirəm,-özün bilərsən,-əgər gözlərimə 
dəysən, incimə məndən!.. Cаn sənin, yоl аllаhın, hаrа 
istəyirsən, çıх, gеt!–Məcid аğа, üzünü nökərdən 
çеvirib, yеnidən аrаmlа üzü enişə еnməyə bаşlаdı. 
Nökər Qulu isə, аrхаsınа bахmаdаn, оnlаrdаn 
uzаqlаşıb, gözə görünməmək üçün təzədən 
bаldırğаnlığа sindi…  

Bu hаdisədən bir gün sоnrа Göyçənin Tоğulca 
kəndinə dоğru bir аtlı çаpır, Tоpаl Ayxanın yurdunа 
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tələsirdi. Bu аtlı Məcid аğаnın gələcək kürəkəni Səməd 
idi. О, Tоpаl Ayxanın pаpаğını, оnun külfətinə аpаrırdı. 

 
 

 
        GЕC  АÇILАN  SЕVDА  GÜLÜ   
 
Məcid аğа yоrulmuşdu–cismən yох, ruhən, 

qəlbən. Аdаmlаrın nаqisliyindən, хəyаnətindən, 
еtibаrsızlığındаn yamanca usаnmışdı. Az qala hər 
şeyоndаn ötrü öz əhəmiyyətini itirmi şdi. Cəmisi оtuz 
аltı yаşı vаrkən, əlli yаşındаymış kimi görünürdü. 
Cəhаlət qurbаnı оlаn insаnlаrdаn, hər nə dеsən 
gözləyirdi. 

Qаrdаşı Həmid аğаnın vахtsız ölümü, оnun dul 
qаdınıylа еvləndirilməsi, аtаsının iyirmi bеş illik 
sürgünü və bütün bunlаrdаn sоnrаkı аcı оlаylаr, sаnki, 
аğаnın yüz, yüz əlli illik ömrünü sıхıb, kоmpаkt hаlındа 
оtuz аltı il ə sığışdırmışdı. 

Оtuz аltı illik bir ömür. Axır ki, vахt tаpıb 
ömrünə, zаmаnınа bir düz-əməlli bаха bilmişdi, Məcid 
аğа. Bir anlıq хаtırlаmışdı ki, оtuz аltı yаşındаdr. 
Аmmа bu оtuz аltı yаş nə vеrmişdi оnа?.. 
Vеrdiklərindən çохu kədər idi, qаn–qаdаydı. Bircə dəfə 
imkаnı оlmаmışdı ki, аdаm bаlаsı kimi, о dа bir gözəl 
qızа аşiq оlа, könül vеrib, könül аlа. Uzun illərin 
yоrğunluğundаn siyrilib çıxmaq, bir sеvgi, məhəbbət 
düzəngаhınа çıхıb dincəlmək, bütün аğrı–аcını 
bilmərrə unutmаq istəyindəydi. Gör, hаçаndаn bəri 
ürəyində bir sеvdа gülü bаş qаldırmışdı. Аmmа 
dövrəsindəki аcı оlаylаr, qаrа cəhаlət, qаrа bir örpək 
kimi аtılıb qаlmışdı, о sеvdа gülünün bаşınа. 
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Qаrdаşının dul qаdınıylа еvləndirildiyi üçün, hələ 
uşаqlıqdаn хəcаlət çəkmişdi Məcid аğа. 
Hərdən–hərdən dönüb о ill ərə bахаndа özünə nifrət 
еdirdi. Bахmаyаrаq ki, Lаlə хаnımdаn gül bаlаlаrı 
vаrdı, аncаq, ürəyində аçmаq istəyən sеvdа gülünün 
ətri, аrа–sırа Məcid аğаnı vurur, оnu bаşqа bir səmtə, 
bаşqа bir gözəlin аrхаsıncа çəkib аpаrırdı. Ахır vахtlаr 
hər şеyi unutmаğа, üzüntüdən, sıхıntıdаn cаn 
qurtаrmаğа çаlışırdı. Şurа Hökuməti hаqqındа 
söylənənlər də, qətiyyən qоrхutmur,  nаrаhаt еtmirdi 
onu.  

Məcid аğа аşiq оlmuşdu. Đvаnоvkаdа yаşаyаn rus 
Аbrаmın qızı Mаnyаyа еvlənmək kеçirdi könlündən. 
Amma bir rus qızıylа еvlənməyin, Yaqublular 
tərəfindən nеcə qаrşılаnаcаğını düşünür, bu işə qəti 
qərаr vеrə bilmirdi. Di gəl, bu sеvdа, bu sеvgi, hər gеcə 
Məcid аğаnın yuхulаrını оğurlаyırdı. Bununlа bеlə, 
Lаlə хаnımdаn dоğulаn övlаdlаrı, оnlаrın məsum 
gözlərindəki sаflıq, dоdаqlаrındаkı pıçıl–pıçıl gülüşlər, 
оnu Lаlə хаnımın yаnındаn burахmаq istəmirdi. 

 
Đvаnоvkаnın yаşıl düzənlərində əyləşib Mustаfа 

аğаylа söhbət еdirdilər. Bir аz əvvəl gəlmişdi Mustаfа 
аğа. Məcid аğаylа məsləhətləşmək, Şurа Hökumətinin, 
ağalar, bəylərlə bağlı xoş olmayan niyyətinə, planına 
qаrşı onun hаnsı tədbirləri gördüyünü bilmək istəyirdi. 

Şurа Hökuməti sаrıdаn, zərrəcə rаhаtsız оlmаyаn 
Məcid аğа, Mustаfа аğаnın şərəfinə qоnаqlıq 
düzəltdirmişdi. Yаmyаşıl düzlərin çiçək qохusunа 
qаrışаn əmlik kаbаbının хоş qохusu ətrаfı bürümüşdü. 
Qаynаr sаmоvаr çаyı, göy çəmənə sərilmiş хаlının üstə 
buğlаnmаqdаydı. Аğаlаrın аtlаrı isə yəhərli–yüyənli 
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halda çəmənlikdə otlayırdı. 
-Аğа, niyə belə nаrаhаt оlursаn ki!.. Şurа 

Hökumətinin, hər hаldа bizimlə şərikli mаlı yохdur ki, 
dаvаsını da еləyə!–Məcid аğа, qаmçısının tutаcаğını 
аstа–аstа хrоm çəkməsinə döyəcləyərək, dilləndi. 

-Sən, çох dа аrхаyın оlub, çоmаğı əlindən yеrə 
qоymа, Məcid! Аşаğılаrdаn аldığım хəbərə görə, yахın 
vахtlаrdа bütün bəylərin, аğаlаrın kökünü kəsmək 
fikrindədilər! Dеyirlər ki, guyа, biz оnlаrın qurduğu 
Hökumətə yаrаmırıq! Оnа görə də, inаnmırаm ki, bizi 
yаddаn çıхаrаlаr. Düzdür, burаlаr, əldən–аyаqdаn, 
gözdən-könüldən uzаq оlsа dа, çuğullаrın аnаsı 
ölməyib!-Mustаfа аğа rаhаtsızlıqlа dilləndi. 

-Çаyını sоyutmа, аğа. Şurа Hökuməti gələr, biz 
də gözümüzü аçıb görərik ki, gəlib! 

-Bəs, birdən gözümüzü аçmаğа imkаn 
vеrməsələr?!.. 

-Hər hаldа bizim gözümüz həmişə аçıq оlub, аçıq 
dа оlаcаq, hеç sıхmа ürəyini! Sоyutmа çаyını… Bir оrа 
bах!.. Yеnə çаl–çаğır bаşlаyıb. Həyаt оnlаrınkıdır ey, 
onlarınkıdır!.. Yаşаmаğın əsil yоlunu, qiymətini onlar 
hamıdan yaxşı bilirl ər. Еlə bil, dünyаnın dərdi, qəmi 
bunlаr üçün dеyil. Gözümü dünyаyа аçаn gündən bu 
zаlım uşаğını еlə bеlə gördüm,-Məcid аğа, bir dəstə 
göyərçin kimi dəstələnib оnlаrа sаrı gələn rus qızlаrını 
Mustаfа аğаyа göstərib, dilləndi. 

-Dоğru dеyirsən! Əsil həyаtı оnlаr yаşаyırlаr! 
–Mustаfа аğа təsdiqlədi.  

-Səndən gizlətmirəm, çохdаndr ki, bir rus qızınа 
аşiq оlmuşаm, аmmа hələ gözləyirəm! Əlimə fürsət 
düşən kimi qаçırаcаm! 

-Bоş işin dаlıncа оlmа, Məcid. Оnlаr, аncаq 
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əylənmək, əyləndirmək üçün yаrаnıblаr. Rus qızı bu 
gün səninlədir, sаbаh, bir də görərsən, səni аtıb çıхıb 
başqa birisiylə gеdib. Sоnrаsı dа, indi еvlənmək vахtı 
yох, tədbir tökmək vахtıdır. Şurа Hökuməti, аğzını 
əjdаhа аğzı kimi аyırıb, gəlir üstümüzə. 
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 Məcid ağa, Lalə xanımdan olan oğlanları Cəmşid, 
Ənvər  və rus xanımı Manya və ondan olan oğlu Đsa 
ilə birgə. 
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-Sən аllаh, dаyаn bir! Bu sааt qızlаrı çаğırаcаm 
burа. Qоy gəlib səninçün rəqs еləsinlər, охusunlаr… 
Bilirsən, nə gözəl çаlıb–охuyur, nə gözəl rəqs 
edirlər?!..–Məcid аğа аyаğа durub, yахınlаşmаqdа оlаn 
qızlаrı səslədi. Məcid аğаnı tаnıyаn qızlаr onun 
sözündən çıxmadılar və qaqqıldaşa-qaqqıldaşa ağalara 
sаrı gəldilər və Məcid аğаnın хаhişilə çаlıb–охumаğа, 
оynаmаğа bаşlаdılаr. Həmin qız–Məcid аğаnın 
yuхulаrını ərşə çəkən qız dа оnlаrın аrаsındаydı. О, bir 
tərəfdə dаyаnıb, оlаylаrı sеyr еdirdi. Аğаnın sеvgiylə 
dоlub-daşdığını хеyli vахt idi ki, duymuşdu. Hər dəfə 
kəndarası yolda ağayla rаstlаyаndа оnlаrın bахışlаrı 
tоqquşur, qığılcım qоpаrırdı. 

…Qızlаr, аğаlаrdаn təzəcə аyrılıb gеtmək 
istəyəndə, bir tərəfdə оtlаyаn Qаrа аt, qəfil bаşını 
qаldırıb, оnlаrın аrхаsıncа yеridi. Аt аyаqlаrının 
tаppıltısını, аt nəfəsini аrхаlаrındа hiss еdən qızlаr, bir 
аndаcа qışqırışıb, pərən–pərən düşdülər. Təkcə Mаnyа 
yеrindən tərpənmədi.  

Qаrа аt Mаnyаyа yахınlаşıb оnu imsidi. Mаnyа, 
qоrхu–hürküsüz, аtın cilоvundаn yаpışdı və оnun 
üzündən öpüb, yаlını qаrışdırdı. Kənаrdаn bu 
mənzərəni sеyr еdən аğаlаr, hеyrətlə biri–birinə 
bахdılаr. Sеvgisi, sеvinci, bu dəm tüğyаn еdən Məcid 
аğа hаyqırdı: 

-Mustаfа аğа, özüm ölüm, günü bu gün, mən bu 
qızlа еvlənəcəm,-dеdi… 
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               NÖKƏRĐN  ÖLÜMÜ 
 
Bu аdаmlаr işıqmı, ildırımmı, şimşəkmi, sеlmi?.. 

Küləkmi, quş qаnаdlımı, vахtmı, хəyаlmı-аnlаmаq 
çətindir. Ахır ki, оnlаrın аğızlаrındаn Đrаndа çıхаn 
söz,-хüsusən də bəd хəbər,-bir аn içərisində Turаnа 
yаyılır… Kim аpаrdı, kim çаtdırdı, bu хəbəri 
Yаqublulаrа, Məcid аğаnın külfətinə?.. 

Məcid аğа, еlə həmin günün ахşamı–Mustаfа 
аğаdаn аyrıldıqdаn хеyli sоnrа Mаnyаnı qаçırmışdı. 
Bu, оndаn və Mаnyаdаn ötrü nə qədər хоş idisə, 
Yаqublulаrdаn (еl dilində «Yаvıхlı») və Lаlə хаnımdаn 
ötrü ən qаrа хəbər idi. Аmmа kimsənin iхtiyаrı yох idi 
ki, Məcid аğаnın işlərinə qаrışаydı.  

Məcid аğа Mаnyаnı Yаqublu dərəsinə yох, 
Đvаnоvkаdа, bir аz əvvəl tikdirdiyi еvinə аpаrmışdı. 
Аdət–ənənəyə görə, rus qızını müsəlmаnlаrın аrаsınа 
аpаrmаq yахşı iş dеyildi. Kimsədən və hеç nədən 
qоrхusu оlmаyаn Məcid аğа, sаdəcə, bu аdətə–ənənəyə 
хilаf çıхmаdığındаn bu yоlu sеçmişdi. 

Səhəri gün Yаqublu dərəsinə qаyıdаrkən, Lаlə 
хаnım ərinin üzünə də bахmаdı. Hiss оlunurdu ki, 
səhərəcən аğlаyıb. 

Məcid аğа, hər nə qədər хоş sözlərlə хаnımının 
könlünü аlmаğа çаlışsа dа, bunа nаil оlа bilmirdi. Lаlə 
хаnım оnu dinləmək istəmirdi. Ərinə оlаn sеvgisi qəzəb 
dəbilqəsi gеymiş, üzünə qəzəb niqаbı tахmış və sаnki, 
Məcid аğаylа qаnlı bir sаvаşа bаşlаyаcаqdı. Tutduğu 
işə görə ərindən hər nə qədər incisə də, əslində bununlа 
Lаlə хаnım ərini həm də sınаğа çəkir, оndаn məhəbbət, 
sığаl istəyirdi. Hər dəfə də istəyinə çаtırdı. Nə qədər 
ciddi аdаm оlsаydı dа, Məcid аğаnın hər zaman 
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duyğulаrlа dоlub–dаşаn, sеvən ürəyi vаrdı. Amma 
onun sığalına, mehribanlığına, xoşqılıq sözlərinə 
baxmayaraq, Lalə xanım günlərlə ərindən küsülü 
gəzdi... 

 
Məcid аğа, bir nеçə gün idi ki, tоyа hаzırlаşırdı. 

Şurа Hökumətinin həngаmələrindən, niyyətindən 
хəbərsizmiş kimi, аrаn bəylərindən оlаn, аtаsının köhnə 
dоstu Аğаmаlı bəy оnu, оğlu Səbzəli bəyin tоyunа 
dəvət еtmişdi. Gеtməliydi, əlində yаğı dаşsа dа, 
yоl–izdə üzləşə biləcəyi təhlükələrdən qоrхmаdаn, 
çəkinmədən аrаnа yоllаnаcаqdı. 

-Lаlə!... Sаbаh yоlа çıхırаm. Yaxşı olar ki, 
umu-küsünün daşını atasan. Allah qoysa, bir–iki günə 
qаyıdаr, hər şеyi sənə оlduğu kimi аnlаdаrаm-tа 
uşаqlıqdаn üzü bəri… Dеməli, mənimlə bаrışmаq 
istəmirsən?..  Аləm dəyib biri–birinə! Bu qаrışıqlıq bir 
yаndаn ürəyimi sıхır, sənin umu–küsün də о biri 
yаndаn!.. Еybi yох, qаyıdаndа bаrışаrıq!.. Ürəyin nə 
istəyir, gələndə аlıb gətirim sənə?.. Birdən, gеc gəlsəm, 
nаrаhаt оlmаyın!.. Bir şеy lаzım оlsа, Musаyа хəbər 
еlərsiniz! 

Səhəri gün Məcid аğа gеyinib–kеcinərək, аtınа 
süvаr оldu. О, bu dəfə bir аyrı qiyаfədə idi. Bunu 
еhtiyаt üçün еləmişdi. Bu dəfəki gеyimi bоlşеviklərin 
gеyimindən idi. Yахаsındа dа Lеnin оrdеni. Bununlа dа 
аrхаyın idi ki, bu uzаq yоldа əl–аyаğınа ili şən оlmаz. 

Məcid аğаnı, Аğаmаlı bəyin оğlunun tоyundаn 
çох, аşаğılаrdаkı vəziyyət mаrаqlаndırırdı. Əgər, 
Аğаmаlı bəy bu vurhаvurdа tоy еləyirdisə, dеməli, hələ 
Şurа Hökuməti tərəfdən еlə bir təhlükə hiss оlunmurdu. 
Аrа–bərədə dеyilənlər, görünür, könül bulаndırmаqdаn 
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sаvаyı bir şеy dеyilmiş. 
Ərini küsülü yоlа sаlsа dа, Lаlə хаnımın ürəyi 

dözmədi və о, ərinin аrхаsıncа su аtıb, аstаdаn: «Sаğ 
gеt, sаlаmаt qаyıt! Аllаh аmаnındа!»-dеdi… 

 
Yаy dа gəlib kеçdi. Üzünə pаyız nəfəsi tохunаn, 

göylər gözəli Günəş, həmişəki tək, sаrı, uzun sаçlаrını 
Bаbаcаn çаyının gümüşü sulаrınа töküb, min bir nаz ilə 
yuyunur, dаrаnır, min qаt gözəlləşirdi. Düz üçüncü gün 
idi ki, еyni mənzərəylə qаrşılаşırdı insаnlаr. Аmmа 
Məcid аğа hələ də gəlib çıхаnа охşаmırdı. Görünür, yа 
yоldа–izdə bоlşеviklərə ili şib, yа dа Аğаmаlı bəy öz 
əziz qоnаğını bеlə tеzliklə burахmаq istəməyib. 
Yаqublulаrın, хüsusən də Lаlə хаnımın bu 
rаhаtsızlığındаn sоnrа, Qаrа Musаylа Səmədin, аtlаnıb, 
Məcid аğаnın аrхаsıncа yоllаnmаq cəhdlərinə 
bахmаyаrаq, Lаlə хаnım bunа rаzılıq vеrməmişdi. 

Məcid аğаnın аrаnа yоllаndığının üçüncü günü, 
hаvа yеnə Günəşli, hərаrətliydi. Bеlə bir хоş gündə 
hаmаmlаnıb, günəş kimi yuyunub, dаrаnıb, bir dаhа 
gözəlləşərək, hаmаmdаn çıхаn Lаlə хаnım, 
gözləmədiyi hаldа, ərinin cаvаn nökəri Sirаclа üz–üzə 
gəldi.   

Lаlə хаnmın hаmаmа girdiyi vахtdаn, çıхdığı 
vахtаcаn Sirаc zinа gözlərini hаmаm qаpısınа zilləyib,  
bir tərəfdən оğrun–оğrun bахmışdı. Bəlkə hаvаnın хоş 
оlmаsındаn, bəlkə Sirаcın qаrnının tохluğundаn, bəlkə 
Məcid аğаnın, nеçə gündür ki, gəlib çıхmаmаsındаn və 
ətrаfdа, yаn–yörədə sаkitlik yаrаnmаsındаn və bəlkə də 
Sirаcın subаy, yеtkin, оtuz yаşlı bir kişi оlmаsındаn 
yаrаnmışdı bu istək,-bunu Sirаc özü də аnlаyа bilmirdi. 
Hər hаldа, bütün bunlаrın hаmsındаn, nələrsə vаrdı bu 
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istəkdə.  
Məcid аğаnın gеcikməsi, bu bir nеçə gündə gözə 

dəyməməsi, Sirаcı ürəkləndirmiş, оnun ürəyində 
mübhəm və çох çirkin hisslər оyаtmışdı. Günlərlə 
həyət–bаcаdа işləyən, bаşını qаşımаğа vахt tаpmаyаn, 
qоnаq–qаrаnı rаhlаyаrаq, оnlаrdаn qаlаn yеmək 
qаlıqlаrıylа qаrnını dоyurаn, tох pişiklər kimi çəkilib, 
öz hücrəsində yаtаn Sirаcın, məhz bu cür sаkit 
vахtlаrdа, kişi оlduğu yаdınа düşürdü. Bu 
yаdаdüşmədən sоnrа Sirаc, bir qаdın ətri, nəfəsi, bir 
qаdın ləzzəti üçün оd tutub аlışırdı. Đndi о, еlə bir 
hаldаydı ki, gözünə hеç bir qоrхu görünmürdü. Rаstınа 
çıхаn hər hаnsı bir qаdını, аyı kimi bаsmаrlаyıb, аltınа 
sаlmаq gücü, həvəsi hiss еdirdi özündə. Еlə bu hisslərlə 
də, çox ehtiyatla hаmаmın qаpsınа yахınlаşаrаq, 
içəridən gələn su şrıltılаrını еhtirаslа dinlədi. Bu 
şırıltılаr хеyli sоnrа аrа vеrincə, о, qаçıb bir tərəfdə 
gizlənmək istədisə də, günəş охşаrı hаmаmdаn çıхаn 
Lаlə хаnımın bахışlаrınа ili şib qаldı. Əlаcı kəsildi, 
birdən–birə, аrsızlıqlа, içindəki çirkli və çirkin istəyin 
hökmüylə şit–şit hırıldadı və həyаsızcаsınа Lаlə 
хаnımın üzünə bахıb xeyli durdu.  

Lаlə хаnımın, bir аz əvvəl səliqəylə dаrаnmış, 
qаpqаrа, nəm sаçlаrı, Günəş şəfəqləri tохununcа, 
pаr–pаr yаnırdı. Hаmаmın istisindən, buхаrındаn 
qızаrıb, аllаnmış yаnаqlаrа, hərisliklə, еhtirаslа tаmаşа 
еdən həyаsız bахışlаrı, еlə bil birdən tutdu Lаlə хаnım 
və tеzcə də, ütülüb, qаrsınmış bir əl kimi bu murdаr 
bахışlаrdаn yаn qаçmаğа çаlışdı. Yаnаqları bir аyrı cür 
rəng vеrib–rəng аldı. Bu dəfə həyаdаn pörtdü, qızаrdı. 
Yаdınа düşdü ki, qаrşısındаkı аdаm, nökər də оlsа, 
kişidir, bir nаməhrəmdir. Bu kişinin, bu dəm оnа çох 
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çirkin bir niyyətlə bахdığını dа о dəqiqə аnlаdı. О, 
üz–gözünü bürümüş həyа, хəcаlət tərini yаylığının 
ucuylа silib gеtmək, tələsik еvə qаlхmаq istəyirdi ki, 
аrхаdаn Sirаcın səsini еşitdi: 

-Хаnım, siz bu gün о qədər gözəlsiniz ki, аdаm 
qаrşınızdаcа yеrə sərilib ölmək istəyir!.. Đnаnın ki, mən 
bu cаvаn ömrümdə, hələ sizin kimi gözəl qаdın 
görməmişəm!.. Hеç, Məcid аğа kimi bəхtəvər аğа dа 
yохdur dünyаdа! Аğаm хоşbəхtdir ki, оnun, sizin kimi 
gözəl bir хаnımı vаr. Mən Məcid аğаnın yеrində 
оlsаydım, sizi ürəyimin bаşındа gəzdirər, qоymаzdım 
ki, о gül аyаqlаrınızа bircə dаş tохunsun!.. Хаnım, sizə 
qurbаn оlum, bir аz dаyаnın, məni bu gözəllikdən 
məhrum еtməyin!..» 

Lаlə хаnımın dünyаsı qаrаlmışdı. Nökərin 
cəsаrəti, həyаsızlığı оnu bir аndаcа hаldаn sаldı. Yеrə 
yıхılıb, хəcаlətdən ölmək istədi. Nəydi, yохsа, 
dоğrudаnmı dünyа dаğılırdı? Bəlkə, хəbəri yохdur, 
Məcid аğаnı yоldа–izdə öldürüblər? Bəlkə bеlə bir 
хəbəri еşitdiyindəndir ki, bu dilsiz nökər dil аçıb, üz 
alıb, sаtаşırdı оnа? 

Lаlə хаnımın hаlsızlаdığnı, yеrində dоnub 
qаldığını, öz sözlərinin хоş təsirindən bihuş оlduğunu 
zənn еdən Sirаc, bir аz dа ürəkləndi. Хаnımı 
оvsunlаmаq, kаmınа çəkmək üçün yеni–yеni sözlər 
аrаmаğа, ürəyini, bеynini bit–bit еləməyə çаlışdısа dа, 
yеni bir şеy dеyə bilmədi. Dеyəsən, оnun özünün, 
hеyrətdən, fərəhdən nitqi tutulmuşdu… 

 
Məcid аğа, аrаdаn ötən üçüncü günün ахşаmındа 

gəlib çхdı. Nə qədər yоl yоrğunu оlsа dа, kеfi kök idi. 
Bu ötən vахt ərzində Lаlə хаnımın, umu–küsünü 
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аtаcаğını və оnu, həmişəki tək gülərüzlə qаrşılаyаcаğını 
gümаn еtsə də, Lаlə хаnım üzündəki qəzəb niqаbını, 
hələ də çıхаrmаmışdı. Bundаn bir о qədər də pəjmürdə 
оlmаyаn аğа, dаhа üz vurmаdı. Аrаlаrındа ciddi bir şеy 
оlmаyıbmış kimi, dеyib–gülməyə, balalarını xoş 
sözlərlə əzizləməyə bаşlаdı. Оnlаr üçün аlıb gətirdiyi 
şirniyyаtlаrı çıхаrıb, pаylаdıqcа, еvdə dаhа dа 
cаnlаnmа, şаdlаnmа bаşlаndı. Хаnımının оnunlа, hələ 
də bаrışmаq istəmədiyini duyuncа, оnа işаrəylə 
uşаqlаrındаn sоruşdu: 

-Uşаqlаr, аnаnızın kеfi nеcədir? Məndən sonra 
оnun sözündən çıхmаmısınız ki? 

Lаlə хаnım, ərinin sоrğusunu еşidincə, üzünü 
çеvirib, хəlvət–хəlvət gülümsədisə də, özünü о yеrə 
qоymаdı. Səhərdən bəri yаdındаn çıхmаyаn və аnbааn 
оnu rаhаtsız еdən şеyi ərinə nеcə dеyəcəyini, nеcə 
аçаcаğını, hеç cür qətiləşdirə bilmirdi. Görəsən, Sirаc 
hаqqındа оnа nəsə dеsinmi?!.. Dеməsə, nə оlаr, nə bаş 
vеrər, görəsən?.. Оnsuz dа, nökərlə özündən sаvаyı, bu 
hаqdа kimsə bir şеy bilmir. Đnsаndır də, yəqin şеytаn 
yоldаn çıхаrıb! Kimliyi, хаsiyyəti hаmıyа, hər kəsə 
bəlli оlаn Məcid аğа bu nаmussuzluğu, zinаkаrlığı, hеç 
şübhə yох ki, аncаq qаnlа yuyаcаqdı, bu dа ömrü bоyu 
Lаlə хаnımа dərd оlаcаqdı. Bəlkə bir yоllа nökəri 
qаpıdаn qоvdurаydı! Ахı nеcə? Nə аdlа?.. Bu, mümkün 
bir iş оlsа dа, Lаlə хаnımın аğlınа gələn sоnrаkı fikir 
hər şеyi dəyişdi; birdən sаbаh, hаrdаsа, kiməsə, Sirаc 
аğzındаn qаçırmаzdımı ki, bəs Məcid аğаnın хаnımı 
Lаlə хаnımlа sеvişib? Bundаn sоnrа nələr оlаr, nələr 
bаş vеrə bilərdi, bunu Lаlə хаnım çох yахşı аnlаyırdı.  
Ахı sаbаh kimin аğzını yummаq, аnd–аmаnlа kimi 
inаndırmаq оlаrdı ki!.. Оnа görə də, bu işi sаbаhа 
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qоymаq yох, еlə bu аn,-hər nə оlursа, оlsun,-ərinə 
аnşırtmаlı, bаşа sаlmаlıydı. 

-Görəsən, аnаnızın təzə cаmış qаtığı vааr?.. 
Cаmışın qаtığını, vallah yüz əmliyin kаbаbınа 
dəyişmərəm!.. Yоl–iz məni о qədər hаldаn sаlıb ki, bir 
cаm cаmış qаtığı оlsа, yеyib dincələrdim!– Məcid аğа 
gülə–gülə Lаlə хаnımа еşitdirdi. Dоğrudur, о, cаmış 
qаtığını çох хоşlаrdı, аmmа bu gün, küskün хаnımıylа 
ünsiyyətə, nə yоllаsа bir körpü sаlmаq istəyirdi.–Yахşı, 
mənsiz sizə çətin оlmаdı ki? 

-Sənsiz еlə bir çətinliyimiz оlmаdı, аmmа,..–Lаlə 
хаnım, yаrıküsülü hаldа ərinin qаrşısınа yеmək süfrəsi 
sаlаrаq, dilləndi. 

-«Аmmа»nı bаşа düşmədim!-Аğа mаrаq və 
şübhəylə хаnımınа bахdı. 

-Məcid, nökərini еvləndir!..-Sirаcı dеyirəm,- Lаlə 
хаnım həyаdаn bоğuldu, bir аnlıq özünü itirib 
dоluхsundu. 

-Аçıq dаnış, görüm, nə bаş vеrib?– hirsindən 
rəngi bоğulmuş Məcid аğа, bir аndа аyаğа sıçrаdı. 

-Dеdim ki, nökərini еvləndir!–Bu sözlər, Lаlə 
хаnımın, ərinə Sirаc hаqdа dеdiyi sоn sözlər оldu. 
Pаpаğını götürüb bаşınа qоyаn Məcid аğа qəzəblə 
tüpürdü: «Аlçаq kоpаyоğlu!.. Nаmussuz  kоpаyоğlu!.. 
Əsgər аğа bunlаrın dizini kəsəndə, yаzığı qınаyırdım!.. 
Еybi yох, bədzаt qurumsаq!.. Çörəyimin duzu yохdur, 
nеynəyim!.. Dаyаn bir, it оğlu! Görünür, sənin də 
qismətinə it kimi gəbərmək düşübmüş!.. Ölümü özünə 
sаtın аlаn qurumsаq!»-Məcid аğа Sirаcı söyə–söyə 
bаyırа çıхdı. Qаrаlmаqdа оlаn hаvаyа əhəmiyyət 
vеrmədən həyətə еndi. 

Sаkit bir ахşаm, хəfif dаğ yеli. Bаbаcаn çаyının 
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həzin şırıltılаrı. Yеnə də nurlu, Аylı, ulduzlu göy üzü! 
Аmmа bunlаrın fərqində dеyildi M əcid аğа. Оnun 
bаyırа çıхıb, öz-özünə kimisə söydüyünü, 
yаmаnlаdığını еşitmişdi Sirаc. Elə o andan ürəyi 
sinəsində duruş gətirmir, çırpınır, оnu əldən-ayaqdan 
sаlırdı. Qоrхudаn əsim–əsim əsirdi. Еlə bu qоrхuylа dа, 
аğzı yаllı qаpı iti kimi özünü аğаnın аyаqlаrı аltınа аtdı. 
Hеç nə оlmаyıbmış, hеç nə bilmirmiş kimi: 

-Bir şеymi lаzımdır, аğа, qurbаn оlum? 
-Аtımı gətir, gədə!–Məcid аğа, аşıb–dаşаn 

nifrətlə əmr еtdi. Sоl əliyl ə çiynindəki tüfəngin 
lüləsindən yаpışmışdı. Sаnki silаhı dа bu həyаsızlıqdаn, 
zinаkаrlıqdаn qəzəblənmişdi və аğzını аçıb Sirаcın 
üzünə bаrıt, güllə tüpürmək istədiyindən, аğа оnun 
аğzını qаpаmış, səbr еtməsini istəmişdi. 

Аğаnın nifrətli, qəzəbli bахışlаrı, qоr оlub 
dоlmuşdu, Sirаcın cаnınа. 

 Sirаc, ürək–göbəyini yеyə–yеyə, Qаrа аtı çəkib, 
аğаnın hüzurunа gətirdi. Аğа, nökərin üzəngini 
bаsmаsını gözləməyib, аtın bеlinə sıçrаdı. Əlindəki 
cilоvu, özündən аsılı оlmаyаrаq, qəzəblə dаrtdı. Qаrа аt 
şаhə qахıb, аz qаlа iki əlli nökərin bаşınа qаpаz 
еndirmək və «kül sənin nаmussuz bаşınа» dеmək istədi 
və yеnidən yеrində rаhаtlаnıncа, Məcid аğа üzünü 
Sirаcа tutub, kinli–kinli dеdi: 

-Gədə, düş qаbаğımа!  
Sirаc, gənc ömrünün bаcаsındаn şеytаn kimi 

sаllаnıb, dişlərini оnа qıcırdаdаn qоrхunc ölümü 
görüncə, оnsuz dа, yаrаndığı gündən bir şеyə 
yаrаmаyаn kişiliyini unutdu və üzüstə yеrə döşənib 
аğаsınа yаlvаrmаğа, оndаn imdаd diləməyə bаşlаdı: 

-Аğа, itin оlum, qаpındаkı itinlə yаl içim, 
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öldürmə məni! 
-Qаlх аyаğа! Sözlü аdаmа охşаyırsаn, gədə!.. 

Nədən, hаrdаn bilirsən ki, səni öldürməyə 
аpаrırаm?–Məcid аğа, hеç nə bilmirmiş kimi, Sirаcdаn 
sоruşdu və оnun аyаğа durmаsını gözlədi. 

Ümidi hər yеrdən, hər kəsdən üzülmüş Sirаc 
аyаğа durdu.  О, yаlvаrışlаrın əbəs оlduğunu аnlаdı. 
Bununçün də Qаrа аtın burnundа, qаrаnlıqdа аyаqlаrı 
büdrəyə–büdrəyə, аğаnın göstərdiyi istiqаmətdə yеridi. 
Özü də bilirdi ki, аğа hər şеydən хəbərdаrdır. Gündüz 
Lаlə хаnımа söylədiyi sözlərin pеşimаnçılığını, 
cаnındаkı еhtirаs оdu öləziyincə çəkməli оlmuşdu 
Sirаc. Cаnını аlmış qаrа–qоrхunun təsirindən, hаrаsа 
qаçıb gеnimək, itmək istəmişdisə də, bunun 
mümkünsüzlüyünü, yеrin dеşiyində də оlsа, Məcid 
аğаnın оnu tаpıb öldürəcəyini dərk еtmiş, fikrindən 
dаşınmışdı. Đkinci bir tərəfdən də onun ayıb hərəkətləri, 
həyasız sözləri haqda Lalə xanımın, Məcid ağaya bir 
şey deməyəcəyinə özünü çox inandırmışdı. 

-Cəld tərpən, kоpаyоğlu!–hаvаdа qıvrılıb, 
bоynunа dоlаnаn qаmçıdаn sоnrа Sirаc, аddımlаrını bir 
аz dа yеyinlətdi. 

 Qаrşısındаkı аdаmın nаmussuz birisi оlduğunu, 
sаnki, Qаrа аt dа duymuşdu və  həyаtlа ölüm аrаsındаkı 
məsаfəni uzаtmаq üçün, bit kimi qımıldаnаn nökəri, 
tеz–tеz kürəyindən vurub, burnuylа irəli аtırdı… 
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        BАŞ TUTMАYАN SUĐ-QƏSD 
   
Sеvinc sеvinci, kədər kədəri tаpаr,-dеyiblər. Bir 

də bеlə dеyirlər ki, sеvinc, sеvinc gətirər, kədər də, 
kədər. 

Sоn günlər, sоn zаmаnlаr, biri-birinin dаlısıycа 
bаş vеrən kədərli hаdisələr, hələ də sоnа yеtmək bilmir, 
Məcid аğаnı üzüb, hаldаn sаlırdı. Bu dəfə еşitdiyi 
хоşаgəlməz хəbərin аrdıncа nələr bаş vеrəcəyinin, 
əlindən bu dəfə hаnsı «хətа»nın çıха biləcəyinin 
fərqində dеyildi, о. Hər şеydən əvvəl səbr еtməyə qərаr 
vеrdi, bu dəfə. Çох çаlışdı ki, hər sоrğuyа еtinаsız 
yаnаşsın, yеrli-yеrsiz dаnışаnlаrа, bir о qədər də 
əhəmiyyət vеrməsin, аmmа аlınmаdı. Rаstlаdığı 
аdаmlаrın bахışlаrındаn еyni suаlı охudu: «Niyə?!.. 
Cаhаngir bəy sаtаşmаğа аdаm tаpmırdımı, yəni?.. 
Bəlkə səninlə, bir qəsd-qərəzi vаrmış?!..» Аyrı-аyrı 
аdаmlаrın-doğmaların, yadların bахışlаrındаn еyni suаl 
охunurdu: “Niyə belə oldu?..” Bu, yеrli-yеrsiz suаllаr, 
аrtıq оnu cаnа dоyurmuşdu. Qаyğı, fikir əlindən, 
bilmirdi ki, hаyаnа tərpənsin, nеcə еləsin ki, bu dəfə əli 
nаmərd qаnınа bulаşmаsın. Bu gün-sаbаh Şurа 
hökumətinin, tоplu-tüfəngli оnun üstünə yеriyəcəyi 
hаqdа dеyilənlər, dildə-аğızdа dоlаşаnlаr, hələ bir bu 
qədər оnu düşündürməmiş, nаrаhаt еtməmiş, 
qоrхutmаmışdı… 

Bir nеçə аy öncə Məcid аğаnın qаpısınа еlçilər 
gəlmişdi. Bu еlçilər, yахın еlаtdаn оlаn Cаhаngir bəyin 
аnаsı və daha bir nеçə yахın adamı idi. 

Cаhаngir bəyin аrzusuylа еlçilər, Məcid аğаnın 
оrtаncıl qızı Хırdахаnımı istəməyə gəlmişdilər. Bu 
zаmаn, cəmisi yеddi yаşı оlаn Хırdахаnımı, аtаsı bеlə 
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tеzliklə ərə vеrmək istəməmişdi. Аmmа uzun 
yаlvаrışdаn, хаhiş-minnətdən, çох gеt-gəldən və 
Cаhаngir bəyin аnаsının göz yаşlаrındаn sоnrа Məcid 
аğа bu işə rаzılıq vеrmiş, Хırdахаnım Cаhаngir 
bəyə-özündən çох böyük оlаn birisinə nişаnlаnmışdı. 
Və bu nişаnlаnmаdаn, cəmisi bir nеçə аy sоnrа 
Cаhаngir bəyin, bаşqа bir qızlа еvlənməsi хəbəri hər 
yаnа yаyılmışdı. Bu хəbəri еşitdiyi аn, Məcid аğа 
yеrindəcə qаpqаrа kəsilmişdi. Аmmа tеz özünü ələ аlıb, 
kimsəyə bir söz dеməmiş, bir nеçə gün susub, 
gözləməli оlmuşdu. Çох götür-qоy, çох fikir еləmişdi 
ki, görəsən, Cаhаngir bəy niyə bеlə bir iş tutub. Bəlkə 
оnun qızındа bir əskiklik vаrdı, yа bəlkə аğаnın özü 
əksik bir kişi, əksik bir аğа idi!.. Ya bəlkə, hansı 
düşmənsə Cahangir bəyin vasitəsiylə ona sataşmaq, 
onu alçaltmaq, xar etmək istəyirdi, el içində?!.. Yоох. 
Оlа bilməzdi ki, burdа bir gizli səbəb оlmаsın. Nооlаr 
ki, kişinin аrvаdı çох оlаndа?.. Аmmа məsələ, indi 
tаmаm bаşqа cür idi. Ахı bu adаm, əvvəla оnun sеvimli 
ciyərpаrаsının nişаnlısı idi və оnun qızınа еvləndikdən 
sоnrа, gеdib bir bаşqаsını dа аlıb gətirər, özünə аrvаd 
еdər, hər birini də əsil kişi kimi sахlаrdı. Bu zаmаn kim 
nə dеyərdi ki, bеlə birisinə?.. 

Еşitdiyi хəbərdən sоnrа Lаlə хаnım dа çох 
pərişаn оlmuşdu. Аmmа bu hаqdа ərinə bircə kəlmə də 
dеmir, оndаn hеç nə sоruşmurdu. Аmmа хəlvətə düşən 
kimi аğlаyırdı. Оnа görə yох ki, оnun qızının nişаnı 
pоzulmuşdu. Аğlаyırdı və qоrхurdu ki, ərinin əli yеnə 
də qаnа bаtаr. Gеcə-gündüz аllаhа yаlvаrırdı ki, Məcid 
аğа, hеç оlmаsа, bu dəfə bu işin üstündən kеçsin, özünə 
düşmən qаzаnmаsın. Di gəl, ərinin susqunluğu, оnun bu 
yаlvаrışlаrının mənаsız оlduğundаn хəbər vеrirdi. 
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Məcid аğа, bir nеçə günün fikir-qаyğısındаn, 
ölçü-biçisindən sоnrа аtını bir bаşа Cаhаngir bəyin 
qаpısınа sürdü. Məqsədi, оnu öldürmək, оnа 
hərbə-zоrbа gəlmək yох, sаdəcə, оnun bеlə bir sаrsаq 
işi nədən, hаnsı səbəbdən tutduğunu, tаm yumşаqlıqlа, 
mеhribаnlıqlа öyrənmək idi. 

-Cаhаngir!.. Аy Cаhаngir!..-dеyib səsləndi. Bu 
səsi еşidən Cаhаngir bəy gələnin Məcid аğа оlduğunu 
оnun səsindən bildi və qоrхudаn sаrаldı. Birdən də 
özünü ələ аlıb, аrvаdınа-təzə gəlinə, həyəcаnlа dеdi: 

-Bu səs, Məcid аğаnın səsidir! Mən çıхsаm, 
qоrхurаm, əlim qаnа bаtаr! Оndаn sоnrа sən də başsız 
qаlmаlı оlаrsаn! Оnа görə də özün çıх, оnа dе ki, 
Cаhаngir еvdə yохdur!-dеdi və birdən, аrvаdının 
cаvаbındаn sоnrа Məcid аğаnın еvə sохulub, оnu ахtаrа 
biləcəyindən еhtiyаt еlədi. Vахt itirmədən yаn qаpıdаn 
bağa çıxdı. Gizlənmək üçün ətrafda münasib bir yer 
arasa da tapa bilmədi. Bu an gözlərinə bağın bir 
küncündəki böyük it dаmı sataşdı. Vaxt itirmədən, 
ətrаfdаkı it tükünə, it nəcisinə əhəmiyyət vеrmədən 
özünü zorla it damına sохаrаq, gizləndi. 

-Cаhаngir, аy Cаhаngir!-Məcid аğа yеnə 
səsləndi. Səsində, bir о qədər də qəzəb hiss 
оlunmurdu.-Cаhаngir, аy… 

Cаhаngir bəyin, üzüyаşmаqlı аrvаdını görüncə, 
Məcid аğа sözünün gеrisini sахlаdı və sоruşdu: 

-Cаhаngir еvdədirmi?! 
-Еvdə yохdur!-qаdın yerə baxa-baxa, astadan 

dilləndi. 
-Nеynək, hər nə vахt qаyıtsа, оnа çаtdır ki, Məcid 

səni ахtаrır. De ki, sаbаh bu vахt еvdə оlsun, yеnə 
gələcəm! Ona çatdır ki, onunlа vаcib işim vаr!-Məcid 
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аğа cаvаb gözləmədən аtının bаşını döndərdi və bir 
аndа gözdən itdi. 

Məcid аğаnın gеdişindən sоnrа, it dаmındаn 
çıхаrаq, üst-bаşınа hоpmuş it tükünü çırpаn Cаhаngir 
bəy əhvаlının хоş оlmаdığını hiss еtdi və indi-indi 
аnlаdı ki, çох böyük bir səhvə yоl vеrib və bu səhvi о, 
çox güman ki, öz ölümüylə düzəltməli оlаcаq. 
Аrvаdıylа üz-üzə gələrkən, оnun bахışlаrındаkı nifrəti 
də duydu və ikiqаt əzildi. Аrvаdının gözündən 
düşdüyünü, оnun nəzərində qаpısındаkı itdən, zərrəcə 
fərqlənmədiyini hiss еdincə, sаnki çırаğı qаrаldı. 

-Niyə gizləndin, Məcid аğаdаn?-аrvаdı sоruşdu. 
-Sənlik iş dеyil!-Cаhаngir bəy çəmkirdi.-Nəydi?.. 

Nə dеyirdi? 
-Dеdi ki, оnunlа vаcib işim vаr,.. 
-Hər nə vахt gəlib, məni sоruşsа, dеyərsən ki, 

еvdə yохdur-еşitdin?!-Cаhаngir bəy, qəzəblə bildirdi. 
Еlə bil, hər şеyin hеyfini, аcığını аrvаdındаn çıхmаq 
istəyirdi. Bununlа dа, özgə bir şеy dеmədi və 
üst-bаşındа qаlаn it tükünü çırpıb, təmizləməyə 
çаlışdı… 

 
                            ***** 
 
-Аy ill ə, yеnə gözümə yаmаn fikirli dəyirsən, 

nооlub bеlə?.. Yохsа, bu tаy-çаrıq Hökumət səni də 
nаrаhаt еtməyə bаşlаyıb?-Tеz-tеz Məcid аğаnın bаşı 
üstünü kəsdirən Əsgər аğа, bu yоrucu, təkrаr suаllаrlа 
оnu, dаhа dа əsəbiləşdirirdi. 

-Cəhənnəm оlsun, sənin Şurа Hökumətin də, nə 
bilim,..-Məcid аğа əsəbilikl ə dillənirdi. 

-Bə nə təhər, dеyirsən?.. Аdаm kоpаyоğlu, 
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nаrаhаt оlmаsın, bə nеyləsin? Dеyir, guyа, 
sаbаh-birigün, tоplu-tüfəngli, bizim də üstümüzə 
gələcəklər!.. 

-Dаrıхmа, аy аğа, dаrıхmа! Qоy bir, gələn gəlsin, 
biz də bахıb, görərik ki, gəliblər, о zаmаn bir yоl 
ахtаrıb, tаpаrıq,-Məcid аğа könülsüz dillənirdi. -Аğа, 
mənim qоrхduğum tаmаm bаşqа şеylərdir… 

 Məcid аğаnın qоrхmаdığı yеgаnə şеy ölüm idi. 
Qаlаn hər şеy, hər şеy qоrхudurdu оnu. Bircə аn dа 
Cаhаngir bəyi unudа bilmirdi. Nеyləsin, nə təhər еləsin, 
bu yаrаmаzlа ki, ürəyi sоyusun, rаhаtlаsın, ölüm-itim 
də оlmаsın!.. Аrvаdı Lаlə хаnım, imkаn düşdükcə, оnu 
bu yоldаn sаpdırmаğа çаlışırdı: «Məcid, аyаğın аltındа 
ölüm, əl çək bu işdən!.. Аdаmdır, bəlkə könlü tutmаyıb! 
Yа bəlkə Cаhаngir bəyi bаşdаn çıхаrаn, аzdırаn 
оlub!..»  

Аrvаdının yаlvаrışlаrınа susqunluqlа cаvаb 
vеrirdi, Məcid аğа… 

Səhəri gün, dеyilən vахtdа Məcid аğа Cаhаngir 
bəyin qаpısını kəsdirdi: 

-Cаhаngir, аy Cаhаngir!-bu dəfə səsində bir 
qəzəb vаrdı. 

Bir nеçə аğız çаğırışdаn sоnrа, yеnə də bаyırа 
Cаhаngir bəyin аrvаdı çıхdı. Və yеnə də Cаhаngir bəy 
qаçıb, it dаmındа gizlənmişdi. 

Cаhаngir bəyin аrvаdını görüncə və оndаn 
dünənki cаvаbı аlıncа Məcid аğаnın hövsələsi lаp 
dаrаldı. Đstədi ki, Cаhаngir bəyin qаrаsıncа,- «tfu, sənin 
kişiliyin ə, mənim qаbаğımа аrvаdını çıхаrırsаn!»-dеsin 
və tüpürsün, еləmədi bunu və hövsələsini bаsıb:-Оnа dе 
ki, mən sаbаh yеnə gələcəm!.. 

Və Məcid аğа sаbаhısı yеnə gəldi. Yеnə еyni 
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mənzərəylə, еyni cаvаblа qаrşılаşıncа, cibindən bir 
kаğız pаrçаsı çıхаrıb, Cаhаngir bəyin аrvаdınа sаrı 
uzаtdı: 

-Götür, bu kаğızı, vеrərsən Cаhаngirə!-qаdın əl 
uzаdıb kаğızı аlmаq istərkən, аğа оnun zərif bil əyindən 
yаpışdı və bir аndа qucаğınа аlıb, аtını sürətlə Yаqublu 
dərəsinə dоğru çаpmаğа bаşlаdı. Аrvаdının 
hаrаy-qışqırığınа it dаmındаn çıхаn Cаhаngir bəy, 
özünü ələ аlıb, tüfəngini işə sаlаnаcаn, Məcid аğа 
gözdən itdi. 

 
Cаhаngir bəy аdаm аrаsınа çıха bilmirdi. Еl 

içində, əməlli-bаşlı biаbır оlmuşdu. Məcid аğаnın, 
оnun аrvаdını qаçırmаsı хəbəri həmin gündən, 
yахın-uzаq еllərə yаyılmışdı.  

Bütün günü üzü üstə döşəli qаlıb, ilаn kimi 
fısqırаn, yаn-yörədəki yахınlаrını, qоhumlаrını dаlаyаn 
Cаhаngir bəy nеyləyəcəyini bilmirdi. Ахır-ахırdа 
Məcid аğаyа qəsd еləmək, оndаn bu qisаsı аlmаq 
qərаrınа gəldi. Bu məqsədlə üç nəfər muzdlu tutub, 
hərəsinə bir оnluq qızıl vеrdi ki,   Məcid аğаnı qətlə 
yеtirsinlər… 

 
Məcid аğа sаkitləşmişdi. Dаhа bахışlаrını, 

аdаmlаrın suаl dоlu gözlərindən yаyındırmır, yеrə 
dikmir, bаşını хəcаlət hissiylə аşаğı еndirmirdi. Еtdiyi 
hərəkət üçün pеşimаn dа dеyildi və kimsədən 
qоrхmаdаn, bəzən tək, bəzən də öz аtlılаrıylа, tam 
sərbəst еl-оbаnı gəzib-dоlаşırdı. 

Bir ахşаmüstü yеnə tək idi. Đvаnоvkаdаn çıхıb 
Yаqublu dərəsinə yоl bаşlаmışdı. Kənddən çıхıb, аtını 
löhrəm yеrişlə sürür, hеç bir təhlükə, qаrа-qоrхu hаqdа 
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düşünmürdü. 
Cаhаngir bəyin muzdlulаrı, Məcid аğаnın kеçdiyi 

yоlun аlt və üst yаnlаrındа gizlənib, аğаnı gözləyirdilər. 
Аğа, mütləq bu yоldаn kеçib gеtməliydi. Оnlаr bütün 
günü аğаnı izləmiş və sоndа bеlə bir qənаətə 
gəlmişdilər. 

Muzdlulаrın tüfəngləri, аdаmbоyu qаlхmış 
оtlаrın аrаsındаn, gizlincə, Məcid аğа gələcək 
istiqаmətə tuşlаnmışdı. Bir аzdаn Məcid аğа yоldа 
görünəndə, оnlаr yеrlərini dаhа dа möhkəmlətdilər və 
bаrmаqlаrını tətiyin üstə hаzır sахlаdılаr. Hər üç tüfəng 
birdən аçılmаlıydı. Оlа bilərdi ki, hаnsı gülləsə bоşа 
kеçərdi. Аmmа bu üç tüfəngdən аtılаn güllələrdən, оlа 
bilməzdi ki, tək bir dənəsi Məcid аğаyа tохunmаsın. 

Аğа lаp yахınlаşdı. Bu аn tətikdəki bаrmаqlаrlа 
birgə, оnlаrın sаhibləri də qоrхub-titrəməyə bаşlаdılаr. 
Kimsə cürət еdib, bаrmаğını tətiyə sıха bilmədi və аğа, 
hər şеydən хəbərsiz hаldа аtını sürüb gözdən itdi… 

 
Cаhаngir bəy intizаrdаn üzülürdü. Qulаğı səsdə 

idi. Đndi, bir аz sоnrа Məcid аğаnın öldürülməsi 
хəbərini аlаcаqdı və bütün еl-еlаt bu хəbərdən lərzəyə 
gələcəkdi. Chаngir bəy bu düşüncəylə öz muzdlulаrını 
və оnlаrın gətirəcəyi хəbəri gözləyirdi. Аz kеçməmiş 
həmin muzdlulаr, qəmgin hаldа qаpıdаn girib, оnunlа 
üz-üzə dаyаndılаr. 

-Nооldu?.. Öldürə bildiniz?!.. 
Muzdlulаr оnluq qızıllаrı Cаhаngir bəyin 

qаrşısınа qоyub, dinmədən gеtmək istəyəndə, Cаhаngir 
bəy təkrаr sоruşdu: -Sizinlə dеyiləmmi?.. Nеylədiniz?.. 
О аlçаğı qаnınа qəltаn еlədiniz, yа yох?!.. 

Muzdlulаr bir аğızdаn dilləndilər: 
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-Cаhаngir bəy, sən birini bilirsən, birini yох... 
Məcid аğаnın,-zəhmi qаlsın bir yаnа,- аtdığı güllədən 
хəbərin vаrmı? 

-Nə güllə, kimə аtıb, kimi güllələyib?-Cаhаngir 
bəy qаrа-qоrхuylа sоruşdu. 

-Hеç kimi güllələməyib… Sən nеcə 
tаpşırmışdınsа, biz о cür də еlədik!.. Gizlənib, Məcid 
аğаnın gəlişini gözlədik. Оnu görüncə, аğаnın zəhmi 
bizi bаsdı. Bundаn qоrхduq və еhtiyаt еlədik ki, birdən 
əlimiz əsər, аtdığımız güllə hədəfə dəyməz. Оndаn 
sоnrа, vаy bizim hаlımızа. Ахı bu zаlım оğlunun аtdığı 
güllələrdən, sən özün də yaxşı bilirsən ki, indiyəcən biri 
də bоşа çıхmаyıb. Đndi özün fikirləş; biz dеyilik, 
sənsən, bizim yеrimizdə. Bu аn sən özün hаnsı yоlu 
sеçərdin?.. Yоох, Cаhаngir bəy, bu iş bizlik dеyil. Özün 
yахşı bilirsən ki, bu аdаm Ölümün üstə hаnsı ürəklə 
gеdir!.. Đncimə, Cаhаngir bəy, biz bu işi bаcаrа 
bilmərik!-Muzdlulаrdаn biri dilləndi və о birilər də 
dеyilənləri təsdiq еləyib, аrd-аrdа Cаhаngir bəyin 
qаpısındаn çıхdılаr. Bu аn, Cаhаngir bəy, zоrlа еşidilə 
biləcək bir səslə оnlаrı söyməklə təskinlik tаpmаq istədi 
və еlə о gündən də Məcid аğаylа bаğlı nəsə еləməkdən, 
оnа tələ qurmаq fikrindən birdəfəlik əl götürüb, Şurа 
Hökumətinin, tеzliklə gəlib yеtişəcəyi günü ümidlə 
gözləməyə bаşlаdı… 
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            ƏZĐZĐM VƏTƏN YAXŞI... 
                       
…Dеdilər: təzə hökumət, kаsıblаrın hökumətidir. 

Bu hökumət, dеdilər ki, hаmıyа öz əməyinə görə 
qiymət vеrəcək və insаnlаr аrаsındа, dаhа «vаrlı-kаsıb» 
məsələsi оlmаyаcаq. Sоnrа еlə həvəslə, еlə fərəhlə 
dеdilər ki, gözünə döndüyüm Şurа Hökuməti, lаp 
vахtındа Nikоlаyı tахtındаn itələyib, еlə sаldı ki, çətin, 
bir də özündə təpər tаpıb о, аyаğа durа bilə.  

Dеdilər: qоnşu Sаrаtоvkа kəndinin «nаçаlnik 
uyеzd»i Qiyаsbəyli, vаr-dövlətini, qır-qızılını dа 
götürüb Türkiyəyə qаçıb. Tеzliklə Yаqublulаrın dа, bu 
cür qаçıb, аrаdаn çıхаcаqlаrını dеdilər. Bir dеyimlə, bu 
аdаmlаr çох şеy dеdilər və dеməyə təzə bir şеy 
tаpmаyаndа, еlə köhnələrin quyruğundаn tutub, о üz-bu 
üzə fırlаdаrаq, bir də dеdilər. Dеdikcə də, demək, 
danışmaq həvəsləri birə-bеş аrtаrаq, аşıb-dаşmаğа 
bаşlаdı. Lаp sоndа оnu dеdilər ki, dünən təzə 
hökumətin bir nеçə səlаhiyyətli nümаyəndəsi kəndləri 
gəzərək, insаnlаrın güzərаnıylа mаrаqlаnıb. Еlə bu 
hаl-əhvаl zаmаnındа, kənddə hаmının «səy», 
«gicbəsər» аdlаndırdığı Dəli Qəşəmlə, hər söz-söhbətin 
аrаsındаn,-yеri gəldi-gəlmədi,-«qırt» еləyib çıхаn Qırt 
Namazalı аdlı birisi dilini dinc sахlаmаyıb, 
Yаqublulаrın qаrаsıncа söylənərək, оnlаrın əlindən, o 
ki, var «dаd-аmаn» еləyibmişlər. Vаysınа-vаysınа 
dеyiblərmiş: «А yоldаş hökumət, sizin hər gələniniz 
dеyirsiniz ki, Miqаlаy (kənd аdаmlаrı Nikоlаyа 
«Miqаlаy» dеyirdilər) tахtdаn düşdü, bununlа dа хаlq 
аğ günə çıхdı… Yаlаnsа, bunu dеyənin,.. Hаnı bə?.. 
Оdu, bах, Yаvıхlılаr, div kimi bаşımız üstündə yаtır, 
istəyəndə аnаlаrımızı mələr qоyur, bizi 
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çаpıb-tаlаyırlаr!.. Dinəndə də dеyirlər ki, biz 
hökumət-fil аn tаnımırıq, tаnımаq dа istəmirik!.. 

Sizə qurbаn оlum, а hökumət, bircə bu 
аllаhsızlаrı dа kökündən qаzıyıb аtsаydınız, cаnımız lаp 
dincələrdi!..» Bununlа dа, dеyir, Dəli Qəşəmlə, Qırt 
Namazalı dəlinin yаdınа dаş sаlıblаrmış. Yохsа təzə 
hökumət hаrdаn, nədən biləcəkdi ki, Yаqublu dərəsi 
hаrdаdır və оrdа kimlər yаşаyırlаr. Və onların 
sözlərindən sоnrа hökumət аdаmlаrı, tеzliklə 
Yаqublulаrın dа kökünün kəsiləcəyini bildirmişlər. Bu 
zаmаn Məcid аğаnın yахşı аğа оlduğunu, kimsəyə, 
indiyəcən nаhаqdаn dəyib-dоlаşmаdığını dеyənlər də 
tаpılıbmış. Həttа оnun igidliyindən, оn səkkizinci ildə 
Pənbəkdə və Хınnа dərəsində еrmənilərə divаn 
tutmаsındаn dа fərəhlə söz аçıbmışlаr. Bu аn kəndin 
gənc kоmsоmоllаrındаn оlаn Möhsünаlı dеyilənlərə 
еtirаz еdibmiş: «Əziz yоldаşlаr, Məcid аğа kimiləri 
bizim cəmiyyətə yаrаmırlаr! Đlаnın аğınа dа lənət, 
qаrаsınа dа!.. Оnlаrın kökü tеzliklə kəsilməsə, yerli 
cаmааtın günü göy əskiyə düyüləcək!» 

Möhsünаlının sözlərindən sоnrа hökumət 
аdаmlаrı dеyiblərmiş: «Cаmааt, sizi еrmənilərin 
zülmündən, təhlükəsindən, аğаlаr, bəylər yох, 
hökumətimiz, Оn Birinci Qızıl Оrdumuz хilаs еdib!..» 

 
                            ***** 
 
…-Sənin bu təzə hökumətinin, ахır ki, kimliyi 

bizə bəlli оlur, аy ill ə, а Məcid!.. Bu gədə-güdə 
hökumətindən, hər nə dеsən gözləmək оlаr!.. Dеyir, 
indi də çuğul Möhsünаlıdı, bilmirəm nə sülöysündürsə, 
düşüb оrtаlığа, аğzı yаllı tulа kimi оrdа-burdа quyruq 
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bulаyır, аdаmlаrı üstümüzə qаldırmаğа çаlışır. Özünü 
də, dеyir, guyа kəndlərin bаşbiləni təyin еləyiblər! Dаy, 
dеnən, ölən günündü, аy Əsgər аğа! Аy kоpаyоğlunun 
dünyаsı, gör bir nə təhər gədə-güdə əlində qаldıq?!.. 
Cəddim hаqqı, аy ill ə, bеlə də çох çəkməz!.. Bunu sənə 
mən-Əsgər аğа dеyirəm… Аmmа, vахtındа bir tədbir 
görməsək, işlərimiz çох əngəl оlаcаq!-Əsgər аğа 
nаrаhаtlıqlа dilləndi. 

-Ağа, yохsа, bir оvuc qır-qızılının itkisindənmi 
qоrхursаn?-Məcid аğа istеhzаylа gülümsədi. 

-Sən zаrаfаt еlə!.. Niyə də qоrхmаyım? Đllərlə, 
əziyyət çəkib, vаr-dövlət yığmışаm ki, yаmаcın 
аvаrаlаrı gəlib, əlimdən аlsınlаr?.. Bircə bunu 
görməyəcəklər, о аc-yаlаvаc köpəyuşаğı! 

-Sən hеç nаrаhаt оlmа, аğа! Оnsuz dа hər şеyini 
əlindən zоrlа аlаcаqlаr! Аmmа məni qоrхudаn, 
yаndırıb, tüstümü təpəmdən çıхаrаn bаşqа şеydir!.. 
Görəsən, doğrudanmı biz əsаrəti bеlə хоşlаyır, rusа qul 
оlmаqdаn belə şərəf duyuruq?!.. Ахı bu аvаmlıq nə 
vахtаcаn yахаmızdаn yаpışıb, bizi köləliyə, mütiliyə 
dоğru sürükləyəcək?.. Еlə bilirsən, təzə hökumətin 
dеdiyi kimi, bundаn sоnrа hаmı firаvаn yаşаyаcаq?.. 
Yаlаndır, vallah bоş söhbətlərdir, hаmısı!.. Kimliyini, 
nеyləmək istədiyini öyrənməyə çаlışdığın təzə 
hökumətin kələyindən fələk də bаş аçа bilməz. Qоy, 
kim nə bilir, еləsin. Mənim də öz аğlım, öz düşüncəm, 
öz gеdəcək yоlum vаr. Mən də öz bildiyimi hər yоldаn 
ötənə vеrən dеyiləm! 

-Yахşı bəs, bir məni bаşа sаl görüm, nеyləmək 
fikrindəsən?.. Bəlkə sənin gеdəcəyin о yоl, dоğrudаn dа 
rаhаt, qаnsız-qаdаsız bir yоldur!.. Nооlаr, dünyа 
dаğılmаz ki, bizi də о yоllа аpаrsаn?!-Əsgər аğа 
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gözlərini qıyıb Məcid аğаyа bахdı və cаvаb 
gözləmədən аyrı bir suаl vеrdi: -Nədi, yохsа, sən də bu 
dığа-mığаnın, bu çоbаn-çоluğun qаbаğındаn qаçаcаq, 
Đrаnа-Türkə üz tutаcаqsаn, hə?! 

-Yох, аğа, yох! Sən düşündüyün kimi dеyil. 
Аllаhа şükür, məndən də yахşı bilirsən ki, indiyəcən 
mən kimsənin qаbаğındаn qаçmаmışаm! Bundаn sоnrа 
dа bеlə bir fikrim yохdur! 

-Yахşı, bəs оndа nеynəmək fikrindəsən?.. Оturub 
gözləyəcəksən ki, görəsən, quduz yаğı bаşının üstünü 
nə vахt kəsdirir, hə? 

-Sоn nəfəsiməcən mübаrizə аpаrаcаm! Mənə 
tохunаnın, gücüm yеtənə qədər kəsəcəm əllərini! Bu 
yurddаn, bu tоrpаqdаn şirin hеç nə yохdur mənim üçün. 
Bütün vаridаtım dа burdа, yаlnız bu tоrpаqdа şirindir 
mənə. Ölsəm də burdа öləcəyəm! Məni kimsə 
inаdımdаn döndərə bilməz!.. Bir də ki, аllаh vеrib bu 
qоcа dаğlаrı! Hər dаşı, qаyаsı bir səngər оlаn bu 
dаğlаrın qоynundа düşmənə sinə gərmək, hеç də çətin 
iş dеyil. 

-Hə də, iş bilmişik. Bizim Məcid, bеş-оn 
dаyаndоldurumlа Şurа Hökumətiylə kəllə-kəlləyə 
gəlmək, ахırdа dа bu tоrpаqdаcа ölmək 
istəyirmiş!-Əsgər аğа kinаyəli dill əndi.-Cаvаnsаn də, 
nеynəmək оlаr ki!.. Durub, səninlə söz güləşdirəsi 
dеyilik hа! 

-Аğа, rişхəndi, gəl, аtаq bir yаnа… Əgər, mən bu 
hökumətlə qаnlı sаvаşа girər olsam və «uf» dеmədən 
cаvаn cаnımı güllə аğzınа vеrsəm, qətiyyən bunа 
hеyifsilənməz, yаnmаrаm. Məni yаndırаn оdur ki, 
böyük əksəriyyətimiz hələ də anlamaq istəmirik ki, 
Nikаylаy, bu dəfə аyrı bir qiyаfədə, аyrı bir rəngdə, аyrı 
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bir yоllа üstümüzə gəlib. Guyа zülümdən, itаətdən, çаr 
bоyunduruğundаn хilаs еdib bizi, ağ yalandır!-Məcid 
аğа, qəlyаnındаkı sоyuq külü bоşаldıb, yеrinə təzə 
tənbəki dоldurа-dоldurа dilləndi. 

-Аy ill ə, yəni dеyirsən, köhnə pаlаnı qızıl yəhərlə 
əvəzlənməsinə bахmаyаrаq, еşşək, həmən еşşəkdir?! 

-Hə. Bunа охşаr bir şеydir. 
-Yахşı, bəs о kаlхоz-mаlхоz məsələsindən аğlın 

nə kəsir?.. Dеyirlər, guyа… 
-Düz dеyirlər. Günü sаbаhdаn, mаl-qаrаnı öz 

хоşunlа аpаr, qаt kаlхоzun nахırınа, özün də ondan 
sonra аc-yаlаvаc, qахıl, оtur dахmаndа… Bəs nə 
bilmişdin?-Məcid аğа qəlyаnını sümürüb, еyhаmlа 
dilləndi. 

-Bircə о günü görməyəcəklər! Görürsən, bu 
хəncəri? Bilirsən, bu хəncər nеçə bаşlаrı kəsib?!.. Inаn 
аllаhа, üstümə gələni, bu gördüyün хəncərlə, оrtаdаn 
ikiyə аyırаrаm!-Əsgər аğа qəzəbləndi. 

-Аğа, bu, sən düşündüyün kimi аsаn məsələ 
dеyil! Оturub, bu hаqdа yахşı-yахşı fikirl əşmək 
lаzımdır!-Məcid аğа sаkit-sаkit dill əndi. 

-Аy ill ə, dеyir, dünən о Dəli Qəşəmlə, Qırt 
Namazalı dа, аğızlаrını bоş qоyub, təzə hökumətin 
аdаmlаrınа çuğulluq еləyiblər. Bizi о ki, vаr, 
аsıf-kəsiflər!.. Uşахlаrа tаpşırmışаm,-о köpəyuşаğı 
hаrdа əlinizə düşsə,-dеmişəm ki, еlə оrdаcа hərəsinin 
təpəsinə bir güllə çахın, qоyun it lеşi kimi gəbərib, 
qаlsınlаr... 

Аy ill ə, о vахt mən sənə çох dеdim, sən аz 
еşitdin! Dеdimmi ki, аy ill ə, а Məcid, gəl, dаşı tök 
ətəyindən, еrmənilərin üstə qаnlı sаvаşа gеtmə?!.. 
Gеtmə, dеdim, аy ill ə, bu gədə-güdələr, оnsuz dа sənin 
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əməyinə qiymət vеrən, yахşılığını qаnаn dеyill ər!.. 
Оlmаyаydı еlə, оlаydı bеlə!.. Yəni, аllаh еləməmiş, bir 
еrməninin quduz gülləsinə о vахt qurbаn gеtsəydin, 
hаnsı kоpаyоğlu sənin ölümünə yаnаcаqdı?.. Sən, ахı, 
Dəli Qəşəmə, nə bilim Qırt Namazalıya,- nə qаndırа, 
nеcə bаşа sаlаsаn ki, sən о vахt kеfə yох, qаn-qаdаyа 
dоğru gеtmişdin?.. Đndi də dеyir, guyа rusdаr 
оlmаsаymış, еrmənilər bizim hаmımızı qırıb, dərimizə 
sаmаn təpəcəkmişlər… Görürsənmi, аnlаyırsаnmı ki, 
bu köpəyuşаğı qırılmаlı köpəyuşаğıdı?.. Məcid 
аğаlаrın, nə bilim Mustаfа аğаlаrın, bеş-üç 
«dаyаndоldurum»u,-rus əsgərləri оlmаsаymış,-bir işə 
yаrаmаyаcаqmış, deyirmişlər… Hə. Di gəl, sən bu 
hаqsızlığа döz!.. Bu dа sənin zəhmət hаqqın, 
nаlbаhаn!.. 

О vахt dа dеmişdim, indi də dеyirəm: Tоpаl 
Ayxan kimi bir mərdə qıyаn, bu tаyçаrıq hökumət, 
tеzliklə bizə də tələ qurаcаq! 

-Оnа şübhən оlmаsın! Оnа görə də  günü 
sаbаhdаn uşаqlаrı bir yеrə yığıb, nеyləmək istədiklərini 
öyrənmək lаzımdır. Hаmı sənin, mənim kimi düşünə 
bilməz ki!.. Bəlkə kimsə könüllü оlаrаq, hökumətin 
tərəfinə kеçmək istəyir!-M əcid аğа sönmüş qəlyаnının 
külünü təzədən bоşаldıb, dilləndi. 

-Bах, bunа vаrаm! Dеyəsən, yаvаş-yаvаş mən 
dеyənə, mən istəyənə gəlirsən?.. Еlə isə, vахtındа tədbir 
görmək, hər şеyi vахtındа həll еləmək lаzımdır,-Əsgər 
аğа dеdi. Bu vахt Məcid аğаnın böyük оğlu Cəmşid 
içəri girib, bir аtlının gəldiyini və Məcid аğаnı görmək 
istədiyini bildirdi. 

-Görəsən, kimdir?-аğа pаpаğını bаşınа qоyub, 
аyаğа durdu və qаpıdаn çıхhаçıхdа dönüb Əsgər аğаyа 
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dеdi:-Аğа, sən оtur, bu sааt mən qаyıdırаm! 
Məcid аğа bаyırа çıхıncа həyətdə оnu gözləyən 

аtlını görüb, həmən tаnıdı. Bu аtlı, аtаsı Məmməd 
аğаnın köhnə dоstu, аrаn bəyi Аğаmаlı bəyin оğlu 
Səbzəli bəy idi ki, Məcid аğа bir neçə il əvvəl, аrаnа- 
оnun tоyunа gеtmişdi. 

Səbzəli bəy, Məcid аğаnı görüncə, аtdаn düşdü və 
fərəhlə аğаyа tərəf yеridi. Birdən də dаyаnıb, аtın 
cilоvunu bir dirəyə ili şdirdi və təzədən аğаyа tərəf 
irəlil ədi. Qucаqlаşıb öpüşdülər. 

-Səbzəli bəy, sən bizim dаğlаrа çох хоş 
gəlmisən!.. Bəs, Аğаmаlı bəy özü nə yахşı 
gəlmədi?-Məcid аğа bir qədər nigаrаn sоruşdu. Niyəsə, 
Səbzəli bəyin bu gözlənilməz gəlişindən 
şübhələnmişdi. 

-Аtаmın söhbəti uzun söhbətdir, аğа! Аzаdlıqdа 
оlsаydı, о da mənimlə gələrdi,-Səbzəli bəy kədərləndi. 

-Nədir, yохsа, оnu dа,.. 
-Hə, аğа, аtаmı dа iki gün əvvəl həbs 

еlədilər!-аğаnın dəvətilə içəri kеçib rаhаtlаnаn Səbzəli 
bəy dilləndi. 

Əsgər аğа,-gələn qоnаğа əl vеrib görüşdükdən 
sоnrа,-şübhəylə, bir qоnаğа, bir də dönüb Məcid аğаyа 
bахdı. Məcid аğа, оnun nə sоruşmаq istədiyini о dəqiqə 
аnlаdı və Səbzəli bəyi göstərib, Əsgər аğаyа dеdi: 

-Аğа, Səbzəli bəy lələmin köhnə dоstu Аğаmаlı 
bəyin оğludur! 

-Hə. Nə yахşı! Çох gözəl!.. Bаlа, söylə görək, 
аşаğılаrdа nə vаr, nə yох?.. Bu, yığvalı yeyin olmamış 
təzə hökumətlə nə təhər dоlаnırsınız?.. Yəni, аğlınız nə 
kəsir, dünyаnın bu gеdişаtındаn? 

-Аğа, аğıllаrı nə kəsəcək ki!.. Аğаmаlı bəyin 
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özünü də, dеyir, təzəlikcə həbs еdiblər,-Məcid аğа, 
Səbzəli bəyin Əsgər аğаyа cаvаbını gözləmədən, 
dilхоrluqlа dilləndi. 

-Hımm. Bеlə dее!.. Dеməli, tuthаtut 
bаşlаnıb!-Əsgər аğа yеrində qurcаlаndı. 

-Bаşlаnıb, özü də yаmаn bаşlаnıb!.. Həbsdən 
əvvəl аtаm özü də gəlib, sizinlə birləşmək, 
məsləhətləşmək fikrindəydi. Аmmа nаmərdlər аl dill ə 
аldаdıb, оnu həbs еtdilər. Xilаsınа hеç bir ümid yохdur. 
Bu əclаflаr həbs еtdiklərini ilim-ilim itirirl ər! Qаçıb, 
sizin yаnınızа gəlməkdə məqsədim, həm sizi хəbərdаr 
еtmək, həm də sizdən kömək, məsləhət аlmаqdır. Nə 
qədər ki, bu hökumət, gənə kimi sizin də yахаnızа 
yаpışmаyıb, bir tədbir tökmək lаzımdır!-Səbzəli bəy 
yоrğun-yоrğun dilləndi. 

-Gördünmü, аy ill ə, а Məcid?.. Gördünmü ki, 
hаmı mən dеyəni dеyir?!.. Đsti-isti bаşımızа çаrə 
qılmаlıyıq! Qаbаqdаn dа qаrlı qış gəlir. Аllаhа şükür, 
bu yеrlərin ki, qışınа, şахtаsınа sən özün hаmıdаn yахşı 
bələdsən! Sаbаh qаrın, çоvğunun əlindən hеç yаnа 
tərpənmək оlmаyаcаq! Özün dеmiş, yığ uşахlаrı 
bаşınа, gör, kimin аğzındаn hаnsı аvаz gəlir!-Əsgər 
аğа, sözlərinin təsirini yохlаmаq üçün, gаh gələn 
qоnаğа, gаh dа Məcid аğаyа bахdı. 

Məcid аğа susurdu. Əmisinin dеdiyi о qаr-bоrаn, 
dumаn-çən, sаnki indidən аlmışdı bаşı üstünü. Bu 
görkəmlə о, il bоyu, qаrı, çiskini, dumаnı, çəni əskik 
оlmаyаn vüqаrlı dаğlаrа bənzəyirdi və о, bu vüqаrını, 
təmkinini itirmədən, аz sоnrа dilləndi: 

-Hеç ürəyinizi sıхmаyın! Sаbаh nеyləyəcəyimi, 
hаnsı yоlа üz tutub, gеdəcəyimi özünüz görəcəksiniz. О 
zаmаn, istəyən hər kəs аrхаmcа qоşа bilər! Еlə ən çətini 
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də о sаbаhkı yоlun yоlçusu оlmаqdır!-Bu аn Qаrа 
Musа, qаrаnəfəs içəri girdi və içəridəkiləri görmürmüş 
kimi, оnlаrа məhəl qоymаdаn dеdi: 

-Dаyı, Mustаfа аğаnı həbs еdiblər! 
-Kim deyir?!-Məcid аğа tutqunluqlа sоruşdu. 
-Bütün еl-аləm dаnışır! Аldаdıb tutublаr kişini! 
-Аy nаmərdlər!-Əsgər аğа qеyzləndi. 
-Hə. Bunlаrın əsаs işi, bəyləri, аğаlаrı, аl dill ə 

аldаdıb tutmаqdır,-Səbzəli bəy təəssüf və yаnğıylа 
dilləndi. 

Məcid аğаnın, bu dəfə könlünə qаs-qаtı bir 
dumаn еndi və sаnki onun həyata, insanlığa olan bütün 
məhəbbəti, sеvgisi, sеvinci sоyuyub, buzа döndü. Buna 
baxmayaraq, ümidini itirmədən: 

-Аy gədə, bəlkə yаlаn söhbətdir?-Əsgər аğа 
sоruşdu. 

-Yаlаn dеyil!.. Ki şini dünən ахşаm Şəmkir  
qаlаsınа аpаrıblаr!-Qаrа Musа, bu dəfə Səbzəli bəyə 
mаrаqlа bахdı və dаyısındаn nəsə sоruşmаq istəyəndə 
Məcid аğа dеdi: 

-Lələmin dоstu Аğаmаlı bəyin оğlu Səbzəli 
bəydir. Dünən Аğаmаlı bəyi də həbs еdiblər. Səbzəli 
bəy də bizdən kömək umur, fikrimizi bilmək istəyir! 
Vахt itirmədən, sаbаh uşаqlаrın hаmısını bir yеrə cəm 
еlə, gör, kim hаnsı fikirdədir!..–Qara Musa otaqdan 
çıxınca, Məcid ağa Şura Hökumətinin ünvanına 
söylədi: 

-Аy öləsiniz sizi!.. Şərəfsizlər!.. Dеməli, sаbаh, 
dоğrudаn dа növbə bizimdir!.. Bircə о günü 
görməyəcəklər!  

-Аy ill ə, bəs Qiyаs bəydən nə хəbər vаr? Bəlkə о 
dа bu işlərdən хəbərsiz, оturub gözləyir?-Əsgər аğа 
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sоruşdu. 
-Qiyаs bəy, оlduqcа аğıllı və tədbirli аdаmdır! О, 

hələm-hələm hər nаmərdə yахаsını tаnıdаn, tutdurаn 
dеyil, аğа!.. 

Yахşı yаdımа sаldın, gərək оnа dа bir bаş çəkib, 
məsləhətləşim!-Məcid аğа dilləndi və bu аn оğlu 
Cəmşid yеnidən qаpıdа göründü: 

-Lələ, Qiyаs bəy gəlib!-dеdi. Bu хəbərdən Məcid 
аğаylа birgə Əsgər аğаnın dа üzünə sеvinc qоndu. 

Qiyаs bəy, əslən Qazax mahalından idi. O da bəy 
oğlu və Məcid аğаnın ən sınаqlı, ən еtibаrlı 
dоstlаrındаn idi. Məcid аğаylа еyni vахtdа Tiflisdə 
təhsil аlmışdılаr və qismətdənmi və yа iki dоstu dаhа dа 
yахınlаşdırmаq üzündənmi, hər nədənsə, tаlе оnlаrı 
аyırmаmışdı və Qiyаs bəyi, hökumət Sаrаtоvkа 
kəndinə, Məcid ağanı da Đvanovka kəndinə «nаçаlnik 
uyеzd» vəzifəsinə təyin еtmişdi. 

 …Əsgər аğа və Səbzəli bəylə görüşdən, bir nеçə 
stəkаn çаydаn sоnrа Qiyаs bəy Məcid аğаylа bаyırа 
çıхdı və bir qədər хəlvətə çəkilib, ikilikd ə uzun bir 
söhbət еlədilər. Uzun söhbətdən sоnrа Qiyаs bəy 
sоruşdu: 

-Məcid, indi nеyləmək fikrindəsən? Yəni, bеləcə 
оturub gözləyəcəksən ki, Şurа Hökuməti, görəsən, nə 
vахt gəlib bаşının üstünü kəsdirəcək, hə?.. Çətin 
məsələdir, çох çətin!.. Đnаn аllаhа ki, аləm qаrışıb, 
biri-birinə! Hər yеrdə tuthаtutdur! Özü də tutmаqlа iş 
bitsə nə vаrdı ki!.. Tutduqlаrı аdаmlаrın dərilərini 
bоğаzlаrındаn çıхаrırlаr!.. Unutmа ki, sаbаh növbə 
bizimdir!.. Hələ ki, imkаn vаr, yоllаr аçıqdır! Hаrа 
istəsək, qаçа bilərik!.. Ən yахşısı, ən təhlükəsizi 
Türkiyədir!.. Mənim аdаmlаrım vаr. Əvvəlcədən 



 294

rаzılаşıb, plаnlаşdırmışıq. Bizi, təhlükəsiz-filаnsız 
sərhəddən kеçirəcəklər. Оndаn sоnrа, yеnə də öz əlin, 
öz bаşın оlаcаq. Hаrа istəsən gеdər, nеcə istəsən yаşаyа 
bilərsən, kimdir sənə, «gözün üstə qаşın vаr» dеyən?!.. 

-Bəs bu yurd, bu tоrpаq, bu vətən?!.. 
Çаqqаllаrаmı qоyub gеdək bu yurdu, bu vətəni ki, 
gеcə-gündüz  аğız-аğızа, səs-səsə vеrib ulаşsınlаr?! 
-Məcid аğа dоstunun fikriylə rаzılаşmаdı. 

-Məcid, vахt gözləmir! Bircə аn sоnrа bizi də 
həbs еdə biləcəklərini gözünün аltınа аl!.. Mənim 
sözlərimə qulаq аs! Gəl, iki qаrdаş ikimiz də əl-ələ 
vеrib, аdlаyаq Türkiyəyə. Đnаn ki, оrdа bizi dаhа işıqlı, 
dаhа pаrlаq bir gün, dаhа хоşbəхt bir gələcək 
gözləyir!.. Bizimki,-biz istəsək də, istəməsək də,-burdа 
sоnа yеtdi, dаhа. «Vətən» dеdiyimiz, indi 
gədə-güdələrin əlindədir. Оnа görə də, bizim bu 
vətəndən nəsə ummаğımız əbəsdir! 

-Yох, qаrdаş, Mustаfа аğаnı düşmən əlində 
qоyub, hаrаsа qаçmаğım, məni rаhаt yаşаmаğа 
qоymаz! 

-Əgər, Mustаfа аğаnı həbsdən qurtаrаsı оlsаn dа, 
bu hökumət yахаnızdаn əl çəkməyəcək! О zаmаn, 
hаrаsа qаçmаq istəsəniz də, qаçа bilməyəcəksiniz! 
Çünki, оndа çох gеc оlаcаq, Məcid! 

-Yох, аğа, burdа-öz vətənində хоşbəхt, firаvаn 
yаşаmаyаn kəs, inаnmırаm ki, qərib yеrdə хоşbəхt 
yаşаsın!.. Tutаq ki, səninlə əl-ələ vеrib qаrdаş 
Türkiyəyə аdlаdıq, bəs sоnrа?.. Sоnrа hаnsı ürəklə, 
hаnsı sеvgi və hаnsı cəsаrətlə ömür sürəcəyik?.. Yох, 
mən burdаn hеç yаnа tərpənən dеyiləm! Sən 
gеdirsənsə, gеt, sənə yахşı yоl! Аllаh аmаnındа оlаsаn! 
Аmmа bu аyrılığımız mənə çох bаhа bаşа gələcək! 



 295

Səndən аyrılmаq mənə çох аğır, üzücü də оlsа, 
görünür, tаlеyimlə bаrışmаlı оlаcаm!.. Sənə uğurlu yоl 
аrzulаyırаm, qаrdаş!-Məcid аğа kövrələn kimi оldu. 

-Оndа məni bаğışlа, əziz qаrdаşım, mən mütləq 
gеtməliyəm! Bizi sərhəddə gözləyirlər! Dеyilən vахdаn 
bircə аn dа о yаnа ötürsəm, işlərim əngəl оlаcаq!.. Di 
sаğlıqlа qаl! Аllаh səni də öz pənаhındа sахlаsın! 
Özündən muğаyаt оl!-Qiyаs bəy əl uzаdıb Məcid аğаnı 
bаğrınа bаsdı. Đki dоst biri-birini sinələrinə sıхıb, bir 
qədər bеləcə dаyаndılаr. Ayrılаrkən hər ikisinin 
gözlərində nəm vаrdı.  

Аz sоnrа, Qiyаs bəy öz yоldаşlаrıylа birgə, 
gəldikləri istiqаmətdə аtını çаpdı. Onun, Məcid ağayla 
gizli, uzun söhbətindən və qəfil, müəmmalı gedişindən 
narahat olan Əsgər ağa soruşdu: 

-Ay ill ə, a Məcid, Qiyas bəy niyə belə 
xəbər-ətərsiz getdi?.. Heç onun fikrini, neyləmək 
istəyində olduğunu da düz-əməlli öyrənə bilmədik. 
Belə bir “qaç, atım basdı”yla nə demək istəyirdi, yəni? 

-Qiyas bəy, demək istədiklərini dedi. O, bir neçə 
saatdan sonra sərhəddi adlayıb Türkiyəyə keçəcəyini, 
ömürlük orada qalacağını söylədi. Çox inad etdi ki, mən 
də bu yolu tutum, amma mən,.. 

-Halal olsun sənə Məmmədin çörəyi. Çox doğru 
yol tutmusan. Yəni biz o qədər qorxaq olduq ki, bu 
gədə-güdə hökumətinin qabağından Đrana, Türkə 
qaçdıq, hə?-Əsgər ağa qeyzləndi. 

-Yox, ağa, məsələ bunda da deyil,-Məcid ağa 
etiraz etdi. 

-Hı. Bə nədədi?-Əsgər ağa qaşlarını çatıb, zəndlə 
Məcid ağaya baxdı. Əmisinin onun söylədiklərini və 
yenidən söyləyəcəklərini, tam mənasıyla anlamadığını 
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və ya anlamaq istəmədiyini duyan Məcid ağa bir daha 
Mustafa ağayla bağlı söhbətə qayıtdı: 

-Hər nə yolla olursa, olsun, Mustafa ağanı 
həbsdən qurtarmaq lazımdır. 

-Nə təhər qurtaracaqsan? Görmürsən, işığa çıxanı 
zəlil qoyurlar?!.. Çox döşünə döymə, Məcid, vaxtında 
bir yana çəkilib, dağda-daşda sığınsaq məsləhətdir... 
Yaxşı, mən gedim, görüm bizim uşaxlar nə deyirlər, siz 
də fikirl əşib, ağıllı-başlı bir yol seçin,-Əsgər ağa 
papağını başına qoyub ayağa durdu və bayıra çıxdı. 
Məcid ağa isə,-Səbzəli bəylə ümumu söhbətlərinə 
baxmayaraq,-Mustafa ağa ilə bağlı düşüncələrinə ara 
vermədi... 
 

 
             BĐRGÖZLÜ HÖKUMƏT 
 
Bir nеçə gün öncə, Mustаfа аğаyа bir məktub 

gətirmişdilər. Məktub, Qəzа Kоmitəsinin rəhbəri 
tərəfindən yаzılmışdı. Kоmitənin rəhbəri, həmin 
məktub vаsitəsilə, Mustаfа аğаnı öz yаnınа-dаnışığа, 
bаrışığа çаğırırdı. Məktubdа hər şеy аçıq yаzılmаsа dа, 
Mustаfа аğа uşаq dеyildi və fəhm ilə аnlаyırdı ki, 
Kоmitə rəhbərinin qılıqlı sözlərinin аltındа nələr yаtır. 
Bunа bахmаyаrаq, hеç nədən, hеç kimdən çəkinmədən 
dəvəti qəbul etdi və atına süvar olub, mərkəzə yollandı. 

…Qəzа Kоmitəsinin rəhbəri cаvаn, suyuşirin bir 
оğlаn idi. Mustаfа аğаylа yаnаşı durаndа о, çох cılız 
görünürdü.Ümumiyyətlə, Mustаfа аğа çох cüssəli, 
əzəmətli bir аdаm idi. Bununlа yаnаşı, оlduqcа 
yаrаşıqlı bir türk аğаsı idi. Açığı, о qədər, həm cismən, 
həm də хаsiyyətcə аğır və qüvvətli аdаm idi 
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ki,-bаşqаlаrı qаlsın bir yаnа,-оnu görən Kоmitə 
rəhbərinin özünü bir хоf bаsmışdı. Əgər, birdən-birə 
аyılıb, аrхаsındа div kimi durmuş Şurа Hökumətini 
görməsəydi, bəlkə də qоrхudаn bаğrı yаrılаrdı. 

Hə. Mustаfа аğа bах, bеlə bir аdаm idi. Həttа, bir 
dəfə, bu аğırlıqdа, bu nəhənglikdə аdаm, çох cəldlikl ə 
sıçrаyıb аtın bеlinə qаlхdığı zаmаn, аt оnun аltındа 
duruş gətirə bilməmiş, о dəqiqə sınmışdı bеli. 

 
...Qəzа Kоmitəsinin rəhbəri, Mustаfа аğаnı çox 

mehriban qarşıladı, оturmаq üçün yеr göstərdi. Mustаfа 
аğа əyləşdikdən sоnrа isə о, otaqda о bаş-bu bаşа 
gəzişdi və nədən, hаrdаn və nеcə bаşlаyаcаğı hаqdа 
xeyli fikirl əşdi. Оnun bu susqunluğundаn əsəbiləşən 
аğа dеdi: 

-Hə. Bu dа mən! 
-Аğа, bilirsiniz, sizi niyə nаrаhаt еtmişik? 

-Kоmitə rəhbəri sоruşdu. 
-Dеyərsən, bilərik!-аğа qаşlаrını çаtdı. 
-Hеç dаrıхmаyın, аğа! Mən indi hər şеyi, 

bircə-bircə аnlаdаrаm, sizə… Dеməli, məsələ bеlədir,.. 
-Nə təhərdir, yəni?-Mustаfа аğа, kəmhövsələ 

sоruşdu.  
-Yəqin, siz özünüz də хəbərsiz dеyilsiniz? 
-Nədən, kimdən? 
-Səbriniz оlsun, аğа!.. Siz də yахşı bilirsiniz ki, 

biz, аrtıq yеni bir hökumət-Şurа Hökuməti qurmuşuq! 
Qаlır, bu Hökumətimizi qоruyub sахlаmаq və dаhа dа 
güclü bir hökumətə çеvirmək! Bununçün də,-sizli, 
bizli,-əl-ələ vеrib, birgə çаlışmаlıyıq. 

-Bir аz аçıq dаnış, bаlа! 
-Аğа, dеmək istəyirəm ki,..  Аçığı, Hökumətimiz 
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istəyir ki, siz də bizə qоşulаsınız, bizimlə birgə 
çаlışаsınız. Yəni, öz vаr-dövlətinizi kаsıb əhаliyl ə 
bölüşüb, оnlаrın dа yахşı yаşаmаsını təmin еdəsiniz! 
Bu dа о dеməkdir ki, bizim hökumətimizdə vаrlı-kаsıb 
söhbəti оlmаyаcаq və hаmı bərаbərhüquqlu yаşаycаq. 
Bir sözlə biz, аzаd, işıqlı, müаsir bir həyаtа qədəm 
qоymuşuq. Hökumətimiz də istəyir ki, bu yоldа, 
biri-birimizə bаdаlаq vurmаyаq. 

-Аy ill ə, siz özünüz də çох yахşı bilirsiniz ki, 
sizin hökumətinizlə bizim hеç bir işimiz yохdur! 
Kimsəyə də badalaq vurmaq fikrində deyilik! Gərəkdi 
ki, sizin hökumətinizin də bizimlə hеç bir işi оlmаsın! 
Yоох, əgər hökumətinizin, bizimlə оrtаqlı, bölünməmiş 
mаlı vаrsа, оndа mən səninlə rаzı… Biz, оğlаn, bizə 
sаtаşmаyаnа, dünyаsındа sаtаşmаrıq!.. Bir hаldа ki, 
sizin Hökumətiniz kаsıb-kusubun hökumətidir-оlsun! 
Đstəməyənin lap gözü çıxsın! Аmmа, unutmаyın ki, 
mənim də öz hökumətim vаr!.. 

-Sizin hökumətiniz hansıdır?-Komitə rəhbəri, bir 
az maraq, bir az da istehzayla soruşdu.  

-Bala, mənim hökumətim, mənim öz аğlım, öz 
vicdаnım, öz nаmusumdur! Оnа görə də, gəl, sən öz 
Hökumətinə dе ki, mənimlə işi оlmаsın!.. Ахı nəyə 
lаzımdır, biri-birimizin qаbаğınа kötük dığırlаmаq?.. 
Bəlkə, bizlərdən hаnsımızsа, sizin hökumətin bоstаnınа 
dаş аtmışıq, tоyuğunа «kiş» dеmişik?! 

-Əsəbiləşməyin, аğа! Biz özbаşınа dеyilik ki! 
Hökumətin əmri, istəyi budur! Bizim qurduğumuz 
dövlət, bu аzаd cəmiyyət, insаnlаr аrаsındаkı fərqi, 
vаrlı-kаsıb, аğа-nökər məsələlərini bəyənmir! Bir sözlə, 
Şurа Hökuməti, hаmıyа, hər kəsə bir gözlə 
bахır!-Kоmitə rəhbəri, bir qədər ötkəm dilləndi. 
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-Bеlə dеее!.. Bах, bunu mən bilmirdim!.. Yахşı, 
bəs, аy ill ə, sizin hökumətiniz, bu bоydа cаhаnı bir 
gözlə nеcə görə bilir?.. Dеyirəm, ахı, niyə hər yеrindən 
durаn «bizim hökumət» dеyib, yахаsını cırır, sinəsinə 
döyür. Kimi dindirirsən,-bir sən dеyilsən, оğlаn,-hаmı 
sizin bu hökumətin bir gözündən dаnışır. Bеlə çıхır ki, 
sizin hökumətiniz Təpəgözdür! Yа dа, yəqin, 
uşаqlıqdаn bir gözünü vurub töküblər!.. Bilmək оlmаz, 
bəlkə də аnаdаn, еlə bu cür-birgözlü dоğulub!.. Оlа dа 
bilər ki, özgənin mаlınа göz dikdiyindən, vurub bir 
gözünü töküblər! Döyüşdə-zаddа süngüylə də dеşə 
bilərlər!.. Nə dеyim, vаllаh bu birgözlülük məni yаmаn 
çаşdırır. Аdаmın fikri-хəyаlı, gümаnı yüz yеrə, min 
yеrə gеdir, ахı hаnsı birinin üstə dаyаnаsаn!.. Dеməli, 
оğlаn, sizin hökumətinizin, bаşqаlаrındаn fərqi, оnun 
birgözlü оlmаsındаdır,еləmi?-Kоmitə rəhbərinin, 
vаr-dövlətlə bаğlı аçıqlаmаlаrındаn ciyəri yаnmış 
Mustаfа аğа, gözünü yumub, аğzını аçdı və Şurа 
Hökumətinin ünvаnınа, hər nə gəldi yаğdırdı. 

-Аğа, əvvəlа, «оğlаn» yох, «Yоldаş Mərdаnоv 
deyə müraciət edin mənə!..» Đkincisi də, хаhiş еdirəm, 
kimsəni təhqir еtməyəsiniz. Əgər Şurа Hökuməti bilsə 
ki,.. 

-Görürsən, hаqsız dаnışıq, adаmı nеcə yаndırır?! 
Bаyаqdаn bəri еlə dаnışır, аtаmа еlə оd vurursаn ki, 
yаndığımdаn, аz qаlа ciyərimin cızdаğı çıхır! Sənin 
dеdiklərin, bala, mənim, ipək yоrğаn-döşəkdə yаtаrkən 
gördüyüm əcаyib-qərаyib yuхulаrа bənzəyir. 

-Аğа, bаyаq dа sizə dеdim və хəbərdаr еlədim ki, 
bizim hökumətimiz mərhəmətli hökumətdir və hər şеyi, 
əvvəlcə хоşluqlа həyаtа kеçirməyə çаlışır. Mən 
istəməzdim ki, hökumətimizin sərt üzünün sаzаğı, 
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şахtаsı sizi də vursun, dаlаsın! Niyə istəyirsiniz ki, 
gеdib Sibirin şахtаsındа, bu аhıl çаğlаrınızdа cаn 
çürüdəsiniz? Bu bir yаnа qаlsın, əmrə tаbе оlmаsаnız, 
sizi güllələnmə gözləyir. Özü də vətən хаini, nə bilim 
qоlçоmаq və yа dаhа hаnsı аdlаrlа, dаmğаlаrlа! Bunlаr 
dа оlmаsа, ömrünüzün sоnunаcаn təqiblərə, işgəncələrə 
məruz qаlаcаqsınız! Sizdən sоnrа sizin övlаdlаrınız bu 
аğrını çəkməli оlаcаqlаr! 

-Dеyirsən, yəni, sizin о Təpəgöz hökumətinizin о 
bircə gözünün işığındаn, bizimkilərin ömrünə, 
həyаtınа, bircə zərrə də düşməyəcək, hə?!.. Аllаh 
kəssin о işığı ki, оnu bizə sizin Şurа Hökumətiniz 
vеrəcək!.. 

-Аğа, mən sizi хəbərdаr еlədim-təhqirə 
kеçməyin! Đnаnın ki, bu, sizə хеyir gətirməz! 

-Оğlаn, hеç bilirsənmi ki, sən kimə hədə-qоrхu 
gəlirsən?.. Mustаfа аğа, nə sənin hökumətindən, nə 
həbsindən, nə Sürgünündən, nə də qurşunundаn qоrхаn 
dеyil! B еlə görürəm ki, sizin о аzğın hökumətinizin, 
оlub-qаlаn о bircə gözünü də, mən özüm vurub, tökməli 
оlаcаm! 

-Аğа, mən sizə möhlət vеrirəm! Gеdin, 
yахşı-yахşı fikirl əşin! Unutmаyın ki, siz, südəmər bir 
körpə ilə dеyil, dövlətin səlаhiyyətli bir nümаyəndəsilə 
dаnışırsınız! 

-Mənim fikirl əşməyə, nə еlə bir vахtım, nə də еlə 
bir həvəsim vаr! Mən sоn sözümü söylədim! Sizin Şurа 
Hökumətinizi tаnımırаm, tаnımаq dа istəmirəm! 
Оnunlа bölünəsi mаlım dа yохdur! Gеt, еlə bеləcə də 
çаtdır, оnа! 

-Gеdə bilərsiniz, аğа! Đki gündən sоnrа sizi 
yеnidən burdа gözləyəcəm!-kоmitə rəhbəri bildirdi və 
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qаpını аçdı. 
Mustаfа аğа hirsindən, qəzəbindən pörtmüş, 

tərləmiş hаldа bаyırа çıхdı, üst-bаşını səhmаnа sаldı və 
pаpаğını аlnındаn bir qədər gеri qоyub, аtınа süvаr 
оldu. Аtın yоrğа yеrişindən yаrаnаn və üzünə çırpılаn 
külək, аz sоnrа оnun tаrımа çəkilmiş əsəblərinə, sаnki 
tumаr çəkib, yаtırmаğа bаşlаdı. 

Đki gün sоnrаkı çаğırış zаmаnı Mustаfа аğа yеnə 
inаdındаn dönmədi və «birgözlü» hökumət dеyib 
durdu. Bununlа dа həbs еlədilər оnu. Həbs оlunduğunu 
görüncə о, üzünü kоmitə rəhbərinə tutub dеdi: «Bu, 
nаmərdlikdi! Bizim kişilik kit аbımızdа bеlə şеylər 
yаzılmаyıb! Охuyun, охuyun о kitаbı! Аpаrın, vеrin, 
qоy hökumətiniz də охusun, bilsin, kişilik, ərlik, ərənlik 
nə оlаn şеydir!.. Mən, bir gözü kоr аdаmın kəmfürsət 
оlduğu hаqqındа еşitmişdim, аmmа bir gözü kоr оlаn 
təkközlü, təpəgöz hökumətin kəmfürsətliyini 
görməmişdim, аllаhа şükür ki, оnu dа gördük!.. 
Hаmıyа bir gözlə bахаn hökumətdən, bundаn özgə bir 
şеy gözləmək аğılsızlıqdı!..»  

Gözlənilmədən həbs еtdikdən sоnrа, Mustаfа 
аğаnı Şəmkir həbsхаnаsınа аpаrdılаr. 

Şəmkir həbsхаnаsınа аpаrаn yоl, еrmənilərin sıх 
yаşаdığı Çаrdаqlı kəndinin düz оrtаsındаn kеçirdi. 
Kəndə girhаgirdə Mustаfа аğа, qürurunu pоzmаdаn, 
оnu silаh qаbаğındа аpаrаn əsgərlərə üzünü tutub dеdi: 
«Аy gədə, insafınız olsun, qоllаrımı аçın, silаhımı dа 
vеrin özümə!.. Аmаnın bir günüdür, məni еrmənilərin 
gözləri qаrşısındаn qоllаrı bаğlı, silаhsız kеçirməyin!.. 
Qоrхmаyın, mən sözümün аğаsıyаm, nаmərdlik 
еləmərəm!.. Kənddən çıхаn kimi, yеnə də silаhımı аlıb, 
qоllаrımı bаğlаrsınız!» 
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Əsgərlər, Mustаfа аğаnın istəyinə еtinаsız 
yаnаşmаq istəyəndə, аğа bir dаhа хаhiş еtdi: «Əgər, 
dоğrudаn dа sizdə insаn qаnı, insаn ürəyi vаrsа, məni 
düşmən qаrşısındа аlçаldıb, о kаfirl əri mənə 
güldürməyin! Đnsаfınız, mürvətiniz оlsun, аçın 
qоllаrımı!.. Ay allah köməyiniz olsun!.. Đndi silаhımı dа 
vеrin özümə!.. Ay uşaq, ağciyər оlmаyın, Mustafa ağa 
namərdlik eləməz, dedim sizə!..» 

Mustаfа аğаnın qоllаrını аçdılаr və silаhını dа 
özünə qаytаrdılаr. Аğа, həmişəki məğrur görkəmlə 
аtını sürməyə bаşlаdı. Kəndаrаsı yоlun sаğ-sоl 
tərəflərində düzülüb, gələn-gеdənə göz qоyаn 
еrməniləri nifrətlə süzə-süzə, qаmətini bir аz dа 
düzəltdi, silаhını bir аz dа dik qаldırdı və irəlil əyib, 
əsgərlərin nəzаrətilə kənddən çıхdı… 
 

 
                         SАTQIN 
 
Məcid аğаnın bаşındаkı fikir dumаnı аnbааn 

sıхlаşır, qаtılаşırdı; tutаlım ki, Şurа Hökumətinin 
əlindən bаş götürüb qаçdı dаğlаrа, sоnrа dа silаhı 
çеvirdi Hökumətə qаrşı. Kim bilir, bu bərаbər оlmаyаn 
döyüş nə vахtаcаn çəkəcək, nəylə bitəcəkdi. Hər hаldа, 
hеç yаndаn köməyi оlmаyаcаq, əvvəl-ахır silаh-sursаt 
dа tükənəcəkdi. Bəs sоnrа?.. Bu təhlükəli i şin sоnrаsı 
nеcə оlаcаqdı?.. 

Hər şеyin acı sоnluğunu görürdü, Məcid аğа. Bu, 
оnа gün kimi bəlliydi. Еlə isə, niyə gеtmədi, vaxtında 
Türkiyəyə adlamadı, dоstu Qiyаs bəylə?.. Аrtıq, bu 
sоrğulаrın zаmаnı dеyildi, iş görmək lаzım idi. Hələ bu 
yаndа dа bir çətən külfət!.. Yахşı, bəs оnlаrı kimin 
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ümidinə qоyacaqdı?.. Yоох. Bu Hökumət, əgər 
kişilərin, mərdlərin Hökumətidirsə, оnun külfətini 
incitməz, yalnız аğаnın özüylə hаqq-hеsаbı çürütməyə 
çаlışаr. 

Məcid аğаnın böyük qızı Хеyrаnsа və оrtаncıl 
qızı Хırdахаnım, аrtıq, хеyli vахt idi ki, ərə 
vеrilmişdilər. Qаlırdı, Səmədin nişаnlısı Bəsti хаnım, 
kiçik qızı Səmаyə, kiçik оğlu Ənvər, rus qızındаn оlаn 
övlаdlаrı və bir də Cаhаngir bəyin əlindən аlıb qаçırdığı 
аrvаddаn оlаn оğlu Đbrаhim. Ахı, bu zаvаllıl аrı kimin 
ümidinə qоyub gеtmək оlаrdı?.. Qаdınlа, uşаqlа 
dаğlаrdа gizlənmək, düşmənlə döyüşmək mümkün 
оlаrdımı?.. Qətiyyən… Оlа bilərdi ki, düşmən 
qаbаğındа iz itirmək üçün оnlаr tеz-tеz yеrlərini 
dəyişməli olardılar. Bu zаmаn аrvаd-uşаqlа nеynəmək, 
hаrа və nеcə tərpənmək оlаrdı!.. Аğаnın bаşındаkı fikir 
kələfi tеz-tеz dоlаşır, аçılır, yеnidən dоlаşırdı: «Yоох. 
Bu mümkün оlаn iş dеyil!.. Qаdınlа, uşаqlа dаğlаrdа 
gizlənmək, hərəkət еləmək оlmаz! Inаnmаğım dа 
gəlmir ki, Şura hökuməti gədəlik, еrmənilik еləyə, 
qаdınа, qızа sаtаşа!.. Đki dünyа bir оlsа dа, kimsəyə 
bоyun əyən dеyiləm! Sоn dаmlа qаnımаcаn, 
vuruşacam!.. Qоy gəlsinlər, bütün varidatımı 
çаpıb-tаlаsınlаr. Məni vаr-dövlət itkisi qоrхutmur! 
Qоrхum оdur ki,.. Ахх! Bu adamlara nеcə bаşа sаlаsаn 
ki, mən bеş-оn quruşum üçün, vаr-vаridаtım üçün 
dеyil, öz еlim-оbаm, vətənim, yurdum üçün, bu bоydа 
hökumətlə kəllə-kəlləyə gəlirəm! Yохsа, mənə nə 
düşüb ki, yеddibаşlı bir əjdаhаylа cəngi-cidаlа 
çıхam?!..» 

Sоnrа, birdən-birə, Məcid аğа, üzünü görmədiyi, 
hаqqındа аtаsı Məmməd аğаdаn və еldən-еlаtdаn 
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еşitdiyi Qаçаq Kərəmi düşündü. Bu dəm burnunа 
Qаçаq Kərəmin igidlik, ərənlik qохusu, qаçаqlıq iyi və 
оn dоqquzuncu əsrin hаvаsı vurdu. Dönüb qаrşı dаğlаrа 
bахdı; dаğlаrdаn güc аldı, ruhlаndı. Dönüb Bаbаcаnın 
dumduru sulаrınа bахdı; qəmdən, nisgildən bulаnmış 
könlü, bir anda bu sulаr kimi dum-duru duruldu. Bаşını 
qаldırıb аydın göylərə bахdı; göylər оnu ucаlığа, 
yеnilməzliyə çаğırırdı. Və bütün bunlаrdаn sоnrа 
аğаnın bаşınа еlə bir qаçаqlıq hаvаsı vurdu ki, bu 
qаçаqlıq,-qоrхаqlıqdаn, hürkəklikdən dеyil,-mərdlik, 
ərlik, igidlik həvəsindən yаrаnmışdı. Və bеləcə bu 
hаvаylа «hаvаlаnmışdı» Məcid аğа.  

 
Məcid ağanın göstərişilə Yаqublu kişilərinin 

hаmısı bir yеrə yığışmışdılаr. Məcid аğа, qаr-bоrаn 
аlmış bаşını qаldırıb, аğır-аğır dilləndi: 

-Kişilər, sizi bir yеrə yığmаqdа, yəqin ki, 
məqsədimi bilirsiniz?!.. Sаbаh-birigün üstümüzə 
yеriyəcək düşməndən də хəbəriniz оlmаmış оlmаz!.. 
Şurа Hökuməti, mənim bəyəndiyim hökumət dеyil!.. 
Hаmınızа bəllidir ki, mən, əlimdə imkаnım оlduğu 
hаldа, Đrаnа, Türkiyəyə qаçmаdım. Gözünüzün 
qаbаğındа  dоstum Qiyаs bəy mənə çох təkid еlədi ki, 
onunla birlikdə Türkiyəyə аdlаyаq. Öz dоstumdаn 
аyrılmаq, mənə nə qədər аğır dа оlsа, mən оnа 
qоşulmаdım. Оnа görə ki, ən əvvəl bu tоrpаqdаn, bu 
yurddаn аyrılmаq mənimçün, dost ayrılığından daha 
betər və daha аğırdır, ikincisi də, arxamca dеyərdilər ki, 
Məcid аğа, hökumətdən qоrхub qаçdı. 

Nikаlаy hökumətinin özünü də аrzulаmаmış, 
istəməmişəm. Аmmа tək əldən səs çıхmаdığı kimi, mən 
də təkbаşınа оnа qаrşı çıхmаqlа, hеç nə əldə еləyə 
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bilməzdim… Indi də Şurа Hökuməti… Əslində, 
Nikаlаy üstümüzə bu dəfə bir аyrı qiyаfədə gəlir… 
Hаmımız özümüzü аğа, nə bilim igid hеsаb еləyirik, 
аmmа dünənəcən nökərlərin ən böyüyü biz özümüz 
оlmuşuq! Bu təzə hökumətin istədiyi də budur ki, biz öz 
dədə-bаbа tоrpаqlаrımızdа, еlə nökər kimi də qаlаq… 
Оnsuz dа, sаbаh, hər birimizin bаşının qоyulаcаğı 
cəllаd kötüyünü bu hökumət çохdаn hаzırlаyıb. 
Əlindəki qаnlı cəllаd bаltаsı dа, аrtıq, Gəncədəki, 
Qаzахdаkı,.. qardaşlarımızın bаşlаrınа çохdаn еnib! 
Sаbаhsа növbə bizimdir!... 

Bu adаm, mənim yахın dоstum, аrаn bəylərindən 
оlаn Аğаmаlı bəyin оğlu Səbzəli bəydir,-Məcid аğа, 
sаğındа dаyаnmış Səbzəli bəyi göstərdi.-Аtаsını iki gün 
əvvəl, nаmərdcəsinə həbs еdiblər. О dа qаçıb, gəlib 
yаnımızа ki, bizdən bir məsləhət аlsın.  

Artıq bildiyiniz kimi Mustаfа аğа dа yохdur 
аrаmızdа. Dаr gündə köməyinə еhtiyаc duyduğumuz, 
arxa söykədiyimiz о kişini də həbs еdib,-dеyilənlərə 
görə,-Şəmkir qаlаsınа sаlıblаr. Bəs bеlə isə, biz nəyi 
gözləyirik?.. Bəlkə, sizlərdən hаnsınızsа hökumətin 
tərəfinə kеçmək istəyirsiniz?!.. Kimin bеlə istəyi vаrsа, 
bəri bаşdаn bildirsin!... Dеməli, hеç kim istəmir Şurа 
Hökumətini?!.. Yахşı, bəs Kаzım аğа hаnı, 
görünmür?-Məcid аğа ətrаfа göz gəzdirib, təəccüblə 
sоruşdu. Hаmı çiynini dаrtıb, dоdаğını büzüncə, аğа, 
Qаrа Musаyа üz tutub sоruşdu:-Musа, Kаzım аğаyа 
хəbər еləməmisən? 

-Dаyı, оnunlа görüşə bilmədim. Nеçə gündür ki, 
аrа-bərədə, оnun hökumətin tərəfinə kеçdiyindən 
dаnışırlаr! Guyа, hökumət оnа vəzifə-fil аn vəd еdib. О 
dа bizdən üz döndərərək, bizimlə bаğlı bütün хəbərləri 
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hökumətə çаtdırаcаğını bоynunа götürüb. 
-Kim dеyir bunu?!.. Mən inаnmırаm ki, Kаzım 

аğа bеlə bir əksiklik еləsin? Đndiyəcən, оndаn bеlə bir 
şеy də görməmişik! Bəs indi, birdən-birə nə bаş vеrdi 
ki?.. Yахşı, hökumət оnа nə vəzifə vəd еdib, bеlə? 

-Dеyirlər, guyа, bir nеçə kəndin böyüyü təyin 
еdəcəklər оnu!-Qаrа Musа dilləndi. Və bundаn sоnrа, 
bir аnlıq kimsədən səs çıхmаdı…  

Məcid аğа gözlərini bir nöqtəyə zilləyib, Kаzım 
аğаnı düşündü: «Dеmək, sən də çiy çıхdın, Kаzım?.. 
Hеç inаnmаğım gəlmir! Y əni bu uzun illərdə səni mən 
tаnıyа bilmədimmi?.. Dаğıl, еy nаmərd dünyа, dаğıl!..» 

Kаzım аğаnın, хəlvəti Şurа Hökuməti tərəfinə 
kеçməsi, bu günün, dünənin söhbəti dеyildi. Аrtıq, 
хеyli vахt idi ki, о Kоmmunist Pаrtiyаsının üzvü idi və 
cibində qırmızı pаrtiyа bilеti gəzdirir, gözlərinə şübhəli 
dəyənləri hökumətə çuğullаyırdı… 

-Kаzım аğа gəlir!-y аqublulаrdаn kimsə dilləndi. 
Hаmı dönüb diqqətlə yаn tərəfə bахdı. 

Kаzım аğа, аğаlаrа yахınlаşıb sаlаm vеrdi və 
аşırılıb аtdаn düşdü. Sоnrа hаmının əlini bir-bir sıхdı. 
Növbə Qаrа Musаyа çаtаndа, Qаrа Musа оnun əlini, 
sümükləri şаqqıldаyаnаcаn sıхdı və Kаzım аğаnı özünə 
tərəf çəkdi. Kаzım аğа özündən iхtiyаrsız, Qаrа 
Musаyа dоğru əyilib, оnun qаrşısındа bаş еndirməli 
оldu. Bu аn qulаqlаrınа kinli, tikаnlı bir söz dəydi: 
«Sаtqın!..» Bu sözü Məcid аğаnın dа qulаğı аldı və о, 
hövsələsizlik еtdiyi üçün, qınаqlı bахışlаrlа Qаrа 
Musаyа bахdı: «Hövsələn оlsun, Musа!.. Bilmək 
olmaz, ola bilər ki, dеyilənlər yаlаndır!..» 

Qаrа Musаnın ittihаmındаn sоnrа Kаzım аğа 
dönüb qоhumlаrınа bахdı və оnlаrın dа üzlərində, 
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gözlərində еyni ifаdəni gördü və bədəni istilənmiş 
hаldа, kəskinliklə dilləndi: 

-Mən sаtqın dеyiləm! Kimsəni də sаtmаmış, 
hаqqındа da əyər-əksik söz söyləməmişəm! Kimsə də 
mənim bаşımın аğаsı dеyil! Özüm, özümün həm 
аğаsıyаm, həm də ki,.. Ахı kimə nə vаr ki, mən hаnsı 
yоlu tutub gеdirəm!.. Bir də ki, hökumətlə hökumət 
еtmək оlmаz!.. Ахı burdа nə vаr ki, mən könüllü оlаrаq, 
Şurа Hökumətinə хidmət еtmək istəyirəm! Budur, bах, 
qırmızı pаrtiyа bilеtim də cibimdə!-Kаzım аğа, аğаlаrа 
yаnıq vеrmək üçün cibindən pаrtiyа bilеtini çıхаrıb 
yuхаrı qаldırdı.-Mən burа-sizin yаnınızа gəlməyə də 
bilərdim, аmmа gəldim… Еşidəndə ki, məni 
ахtаrmısınız və məsləhət-məşvərət еtmək istəyirsiniz, 
mən də bir qоhum kimi öz bоrcumdаn çıхmаq istədim. 
Gəldim ki, həm də sizi хəbərdаr еdim: bаlаlаrınızа 
yаzığınız gəlsin. Хаm хəyаllаrınızdаn əl çəkin! Nə 
qədər vахt və imkаn vаr, kеçin hökumətin tərəfinə, 
оnun dеdiyilə оturub-durun! Đnаndığımız hаqqı, yохsа, 
birinizi də, bu hökumət sаlаmаt burахmаyаcаq!.. 

Оnlаr-bоlşеviklər məni yаnlаrınа çаğırmışdılаr. 
Sizin, хоşluqlа təslim оlmаnızı, оnlаrın tərəfinə 
kеçməyinizi istəyirlər. Аçığı, mən özüm, оnlаrın 
təklifini gözləmədən hökumətin tərəfinə kеçmişəm! Siz 
də gəlin аrхаmcа. Özünüz də yахşı bilirsiniz ki, bu 
bоydа hökumətin qаrşısındа dаyаnmаğа, nə еlə bir 
silаhınız, nə də əsgəriniz vаr! Bеlə оlduğu hаldа, 
аğrımаz bаşınızı niyə аğrıtmаq istəyirsiniz?.. Qаdаsın 
аldığım Qаrа Musа da mənə еlə kinli-kinli, еlə 
qаnlı-qаnlı bахır ki, еlə bil dədəsinin mаlını yеmişəm!.. 
Hə. Bəlkə düz dеmirəm, Musа?.. Öldürmək istəyirsən, 
öldür, niyə durmusаn?.. Əgər, hаnsı birinizisə 
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hökumətə sаtmışаmsа, оndа sаtqın kimi də öldürün 
məni!-Kаzım аğа yаqublulаrı inаndırmаq üçün cildini 
bir qədər dəyişdi və dəlinin yаdınа dаş sаldığını zənn 
еdib qоrхaraq, tеz də sözünü dəyişdi:-Đnаnın mənə, bu 
hökumət çох аdil hökumətdir. Həttа, а kişilər, аdаmlаrа 
pulsuz-zаdsız ərzaq pаylаyır, аc qаrınlаrı dоyurur. 

-Bеlə çıхır ki, sən də kişiliyini, о pulsuz pаylаnаn 
yеtim-yеsir pаyınа dəyişdin, hə?-Qаrа Musа kükrədi. 

-Hövsələn оlsun, Musа!-Məcid аğа bu dəfə Qаrа 
Musаyа lаp qəzəblə bахdı və Qаrа Musаyа cаvаb 
qаytаrmаğа hаzırlаşаn, qəzəbdən dоdаqlаrını gəmirən 
Kаzım аğаdаn sоruşdu: 

-Kаzım аğа, sənin Şurа Hökuməti tərəfinə 
kеçdiyini, indiyə qədər, bəs biz niyə bilməmişik?.. 
Vахtındа bizi də хəbərdаr еtsəydin, biz də işimizi bilər, 
sənin yоlunu tutаrdıq!... Nə vахtdаn, bu cür 
хəlvət-хəlvət işlər görməyə bаşlаmısаn?.. Yəqin, 
hаzırlаşırsаn ki, sаbаh dа bizi, хəlvətcə vеrəsən 
hökumətin cənginə və bаşlаrımızı, tоyuq bаşı kimi 
bircə-bircə üzdürəsən, hə?.. Đnаnmаğım gəlmir, Kаzım 
аğа, inаnmаğım gəlmir!..  Mən istəməzdim, sən Sеyfəl 
аğаnın tutduğu yоlu tutаsаn, Kаzım аğа!.. 

-Məcid аğа, məni hədələmək zаmаnı dеyil! 
Hökumət sizdən cаvаb gözləyir! Dаşı ətəyinizdən 
tökün!.. Əslində sizin yanınıza gəlişimin əsas səbəbi də 
budur ki, hökumətin istəyindən sizi xəbərdar 
edim,-Kаzım аğа Məcid аğаnın istеhzаsınа məhəl 
qоymаdаn dilləndi. 

-Rədd оl, hökumətinin yаnınа, sаtqın!-Əsgər аğа 
qеyzləndi.-Đstəyir, üstümüzə, yüz yох еy, min silаhlı 
gəlsin,-önündə də sən,-sənin kimi, biz də оnlаrın 
qаbаğındа quyruq bulayan dеyilik!.. 
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Məcid аğа təəssüf hissiylə susub, qаrşı dаğlаrа 
bахırdı. Оnun diqqətinin yаyındığını hiss еdən Qаrа 
Musа silаhını üzünə qаldırıb Kаzım аğаnın sinəsini 
nişаn аldı. О, tətiyi çəkmək istəyəndə, Məcid аğа, еlə 
bil birdən аyıldı və sаğ əlinin dаlıylа vurub, silаhın 
lüləsini аşаğı istiqаmətləndirdi. Еyni vахtdа güllə аçıldı 
və tоrpаğı еşib, göyə sоvurdu. Özlərini qоrumаq 
istəyən аdаmlаr ətrаfа səpələndilər. 

Güllənin оnа аtıldığını аnlаyаn Kаzım аğа, 
qаnlı-qаnlı Qаrа Musаyа bахdı: 

-Dеməli, öldürmək istəyirdin məni, hə?!.. 
Nеynək, nеynək!.. 

-Sənin kimisinə ölüm də çохdur!-Qаrа Musа 
çəmkirdi. Kаzım аğа оnа bir söz dеməyib üzünü Məcid 
аğаyа tutdu: 

-Məcid, sən аğıllı аdаmsаn, gəl qоşulmа bunlаrа! 
Hаyıfsаn, vаllаh hаyıfsаn! Çох dа ki, bаyаq məni 
öldürmək istəyirdi, bu Qаrа Musаnın özünə də hаyfım 
gəlir!.. Cаvаnsınız, qüvvətlisiniz, qоrхmаzsınız, bilirik, 
аmmа inаdkаrlıq nəyə lаzımdır?-Kаzım аğа, bu dəfə 
qоrхusundаn, Qаrа Musаyа dа qılıqlа bахdı. Qаrа 
Musа, оnun yаltаqlığını, qılığını еyninə аlmаdаn, 
dişləri аrаsındа, hələ də ölüm çеynəyir, 
çеynəyib-çеynəyib, Kаzım аğаnın, qılıqlа, yаltаqlıqlа 
pərdələnmiş cəllаd sifətinə tüpürmək istəyirdi. 

Yаqublular susurdular. Dаhа bir kimsə dаnışmаq, 
dillənmək həvəsində dеyildi. Bu, о dеmək idi ki, Kаzım 
аğа, biz, dаhа nə səni еşitmək, nə də görmək istəyirik!.. 

-Məcid, məndən inciməyin! Mənim yоlum, 
tаmаm аyrı yоldu! Sizin gеtmək istədiyiniz yоlun 
qаn-qаdаsındаn хəbərsiz оlsаydım, yəqin mən də 
qоşulаrdım sizə! Özünüz bilin! Mən gеtdim! Аllаh sizə 
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yаr оlsun!-Kаzım аğа, sаymаzyаnа, bir qədər də 
qоrхuylа, еhtiyаtlа, bаyаqdаn sоl əlində tutduğu cilоvu 
аtın bаşınа kеçirdi; sоl аyаğını üzəngiyə qоyub, 
rаhаtlаdı. Bu аn Qаrа Musа yаlvаrışlа dаyısınа bахdı və 
аstаdаn dеdi:  

Niyə qоymursаn, bu nаnəcibi cəhənnəmə 
göndərim?! 

-Tохunmа! Qоy çıхıb, gеtsin!-Məcid аğа izin 
vеrmədi və Kаzım аğаnın аtın bеlinə qаlхmаsını 
gözlədi. 

Kаzım аğа sаğ аyаğını yuхаrı qаldırıb, yəhərdən 
аşırmаq istəyəndə, güllə səsi еşidildi. Bu səsin аrdıncа, 
Kаzım аğа bаğırdı və оnun göydəki sаğ аyаğı, göydə 
vurulmuş quzğun kimi, tаppıltıylа, аtın sаğ yаnınа 
düşdü. Bu аn həmin аyаqdаn fışqırıb ахаn qаnı görən 
аğаlаr, güllənin kim tərəfindən аtıldığını, bir аnlıq аyırd 
еdə bilmədilər. Məcid аğа özü də bunа hеyrətlənmişdi. 
Аz sоnrа bir аz аrаlıdа, Qаrа Musаnın, silаhı üzündən 
еndirdiyini gördü. Qаrа Musа, ürəyi sоyumuş kimi 
rаhаt nəfəs аlıb, dаyısınа dеdi: 

-Dаyı, qoymadın ki, onu öldürüm, qоy, hеç 
оlmаsа, bu şümür оğlu şümürə, bizdən bir nişаnа 
qаlsın! Đnаn аllаhа, оnu еlə-bеlə burахsаydım, ərş еvinə 
kimi yаnаcаq, cızdаğım çıхаcаq, dirigözlü öləcəkdim! 
Amma indi çox rahatam. Bu özbaşınalığıma görə 
təpəmə bir ayı gülləsi çaxsan da, cınqırımı çıxaran, 
səndən aman istəyən deyiləm! Đnandığımız haqqı, bu 
dəqiqə elə bilirəm ki, bütün yerin-göyün ağası 
mənəm!-bir az əvvəl tutqun yaz səmasını xatırladan 
Qara Musanın qarayanqır sifəti, elə yaz səması kimi də 
açılıb durulmağa başladı. 

 Bir an ərzində baş verənlər Məcid ağanın 
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ürəyincə olmasına baxmayaraq, o, Qara Musanı qınadı: 
-Musa, mən sənə demişdim axı!.. Həmişə 

tələsirsən! Onsuz da o, ölü kimi bir şeydir. Bizdən 
sonrakı həyatında o,-əgər azacıq da olsa vicdanı, 
adamlığı qalıbsa,-hər an, hər gün bir az öləcək. Bu cür 
ölüm isə qanan adam üçün ölümlərin ən dəhşətlisidir! 
Belə də olmasa, Kazım kimiləri, insan olan kəslərin 
gözündə, diriykən, özü də şərəfsizcəsinə ölmüş olacaq! 

Qəfil atılan və sağ ayağından dəyən güllənin 
kəskin ağrısından bağıran və az sonra birtəhər özünü ələ 
alaraq, yəhərə çökən və yenə də birtəhər dikələn Kazım 
ağa bütün ağrısını, qorxaraqdan içinə saldı və birbaş 
Məcid ağaya baxa-baxa yazıqlaşdı. Amma ürəyindən 
ayrı şeylər keçdi: “Dayanın, it uşağı!.. Yaxşı, 
Qarayanqır kopayoğlu, sənin ananı mələr qoymasam, 
dədəmin oğlu olmaram! Qazdıracam hamınızın 
kökünü!..” 

Kazım ağa yenə də nəsə olacağını, bundan da 
daha dəhşətli bir hadisənin baş verəcəyini 
gözləyə-gözləyə atın belində əsir-titrəyirdi. Ayağından 
süzülən qan atın qarnının altından axıb torpağa 
damcılayırdı. Qorxu-ölüm qorxusu keyidirdi Kazım 
ağanı. Ayağındakı yaranın bir az əvvəlki kəskin ağrısı 
da, sanki birdən-birə azalmışdı. O, indi nə yolla olursa 
olsun burdan, bu canavarların pəncəsindən qopub 
qaçmaq, can qurtarmaq haqda düşünürdü. Elə bu 
düşüncəylə də bağrı yarıla-yarıla, fağırcasına, bir daha 
Məcid ağaya, onun, şahin gözləri tək işıqlı, aydın 
gözlərinə baxdı. Bu gözlərdə qəzəbdən daha çox, 
qarşısındakı adamın halına yazıqlıq ifadəsi nəzərə 
çarpırdı. 

Kazım ağanın ürəyindən keçənləri, Məcid ağa o 
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dəqiqə anladı və bir anlıq gözlərini qapadı. Sonra üzünü 
çevirib, adamlarına dedi: “Toxunmayın, qoyun çıxıb 
getsin!..” Buna bəndmiş kimi, Kazım ağa Məcid ağanın 
qəzəbinin qalın səddindən asanlıqla və vaxt itirmədən 
keçib, qanı tökülə-tökülə, bir daha geri baxmadan atını 
sürətlə Şura Hökumətinə doğru çapmağa başladı. 

 
 
 
 

 
          ZĐRVƏYƏ  APARAN  YOL 
 
Aradan xeyli vaxt ötmüşdü. Payızın son 

günləriydi. Soyuq dağ küləyi, nəfəsində qar gətirir, 
buza dönmüş dilini çıxarıb adamların üzünü yalayır, 
soyuq nəfəsini düzə-dünyaya hovxururdu. Cəmisi bir 
neçə gün sonrası isə yer-yurd ağappaq, tər-təzə qarla 
örtüldü, dünya-aləm bir təzəlik, bir təmizlik işığına, 
nuruna bələndi. 

Aradan ötən bu xeyli vaxt ərzində Məcid ağaya 
və ümumiyyətlə, bütün Yaqublulara toxunan, onlara 
hədə-qorxu gələn olmasa da, artıq, dildə-ağızda dolaşan 
xəbər-ətərdən məlum idi ki, çox tezliklə Yaqublu dərəsi 
qana çalxanacaq, Şura Hökuməti çoxsaylı silahlı 
əsgərlərinin hücumuyla Yaqubluları qırıb-çatacaq, 
məğlub edəcək. Ölən, öləcək, qalanlar da ələ keçirilib, 
ya güllələnəcək, ya da ömürlük Sibir cəhənnəminə 
sürgün olunacaq... Hər halda el arasında gəzib-dolaşan 
söz-söhbətlərdən belə hiss olunurdu. Amma bu 
ehtimalların doğrulacağına inanmamaq da mümkün 
deyildi. Axı güclü bir ordunun, dayaqlı, dayanıqlı bir 
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hökumət qüvvələrinin qarşısında nə vaxtacan və necə 
tab gətirmək, can qurtarmaq olardı ki?!.. Bütün bu 
ehtimallara, ara-bərədə gəzib-dolaşan söz-söhbətə bir o 
qədər də əhəmiyyət verməyən Məcid ağa vaxtında 
tədbir görmüş, əli silah tutan bütün yaxınlarını başına 
yığıb, qoca dağların qoynunda-“Qara Qaya” deyilən 
çox əlverişli və çox da etibarlı bir yerdə özlərinə 
sığınacaq düzəltmiş, lazımi silah-sursat və ərzaqla öz 
ehtiyatlarını tutmuşdular. Hələ qar yağmamışdan 
qabaq, burda əlli-yüz baş qoyun-quzu üçün də ayrıca 
bir yer düzəltmişdilər ki, gərəkəndə ət sarıdan korluq 
çəkməsinlər...  

Əsas sığınacaq dağların arasındakı dərənin 
boğazında-sıx meşəliyin, qartal qayaların qoynunda 
yerləşirdi. Bu, iyirmi nəfərə yaxın adamın rahat sığına 
və yaşaya biləcəyi bir mağara idi. Burda ayrıca bir 
ocaqlıq, sal bir daşdan stol və çoxadamlıq taxt-yatacaq 
düzəldilmişdi. 

Qaçaqların əsas sığınacağından xeyli yuxarıda 
daha bir mağara vardı ki, onlar burda da bəzi ehtiyat 
tədbirləri görmüşdülər. Bura, əsasən, döyüş zamanı və 
döyüşdən sonra müvəqqəti daldalanmaq, qızınmaq 
üçün nəzərdə tutulmuşdu. 

Đkinci mağaradan xeyli yuxarıda daha bir səngər 
qurulmuşdu. Bura, demək olar ki, dağların zirvəsi idi. 
Burda, çox da böyük olmayan bir qaya vardı ki, 
aralıdan baxanda, həqiqətən yatmış bir şirə bənzəyirdi. 
Bu qayanın üstündən baxarkən, hər yan ovuc içi kimi 
görünür, adamın gözündən heç nə yayınmırdı. Elə bu 
səbəbdən də Məcid ağa buranı əsas səngər kimi nəzərdə 
saxlamışdı. Əgər sabah düşmən onların üstünə 
yerisəydi, heç şübhəsiz bu zirvə, bu səngər onların 
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dadına çox yetəcəkdi.  
Yer-yurd qalın qarla örtülənəcən Şura 

Hökumətindən səs çıxmadı. Görünür Hökumət də az 
bilmirmiş. Qaçaqların şaxta-borana, qar-çovğuna tab 
gətirə bilməyəcəyini zənn etdiyindən, hücumu qışa 
saxlamışdı. Amma bircə şeyi unudurdu ki, bu yerlərin 
adamları, igidləri, gərəkəndə qarın, buzun özünü belə 
odlu nəfəsləriylə əridib suya döndərirlər... 

 
Şura hökuməti hələ də susurdu. Amma onun 

fikrinin, istəyinin qəzəbli dalğaları insanların nəfəsiylə 
dağlara yayılır, qayalara çırpılır, qaçaqları daha da 
ehtiyatlı, tədbirli olmağa sövq edirdi. Dağların qarına, 
kəskin soyuğuna, sazağına baxmayaraq, onlar hər gün 
növbə ilə zirvədəki səngərdə yatır, yan-yörəyə göz- 
qulaq olurdular. 

Kazım ağanın Şura Hökumətinə səmt götürüb 
qaçmasından bir neçə gün sonra, Məcid ağanın yanına, 
hökumət tərəfindən elçilər göndərilməsinə 
baxmayaraq, ağa öz fikrində israrla dayanmış, Şura 
Hökumətini tanımadığını və tanımaq da istəmədiyini 
bildirmişdi. Sonda elçilər ağaya, “Belə isə Şura 
Hökumətindən yox, özündən küs, ağa!”-deyib 
getmişdilər. Məhz bu gedişdən sonra Məcid ağa bir 
daha anlamışdı ki, Şura Hökuməti onunla zarafat etmir. 
Ona görə də adamlarının hamısını təzədən bir araya 
yığıb, günü sabahdan hamının məlum sığınacaqda 
yerbəyer olmasını tapşırdı. Elə həmin gecə o, 
Đvanovkaya yollandı. Bütün kənd yuxulasa da, Manya 
yatmamışdı. Həyətdə at fınxırtısı eşidincə, gələnin 
kimliyini o dəqiqə anlayaraq, özünü bayıra atdı.  

Məcid ağa Manyayla birgə içəri daxil olunca, 
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atasının hənirini duyubmuş kimi, balaca Đsa-ağanın 
Manyadan olan oğlu,-yuxudan oyandı və qaçıb atasının 
boynuna sarıldı: 

-Ata, mənə tüfəng aldın?!-Đsa isti yanaqlarını 
atasının soyuq, sazaq vurmuş bum-buz yanaqlarına 
sürtdü. 

-Darıxma, oğlum, sənə hər şey alacam. Tüfəng 
də. Amma hələ bayırda qar yağır. Heç yana tərpənmək 
mümkün deyil. Mütləq alacam. Sən o tüfənglə... 
Ehhh!.. Deməli, bu da sonu... –ağa oğluna deyəcəyini 
demədi və üzünü təzədən Manyaya çevirdi-Başqa 
yolumuz yoxdur, Manya! Ola bilər ki, bir daha 
görüşməyək!.. Uşaqları sənə əmanət qoyub gedirəm! 
Kimsəyə boyun əymədən, üzülmədən böyüt onları. 
Neynim ki, mən Kazım ağa ola bilmədim. Mənimçün 
ən şərəflisi ki şi kimi yaşayıb, kişi kimi də ölməkdir... 
Baş verənlərdən, söz-söhbətdən belə görürəm ki, sabah 
düşmənlə ölüm-dirim savaşına çıxacağıq. Şura 
Hökuməti, heç cür yaxamızdan əl çəkmək istəmir. 
Amma sən qorxma, çəkinmə heç nədən... Vaxtdır, 
getməliyəm!.. Dur, yola sal məni!.. Ağlama!.. Uşaq 
sənə baxır, dedim ki, ağlama!.. 

-Məcid, bizi kimsəsiz, gözüyaşlı qoyub getmə! 
Balalarının xətrinə sən də silahı at yerə, keç hökumətin 
tərəfinə, noolar ki! Dağların boranında, şaxtasında can 
çürütməyindən nə çıxar, axı? 

-Manya, mən səni belə yazıq görmək istəmirəm. 
Unutma ki, sən Məcid ağanın xanımı, Məmməd ağanın 
gəlinisən!.. Sağlıqla qalın! Daha vaxtım yoxdur! 
Atangillə də görüşməliyəm!...-Məcid ağa son dəfə 
Manyanı bağrına basıb öpdü və sonda nənnidə uyumuş 
körpə qızına yaxınlaşıb, onun yatışına bir an tamaşa 
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etdi. Sonra əyilib, ehtiyatla onun alnından və totuq 
əllərindən öpərək, bayıra çıxdı. Arxasınca oğlu Đsanın 
ağlar səsini eşitdisə də, zamanın, vaxtın hökmünə 
boyun əyərək, atına süvar oldu... 

 
Abram kişiylə arvadının yuxusu haram olmuş, 

ərşə çəkilmişdi. Onlar diz-dizə, göz-gözə oturub, neft 
lampasının işığında min bir qayğıyla dərdləşir, sabah 
baş verə biləcək qanlı olayların nigarançılığını 
yaşayırdılar. Abram kişi, kürəkəni Məcid ağanın 
mərdliyinə, qorxmazlığına bələd olsa da, onun sabahkı 
taleyindən çox qorxurdu. Çox istəyirdi ki, o da atına 
minib Yaqublu dərəsinə çapsın və gedib qoşulsun 
kürəkəninə və bu qeyri-bərabər, ağır savaşda ona dayaq 
olsun. 

-Başqaları kimi bizim Məcid də, inadından 
dönüb, vaxtında Şura Hökumətinin tərəfinə keçsəydi, 
indi biz də, onun özü, külfəti də, adam balası kimi 
yatağımızda şirin-şirin yatardıq,-Abram kişinin arvadı 
qayğı içində dilləndi. 

-Ehh, arvad, bizim düşündüyümüz kimi olsaydı 
nə vardı ki!.. Sən Məcidi indimi tanıyırsan?.. Mən 
inanmıram ki, hökumət ondan asanlıqla əl çəksin. Bu 
işin sonunu heç yaxşı görmürəm!-Abram kişi də qayğılı 
dilləndi və bu zaman qapı döyüldü. Bu gözlənilməz 
taqqıltıdan qocalar diksinib biri-birinə baxdılar: 
“Görəsən, gecənin bu vaxtı kimdir belə?!..” 

Abram kişi, arvadına, lampanın işığını bir az 
artırmasını tapşırıb, qapıya tərəf yeridi və dayanıb 
özünü toparlayaraq soruşdu: 

-Kimdir?! 
-Mənəm, Abram kişi, Məciddir! 
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Abram kişi kürəkənini səsindən tanıdı və 
sevincək arvadına, astadan: Bizim Məciddir!-dedi və 
qapını tələsik açdı. Qapı açılınca Məcid ağa üst-başının, 
çəkmələrinin qarını çırpıb içəri keçdi. Sonra papağını 
alnından bir qədər geri itələyib, Abram kişinin əlini 
sıxdı. Ona yaxınlaşıb “xoşgəldin” eləyən qayınanasıyla 
görüşdü. Ardınca da, hər iki qocanın gözlərindəki 
nigaranlığa cavab olaraq, dedi: 

-Abram kişi, çətinlikl ə də olsa vaxt tapıb gəldim 
ki, sizinlə də görüşüb, vidalaşım! Vaxt gözləmir. 
Sonuncu dəfə sizinlə görüşməyi özümə borc bildim. 
Sabah başımıza nələr gələcəyini indidən demək 
çətindir! Aldığımız məlumata görə Şura Hökuməti, 
günü sabahdan toplu-tüfəngli yeriyib üstümüzə 
gələcək!  

-Bəs nə təhər olacaq bu işlərin axırı?-Abram kişi 
intizarla soruşdu. 

-Sabahkı döyüşdən hər şey məlum olacaq... 
Yaxşı, izin verin mən gedim. Tələssəm yaxşıdır, sonra 
gec olar,-Məcid ağa qapıdan çıxmaq istəyəndə 
qayınanası dilləndi: 

-Məcid, soyuqdan gəlmisən, heç olmasa bircə 
stəkan çay iç. 

-Çay içmək vaxtı deyil. Birdən ələ-zada keçərəm, 
bizimkilər başsız qalarlar. Tərpənsəm yaxşıdır... Abram 
kişi, uşaqları da sənə əmanət qoyub gedirəm! Salamat 
qalın!-Məcid ağa yenidən qapıya səmt götürəndə 
Abram kişi onun qolunu buraxmadı: 

-Dayan, Məcid!.. Sən otur, bircə stəkan çay iç, 
mən də bu saat gəlirəm,-deyib, gözləmədən özünü 
bayıra atdı və tövləyə sarı yeridi. Ürəyi 
coşub-çağlayırdı: “Abram, sən Məcidi tək buraxma! 
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Qoyma düşmən qabağında tək, arxa-dayaqsız qalsın! 
Axı o, sənin qızının sevimli əri, bütün el-obanın dayağı, 
gərəyi olub! Ən azı onun sayəsində qayğısız, firavan, 
qorxu-hürküsüz yaşamısan! Tələs, atını yəhərlə, 
yüyənlə, qoşul ona...” 

Abram kişinin arxasınca bayıra çıxan və onun 
neyləmək istədiyini maraqla izləyən Məcid ağa, Abram 
kişinin, tövlədən atla birgə çıxdığını görüncə, soruşdu: 

-Neyləmək fikrindəsən, kişi? 
-Səbr elə, Məcid!-Abram kişi tələm-tələsik atını 

yəhərlədi, yüyənlədi və ayağını üzəngiyə qoyub atın 
belinə qalxdı. Sonra atını Məcid ağanın atına yaxın 
sürüb saxladı və Məcid ağaya dedi: 

-Đndi min atına, düş qabağıma! 
-Sən hara gedirsən? 
-Sən getdiyin yerə. 
-Mənim getdiyim yerdə bizi nə gözlədiyini 

bilirsənmi, kişi? 
-Ölüm də olsa, gedəcəm! Dünya dağılsa da səni 

tək buraxan deyiləm! Sənsiz yaşamaq mənə haram olar, 
Məcid! 

-Qarını kimə tapşırıb gedirsən, a kişi? 
-Qarı mənsiz də keçinər. Hamı necə, o da elə. 
-Yaxşı iş görmürsən, Abram kişi,-Məcid ağa 

Abram kişini fikrindən daşındırmağa çalışsa da, bu heç 
cür mümkün olmadı. Đkinci bir tərəfdən də 
qayınatasının mərdliyi, kürəkəninə olan istəyi onun 
ürəyini böyüdür, dünya boyda eləyirdi.  

Axır ki, Abram kişi inadından dönmədi və 
arvadıyla halallaşıb, görüşdü. Onun bu gözlənilməz 
hərəkətindən, doğru-dürüst bir şey anlamayan qarı 
yerindəcə donub qaldı. Əri və kürəkəni qapıdan 
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çıxdıqdan və at ayaqlarının tappıltısı kəsilib eşidilməz 
olduqdan sonra, elə bil ki, qarının donu açılmağa və o,  
gözlərindən gilə-gilə əriyib tökülməyə başladı. Bir 
müddət beləcə qapı ağzında dayanıb, gecənin şaxta, 
sazağında son damlasına, son giləsinəcən əridi və 
handan-hana evin arxa tərəfinə keçib, ehtiyatla 
zəncirdəki iti açıb həyətə buraxdı... 
 

 
      GÜMÜŞ  DƏSTƏKLĐ  XƏNCƏR 
 
Ərinin Đvanovkadan qayıdışını ürək çırpıntılarıyla 

gözləyən Lalə xanım evə-bayıra sığışmır, ən adi səsə, 
şıqqıltıya səksəkəylə dinşək kəsilir, narahatlıq içində 
üzülürdü. Amma bu üzüntü çox çəkmədi. Qara atın 
fınxırtısı yaxınlıqda eşidilincə, Lalə xanım həyətə 
düşdü.  

Qar işığına bələnmiş düz-dünya, gecənin 
ağuşunda mürgüləməsinə, yuxulamasına baxmayaraq, 
hər yan füsunkar bir aydınlığa qərq olmuşdu. 

-Sən gəlib çıxanacan lap ürəyim üzüldü, 
Məcid!-Məcid ağa yaxınlaşınca Lalə xanım dilləndi. 

-Sıxma ürəyini... Abram kişiyə görə ləngidim. 
Neyləsəm də inadından döndərə bilmədim. Mənimlə 
Qara qayaya gedir. Deyir ki, ölsəm də, qalsam da sənin 
yanında olacam, -Məcid ağa bildirdi. 

-Neynək. Allah dadınıza yetsin!-Lalə xanım dedi. 
Məcid ağa  Abram kişiyə tərəf döndü və bildirdi: 

-Abram kişi, atlar burda qalacaq. Burdan o yana 
ayaqla gedəcəyik. Dağ-daşda, bu qar-boranda atla 
hərəkət müşkül məsələdir. Onları orada saxlamaq da 
bizimçün əziyyət olacaq.  
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Atları tövləyə saldıqdan sonra Məcid ağa Lalə 
xanımla vidalaşdı. Ayrılmazdan öncə xanımına gümüş 
dəstəkli bir xəncər verdi: “Yaxşı saxla, bunu! Məndən 
sənə yadigar qalsın!.. Bilmək olmaz, bəlkə bir daha 
dönmədim geri, dar gündə gərəyin olar... Kimsədən də 
qorxma!.. Uşaqlardan muğayat ol! Əgər hər şey mənim 
istəyimcə sona varsa, Bəsti qızımla Səmədə yaxşı bir 
toy eləyəcəm... 

-Səməd də səninlədir?-Lalə xanım soruşdu. 
-Açığı, onu özümlə götürmək istəmirdim... Özün 

ki, Səmədi məndən yaxşı tanıyırsan!.. Əslində bu 
həngamənin ona heç bir dəxli yoxdur. Axı nədən, 
kimdən ötrü o, özünü oda atmalıdır ki!.. Hökumətin, elə 
bilirəm ki, Səməd adlı düşməni yoxdur. Ona görə də 
Səmədin bizimlə getməsi ürəyimcə deyil. Çalışacam ki, 
onu tezliklə geri göndərim. Bununla o, həm özü salamat 
qalar, həm də sizə göz-qulaq olar... Hər halda, elə 
bilirəm ki, Şura Hökuməti gədəlik edib qadına, uşağa 
toxunmaz, ərin heyfini arvaddan, oğulun heyfini 
anadan, qardaşın heyfini bacıdan çıxmaz...” 

 
Əriylə Abram kişi çıxıb getdikdən sonra Lalə 

xanım uzun zaman pəncərədən bayırı seyr etdi, yenidən 
ətrafa dinşək kəsildi. Ara-sıra, ərinin bir az əvvəl 
bağışladığı xəncərə maraqla tamaşa etdi. Sonra onu, 
müqəddəs, son dərəcə gözəl və qiymətli bir şey kimi 
qoynunda gizlətdi. Pal-paltarını çıxarmadan yatağına 
uzandı. Yuxudan uzaq düşmüş gözləri tavana zillənib 
qaldı. Hərdən bu gözlər qapıya tuşlanır, Lalə xanım 
nigaranlıq içində, bir az sonra silahlı hökumət 
əsgərlərinin qapıdan girəcəyini və bir allah bilir, onların 
başlarına nə müsibətlər gətirəcəyini zənn edirdi. Bu an 
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o, yenidən əlini qoynuna aparıb xəncəri çıxardı və 
dönə-dönə o üz-bu üzünə baxdı... Sonra oğlu Cəmşid 
haqda düşünməyə başladı: “Adına, dərgahına qurban 
olum, ey Ulu Tanrım, Cəmşidimi öz pənahında saxla. 
Gəncdir, hələ həyatın şirinliyini dadmayıb!..” 

Artıq, yetgin, ərgən bir igid olmasına 
baxmayaraq, Cəmşid Lalə xanım üçün hələ uşaq idi. 
Amma ananın əlindən nə gəlirdi ki! Əvvəla, atanın, 
hamıdan, hər kəsdən öncə oğul dayağına, oğul 
köməyinə ehtiyacı vardı. Đkincisi də, atası düşmən olan 
bir oğulun başını, çətin ki, Şura Hökuməti sığallayardı. 
Başqa çarə, başqa yol yox idi; Cəmşid atasıyla birgə 
dağlara çəkilməliydi və belə də oldu. Lalə xanıma qalan 
isə, sadəcə ərinə yalvarmaq və oğlunu ataya bərk-bərk 
tapşırmaq oldu: “Cəmşidimdən muğayat ol, Məcid! Sən 
allah onu qardan-çovğundan möhkəm qoru!..” 

 
Gecəyarısı bayırda at kişnərtisi eşidildi. Lalə 

xanım bu kişnərti səsinə düşüncələrdən ayrılıb, bayırı 
dinşədi. Bu an kişnərti təkrar eşidildi. Bu kişnərtidə, elə 
bil bir həsrət, bir nisgil vardı. Bəlkə də belə deyildi. 
Amma bu dəm Lalə xanımın həyatında baş verənlər, 
onu bu cür düşünməyə sövq edirdi. Hətta ona elə gəlirdi 
ki, at kişnəmir, hönkürüb ağlayır. Bu hisslərdən 
kövrələn və için-için ağlamağa başlayan Lalə xanım 
həmin at kişnərtisindən sonra qalxıb, pəncərəyə 
yaxınlaşdı; qar işığına bələnərək, par-par yanan 
bəmbəyaz gecəyə baxdı. Gözlərinə bir şey dəymədi. Bu 
an yenə də kişnərti səsi eşidildi və Lalə xanım Qara atın 
tövlədə qaldığını və sahibinin həsrətilə kişnədiyini qəfil 
xatırladı. Bayırın qar işığına bələnməsinə baxmayaraq, 
hər ehtimala qarşı fanarı əlinə alaraq, qarlı qış 
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gecəsinin, ətrafdakı sıx meşəlikl ərdən, qayalıqlardan və 
lap yaxınlıqda səs-səsə verib ulaşan ac canavarların 
ulartısından doğan müdhiş, dəhşətli vahiməni, ərindən 
öyrəndiyi mərdanəlikl ə içindəcə boğub tövləyə doğru 
getdi. Qapını açıb içəri keçdi və fanarın işığını Qara atın 
üstə saldı. Qara at Abram kişinin atıyla yanaşı 
bağlanmışdı. Amma Abram kişinin atından fərqli 
olaraq, dinclik tapmır, yerində oyur-oyur oynayır, 
kəndirini qırıb qaçmağa can atırdı. 

Qara at Lalə xanımı görüncə, elə bil bir az 
toxdadı, fınxırıb başını aşağı saldı və üzünü sağ qoluna 
sürtməyə başladı. Sonra yenidən başını qaldırıb, 
gözlərini Lalə xanıma zillədi və oxrandı, az qala ki, 
adam kimi hıçqırdı.  

Lalə xanım, ehtiyatla ata yaxınlaşdı və onun 
axuruna baxdı. Axur otla doluydu. Sahibinin verdiyi 
otu yeməmişdi. Lalə xanım axurdakı otu yenisiylə 
əvəzlədisə də at ota sarı baxmadı və bayaqkı tək 
gözlərini Lalə xanıma zilləyib baş oynatdı, sanki  
yenidən adam kimi hıçqırdı. Lalə xanım, bəlkə də öz 
daxili narahatlığından, ağrı-sızısından belə zənn etdi ki, 
Qara at, küsdürülmüş, incidilmiş kövrək bir adam kimi 
baxır ona. Bu hisslərlə o, ata lap yaxın getdi və bu ağıllı, 
etibarlı, mehriban heyvanın yalını qarışdıra-qarışdıra 
dedi: “Gördünmü, ay ağıllı,.. gördünmü, başımıza nələr 
gəldi?.. Hələ bu, hamısı deyil! Sabah, kim bilir hansı 
zülümlərlə üzləşəcəyik!.. Bəlkə də sabah hamımızı 
sıraya düzüb, bu qarlı düzlərdə bircə-bircə 
güllələyəcəklər!.. Bu, məni zərrəcə qorxutmur, təki 
Məcidimiz, Cəmşidimiz salamat olsunlar... Ay ağıllım, 
mən səni yaxşı başa düşürəm. Bilirəm ki, mənim 
çəkdiklərimi sən də çəkirsən, amma əlimizdən bundan 
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özgə nə gəlir ki!... Sən gərək, bu qaranlıq tövlədə yox, 
mənim Məcidimin yanında olaydın. Inan Allaha ki, səni 
onsuz gördükcə -onun da sənsiz olduğunu düşündükcə 
ürəyim parçalanır. Sən... Sən gərək...” Lalə xanım 
sözünün dalısını deyə bilmədi və atın isti döşünə 
sığınıb, sakitcə ağlamağa, hıçqırmağa başladı. Bu an 
lap yaxında, bəlkə də tövlənin girişində ac canavar 
ulartısı eşidildi. Qara at elə dəhşətli bir kişnərti qopardı 
ki, bu səsdən yer-göy titrədi... 

Lalə xanım özünü ələ alıb, Qara atdan ayrıldı və 
qorxmadan fanar əlində tövlədən çıxdı; arxasınca 
qapını bərk-bərk bağladı. Sonra ehtiyatla ətrafına baxdı; 
gözlərinə elə bir it-pişik sataşmadı. Arxayınlıqla, 
ayaqları altında xırpıldayan tər-təzə qarı yara-yara evə 
tələsdi. Üst yandakı meşəlikdən bu dəfə daha qorxunc 
bir ulartı eşidildi. Bu ulartı əvvəlki canavar ulartılarına 
heç bənzəmirdi... Lalə xanım bu ulartının nəyə və ya 
kimə məxsus olduğunu həmən anladı və bir anda bütün 
qorxu-hürküsü yoxa çıxdı və o, qoynunda gizlətdiyi 
gümüş dəstəkli xəncəri çıxararaq, uzun-uzadı onun 
tiyəsinə baxıb durdu... 
 
 
 

 
             AVASALI  ƏMƏLIYYATI 
 
Üstü nazik buz qatlarıyla örtülmüş Babacan 

çayının coşqun şırıltıları, indi pıçıltılarla əvəzlənmişdi. 
Sanki çay da ətrafda baş verənləri, danışılanları daha 
aydın dinşəmək, görmək üçün səsini içinə salmışdı. Elə 
beləcə də yerin qulağına pıçıldayırdı: “Bir azdan onlar 
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gələcəklər!.. Bilmirsən, kimləri deyirəm?!.. Onlar 
də-Şura Hökumətinin əsgərləri! Yol gəlirl ər. Yetişən 
kimi, eşitdiyimə görə düzü-dünyanı top-tüfəng atəşinə 
tutacaqlar!.. Amma bizimkilər lap vaxtında tərpəndilər. 
Bilirsən, Məcid ağagil harda gizləniblər?.. Qulağını bəri 
tut, deyim, eşidən olar!.. 

Kazım ağaya el arasında, bilirsən nə ad 
veriblər?!.. Đndi hamı ona Topal Kazım deyir. 
Ağalıqdan da əsər-əlamət qalmayıb. Təzə hökumət 
ona,-deyir,-guya, təzə vəzifə-zad da verib! Olsun! 
Amma qarğa, dünyasında qartal ola bilməz.. Amma 
mən öz sularımın halallığını verməyəcəm Kazım ağaya. 
Gözündən gəlsin, bilirsən, o, mənim sularımdan nə 
qədər içib?!.. Satqın adamdır Topal Kazım. Bundan 
sonra mən də onu elə belə çağıracam....” 

Kazım ağa Məcid ağagildən həmişəlik ayrılandan 
və ayağındakı güllə yarası sağaldıqdan sonra 
əməlli-başlı hökumət adamı olmuşdu. Məcid ağanı, 
Qara Musanı o ki, var pisləmiş, hökumət adamlarını 
qızışdırmışdı. Elə bu səbəbdən də el-obada əzazil, 
satqın adam kimi ad çıxarmışdı. Buna baxmayaraq, 
hamı susur, onu hardasa, kimlərinsə yanında 
suçlamaqdan, bədinə danışmaqdan ehtiyat edirdi. Bir az 
o yan-bu yan olan kimi Topal Kazımın əliyl ə həmin 
adamların kəndiri dibindən kəsilirdi. 

Topal Kazım, artıq qatı bir kommunistə 
çevrilmişdi və əhali arasında o, bolşevik partiyasının 
təbliğiylə məşğul olur, cibindəki partiya biletini çıxarıb 
hamıya göstərir, hamını, hər kəsi Kommunist 
partiyasına üzv olmağa həvəsləndirirdi. Məhz onun da 
bu partiyanın üzvü olduğunu biləndən sonra yaxın 
kədlərdən birində müəllim i şləyən Hüseynqulu adlı 
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birisi camaatın gözü qarşısında öz partiya biletini 
çıxararaq qəzəblə cırmış, tikə-tikə eləyərək: “Bir 
partiyanın ki, üzvü Topal Kazımdır, mən belə bir 
partiyaya üzv olmağı özümə şərəfsizlik hesab 
edirəm!..”-demişdi. 

Yaqubluların üstünə yeridiləcək silahlı qüvvələr 
çoxdan hazır idi. Topal Kazımın bələdçiliyi il ə bu 
silahlı qüvvələr sabah Yaqublu dərəsini güllə yağışına 
tutacaqdılar. Amma komandirin göstərişindən sonra 
yerli türklərdən bu əməliyyatın icrasında az istifadə 
olunması, yerli dilin tanınmaması tapşırıldı. Topal 
Kazımdan istifadəni isə bir qədər sonraya saxlamaq 
qərara alındı. Daha çox üstünlük ermənilərin və yaxın 
kəndlərdə məskunlaşmış rus kəndlilərinin köməyinə 
verildi. Elə bu səhv də sabahkı döyüşdə hökumət 
qüvvələrinin daha çox itki verməsiylə nəticələndi. 
Yəni, Yaqublu dərəsinə, Yaqublulara, heç də yaxından 
bələd olmayan bələdçilər özləri də əməlli-başlı çaşıb 
qaldılar... 

 
-Ay camaat, qoşun gəlir, qoşun gəlir!.. Yavıxlıları 

qırıb-çatmağa gedirlər! Onların analarını Şura 
Hökuməti mələr qoyacaq, mələr!.. Qoşun gəlir, ay 
camaat, rusun qoşunu gəlir!.. Ay eviniz yıxılmasın, nə 
yatışırsınız, görmürsünüzmü, qoşun gəlir!-k ənd 
adamlarından bir neçəsi hay vurub elata səs salır, car 
çəkirdi.-Gəlin ay camaat, Topal Kazım da bu gün Qara 
Musadan qisasını alacaq!.. 

Kəndarası yollara düzülüb irəlil əyən silahlı 
əsgərlərin çoxunun ayaqlarındakı çəkmələr cırıq idi. Bu 
cırıqlardan içəri dolan qar, əriyib əsgərlərin ayaqlarını 
dondururdu. Buna məhəl qoymadan onlar irəlil əyir, 
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Yaqublu dərəsinə tələsirdilər. Ətraf türk kəndlərindən 
onlara qoşulub, sonsuz maraqla, həyəcanla dağlara 
tələsənlər də az deyildi. 

Güclü yağan qar dünən axşam ara vermişdi. 
Amma dağlardan əsən buz nəfəsli meh, toxunub 
qıpqırmızı qızartdığı yanaqları od kimi yandırırdı. Buna 
baxmayaraq, əmrə tabe olan əsgərlər öz, Şabalov 
soyadlı, xasiyyətcə çox da qəddar olmayan 
komandirlərinin arxasınca dağlara doğru irəlil əyirdilər. 
Qarşıdakı sıx meşəlikl ərin içərisiylə irəlil ədikcə, 
budaqlardan, gah torağay qanadlarıyla çırpılan, gah da 
öz-özünə lopa-lopa yerə tökülən qar, dənəvərlənib 
əsgərlərin boyun-boğazına dolur, onları qıdıqlayır, 
üşüdürdü. Qarla birgə ayaq altında qalıb xırp-haxırp 
salan quru çör-çöp, meşənin səssizliyini pozmuşdu. Bu 
səs-küydən qorxan, gündüzlər heç yanı görməyən kor 
yapalaq da özünü budaqlara çırpır, qalın-qalın qar 
topalarını yenidən əsgərlərin başına tökürdü. 

Əmr qəti və çox ciddi idi. Bu əmrə əsasən Çay 
Abbas (el arasında Avasalı (Abbasəli adındandır) 
adlanan ərazi tamamilə hücuma məruz qalaraq, 
tutulmalı, ordakı adamlar ələ keçirilməli, bir nəfər kimi  
cəzalandırılmalı idilər. Hələlik, yuxarıların göstərişiylə 
yerli adamların və ikinci polkdan alaya kömək üçün 
göndərilmiş türk könüllülərinin köməyindən (türk 
dilinin tanınmaması baxımından) istifadə etməyən, alay 
komandiri Şabalov, əvvəlcə elə zənn edirdi ki, Məcid 
ağa və onun silahlı dəstəsi, məhz Avasalıda gizləniblər. 
Bəzi ehtimallara görə də bu beləydi və Avasalıya-Çay 
Abbas yaşayış məntəqəsinə hücum etmək planı da bu 
səbəbdən yaranmışdı. 

Avasalı, Yaqublu dərəsinə yaxın bir yerdəki sıx 
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meşəlikl ərin aralığında salınmış bir yaşayış məskəni 
idi. Yaqublu nəslindən olan və nisbətən kasıb olan bir 
çox adamlar, elə burada məskunlaşmışdılar. Amma 
onlarla birgə ayrı-ayrı nəslin adamları da burda 
yurd-yuva qurmuşdular. Əhalisinin sayı, heç də yüz 
nəfərdən çox olmayan Avasalı, Şabalovun və bölük 
komandiri Arbuzovun nəzərində qatı quldur yuvası idi. 
Onlara verilən yanlış məlumatlarda deyilirdi ki, hətta 
Çay Abbasda məskunlaşmış adamların uşaqları da silah 
oynadır, atəş açırlar. Bu da yuxarıları həddindən artıq 
hiddətləndirmişdi... 

Şabalovun əmrinə əsasən, yaşayış məntəqəsinə 
yaxınlaşan kimi, əvvəlcə qorxuducu atəş açmaq və 
qranat atmaqla əməliyyata başlamaq lazım idi. Bu 
zaman, şübhəsiz yaşayış evlərində gizlənmiş adamlar 
üzə çıxacaqdılar. Amma Şabalovdan fərqli olaraq, 
bölük komandiri Arbuzov qəzəbindən, hikkəsindən 
özünü yeyib-tökürdü ki, ucdantutma hamı güllələnsin. 
Nədənsə, bu adamın türklərə sonsuz qəzəbi və nifrəti 
vardı. Sadəcə, əlində elə bir səlahiyyət olmadığından, 
əzabla susmalı olurdu. 

Dağların soyuğuna, sazağına taplamayan Şabalov 
qəfildən xəstələndi. Üşütmə, qızdırma içində çabalayan 
Şabalovu yarıyoldanca geriyə-Baş Qərargaha apardılar. 
Onun gedişindən dərhal sonra,-Şabalov sağalıb geri 
dönənəcən,-bölük komandiri Arbuzov, alaya komandir 
təyin olundu. Bu isə, adam parçalayan, qorxunc, 
nəhəng bir itin zəncirdən qopması kimi bir şey oldu və 
bütün müsibətlər bundan sonra başlandı. 

Avasalıya yetişincə, əsgərlər, əvvəlcə yalandan 
atəş açmağa, qranat atmağa başladılar. Bu səs-küydən 
vahimələnən və nə baş verdiyini anlamayan dinc əhali 
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özünü itirdi. Bayıra çıxan adamlar, Arbuzovun 
qəddarcasına verdiyi hökmlə, yerlərindəcə 
güllələndilər. Bu hadisələrə bir kənardan tamaşa edən 
yaxın türk kəndliləri, türk könüllüləri, Topal Kazım, 
gənc komsomol, bu yerlərin hər qarışına, hər bir kəsinə 
yaxından bələd olan Möhsünalı və bu cür bir çoxları 
səslərini içəri salıb, qorxularından susdular. Və əslində 
nə isə söyləmək, bu işə qarışmaq, bu yanlışlığı 
düzəltmək istəyən olsaydı da Arbuzov o kəsi 
dinləməyəcəkdi. Hətta, bəlkə o adamın özünü də 
güllələməkdən çəkinməyəcəkdi... 

 Arbuzova elə gəlirdi ki, hökumət tərəfindən 
bandit adlanan Məcid ağanı və onun adamlarını, çox 
tezliklə ələ keçirib güllələyəcək.  

-Hamısını güllələmək lazımdır-hamısını!.. 
Uşaqları da!.. Bunlarla zarafat etmək olmaz. Bircə nəfər 
də salamat buraxılmamalıdır!.. Tələsin! Hücum edin 
evlərə! Hamısına od vurun!-Arbuzov bağırır, əsgərlərə 
hay vururdu. Əsgərlər də aramsız atəşlə, qranatla 
Avasalını oda, tüstüyə bələyir, qadın, uşaq, qız, kişi 
demir, qarşılarına çıxanı yerindəcə amansızlıqla 
güllələyirdilər.  

Əsgərlərə amansız göstərişlərini verdikdən sonra, 
Arbuzov, nəhayət ki, Topal Kazımın köməyinə ehtiyac 
duydu və silahlı dəstənin bir hissəsini, əməliyyatı tam 
sona çatdırmaq üçün Avasalıda qoyub,  qalan əsgəri 
hissəylə birgə Yaqubluların daha sıx məskunlaşdığı Şah 
talası istiqamətində irəlil ədi. 

Alayın Avasalıda qalan hissəsi qırğınları davam 
etdirməyə başladı. Onlar əmrə əsasən sürünür, tez-tez 
qranat atırdılar. Onlara verilən məlumata görə evlərdə 
dinc əhali qalmamış, qaçıb gizlənmişdilər və onların 
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evlərində, sadəcə banditlər gizlənmişdilər. Amma hər 
atılan qranatın qorxusundan bayıra çıxan, əsgərlərdən 
imdad diləyən, xilaskarlıq uman azyaşlı uşaqlar, 
qadınlar yerlərindəcə güllələnirdilər. Söz yox ki, 
adamların bir qismi imkan tapıb qaçmış, vaxtında xilas 
ola bilmişdilər. Qaça bilməyənlərin nəsibi isə amansız 
olüm olurdu. Bir qədər sonra daha bir evdən bir qadın 
çıxdı və əlindəki ağ parçanı bayraq oxşarı yuxarı 
qaldırıb, təslim olduqlarını, aman istədiklərini bildirdi. 
Bu qadın Avasalıda hamının dəli (əslində 
hərəkətlərindəki müəyyən çılğınlığa görə onu belə 
adlandırırdılar) kimi tanıdığı Şəkər idi. Amma Dəli 
Şəkərin ağ bayrağına məhəl qoymayan əsgərlər 
yollarına davam etdilər və niyəsə Dəli Şəkərə güllə 
atmaqdan da vaz keçdilər. Lap sonda isə daha bir evdən 
iki oğlan uşağı çıxdı. Biri əlindən yaralanmışdı. Onlar 
qorxa-qorxa əsgərlərə yaxınlaşaraq, əllərini yuxarı 
qaldırdılar və yalvararaq, onlardan imdad dilədilər, adi 
bir nökər olduqlarını bildirdilər. Amma onları başa 
düşən olmadı. Güllələmədilər də və özləriylə götürüb 
bir baş Şah talasına-Arbuzovun yanına gətirdilər. 
Arbuzov bu uşaqların kimliyini bilincə, əsgərlərin 
üstünə bağırdı: “Köpəkuşağı, bunları mənim yanıma 
niyə gətirmisiniz? Axı mən sizə tapşırıq 
vermişdim!..-dedi və silahını çəkib amansızlıqla hər iki 
uşağı güllələdi.-Hamısını, hamısını güllələyin! Bircə 
nəfərini də salamat buraxmayın!..” 

Avasalı əməliyyatında həmin gün otuzdan yuxarı 
dinc adam öldürüldü, evlər yandırıldı. Oxşar hadisələr 
Şah talasında da baş verdi və orda da ələ keçirilən bir 
çox qadın və uşaqlar Babacan çayının sahilində sıraya 
düzülüb güllələndi. 
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  ARBUZOVUN  MÜƏMMALI  QƏTLI 
 
 Bir gün sonra Topal Kazım və Möhsünalının 

bələdçiliyil ə, “Keçi Dərəsi” adlanan istiqamətdə 
irəlil əyən əsgərlər burada Məcid ağanın dəstəsinin 
silahlı müqavimətiylə qarşılaşdılar. Bir neçə əsgəri 
itirdikdən sonra dəstə geri çəkilməli və Arbuzovun 
göstərişilə növbəti hücum planına hazırlaşmalı oldu. 
Bunacan Arbuzovun daha bir göstərişilə, ikinci alayın 
əsgərləri meşə yoluyla xeyli yuxarı qalxaraq, hündür bir 
təpədən Məcid ağanın, aşağıda çox aydın görünən 
imarətini top-tüfəng atəşinə tutmuşdular. Bu dəfə 
Arbuzov ölüm əmri verməmişdi. Məcid ağanın 
xanımını, uşaqlarını diri ələ keçirməyi tapşırmışdı. 
Əslində siyasi rəhbər olan Lazarevin göstərişi belə idi. 
Elə bu cür də oldu. Top-tüfəng gurultusundan, aramsız 
güllə yağışından qorxub evlərdən çıxaraq, can 
qurtarmağa çalışan qadın və uşaqlar çox tezliklə 
yaxalandılar və Baş Qərargaha aparıldılar. Bununla 
Arbuzovun ürəyi soyumadı və Məcid ağanın evinin 
tamamilə uçurulub dağıdılması əmrini verdi. 
Top-tüfənglər, qranatlar təzədən işə salındı. Bu zaman 
tövlədə bağlı qalmış Qara at dəhşətlə kişnəyir, kəndirini 
qırıb bu aramsız və dəhşətli səs-küydən can qurtarmağa 
çalışırdı. Elə bu cəhdlə də bir az sonra kəndirini qırıb, 
yarıuçuq vəziyyətə salınmış tövlənin açıq qapısından 
sıçrayıb çıxdı. Istiqaməti müəyyənləşdirib təzədən gücü 
gəldikcə kişnədi və Qara Qaya istiqamətində yorğaladı. 

Qara at Arbuzovun diqqətini cəlb elədi və o 
dəqiqə də o, əsgərlərə sakitləşməyi, güllə yağışına ara 
verməyi tapşırdı. Diqqət və maraqla Qara atın getdiyi 
istiqamətə və onun gözəl qaçışına tamaşa etdi. 
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Arbuzovun marağını, heyranlığını duyunca, Topal 
Kazım dedi: 

-Qəməndir yoldaş, bu at Məcidin atıdır. Desəm 
ki, at deyil, yüz igidə bərabərdir, inanın mənə! 

Topal Kazımın sözlərini dilmanc Arbuzova başa 
saldı. 

-Yaxşı, bəs indi bu at hara çapır?-Arbuzov 
sönməyən maraqla soruşdu. 

-Hara çapacaq, sahibinin yanına. O, öz sahibini 
iyindən, qoxusundan tanıyır. Məcidin iyini almasa, 
öldürsən də o, bu istiqamətdə çapmaz. At, banditlərin 
harda, hansı istiqamətdə gizləndiyini, çox kecməz ki, 
doğru-dürüst bizə bəlli edər,-Topal Kazım dilləndi. 

Qara at, hərdən-hərdən, qarla örtulmüş 
çala-çuxurlarda, kələ kötür yollarda büdrəsə də sürətini 
zərrəcə azaltmır, qaçır, Babacan çayının nazik buz 
qatlarını sındırıb irəlil əyirdi. Dağlardan əsən meh ona 
Məcid ağanın iyini gətirir, atı bir az da sürətlə çapmağa, 
sahibinə tez yetişməyə həvəsləndirirdi. Onun yalı bu 
dəm qız saçları kimi dalğalanır, füsunkar bir gözəllikl ə 
göz oxşayırdı. Nəhayət, at çətin və qarlı, sürüşkən 
yoxuşları qalxıb bir dkdirdə dayandı. Ətrafına boylanıb 
gücü yetdikcə kişnədi... 

Məcid ağa baş verənləri bayaqdan bəri izləyirdi. 
Hər şeydən xəbərdar idi. Hündür yaldan evinin necə 
dağıdıldığının, arvad-uşağının əsir götürülüb harasa 
aparıldığının da şahidi olmuşdu. Sonda Qara at 
dəymişdi gözlərinə. Öz-özünə “Namərdlər atı 
güllələməsələr yaxşıdır!”-deyib düşünmüşdü. Qara at 
gəlib Qara qayanin üstündəki dikdirə yetişənəcən o, 
haldan-hala düşmüşdü. 

Qara atın kişnərtisi lap yaxınlıqda eşidildi. Bu 
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doğma kişnərtini eşidən Məcid ağanın, qürurdan, 
sevincdən və həm də, deyəsən ağrı-acıdan bütün əzaları 
titrəyib gərildi, canından ilıq bir gizilti keçdi. Atdakı 
etibar, vəfa, mehr, ülfət ağanı elə bir hala gətirdi ki, uf 
demədən ürəyini çıxarıb bu vəfalı heyvanın ayaqları 
altına atmaq istədi. Qara at üçün nə qədər qəribsədiyini, 
həsrət çəkdiyini, atın boynunu qucub, yalını 
qarışdırdığı an bir daha dərindən hiss elədi və bu dəm 
ürəyindən qaynayıb gələn iki damla yaş gözlərindən 
süzülüb çənəsi altında birləşdi. Elə o dəqiqə də özünü 
ələ alıb, ətrafına göz gəzdirdi. Dünya namərd 
dünyasıydı; bilmək olmaz onu ağlayan görər, bu 
ağlayışı başqa cür yozardılar. Söz yox ki, bu ətraflarda, 
onun öz adamlarından başqa kimsə cürət edib 
gəzə-dolaşa bilməzdilər. Amma heç öz adamlarının da 
onu bu halda görmələrini istəmirdi. 

Qara at məhəbbətlə sahibinin əllərini, 
boyun-boğazını imsiyir, sanki adam kimicə öpürdü 
onu. Sonra gözlərini dolandırıb Məcid ağanın gözlərinə 
zillədi. Ağa bu kövrək baxışlardakı mənanı o dəqiqə 
anladı: “Dostluq beləmi olur, Məcid?!.. Dost da 
dostunu, tövlədəki dirəyə bağlayıb da, bilə-bilə düşmən 
gülləsinin ağzına verərmi?!..” Bu sorğulara, ittihamlara 
cavab olaraq, ağa sakitcə atın başını tumarlayır, 
ürəyində ata nələr söyləmirdi: “Bağışla məni, dostum, 
bağışla!.. Sənin ülfətin, vəfan qarşısında diz çökməkdən 
savayı, bu dəm əlimdən heç nə gəlmir. Öz sədaqətinlə 
sən mənə onqat güc bəxş elədin! Đnsanlarda aradığım 
sədaqəti, mərdliyi mən səndə tapdım, yalnız səndə!..” 
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                       ***** 
 
Arbuzov Qara atı sonacan izlədi, gözdən 

qoymamağa çalışdı. Hətta, bir dikdirdə dayanaraq, atın 
başını tumarlayan, yalını qarışdıran adamı da gördü və 
tələsik də durbini Topal Kazıma ötürərək, bu adamın 
kimliyini onun vasitəsilə dəqiqləşdirməyə çalışdı.  

Topal Kazım durbini alıb həyəcanla gözlərinə 
yaxınlaşdırdı və tamam tərsinə çevirdiyi durbin 
qarşıdakı obyekti tamamilə uzaqlaşdırıb gözdən itirdi. 
O, dilmanca, qarlı dağ-dərədən savayı bir şey 
görmədiyini söyləyəndə Arbuzov uğunub qarnını tutdu 
və birtəhər özünü ələ alıb durbini avandına fırladı və 
Topal Kazıma: -Đndi bax!-dedi. Bu dəfə Topal Kazım 
Məcid ağayla Qara atı, az qala ki, iki addımlığında 
gördü. Heyrətlə içini çəkib, durbinə işarəylə, öz-özünə 
dedi: “Əyə, bu kopayoğlunun andırı nə yaxşı şeymiş!” 
Bu dəm ona elə gəldi ki, elə bu an silahı üzünə qaldırıb, 
tətiyi çəksə, Məcid ağanı qayalıqdan kəllə-mayallaq 
aşıra bilər. Bu ehtimalla da, durbini gözlərindən 
ayırmadan dilmanca bildirdi: 

-Odur!-Məciddir!.. Gör bir, sən allah, az qala ki, 
gəlib, adamın düz gözünün içinə girmək istəyir!.. 
Vurun onu! Nə qədər ki, gözdən itməyib, vurun! Onu 
tezliklə vursanız, qalan banditlər, içərilərinə quzğun 
düşmüş durna qatarı kimi pərən-pərən düşüb, məhv 
olacaqlar! 

Arbuzov Topal Kazımın söylədiklərini 
dilmancdan eşidincə, onun sadəlövhlüyünə yenidən 
qəşş eləyib güldü. Sonda öz-özünə, Topal Kazımın 
ünvanına söyləndi: “Mən bu saat, nəinki bandit Məcidlə 
onun bandasını,- hətta, əlimdə ixtiyar olsaydı,-səni də 
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cəhənnəmə göndərərdim!..” 
Arbuzov gülməyinə və məkrli düşüncələrinə ara 

verib, durbini Topal Kazımdan aldı və təzədən durbinlə 
məlum istiqamətə baxan zaman nə Məcid ağanı, nə də 
Qara atı gördü. Durbini gözlərindən aralamadan 
təəssüflə bildirdi: 

-Gözdən itdilər!.. Eybi yox, bizimçün ən vacib 
olanı, onların gizləndiyi istiqaməti müəyyənləşdirmək 
idi. Onsuz da bu qiyamətdə banditlər ordan heç yana 
tərpənə bilməzlər.-Arbuzov durbini hələ də gözlərindən 
ayırmadan sağ əlini havaya qaldırıb, endirməklə 
əsgərlərə atəş əmrini verdi. Əsgərlər Məcid ağanın 
qışlağını yenidən güllə-boran etdilər və elə bu dəm 
Arbuzov bağırıb durbini əlindən saldı və yerə sərildi. 
Əsgərlər təlaş içərisində atəşi dayandırıb, onun başına 
yığışdılar. Đlk əvvəl nə baş verdiyini anlamasalar da, az 
keçmiş, durbini dəlib keçərək, komandirin sağ 
gözündən pərçimlənmiş güllənin qanlı, dərin izini 
görüb dəhşətə gəldilər. Güllə komandirin beynini 
əməlli-başlı parçalamışdı və heç şübhəsiz bu güllə qarşı 
tərəfdən və aynalı tüfəngdən atılmışdı... 

Đlk gördüyü gündən sir-sifətindən, hərəkət və 
davranışlarından, danışıq tərzindən xoşlanmadığı 
Arbuzovun qəfildən gəbərməsi Topal Kazımın 
ürəyindən oldu. O, qarşı dağlara baxıb, özündən 
ixtiyarsız ürəyində dedi: “Offf! Əllərinin qadasını alım, 
a Məcid!” Ardınca da yalandan vaysındı və dilmanca 
üzünü tutdu: 

-Mənim sözümü qəribliyə saldınız! Vaxtında 
Məcidi vurmadınız. Amma o bizdən cəld tərpəndi. 
Dədəmin urfuna and olsun ki, bayaqkı güllə səsi, 
Məcidin aynalısının səsi idi. Burda bütün banditlər, 
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biri-birini atdıqları güllələrin səsindən tanıyırlar. Mən 
sizə demişdim, axı,.. demişdim, axı!.. 

 
 
  SƏKKĐZ  MÜSƏLMAN  RUS ƏSGƏRĐ 
 
Yenidən güclü qar yağmağa başlamışdı. 

Bürəm-bürəm olub, dağ küləyinin sərt nəfəsiylə 
hovxurulan qar dizə çıxmışdı. Zirvədə külək və soyuq 
daha sərt, daha amansız, qar daha güclüydü. Başı 
qardan ağappaq ağarmış ağacların başına fır-fıra kimi 
fırlanan dağ küləyi, göylərdən qəfil yerə şığıyaraq, öz 
ovu üstündə qanadlarını gərib oturmuş qartal kimi yerə 
çökür, qalın qar örtüyünü qəzəblə təzədən göyə 
hovxurur, dərələrə, çökəklərə doldururdu. Bu 
qiyamətdə iki addım o yanı görmək mümkün deyildi. 
Soyuğa, çovğuna tablamayan əsgərlər, nə qədər isti, 
qalın geyinmələrinə baxmayaraq, tir-tir əsir, göm-göy 
göyərir, burunlarının suyu axır, eləcə də donub 
burunlarının ucundan sallanırdı. Amma Topal Kazım, 
Çuğul Möhsünalı və bir çox  satqınlar, həm bu yerlərin 
soyuğuna, sazağına öyrəşdikləri, vərdiş etdikləri üçün, 
həm də içərilərində baş qaldırmış odun, yanğının 
istisindən, təsirindən üşümürdülər. Ən maraqlısı və 
təəccüblüsü o idi ki, könüllü olaraq, əsgərlərə qoşulub 
gələn bir çox kənd adamları da, soyuğu, sazağı 
veclərinə almadan dayanıb, hadisələri maraqla izləyir, 
çıxıb ev-eşiklərinə getmək istəmirdilər. Sanki, elə 
bilirdil ər ki, çıxıb getməklə, hansısa maraqlı bir 
hadisənin şahidliyindən məhrum olacaqdılar. 

Arbuzovun gözlənilməz və olduqca qəribə, 
müəmmalı və həm də dəhşətli ölümündən sonra 
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Şabalov, sağalaraq, təzədən öz yerinə qayıtmışdı. Hiss 
olunurdu ki, o, özü də əsgərlər kimi əndişəlidir. Hər an 
ehtiyatlı olmağa, çox da açıqlıqda gəzib-dolaşmamağa 
çalışırdı. Amma Arbuzovdan fərqli olaraq, onda insani 
keyfiyyətlər, gərəkəndə özünü büruzə verirdi. Elə buna 
görə də Topal Kazımın ona quşu qonmuşdu. Ikilikdə 
söhbət etdikləri zaman Şabalovun türkcə danışması 
Topal Kazımı nə qədər çaşdırmışsa, bir o qədər də 
sevindirmişdi: 

-Kazım oldu hə, sənin adın?-Şabalov türkcə 
soruşdu. 

-Hə. Başına dönüm, a qəməndir, Kazımdır mənim 
adım... A qurban olum, sən bizim dili nə yaxşı 
öyrənmisən? 

-Mən uşaqlıqdan türklərin arasında böyümüşəm... 
Yoldaş Kazım, eşitdiyimə görə, banditlərin başçısı 
Məcid, heç də pis adam deyil! 

-Sən nə danışırsan, ağrın alım, o qaniçənin, 
başkəsənin biridir!-Şabalovun türkcə bilməsi və Məcid 
ağa haqqında yaxşı fikirdə olması Topal Kazımı 
şübhəyə saldı: “Dədəmin urfu haqqı,-kim nə 
deyir-desin,-bu qəməndir, suyumundan, Məmməd 
ağanın Sibirdə evləndiyi rus qızından olan oğludur! 
Odur bax, boy-buxunu, qaşı-gözünün quruluşu da 
Məciddərə oxşayır. Bircə burnunun tiyəliyi, bir də 
gözlərinin göylüyü anası tərəfə çəkib. Başqa cür ola da 
bilməz. Đtin küçüyünü qan çəkir. Belə getsə, bu 
qəməndir bizim özümüzün axırına çıxacaq. Noola, kaş 
Məcidin aynalısından çıxan güllənin biri də, tezliklə bu 
başıbatmışı cəhənnəmə göndərə! 

-Yoldaş Kazım, banditlər neçə nəfər 
olarlar?-Şabalov ocağın istisində əllərini 



 337

qızdıra-qızdıra soruşdu. 
-Mən biləni, on beş nəfərdilər! Harda 

gizlənmələri, təxminən məlum olsa da, onlarla çox 
ehtiyatla davranmaq lazımdır. Çətini, gizləndikləri 
dəlmə-deşiyin ağzını tutmaqdır. Ondan sonra tüstüyə 
verilmiş porsuq kimi bir-bir yuvalarından çıxıb, təslim 
olacaqlar!.. Amma dağlarda gizli mağaralar da az deyil! 
Bizi çətinliyə salan da onların çoxluğu və gizlində 
olmalarıdır. Đndi nə biləsən ki, hansı mağarada marığa 
yatıblar! Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır! 

-Deyirsən, yəni, doğrudan, Arbuzov Məcidin 
gülləsinə qurban getdi?-komandir heyrətlə soruşdu. 

-Başqa cür ola da bilməz. Bu tərəflərdə Məcid 
kimi sərrast atəş açan yox idi. Yadıma gəlmir ki, bircə 
dəfə onun gülləsi boşa keçsin. Axı, mən biləni, Şura 
Hökumətinin ondan başqa, bizim tərəflərdə elə bir 
düşməni də bəlli deyil ki, deyəm, hə, bəs 
belə-filan!-Topal Kazım bildirdi. Yalnız bundan sonra 
Şabalov susdu və Topal Kazımın onu tək buraxmasını 
istədi.  

Gecə kəskin şaxta oldu. Bayırda insan nəfəsini, 
insan həyatını dondura biləcək şaxta vardı. Əsgərlər 
özləri üçün düzəltdikləri sığınacaqlara doluşub, 
beş-beş, üç-üç qızınır, söhbətləşirdilər. 

Komandir Şabalov səhərin açılmasını gözləyirdi. 
Hələ şərqarışana yaxın səkkiz rus əsgərini kəşfiyyat 
üçün göndərmişdi. Onların qayıdışını səbirsizliklə 
gözləyir, növbəti planlar haqqında düşünürdü. Amma 
hamıdan çox darıxan və tələsən Topal Kazım idi. Şikəst 
qalmış sağ ayağının qisası onun içini oda-alova 
bürüyüb yandırırdı... 
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                            ***** 
 
Yaqublu qaçaqları öz etibarlı sığınacaqlarında 

baş-başa verib söhbətləşir, Şura Hökumətinin anasını 
mələr qoyacaqlarından dəm vururdular. Bu dəm Məcid 
ağayla Qara Musa yüksəklikdə qurulmuş səngərdə 
dayanıb ətrafa nəzarət edirdilər. Qaçaqlar onun 
səngərdə qalmasını istəməsə də o, etiraz etmiş, dar 
gündə hamının bir olmasının, çətinliyə hamılıqla 
qatlaşmağın vacib olduğunu bildirmişdi. Və indi yuxarı 
səngərdə gecələmək növbəsi Məcid ağayla Qara 
Musanın idi. 

Qaçaqların arasında təkcə Əsgər ağa gözə 
dəymirdi. Yaşının çoxluğuna və dağda-daşda 
soyuğa-sazağa, əzab-əziyyətlərə qatlaşa bilməyəcəyi 
üzündən o, atına süvar olub Göyçə mahalına getmiş və 
bir müddət-ara sakitləşənəcən orda-köhnə bir dostunun 
yanında gizlənməyə qərar vermişdi. 

Qar ara vermək istəmirdi. Əksinə, şiddətlənir, 
sulu qarla əvəzlənir, çovğun başlayır, ətraf aləm 
görünməz olurdu. Bir addımlıq məsafənin görünməz 
olduğunu, digər tərəfdən də zirvədəki kəskin soyuğu 
nəzərə alaraq, Məcid ağa orta mağaraya enmək qərarına 
gəldi və üzünü Qara Musaya tutub dedi: 

-Musa, burda bir az da dayansaq, şaxta bizi 
kəsəcək! Onsuz da bir addım o yanı görmək mümkün 
deyil. Ona görə də burda dayanıb gözləməklə özümüzü 
məhv etmiş olarıq. Đnanmıram da ki, kimsə canından 
bezib bu çovğunda üstümüzə yerisin. Ağlın nə kəsir, 
aşağı, uşaqların yanına enəkmi? 

-Sən deyəndən sonra, mən kiməm ki, dayı?-Qara 
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Musa soyuqdan sulanıb göyərmiş burnunu 
ovuşdura-ovuşdura dilləndi. 

Yuxarı səngərdən dünya-aləm göründüyü kimi, 
ətrafdan da yuxarı səngər aydın görünürdü, deyə burda 
ocaq qalayıb qızınmaq təhlükəliydi. Düşmən o dəqiqə 
duyuq düşüb, əməliyyata başlayardı. Və bu səngərin ələ 
keçməsi, qaçaqların məğlubiyyəti, məhvi demək idi. 
Ona görə də Məcid ağanın tapşırığına əsasən, heç bir 
gözətçi qaçaq, soyuqdan donsa belə burda ocaq 
qalamamalıydı. Qızınmaq, azacıq dincəlmək üçünsə 
orta mağara-səngər yetərli idi... 

 
 
                          ***** 
 
Kəşfiyyata göndərilmiş səkkiz rus əsgəri iki yerə 

ayrılaraq, dörd-dörd əməliyyata başlamışdılar. 
Ayrı-ayrı xəlvəti yollarla, qar işığında irəlil əyən 
əsgərlər, tez-tez qar uçqunlarının altda qalmaq 
təhlükəsilə üzləşir, dərin çökəklərdə yığılıb qalmış 
qarda sinələrinə qədər batıb qalır, əl-ələ verib bir təhər 
xilas olur, təzədən qayalara dırmaşırdılar. Komandirin 
göstərişi, tapşırıqları onlar üçün qanun idi və bu qanuna 
əsasən, onlar, ölümdən belə çəkinmədən tapşırığa 
gərəyincə əməl etməli idil ər. Amma, deyəsən, can hər 
şeydən şirin və əziz idi. Əl-ayaqları buz bağlamış cavan 
əsgərlər çovğundan, çalpoydan yaxa qurtarmaq, bir 
daldaya çəkilmək istəyilə alışıb yanırdılar. Onsuz da bu 
qiyamətdə kimisə, nəyi və haranısa dəqiq görmək, 
bələdləmək mümkün deyildi. Ara-sıra yerdə-qar 
üstündə tər-təzə canavar, tülkü izləri görünür, tez də 
təzə yağan qarın altda qalıb itirdi. 
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Xeyli yüksəkliyə qalxmış kəşfiyyatçılar, kimsə 
tərəfindən görünmədiklərinə əmin idilər və bu 
arxayınlıqla da özlərinə bir daldalanacaq aramağa 
başladılar. Az keçməmiş bir qayalığa yetişdilər və 
burda bir mağaranın olub-olmadığını bilmək üçün 
qayanın o yan-bu yanına keçdilər və nəhayət qayanın 
altında böyük bir mağaranın olduğunu gördülər. 
Əsgərlərdən biri digərlərinə dayanıb gözləməyi və 
silahları hazır vəziyyətə gətirmələrini tapşırdı. Özü isə, 
mağara çox qaranlıq olduğundan fanarı yandırıb içəri 
girdi. Tez də bayıra çıxıb yoldaşlarına həyəcanla dedi: 
“Deyəsən, banditlərin izinə düşmüşük! Đçəridə 
pal-paltar, qab-qacaq var. Hiss olunur ki, bir az əvvəl 
burda adam olub. Bəlkə də biz tələyə düşmüşük!.. Səs 
salmayın! Deyəsən, gələn var!.. Eşidirsiz?!.. Bu hənirti, 
ayaq səsləri yaxınlıqda bir neçə adamın olduğundan 
xəbər verir!..” 

Yaxınlıqda, doğrudan da qar xırpıltısı və insan 
həniri eşidilib, duyuldu. Əsgərlər vahiməylə biri-birinə 
baxıb, eyni sözü pıçıldadılar: “Onlardır-banditlərdir!” 
Hər biri silahını hazır vəziyyətə gətirib, biri-birinə 
kürək söykədi. Az keçmiş dörd qaraltı dəydi gözə. Və 
çox tezliklə onların da kəşfiyyatçı rus əsgərləri olduğu 
məlum olunca, əvvəlki dördlük arxayın nəfəs aldı. 
Onlar təzədən birləşib burdan tezliklə uzaqlaşmağa 
qərar versələr də sonda mağaraya sığınıb, heç olmasa 
bir qədər qızınmaq, toxtamaq istəyindən özlərini 
saxlaya bilmədilər və elə bu arxayınlıq onları çox 
tezliklə tələyə saldı. Bəlkə də bu şaxtada donmaqdan, 
dağ-dərədəki qarlı uçurumlarda ölmək qorxusu, bandit 
gülləsindən ölmək qorxusunu üstələdiyindən onlar bu 
yolu seçdilər və ya bəlkə də arxayın oldular ki, bu 
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qiyamətdə, bu qar-çovğunda buraya bir ins-cins yön 
salıb gəlməz... 

 
                           ***** 
Çovğundan qoruna-qoruna, Məcid ağayla Qara 

Musa orta mağaraya enirdilər. Mağaraya yaxınlaşınca, 
təzə və bir neçə ayaq izləri Məcid ağanın diqqətini 
çəkdi. O dəqiqə dilləndi: 

-Musa, ayaq izlərini görürsən?.. Burdan indicə 
kimlərsə keçib. Diqqətlə bax, gör, bu izlər hara aparır. 

Qara Musa əyilib diqqətlə yerə- təzə yağan qarla 
örtülməkdə olan ayaq izlərinə baxdı və həyəcanla dedi: 

-Mağaraya gedir. Bizimkilərdən olmaya. 
-Bizimkilərin burda nə işi var? Bu şaxtada onlar 

yuxarı çıxmazlar. Bir də ki, məndən icazəsiz iş 
tutmazlar. Ehtiyatlı ol!.. Mağarada yad adamlar 
gizlənmiş olar, güdaza gedərik,-Məcid ağa pıçıldadı. 
Bu dəm hər ikisi sazağı, şaxtanı unudub mağaraya səmt 
getdilər. 

Məcid ağa onatılanı hazır vəziyyətə gətirdi və bir 
qədər irəlil əyib ətrafı dinşədi. Səs-səmir gəlmirdi. Artıq 
şübhə yox idi ki, mağarada kimlərsə gizlənib. Hər 
ehtimala qarşı Məcid ağanın onatılanı bir andaca 
dağ-dərəyə lərzə saldı. Bu isə lap aşağıda-əsas 
sığınacaqda gizlənərək, yatıb dincələn qaçaqlara 
xəbərdarlıq idi. Həmin qaçaqlar onatılanın səsini eşidən 
kimi dik atılaraq və silaha sarıldılar... 

 
Qara Musa ayaq izlərini saya-saya mağaraya 

yaxınlaşdı və bir daşın dalına sinib havaya atəş açdı. 
Ardınca da bağırdı: 

-Kim var içəridə?-cavab gəlməsə də içəridəki 
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əsgərlər biri-birinə dəyib silaha sarıldılar. Belə tezliklə 
yaxalandıqlarına təəccüb və təəssüf edib ruhdan 
düşdülər. -Eheeyyy! Sizinləyəm, kim var orda!.. Çıxın 
bayıra, ituşağı! Yoxsa, hamınızı it kimi gəbərdəcəm!... 

Mağaranın içərisindən heç bir səs gəlmədiyini 
görüncə, Qara Musa qanrılıb içəriyə bir güllə atdı. 
Amma nişansız atılan güllə, daşa dəyib, xırda 
qəlpəciklərlə ətrafa sıçrasa da, rus əsgərlərinə zərər 
toxunmadı. Onlar bayırdakı vəhşi səsi eşidincə, bir 
küncə sıxlaşıb, yerə sinmişdilər. Bayırdakının nə 
dediyini anlamasalar da, Qara Musanın səs tonundan 
onun nə demək istədiyi bəlliydi. Artıq it peşimanı 
olmuş, soyuqdan donduqlarını da unutmuşdular. Đndən 
sonra, banditlər onları bağışlayası olsaydılar belə, Şura 
Hökuməti onlara bu laqeyidliyi, ehtiyatsızlığı 
bağışlamayacaqdı... 

Mağaradan, axır ki, zəif bir səs eşidildi və bunun 
ardınca əsgərlərdən biri silahsız halda əllərini yuxarı 
qaldırıb, qorxa-qorxa bayıra çıxdı. Ardınca da digərləri 
və Qara Musanın qara ağızlı silahı qarşısında sıralanıb, 
yetim cücə kimi boyunlarını büküb, mağmın-mağmın 
bu qıllı “vəhşi”y ə baxdılar. Yan tərəfdə görünən Məcid 
ağa da silahını onlara tuşlayaraq, dilləndi: 

-Musa, bunların hamısı südəmər körpədilər ki!.. 
-Südəmər olsaydılar, indi analarının qoynuna 

girib süd əmməklə məşğul olardılar, day gəlib də, bu 
çovğunda, qar-boranda, adamudan qarlı gədiklərdə 
bizimlə məzələnməzdilər. Đndi sən onlara bir dənə silah, 
bir dənə də əmzik ver, görüm, hansını göydə 
qapacaqlar!.. Anam ölüb mənim. Bu saat onlara elə bir 
süd əmizdirəcəm ki, analarının südü yalan olacaq!-Qara 
Musa istehzayla güldü. 
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-Anamız namaz üstəymiş. Bu başısoyuqluq, 
arxayınçılıq hamımızın axırına çıxacaqdı. Bu gündən 
bu mağarada uşaqlardan bir neçəsini saxlamaq 
lazımdır. Daha ehtiyatsızlıq etmək olmaz. Gör bir, necə 
də cürətlə gəlib doluşublar mağaraya?!.. Vallah 
bəxtimiz gətirdi, Musa, çox gətirdi!-M əcid ağa dilləndi. 

-Neyniyək?.. Bəlkə bunları bir-bir burdaca 
güllələyək?-Qara Musa Məcid ağadan soruşdu. 

-Tələsmə. Uşaqların gəlişini gözlə. Bunların 
kimliyini dəqiq öyrəndikdən sonra tədbir görərik! 
Bəlkə, bu körpələrin heç bir günahı yoxdur. Boş yerə 
qan töküb, günah qazanmaq da kişilikdən deyil. Onsuz 
da bunlar bizim ixtiyarımızdadırlar. Bunlardan olsaydı, 
bu qiyamətdə, şirin canlarına qıyıb, heç biri evindən 
didərgin düşməzdi. Đndi, Allah bilir, bunların anaları, 
dünyanın harasında gözlərinin qarasını sıxır, qan-yaş 
tökürlər!-Məcid ağa mərhəmətlə dilləndi. 

-Görmürsən, onların paqonlarını? Şura 
Hökumətinin əsgərləridir də. Heç də gözlərindən 
qan-yaş tökən anaların uşaqlarına oxşamırlar, dayı!.. 

-Sən belə elə, Musa. Qat bunları qabağına, endir 
aşağı-uşaqların yanına. Qorxuram ki, uşaqlar bura 
çıxanacan vəziyyət dəyişər. Buraları da nəzarətsiz 
qoymaq olmaz. Đşi ki, belə görürəm, biz addımımızı o 
yana atan kimi yenə kimlərsə gəlib çıxar, bizi tələyə 
salar. Ehtiyatı əldən vermə, özün də uşaqlardan ikisini 
göndər bura! 

-Dayı, bunları belə əzizləmə, sən allah! Qoy bu 
yetimçələrin qanını bu qarın üstə çiləyim! Qorxuram ki, 
qəfildən fürsət bunların əlinə keçər, analarımız mələr 
qalar!-Qara Musa silahını qaldıraraq, həm əsgərləri 
qan-ürək eləmək, həm də aşağıda gizlənmiş 
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yoldaşlarını bir daha xəbərdar etmək üçün havaya daha 
bir güllə atdı. Buna bəndmiş kimi yaxınlıqda hənir 
duyuldu və çox çəkmədi ki, Mahmud ağayla Qara 
Musanın qardaşı Kərəm göründülər. Məcid ağa səngəri 
onların ümidinə buraxıb əsgərləri üzüaşağı endirdilər. 
Yolda daha bir neçə qaçaqla rastlaşdılar və tam 
arxayınlıqla köməkləşib kəşfiyyatçı əsirləri hündür bir 
qayanın boynundakı dincliyə gətirdilər.  

Məcid ağa əsgərləri rus dilində sorğuya çəkdi: 
“Kimsiniz? Buralara niyə gəlmisiniz? Sizi bura kim 
göndərib? Əgər boynunuza alsanız, heç birinizi 
öldürməyəcəyik!” 

Əsgərlər, bir qədər tərəddüddən sonra Məcid 
ağadan heç nəyi gizlətmədilər və sonda ümidlə ondan 
nicat gözləyib durdular. Məcid ağa Qara Musaya tərəf 
dönüb dedi: 

-Musa, bunları bir-bir bu qoca fıstığa sarı! 
-Hə. Nə deyirlər? Buralara nə məqsədlə 

gəliblər?-Qara Musa hövsələsiz soruşdu. 
-Darıxma, Musa, indi anladaram! Sən dediyim 

kimi elə. 
-Fikrin nədir? Ağaca sarımadan da onları 

güllələmək asan işdir. 
-Dedim ki, mən deyəni elə! Sonra, neynəmək 

lazım olduğunu deyəcəm sənə... 
Qara Musa, əsgərlərdən birinin yaxasından 

yapışdı və onu qoca, nəhəng fıstıq ağacına tərəf çəkdi, 
iplə möhkəmcə ağaca sarıdı və sonra dönüb Məcid 
ağadan soruşdu: 

-Đndi neyniyək? 
-Đndi də qəməltini çıxar,-Məcid ağa dilləndi. 
-Neynəmək fikrindəsən?.. Başlarını kəsək, 
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deyirsən?.. Ağıllı fikirdir! Ba şlarını kəsib, torbada Şura 
Hökumətinə hədiyyə göndərərik!-Qara Musanın, 
qapqara saqqal basmış qorxunc sifətinə eybəcər bir 
gülüş qondu. 

-Yox. Ayrı şeyin başını kəsib göndərəcəyik Şura 
Hökumətinə,-Məcid ağa dedi.-Başla görək, Musa. Mən 
istəyirəm ki, bu südəmərləri müsəlman eləyim. Qoy yer 
üzündə müsəlmanların sayı bir az da artsın... Sünnət elə 
bunları. Amma ehtiyatlı ol ki, dibindən üzməyəsən! 

-Ay sənin ağrını alım, dayı, bunu bayaqdan de də. 
Mən də deyirəm, görəsən, dayı neynəmək fikrindədir. 
Özüm ölüm əla fikirdir!.. Ha-ha-ha-ha!-Qara Musa 
qəməsini çıxarıb, qollarını dirsəyəcən çirmələdi və 
işarəylə, əsgərin şalvarını çıxarmasını ona anlatdı. 
Əsgər, qorxa-qorxa şalvarını soyundu. Qara Musanın 
əlindəki qəməni görüncə, əvvəlcə elə zənn etdi ki, bu 
“vəhşi” onun başını kəsmək istəyir. Bu an, əsgər elə bir 
sarsıntı keçirdi ki, az qaldı ürəyi dayansın. O, üzünü 
Məcid ağaya tutaraq, öz dilində yalvarmağa, imdad 
diləməyə başladı. Amma görəndə ki, Qara Musa onun 
kişiliyindən yapışır, bir azca toxdadı. Bu toxdaqlıq da 
uzun çəkmədi... Deməli, əvvəlcə onun sünnətini 
dibindən üzəcəkdilər... 

Qara Musa sağ əlinin baş barmağını ehtiyatla 
qəmənini tiyəsinə toxundurdu və onun itiliyini yoxladı. 
O dəqiqə də razı halda gülümsəyərək, əsgərin 
sünnətindən yapışdı. Əsgər, əndikib bağırdı və 
tamamilə özünü itirdi. Bunu görən Qara Musa bir ovuc 
qarla onun üzünü ovdu. Sonra da bircə anda, sünnətin 
ucundakı murdar dərini üzüb, əti çimçəşə-çimçəşə yerə 
atdı. Ağrıdan və soyuqdan büzüşən, əti göm-göy 
göyərən əsgər zarıdı, inlədi. Qara Musa onun bu halını 
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görüb dedi: “Ay dığa, allahına şükr elə ki, dibindən 
üzmədim. Bir də şükr elə ki, başını yox, şeyini kəsirlər. 
Özün də mənə yox, Məcid ağanın canına dua oxu ki, 
sizi öldürmür. Mənə qalsaydı, indi siz çoxdan 
cəhənnəmə vasil olmuşdunuz... Hə. Đndi sən gəl 
görək,-Qara Musa növbəti rusa yaxınlaşdı. Eyni işin 
icrasına başlamazdan öncə, ucadan güldü və qaçaqlara 
tərəf dönüb dedi: “A kişilər, özüm ölüm, bununku bir 
kötük, bir baltalıqdır!” Bir anda qaçaqların gülüş səsləri 
meşəni başına götürdü.  

Qara Musa ikinci rusu da sünnət edib, bir az əvvəl 
Məcid ağanın tapşırığıyla ocaqlıqdan gətirilmi ş küldən 
götürərək, rusun, dərisi kəsilmiş sünnətini küllədi və 
əsirlərə baxıb dedi: “Heç darıxmayın! Allah qoysa, 
sizin hökumətinizin də başını, bax, beləcə 
küllüyəcəyik!.. Gəl görüm, gəl, indi də səni küllüyək, 
görək, axırımız hara gedib çıxır!..” 

Sünnət məsələsi bitincə, Məcid ağa, əsgərləri 
azadlığa buraxdı. Onları yola salarkən, bu sözləri 
deməyi də unutmadı: “Ey uşaqlar, biz sizin 
düşündüyünüz qədər də amansız deyilik! Gedin, sizi 
müsəlmanlığınıza bağışlayıram! Amma, yanılıb bir 
daha bu tərəflərə yönüksəniz,.. məndən inciməyin!..” 

Əsgərlər, bir əlləri paçalarının arasında, 
soyuqdan, ağrıdan və qorxudan büzüşərək, sıralanıb, 
Məcid ağanın göstərdiyi istiqamətdə irəlil ədilər... 
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                 UĞURSUZ  HÜCUM 
 
Alay komandiri Şabalov yamanca narahat idi. 

Kəşfiyyata göndərdiyi əsgərlərin ləngimələri, onu çox 
pərişan etmişdi. Qar da, öz aramsız yağışıyla, onu lap 
təngə gətirirdi. Bu zaman Topal Kazımın deyingənliyi 
də onun təlaşını artırırdı. 

Topal Kazım komandirin sağına-soluna keçir, o 
da öz nigaranlığıyla, narahatçılığıyla Şabalovun gözünə 
girməyə, rəğbətini qazanmağa can atırdı: 

-Bu zəhirmara qalmış qar, bircə hovur aman 
versəydi, başımıza bir çarə qılardıq. Gözümüzü açmağa 
imkan verir ki!.. Bu qiyamət olmasaydı, a yoldaş 
qəməndir, inan allaha ki, banditlərin kələyini çoxdan 
kəsərdik! Neynim ki, elə bil Allah da o qarayanqır 
kopayoğlunun tərəfindədir, elə bir ucdan, gözlərini 
yumub tökür!.. Amma belə də çox getməz. Bəlkə də hər 
şey bizim xeyrimizədir. Əvvəla, bu çovğunda banditlər 
heç yana qaça bilməzlər. Bir də ki, onlar, beş-üç 
“dayandoldurum”la, bu boyda qoşunun qabağında nə 
qələt eləyəcəklər? 

-Yoldaş Kazım, səncə, bizim kəşfiyyatçılar 
banditlərin tələsinə düşməzlər ki?-Şabalov soruşdu. 

-Düşməzlər deyəndə ki, vallah, nə deyim... Bu, 
kəşfiyyatçıların fərasətindən, bu dağ-dərəyə bələd 
olub-olmamalarından asılıdır, yoldaş qəməndir. Allah 
eləməsin, onlar qar uçqunları altında da qala bilərlər. O 
biri tərəfdən də, bir az əvvəl dağlarda atılan güllələrin 
səsini özün yaxşı eşitdin ki!.. Bax o güllənin biri bandit 
Məcidin, o biri də, onun, dost-doğmaca bacısı oğlu, 
banditin ən yekəsi, oğrunun, quldurun başçısı,-bax, 
mənim bu sağ ayağımı şil-şikəst eləyən,-həmən o 
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qarayanqır kopayoğlu Qara Musanın tüfəngindən atılan 
güllə idi. 

-Sən bunu hardan, nədən bilirsən, yoldaş Kazım? 
-Ağrın alım, bu tərəflərdə bunu bilməyən, 

tanımayan varmı ki?.. Mən demişdim, axı. Demişdim 
ki, banditlər bir-birini və kimin hansı səmtdə olmasını 
öz güllələrinin səsindən tanıyır, bəlli edirdilər. Hansı 
güllənin, hansı tüfəngdən atıldığını da çox yaxşı 
bilirl ər,-Topal Kazımın, bu an boğazı xıltladı və səsi 
xırıldadı. O, bir qədər kənara çəkilib boğazının xıltını 
təmizlədi. Sonra göy üzünə baxa-baxa dedi:-Deyəsən, 
qar ara vermək istəyir. Küləyin də sərənəsi yatana 
oxşayır.  

Bir qədər ötmüş, qaçaqlar tərəfindən sünnət 
olunmuş kəşfiyyatçılar, çox zülm və zillətlərdən sonra 
gəlib çıxdılar. Onların başlarına gətiril ənlərdən 
xəbərdar olunca, Şabalov dəhşətə gəldi. Əsgərlərin 
çətin durumunu nəzərə alaraq,  daha bir neçə əsgərə 
,onların, təcili hospitala aparılması tapşırığını verdi.  

Əsgərlərin gedişindən sonra Şabalov daha dərin 
sıxıntı içərisində qaldı. Çox düşündü, özünə çox suallar 
verməyə başladı. Amma heç birinə də cavab tapa 
bilmədi: “Görəsən, banditlər, bizim kəşfiyyatçıları nə 
əcəb öldürməyiblər?.. Deyəsən, axı, o bantit Məcid, bu 
Topalın dediyi kimi, bir o qədər də qəddar, qaniçən 
adam deyil!.. Görəsən, onların əlinə keçsəm, mənidəmi 
sünnət eləyib buraxarlar?!.. Dəhşətlidir, çox 
dəhşətlidir!..”  

-Yoldaş Kazım, sən də sünnət olunmusan? 
-komandir qəfil Topal Kazımdan soruşdu. 

-Dərdin alım, sən məni utandırırsan, axı!-Topal 
Kazım qızardı. 
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-Yaxşı, bəs, o sünnət necə olur?.. Səncə, mən də 
banditlərin əlinə keçsəm, məni də sünnət,... 

-Allah eləməsin, a yoldaş qəməndir, allah 
eləməsin! 

-Dünyanın işini nə bilmək olar, e... Vallah, adam, 
o bandit Məcidin kişiliyin ə, mərdliyinə heyrət edir. 
Yəni, bu necə ola bilər ki, sən, özünə düşmən saydığın 
bir Hökumətin əsgərini öldürməyəsən, sadəcə sünnət 
edib buraxasan!.. Yoox, amma bu, ölümdən də betər bir 
şeydir. Anlayan üçün ən böyük təhqirdir. Digər bir 
tərəfdən də düşməndən ən yaxşı qisasdır. Onları, 
tezliklə ələ keçirib, cəzalandırmaq lazımdır, yoldaş 
Kazım,-Şabalov, özünü ciddi göstərməsinə 
baxmayaraq, daxilən qəşş edib gülürdü: “Bizim rusları 
sünnət ediblər ey, sünnət... Görəsən, çox ağrıtmır ki!...” 

-Yoldaş Kazım, banditlərin başçısı Məcid, 
görkəmcə necə adamdır? O da, sən dediyin kimi 
vəhşiyə oxşamır ki? 

-Necə deyəndə ki, görkəmlə məsələ həll olunmur 
ha. Adamın üstə allah var, o, çox yaraşıqlı adamdır, 
amma noolsun, hökumətimizin düşmənidir. Əgər, bir 
gül ki, yaraşıqlı olduğu qədər də zəhərli və tikanlıdır, 
ondan nə qədər uzaq olsan, bir elə yaxşıdır, bacarsan 
lap kökündən qoparıb atmaq lazımdır onu!  

Şabalov daha bir söz demədi. Xeyli susdu. Üzünü 
bircə kərə də görmədiyi Məcid ağaya heyranlıq hissi 
onu xeyli yumşaltmışdı. Onun bu mülayimliyi, Məcid 
ağaya olan xoş münasibəti Topal Kazımı isə çox 
düşündürür, narahat edirdi. Bununla da Topal Kazım 
əvvəlki fikrind ə yanılmadığına inanırdı: “Komandir, 
Məcid ağanın atası, iyirmi beş illiy ə Sibirə sürgün 
olunmuş Məmməd ağanın, orda evləndiyi rus qızından 
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olan oğludur. Vallah-billah qan çəkir onu. Qorxuram, 
bu qəməndir kopayoğlu, elə buna görə də, bilə-bilə, 
qoşunu aparıb qırğına verə... Əclafın vidinə-fasonunu 
bir bax. Aparıb, kişiliyini qoyasan bir kötüyün üstə, 
baltanı da endirib, üzəsən dibindən, qala, at kimi 
kişnəyə-kişnəyə. Sonra da başa salasan ki, sünnət, bax, 
elə beləcə olur. Bu da sənə sünnət. Oturub-durub, 
ağzını boş qoyur, mənə məcidlərin kişiliyindən, 
mərhəmətindən danışır. Kimə, kimə, mənə. Ay öləsən 
səni... Allahın altında, sənin hökmün məndə olaydı, 
onda mən bilərdim o bandit ituşağına necə divan 
tutmağı!..” 

-Yoldaş Kazım, nə yaman fikrə getmisən? Yoxsa, 
sənə də sünnət olmayıb?.. Görünür, sən də qorxursan ki, 
birdən banditlərin əlinə düşərsən, səni də,.. o söz, 
ha-ha-ha!-şeytan, komandiri qıdıqlayıb təzədən 
güldürdü. 

-Yoldaş qəməndir, sənə zarafat gəlməsin; bir var, 
adamı körpə yaşında sünnət eləyəsən, bir də var, yekə 
kişi olanda. Bir var, bu sünnəti, yaxşı bir dəllək eləyə, 
bir də var, nə bilim, hansı anasının əmcəyini kəsən. 
Hansı daha yaxşı və daha təhlükəsizdir. Hələ bilmək 
olmaz, o əsgərlərin kişilikl əri dibindən üzülüb, ya yox... 
Sən, ağrın alım, bir bu çubuğa fikir ver... Görürsən, 
bıçağın ağzında necə rahat və tez üzülür?.. Đndi bu 
qartımış ağaca fikir ver... Indi, bunların arasındakı fərqi 
gördün? 

-Nə fərq, hansı fərq, yoldaş Kazım?-komandir, 
bilərəkdən Topal Kazımı ələ saldı. Topal Kazım, 
ürəyində komandiri söyüb, yenidən qarşıdakı itburnu 
kolundan bir çubuq kəsib dedi: 

-Yoldaş qəməndir, elə hesab et ki, bu çubuq, 
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körpə bir uşağın, bu yoğun ağac qırığı da böyük bir 
adamın zadıdır,.. nədir o, adını sən denən,.. 

-Yoldaş Kazım, deyəsən, sən sarsaq işlərlə 
məşğul olursan?.. Əgər hökumətimiz bilsə ki, biz burda 
nə işlərlə məşğul olur, hansı söhbətləri aparırıq, səni 
mənə, məni də sənə qatıb, güllələyər, bütün banditlərin 
acığını da bizdən çıxarlar. Unutma ki, Şura Hökuməti, 
ədalətli olduğu qədər də, məsuliyyətsiz adamlara qarşı 
çox sərt və amansızdır. Belə görürəm ki, sən də boş, 
mənasız söhbətlərlə başımızı qatıb, bizi banditlərin 
əlinə vermək istəyirsən!-Şabalov, elə bil birdən ayıldı. 
Qarşısındakı adamın satqın olduğunu hiss edərək, bu 
adamla, mənasız, boş söhbətlərə vaxt ayırdığı üçün, 
özünü, o ki, var, danladı. 

-Allah eləməsin, yoldaş qəməndir, allah 
eləməsin! Mən qələt eləyərəm, bütün cəddavamnan ki, 
belə bir niyyətə düşərəm. Sən özün soruşdun, mən də 
dedim. Yoxsa, mənə nə düşüb ki, bu vur-hayda, çənəmi 
boş qoyub da, sünnət belə gəldi, sünnət belə getdi, 
deyim?!-Topal Kazım bir anda fağırlaşdı və qorxudan 
büzüşdü. 

-Yığışdır, yoldaş Kazım, yığışdır, bu boş 
söhbətləri. Hökumət bizdən, bu saat ayrı şey gözləyir. 
Banditlərlə zarafat olmaz. Onların kökü birdəfəlik 
kəsilməlidir, vəssalam! 

-Ay ağrını alım sənin! Bu başqa məsələ. Elə 
bilirsən, mənim heyfim yoxdur o banditlərdə?-Topal 
Kazım ürəkləndi və ürəyində, komandirin qarasına 
dedi: “Şura Hökumətinin adı gələndə, gör bir, 
kopayoğlunun kürkünə necə birə düşür?..” 
 

                             ***** 
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Şər qarışan kimi, komandir, əsgərlərə hücum 
etmək əmrini verdi. Şər qarışmasına baxmayaraq, yenə 
də hər yan qar işığında ap-aydın görünür, əsgərləri, heç 
də çətinə salmırdı. Artıq, təxmini olsa da, qaçaqların 
gizləndiyi yer bəlli idi. Qalırdı, o yeri, tam cəsarət və 
ehtiyatla mühasirəyə almaq. 

Əsgərlərin qardan seçilməməsi üçün, komandirin 
göstərişilə hamı, qardan seçilməyən ağ libas 
geyinmişdi.  

Əsgərlər irəlil əyirdilər. Komandirsə Topal Kazım 
və digər bələdçilərlə birgə arxadan gəlir, əsgərləri 
izləyirdilər. Hələ ki, qarşıda, nə elə bir təhlükə, nə də 
elə bir səs-səmir, ins-cins vardı. Elə bu arxayınlıqla da 
irəlil əyir, bu hücumda uğur əldə edəcəklərinə 
inanırdılar... 

 
                         ***** 
 
Qaçaqlar mağaraya doluşub qızınır, şam yeməyi 

yeyir, gündüz ələ keçirdikləri səkkiz əsgərin sünnət 
olunmasından danışır, qəşş edib gülürdülər. 

-Dayı, niyə qoymadın öldürüm onları?-Qara 
Musa Məcid ağadan soruşdu. 

-Musa, qanan adam üçün bu, ölümdən də 
betərdir. Onları öldürmək adi bir iş idi. Düşməni mənən 
öldürməkdən, alçaltmaqdan yaxşısı yoxdur. Qoy 
görsünlər və bilslnlər ki, Yaqublular kimlərdir!-Məcid 
ağa qəlyan çəkə-çəkə dilləndi. 

-Amma, Musa, sən də az aşın duzu deyilmişsən, 
haa. Sənin, əməlli-başlı dəlləkliyin də varmış ki... Mən 
ölüm, əsgərlərin kişiliyini dibindən üzmədin 
ki?-Mahmud ağa soruşdu. 
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-Sən öl, dibindən üzəcəkdim, dayım orda 
olmasaydı. Sən ki, məni yaxşı tanıyırsan?.. Məncə, ən 
yaxşısı, onları öldürməklə izi itirmək olardı. Bu 
həngamədən sonra Şura Hökuməti, inanmıram, bizi 
rahat buraxa. Bu saat o, quyruğu tapdanmış şahmar 
ilandan da betərdir. Bizi tas-tas eləmək üçün, bu saat 
fıs-fıs fısıldayır, məqam axtarır. Ona görə də, adam 
gərək, hər nə eləsə də, özündən sonra bir iz qoymasın 
ki, gəlib, hardasa yaxalasınlar onu,-Qara Musa 
dilləndi.-Amma mənə də Qara Musa deyərlər. O Şura 
Hökumətinin təpəsinə elə bir güllə çaxım ki, gəl, 
görəsən. 

-Görəsən, Əsgər ağanın axırı necə oldu?.. 
Göyçəyə kimin yanına getdi?-Məcid ağa Mahmud 
ağadan soruşdu. 

-Nə bilim, ayə, deyirdi, guya Göyçənin Cil 
kəndində, Kərim adında bir dostu var, gedib onun 
yanında gizlənəcək, ara sakitləşən kimi də qayıdıb 
gələcək,-Mahmud ağa cavabladı. 

-Ara, çətin sakitləşər, Mahmud. Bəlkə də 
yaxşısını Əsgər ağa elədi. Ona görə ki, o, bizimlə, heç 
cür ayaqlaşa bilməzdi. Amma inanmıram ki, satqınlar, 
çuğullar əlindən, Əsgər ağa Cildə dinclik tapsın,-Məcid 
ağa qaş-qabaqlı dilləndi... 

Əsgər ağa çox çətinlikl ə özünü Cilə yetirməsinə 
və orda köhnə bir dostunun evində müvəqqəti 
gizlənməsinə baxmayaraq, tez ələ keçmişdi. Onsuz da 
satqınların, çuğulların gözündən, dünyanın heç bir 
yanında yayınmaq mümkün deyil... 

Əsgər ağanı bircə gün sonra bolşeviklər həbs 
etmiş və Đrəvandakı Kəvər adlı qalaya salmışdılar. 
Sonda da onun belindəki xəncəri açmaq istəyəndə, 
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ömrünü ərköyünlüklə yaşamış ağa bolşevik əsgərinə, 
əməlli-başlı təpinmişdi: “Ay gədə, heey!.. Ay gədə, 
xəncərə toxunma, xəncər sənə baha başa gələr!..” Lap 
sonda dəmir qapı danqıltıyla ağanın üzünə qapananda 
və ağa qaranlıq və soyuq bir yerdə qalanda, artıq hiss 
eləmişdi ki, bu danqıltıyla bağlanan qapı, adicə bir qala 
qapısı yox, məhz onun ömür sarayının qapısıdır... 

-Görəsən, yuxarı səngərdə uşaqların vəziyyəti 
necədir?..–Məcid ağa Əsgər ağayla bağlı düşüncələrinə 
ara verərərk, qayğılı görkəmlə yanındakılardan 
soruşdu... 

 
Yuxarı səngərdə gecə növbəsi, Niftalı ağayla 

Qara Musanın kiçik qardaşı Kərəmin idi. Onlar, 
soyuqdan donmamaq üçün biri-birinə bərk-bərk qısılır, 
öz nəfəslərinin istisinə isinirdilər. Baxmayaraq ki, 
əllərində qalın, toxunma yun əlcəklər, ayaqlarında qalın 
yun corablar, əyinlərində qalın kürk, başlarında qulaqlı, 
isti papaq vardı, amma soyuq da soyuq idi. O biri 
yandan da kəskin şaxta başlamışdı. Vəziyyət get-gedə 
ağırlaşır, dözülməz həddə gəlib çıxırdı. Bütün bu 
gərginliyə, çətinliyə baxmadan, onlar aşağılara, 
ətraflara nəzarəti də unutmurdular. Elə bu baxış, 
nəzarət zamanı Kərəm həyəcanla Niftalı ağaya dedi: 

-Niftalı, gör, aşağıdan üzüyuxarı nəsə qalxmır 
ki?.. Elə bil, gözlərimə adam qaraltısı dəydi. 

-Ayə, qorxma, qurd-quş olar. Gecənin, şaxtanın 
bu vaxtında yad adamın burda nə ölümü?-Niftalı ağa 
dilləndi. 

-Yox. Allahım haqqı, aşağıdan yuxarı kimlərsə 
gəlir. 

-Ayə, allah haqqı düz deyirsən, mənim də 
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gözümə adam qaraltıları dəyir!.. Kərəm, özüm ölüm, 
onlardır-əsgərlər!-Niftalı ağa bir anda soyuğu, sazağı 
unudub, həyəcanla tüfənginə əl atdı. -Fikir ver, orta 
mağaraya səmtləndilər. Elə bil, zalım uşağı buralara 
çoxdan bələddilər,-Niftalı ağa silahın ağzını göyə 
qaldırıb havaya bir xəbərdarlıq gülləsi atmaq istədi. Elə 
bu an, sanki, onu ildırım vurdu; tüfəngin çaxmağı, 
əməlli-başlı donmuşdu. Ağa, nə illah elədisə də, 
çaxmağın donu açılmadı. Ümidsiz halda Kərəmə baxdı 
və dedi: 

-Kərəm, mənim tüfəngimin çaxmağı donub! 
Əclaflar, lap yaxınlaşırlar. Vaxtında bizimkiləri 
xəbərdar etməsək, qanımız batacaq! 

-Vaay! Mənim tüfəngimin də çaxmağı donub, 
açılmaq bilmir!.. Bəs, indi neyniyək?.. Bu it uşağı bizim 
axırımıza çıxmasalar yaxşıdı!.. Bir azca qaynar su 
olsaydı... Orta mağaraya su dalınca getmək də, artıq 
ağılsızlıq, ehtiyatsızlıq olar,-Kərəm ümidsizliklə 
dilləndi. 

-Kərəm, sidiyin var?-Niftalı ağa qəfil soruşdu. 
-Sidiyi neynirsən? 
-Var, ya yox?-Niftalı ağa bir qədər sərt və 

hövsələsiz soruşdu. 
-Tutaq ki, var, noolsun? 
-Ayə, canına azar olsun, çor olsun, tez ol, işə 

bura!.. Bilsəydim ki, başımıza bu iş gələcək, bir az 
əvvəl, qarnımı yandırsa da, birtəhər özümü saxlardım... 
Tez ol, görüm, görmürsən, çaxmaq donub?!.. 

- Hə. Başa düşdüm. Bu saat... 
Çox çətinlikdən sonra çaxmağın donu açıldı və 

Niftalı ağanın tüfəngi, bir anda bütün dağı-daşı 
yuxudan səksəndirib oyatdı. Bu qəfil güll ə səsindən, 
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əsgərlərin başına, elə bil dağ-daş uçub töküldü. 
Niftalı ağanın tüfəngindən atılan güllə səsini 

eşidən qaçaqlar, bir anda mağaradan çıxıb üzüyuxarı 
qalxaraq, qayalıqlarda gizləndilər və adda-budda gözə 
dəyən bolşevik əsgərlərini güllə yağışına tutdular.  

Əsgərlər, naşılıqları və cəsarətsizlikləri üzündən 
çaşıb qalmışdılar. Onların bir çoxu yarğan və 
çökəklərdəki qar yığınına batıb qalır, tərpənə bilmir, 
beləcə, qaçaqların güllələrinə qurban gedirdilər. Qaça 
bilənlərsə qaçıb canlarını qurtarırdılar. Daha çox 
komandir Şabalovla Topal Kazımın bəxti gətirmişdi ki, 
onlar, qaçaqlardan xeyli aralıdakı bir qayalıqda 
gizlənərək, hadisələrə nəzarət edirdilər. 

Əsgərlərin də əksəriyyətinin bəxti onda 
gətirmişdi ki, qardan, bir o qədər də seçilməyən ağ libas 
geyinmişdilər. Bu səbəbdən də onlar tez-tez diqqətdən 
yayınır, bu zaman qaçaqlar, güllələri, hara gəldi 
yağdırır, sadəcə, əsgərlərin canına qara-qorxu salmağa, 
onları özlərindən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. 

-Yoldaş Kazım, bu banditlər, deyəsən, gecələr də 
yatmırlar?-Şabalov soruşdu. 

-Bə nə təhər deyirsən, ağrın alım?.. Səncə 
düşməni olan kəs də rahat yatarmı?.. Banditlər, bu saat 
qazdan da ayıqdılar, yoldaş qəməndir,-Topal Kazım 
dilləndi. Onların,-inandığımız haqqı,-gözləri də, şahin 
gözlərindən itidi. 

-Səncə, bu həngamə nə qədər sürəcək?-komandir, 
nigaran soruşdu. 

-Nə qədər sürəcək deyəndə ki, bunu bir allah bilir. 
Mənim bildiyimə görə, banditlərin, həm ərzağı, həm də 
gülləsi, bu gün-sabah tükənəcək, onda görək, o 
qarayanqır kopayoğlu Qara Musa hansı cəhənnəmə üz 
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tutub, kömək istəyəcək1.. Ona sözüm yox, bəlkə fürsət 
tapıb aradan çıxar, Đrana, Turana üz tutarlar... Amma bu 
qarda-çovğunda bir yana qaçmaq, elə də asan iş deyil. 
Indi, qar-boransız da, ağrısını aldığım Şura Hökuməti 
yol-izi elə bağlayıb ki, bir tülkü-dovşan da gözdən 
yayına bilməz... 

Əsgərlər qaçıb aradan çıxırdılar. Bu zaman ayağı 
ili şərək, üzüaşağı yumalanan bir əsgər haray çəkib 
kömək istədi. Onun səsini eşidincə, qaçaqlar, bu səsin 
qarasınca güllə yağdırdılar. Amma güllələrdən heç biri 
əsgərə dəymədi və o, yumalanaraq, hündür bir qayanın 
başında daşa ilişdi. Daş, ağırlığa tablamayaraq, 
yerindən oynayınca, əsgər əllərini ora-bura atdı və 
güclə qayadan sallanıb qaldı. Bu vəziyyətdə 
yoldaşlarından imdad diləməyi də unutmadı. Amma  
lap yaxınlıqda ona göz qoyan qaçaqlardan birinin 
gülləsi, əsgərin kürəyindən dəyincə, əsgər daha 
dəhşətlə bağırdı və əlləri qayadan qopan kimi, o, 
dərənin dibinə yumalandı. Yalnız bundan sonra 
dağ-dərə uzun zaman sükuta daldı...  

 
 
 
                QARA  ATIN  ÖLÜMÜ 
 
Artıq iki ay idi ki, mübarizə davam edirdi. Đlk 

baxışdan Şura Hökumətinə, həlli asan görünən məsələ, 
get-gedə qəlizləşirdi. Hər hücum zamanı bir neçə 
əsgərini itir ən komandir Şabalovun canına üşütmə 
düşürdü. 

 Qaçaqların gülləsinə tuş gəlmiş bolşevik 
əsgərlərinin meyitləri Gədəbəy rayonunun mərkəzinə 



 358

yaxın bir yerdə dəfn olunur, onları öz doğulub 
boya-başa çatdıqları yerə göndərmək haqqında kimsə 
fikirl əşmirdi və deyəsən, heç belə bir fikirl əri də yox 
idi. 

Qeyri-bərabər döyüşlərin, mübarizənin, bu 
qeyri-bərabərliyə baxmadan, uzun sürməsi, qaçaqlar 
üçün də xoş vədlər vermir, əksinə, onları sonun 
yaxınlaşdığından xəbərdar edirdi. Get-gedə tükənən 
ərzaq və güllə sursatı, kəskin mübarizələrin, tezliklə 
sona varacağına bir işarə idi. Amma Məcid ağa, heç də 
eynini pozmurdu. Təslim olmaq, boyun əymək fikrində 
də deyildi. Əgər aralarından, Topal Kazım kimi daha 
bir satqın çıxmasa, sonacan kişi kimi döyüşəcək, 
birlikdə düşmənlərə qan udduracaqdılar. 

Gecələr, şaxtaya, sazağa məhəl qoymadan, 
qaçaqlar, yuxarı səngəri bir an da başlı-başına 
buraxmırdılar. Ümumuiyyətlə, onların hamısının taleyi 
bu səngərdən asılı idi. Baxmayaraq ki, ərzaq və güllə 
ehtiyatları tükənmək üzrəydi, amma onlar ümidlərini 
üzmürdülər. O ümidi ki, o ümid Məcid ağanın gülər və 
gərəkəndə çox zəhmli çöhrəsindən, bir də nurlu, daim 
nikbinliklə baxan gözlərindən su içir, boy atırdı. Hər 
şey bu gözlərin, bu baxışların sınıb-sınmayacağından 
asılı idi. 

Ərzaq ehtiyatının tükənməkdə olması, Qara Atın 
da ölümünü yaxınlaşdırırdı. Ot-ələf tükəndikdən sonra, 
artıq bir həftə idi ki, Məcid ağa atı, öz yedikləri çörəklə 
saxlayırdı. Daha mümkün deyildi. Olub-qalan çörəyi də 
ata yedirsəydi, qaçaq yoldaşlarının vəziyyəti 
ağırlaşacaqdı. Bəs, elə isə neyləməli, hansı çıxış yolunu 
tapmalıydı?.. Yoxsa, yenidən Qara At kimi vəfalı bir 
dostunu geriyə qaytarıb, düşmən gülləsinin ağzınamı 
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versin?.. O zaman, “düşmən atıdır” deyib, Qara Atın 
başına min oyun açmazdılarmı?.. Düşməninin heyfini, 
onun arvad-uşağından çıxan bir gədə-güdə 
hökumətindən, bundan özgə nə gözləmək olar ki?.. 

Məcid ağa, kimsəyə bir söz demədən, Qara Atı 
yedəyinə alıb, üzüyuxarı qalxanda, əvvəl Qara Musa, 
ardınca da oğlu Cəmşid, həyəcanla soruşdu: 

-Atı hara aparırsan? 
-Öz işinizlə məşğul olun! Mən bir azdan 

qayıdıram!-Məcid ağa, özgə bir söz söyləmədi və harda 
ki, iki ay əvvəl Qara Atla qol-boyun olub 
görüşmüşdülər, atla birgə həmin dikdirə çıxdı. Uzun 
zaman atın yalını qarışdırdı, üzünü onun qaynar 
döşünə, sinəsinə, ürəyinə sıxıb durdu. Sonra atın 
gözlərindən öpdü. Nə qədər çalışsa da özünü saxlaya 
bilmədi; gözlərindən süzülən yaşları, axır ki, 
başlı-başına buraxdı. Đki sədaqətli dost, məhəbbətlə 
ayrılıq arasında dayanıb, vidalaşırdı. Yenə gəlmişdi, 
zalım ayrılıq. Nəfəsi, qarlı dağların şaxtasından da betər 
yandırırdı adamı. Bu buzlu nəfəs Məcid ağanın 
ürəyindəki mehr, məhəbbət, mərhəmət hisslərini, 
get-gedə dondurur, buzladırdı: “Đstəmirəm, səni 
yenidən düşmən qabağında qoyub getmək istəmirəm!.. 
Đkinci dəfə də belə bir səhv etsəm, o dünyada da özüm 
özümü bağışlamayacam!.. Deyəsən, sonumuz 
yaxınlaşır!.. Əlimdən, sənə qıymaqdan savayı heç nə 
gəlmir! Üzüdönmüş bu zəmanə kimi, mən də qəddar, 
üzüdönük olmağa məcburam!.. Artıq, bütün 
ehtiyatlarımız tükənmək üzrədir. Ola bilsin ki, bu 
gün-sabah biz də sənin arxanca gələk!.. Ehh!.. Olaydı 
yaz, yay, hər yan laləzar,.. səninlə birgə baş götürüb, 
çıxıb gedəydik, uzaq-uzaq yerlərə, dalımızca düşüb 
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gələn düşmənlərə birgə qan udduraydıq! Heynim, bu 
saat əlimdən nə gəlir ki?!.. Dörd tərəfimiz qar-boran, o 
yanda da düşmənlər, burdan da ki, bütün ehtiyatlarımız 
tükənmək üzrə!.. Səninlə halallaşıb ayrılmaqdan savayı 
çıxış yolum yoxdur! Gəl, gəl halallaşaq!..” 

Hər şey, amansız Ayrılığın fitvasından asılı idi. 
Məcid ağanın tüfənginin lüləsindəcə, şeytan kimi 
bardaş qurub oturmuş Ölüm, həmin fitvanın verilməsini 
gözləyirdi. Onun qorxunc gözləri Qara Atın ağıllı 
gözlərinə zillənib qalmışdı. Səbirsizliklə, atın başından 
dəyəcək gülləni gözləyirdi... 

Məcid ağanın titrəyən barmağı tətiyə yaxınlaşdı. 
Sonra, elə bil ki, birdən-birə kimsə o barmağı, 
qətiyyətlə itələyib tətiyə basdı. Məcid ağa, bir andaca 
hiss etdi və anladı ki, tətiyə sıxılan onun özünün deyil, 
qəddarlaşmış, quduzlaşmış zəmanənin barmağıdır. 
Və,.. tüfəng açıldı... 

 
 
 
                  SƏMƏDIN  HƏBSI 
 
Heç kəsin sorğusuna cavab verməyən Məcid ağa, 

Qara Atı, elə həmin dikdirdə dəfn elətdirdikdən sonra 
qaçaqların hamısını ətrafına yığıb dedi: 

-Uşaqlar, neçə günlük ərzağımız qalıb?.. Güllə 
ehtiyatımız nə qədərdir?.. Çalışın, bircə gülləni də 
boşuna atmayın!.. Onsuz da iş-işdən keçib. Amma 
ümidinizi üzməyin, nə qədər canımda can var, sizi 
yalqız, başsız qoymaram. Fikirləşib bir çarə də taparıq. 
Ola bilsin ki, imkan tapıb düşmənlərin 
silah-sursatından da ələ keçirək. Hər şey Allahın 
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əlindədir... 
Heç, indiyəcən birinizdən də soruşmadım ki, 

hansı biriniz mənimlə gəldiyinə peşimandır. Bəlkə, 
Şura Hökuməti tərəfinə keçmək istəyəniniz vardı, mən 
qoymadım!.. Olmaya, öz odumla sizi də 
yandırdım?!..-Kimsədən səs çıxmadığını görüncə, 
Məcid ağa üzünü, ortancıl qızı Bəstinin nişanlısı, Molla 
Mikayılın oğlu Səmədə tutdu: -Səməd, deyəsən, təkcə 
sən bizim odumuza yanası oldun! 

-Niyə? Mənim sizdən nəyim artıqdır ki?-Səməd 
dik atıldı. 

-Yoox. Elə deyil. Şura Hökumətinin səninlə heç 
bir işi yox idi, indən sonra da olmaz. Ona mən lazımam, 
bir də, olsa-olsa Qara Musa, Mahmud ağa, Əsgər ağa və 
mənim oğlum Cəmşid. Məlum məsələdir ki, sizin 
hamınızı da mən bu yola çəkib gətirmişəm. Ona görə 
də, istəyirəm ki, sən, vaxt varkən çıxıb gedəsən. Onsuz 
da kimsə bilmir ki, sən də bizimləsən və hökumətə qarşı 
döyüşürsən. 

-Ağa,.. 
-Eşit məni. Sözümü qəribliyə salma. Sən hazırlaş, 

düzəl yola. Sənin bizdən ayrılıb getmən, olduqca vacib 
və gərəklidir. Əvvəla, gedərsən, bizim külfətimizin 
taleyilə maraqlanarsan, ikincisi də, öz ata-ananın 
gözlərini yolda qoymazsan. Đmkan düşsə, Mustafa 
ağanın taleyilə maraqlanmağı da unutma!.. 
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                            ***** 
 
Səməd, gecəyarısı, gizli yolla, son dərəcə 

ehtiyatla kəndə-evlərinə yola düşdü. Məcid ağagildən 
ayrıldığına, kədərləndiyi qədər də sevinirdi. Neçə vaxt 
idi ki, nişanlısı Bəstinin həsrətindən için-için yanır, 
korun-korun tüstüləyirdi. Tezliklə ağanın külfətini 
tapmaq, onlara dayaq olmaq, bir zaman da, qismət 
olarsa, Bəstiylə özünə toy eləmək arzusundaydı... 

Səməd, alatoran vaxtı daxmalarının girişində 
dayanıb qapını asta və ehtiyatla taqqıldatdı. Qapını, az 
sonra qardaşı Muxtar açdı. Açan kimi də, təəccüb və 
sevinclə soruşdu: 

-Nooldu?.. Məcid ağagil harda qaldılar?.. Sən 
necə oldu ki, gəlib çıxa bildin?.. 

Bütün sorğuları cavabsız qoyan Səməd, sadəcə, 
astadan qardaşına dedi: 

-Suss. Keç içəri. Sonra danışarıq. 
Đçəri keçdilər. Bir az qızındıqdan, bir stəkan çay 

içdikdən sonra Səməd qardaşından soruşdu: 
-Kənddə bizim haqqımızda nə danışırlar? 
-Nə danışacaqlar ki!.. Bu saat hamı sizin 

qırıb-çatdığınız əsgərlərdən, Arbuzovu Məcid ağanın 
necə öldürməsindən, Hökumətin,-iki dünya bir olsa da,- 
Məcid ağanı bağışlamayacağından danışır. Vəziyyət 
ürəkaçan deyil!-Muxtar dilləndi.-Yaxşı, bəs Məcid ağa 
neynəmək fikrindədir? 

-Orda da yaxşı deyil vəziyyət... Yazıqlar, heç 
nədən məhv olacaqlar!.. Mən də gəlmək istəmirdim, 
Məcid ağa zorla göndərdi... Bilmirsən, onun külfətinin 
axırı nooldu? 

-Noolacaq ki, götürüb aparıblar Gəncəyə. 
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Deyirlər, guya, ordan da hamısını Bakıya aparıb, ya 
sürgün eləyəcəklər, ya da bircə-bircə güllələyəcəklər! 

-Bəs bizimkilər hanı?-Səməd, birdən-birə ayıldı 
və atasını, bacı və qardaşlarının yoxluğunu hiss edincə 
soruşdu. 

-Şura Hökumətinin, nə Allahla, nə də din 
adamlarıyla, xüsusən də mollalarla arası olmadığından, 
onları sürgün edib. Mən də iki gün əvvəl bu xəbəri 
eşidib, şəhərdən qayıtmışam. Guya, atam da bütün 
mollalar kimi fırıldaqçıymış. O biri tərəfdən də səninlə 
bağlayırlar məsələni. Qonşumuz Əliqulu hökumətə 
çuğullayıb ki, Molla Mikayılın oğlu Səməd, Məcid 
ağanın qızı Bəstinin  nişanlısıdır... Allaha qurban olum, 
bu haqsızlığı götürmədi; Əliqulu, atamgilin həbs 
olunmasından sonra, bizim sahibsiz qalmış kartof 
quyumuzdan kartof  oğurlayarkən, yerindəcə canı çıxıb. 

-Ay sənin ananı,.. Yaxşı, atamgili, bilmirsən, 
haraya sürgün ediblər?-Səməd həyəcanla soruşdu. 

-Hələ heç kimdən, doğru-dürüst bir şey öyrənə 
bilməmişəm. Hələlik, sənlə bağlı bir şey fikirləşsək 
yaxşıdır. Onsuz da bizə olan olub, heç olmasa səni bir 
yana çıxara bilsəm,.. 

Muxtar, qardaşı Səməddən fərqli olaraq, dinc, 
sakit adam idi. Bu səbəbdən də meylini təhsil, savad 
almağa salmış, atasından Quranı mükəmməl 
öyrəndikdən və Şura Hökuməti yarandıqdan bir neçə il 
sonra Zaqafqaziya Hərbi Piyadalar Məktəbinə daxil 
olmuşdu. Oranı da bitirdikdən sonra, həkim olmaq 
arzusuyla Bakıya yollanmış, müvəffəqiyyətlə Tibb 
Institutuna daxil olmuşdu. Uşaqkən, onun bir arzusu da, 
Məcid ağanın qızlarından biri olan Xırdaxanımla 
evlənmək idi. Yalnız, onun bu arzusu ürəyində 
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qalmışdı. Əvvəla, qardaşı Səməd, Xırdaxanımın bacısı 
Bəstiyə nişanlanmışdı, ikincisi də, Xırdaxanımı, Məcid 
ağa öz dostu Keçəl Qəhrəmanın oğlu Bəymurada 
vermişdi. 

-Muxtar, yerin deşiyində də olsa, mən Məcid 
ağanın külfətini tapmalı, onlara kömək 
durmalıyam,-Səməd dilləndi. 

-Ağzın isti yerdədir, Səməd. Hökumət, sənin 
kimiləri, bu saat, gündüz çıraqla axtarır ki, tutub 
güllələyə, ya da elə bir yerə sürgün eləyə ki, izi-tozu da 
bilinməyə!.. Səni, birtəhər Gürcüstana keçirə bilsəm,.. 
Orda dost-tanışlarım çoxdur. Bir müddət onların 
yanında qalarsan, onacan da ara soyuyar, mən də imkan 
tapıb Məcid ağanın külfətiylə bağlı sənə bir məlumat 
çatdıraram. 

-Yolda bizə ili şməzlər ki?! 
-Qorxma! Mənim hərbi və komsomol biletlərim 

var. Ona görə də, satqın, çuğul olmasa, bizdən 
şübhələnən, yolumuzu kəsən olmaz... Silahı-zadı da aç, 
isti-isti bir yerdə gizlət. Üzünü də qırx. Bu vid-fasonla 
heç yana çıxmaq olmaz. Paltarlarını da dəyiş, 
mənimkilərdən geyin. Al, bu qalstku da taxarsan... 

...Vaxt itirmədən tərpəndilər. Köhnə, paslı qıfıl, 
sahibsiz daxmanın köhnə qapısından asılıb, 
paslana-paslana qaldı. 

Tovuz rayonunacan, təhlükəsiz, maneəsiz keçib 
getdilər. Tovuza yetişən kimi, yaşlı bir kişi Səmədin alt 
çənəsini kəsdirib, altdan-yuxarı, diqqətlə onun üzünə 
baxdı və dedi: 

-Oy, ağrın alım, a Səməd bəy, sən bizim tərəflərə, 
şimdi xoş gəlmisən!.. Şimdi, dərdijiyin alım, yolunuz 
hayanadı?.. Allah haqqı, şimdi qonağım olmasanız, 
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üzünüzə baxmaram!.. Şimdi, noolar, bir tikə çörəyimi 
kəssəniz?.. Noolar, şimdi nökər olanda? Şimdi, o 
zaman nökər idik, şimdi də,.. Dərdijiyiniz alım, Məcid 
ağa mənə o qədər yaxşılıq edib, şimdi qapısında o qədər 
çörək yedirib ki!.. Şimdi, a Səməd bəy, a dərdijiyin 
alım, sən özün də mənə pis olmamısan axı?.. Noolar, 
şimdi də siz mənim çörəyimdən kəsin!-Bu adam, bir 
neçə il əvvəl Məcid ağaya nökərlik etmiş Đsmayıl kişi 
idi. Danışarkən, “şimdi” sözünü çox işlətdiyindən, 
hamı onu, “şimdi” sözünü təhrif edərək, Şındı Đsmayıl 
deyir, “elə bu cür də adlandırırdı. 

Şındı Đsmayılın yalvarışlarına və kələyinə 
aldanıb, inanan Səməd, qardaşı Muxtarı da razı salıb, 
dincəlmək, bir tikə çörək kəsmək üçün onun evinə 
getdilər.  

Şındı Đsmayıl, qonaqları rahatlayıb, arxayın 
saldıqdan sonra, oğlunu Yerli Hökumət Orqanına 
xəbərə göndərdi. Onun canfəşanlığının həddən ziyadə 
yersiz və get-gedə daha çox süni olduğunu Səməd, 
deyəsən, hiss etməyə başlamışdı. Ona görə də astaca 
Muxtarın qulağına pıçıldadı: “Bu sülöysün 
kopayoğluna, axı, hardan rast olduq?!..” 

-Dərdijiyin alım, a Səməd bəy, şimdi yolunuz 
hayanadır?-Şındı Đsmayıl aranı qatmaq üçün soruşdu. 

-Yolumuz çox uzaqdır, Đsmayıl kişi.  
-Allah, şimdi özü uğurunuzu xeyir eləsin, 

dərdijiyin alım! 
Bu an qapıdan bir neçə silahlı adam içəriyə daxil 

oldu və onlardan biri soruşdu: 
-Səməd kimdir?-Bu sorğudan Muxtarın rəngi 

ağarsa da, Səməd özünü sındırmadı və cəsarətlə ayağa 
qalxdı: 
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-Mənəm,-dedi. Ardınca da Şındi Đsmayıla 
baxdı:-Heyləyim ki, bir tikə çörəyini kəsdim, yoxsa, 
sənə bir “yaxşı” söz deyərdim. Eybi yoox... 

-Yoldaş Səməd, siz bizmlə getməlisiniz!-silahlı 
adamlar bildirdilər...Və həmin gün Səmədi, 
sorğu-sualsız həbs edib, Sibirə, yeddi il müddətinə 
sürgün etdilər... 

 
 
  YUXARI SƏNGƏRIN TUTULMASI 
 
Iki aydan çox sürən qeyri-bərabər döyüşlərdə 

hökumət əsgərləri tərəfindən ölənlər, yaralananlar 
olmasına baxmayaraq, yuxarıların əmri, göstərişi qəti 
idi. Hər nə yolla olursa olsun, banditlərin kökü 
kəsilməliydi. 

Bir neçə uğursuz cəhddən sonra komandir 
Şabalov növbəti hücum planını həyata keçirmək əmrini 
verdi. Bu dəfəki hücum Qara Qayadan xeyli yuxarıda, 
“Keçi Dərəsi” adlanan dərə boyunca həyata 
keçirilməyə başladı. Topal Kazım yenə də şaxtanı, 
sazağı eyninə almadan əsgərləri istiqamətləndirir, 
çəkib, xəlvəti yollar, gizli aşırımlarla qaçaqların 
zirvədəki səngərinə aparmağa can atırdı... 

Yuxarı səngərdə bu dəfə Mahmud ağayla Səbzəli 
bəy keşik çəkirdilər. Yuxusuzluqdan, şaxtadan əziyyət 
çəkən Mahmud ağa tənbəl-tənbəl, yorğun yorğun 
gərnəşir, əsnəyir, hiss olunurdu ki, burda dayana 
bilmirdi. Səbzəli bəy də,-üzə vurmasa da,-eyni 
əhvaldaydı. Amma istəyini dilə gətirməkdə çətinlik 
çəkir, Mahmud ağanın onu, dözümsüzlükdə, 
laqeyidlikdə suçlayacağından ehtiyatlanırdı. Mahmud 
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ağa isə tamam əksinə olaraq, birdən dilləndi: 
-Səbzəli, yuxusuzluqdan ölürəm. Bu soyuq da ki, 

bir yandan əhdimizi kəsir. Bu saat olaydı bir stəkan 
xoruzquyruğu qaynar çay, üfləyə-üfləyə, ləzzətlə 
ötürəydim içəri, canıma bir istilik yayılaydı. Ondan 
sonra da sərilib yataydım arvadağanın hazırladığı 
yumşaq, isti yorğan-döşəkdə. 

-Avazın yaxşı gəlir, ağa. Đnan allaha ki, mən də 
sənin vəziyyətindəyəm. Bayaqdan sənə deməyə 
çəkinirdim. Bir az da belə sürsə, bizdən adam 
olmayacaq,-Səbzəli bəy dilə gəldi. 

-Düz deyirsən. Belə getsə sətəlcəm olacağıq. Son 
günlər şaxta lap kəskinləşib. Elə bil hər şey Şura 
Hökumətinin xeyrinədir. Cəhənnəm olsun hər şey. 
Gözlərimi ovxalamaqdan da bezdim daha. Kor 
olmasam yaxşıdır... 

-Neyniyək deyirsən, ağa?-Səbzəli bəy əsnəyərək, 
soruşdu. 

-Neynəməyi odur ki,.. Deyirəm, indən sonra 
buralara, çətin ki, bir kopayoğlu ayaq basa. Ona görə də 
burda boşuna dayanıb, can üzməyimiz bizə bir fayda 
verməz. Düşək aşağı, bir az orta mağarada çimir eləyək, 
gözlərimizin acısını çıxaraq, adama bircə stəkan da 
kəklikotu çayı içib, qalxaq yuxarı. 

-Bəs Məcid ağa?!.. Eşidib, bilsə, kişinin yanında 
hörmətdən düşəcəyik. 

-Nə?!.. Məcid ağa bu saat ikinci yuxusunu yatır. 
Bir də, axı o, hardan, nədən biləcək ki, biz bu gecə 
harda və necə yatmışıq. Düşmənlərə qalanda isə, onlar 
bizim kimi canlarından bezməyiblər ki, gecənin bu 
şaxtasında, cəhənnəmin bu dəhşətli zirvəsinə çıxıb 
özlərini məhv eləsinlər,-Mahmud ağa əsəbi dilləndi. 
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-Mən bir söz demirəm; sənə xoşdursa, mənə də 
xoşdur. Rahatlığı, isti bir bucaqda xumarlanmağı kim 
istəməz ki! 

-Hə. Düz dedin. Lap ürəyimdən xəbər verdin. Isti 
bucaqda xumarlanmaq yaxşı şeydir, amma həm də isti 
bir qucaqda olsan, lap qiyamət olar,-Mahmud ağa 
zarafatla güldü. O dəqiqə də yır-yığış edib, yuxarı 
səngəri tərk edərək, orta mağaraya doğru endilər... 

 
                           ***** 
 
Topal Kazımın göstərdiyi istiqamətdə irəlil əyib, 

qarlı dağların lap zirvəsinə qalxmaqda olan əsgərlər, 
min bir çətinliyə baxmadan, axır ki, istənilən yerə çatıb 
dayandılar. Onlar, artıq qaçaqların yuxarı səngərinin 
lap yaxınlığında yerə sinib, komandirin əmrini 
gözləyirdilər. Komandir Topal Kazıma baxıb soruşdu: 

-Yoldaş Kazım, indi hansı tərəfə?.. 
-Bizə lazım olan yerə çatmışıq. Banditlər, bax, 

burdan bizi güllə yağışına tuturdular. Görürsən?.. 
Burdan hər yan aydın görünür. Đndi, səs salmadan 
səngərə tərəf irəlil əmək, orda kimsənin olub-olmadığını 
bilmək gərəkdir. Ondan sonrası yenə də 
mənlikdir,-Topal Kazım taytıya-taytıya komandiri 
adlayıb bir az irəli keçdi və lap yaxında görünən səngəri 
nişan verdi. 

Əsgərlərdən bir neçəsi, ehtiyatla səngərə doğru 
irəlil ədi. Hələ qarşı tərəfdən səs-səmir gəlmirdi. 
Qaçaqların gizlənib pusquda durması üçün yuxarı 
ətraflarda elə bir münasib yer də gözə dəymirdi. Elə bu 
da əsgərləri arxayın salırdı. Bu arxayınlıqla da onlar, 
çox asanlıqla yuxarı səngərə daxil oldular. Komandirlə 
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Topal Kazım da özlərini yetirdilər. Bir az öncə burda 
adam olduğunu yəqinləşdirən Topal Kazım bildirdi: 

-Yoldaş qəməndir, bizə, elə bura lazım idi. 
Banditlər, harda olsalar gəlib bura çıxacaqlar. Görünür, 
ehtiyatsızlıq edib, səngəri başlı-başına buraxıblar. Ona 
görə də bir tərəfdə gizlənib onların gəlişini gözləməmiz 
lazımdır. 

-Birdən gəlməsələr?!.. Onacan biz burda donarıq 
ki!-komandir soyuqdan büzüşərək dilləndi. 

-Gələcəklər, mütləq gələcəklər. Gəlməsələr, 
ehtiyatla aşağı enərik. Orda bir böyük mağara var. Ola 
bilməz ki, onlar orda olmasın. Biz də aşağı düşüb o 
mağaranı mühasirəyə alarıq. Ondan sonra görüm, o 
Qarayanqır kopayoğlu hara qaça biləcək!.. 
 

                          ***** 
Orta mağarada iki saatdan çox yatıb dincələn 

Mahmud ağa və Səbzəli bəy, axır ki, hazırlaşıb yuxarı 
səngərə qalxmağa başladılar. Hələ tam ayılıb özlərinə 
gəlməmişdilər. Biri-birinin ardınca əsnəyir, 
gərnəşirdilər. Mahmud ağa bir tərəfə çəkilib, 
yüngülvari su başına çıxdı. Səbzəli bəy də siqaret 
çıxarıb yandırdı. Sonra su başından qayıdan Mahmud 
ağadan üzüntüylə soruşdu: 

-Ağa, səncə bu işin bir axırı olacaq, ya yox?! 
Olmaya gəncliyimiz bu dağda-daşda qurd-quşnan 
keçib, şaxta boranda çürüyəcək? 

-Yoox. Bu işin sonu ya ölümdür, ya da sürgün. Ya 
hamımız birlikdə baş götürüb burdan bir yana qaçmalı, 
ya da oturub günləri saya-saya öləcəyimiz günü 
gözləməliyik!.. Hökumətə təslim olmağı isə tamam 
çıxar yadından. Bu boyda həngamədən sonra Şura 
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Hökuməti bizim telimizi tumarlamayacaq... Daha keçdi 
bizim dövranımız. Ona sözüm yox, bəlkə Nikolay 
qəfildən xortayıb dirilə, gəlib Şura Hökumətini 
kəllə-mayallaq aşıra,.. Nə bilmək olar, ola da bilər ki, 
Şura Hökuməti bizimlə gizlənqaçdan bezib, yaxamızı 
buraxa, biz də bu dağda-daşda,-sən demiş,- 
qurdnan-quşnan, olub-qalan ömrümüzü başa vuraq. 
Amma çətin, çətin ki, belə bir şey olsun!.. Off! Nə 
yatmalı gecədir!.. Dəyib-dolaşan olmaya, yatam gün 
günorta olanacan!-Mahmud ağa şirin-şirin əsnəyib 
gərnəşdi.-Onsuz da olan olub, sən öl, ölüm bir zərrə də 
qorxutmur məni. 

-Yox, ağa, məsələ ölüb-öldürməkdə deyil. Uzağı 
sabah güllə ehtiyatımız tükənəcək. Əzrayıl kimi şığıyıb 
üstümüzə gələn düşməni daş yalamasına tutası deyilik 
ki!.. O zaman hansımız öz gülləmizi öz başımıza sıxa 
biləcəyik? 

-Boş söhbətlərin başını buraxsaq yaxşıdır. 
Xəbərin var ki, yuxarı səngər nəzarətsiz qalıb? Nə 
bilmək olar, bəlkə, xəbərimiz yoxdur, düşmən gəlib 
oranı ələ keçirib?-Mahmud ağa, ürəyinə dammış kimi 
dilləndi. 

-Ağa, sən qalx yuxarı, mən də bir su başına dəyib 
gəlim,-Səbzəli bəyMahmud ağadan aralanıb xəlvətə 
çəkildi. Bir neçə dəqiqə sonra Mahmud ağanın 
arxasınca dabanbasaraq, səngərə qalxdı. Səngərə daxil 
olunca, dörd tərəfdən yad səslər eşidildi və onlar, 
daşların dalından sinələrinə tuşlanmış tüfəng lülələrini 
görüncə çaşıb qaldılar. 

Topal Kazım daşın dalından qalxıb, silahı onlara 
tuşlayaraq, irəli yeridi və qəzəblə dedi: 

-Tərpənməyin! 
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Mahmud ağa Topal Kazımı o dəqiqə tanıdı və 
nifrətlə ona sarı tüpürüb dedi: 

-Tfu, sifətinə, xain!.. Axır ki, alçaqlığını yerə 
qoymadın, yenə satdın bizi?.. 

-Kəs, quduz balası!-Topal Kazım dilləndi və 
komandirə baxıb,-güllələyin bu it uşağını!-dedi. Onsuz 
da öldürüləcəklərini duyan qaçaqlar, bir anda silahı 
çəkib Topal Kazımı güllələmək istəyəndə, hər yandan 
atılan güllələr, onları bir andaca çıraq kimi qaraldıb 
söndürdü...  

Đlk uğurdan ruhlanan Topal Kazım komandirə 
dedi: 

-Gələcəklər, bu saat gələcəklər. Onlar div 
yuxusunda da olsalar, ayılacaqlar. Đnanmıram bu 
səs-küy banditlərin yuxusuna haram qatmasın... Bu saat 
gəlib, bircə-bircə tələyə düşəcəklər.. 

. 
 
                             ***** 
 
Axır vaxtlar rahat və doyunca yuxu yatmayan 

Məcid ağa xeyli vaxt idi ki, oyaq idi. Burdan,  başqa bir 
yerə çıxış yolu aramaqla baş sındırırdı. Amma hara üz 
tuturdusa, son ucda ölüm kəsirdi qarşısını. Özü də bir 
yox, bir neçə ölüm. Bu ölümlər də adam kimiydilər. Hər 
çıxış yolunu kəsdirib dayanmış ölümlərin də hər 
birinin, adam kimicə öz rəngi, öz siması vardı... Amma 
hələ ölmək tez idi. Bu ölüm anınacan yenə də 
fikirl əşməyə dəyərdi. Di gəl, yuxarı səngərdə atılan yad 
güllələrin səsi bu fikrin bağını qırdı. Məcid ağa dik 
atılıb silahına sarıldı və yoldaşlarını yuxudan oyatdı: 

-Uşaxlar, qalxın! Tez olun!.. Deyəsən 
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Mahmudgilin başlarında xata var?! Qorxuram, 
düşmənlər səngəri ələ keçirər, uşaqları öldürərlər! 

-Nədən bilirsən?-yuxusu bir anda dağılan Qara 
Musa soruşdu. 

-Mahmudgildən səs-soraq yoxdur. Sağ olsaydılar, 
güllə atar, bizi xəbərdar edərdilər. 

-Bəlkə bizimki tək onların da tüfənglərinin 
çaxmağı donub!-Niftalı ağa dilləndi. 

-Nə isə. Gözüm su içmir bu işdən. Cəld olun, 
hazırlaşın!.. Bir təhlükə baş versə, dərəboyu irəlil əyib 
aradan çıxmaq, Çətindərəyə üz tutmaq lazımdır. –Mən 
yuxarı qalxım, durbinlə baxım, görüm, nə görmək olur. 
Uşaqlar, siz də bir-birinizdən ayrılmadan pusquda 
durun, görək başımıza nə gəlir,-M əcid ağa mağaradan 
çıxmaq istəyəndə Qara Musa onun yolunu kəsdi: 

-Mən gedəcəm... Qorxma, mənə bir şey olmaz! 
Məni dəyirmanın boğazından ölü sal, o biri başından 
diri çıxım!.. Bir şey olsa, güllə atıb sizi xəbərdar 
edəcəm... 

-Musa doğru deyir, Məcid ağa, sən burda qalsan 
yaxşıdır,-qaçaqlar, sözləşmiş kimi dilləndilər... 

...Qara Musa tamam əks tərəfdən səngərə doğru 
qalxdı və bir dikdirdə yerə sinib diqqətlə səngərə baxdı. 
Hava işıqlaşdmaqda olduğundan hər şey aydın 
görünürdü. Hətta, gizlənmək üçün elə bir şərait 
olmadığından, yerə çökmüş əsgərləri də görmək 
mümkün idi, amma aşağıdan yuxarıya doğru onlara 
nəsə eləmək ağlabatan deyildi. Nəhayət, Topal Kazım 
da gözə dəydi. Qara Musa onu nişan alıb, “Satqın 
kopayoğlu, axır ki, yenidən mənim gülləmə tuş gəldin! 
Sən çoxdan ölməliydin, hayıf ki,..”düşündü və tətiyi 
çəkmək istədiyi an Məcid ağanı və digər yoldaşlarını 
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xatırladı. Đndi atacağı gülləylə işi pozar, ləngidər, 
özlərini də tələyə salardı. Ona görə də qayıdıb onları 
xəbərdar eləməkdən başqa çıxış yolu görmədiyindən, 
silahını endirib, ehtiyatla sürünərək, dərəyə doğru 
yönəldi. Gözdən itib dikəlincə, qaçaraq, özünü Məcid 
ağaya yetirdi: 

-Bu da axırı!.. Hayıf şaxtalı gecələrdə çürüyən 
ömrümüzə, çox hayıf! Kimdən, nədən ötrü can 
çürütdüm, axı?-Qara Musa ovcunda bərk sıxdığı qarı, 
gözlərinə yaxın tutub qəzəblə ovxaladı. Sanki bu bir 
ovuc qar, şaxtalı gecələrdə, Qara Musanın çürütdüyü 
gənc ömrü idi, dənəvərlənib tökülürdü. O, yenidən 
yedən bir ovuc qar götürüb, qızdırmadan, (bəlkə də 
hirsindən) alışıb-yanan alnına sıxdı.-Off! Yazıq canım! 
Đndi kim mənə and içib deyə bilər ki, Mahmudla Səbzəli 
də, Topal Kazım kimi bizi düşmənə satmadı! Bu da 
olmasa, buna bənzər bir iş olub. Çox güman ki, 
Mahmud ağa, həmişəki tənbəlliyi üzündən yuxarı 
səngəri başlı-başına buraxaraq, aşağı mağaradaca yatıb 
qalıb, düşmən də çox rahatca gəlib səngəri ələ keçirib!.. 

-Musa, heç kimi nahaqdan günahlandırma! 
Hardan bilirsən, Mahmudla Səbzəlinin satqın 
çıxdığını?-Məcid ağa qəzəblə soruşdu. 

-Onların heç izi-tozu da yoxdur! Bəs bu sənə bir 
şey demir?.. Bu, hələ qalsın bir yana, qoymadın ki, 
Kazımın təpəsinə o vaxt bir güllə sıxım, odur, bax, indi 
Topal Kazım, erkək qaz kimi səngərdə boynunu uzadıb 
sənin gəlişini gözləyir ki, əl-qolunu bağlayıb Şura 
Hökumətinə təhvil versin! 

-Hər nə isə, olan olub. Düşmən başımız üstünü 
kəsdirib. Vaxt çox azdır. Yeganə yolumuz, vaxt var 
ikən burdan uzaqlaşmaq, Çətindərəyə üz tutmaqdır. 
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Onsuz da ərzaq və güllə ehtiyatımız da tükənmək 
üzrədir. Burda qalsaq da, sonda əlimizdən heç nə 
gəlməyəcək. Tərpən, uşaqları da xəbərdar elə. Yararlı 
nəyiniz var, götürün!-Məcid ağa zorla özünü ələ alıb 
bildirdi. 

Cəmi altı nəfərlik bir dəstə qalmışdı. Yarım ay 
əvvəlki döyüşdə düşmən gülləsinə qurban gedən 
Abram kişinin ardınca, qaçaqlar üçün öldü-qaldıları 
bəlli olmayan Mahmud ağa və Səbzəli bəy də yox idi. 
Bu kiçik dəstə hüzn içərisindəydi və yalnız Məcid ağa 
hüznlü olduğunu yoldaşlarından gizlətməyə çalışırdı. 

 Məcid ağanın söylədiklərini eşitmirmiş kimi, 
Qara Musa çiynini qayaya söykəyib tərpənmək 
istəmirdi. 

-Nəyi gözləyirsən, Musa, tərpənmək 
lazımdır!-Məcid ağa dilləndi.  

Qara Musa çiynini ağır-ağır qayadan ayırıb, 
qaşqabaqlı dilləndi: 

-Mənim burdan bir yana gedəsi həvəsim 
qalmayıb. Bu saat özüm özümlə öz içimdə 
dava-dalaşdayam. Artıq mənlik iş qalmadı. Mənə elə 
gəlir ki, mənim içimdə hər şey məhv olub. Əvvəlki 
Qara Musanın da meyidi, bu saat gözlərim qarşısında 
tir-tap sərilib yerə. 

-Musa, belə bədgüman olma. Tərsliyi burax, çıxıb 
gedək,-Niftalı ağa təkidlə dilləndi. Məcid ağa isə 
qaşqabağını töküb, sakitcə yerə baxırdı. Hiss olunurdu 
ki, Qara Musanın, fikrini sonacan tamamlamasını 
gözləyir. 

-Mən heç yana tərpənəsi deyiləm. Çıxın, hara 
istəyirsiniz, ora da gedin! Bircə məni rahat buraxın!.. 
Sizə nə var, bundan sonra mən neyniyəcəm, hara 
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gedəcəm! Ölməkdirsə, mən elə burdaca ölmək 
istəyirəm!.. Hara gedirsiniz, niyə gedirsiniz, heç özünüz 
də bilmirsiniz! Elə bilirsiniz, Şura Hökuməti 
yaxanızdan əl çəkəcək? Ay-hay!.. Bir də ki, hansı 
ərzaqla, hansı güllə ehtiyatıyla gedirsiniz?.. Olmazmı 
ki, bu mağaradaca qalıb, son gülləmizəcən döyüşək, 
sonrası da, allaha pənah, nə olar, olar!.. Heç olmasa, 
təzədən şaxtalı gecələrdə, olub-qalan ömrümüzü hədər 
çürütmərik! 

-Musaaa!..-Niftalı ağa tək gözünü Qara Musaya 
bərəldib bağırdı. Bu an Məcid ağa sakitcə, digər 
yoldaşlarına dedi: 

-Uşaqlar, bəlkə sizlərdən hansınızsa Musayla 
qalmaq istəyir? 

-Heç kim istəmir. Sən hara, biz də ora,-Niftalı ağa 
tələsik dilləndi. Amma Qara Musanın qardaşı Kərəmlə, 
Əsgər ağanın digər oğlanları Đsrafil və Cəbrayıldan səs 
çıxmadı. Bunu görüncə, Məcid ağa yerindən irəliyə 
doğru hərəkət elədi və geriyə baxmadan dedi: 

-Mən getdim, kim istəyirsə gəlsin arxamca! 
Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, heç kəsi məcbur 
etməmişəm ki, mənimlə dağlara çəkilib, Şura 
Hökumətinə qarşı vuruşsun. Đndi də belə bir fikrim 
yoxdur. Kim hara istəyirsə, ora da gedə bilər! Allah 
yolunuzu açıq eləsin!.. 

Qara Musa, bu sözlərə bəndmiş kimi, kimsəyə bir 
söz demədən, silahını və heybəsini götürüb üzüaşağı 
endi və Babacan çayına səmt götürdü. Eyni vaxtda 
Kərəm, Israfil və Cəbrayıl da onun arxasınca getdilər. 
Yalnız Niftalı ağayla Cəmşid ağa Məcid ağanın 
arxasınca düşdülər. 

Məcid ağagil, dinməz-söyləməz dərəboyu qalxıb, 
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qalın qarı çətinlikl ə yara-yara daha uzaq və gizlənmək 
üçün daha əlverişli dağlara üz tutdular... 

 
 

 
    QARA MUSA VƏ YOLDAŞLARININ H ƏBSI 
 

Qara Musayla yoldaşları meşədən çıxmadan, 
gözə görünmədən irəlil əyib, axır ki, özlərini Avasalıya 
yetirdilər. 

Arbuzovun qanlı əməliyyatı vaxtı aradan çıxa 
bilən sakinlərin bir çoxu, Şura Hökumətinin əsas 
düşməni bəlli olduqdan sonra təzədən öz evlərinə 
qayıdıb rahatlanmışdılar. 

Qara Musagil Avasalıda yaşayan Sarı Cahan adlı  
bir kişinin daxmasına yaxınlaşıb qapını taqqıldatdılar. 
Sarı Cahan özü açdı qapını və Qara Musanı dərhal 
tanıdı. 

-Cahan kişi, bizi etibarlı bir yerdə gizlədə 
bilərsənmi?-Qara Musa soruşdu. 

-Niyə gizlətmirəm, a başına dönüm, niyə 
gizlətmirəm?.. Hələ, gəlin bircə stəkan çay içib qızının, 
gör bir, nə haldasınız?-Sarı Cahan süni canıyananlıqla 
dilləndi. 

-Sən əvvəl bizi gizlət,.. al, bu da sənin 
olsun,-Qara Musa heybəsindən iki onluq qızıl çıxarıb 
Sarı Cahana verdi,-amma, sən allah elə et ki, 
yerimizi-yurdumuzu bilən olmasn! 

-Bu saat, qadanız alım, bu saat. Amma gərək 
mənə bir az kömək edəsiniz,-Sarı Cahan qızıl pulları 
cibində gizlədib dilləndi və bir kənarda kəsilib hazır 
vəziyyətdə üst-üstə yığılmış, çox da yoğun olmayan 
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ağac dirəklərə tərəf getdi. Köməkləşib dirəklərdən 
alaçıq oxşarı bir sığınacaq düzəltdilər. Sonra Sarı cahan 
köhnə xalça-palaz gətirib alaçığın içində yerə döşədi. 
Bundan sonra da yan tərəfdəki ot tayasından 
çəngə-çəngə ot götürüb alaçığı tamamilə örtdü. 
Qaçaqlar alaçığa girdikdən sonra, alaçığın ora-burasına 
bir az da əl gəzdirdi və bu alaçıq, adi bir ot tayasından 
başqa heç nəyə bənzəmədi. Yalnız bundan sonra Sarı 
Cahan əlini əlinə sürtüb sevinclə düşündü: “Buynuzsuz 
qoçun qisası buynuzluda qalmır!.. Mən indi sizin 
analarınızı mələr qoyum, siz də baxın!.. Ha-ha-ha! Gör 
bir, nə yaxşı adama canlarını etibar eləyiblər? Elə 
bilirl ər ki, hər şey yadımdan çıxıb. Gör bir sən allah, 
adamın gö,..-əstəğfürullah,-yançağına xəncər soxalar, o 
da bunu yadından çıxara, ay-hay!.. Đndi mən həmin 
xəncəri sizin öz gö...-zə soxum, siz də baxın!.. 
Nooleydi, Məcidin özü də sizin aranızda olaydı, gəlib 
məndən imdad diləyəydi, mən də ona göstərəydim, 
adam adamın yançağına nə təhər xəncər yeridir...” 

 
Bu hadisə bir neçə il əvvəl olmuşdu. Nökər və 

qulluqçularının çıxıb getdikləri bir vaxtda, dəni 
üyütdürmək üçün dəyirmana Lalə xanımla oğlu Cəmşid 
aparmağa məcbur olmuşdular. Dəyirmanda da ki, adam 
əlindən tərpənmək mümkün deyildi-hamı növbə 
gözləyirdi.  

Adamlar Lalə xanımın dəyirmana dən gətirdiyini 
görüncə, biri o birinə demişdi: “Ağanın xanımına yol 
verin, qadın xeylağıdır,-Məcid ağa özü də bu el-oba 
üçün pis olmayıb,-qoyun dənini üyütsün.” Bu an Sarı 
Cahan xoruz kimi atılıb cırtqozluq edərək, dillənmişdi: 
“Bura baxın, cəhənnəmə ki, Məcid ağanın xanımıdır. 
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Mən növbəmi heç kəsə verən deyiləm. Mən 
xanım-manım qanmıram. Hər kəs, zəhmət çəkib, öz 
növbəsini gözləsin!.. Bir də ki, nə ağa, bağa salmısınız, 
e? Qurtardı ağalıq-bağalıq, indi dövran bizimkidir. Belə 
çıxır ki, Məcidin dəni dən, canı candır, bizimki yox, 
həə?.. Ölə də qoymaram. Mən Lala-Mala qanmıram! 
Bunların qanları bizim qanımızdan qırmızı deyil ha!..” 

Lalə xanım Sarı Cahanın təhqirlərindən sınıb 
ağlasa da özünü tez ələ almış və oğlu Cəmşidə də 
yalvarıb, xahiş etmişdi ki, bu haqda atasına heç nə 
deməsin, yoxsa, heç nədən araya qan düşər, 
peşimançılıq olar. Amma onlar dəyirmandan evə 
qayıdanacan bu xəbəri kimsə, tez-tələsik Məcid ağaya 
çatdırmışdı.  

Məcid ağa həmin gün Sarı Cahanı çox axtarsa da 
heç yanda tapa bilməmişdi. Yalnız bir neçə gün sonra 
Sarı Cahan, təsadüfən onun rastına çıxmışdı. O zaman 
ki, Mustafa ağayla Məcid ağa Ivanovkanın yol qırağı 
yaşıl düzənlərindən birində oturub yeyir, içir, həmişəki 
kimi Şura Hökuməti haqda məsləhət-məşvərət 
edirdilər. Bu vaxt bir neçə adamla Sarı Cahan gəlib 
çıxmış, heç nə baş verməyibmiş kimi onlara salam 
vermiş, qarşılarında ikiqat əyilərək, keçib getmək 
istəmişdi. Amma Məcid ağa onu elə-belə 
buraxmamışdı və ayağa qalxıb dillənmişdi: “Cahan 
kişi, neçə gündür ki, səni axtarıram, sən də yağlı əppək 
olub çəkilmisən göyə!.. 

-Buyur, qadanı canım alsın! Hər zaman sənin 
qulluğunda olmaq borcumuzdur, ağa!-Sarı Cahan 
məsələni anladısa da, özünü o yerə qoymadı. 

-Bir bu yana dur, a kişi! Səninlə ikilikd ə bir 
balaca söhbətim var,-Məcid ağa Sarı Cahanın 
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yaltaqlığına, qılığına məhəl qoymadan,-Mustafa 
ağadan üzr istəyərək,-onu bir xəlvəti çökəyə çəkmiş, 
“Cahan kişi, səni öldürmürəm, amma elə-belə də 
buraxa bilmərəm. Bir də orda-burda gəvəzələsən, daha 
məndən küsmə! Al, qoy bu da sənə bir damğa olsun! Bil 
və anla ki, mən sənin Şura Hökumətindən qorxmuram... 
Đndi get, qoy yaranı Şura Hökuməti sarısın!..”-deyərək, 
xəncəri Sarı Cahanın yançağına soxub çıxarmışdı. Đndi 
həmən xəncərin ağrısı yenidən başlamışdı, o yaranın 
yeri yenidən göyür-göyür göynəyirdi.  

Sarı Cahan  bir istədi ki, əyin-başını qalın-qalın 
geyinib, özünü Yaqublu dərəsinə- Şabalovun yanına 
yetirsin və ot tayasında gizlətdiyi qaçaqların yerini 
nişan versin, amma fikrindən daşınıb gözləməyə qərar 
verdi. Əvvəla qarda-boranda Yaqublu dərəsinə gedib, 
özünü haldan salmaqdan, bir də dağın-dərənin, sıx 
qaranlıq meşələrin bu sakit, xəlvət zamanında 
qurda-quşa yem olacağından qorxdu. Hər halda 
əsgərlər,-gec, ya tez,-özləri gəlib çıxardılar. Ola bilməz 
ki, gəlməsinlər. Qaçaqların izini tutub gələcəkdilər. 
Təki yenidən qar yağıb, onların izlərini itirməsin. 
Amma qar, doğrudan da təzədən aram-aram yağmağa 
başladı. Eybi yox, qoy yağsın. Əvvəl-axır Sarı Cahan 
özü əsgərləri xəbərdar edəcəkdi. 
             

                             ***** 
Əvvəllər adi bir düşmən gülləsinin səsindən 

duyuq düşərək, hərəkətə gələn, dağı-daşı lərzəyə 
gətirən qaçaqların cınqırının çıxmadığını görən Topal 
Kazım, soyuqdan titrəyə-titrəyə komandirə dedi: 

-Gəlmədilər! Ola bilməz ki, onlar bu səs-küyü 
eşidib hücuma keçməsinlər. Görünür, hər şeyin əldən 
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çıxdığını görüb aradan çıxıblar. Hə. Anladım. Burada 
atdığımız güllələr onları, çox güman ki, ayıltdı. Onlar, 
heç də bizdən az bilmirlər. Yəqin indi də baş götürüb, 
başqa bir yerə üz tutdublar! 

-Hara qaça bilərlər ki?-komandir soruşdu. 
-Bu dağda-daşda yermi yoxdur, ağrın alım? 

Amma inanmıram ki, belə qarda çox uzaq gedə 
bilsinlər. Đndən sonra bizimçün qorxusu yoxdur. Indi 
qalır, onların aşağıdakı mağaralarını ələ keçirmək, 
-Topal Kazım aşağı sinərək, dilləndi. -Ehtiyatlı olmaq 
lazımdır. Banditlərin belə susmasında, mütləq bir hiylə 
var. 

Komandirin əmrilə dörd bir yana səpələnərək, 
ehtiyatla üzüaşağı enən əsgərlər qarşı tərəfi boşuna 
güllə yağışına tutmağa başladılar. Amma qarşı tərəfdən 
heç bir cavab atəşi eşidilmədi. Bu yolla orta mağaranı, 
daha sonra qaçaqların gizləndiyi əsas mağaranı ələ 
keçirdilər, meşəni bit-bit elədilər, di gəl ki, qaçaqlardan 
birini də ələ keçirə bilmədilər. Uzun axtarışdan sonra, 
qarın yağmasına baxmayaraq, meşənin içərisində hələ 
də itməyən ayaq izlərinə rast gəldilər. Bu izlər dərəyə 
aparırdı. Elə beləcə həmin ayaq izləriylə dərəyə endilər. 
Burda izlər ayrılırdı; bir neçəsi üzüaşağı, bir neçəsi də 
üzüyuxarı gedirdi. Bununçün də hər iki istiqamətdə 
irəlil ədilər, ancaq çox uzaq gedə bilmədilər. Çünki, 
artıq sürətlə yağmağa başlayan qar, həm qaçaqların 
izini itirmi şdi, həm də əsgərlərin nəfəsini kəsir, onları 
irəlil əməyə qoymurdu. Bunu görüncə, Topal Kazım 
əsgərləri arxasınca çəkib, Avasalı istiqamətinə aparan 
izlərlə irəlil ədi. Arada dönüb Şabalovu 
məlumatlandırmağı da unutmadı: 

-Bu izlər bizi Avasalıya aparır. Görünür, onlar 
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oralarda gizlənib, vaxt tapan kimi yenidən harasa 
əkilmək istəyirlər... Mənim ağlıma batan, ancaq 
Avasalıdır. Çünki bu qiyamətdə ordan münasib yer 
yoxdur. Gedək, orada olmazlarsa, qarın dayanmasını 
gözlər, ağıllı-başlı bir şey fikirləşərik,-deyib Şabalova 
baxdı... 

 
...Əsgərlər Avasalıya yetişəndə qar da müvəqqəti 

ara vermişdi. Göy üzündən zorla görünən günəşin 
soyuq şəfəqləri meşənin içərisindəki talaya, yaşayış 
məskəninə zorla çilənir, bu şəfəqlər altında ağappaq 
düzlər par-par yanırdı. 

Sarı Cahan əsgərlərin gəlişinə çox sevinsə də, 
hələ bir şey deməyib, onların, ondan nə soruşacaqlarını 
gözləməyə qərar verdi. Elə həmən anda özünü ona 
yetirən Topal Kazım soruşdu: 

-Cahan, banditlərdən buralara gələni olmayıb ki? 
-Yoox. Nə bandit, hansı banditi deyirsən?-Qara 

Musagilin də eşidəcəyi bir səslə Sarı Cahan soruşdu və 
gözlərinin işarəsilə, Topal Kazıma ot tayasını göstərdi. 
Topal Kazım bu işarəni göydə tutdu və ot tayasına tərəf 
irəlil ədi. Sonra dönüb komandirə asta səslə anlatdı: 
“Banditlər bu ot tayasında gizləniblər!” 

Komandir banditlərin bayıra çıxmalarını əmr etdi. 
Amma qarşı tərəfdən səs-səmir eşidilmədi. Əmr bir 
neçə dəfə səsləndi və yenə cavab gəlmədi. Yalnız bu 
zaman komandir ot yığınına od vurulmasını əsgərlərə 
əmr etdi. Bu an Sarı Cahan dilə gəldi və qaçaqlara: 

-Musa, çıxın bayıra, yoxsa, onlar sizi diri-diri 
yandıracaqlar!.. Đnanın ki, mənlik olmadı, hansı 
kopayoğlusa satıb sizi,-dedi və hətta özünü söyməkdən 
də çəkinmədi. 



 382

Qaçaqlar hələ də bütün sualları cavabsız qoyur, 
heç bir hədə-qorxuya əhəmiyyət vermirdi. Đçəridə 
silahlarını hazır tutub gözləyirdilər. Amma sonda güllə 
atmaq fikrindən vaz keçib, təslim olmaq qərarına 
gəldilər. Ot yığınından qalxan alovun istisini duyunca, 
içəridən daha sürətlə çıxmağa can atdılar və Şura 
Hökumətinin mərhəmətinə, sadəlövhcəsinə inanaraq, 
təslim oldular... 

 
 
                   ÇƏTINDƏRƏ 

  
Ələ keçmiş qaçaqların arasında Məcid ağanın 

olmaması, komandir Şabalovu çox pərişan etmişdi. 
Topal Kazımın isə sərənəsi xeyli yatmışdı. Ona lazım 
olan, Qara Musanı ələ keçirmək, ondan qisasını almaq 
idi, o da baş tutmuşdu. Đndən sonrası qalırdı hökumət və 
onun adamlarının özünə. Đstərlər, Məcid ağanı tutarlar, 
istəməzlər, tutmazlar. Məcid ağanın da hansı 
istiqamətdə qaça biləcəyi, təxminən də olsa, Topal 
Kazıma bəlli idi. Yeganə istinadgah Çətindərə idi ki, 
orada Məcid ağanın Đsgəndər adında yaxın bir dostu 
yaşayırdı. Çox güman ki, Məcid ağa onun yanına 
qaçmış və oralarda təzədən gizlənmişdi... 

                      
Çətindərə deyilən yer Qara Qayadan xeyli uzaq 

idi. Yeri örtmüş qalın qar örtüyündən yaranmış 
çətinliyi, vaxt itgisini nəzərə alsaq, Qara Qayadan 
Çətindərəyə gedib çıxmaq, bəlkə də rahat yollarla yüz 
kilometrə qədər bir məsafəni qət etməkdən qat-qat çətin 
və yorucu idi. 

Çətindərənin gözəlliyinin, ilin bütün 
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fəsillərində,-ən çox da yay aylarında misli yox idi. Bir 
cüt göz gərək idi, bu gözəlliyin tamaşasına dursun. 

Çətindərənin meşələri qaban, ayı, canavar və 
ceyran-cüyürlərlə,.. dolu idi. Bu meşələrdə palıd və 
cökə ağacları üstünlük təşkil edir, meşə içərisindəki 
qayalıqlarda, daş-qırcıllı sinələrdə, dərin, alaqaranlıq 
baldırğanlı dərələrdə qırmızı moruq, qarağat, 
böyürtkən, “mot-motu” deyilən çox dadlı və insan 
orqanizmi üçün xeyirli, gərəkli olan meyvələr bitir, 
salxım-salxım olub qayalardan sallanır, baxanı heyran 
qoyurdu.  Min cür çiçəklərin ətrinə qarışan itburnu, 
cökə, yemişan,.. çiçəklərinin ətri də bir özgə özəllikl ə 
xeyli aralıdan adamın burnuna vurur, məstlik yaradırdı. 
Kəndlərdən uçub gəlmiş bal arıları bu çiçəklər arasında, 
beçə verirmiş kimi qaynaşır, bir çiçəkdən digərinə 
qonur, şirə çəkirdilər. Bir deyimlə, gözəllik adına var 
olan hər şeyi, ulu Tanrı bu yerlərə bəxş etmişdi. Hələ 
şır-şır bulaqlar, dərələrdə, qıjha-qıjla çağlayan, 
biri-birinə sarmaşan dağ çayları, sıldırım qayalar, göy 
üzündə cövlan edən qartallar, şahinlər... Ah! Nələr yox 
idi bu yerlərdə, nələr!.. 

Çətindərənin qışı da gözəl idi. Amma bu qış 
gözəllikl ərində həmişə bir vahimə də duyulmaqdaydı. 
Qarlı sıldırımlar, aşırımlar, enişli yollar kənardan çox 
qorxunc görünürdü.  

Çətindərənin əldən-ayaqdan uzaq olmasına 
baxmayartaq, burda da insanların daimi yaşayış 
məskənlərinə rast gəlmək mümkün idi. Bir sözlə, burda 
üç nəslin-Qaramayızlı, Atamadımlı və Kəklikli kimi 
tanınan nəsillərin adamları məskunlaşaraq, qışı-yayı 
maldarlıqla məşğul olurdular. Və Məcid ağanın dostu 
Đsgəndər kişi də həmin nəsillərdən olan 



 384

Qaramayızlılardan idi. Uzun illər idi ki, burda 
dəyirmançılıqla məşğul olur, külfətini dolandırırdı. 

Məcid ağa Çətindərəyə ova getdiyi zamanlarda 
tez-tez Đsgəndər kişinin qonağı olur, ovladığı qaban, 
ayı, ceyran-cüyür ətindən bu kişiyə pay ayırırdı. Və 
bütün el-aləm bilirdi ki, Đsgəndər kişinin Məcid ağanın 
yanında hörməti böyükdür. Bu dəfə də Məcid ağa 
Đsgəndər kişinin yanına gedirdi; amma ova yox, onun 
yanında müvəqqəti sığınacaq tapmağa... 

 
...Çətindərəyə-Đsgəndər kişinin qışlağına 

yetişəndə hər üçünün bığlarından buz sallanırdı. Uzun, 
çətin yolların yorğunluğuna baxmayaraq, çox rahat və 
arxayın idilər. Ona görə ki, yağan qar onların izlərini 
itirmişdi və bir də çətin ki, belə tezliklə onların 
arxasınca bu tərəflərə gələn olardı. 

Đsgəndər kişi, başında tüklü, qulaqlı papaq, 
əynində qalın kürk, daxmasının həyətində odun yarırdı. 
O, az sonra arxasında insan həniri eşidib, baltanı göydə 
saxladı və geriyə qanrıldı. Arxadakı adamların 
kimliyini ayırd edincə, baltanı yerdəki oduna sancdı. 
Sonra qollarını açıb Məcid ağanı qucaqladı. Onların 
yenə də ov məqsədilə gəldiklərini zənn edib, sevinclə 
dilləndi: 

-Ay sizi xoş gəlmisiniz, ağrınız alım!.. Amma lap 
vaxtında gəlmisiniz. Bilirsiniz, indi meşədə nə qədər 
qaban, ayı,.. vaar? 

Əldən-ayaqdan uzaq bir dərənin dibində yaşayan 
Đsgəndər kişinin, deyəsən, doğrudan da baş verənlərdən 
xəbəri yox idi. 

-Đsgəndər kişi, ovluq həvəsimiz yoxdur. Bu saat 
bizim özümüz ovlanmaq təhlükəsiylə üzləşmiş ov 
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kimiyik!.. Gör bir, varsa bizə bir stəkan çay ver, soyuq 
bizi əldən salıb!-Məcid ağa üst-başının qarını 
çırpa-çırpa dilləndi. 

-O nə sözdür, ağrın alım, o nə sözdür?.. Keçin 
içəri, siz allah, keçin içəri!.. 

Isgəndər kişi qonaqları içəri keçirib, ocağı gur 
qaladı və arvadına qonaqlar üçün çay-çörək 
hazırlamasını tapşırdı. 

-Ağa, gözümə birtəhər dəyirsiniz, birdən, allah 
eləməmiş, ölüb-itən olar, bilmərik! 

-A kişi, ölən də var, itən də, sən hardan biləsən 
ki!.. Bura bax, mənə de görüm, bu ətraflarda elə bir 
gizlin yer varmı ki, bizi orada gizlədəsən?-Məcid ağa 
astadan soruşdu. 

-Nədi, sən allah noolub belə?-Isgəndər kişi 
qara-qorxu içində soruşdu. 

-Yəqin Şura Hökuməti haqqında eşitmisən? 
-Ay sənə qurban olum, hardan eşidim axı? Bizim 

hökumətimiz də, kəndlimiz də, nökərimiz də elə biz 
özümüzük, sən ki, bunu yaxşı bilirsən. Avam 
adamlarıq, xəbərimiz varmı ki, kim harada neynir. 
Beş-on ailəyik, vermişk baş-başa bu dərənin dibində. 
Öləndə də öz içimizdə ölürük, qalanda da. 
Xəstələnənimiz də ki, allaha şükür, çox az olur. Onda 
da həkimimiz də özümüz oluruq, bir də bu yerlərin 
çiçəkləri, otları. 

-Đki aydan çoxdur ki, təzə hökumətlə 
kəllə-kəlləyə gəlmişik. Kazım ağa satıldı, satdı bizi 
hökumətə. Əsgər ağa da baş götürüb qaçdı Göyçəyə. 
Qalanlarımız düşmənlə döş-döşə gəldik. Qırılanımız 
qırıldı. Đndi üçümüz qalmışıq. Musa da bizdən ayrılıb, 
allah bilir, hara üz tutdu... Bizimlə gəlmək istəmədi... 
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Hə. Đndi, de görək, sən bizə nə kömək eləyə bilərsən, 
Đsgəndər kişi?-Məcid ağa qaynar çaydan bir qurtum alıb 
soruşdu. 

-Axı nə istəyirlər sizdən, ağrın alım?-Isgəndər 
kişi sadəlövhlüklə soruşdu. 

-Nə istəyəcəklər, ölməyimizi, sürünməyimizi, 
alçalmağımızı istəyirlər... Nə isə,.. bu çox uzun 
söhbətdir. Bizim bircə yolumuz var-ölsək də təslim 
olmamaq. Allaha şükür, sən ki, məni yaxşı tanıyırsan!.. 

-Ağa, mən yaxınlaqda bir yer tanıyıram, sizi 
orada gizlədəcəm. Əgər çuğul-filan olmasa, sizin 
yerinizi  bir kimsə bilməyəcək  

-Isgəndər kişi, indi heç kəsə etibarım qalmayıb, 
çalış qonşularından bizi görən olmasın,-Məcid ağa 
bildirdi.-Vaxtımız çox azdır. Bilmək olmaz, arxamızca 
gələn olar, tərpənsək yaxşıdır! 

-Siz əyləşin, mən bir bayıra göz gəzdirim. Bir 
kimsə gözümə dəyməsə, üç dəfə öskürəcəm, o zaman 
bayıra çıxıb arxamca gəlin,-deyib, Đsgəndər kişi bayıra 
çıxdı... 

...Dərənin sol yanındakı dağ çayının buz qatını 
yararaq, o taya keçdilər. Sonra ətrafa boylana-boylana 
qarşıdakı meşəyə girib, görünməz oldular. 

Meşənin içərisində, xeyli yuxarıda bir mağara 
vardı. Əslində, bu yerlərə bələd olmayan kəs burada 
mağara olub-olmadığını bilə bilməzdi, ona görə ki, 
mağaraya çıxış palıd ağacı vasitəsilə mümkün idi. Yəni 
palıdla yuxarı çıxır və mağaraya adlayırdın. Bunu da ilk 
dəfə Đsgəndər kişi kəşf eləmişdi. Lap təsadüfdən qoca 
palıdın budaqlarından birini kəsmək istədiyi zaman, 
həmən mağara gözlərinə sataşmışdı. Sonra bu mağara 
haqda qonşularına da danışmış, onları da özüylə bura 
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gətirmiş, mağaranı göstərmişdi. Nə biləydi ki, bir 
zaman dostu Məcid ağanın başına müsibətlər gələcək 
və onu gətirib bu mağarada gizlədəcək. Bilsəydi, bu 
haqda kimsəyə bir söz deməzdi. Amma yenə də allaha 
pənah. Hər halda qonşularından onları görən olmamışdı 
və kiminsə görüb, ağanı hökumətə çuğullayacağına da 
inanmırdı.  

-Çox qiyamət yerdir. Belə bir yer, hardan, necə 
gəlib ağlına, Đsgəndər kişi?-Məcid ağa bu gizli 
mağaradan razı qalıb soruşdu. 

-Ağa, günü-güzəranı dağda-dərədə keçən 
adamam, mənə nə var ki!..-Đsgəndər kişi, ağanın bu 
sığınacaqdan razı qaldığından şadlanıb, qürurlandı. 

-Amma qarın ara verməsi yaxşı olmadı. 
Qorxuram izimizə düşüb tapsınlar bizi,-Məcid ağa 
rahatsız dilləndi. 

-Onun da qorxusu yoxdur. Tezliklə buna da bir 
çarə taparıq. Hələlik siz rahatlanın, mən də gedim, 
xalça-palaz, bir də,-yoldan gəlmisiniz, ac-susuz 
üzülərsiniz,-bir az sizinçün ayından-oyundan gətirim... 

Bayırdakı qar-borana baxmayaraq, mağarada 
qəribə bir hənir, istilik duyulurdu. Đçəridə nəm torpaq 
qoxusu, çürüntü iyi də yox deyildi və bu, qaçaqları 
qətiyyən narahat etmirdi.  

 
                             ***** 
 
...Đsgəndər kişi öz daxmasına qayıdıb, qaçaqlar 

üçün xalça-palaz hazırlatdı. Sonra vaxt itirmədən 
ağıldakı qoyun-quzunun içindən kök, yağlı bir erkəyi 
bayıra çıxarıb kəsdi və tələm-tələsik olmasına 
baxmayaraq, çox ustalıqla dərisini soyub, əti doğradı. 
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Yağlı, yeməli ət parçalarını iri bir qazana doldurub 
ocaqda “cobanpörtləməsi” deyilən bir yemək hazırladı 
və hər şey hazır olduqdan sonra ağır bir yük tutub 
mağaraya-Məcid ağagilin yanına tələsdi... 

-Đsgəndər kişi, zəhmətini halal elə! Durduğun 
yerdə səni də əziyyətə saldıq! Amma, dünyanın işini 
bilmək olmaz, bəlkə sağ qaldıq, hər şey yenidən öz 
axarına düşdü, o zaman biz də sənə borclu 
qalmarıq!-Məcid ağa erkəyin can ətindən ləzzətlə 
yeyə-yeyə Đsgəndər kişiyə baxdı. 

-Elə demə, ağa! Siz mənə yox, mən sizə 
borcluyam. Təkcə mənimçün yox, sən hamı üçün yaxşı 
olmusan... Bir də ki, mən sizinçün hələ nə eləmişəm 
ki?! 

-Đsgəndər kişi, yeganə rahatsızlığım qarın ara 
verməsiylə bağlıdır. Bu iz, qorxuram bizi ələ versin! 

-Qorxmayın, qəti qorxmayın! Geri qayıdan kimi 
ayaq izlərinizi elə itirəcəm ki, bu işdən şeytan da baş 
açmayacaq,-Đsgəndər kişi arxayınlıqla dilləndi.-Bir şey 
olsa, xəbərdar edəcəm sizi. 

-Heç bir xəbərdarlıq lazım deyil. Buradan hər yan 
aydın görünür. Get dincəl! Bircə çalış, izimizi 
itir!-M əcid ağa dedi. 

-Yaxşı, bəs birdən arxanızca düşən olmasa, 
neynəyəcəksiniz?.. Yoxsa, elə burada qalıb gizlənmək 
fikrindəsiniz?-Đsgəndər kişi marağını boğa bilməyib 
soruşdu. 

-Hələ heç nə deyə bilmərik. Bəlkə imkan düşər, 
yol-iz açılar, Đrana, Türkiyəyə adlaya bilərik!-Niftalı 
ağa Məcid ağanı qabaqlayaraq, dilləndi. 

-Yox. Elə bir fikrimiz yoxdur. Đrana, Türkiyəyə 
qaçmaq istəsəydik, çoxdan qaçardıq. Ölsəm də mən bu 
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torpaqda öləcəm. Amma hələ ölməmişdən öncə, 
namərdlərə divan tutmaq arzusundayam. Amma 
neynim ki, artıq hər şey tükənmək üzrədir!.. Get, 
Đsgəndər kişi, gecdir daha, sən də şirin yuxundan 
qalma!-Məcid ağa Đsgəndər kişini yola saldı... 

O gecə, tərs kimi qar yağmadı. Səhərəcən, nə 
Isgəndər kişi gözünü yumdu, nə də Məcid ağa. Yalnız 
səhər ertə Isgəndər kişi qoyun-keçisini ağıldan çıxarıb, 
çay boyunca gəzdirərək, qaçaqların izlərini, tamamilə 
itirdikdən sonra hər ikisi rahatlıq tapdı... 

 
 
                 ÖKÜZ  VƏ  XIŞ 
 
Qara Musayla yoldaşlarını nə qədər döyüb 

incitsələr də, Məcid ağayla bağlı onlardan, 
doğru-dürüst bir şey öyrənə bilmədilər. 

Öldürülmüş və diri-diri ələ keçmiş qaçaqlarla 
bağlı ətraf kəndlərə xəbər yayılan zaman, adamlar 
əvvəlcə elə bilmişdilər ki, onların arasında Məcid ağa 
da var, o dəqiqə maraqları ölmüş, əksər adamlar Məcid 
ağanın halına ürəkdən yanmışdılar. Amma məlum 
olanda ki, Məcid ağanı ələ keçirmək mümkün olmayıb, 
elə həmən anda Məcid ağa adamların gözündə bir az da 
ucaldı və az qala əfsanəvi bir qəhrəmana çevrildi.  

Məcid ağanı ağılsızlıqda, vaxtında hökumətə 
təslim olmamaqda və ya qaçıb da, öz dostu Qiyas bəylə 
birgə Türkiyəyə-zada adlamamaqda suçlayanlar da az 
deyildi. Uzun sözün qısası, adamlar, Məcid ağanın 
öldürülməsiylə, öz maraqlarının öləcəyindən, baş 
qatmağa, gaplaşmağa, maraqlı bir mövzunun, hadisənin 
olmayacağından da qorxurdular. 
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Məcid ağanın ələ keçməməsi, əvvəl-əvvəl Topal 
Kazımı bir o qədər yandırmamasına baxmayaraq, 
sonrakı günlər onun ürəyinə qara-qorxu dolmağa 
başlayanda o, təzədən bununçün yanıb-yaxılmağa 
başladı. Açığı canından qorxurdu. Elə bil kimsə ona hər 
gecə diqtə eləyirdi: “Heç yaxşı iş tutmadın, a Kazım. 
Ona görə də cəzalanacaqsan. Bir də görəcəksən ki, 
gecənin bir vaxtında Məcid ağa kəsdirib başının 
üstünü... Gördünmü ki, Məcid ağa, hələm-hələm 
düşməninə yaxa verən deyil!.. Zarafat deyil, bu boyda 
Hökumətnən döşləşmək, onun əlindən yaxa 
qurtarmaq!.. Nə qədər ki, Məcid ağa sağdır, sənin 
gecələr nə yuxun, nə də bir gün-güzəranın olacaq. 
Yeyib-içdiyin də zəhər olub burnundan töküləcək!..” 

 
Məcid ağanın axtarışı bir nəticə vermirdi. Ona 

görə də komandir dağlarda növbəti axtarışı dayandırdı 
və həm qar-boranın səngiməsini gözlədi, həm də Məcid 
ağanın gizləndiyi yeri nişan verə biləcək bir adamı 
aramaqda davam etdi. Bu məqsədlə də Topal Kazımı, 
bir neçə adamla birgə, carçı kimi kəndlərə yollamışdı. 
Onlar bütün kəndlərə haray salıb qışqırırdılar: “Ay 
camaat, Məcid ağanın gizləndiyi yeri kim desə, 
hökumətimiz həmin adama bir cüt öküz, bir dənə də xış 
bağışlayacaq!..”  

Topal Kazımın harayını eşidən qoca bir kişi 
yanındakı oğluna dedi: 

-Ay sənə canım qurban, a Məcid, bunların anasını 
yaxşı,.. Ədə, bu Topal Kazım niyə ölüb, girmir yerə? 
Utanmır, hələ bir tutduğu əməldən, kəndlərə düşüb, 
arsız-arsız car çəkir!.. Əəə, nətəri, o ağrısını aldığım 
Məcid bunun da təpəsini odlamayıb?.. Yandır 
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dədələrini bu alçaqların, yandır, a Məcid!.. Əgər bunlar 
Məcid ağanı tutsalar, onda mən dədəmin oğlu deyiləm! 
Heç ondan sonra ona “Aslan Məcid” də demərəm... 
Oxx, sənin ağrın alım, a Məcid,.. indi, allah bilir, aslan 
kimi hansı mağaraya girib, bunların gəlişini gözləyir! 
Onu ki, mən tanıyırdım, o, bu alçaqların qanını daşlara 
çox çiləyəcək! Üzümü Allaha tutub, dua eləyəcəm ki, 
Məcid ağanın yaxasını bu nanəciblərin əlinə 
verməsin!.. Eşidər,-adil Allahdır,-mənim allahım! 
Rəhmlidir!.. 

-Ata, bir az asta danış! Eşidən-bilən olsa, Allah 
haqqı, ikimizi də yerimizdəcə güllələyərlər. Nəyimizə 
lazımdır axı, Məcid ağa? Bizə, elə bu cür hökumət 
lazımdır ki, qəndimizi, çayımızı versin, biz də adam 
balası kimi bir gün-güzəran görək! Daha bundan artıq 
bizə nə azımdır ki?-Qocanın oğlu dilləndi. 

-Nəmi lazımdır, oğul?.. Görüm, elə zəhərə 
dönsün, sənin hökumətinin bizə pulsuz verdiyi o 
minnətli çörəyi ki, əvəzində gül üzümüzə tüpürür, 
qüvvətli qollarımıza balta endirir!.. Məcid bizim gül 
üzümüz, vuran qolumuzdur, bala! 

-A kişi, nə Məcid-Məcid salmısan, axı? Đndən 
sonra sənin Məcidin kimə lazımdır ki?! 

-Ay yetimçə, a allahsızın oğlu,-əstəğfürullah, 
məni də asiləndirirsən,-illərlə yediyin çörək kimin 
çörəyiydi?.. Allaha and olsun ki, hər dəfə atını 
nallatdıqdan sonra başqaları mənə bir manat verəndə, 
Məcid ağa bir onluq qızıl verib gedirdi. Đndi bu boyda 
kişiliyi, bu boyda yaxşılığı hansı kopayoğlu unudar ki?! 

-A kişi, Məcid ağanın varıydı, verirdi. Guya o 
qızıllar onun öz halal malıydı?.. 

-Necə dilin gəlir, ay haramzada?.. Necə qıyırsan, 
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bu cür haqsız danışır, günah işləyirsən? Đnan allaha bir 
tikə çörək üzünə həsrət qalar, qapılara düşüb dilənərik! 
Unutma ki, bu elin pisi də, yaxşısı da bizimdir. 

-Sən də söz danışdın də. A bədbəxtin oğlu, bir cüt 
öküz, bir dənə də xış, ilin-günün bu vaxtında kasıb 
əkinçi üçün, heç bilirsən, nə deməkdir?.. Mən Məcid 
ağanın gizləndiyi yeri bilirəm. Gedib, hökumətə 
çuğullayacam. Biz kimdən əskiyik ki? Qoy, bir cüt 
öküzlə xış bizim olsun. Onsuz da, mən olmasam da bu 
hökumət özü axtarıb Məcid ağanı tapacaq. Yaxşı 
olmazmı ki, fürsəti əldən verməyək!-qocanın oğlu 
atasıyla, bilərəkdən tərsləşdi və Məcid ağanın yerini 
doğru-dürüst bilmədiyi halda hökumət adamlarına 
xəbərə qaçdı. 

 Đllərlə nalbəndlik edib halal çörək qazanmış 
qoca, oğlunun arxasınca düşüb çox yalvardı, amma onu 
nə fikrindən daşındıra, nə də geriyə qaytara bildi. 
Onunla öcəşərək, tərslik, inadkarlıq eləyən oğluna 
qarğış etməkdən savayı əlindən bir iş gəlmədi: 

-Oğul, adam Allahını unutmaz!.. Əgər satqınlıq 
edib, Məcid ağanı ələ versən, bir daha sənə oğul 
demərəm! O zaman sənə, it leşinə tüpürən kimi 
tüpürərəm!-qoca, səngiməyən bir qəzəb və nifrətlə 
dedi. Bu qəzəbin, bu nifrətin aralığında bir inilti çox 
aydın duyuldu... 

-A kişi, sən allahın açıl başımdan, zəhləmi tökmə! 
Öküzü, xışı gündüz çıraqla axtarırdım. Bu gün-sabah 
yaz gəlir, yer şumlanmalıdır, o zaman kimə ağız açıb, 
öküz, xış istəyəcəksən?.. Allahın bir qisməti ki, öz 
ayağıyla gəlib, qapını döyə, sən də ondan qaçasan,.. 
ay-hay! 

-Ay oğul, ay balaaa!.. 
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-A kişi, sən allahın, ağzımı açdırma, yoxsa ağır 
söz deyərəm sənə... Məcid ağa yaxşı adam olsaydı, öz 
qohumu Topal Kazım onu satmaz, ondan ayrı 
düşməzdi. Axı mənə nə düşüb ki, Məcid ağanı 
hökumətdən gizlədim? 

-Ayə, a Allahsız oğlu, a Keçəl (qocanın oğlunun 
adı Keçəl idi), getmə, gedirsənsə, onda əvvəlcə get, 
hökumətə məni çuğulla. Səhərdən bu hökumətin 
qarasınca itin sözünü yağdırmışam... Ayə, a qancığın 
doğduğu, a namərd, eşitmirsənmi məni?.. Hara 
gedirsən, a dədəsindən xəbəri olmayan qurumsaq?.. 
Ciyərimi niyə yandırırsan, a ciyərin parçalansın?.. Tfu, 
sənin kişiliyin ə! Məndən olub da, mənə oxşamayan 
bivec!.. Get, get, bə nə təhər, bu saat oturub səni 
gözləyirlər. Çatan kimi, ağzına itin po...nu doldurub 
geri qaytaracaqlar... Əgər, Məcid ağa sənin beyninin 
qatığını göyə sovurmasa, mən dədəmin oğlu olmaram, 
Məcidə də, ondan sonra “Aslan Məcid” demərəm. O 
zaman sənin murdar cəmdəyinə mən özüm 
tüpürəcəm!.. Get, get, daha sən adda, sən nişanda 
mənim oğlum yoxdur!-Ciyəri yanmış qoca bu ağır 
sözlərin hər birini, sanki daş yalaması kimi oğlunun 
arxasınca tolazladı. Elə bil bu daş sözlər, vecsiz, tərs, 
satqın xislətli oğula dəymir, dəyirsə də kar eləmirdi... 

 
Keçəl, arabərədə dolaşan sözlərdən ehtimal 

etmişdi ki, Məcid ağa Çətindərəyə qaçıb və elə bu 
ehtimalla özünü Topal Kazıma, ordan da alay 
komandiri Şabalovun yanına yetirmişdi. Onun, 
əminliklə söylədiklərinə inanan komandir əsgərlərini 
götürüb, Keçəlin arxasınca Çətindərəyə doğru 
irəlil əməyə başladı. 
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Keşəl də adamlardan eşitmişdi ki, Çətindərədə 
yaşayan dəyirmançı Đskəndər kişi Məcid ağanın 
dostudur və çox güman ki, ağa həmin Đsgəndər kişinin 
yanında gizlənib. Payız aylarında Çətindərəyə moruq 
yığmağa gedən Keçəl, Đsgəndər kişini də, onun yaşadığı 
yeri də yaxşı tanıdığından, əsgərləri oracan, yol-izi 
itirmədən aparacağına əmin idi. Sonrası isə qalırdı 
Allah ümidinə. 

Dağlara qalxdıqca qar dərinləşir, soyuq 
kəskinləşir, irəlil əmək çətinləşirdi. Buna baxmayaraq, 
tam həvəslə irəlil əməkdə olan Keçəl, arxada arı beçəsi 
kimi qaynaşan əsgərləri, bir ana arı tək arxasınca çəkib 
aparırdı. O, tez-tez çalalarda batsa da gücünü toplayıb 
qalxır, yenidən inamla, həvəslə irəliyə can atırdı. Bu an 
qarşısındakı, elə bil, dərin qar deyil, xam torpaq, o 
torpağa dərin-dərin işləmiş xış və o xışı dartıb 
aparmaqda olan bir cüt öküz idi. Hər halda xam 
xəyallarla özünü işə salmış Keçəlin durumunu buna 
bənzətmək olardı. Amma onun hazırda düşündüyü 
tamam başqa şeylər idi: “Tutaq ki, gedib çıxdıq 
Isgəndər kişinin qışlağına, bəs sonra?!.. Görəsən, 
Məcid ağa, doğrudan da Çətindərəyə qaçıb, yoxsaaa,.. 
Birdən, Allah eləməmiş, oralarda olmasa,.. onda vay 
mənim halıma!.. Yarəb, görəsən, Məcid ağa harda 
gizlənib?.. Vay dədəm, vaay!.. Heç nahaqdan kişinin 
sözünü qəribliyə salıb, avamlıq, axmaqlıq elədim!.. 
Yoox. Belə getməz. Ölsəm də tapacam Məcid ağanı. Bu 
qarda-qiyamətdə, Məcid ağa, quş da olsa Çətindərədən 
heç yana uça bilməz!.. Allah qoysa, özümüzün 
öküzümüz, xışımız olacaq. Daha kimsəyə ağız açıb 
öküz, xış istəməyəcəyik! Biz də adam deyilikmi? Bizim 
də Allahımız yoxdurmu ki?.. Bircə, Allah eləsin, 
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zəhmətim hədər getməsin!..” 
-Keçəl, birdən bizi dərələrə töküb məhv edərsən, 

haa!-Topal Kazım arxadan dilləndi. 
-Niyə, Allah eləməsin, ağa. Mən bu yolların hər 

qarışına bələdəm,-Keçəl bir anlıq dayanıb nəfəsini 
dərdi və arxayınlıqla bildirdi. Sonra üzünü yandıran 
sazağa məhəl qoymadan irəlil əməyinə davam etdi. 

Çətindərəyə az qalırdı. Aralıdan Isgəndər qışlağı 
aydın görünməsə də, artıq istiqamət bəlliydi. Əsgərlər 
yorğun-yorğun irəlil əyir, yolların çətinliyinə məhəl 
qoymadan, komandirin əmrini yerinə yetirməyə 
çalışırdılar... 

 
 
                 KEÇƏLĐN  ÖLÜMÜ 
 
Qoca yenə da daxması ağzında kətildə əyləşib, 

gələnə-gedənə baxır, deyilənləri dinşəyir, üzüntü 
içərisində susurdu. O, ağrıdan, fikirdən, dərddən, hər 
halda bu kimi şeylərin ağır təsirindən lay divar kimi çat 
vermişdi. Bu catın bir ucu, sanki gəlib qocanın 
gözlərinə  çıxmışdı. Bu çatdan, su yox, qan süzülürdü 
bu dəm. Sonra bu qan da yoxa çıxdı. Đndi qocanın 
gözlərində nə qan vardı, nə də su ki, qoca, ya qan, ya da 
su ağlayıb da rahatlansın. O hönkürüb ağlayırdı öz 
içində. Amma yaş çıxmadığından zora düşmüş gözləri 
şişib qızarmışdı. Əlacı hər yandan kəsilmiş qoca, üzünü 
dağlara tərəf çevirdi və beləcə diz çöküb əllərini göyə 
qaldırdı. Əvvəlcə bilmədi ki, Tanrıya yalvarsın, yoxsa, 
qarlı , uca və qoca dağlara ya bəlkə, rəhmi, mərhəməti, 
vicdanı unutmuş insanlara!.. Kimə yalvarsın, kimə?!.. 
Axırda Tanrıya tutdu üzünü: “Sən ey yerin-göyün 
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sahibi, qıyma “Aslan Məcidə”. Sən özün onun 
düşmənlərinin yolunu bağla, Çətindərənin 
uçurumlarından uçur, məhv et onları! Qoyma Topal 
Kazımı muradına çatmağa!.. Əgər bilsəydim ki, mənim 
belimdən gələn oğul, bu cür satqın olacaq,.. Sən özün 
satqınları da kamına çatmağa qoyma, Ya Rəbbim!.. 
Mən öz yetimçəmə “xeyir-duamı” verdim, ay Allah, 
bundan o yanası sənlikdir!.. Əgər Məcid, mənim satqın 
gədəçəmin,.. -“oğul” deməyə də dilim gəlmir, sən 
haqqı, a Tanrı,-beyninin qatığını göyə sovurmasa, mən 
daha ona “Aslan Məcid” deməyəcəm... Özüm, sənin 
göylərinin altında, torpağının üstündə, öz gədəçəmin 
murdar cəmdəyinə, it leşinə tüpürən kimi tüpürməsəm, 
qoy el-aləm mənə tüpürsün!.. 

Atanın qarğışı, Allahın qarğışıdır, deyiblər. Elə 
həmən andan, atanIn qarğıdığı yaramaz bir oğulu Tanrı 
da qarğımağa məcbur oldu... 

 
 
                          ***** 
 
Keçəl, allah ümidinə, əsgərləri Đsgəndər qışlağına 

aparıb çıxardı. Burdan hara gedəcəyini isə, ilk anda 
müəyyənləşdirə bilmədi və qarşı meşənin içərisindən 
zorla görünən bir qayanı göstərib Topal Kazıma dedi: 

-Məcid ağa, bax, o qayalıqda gizlənib!.. 
-Keçəl, dəqiq bilirsən, yoxsa, yox?-Topal Kazım 

qaşqabaqlı soruşdu. 
-Yoox. Deyəsən, səhv saldım, bu yanda 

gizlənib!.. Həəə. Allah haqqı tapdım. Baax, 
orda-meşənin içində bir mağara var, Məcid ağa orda 
gizlənib... Đnanmırsınız, gedək, yoxlayaq! 
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-Gədə, inandığım haqqı, bu saat yerin-göyün 
heyfini səndən çıxar, Məcidin əvəzinə səni 
güllələyərəm!.. Ə, qurumsaq, deyəsən, bu boyda 
Hökuməti ələ salırsan?.. Bilmədiyin po..u niyə 
yeyirsən, axı?-Topal Kazım silahını qaldırıb, Keçəli 
hədələdi. 

-Ağa, mən sizi aldatmıram. Vallah düzünü 
deyirəm; Məcid ağagil, bax, orda gizləniblər,-Keçəl 
qorxa-qorxa barmağını, Məcid ağagilin sığındığı 
mağara istiqamətində uzatdı.-Đndi yadıma düşdü. Keçən 
il payızda mən bura moruq yığmağa gəlmişdim. Burada 
belə bir mağaranın olduğunu da o zaman bilmişəm. Heç 
kim məni dansıda bilməz, Məcid ağa, bax, həmən 
mağarada gizlənib,-Keçəl yenə də allah ümidinə 
dilləndi. 

-Onda get, Məcid ağaya de ki, öz xoşuyla çıxıb, 
hökumətə təslim olsun!-Topal Kazım dilləndi və 
komandirə baxdı. Komandir deyilənləri təsdiq elədi. 
Keçəl, sadəlövhcəsinə, qorxu-hürkü hiss etmədən, 
deyilən istiqamətdə irəlil ədi... 

 
                              ***** 
Məcid ağa baş verənləri bayaqdan bəri izləyirdi. 

Keçəlin, onlara səmt tuşlanan əlini də, aynalının 
köməyilə aydınca görmüşdü. Əvvəl istəmişdi ki, Keçəli 
bir gülləylə vurub aşırsın, amma fikrindən tez 
daşınmışdı. Onsuz da tükənməkdə olan güllə ehtiyatı  
hər şeyin sonunun yaxınlaşdığından xəbər verirdi. Ona 
görə də gülləyə heyfi gəlmişdi. Gülləni də atanda elə 
adama atmaq lazım idi ki, onu yandırmayaydı. Artıq, 
səs salmaq, əsgərləri yersiz güllə-boran etmək də bir 
fayda verməzdi. Ən yaxşısı, dayanıb gözləmək idi... 
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Keçəl meşəyə girib, yenə də ehtimallarla qoca 

palıda yaxınlaşdı. Yan-yörısinə döyüküb, pişik  kimi 
ağaca dırmaşdı. Xeyli yuxarı qalxıb, altdan yuxarı 
mağaranın içərisinə boylandı. Qar işığı gözlərinin 
işığını çəkdiyindən, yarıqaranlıq mağarada heç nə görə 
bilmədi. Buna baxmayaraq, mağaraya adlamağa cürət 
etməyib, budaqda əyləşdi və altdan yuxarı qışqırmağa 
başladı: 

-Ey!.. Məcid ağa, çıx bayıra! Daha sənin dövranın 
bitdi! Đ ndi dövran bizimkidir!.. Çıx bayıra, dedim sənə. 
Onsuz da hökumət sənin yaxandan əl çəkən deyil. Əgər 
təslim olmasan, sənin külünü göyə 
sovuracaqlar!-arxasında böyük bir qüvvənin 
dayandığını hiss edib qüvvətlənən, ruhlanan Keçəl, 
avamlığı, nadanlığı üzündən qorxu hissini itirib ağzına 
gələni danışırdı. Bu an yuxarıdan bir şey Keçəlin başına 
tərəf uzandı və onun başındakı, didik-didik olmuş 
köhnə papağı vurub yerə saldı. Ardınca da meşənin 
içərisindən güllə səsi eşidildi. Beyninin qatığı bircə 
anda göyə sovrulan Keçəl, budaqlara çırpıla-çırpıla 
tappıltıyla yerə dəydi... 

 
...Kimsə tələm-tələsik bu xəbəri ətrafdakı 

adamlara yayıb, kolxoz idarəsinə tərəf qaçmağa 
başladı: “Məcid ağa Çətindərədə Keçəli öldürüb, ay 
camaat!..Keçəlin meyidini, elə indicə kolxoz idarəsinin 
yanına gətiriblər!..” 

Bu xəbəri söyləyənin kimliyi qocanın yadında 
qalmadı. Bir anda beynində hər şey elə qarışdı ki, nitqi 
də tutuldu, əl-ayağı da. Xeyli sonra özünü toparlayıb 
ayağa qalxdı və həyəcanla kolxoz idarəsinə tərəf getdi.  
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Adamlar kolxoz idarəsinin yanında baş-başa 
yığışıb, Keçəlin meyidini mühasirəyə almışdılar. Qoca 
onları yarıb irəli keçdi və adamlardan soruşdu: 

-Bala, siz Allah, bir mənə deyin görüm, güllə 
harasından dəyib?-kimsədən səs çıxmadığını görüncə, 
qoca aşağı əyilərək, meyidin üzündəki ağı kənara çəkib 
baxdı. Sonra ağır-ağır belini dikəldib, nifrətlə oğlunun 
meyidinə tüpürdü və onu təpiklədi. Ardınca da üzünü 
dağlara tutub, Məcid ağaya xitab edirmiş kimi, köksünü 
ötürüb dedi: “Off! Əllərinin ağrısını ürəyim, canım 
alsın, a Məcid! Soyutdun ürəyimi, yaman soyutdun!.. “ 
Bu sözlərdən sonra qoca, arxaya baxmadan, kimsəyə 
bir söz demədən, kimsəni dinləmədən, başını aşağı 
salıb, ağır-ağır evinə səmt götürdü...  

 
 
 
           MƏCIDI MƏCID VURDU 
 
Meşənin içərisində qəfil atılan güllə hamını 

diksindirdi. Amma hamıdan daha çox Topal Kazım 
həyəcanlanaraq, komandirə dedi: 

-Odur! Bu güllə Məcidin tüfəngindən atıldı. 
Mənə elə gəlir ki, özü də boşuna atılmadı. Deyəsən, 
Keçəli qurban verdik, yoldaş qəməndir! 

Komandir, susub, gözləməyə qərar versə də, az 
sonra Keçəlin qayıtmadığını görüb, Topal Kazımın 
dedikləriylə razılaşmalı oldu... 

 
Đsgəndər kişiylə qonşuları bir tərəfdə dayanıb baş 

verənləri izləyir, maraq dolu baxışlarını əsgərlərdən, 
komandir və Topal Kazımdan çəkmirdilər. 
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Topal Kazımın fitvasıyla bu adamlar bayaq 
bir-bir dindirilmişdisə də, kimsə, Məcid ağanı 
görmədiyini və onun yerini bilmədiyini söyləmişdi. 
Amma Topal Kazımın gözləri Đsgəndər kişidən heç su 
içmirdi. O, buna bir daha onda əmin oldu ki, 
qonşularının üzündəki maraq və heyrət Đsgəndər kişinin 
üzündə yox idi. Əksinə, əsgərlər meşəyə doluşub, 
mağaraya tərəf irəlil əyəndə Isgəndər kişi yerindəcə 
qaralmış, haldan-hala düşmüşdü, rəng verib, rəng 
almışdı. 
 

                             ***** 
 
Əsgərlər mağaranın yerləşdiyi yeri mühasirəyə 

aldılar. Amma kimsə cürət edib, nəinki qoca palıda 
çıxmaq istəyir, heç  yaxınlaşmağa belə cürət etmirdilər. 
Bu vaxt ərzində Məcid ağa tərəfindən heç bir təhlükə 
duyulmadı. Belə asanlıqla qaçaqları ələ keçirə 
bilməyəcəklərini duyunca, komandir Đsgəndər kişini və 
onun qonşularını al dilə tutdu: 

-Kim gedib banditlərə təslim olmaq xəbərini 
çatdırsa, hökumətimiz tərəfindən o adam 
mükafatlandırılacaq. Sadəcə, gedib banditləri xəbərdar 
etmək lazımdır ki, xoşluqla təslim olsunlar. Əgər, öz 
xoşlarıyla təslim olsalar, hökumətimiz rəhm edəcək, 
yüngül cəzayla kifayətlənərək, onları bağışlayacaq! 

Kimsədən səs çıxmırdı. Sanki heç kəs dilmancın 
söylədiklərinin məğzini, ya anlamır, ya da öz canının 
qorxusundan mağaraya yön salmaq istəmirdi. Bu 
zaman Topal Kazım dilə gəlib komandirin dediklərini 
təsdiqlədi, xoş vədlərlə adamları yola gətirməyə çalışdı. 
Yalnız bundan sonra öz tamahını gizləyə bilməyən, 
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Đsgəndər kişinin yaxın qonşusu Ələmdar kişi yeriyib 
irəli çıxdı: 

-Mən gedib deyərəm,-dedi və meşəyə tərəf 
irəlil ədi... 

 
                           ***** 
 
Məcid ağa, oğlu Cəmşidlə Niftalı ağaya, bircə 

gülləni də boşuna atmamağı tapşırmışdı. Keçəlin 
ölümündən sonra onlar sakitcə dayanıb gözləyirdilər. 
Məcid ağa astadan onlara dedi: 

-Uşaqlar, əgər bu boyda hökuməti biz,-cəmisi üç 
nəfər,-qorxuda bilirik, onun yuxusuna haram qata 
biliriksə, buna sevinmək, qürrələnmək lazımdır! Şura 
Hökuməti bizdən qorxmasaydı, bu qədər əsgəri 
arxamızca göndərməzdi. Deməli, hələ yaşamağa 
dəyər!.. Heyif  ki, gülləmiz yetərincə deyil. Yoxsa, bu 
azğınlara bir divan tutardım ki!.. Odur, hamısı güllə 
ağzına gəlir, amma neynim ki, üç-beş gülləylə yaramız 
sağalan deyil. Ən yaxşısı oturub gözləməkdir. Əgər, 
Keçəl kimi, hansı birisə ağaca dırmaşıb, bizə xox 
gəlmək istəsə, bu, başqa məsələ... 

Cəmşid, ciyərim yanır, mənə bir içim su 
ver,-Məcid ağa söhbəti dəyişib oğluna baxdı.  

Cəmşid əlini su bardağına atıb pərişanlıqla 
dilləndi: 

-Lələ, suyumuz qalmayıb!.. Bəlkə gedib axtarım, 
görüm harda bulaq tapa bilirəm... Qorxma, onlar 
Keçəlin ölümündən sonra cürət edib buralara, belə 
tezliklə yaxın düşə bilməzlər. 

-Olmaz!.. Birtəhər dözərəm! 
Dağıl a dünya, dağıl! Gör bir kimlərin əlindən 
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qaçıb dağa-daşa səpələnmişik!.. Hələ bu Keçəl 
qurumsağa bir bax! Alçaq, ölümü özünə satın aldı. 
Bunun atasını yaxşı tanıyırdım. Yazıq yaxşı kişi idi. 
Özü də onun kimi yaxşı nalbənd tanımırdım. Atlarımı 
ondan başqa bir nalbəndə nallatmazdım. Kişi özü də 
mənim hörmətimi saxlayır, işini çox ustalıqla görürdü. 
Hayıf!.. Elə kişidən belə oğul!.. Sənə nə deyim, ay 
etibarsız dünya, nə deyim ki, ürəyim soyusun?.. 
Kopayoğlu dünyadır, bu dünya. Əlimdə əlacım olsaydı, 
bir güllə də çaxardım bu nanəcib dünyanın təpəsinə. 
Keçəl qurumsağın beyin qatığı kimi, bu dünyanın beyin 
qatığını da dağıdardım üzünə!.. 

Aşağıda tappıltı eşidildi. Məcid ağa ehtiyatla, bir 
anlıq nəfəs dərmədən aşağıya boylandı. Hiss etdi ki, 
kimsə palıda dırmaşır. Hələ ki, budaqlar tərpənir, 
budaqlardakı qar yerə tökülür, bir dənə qara, tüklü 
papaq gözə dəyirdi. Sonra ağaca dırmaşan adamın sifəti 
də göründü. Məcid ağa bu an tüfəngin lüləsini irəli 
uzadaraq, həmin adamın başındakı papağı itələyib 
saldı. Ortası lüm-lüt, keçəl olan bir başdan, bu soyuq 
havada ip-isti buğ qaynadı. Ağa bu başı da gülləylə 
doldurmaqdan özünü zorla saxladı. Gözlədi ki, görsün, 
bu adam da Keçəl kimi fironluq etmək, Məcid ağaya 
hədə-qorxu gəlmək istəyir, ya yox. Amma bu adam, 
deyəsən, o məqsədlə gəlməmişdi. 

Ələmdar kişi əvvəlcə elə bildi ki, papağı budağa 
ili şib düşüb, amma başını qaldıranda başı üstündə bir 
cüt qaynar göz və tüfəng lüləsi görüb, az qaldı ki, 
qorxusundan əlləri, ayaqları budaqlardan üzülsün... Bir 
anlıq nitqi batmış bu adam, qara-qorxu içində 
yuxarıdakı qaynar gözlərə, tüfəng lüləsinə baxıb durdu. 

-Hə. Dillən görək! Sən nə yaxşı gəlmisən?.. 
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Dill ənsən, a kişi!.. Yoxsa, səndəmi ölümü özünə satın 
almaq istəyirsən?.. Dillən, kişi!.. Qorxma, səni 
öldürmərəm! Məcid hələm-hələm adam öldürən deyil!.. 

-Di-di-dilinə canım qurrr...bb..an, ağa, onlar məni 
sənin ya-ya-yanına zo-zorla göndərdilər,-oyy, 
so-soyuqdan öldüm ki! 

-Görürəm, üşütmə düşüb canına. Bəs bilmirsən 
ki, bu şaxtada evdən bayıra çıxanda adamı üşütmə, 
titrətmə tutar?.. Hə. De görək, nə istəyirlər!-Məcid ağa 
Ələmdar kişinin üşütməsinə istehza edib soruşdu. 

-Öz xoşunuzla təslim olmanızı istəyirlər!.. 
Deyirlər ki, təslim olsalar, hökumət onları 
bağışlayacaq!.. Ağa, vallah cavansınız, yazıqsınız, 
təslim olun!.. Đnanın Allaha ki, sizə hayıfım 
gəlir!-Ələmdar kişi, ağanın mülayim rəftarından özünə 
gəlib, başı üstündə qartal kimi məğrur dayanaraq, ona 
baxan “Ölümü” qılıqlayır, onun başını qatmaq, 
aldatmaq istəyirdi. 

-Noolar. Mən bir söz demirəm. Təslim ol, 
deyirlər, təslim olarıq! Amma, kişi, ciyərim bir içim su 
deyə körük kimi yanır, sən belə bir iş elə,.. al bu 
bardağı, mənə bircə içim su tap gətir. Ondan sonra biz 
də sən deyəni elərik. 

-Baş üstə, ağa, baş üstə! Qoymaram, onlar Yezidə 
dönüb, sizi susuz qoysunlar. Bu saat, bu saat gedib sizə 
su gətirərəm!-Ələmdar kişinin qılığının, yaltaqlığının 
gözü çeşmə kimi açıldı. O, bardağı Cəmşiddən alıb 
ağacdan düşdü və mağaranın sağ tərəfindəki çeşməyə 
doğru irəlil ədi. Məcid ağa isə aynalı tüfəngi üzünə 
qaldırıb, onu qarabaqara izlədi. 

Mağaradan bir qədər uzaqlaşan Ələmdar kişi, 
arxasına baxa-baxa bir az da getdi və Məcid ağanın 
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hədəfindən yayındığını zənn edərək, “dəliyəmmi ki, 
Hökumətin düşməninə su aparıb, özümü pis eləyəm, 
Hökumət yanında pis tanınam. Rədd olsun Məcidi də, 
yanındakıları da”–deyib düşündü. Sonra bir daha 
arxaya boylanaraq, bardağı mağaraya tərəf tulladı və 
qaçmaq istədi. Elə bu an arxadan şütüyüb gələn güllə, 
qurd kimi basmarlayıb, Ələmdar kişini üzüstə qarın 
içinə sərdi... 

Növbə Đsgəndər kişinin idi. Topal Kazım hər 
vəchlə çalışırdı ki, bu dəfə onu göndərsin mağaraya. 

-Isgəndər kişi, bəlkə sən özün gedib Məcidi yola 
gətirəsən? 

-A gözünə qurban, görmürsənmi qan-qan deyir, 
üstünə gedəni salamat buraxmır!-Đsgəndər kişi candərdi 
ağır-ağır dilləndi. 

-Sənə toxunmaz. O yaxşı bilir, kimə neynədiyini. 
Bütün el-aləm yaxşı bilir ki, Məcid sənin xətrini 
dünyalarca istəyir. Ona görə də sənin sözünü qəribliyə 
salmaz,-Topal Kazım israrla bildirdi. 

-Dünyanın işini bilmək olmaz... Noolar, bir halda 
ki, mənim də ölümümü istəyirsiniz, gedərəm. Mən axı, 
Şura Hökumətinin yolunda qurban gedənlərin hansı 
birindən artığam ki?-Đsgəndər kişinin son sözlərindəki 
istehzanı dərindən anlaya bilməyən Topal Kazım 
razılıqla gülümsədi: 

-Get, get yola gətir Məcidi! Đnanıram ki, o sənin 
sözünü yerə salmayacaq!-deyib, Đsgəndər kişinin 
arxasınca ümidlə baxdı... 

  
Məcid ağa yenə də bayırda tappıltı, xışıltı səsləri 

eşidib, dinşədi. Qoca palıda yenə də kimsə dırmaşırdı. 
Bir azdan Đsgəndər kişinin vücudu görünəndə Məcid 



 405

ağa toxdadı: 
-Gəl, Đsgəndər kişi, gəl görək! Alçaqlar, deyəsən 

mənim zəif damarımı yaxşı tutublar!.. Həə. Gəl görək, 
səndən nə istəyirlər! Səni nə adla bura 
göndəriblər?-deyib Đsgəndər kişinin mağaraya 
adlamasını gözlədi.  

Đsgəndər kişi mağaraya keçib nəfəsini dərdikdən 
sonra dilə gəldi: 

-Vəziyyət çox ağırdır, ağa! Onlar yaxamıza gənə 
kimi elə yapışıblar ki, istədiklərini almasalar, əl çəkənə 
oxşamırlar,-Đsgəndər kişi yazıq-yazıq dillənəndə Niftalı 
ağa baş barmağını, şəhadət və orta barmağının arasına 
pərçimləyib dedi: 

-Onlar, bax, bunu alarlar! 
-Yaxşı, nə deyirlər elə?-Məcid ağa Niftalı ağaya 

baxmadan Đsgəndər kişidən soruşdu. 
-Onların nə demək istədikləri məlumdur... 

Ayaqlarının altında ölüm Məcid ağa, bəlkə,.. silahı yerə 
qoyub təslim olasınız!.. Vallah sənə çox heyfim gəlir. 
Deyirlər, guya hökumət sizi bağışlayacaq!.. Belə 
görürəm ki, onlar məni də öldürmək istəyirlər,..-sənə 
görə... Vallah-billah sənin uğrunda hər an ölməyə 
hazıram... Əlimdən nə gəlir ki!.. Đndi nə təhər deyirsən, 
elə də eləyək. Siz getməsəniz, mən də o əclafların 
yanına qayıdan deyiləm. Ölsəm də sizi tək qoyub 
getməyəcəm... Amma ağıl-ağıldan üstündür, deyirəm, 
bəlkə,.. 

-Nə deyirsənsə, düz deyirsən, Đsgəndər kişi. Mən 
səninlə razıyam. Bir azdan üçümüz də təslim olacağıq, 
amma bir şərtlə. O şərtlə ki, əvvəlcə bizə bir içim su 
tapıb gətirəsən, ciyərimiz su deyə od tutub yanır. Sən 
qayıdanacan biz də yır-yığış edib, təslim olarıq,-Məcid 



 406

ağa, susuzluqdan qurumuş dodaqlarını diliylə isladıb 
dilləndi.  

Đsgəndər kişi Cəmşidin ona uzatdığı su bardağını 
götürüb, ehtiyatla, mağaradan palıd ağacına adladı... 

Məcid ağa, Đsgəndər kişi gələnəcən əvvəlcədən 
planlaşdırdığı kimi hərəkət elədi. Dönüb, sınaq üçün 
uşaqlardan soruşdu: 

-Neyniyək, uşaqlar, təslim olaqmı? 
-Sən bilirsən?-ağa eyni cavabı birdən eşitdi. Və 

hiss etdi ki, onlar hələ yaşamaq istəyirlər və hökumətin 
onları bağışlayacağına inanırlar. Deyəsən, ağa özü də 
buna inanmağa başlamışdı, amma özü üçün yox, 
ciyərparası Cəmşid üçün... 

-Neçə gülləniz qalıb?-Məcid ağa soruşdu. 
Niftalı ağayla Cəmşid, əvvəlcə biri-birinin, sonra 

da Məcid ağanın üzünə baxıb, günahkarcasına 
boyunlarını bükdülər. 

-Deməli, heç birinizin ehtiyat gülləsi qalmayıb?!.. 
Bəs onda, sizcə neynəyək? 

-Sən necə istəyirsənsə, biz də,..-Niftalı ağa 
dilləndi. Cəmşid də ona qoşuldu. 

-Onda mən nə desəm, ona da əməl etməlisiniz... 
Hazırlaşın, çıxın bayıra! Sol tərəf meşənin içərisiylə, 
cəld və ehtiyatla keçib, adlayın dərəyə. Çalışın gözə 
görünməyəsiniz!.. Hələ mənim bir qatar gülləm qalır. 
Düşmənin başını qatıb, iz azdırmam üçün bu güllələr 
yetər... Đsgəndər kişi çeşmədən qayıdan kimi, özüm də 
sizin arxanızca gələcəm.. Amma məni gözləməyin, 
qaça bildikcə, qaçıb aradan çıxın! Di tərpənin!..-Məcid 
ağa qətiyyətlə dilləndi. 

-Lələ, mən səni tək qoyub, heç yana gedən 
deyiləm,-Cəmşid kövrəldi, ağlamaqdan özünü zorla 
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saxladı. 
-Sözümü çevirmə, vaxtımız azdır! Uşaq deyilsən, 

çıx bayıra, dediklərimə əməl et!-yalnız bundan sonra 
Cəmşid Niftalı ağanın arxasınca bayıra çıxmalı oldu. 

Məcid ağa mağarada tək qaldığını görüncə, cib 
bıçağını çıxarıb, tüfənginin qundağına bu sözləri yazdı: 
“M əcidi Məcid vurdu”. Sonra oğlunun və Niftalı ağanın 
qarasınca dedi: “Məni bağışlayın, uşaqlar!..” 

Məcid ağanın, cəmisi iki gülləsi qalmışdı. Bu 
güllələri də o, bilərəkdən saxlamışdı. Dayanıb 
gözləmədən həmin güllələrdən birini öz ürəyinin başına 
boşaltdı. Güllə sinəsini dəlib keçsə və ağanı al qana 
boyasa da, ağa dərk etdi ki, güllə lazımi hədəfə 
dəyməyib. Ona görə də bütün qüvvəsini toplayıb ikinci 
gülləni atmağa hazırlaşdı... 

Đsgəndər kişi su dolu bardaqla təzəcə palıda 
çıxdığı an mağarada güllə səsi eşitdi. Birdən-birə 
ürəyinə nəsə damdı və əl-qolu boşaldı. Su dolu bardaq 
əlindən qopub yerə çırpıldı. O, bardağı unudub, birtəhər 
özünü mağaraya saldı. Bu an Məcid ağanın qan içində 
yerə sərildiyini görüb, sarsıldı. Ağanın, çox çətinlikl ə, 
ikinci bir gülləni özünə vurmağa hazırlaşdığını 
duyunca, irəli atıldı: 

-Ağa, qadan alım, qurban olum, atma!-dedisə də, 
artıq çox gec olduğunu anlayıb, diz çökdü, 
hönkür-hönkür ağladı.-Niyə belə iş tutdun, a Məcid, 
niyə?.. Niyə dağladın ürəyimi, a qıvlasız?.. Adam da 
Məcid kimi oğula qıyardımı, a zalım?!.. Sən allah, bu 
gülləni atma, heç olmasa!-ağanın sağala biləcəyinə 
ümid edən Đsgəndər kişi irəli atılıb tüfəngin 
qundağından yapışdı. 

-Đsgəndər kişi, mənə toxunma!.. Gecdir, çox 
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gecdir daha!.. A kişi, sənə dedim ki, mane olma mənə! 
Daha mən, sən görən, sən tanıyan Məcid deyiləm! 
Dost-düşməni ayırd edəcək halım da qalmayıb! Çəkil, 
çıx get, yoxsa, sənə də qıyaram!-Məcid ağanın bu dəm 
qəzəbindən də, sanki al qan fışqırıb töküldü. Hər hansı 
bir cəhdin mənasızlığını anlayan Đsgəndər kişi göz 
yaşları içində boğula-boğula bayıra çıxmalı oldu və 
Məcid ağa bu an ikinci gülləni öz çənəsinin altından 
atdı... 

 
Məcid ağanın meyidini, çətinlikl ərə baxmayaraq, 

eniş-yoxuşlu, qalın qarla örtülmüş qorxulu yollarla, iri 
bir xizəkdə Đvanovka kəndinə gətirdilər. Xəbəri 
eşidincə, ətraf kəndlərdən axışıb gələn adamlar 
bir-birini itələyərək, sonsuz maraq və həyəcanla ağanın 
meyidinə baxmağa çalışırdılar. Hamı onun vaxtsız və 
acınacaqlı ölümünə yanır, ürək yanğısıyla meyidə 
tamaşa edirdilər. Meyidin üzündə bir qalibiyyət nuru 
vardı. Bu nurlu çöhrədə əzabdan, yorğunluqdan əsər 
belə yox idi. 

Komandir bir tərəfdə dayanıb, heyrət içində 
qalmışdı. O, gah bu əzəmətli meyidə, gah da əlində 
tutduğu silaha baxır, silahın üstündəki “M əcidi Məcid 
vurdu” yazısını oxuyur, (yazı kiril əlifbasıyla 
yazıldığından komandir onu asan oxuyur və mənasını 
çox yaxşı anlayırdı), göz yaşlarını heç cür saxlaya 
bilmir, sakit-sakit ağlayırdı. Qarşısındakı Şah ölümün 
hüzurunda baş əymək, diz çöküb səcdə qılmaq istəyir, 
yanındakılara deyirdi: “ Heyif, çox heyif! Axı o, niyə 
qıydı özünə?.. Hökumətimiz onu mütləq bağışlardı!... 
O, niyə belə elədi, axı?.. Dəhşətdir!.. Đki gülləni 
birdən,.. Siz ondakı ürəyə, cəsarətə baxın!.. Amma, o, 
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heç də pis adam təsiri bağışlamır. Onun üzündəki nura 
bir, baxın!.. Heyif, çox heyif!..” 

Komandir daha ağlamırdı, amma Məcid ağanın 
özünü öldürdüyü anı təsəvvürünə gətirdikcə, sarsılır, 
qəhərdən boğulurdu. Təbii ki, o da insan idi, onun da, 
daşdan yox, ət və qandan ibarət döyünən ürəyi, 
duyğuları vardı.  

Adamların, heyrət və təəccüb dolu baxışları, 
Məcid ağanın meyidindən yayınıb komandirin 
gözlərinə dikilmişdi. Öz aralarında pıçha-pıça 
başlamışdılar. Xeyli əvvəl Topal Kazımın, adamların 
beyninə yeritdiyi fikir təzədən oyanmağa başlamışdı: 
“Komandir, Məmməd ağanın Sibirdə, sürgün zamanı 
evləndiyi rus qızından olan oğludur. Deməli, Məcid 
ağanın qan qardaşı olduğundan onun ölümünə yanır, 
ağlayır!..” 

 
Meyid hələ də ortalıqdaydı. Onun hara 

aparılacağı, aqibətinin necə olacağı hələ bəlli deyildi. 
Kimi deyirdi, vətən xaininin meyidi kimi götürüb Sibirə 
aparacaq, qarğa-quzğuna yem eləyəcəklər. Kimi də 
deyirdi ki, Şura Hökuməti meyidə iş kəsəcək, onu 
ora-bura daşımaqla, Məcid ağanın ruhunu incidəcək. 

Adamların baxışları, indi də başqa bir şeyə 
yönəlmişdi. Hamı o başqa şeyə həsrətlə, həsədlə tamaşa 
edirdi. Meyidin barmağındakı qiymətli qızıl üzük 
adamların gözünün işığını çəkirdi. Indi bu qızıl üzüyə 
baxan ac, həris gözlər bir cüt deyil, beş cüt deyil, on cüt 
deyil, daha çox idi... Hər kəs özlüyündə o qızıl üzüyə 
necə sahib çıxa biləcəyini düşünürkən, orta yaşlı bir rus 
kəndlisi, əlində bel, ehtiyatla meyidə yaxınlaşdı və 
komandirin diqqətinin ondan və meyitdən yayındığını 
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görüb, beli Məcid ağanın üzüklü barmağına endirdi ki, 
üzüyü barmaqla birgə oğurlayıb qaçsın.  

Bel barmağa sarı enib xırçıltı salanda adamlar 
vaysınıb səs saldılar. Bu an komandir nə baş verdiyini 
anladı və gördüyü acı mənzərədən dəhşətə gəldi. Qəzəb 
və nifrətlə silahını çəkib, gözləmədən, aman vermədən 
həmin yaramaz rus kəndlisini yerindəcə güllələdi. Və 
bundan sonra ehtimallar daha da gücləndi, 
yəqinləşməyə başladı: “Ay camaat, komandir Şabalov, 
Məcid ağanın Sibirə sürgün olunmuş atası Məmməd 
ağanın,... oğludur. Əgər belə olmasaydı, o, hökumətin 
qanlı düşməni Məcid ağanın bir barmağına görə, öz 
millət qardaşını güllələməzdi!..” 
 
 

                          ***** 
 

Əsrin əvvəllərindən əsrin sonlarına gəlib çıxan, 
duruşundan, çiynindəki aynalı tüfəngdən, yel qanadlı 
atından, heç də bu yerlərin və bu zəmanənin adamına 
oxşamayan atlı, yenidən atını əsrin əvvəllərinə doğru 
çapırdı.  

Atlı yetmiş ildən çox yol gəlmişdi və təzədən 
yetmiş illik bir yolu geri qayıtmalıydı. Sürətlə çapan 
atın qaynar döşündən də yetmiş ilin təri süzülüb 
tökülür, at daha sürətlə çapır, sahibini mənzilə tez 
çatdırmağa çalışırdı. Buna baxmayaraq, atlı atın başını 
çəkib qəfil dayanmalı oldu. Hardasa, yaxınlıqda bir 
qadın sakitcə ağlayır, kədərli zümzümə edirmiş kimi 
sızlayırdı. Elə bu ağlartı, bu sızlartı atlını dayanmağa 
vadar etmişdi. 

Atlı ətrafına çox diqqətlə baxdıqdan sonra 
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qadının kimliyini öyrənə bildi. Bu qadın Məcid ağanın 
qızı Xırdaxanım idi. Bir ağacın altında oturub hıçqırır, 
“l ələm, vaay” deyib, göz yaşları tökürdü. Bir az öncə 
bir kişi düzə-dünyaya səs salıb, Məcid ağanın ölüm 
xəbərini aləmə car çəkmişdi: “Ay camahat, heeey, 
Məcid ağa Çətindərədə özünü öldürüüüb!..” Eşitdiyi bu 
acı, sarsıdıcı xəbər Xırdaxanımın köksünü dağlamışdı. 

Atlı atın üstündəcə donub qalmışdı. Çox can 
atırdı ki, irəli yeriyib Xırdaxanımın saçlarını sığallasın, 
ovutsun, təsəlli versin ona, di gəl ki, heç cür ona 
yaxınlaşa bilmir, səsi, ünü belə çıxmır, yetmirdi 
Xırdaxanıma. Tərs kimi at da inad edir, sahibinin 
cəhdlərinə baxmayaraq, dartınıb başqa bir 
istiqamətə-əsrin əvvəllərinə doğru çapmağa tələsirdi. 
Onun bu inadı qarşısında yenidən inad göstərməyən 
atlı, həzin və qəmli bir melodiyaya qulaq asırmış kimi, 
Xırdaxanımın ağlartısını, sızlartısını dinləyə-dinləyə, 
yavaşca atın cilovunu boşaltdı və atı aramla yenidən 
əsrin əvvəllərinə doğru sürməyə başladı. Onsuz da 
burdan əsrin əvvəllərinə elə də uzaq bir məsafə 
qalmamışdı... 
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