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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.  
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*** 

Эюркямли халг йазычысы Мювлуд Сцлейманлынын китабда тягдим 

едилян йени ясярлярини – роман, повест, мяктуб (тарихи-фялсяфи, 

етнографик дцшцнъя) – бир мярам бирляшдирир: йазычынын халгына 

сонсуз севэиси, xalqın йаратдыгларына дярин ещтирамы, миннятдарлыьы. 

Ясярляр рущуна, тохунулан проблемляриня эюря бир-биринин давамы 

кимидир, заман-мякан гяфясиня сыьмыр, узаг кечмишдян сонсуз 

эяляъяйя уьурланыр. Сон ясрлярдя «ермяни мякриня, ойунуна»  уръащ 

олунан халгымызын башына эятирилян фаъиялярин башланьыъ дцйцнляри 

«Ермяни адындакы щярфляр» романында мящарятля ачылыр. «Йер цзцня 

мяктуб»унда М.Сцлейманлы, дцнйайа тарихини, бу тарихи йарадан 

халгын гцдрятини танытмаьын дярслярини, юрняклярини эюстярир, ясл 

тарихин ичляря-йаддашлара йазылдыьыны нцмуня эятирдийи йцзлярля, 

минлярля байаты, наьыл, эцлмяъя, мясял, булмаъа, рявайят, аьсаггал-

ларын йаддашындан алдыьы тарихля исбатлайыр. «Теймурлар» повестиндя 

ъямиййяти саран проблемляр, тарихин эятирдийи аъылар, эцнцн гачылмаз 

эерчяклиyинин образын мащиййятиня, йашамына, дуйьуларына тясири, 

щяссас йазычы гялямиля инъялянир. 
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REDAKTORDAN 

 

Azərbaycan ədəbiyyatında, ümumiyyətlə, xalqımızın 

mənəvi aləmində böyük yeri, mövqeyi və məqamı olan 

unikal düşüncə sahibi, qələm-söz ustası, fenomenal 

yaddaş daşıyıcısı Mövlud Süleymanlının bu Kitabı, kitab 

ifadəsinin, – anlamının sınırlarını aşır. Bütün 

məsuliyyətimlə deyim ki, M.Süleymanlının “And olsun 

əsrə” adlı yeni kitabı bütün türk dünyasının mahiyyətini, 

yaşamını, əxlaqını, mədəniyyətini, təbiətdən heç vəchlə 

seçilməyən, qopa bilməyən, ayrılmayan həyat tərzinin ifa-

dəsidir və müəyyən mənalarda hətta yer üzünə düzən verə 

bilmiş, öz harmoniyasını yaratmış bir xalqın Tarixidir. 

Tarix nədir? Orta, ali məktəblərdə bizlərə öyrədilən 

qalın cildli, əvvəl-əvvəl açmağa ürək eləmədiyimiz, bir 

qədər sehirli, sirli görkəmi ilə “tarixə” oxşadılan, 

vərəqlədikcə quru, cansıxıcı rəqəmlər, çox vaxt bizə aid 

olmayan tarix adına hadisələr yığını... sovet dövrünün 

məktəblisi və tələbəsi tarix dərsliyini ancaq belə xatırlaya 

bilər... 
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Mövlud Süleymanlının düşüncəsiylə deyək: “And 

olsun əsrə ki, tarix bu deyilmiş.” Yazıçının “Yer üzünə 

məktub” əsərində gerçək tarix nədir sualına cavab verilir: 

“... Əsil tarix içlərə - yaddaşlara yazılır.” Mənim Xalqımın 

Tarixini, onun izlərinin möhtəşəmliyini öz yaddaşımızda 

axtarmasaq o, “yenə də  çaşdırılmış ov kimi özünə yer 

tapmayacaq.” 

“And olsun əsrə” kitabı mənim Xalqımın tarixdən 

öncə yaratdıqları, islama qədərki qüdrətli mədəniyyəti, iç 

dünyası, gündəlik yaşamı, zaman keçdikcə özləriylə ən 

müxtəlif ideologiyalar, siyasət, formasiyalar gətirən 

cahangirlər tərəfindən “istila olunsa” da, donu – qiyafəsi, 

ifadəsini  dəyişdirilməyə ciddi səylər göstərilsə də ünlü 

yazıçı içindən çıxdığı Xalqın yaddaşına söykənərək 

qürurla, fəxrlə, yanğı ilə bəyan edir ki, heç nə Xalqımızın 

düşüncəsini, iç dünyasını istila edə bilmədi, onun mənəvi, 

ərazisinə müdaxilə etmək qüdrətində ola bilmədi. Mənim 

Xalqımın yaratdıqları onun iç dünyasına yazdıqlarıdır 

dedi. Əl yetməyən məqamdır, əl yetməyən tarixdir. 

Yaddaşımızda yaşayan, qanımızda döyünən, əxlaqımızda, 

mədəniyyətimizdə, həyat tərzimizdə, dünyaya ərkimizdə 

yaşamaqda olan tarixi M.Süleymanlı bizlərə bir də 

xatırlatmaq istəyir. Yer üzünə səslənmək istəyir. 

Dədələrinin, nəslinin, özünün simasında – Xalqının dün-

yaya bəxş etdiyi “Tarixi” – iç dünyamızın tarixini 
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Kainata, Yer üzünə tanıtmaq istəyir. Duyğu, düşüncələrini 

sərgiləmək üçün “Məktub” formasını seçməsində də bir 

hikmət gördüm: M.Süleymanlı yazdıqlarını sevə-sevə, 

boyunu oxşaya-oxşaya, qürur duyaraqdan Dünyaya, Yer 

üzünə ünvanlayır. 

Əziz oxucu, kitabın hər səhifəsi, hər hadisəsi, hər 

verilən məlumat səni düşündürəcək, təəccübləndirəcək, 

tarixi sənə tanıdacaq, tarixlə qohumluğunu göstərəcək, 

tarixdən çıxdığını, tarix yaratdığını, ədəbiyyatından, 

mədəniyyətindən, mahnı, şeir, əmək alətləri, gün – 

dirlikdən söhbət açdığı məqamlarda, mənalarda sənə rast 

gətirəcək. Yazılmayan, öyrədilməyən, lakin bizimlə 

addımlayan, həyatımıza ahəng gətirən, içimizdəki tarixlə 

üz-üzə qalacaqsan. 

Ədəbiyyat, mədəniyyət, bir sözlə mənəvi 

dünyamızda əlahiddə məqamı olan “Koç”, “Şeytan”, 

“Şanapipik”, “Qar”, “Səs”, “Dəyirman”, “Quru kəllə”, 

“Ceviz qurdu”, “Fatehlərin divanı”, “Erməni adındakı 

hərflər”, “Ömürdən qıraqda”, “İt dərsi”, “Ağacan” və s. 

kimi milli sərvətə çevrilmiş, sovet dönəmində belə ədəbi 

hadisə sayılan irsin müəllifi M.Süleymanlı, yeni kitabı ilə 

özünün oxunmamış səhifəsini, yeni duyğu və 

düşüncələrini, içinin yeni mənzərəsini çox orijinal bir 

biçimdə təqdim edir. Minilliklər boyu yaratdıqlarımızı, 
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yaşantıları, əhvalat, hekayət, deyimləri, çox eşitdiyimiz 

ifadələrin gözlənilməz  açmalarını, yozumlarını ağla 

gəlməyən mənalarını, bədii, tarixi, fəlsəfi “yükünü” açır, 

içində, ətrafında olduğumuz, fəqət fərqində olmadığımız 

mənzərələri göstərir, sanki üzərindəki pərdələri götürür. 

“Məktub”u vərəqlədikcə, tanış olduqca Xalqımızın 

qüdrətilə, zəkası ilə yaratdıqlarıyla üz-üzə duracaqsan. 

Tarix yaradan, yaşadan qüdrətli babalarınla 

rastlaşacaqsan, onların təbiətə, yağışa, qara, çölə, çəmənə, 

dağa, daşa qarışıb yaşamalarının izlərini yaratdıqlarında 

özün görəcəksən. Və minillikləri yaddaşında yaşadan 

M.Süleymanlını yenidən tanıyacaqsan. Yazıçı, fenomenal 

yaddaşının, genetik qanından gələn işıqla səni tarixə 

aparacaq, əslində elə tarixin içində olduğunu sənə 

anladacaq. İnsanın elə təbiətin bir parçası olduğunu 

isbatlamaq üçün onlarla, yüzlərlə əhvalat, hadisə, deyim, 

bayatı oxuyacaqsan. Ən dəyərlisi də odur ki, örnəklərin 

çoxusunu elindən-obasından, tayfasından, gördüklərindən, 

yaşadıqlarından gətirir. Elə bu yerdə M.Süleymanlının 

geniş dünya görüşünə, müşahidə, yaddaş qabiliyyətinə, 

sözdən, hadisədən nəticə çıxarmaq duyumuna bir daha 

heyrət edəcəksən. 

M.Süleymanlı türk insanının özünün fərqində 

olmayıb dünyaya bəxş etdiyi tarixi: ailə, məişət, əxlaq, 

sevgi, aran-dağ yaşayışıyla bağlı yaratdığı dərslikləri 
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dünyaya təqdim edir. Yazıçı yazıları ilə, təsvir etdiyi 

hadisələrlə o qədər iç-içədir ki, o qədər qaynayıb-qarışmış 

şəkildədir ki, onun elə Tarixdən qalma – Nuhdan qalma 

(M.Süleymanlı “Ot” əsərində qəhrəmanlarından birini 

belə çağırır – X.B.) olduğuna inanır, hansının hansına 

qulluq etdiyini ayıra bilmirsən. Mövlud müəllim, son iki-

üç əsrdə, dörd tərəfimizdə türk adlarının dəyişdirilməsinə 

baxmayaraq yenə də coğrafi arealın türk dilində səslənmə-

sini, türk insanının mövsüm, fəsil kimi təbiət hadisəsi 

olması, xalq obrazının elə vaxt demək olduğu yeni, 

orijinal fikirlərini səsləndirir və səninlə bölüşmək istəyir. 

Yağışın, odun, havanın onlarla müxtəlif adlarını sadalayır. 

Xalq deyimlərində gəzişərək, onların əsil mahiyyətini 

açaraq Xalqımın möhtəşəm obrazını yenidən sənə tanıdır, 

düşüncədə, genetik yaddaşda istilanın mümkünsüzlüyünü 

qətiləşdirir. Oxucusu ilə canlı söhbətlər edir. Onu da 

hadisələrin izləyicisinə çevirə bilir. Hər an  ona xitab edir: 

“Gəl düşünək”, “görürsənmi Tarix elə budur”, – deyir, 

nəticə çıxarmağa səsləyir. Xalqla, onun yaratdıqları ilə 

öyünməyi, qürur duymağı, onu sevməyi, qorumağı təqlid 

etmir, onu göstərir, yaşadır. Müasir internet adamının, pla-

net adamının keçmişindən qopan körpüsünü – tarixini 

təmkinlə, sevgilə, qürurla ona sevdirir, ona yönəldir. Vaxt, 

zaman dünyagörüş fərqlərini bilə-bilə, heç zaman 

cazibəsindən çıxa bilməyəcəyimiz Xalqın yaratdıqları 
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dərsliklərə aparan yolu təqdim edir. Bu yol səni Xalqına 

aparacaq, bu yol səni “yoldan” sapmağa qoymayacaq, bu 

yol tarixi türk yoludur, bu mənim xalqımın M.Süleymanlı 

qələmilə əbədiləşən yoludur. 

Dəyişilməyi mümkün olmayan xarakteri, qanındakı 

qorxmazlığı, igidliyi, ayıqlığı və təbiəti anlamağıyla 

əhatəsində olan xalqlardan seçilə-seçilə, azala-azala da 

olsa yaşayar, mənşəyini, kökünü adicə bir dəstə yemşan 

bitkisiylə, kəkotu-kəklik otuyla da tanıyıb özünə gələ 

bilər, ya da bir saz havasının, bir muğam tapşırmasının 

ardına düşüb dünyanın axırına gedib, çıxar... Bu, bizik! 

Sənsən, Mənəm. Mənsub olduğumuz Xalqdır! 

“Məktub”dan seçdiyim, bu sətirlərdə, mənim 

xalqımın qısa, lakin möhtəşəm ədəbi özümlüyünü göstərir 

yazıçı M.Süleymanlı.  

Tarixin hər bir məqamında dosta etibar, xəyanətə 

amansız olmaq, əmanəti göz bəbəyi bilmək, sözə, saza 

qarışıb yaşamaq, yəni sifətini itirməmək kimi bəşəri, 

insani cizgiləri sənə yenidən xatırladır. Və yenə yazır ki, 

“Minilliklər boyu türklərə qarşı yaşanan acıq-qisas izi var. 

Nə acıqdır bu? Nə vaxtın qısasıdır ki, minilliklərə qalıb?!” 

Əslində, yazıçı, həmin sualları “Məktub” boyu Xalqımın 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

yaratdığı möhtəşəm düşüncə, mədəniyyət, tarix, əxlaq 

məişət zənginliyi ilə cavablandırmışdı.  

“Erməni adındakı hərflər” romanında dünya gücləri 

siyasətindən gələn məkrli qisasın düşüncədəki əks 

sədasını – bədii ağısını, bayatısını, bəlkə də daxili 

poetikasını verir. Heç bir xalqın adamını, mədəniyyətini 

aşağılamadan onun təbiətindən gələn, südündən, 

nəcabətindən keçən xislətini açır. Bu romanı bir udum 

hava, su kimi canına çəkmək istəyi ilə oxuyacaqsınız. 

Necə ki, xalq şairi Zəlimxan Yaqub oxuyan kimi 

“Gözünün yaşı qurumamış, ürəyinin ağrısı keçməmiş”, 

hirsini cilovlaya bilməyib fikirlərini, düşüncələrini çox 

qiymətli məqaləsində göstərdi: “Erməni adındakı hərflər” 

romanı haqqında böyük tarixi Sözü, qeyrətli sözü şair 

Zəlimxan Yaqubdan daha yaxşı deyə bilməyəcəyimi bilib 

də, Sizi kitabda verilən “Teymurlar” povestinə kökləmək 

istədim. Onu demək qalır ki, əslində kitabda gedən 3 yazı: 

məktub, roman, povestin – janrı müxtəlif olsa da, 

mahiyyət, müəllif qayəsi, müəllif mətləbi baxımından 

birdir. Yazılar bir-birindən doğandır, biri digərinin davamı 

kimidir; insan, onun yaratdıqları, yaşamı, üzləşdiyi həyat, 

tale, tarix və qismət. Kim bu labirintdən çıxa bilib ki? 

Yazıçı M.Süleymanlı “Teymurlar” povestində bu hikmətə 

varmaq istəyir, özü anladığı şəkildə: sərtliyi-zərifliyi, 
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böyüklüyü-sadəliyi, məhəbbəti-mərhəməti və s. bu kimi 

ikili mahiyyətin insanın iç dünyasının enerjisi olduğunu, 

elə insanın bununla bütövləşdiyini göstərmək istəyir. Bir 

insanın duyğularını, bu duyğular altında, yağışa, selə 

bürünməsini, həyatdan, yaşamaqdan “islanmasının” sanki 

şəklini çəkir. Povestdə obrazın adı da şərtidir, Teymur. 

İnsanı, istər şahmatçı, istər bioloq, istər rəssam, istər 

dövlət xadimi olub da, dünyanın harasında – Cücə kənd, 

Kəpənəkçi, Nehrəm, Bakı, Şamaxı, Rusiyanın ucqar kən-

di, qəsəbəsi olsun – yaşasa da ağrısı, yanğısı, sevgisi, se-

vinci, dərdi-səri eynidir. Yazıçı inandırır ki, dərdin, 

sevincin rəngi, dili, məskəni olmur, çəkəni olur, daşıyanı 

olur. Görkəmli yazıçı, “Teymurlar”da məhz bu mətləbi 

söyləyir. Yaradıcılığında – “Ömürdən qıraqda” 

povestindən başlayaraq daha qabarıq şəkildə izlənilən bu 

bədii manera – duyğular seli altında insanın zaman – 

məkan – xislət qəfəsində - çabaları “Teymurlar”da zirvə-

sinə çatır.  

Obrazın sayıqlamaları çevrəsində cəmiyyəti saran 

problemlər, tarixdən gələn acılar (“siz bu torpaqlara 

gəlməsiniz” kimi cəmiyyəti azdıran, xalqı xalq edən 

köklü, əsaslı şərtlərdən uzaqlaşdırmağa çalışan bu ifadələr 

hansı xalqı öz ruhunda kökləyə bilərdi?!), bu günün 

gətirdiyi gerçəkliklər, həmin ağırlığın obrazın 

mahiyyətinə, yaşamına hətta hərəkətlərinə, duyğularına 
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mühüm təsiri, nəticələri qüdrətli qələm ustasına məxsus 

həssaslıqla bir-bir incələnir.     

 

 

                                                 Xatirə Bəşirli 

filologiya üzrə elmlər doktoru 
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Zəlimxan Yaqub 

Xalq şairi 

 

Dərslik Kitabı 

 

«Köç»nən həmişəlik qəlbimə köçən, «Duzsuzluq»da məni 

çayın qırağında bənövşənin eşqinə ağacı saza döndərən Vəkilin 

gününə salıb şair eləyən, «qurdu onsuz da vurammazsan, gərək 

bağrını çatdadasan» – deyib incə və ağrılı müşahidələrlə bağrı-

mı dağ-dağ eləyən, «Qar»la yuxularıma qar yağdırıb ruhumu 

üşüdən, «Sığırçı gülünün iti»nin ölümünə məni uşaq kimi ağla-

dan, «Dəyirman»da halalı-haramı bir-birinə qarışan dünyanın 

təsviri ilə məni sarsıdan, ilahi səslərlə şeytani səslərin amansız 

mübarizəsini qəlbinin harayına, «Səs»inə çevirən, böyük yara-

dıcılığa «Bulaq»nan gələn, bu gün də bütün yaratdıqlarında bu-

laq saflığını qoruyub saxlayan, taleyinə qaçqınlıq damğası vu-

rulan, bir gözü gülən, bir gözü ağlayan istedadlı bir qələm sahi-

binə, kövrək bir ruh yiyəsinə məktub yazmaq mənim üçün ol-

duqca ağır, çətin və məsuliyyətli bir işdir. Kimdən yazdığımı, 

niyə yazdığımı, nə üçün bu qənaətə gəldiyimi çox yaxşı dərk 

edirəm. 

Bütün ömrü boyu yazdığı, yaratdığı nə varsa ilk sətirdən 

son sətrə qədər hamısını oxuduğum, sevdiyim, sevə-sevə müta-
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liə etdiyim, yaddaşıma köçürdüyüm, kökdən gövdəyə, gövdə-

dən budağa, budaqdan tumurcuğa, tumurcuqdan yarpağa 

əsərlərini xüsusi bir səliqə və ardıcıllıqla bir tədqiqatçı marağı 

ilə araşdırdığım, araşdıra-araşdıra zövq aldığım, zənginləşdi-

yim, məni otun, suyun, ağacın, yarpağın, torpağın, qurdun, qu-

şun dilində danışdırmağa qadir olan bir şair ürəkli nasirə, nəsri-

mizin poeziyasını yaradan poetik qələm sahibinə bu məktubu 

yazmasaydım, təzəcə yazıb nəşr etdiyin «Erməni adındakı 

hərflər»in ağrısı ürəyimi partlada bilərdi. 

Bütün əvvəlki əsərlərində olduğu kimi bu əsərində də nə-

fəsinə, ruhuna, ağrılarına, qələminə, üslubuna sadiq qalıb tama-

milə yeni əsrdə, yeni rəngdə, yeni çalarda bir dərd kitabı bağ-

lamısan. 

Romanın baş qəhrəmanı Azərbaycan Dövlət Universite-

tinin tələbəsi İmirxanlıdır. Əsərdə baş verən bütün faciəli hadi-

sələr onun müşahidələrinə, dediyi, danışdığı fikirlərə söykənir. 

Hər şey İmirxanlının dilindən başlanır. Dilindən deyəndə 

ki, gördüyü, duyduğu, yaşadığı acı həqiqətləri çəkinmədən dili-

nə gətirir, el içində, kənd arasında danışır, «fil qulağında yatan-

ları» ayıltmağa çalışır. Erməni daşnaklarının səpdiyi nifaq to-

xumlarının cücərməsini o  hamıdan əvvəl görür. Görənin gözü-

nü tökməyə hazır olanlar onu heç nə olmamış kimi çox asan-

lıqla satırlar. 
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Partkomun gur səsi gəldi qulaqlarına. «Nə danışırsan, ə 

sən?! İndi deyərəm, gəlib səni deşik-deşik eləyəllər, əlli-ayaqlı 

gedərsən, aranı qatmağına bax…» 

Elə də oldu. İmirxanlını satan da kəndin adamları oldu, 

qaçırdıb aradan çıxardan da. 

Nə deyirdi İmirxanlı! Deyirdi ki, «saz türkün qapısıdı, 

dünya üzünə o qapıdan keçib gəlib». Deyirdi ki, erməni nə aran 

adamına oxşayır, nə dağ adamına, bizə deyilən kimi deyə bil-

məzsən ki, erməninin bir suyu hansı torpağasa, hansı yerəsə 

çəkir. Oxşadığı, bənzədiyi torpağı tapa bilməzsən… Çünki 

Vətəni yoxdu. Bu mənada ermənilər bir az vağzal uşaqlarına 

oxşayır. Ona görə də bizdən ayıq, bizdən çox bilmişdilər». 

Qarakəlləoğlu onun sözünə qüvvət verirdi. «Ermənini atın 

belində görəndə, deyirsən ki, indicə yıxılacaq». Nə deyirdi 

İmirxanlı? Deyirdi ki, əgər Şirak ovalığı Göytürk tayfalarının 

adıyla bağlıdırsa – Şöröy, Şoray, Saray, Şərurdusa, Ağbaba, 

Dərələyəz, Dərəçiçək, Zəngibasar, Vedibasar, Naxçıvan, Göy-

çə, İrəvan, Uluxanlı, Qaraqoyunlu, Candar, Borçalı, Qaraxaç – 

Qarakas yaylaqları yüzdə yüz, başından ayağına, saçından 

dırnağına türkün dünyası, türkün ruhu, türkün yurdu, türkün 

coğrafiyasıdırsa, erməni burda necə vətən yarada bilər və niyə 

yaratmalıdır! 

Əlli il bundan əvvəl bu basalaqda bir dənə erməni olma-

yıb, kəndlərin adına fikir verin: Qursalı, Saral, Qarakilsə, 

Oxçuoğlu, Cücəkənd, Qurdpınar… 
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İmirxanlının qardaşı Uğurlu, Cücəkəndində min bir 

əziyyətlə evini təzəcə tikib qurtarmışdı. Sevinirdi. Əli-ayağı 

yerə dəymirdi. Torpağına toxum səpmək üçün toxum alıb 

bazardan qayıdanda yolda ermənilər ona dedi: «De ki, mən türk 

deyiləm». Erməniləri eşitməyən Uğurlu erməni bıçağıyla qanı-

na qəltan olur. Arvadı Şallının üzünün dərisi təzə tikilən evin 

divarları boyu didik-didik olub qana bələnir. Vaxtiylə çiçək 

kimi qızaran qadın yanaqları indi üzündə açılan qırışlardan 

qızarır. 

Camaat kəndin müdafiəsinə qalxmaq istəyir. Tüfəng at-

maq istəyirlər, paslanıb güllə açılmır. Qılınc götürmək istəyir-

lər, paslanıb qınından çıxmır. Koroğlu havası çalmaq istəyirlər, 

kökdən düşüb, saz çalınmır. O boyda kənd bir yapıncının ümi-

dinə qalır. Qarakəlləoğlu deyir ki, yapıncı güllə keçirmir, düz 

erməninin üstünə gedəcəyəm… 

Əzizim Mövlud müəllim! 

İmirxanlı obrazının dili ilə elə acı həqiqətlərə enmisən, elə 

yaralı mətləblərə toxunmusan, elə məsələlər qaldırmısan ki, ya-

zıçı qələmindən su içən bu duyğular ən azı 50 il bundan əvvəl 

dilə, qələmə gəlsəydi, kitablara çevrilsəydi, yumulu gözləri aç-

saydı, mürgülü başları silkələsəydi, heç olmasa bu mövzuda 

yazılan üç-beş əsərimiz – M.S.Ordubadinin, M.M.Nəvvabın, 

Y.V.Çəmənzəminlinin, Ə.Abbasovun əsərləri həyəcan təbili 

kimi çalınıb vərəq-vərəq, səhifə-səhifə ən azı tarixi tədris edən 

müəllimləri yerindən tərpətsəydi, ermənilər «dənizdən-dənizə» 

şüarı ilə silahlananda biz: 
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Kür, Araz, Ararat, 

Nə gözəldir, bu həyat, 

Qardaş olub Hayastan, Azərbaycan… 

 

mahnısını xorla, sevinə-sevinə oxumasaydıq, başımızın 

altına qoyulan balıncın, başımızın üstündən asılan qılıncın nə 

demək olduğunu vaxtında dərk edə bilsəydik, itkilərimiz, 

ağrılarımız indikindən qat-qat az olardı, faciələr içində çırpına-

çırpına qalmazdıq. 

Tarixi başdan-başa saxtalıqlarla dolu olan, ağ yalanları 

şeypurla dünyanın qulağına üfürən, özlərinin uydurduğu yalan-

lara həqiqət donu geyindirib dünyaya car çəkən, bizim həqiqəti-

mizin tarixini, tariximizin həqiqətini danan, yalana çıxarmaq 

üçün dəridən-qabıqdan çıxan ermənilərin siyasi-psixoloji-

ideoloji hücumlarına cavab vermək zamanı gələndə biganəlik 

göstərməsəydik, keyləşmə və güzəşt xəstəliyinə tutulmasaydıq, 

beynimiz və ağlımız keyləşməsəydi – Azərbaycanın keçmişi və 

gələcəyi qarşısında başı aşağı, üzü qara, xəcalətli vəziyyətdə 

qalmazdıq. 

Mənim əziz qələm dostum! 
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Sənin dilində danışan İmirxanlı sadəcə bir Universitet tə-

ləbəsi deyil, hadisələrin mahiyyətini, kökünü, səbəbini, xarak-

terini bir tarixçi-filosof-vətəndaş-torpaqşünas yanğısı ilə dərk 

edən və keylərə, nadanlara, kökünü dananlara dərk etdirməyə 

can atan, kökə, tarixə, yaddaşa, milli şüura, milli təfəkkürə sa-

hib olan, gənc olsa da başı daşdan-daşa dəyən, həqiqəti çılpaq-

lığı ilə gördüyü və dediyi üçün iradəsi, dözümü, təmkini dönə-

dönə sınağa çəkilən, KQB zirzəmilərində sorğu-suala tutulan 

dil və millət, vətən və torpaq fədaisidir! 

Aylarla oğlunun yolunu gözləyən, gözləməkdən gözünün 

kökü saralan, oğlu ola-ola oğulsuz ölən, kəndin sonuncu evin-

dən sonuncu ölü kimi çıxan Sayalı ananın baş daşına Qaraca 

müəllimin təklifi ilə bu sözlər yazılır: «Sonuncu evimizdən so-

nuncu ölümüzə… min rəhmət». 

– «Oğlunu çağırmaq lazım deyil, bəlkə də bu gün Sayalı 

arvadı yox, kəndi dəfn edəciyik». – Qarakəlləoğlunun səsiydi! 

Molla yasin oxuyurdu. Qarakəlləoğlu gözünü yumub fi-

kirləşirdi. Bir gün gələcək biz də beləcə öləcəyik. İndi ölək…! 

İndi ölmək lazımdı. Amma necə ölək, kimnən vuruşaq ölək, 

kimə deyək ki, bizi döyüşə apar?!» Ürək parçalayan suallardı. 

80-90-cı illərin hakimiyyətsizlik dövründə vəzifə dava-

sında, kreslo havasında oyuncaq hakimiyyətlər, kukla hökümət-

lər zamanı bu suallarla üz-üzə deyildimi Azərbaycan xalqı?! 
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Budur bizim dərdimiz, budur bizim faciəmiz! Xalq ola, 

millət olmaya, qoşun ola, sərkərdə olmaya, güllə ola, hədəfə 

vuran tapılmaya! Vətənin bundan böyük faciəsi ola bilərmi?! 

Ona görə də zəif damarımızı tutan ermənilər dəli Petronun 

vəsiyyətlərinə canla-başla əməl edirdi. Pyotr nə deyirdi? De-

yirdi ki, «çalışın türk daha qatı dindar, müsəlman olsun. Elə 

eləmək lazımdı ki, sünni-şiyə mollaları çoxalsın. Hər halda 

molla müsəlmandı, türk olsa da türkçü deyil. Mən bunu sizə əlli 

dəfə demişəm, hər erməninin ən azı otuz molla dostu, kirvəsi 

olmalıdı»… budur ermənilərin bizim haqqımızda təxribat pla-

nının ən qorxulu hissələrindən biri. 

Ermənilərin daş-qalağında üzü-gözü qızıl qana bələnən 

aşıq Ayvazın ürək parçalayan sözləri qulağımda səsləndikcə, 

başımda qiyamət qopur, təpəmdən tüstü qalxır. 

«Mən bu daşı çox görmüşəm, erməni». Bəli, heç vaxt 

dövləti olmaya-olmaya dövlətçilikdən dəm vuran, Azərbaycan 

torpaqları hesabına özünə Vətən düzəltmək istəyən, Qafqaza 

qonaq kimi gəlib, ev yiyəsinə çevrilmək iştahından heç vaxt əl 

çəkməyən, kökü olmayan bu vətənsiz «vətənpərvər»lərə mənə-

vi birliyimiz, hərbi səfərbərliyimiz, qeyrətimiz, intellektual 

səviyyəmiz hesabına vaxtında layiqli cavab verə bilməsək, Aşıq 

Ayvaza dəyən daşlar bizə, bizdən sonra da gələcək nə-

sillərimizə dəyəcək! 

Budur, yazıçı sözünün mahiyyəti, canı, ruhu, tarixə, mil-

lətə demək istədikləri! 
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İmirxanlının xalq və millət haqqında Universitet auditori-

yalarında tələbələrə söylədiyi fikirlər, gəldiyi qənaətlər, ruslar 

və almanlar haqqında siyasi gəzişmələr, azərbaycanlılarla bağlı 

Mirzə Cəlil yanğısıyla tüstülənən duyğuları həssas oxucunu 

istər-istəməz sarsıdır. 

«Hər çalxalanmanın sonunda yağı yağ olmalıdı, ayranı 

ayran. Biz azərbaycanlılar daha çox ayranlıq oluruq. Ona görə 

ki, öz yağımızı içdən-içə özümüz yeyirik. İndi boynumuza alaq 

ki, biz nəhrədən ayran kimi çıxırıq, yağ kimi yox…» Budur 

ekoloji fəlakətimiz. 

«Xalq bic də doğa bilər… Yəni xalq yüz-yüz illər boyu 

keçdiyi inkişaf yolunu öz kökü üstündə apara bilmir. Get-gedə 

öz yolunu itirir, ya da özgə xalqın obrazını geyinir, başqa xalq-

da səmt yolu seçir, ona görə də özünün doğduğu, bətnindən çı-

xartdığı millət özünə oxşamır. Buna da deyilir: «xalq bic 

doğdu». 

Bəli, yüyənini dartan başqası oldusa, öz taleyini özün həll 

etməyi bacarmadınsa, ən azı azad düşünmək xoşbəxtliyindən 

məhrum oldunsa, «kim mənnəndi» yox, «mən kimnənəm» - 

dedinsə, köləliyi könüllü qəbul elədinsə, hər gün öz içinə, ru-

huna qənim kəsilib cəsarətini öldürdünsə, gələcəkdə səni böyük 

xoşbəxtliklər yox, millətdən xalqa, xalqdan tayfaya, tayfadan 

qəbiləyə, qəbilədən sürüyə, ilxıya, naxıra çevirən ən böyük 

fəlakət, ən böyük bədbəxtlik gözləyir. 
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Bax, budur yazıçı qələmini yandıran fikirlər, varaqlara od 

vuran, barmaqları göynədən yaralı sətirlər, yarasından qan axan 

yaralı cümlələr. Bu gün çəkdiyimiz ağrıların hamısı bic və gic 

doğulanların, atasından, anasından xəbərsizlərin, dini, dili və 

qanı qarışıqların, düşmən dəyirmanına su tökənlərin başımıza 

gətirdiyi oyunlar, müsibətlərdir. 

«Fikir verin, bəlkə də yüz-yüz illərdi yəhudi xalqı yoxdu, 

yerinə millət var… öz içiylə getməyi bacaran xalq millətə 

çevrilir». 

Budur məntiqi nəticə, budur böyük həqiqət! 

Əlləriylə qarnını sıxan ananın acı şikayətini eşidirsən. 

Burdan çıxannan yoxsuz. Bala doğmadıq, qada doğduq… İndi 

evdən gedənlərinki getməyə oxşamır, yox olmağa oxşayır. 

Anam qorxusundan çır-çır çığırırdı: Nə vətənə oğul olduq, nə 

anaya övlad. Nə evin kişisi oldun, nə çölün ağası. Hərə öz 

başını qoruyanda nəticə ancaq bu cür olmalıdı. 

Əlaçı olan türk balası Aytəki birinci partadan qaldırıb 

axırıncı partada oturdan erməninin nifrəti yerə-göyə sığmır. 

Aytək sinif otağından çıxır, bir də ora qayıtmır. 

«Səhər tezdəndi. Yaxşı ki, erməni, rus, türk, gürcü səhər-

ləri yoxdu, yaxşı ki, səhərlər heyvanlara necə açılırsa insanlara 

da elə açılır. Yaxşı ki, belədi… yaxşı ki, ermənilər səhərlərə 

düzəliş eləyib, mənimdi deyə bilmir». 
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Şalikoya oxşayan erməniydi, üzü Biləcəri stansiyasına 

baxan sal daşlara erməni əlifbasıyla işarələr qoyurdu. «Alçaq 

erməni, başına çalacam indi külüngü. Yiyəsiz görmüsən bu 

torpağı, daşına erməni adı yazırsan, mərə kafir?!». 

Bu fikirlər erməni eybəcərliyinə, erməni saxtakarlığına 

qarşı İmirxanlının içindən qalxan nifrət dalğası, qəzəb qığıl-

cımıydı. İmirxanlının bu hadisəyə münasibəti Balacahunluya 

dediyi bu cümlədə çox aydın açılır, dəqiq cavablandırılır. «Hör-

mətli akademik, tarixin sonradan qələmə alınması bicliyin 

kağıza köçürülməsindən başqa bir şey deyil». 

Əsərin ən faciəvi obrazlarından biri akademik Balacahun-

lu obrazıdı. Bu obraz öz taleyi və tərcümeyi-halı baxımından 

böyük Hunların kiçilə-kiçilə, əriyə-əriyə, xırdalana-xırdalana 

gəlib bu günə çatmış, balacalaşmış, Balacahunlu olmuş şəkli, 

mənzərəsidir. Gözünü elə qırıblar ki, dediyi dilini yandırır, de-

mədiyi içini. Gözündən vurula-vurula, içindən qırıla-qırıla, lal 

sular kimi bulana-bulana axıb gedən bir ömür yaşayır 

Balacahunlu. 

«1937-ci ildə özünə türk dediyi üçün atamı sürgün elə-

dilər. Səhər tezdən aparmışdılar, axşama yaxın gətirdilər. Üz-

gözündə sağ yer yox idi, qan içindəydi». 

Nersesyanın səsi gəldi. «Buyur görək» - dedi atama – indi 

biz sənin ailənə nə deyək, türk ailəsi, yoxsa…?! 
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Bu ailə də şura hökumətinin ailələrindən biridi, necə 

istəyirsiz, elə də deyərsiz, hansı millətin adını istəyərsiz, onu da 

götürəllər, ancaq mən türkəm, yoldaş Hersesyan! Sən nə qədər 

ermənisənsə, mən də o qədər türkəm! 

Atam əllərini mənə sarı uzatdı: Hə, o azərbaycanlıdı, yol-

daş Nersesyan, o türk deyil, ola da bilməz, nə yaşı var ki, onun, 

türk olsun. 

Mən atamı anlayıb: 

Hə, -dedim. 

– Yəni nə, – Nersesyan çənəmin altından qaldırıb gözləri-

min içinə baxdı.  

– Mən türk deyiləm – Balacahunlu dalısını danışmadı, heç 

vaxt da danışmayacaq. 

1937-ci ilin payız aylarının birində axşam çağı qorxa-

qorxa, titrəyə-titrəyə «mən türk deyiləm» - dedi və yoldaş Ner-

sesyanın əlindən yapışıb dodaqlarına sıxdı… bununla da anasını, 

balaca qardaşını, bir də özünü sürgündən, bəlkə də ölümdən qur-

tardı. Bu Balacahunlunun dəşhətli, qanlı ömür-gün tarixçəsidir. 

İmirxanlı tələbəlik illərini başa vurandan sonra Balaca-

hunlu onu öz bağına qonaq apardı və dəhşətli bir etirafı dilə 

gətirdi. 
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– Sən məni bağışla, – dedi – Balacuhunlu, – bu beş  ildə 

yola gedə bilmədim səninlə, çox şeyi düz deyirdin. Mənim yaz-

dığım tarix də özümə bənzəyir, mən erməni əlindən öpmüş ada-

mam. Özümüz necəyiksə bu xalqın tarixini də o cür yazdıq…» 

1937-ci ildə sındırılan, qırılan, qorxusundan millətinin 

halal adını dilinə gətirə bilməyən gözü qıpıq, bağrı yanıq, qəlbi 

qırıq böyüyən böyük Hundan balaca Huna çevrilən, bütün 

bunların hamısından sonra, üstəlik Universitetdə tələbələrə tarix 

dərsi deyən bir müəllimin, alimin vəziyyətinə baxın. Erməni əli 

öpən bir alim azərbaycanlı gənclərə dərs deyir. Balacahunlula-

rın tələbəsi olmuş Qara müəllimdən həqiqi tariximizlə bağlı bir 

söz soruşanda cavabı bu olur. 

– Mənə deyiblər ki, mən də sənə deyəm. Allah lənət eləsin 

akademik Balacahunluya, dərs deyəndə rusun, erməninin 

dediyini deyirdi… 

Allah lənət eləsin Balacahunluya, heç öz tariximizə 

yanaşmağa qoymadı, akademik idi özü də… Tarix deyir atdı, 

yiyənini hara dartsan ora gedəcək». 

Tarixin sərt və ciddi suallarını İmirxanlı dalbadal Balaca-

hunlunun üstünə yağdıranda bir dəfə Balacahunlu onu qov-

muşdu. Sonra da hərəkətinə peşman olub arxasınca adam 

göndərib geri çağırtdırmışdı. 

Balacahunlunun elə bil dizinə vurub çökdürdülər, bürüşüb 

oturdu, auditoriyaya göz gəzdirdi. 
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– Axırıma çıxacaq – dedi – bu! – dönüb-dönüb əllərinin 

ikisini də qapıya uzatdı. Göstəriş verdi, sən mənim dərsimə 

gəlmə, bala, -dedi, - elə indi çıx get, bir də gəlmə! 

Bu sözləri onun dili deyirdi, ürəyi demirdi. Çox gözəl 

bilirdi ki, tariximizin bizim ziyanımıza tədris olunması ilə bağlı 

İmirxanlının keçirdiyi daxili narahatlıq, həyəcan, təəccüblər və 

təəssüflər haqlıdı və yerindədi. Yazıq Balacahunlu bildiyi həqi-

qətlərlə söylədiyi yalanların arasında, vicdan ağrısı ilə İmirxan-

lının suallarının arasında çırpına-çırpına qalmışdı. 

İmirxanlının çoxlu sayda tarixdən gətirdiyi misalların hər 

birinin həqiqi əsası, canlı kökü var idi. «Dəmirçyan, Köçəryan, 

Ağacanyan, Balayan, Toxmaqyan, Nənəcanyan, Şahsuvaryan, 

Şahgəldiyan…» 

Əgər dəmir də, köç də, Ağa da, can da, bala da, toxmaq 

da, nənə də, şahsuvar da, şahgəldi də yüzdə-yüz, xalis mənim 

dilimin sərvətidirsə onda erməniyə nə qaldı? Əgər bütün coğ-

rafi ərazilər xalis türk dilindədirsə, Aran Borçalı, dağ Borçalı, 

Sabur tala, Orta çala, Soğanlıq – Sakanlık, Ağ Təhlə, Qara 

Təhlə, Keşəli, Candar Mığırlı, Daşdı Qullar, Kəpənəkçi, 

Sarvan, Qaçağan, Səfərli, Oruzman, Muğanlı, Abdallı, İmir, 

Evlu, İlməzli, Cücəkənd və s. kəndlər minillərdi öz halal adı ilə 

çağrılırsa, sonrakı qondarma adları tarix qəbul edəcəkmi? 

İrəvana – Erebuni, Uluxanlıya – Masis, Calaloğluna – 

Stepanavan, Uzunobaya – Kalinino, Gümrüyə – Leninakan, 

Qarakilsəyə – Kirovakan adını verməklə ən böyük saxtakarlığa 

imza atan ermənilərin cinayəti nə qədər cəzasız qalacaq? 
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Mənim Vətənimin dili – İrandan-Turana, Sibirdən-Qafqa-

za, Ötükən yaylalarından Balkan dağlarına qədər olan bir 

ərazini qucaqlayırsa nə qədər oğurlayırsan oğurla, nə qədər ad 

dəyişirsən dəyiş, rus Qafqaza Vətən deyə bilmədiyi kimi, sən 

erməni də mənim doğma torpağıma Vətən deyə bilməyəcəksən! 

Ancaq hələ ki, əzizim İmirxanlı özünü yorma, bağrını 

çatlatma nə qədər ki, Balacahunlu rişxəndlə sənə – «sən İqrar 

Əliyevdən çoxmu bilirsən?» deyəcək, sənin yazdığın kurs işi 

qəbul olunmayacaq! 

«Ey Hunların balacası, ey qorxudulub, hürküdülüb, içində 

balacalaşmış, qabığıyla yaşayan tariximiz!» – deyib, hayqırsan 

da sənin kurs işin geri qayıdacaq! Hələ bir az gözləməli 

olacaqsan, əzizim İmirxanlı! 

1937-ci ildə Balacahunlu nəslinin gözünü ona görə qır-

mışdılar ki, hər şeyi baş-ayaq salsın, kökünü unutsun, tarixini 

erməninin xeyrinə yazsın, Leninin «cib dəftərçəsi»ndəki qeyd-

lərində olan tapşırıqları yerinə yetirsin, erməninin əlindən 

öpsün, Acaryanın «Qafqazda olmamışıq, ancaq olacağıq» tövsi-

yəsi vaxtında öz işini görsün, son nəticədə ermənilərin də, er-

mənipərəst qüvvələrin də fəaliyyəti nəticəsində «böyük Ermə-

nistan» ideyası tamamilə həyata keçirilsin. Əgər İmirxanlı obra-

zı mənim ruhumun, dilimin, tariximin, həqiqətimin, taleyimin 

çox doğma, çox əziz bir obrazıdırsa, Balacahunlu səhvlərimi-

zin, günahlarınımızın, tərəddüdlərimizin, güzəştlərimizin, ba-

ğışlanması mümkün olmayan tarixi nöqsanlarımızın obrazıdı. 
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Balacahunlu bir dəfə erməni Nersesyanın əlindən öpmək-

lə, özünü, ana-bacısını, qardaşını xilas elədi, ancaq ruhunu, dili-

ni, tarixini, xilas edə bilmədi, barışa, köləliyə imza atdı, erməni 

əli öpənlərin sayını çoxaltdı, erməninin köləsinə çevrilməklə öz 

halal yurd-yuvalarından elliklə camaatın pələsəng olmasına yol 

açdı, şərait yaratdı! 

Əzizim Mövlud müəllim! 

Sənin halal, təmiz, saf, ana südündən, türk ruhundan, hə-

qiqət tarixindən mayalanan yaradıcılığın mənim dərslik 

kitabımdı. Təbiətin, təbiətdəki rəngarəngliyin, torpağın, torpaq-

dakı müqəddəsliyin, Vətənin, Vətəndəki şirinliyin, cəmiyyətin, 

cəmiyyətdəki gözəlliklərin və çirkin xüsusiyyətlərin, oğuz 

nərəsinin, qopuz səsinin, toppuz zərbəsininin, «köpəklərin qar-

nındakı Tanrı dağlarının», güllə üstə gedəndə belə gözünü qırp-

mayan Qarakəllə nəslinin, qara dağı yıxılan gündən, qara başını 

qara sazın üstünə qoyub öz dərdini özünə danışan bir ozanın 

dərslik kitabı!!! 

Titrəyən ürəyimin, əsən yarpağımın, düyünlənmiş alnı-

mın, çatılan qaşımın, müşkül suallarımın, zümzüməsi, qımqı-

ması içində boğulan səsimin, sükutdan sonrakı tufanımın, tu-

fanın içindəki sükutumun dərslik kitabı! 

Otuz ildən çoxdu mən sənin yaratdığın bu dərslik kitabını 

oxuyuram. Bu kitabda mənim dərdim, kədərim, nisgilim, ağ-

rım, göz yaşlarım, toyum-yasım, qara sazım, qara zurnam, köv-
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rəkliyim, mərdliyim, sərtliyim, comərdliyim – bütövlükdə mə-

nim dünyam öz əksini tapıb. 

Sənin xoşbəxtliyin ondadır ki, yazdığın bu dərslik kita-

bında atılası, çıxdaş olası bir fikir, bir cümlə, bir söz, bir mətləb 

yoxdur, olmayıb, ola bilməz. Bu nə İqrar Əliyevin nə də Bala-

cahunlunun dediyi tarix yox, Mövlud Süleymanlının yazdığı ta-

rixdir. Ömrün boyu yurddan yazdın, dərddən yazdın, mərddən, 

namərddən yazdın, kimnən yazdınsa gözəl yazdın, dürüst 

yazdın, düz yazdın. Sənin bu əsərini dərindən tədqiq edə-edə, 

araşdıra-araşdıra əsil Azərbaycan tarixi yazıla bilər! Yurdda, 

dərddə, mərddə, duada, ağrıda, ahda, göz yaşında, sazda saxta-

karlıq olmadığı kimi, sənin yaradıcılığında da bir zərrə, bir qət-

rə, bir çınqı saxtakarlıq yoxdu, olmayıb, ola bilməz! 

Ömrün boyu yaratdığın dərslik kitabını oxuduqca min 

dəfə gördüyüm dağları yenidən tanıdım, zəmanənin namərdliyi 

ucundan nə dirinin hayına, nə ölünün vayına vaxtında çata bil-

məyən İmirxanlını yenidən sevdim, min dəfə gəzdiyim aranlı-

yaylaqlı, dağlı-binəli Borçalını yenidən kəşf etdim. Min dəfə 

çəkdiyim dərdləri yenidən min birinci dəfə çəkməli oldum. 

Mənim kəndimin içindən başlayıb sənin kəndinin içindən keçən 

Qaraxaç yaylağına doğru gedən daşlı cığırlara, şehli çəmənlərə, 

asırğallı döşlərə, kəkotulu yamaclara, mamırlı qayalara yenidən 

vuruldum. Oxuduqca oxudum, əzbərlədim, yaddaşıma 

köçürdüm. 

Sənin dərslik kitabın mənim yaddaşımın, ruhumun, 

kökümün tarixidir, kitaba məhəbbətin, mütaliəyə marağın 
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azaldığı bir vaxtda sən elə bir dərslik kitabı yazmısan ki, onu 

min sayla yox, yüz min sayla nəşr eləmək, bütün dünyaya yay-

maq, dünyanın aparıcı dillərinə tərcümə eləmək, ali məktəb-

lərdə tədris etmək lazımdı, qoy dünya görsün ki, gecikən eti-

raflarımız, ağır günahlarımız, buraxılan səhvlərimiz bizə nələrə 

başa gəlib. Qoy dünya oxusun ki, «Erməni adındakı hərflər» 

əsərinin müəllifi əsərin heç bir yerində erməni xalqını söymür, 

onları təhqir eləmir, alçaltmır. Ən yüksək ziyalı mədəniyyəti ilə 

erməni xislətinin mahiyyətini açıb göstərir ki, bu da mənim 

xalqımın yüksək mədəniyyətinin dəqiq göstəricisidir. 

Əzizim Mövlud Süleymanlı! 

Bütün əsərlərin mənim üçün əzizdən əziz olsa da, 

«Erməni adındakı hərflər» romanı nəsrimizdə, ədəbiyyatımızda 

yeni bir mərhələnin – fikirdə, düşüncədə, təfəkkürdə, dildə, ta-

rixdə, üslub tərzində gec də olsa oyanış mərhələsinin başlanğı-

cıdır. Bu əsərdə bütövlükdə elmilik, tarixilik və bədiilik baxı-

mından sən özün-özünü ötüb keçmisən. 

Bu gün hər hansı səviyyəli oxucu bu kitabı oxumasa bir 

qat günahkardır, oxuyub dərk etməsə ikiqat günahkardıq, dərk 

edib çıxış yolu axtarmasa üçqat günahkardıq. Ümumiyyətlə, bi-

ganəlik göstərsə onda vay bizim halımıza, vay millətin halına, 

keçmişə də heyf, gələcəyə də. 

Mən bu əsəri oxuduqca hansı varaqlara göz yaşım tökü-

lübsə, o varaqlar var olsun, hansı səhifələrdə ürəyim pencər ki-

mi ovulubsa, o səhifələr var olsun! Hansı üç nöqtədən sonra 
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saatlarla xəyala dalmışamsa o nöqtələr var olsun! Hansı nida 

işarəsində əsəri stolun üstünə atıb yerimdən dik durmuşamsa o 

nidalar var olsun! Ermənilər əhatəsində təhqir olunmağı qeyrə-

tinə sığışdırmayıb öz əliylə öz boğazını kəsən şəhid qanını 

ermənilərin üstünə tökən Ağbilən müəllimin qeyrətini tarixin 

yaddaşına həkk edən qələmə eşq olsun! 

Millətimin qəmçəkəni, dərddaşıyanı, milli və ruhani yaza-

rı Zəlimxanın ruh və nəfəs qohumu, qələm qardaşı Mövlud 

Süleymanlısı var olsun. 

Amin!!! 
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“...o əsrə ki, yer üzünə insanı 

göndərdim...”   

“ Quran-i Kərim ”, 103-cü surə.                                                          

 

 

 

ERMƏNİ ADINDAKI 

HƏRFLƏR... 

 

Sonun başlanğıcı... 

(Proloq əvəzi) 

 

Dörd tərəf silsilə dağlardı, dağlardan o 

yana heç nə görünmür, görünən  üzü Şirak 

ovalığıdı. İmirxanlının yozumuyla Şirak, çırak - 
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sirak Göytürk tayfalarının adıyla bağlıdı... 

Şöröy, Şoray, Saray, Şərur da deyilib, indi də 

deyilir.  

Dağların görünməyən üzü Ağbaba 

bölgəsidi, - Amasiya...Şirak- Sirak ovalığı 

oralara qədər uzanır. Sağa Gürcüstandı, axska-

sak türklərinin boş qalmış yurdlarıdı, indi 

ermənilər yaşayır, Axalkələkə qədər... Solda, 

dağların görünən üzü Çubuqlu yaylasıdı, o üzü 

Dərələyəzdi, islama qədərki daha doğrusu, 

bizim eradan əvvəlki yüz illiklərin tarixi 

abidələriylə dolu olan Dərələyəz...baxırsan, 

abidələrin çoxu ot gətirib, təpələrdən seçilmir, 

yam-yaşıldı, göyərib yerə-yurda qarışıb. 

Bəzilərinin də üstünü- başını ermənilər dəyişib 

özünə oxşadıb... Dərələyəzdən sola 

Vedibasarla birləşir; şidli-hun tayfalarının 

yurdlarıdı, gedir Naxçıvana çatır...İmirxanlı 

deyir, burda “basalaq- basarat” ərazi 

mənasındadı... 

Arada Mığırlı-Muğ-Muğan, Maq - Maday 

elləri...O yan Anadolu torpaqlarıdı, el arasında 

“... o üz” deyilir; o üz... İçərilərdə Göyçədi, 

İravan xanlığıdı, yəni, Uluxanlı. Zəngəzurdu, 
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Qaraqoyunlu, Qaramanlı, Candar ellərinin 

yurdlarıdı. Dağ Borçalıdı – Qaraxaç - Qarakas 

yaylaları. Qaraxaçın əslində Qarakas olduğu da 

İmirxanlının fikridi... Yəqin ki, indən belə də 

çox fikirlər olacaq, çoxları çox şey deyəcək, 

amma yaddaşlara   vurulmuş damğa, yəni fakt 

odu ki, iyirminci əsrin iyirminci illərindən sonra 

bütün bu yurd yerlərinə Ermənistan adı 

verildi... 

Kim verdi bu adı?! Bir adamın adını 

dəyişmək mümkün deyilsə, bu boyda yerin-

yurdun adını kim dəyişdirə bilərdi? Sərhəd- 

sınır deyildi ki, götürüb başqa yerdən çəkəsən. 

İdeya deyildi ki, çeynəyib- tüpürüb üstündə 

sosializm qurasan. Yüz il bundan qabaq yer 

üzünün xəbəri olmadan baş verən, indinin 

özündə də davam edən bu haqsızlıq əslində 

oğurluq deyilmi? Tarixi yaranışların, 

yaddaşların, milli anlayışların qarət edilməsi 

deyilmi?  Bu da meşələrin quruması, çayların, 

göllərin, dənizlərin yoxa çıxması, sağalmaz 

yaraların, SPİD-in, xərçəng xəstəliklərinin, ağ 

ölümlərin, əlacsız dərdlərin, böyüksüzlüyün, 
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tərbiyəsizliyin, yalanların, haramın baş alıb 

getməsi kimi fəlakət deyilmi?! 

“...Elə xalq var ki, haralı olduğu bilinməz, 

bilməzsən aran adamıdı, dağ adamıdı.”  – bu da 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin tələbəsi 

İmirxanlının fikirlərindəndi... 

“...Erməni nə aran adamına oxşayır, nə 

dağ adamına,  bizə deyilən kimi deyə 

bilməzsən ki, erməninin bir suyu hansı 

torpağasa, hansı yerəsə çəkir, oxşadığı, 

bənzədiyi torpağı tapa bilməzsən...çünki vətəni 

yoxdu, bu mənada erməni xalqı bir az vağzal 

uşaqlarına oxşayır. Ona görə də bizdən 

ayıqdılar, bizdən çoxbilmişdilər...gözləməyi, 

səbrli olmağı bacarırlar, ona görə də hamı 

onları tanıyır...-Dayanıb başına yığışmış kənd 

adamlarına göz gəzdirdi, heç nə 

anlamamışdılar, ona görə də sözünü dəyişdi.- 

Bəlkə də bu cür olmaq daha yaxşıdı...vətəni 

neynirlər, vətənin dərdi böyük olur, gərək 

dərdini çəkəsən, lazım gələndə uğrunda ölə 

biləsən... -Bir şey də var ki, indinin millətindən 

gərək baş açmayasan... Yoxsa türk, başını 

qaldıran kimi tanıyırsan; saz heç, saz onun 
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qapısıdı, dünya üzünə o qapıdan keçib gəlib, 

elə belə, adicə pendirindən tanıyırsan, hələ bir, 

arsız-arsız ad da qoyur, çanaq pendiri, motal 

pendiri, cılğı, axtarma pendiri, sucuq, çeçil... 

yağı ayrı, ayranı ayrı, hərəsinin bəlkə də on adı 

var. “...ayrana doyran demədim, mən Dədə 

Qorqud...” fikir ver, ən azı iki min il bundan 

qabaq deyib, amma ağlına gəlməyib ki, gül 

kimi əlifbasına yiyə dursun, qalmasın daşların 

üstündə... iynə kimi, hamını bəzədi, özü lüt 

gəzdi, zəhləm getmiş, əmisinə, dayısına da 

dayı dedi, qalib gəldiyi, yendiyi xalqa da... özü 

məktəblər yaratdı, dünya bunnan dövlət 

qurmağı öyrəndi, dərs aldı, indi özü məktəbsiz 

qalıb...Bunun atının, itinin də məktəbi olub, 

nəinki özünün, atı, iti az qala adam kimi dil 

bilir, elə atını, itini görən kimi tanıyırsan  ki, 

bu, erməni deyil, türkdü... 

-...ermənini atın belində görəndə deyirsən 

ki, indicə yıxılacaq, - bunu da İmirxanlının 

sözünə qüvvət Qarakəlləoğlu dedi. 

-...indi at var, beş-altısı qalıb, onun da 

hamısı öskürür,- camaatın Arıq dediyi, 
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doğrudan da arıq olan adam boğazını uzadıb 

nazik səslə dilləndi. 

İmirxanlının da dedikləri hələlik özünə 

ləzzət eləyirdi. Yanındakılar da “...gör bir... 

boooy, nələr varmış, bizim də xəbərimiz yox...” 

deyə-deyə mat-məətəl qaldıqlarını bildirib ət-

rafı coşdururdular. Yaşlı ların çoxu başlarına 

saçaqlı papaq geyinmişdi, isti olsa da, papağın 

altında kölgədə oturmuş kimiydilər. İmirxanlı 

onların papağına bir də nəzər salıb əllərini irəli 

uzatdı:  

-... baxan kimi papağınnan tanıyırsan,  - 

dedi, - türkü, türkməni, lap elə azərbaycanlını, 

bir qoyunun qarnını yarıb başına geyinib... 

Yaylaq da qalmayıb, az qala hamısını əlindən 

alıblar, hələ də elə bilir yaylaqdadı, evin içində 

də bağıra-bağıra danışır, niyə?  Soruş, 

bilməz...çünki, gizlin bir sözü yox, hamısı 

dilinin ucunda, sirri qalmayıb, bomboş, ona 

görə də sözünü deyib bitirə bilmir...”  

İmirxanlı beləcə, başının üstəki erməni 

qorxusunu, kəndin içindəki Partkom qorxusunu 

unudub Yerevanda akademik Acaryanın, Bakıda 

Balacahunlunun yaratdıqları yeni tarixdən 
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danışırdı...Bu iki akademik Moskvanın 

tapşırığıyla kəndin içindəki yazılı abidənin 

dağıdılmasına rəhbərlik etmişdilər. 

Otuzuncu illərin axırlarıydı... Yazılı daşları 

araşdırıb ikisi də eyni fikrə gəldilər: erməni 

əlifbası deyil, heyf...gürcü də deyil, ona da 

heyf. Balacahunlunun çıxışından:- amma kafir 

abidəsidi, ay camaat...kafirlər tikib, dağıdın! 

“... ay camaat...”da sağlam, üzüyola, indi ver 

gəlsin, yəni, nə deyirsən de, hara buyurursan 

buyur, birinin də üstünə beşini qoyub da-

ğıdacaqlar, dağıtdılar da, tarix məsələlərində  

eyni cür düşünən akademiklərin- 

Balacahunluyla Acaryanın göstərişiylə yazılı 

daşları yerə gömdülər...üstündən otuzuncu 

illərin arabaları keçdi, otuzuncu illərin otu 

bitib, suyu axdı... 

- Uraa...! kəndin səsiydi, abidənin 

yerləşdiyi dağda əks-səda verirdi. Amma 

görkəmli türkoloq Acaryan susmuşdu, niyəsini 

bir özü bilirdi, yıxılmış abidənin yerində arıq 

uca boyuyla heykəl kimi dayanmış, ağarmış 

saçlarını Qarakasın yelləri darayan 

Balacahunluya da heç nə demirdi, yerə 
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gömülsə də, fikrində qalmış yazını düşünürdü, 

“...türk əlifbasıdı...” bunu necə anlamışdısa, 

tükləri biz-biz olmuşdu, “...Qafqazda türklər...”  

qolundan tutub aşağı endirdilər: dedilər, 

akademikin təzyiqi qalxıb... 

-Aradan qırx il keçsə də, elə bilirəm, 

dünəndi, -dedi, Qarakəlləoğlu,- beş-on yaşım 

vardı, gözümün qabağında yıxdılar, hamı 

külüng götürmüşdü....Yaxşı, a bajıoğlu, bir 

şeyi soruşum sənnən,  o tikili kafır tikilisiydisə, 

erməni niyə yıxırdı? 

- Aya, boooy...! - kəndin səsidi, kənd 

təəccüblənməyini belə bildirirdi. 

-Birini də deyim,-Qarakəlləoğlu ortalıa 

keçdi. –Əgər kafır abidəsidisə, bə biz daşınnan 

niyə öpürdük...? 

-Düz deyir, heç ağlımıza gəlmiyib...  

Bu, gənc İmirxanlını daha da coşdururdu:  

-Bilirsiz, düşmən türkün müsəlman olmağı 

deyil ki, türk olmağıdı, türk...eşitmisiz, dəli 

Petro, 1 Pyotr? Bax, o, vəsiyyət eləyib ki, 

türkləri yenmək istəyirsənsə, dini qatılaşdır, 

elə iş gör ki, hamısı molla olsun, ibadətdən 

başı açılmasın. 
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Kənd məətəl qalmışdı: “-nə deyir, əə, 

Sayanın yiyəsiz oğlu?!” 

Anası nə qədər dedi, a yetim, niyə 

qoymursan harda ölürəm- ölüm...camaatı 

başına yığıb nədi dediyin? 

Amma Partkomun sözü olmasın, mən də 

elə bil kəndə bunnan ötrü gəlirdim, elə bil 

hazırlayıb göndərirdilər... “Şpiyon” 

“ –Çoban olmaq da əslində dövlət qurmaq 

kimi bir şeydi. Çoban olmaq o deməkdi  ki, 

varın- dövlətin var...Yaxşı, erməni niyə qoyun 

otarammır, hıı, Dəmir kişi? Niyə çoban deyil? 

Çünki dövləti olmayıb, yazdığı yalançı tarixlərə 

baxma. Dövləti olsaydı, bu işləri də 

bilərdi...Gör bir, əti sevir, qoyunun özünü 

sevmir, bir yana baxanda da düz eliyir, elə... 

Dağı səni kimi başa düşmür ki, səni kimi ucalıq 

görəndə salavat çevirsin. Sən yağışın altında 

islanırsan, erməni qaçıb gizlənir. Niyə? 

Min doqquzyüz yetmişinci illərin 

ortalarıydı... 

-Gör bir, haraları fikirləşir, Sayanın oğlu,  - 

dedi, ikinci dünya savaşında bir ayağını dizdən 

aşağı itirmiş, qoltuq ağacında olan medallı kişi, 
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camatın arasından bir addım irəli çıxdı, 

sinəsindəki orden-medallar səs-səsə verib 

qəribə bir avaz yaratdı,  elə döşündəki 

medalların avazına uyğun səslə gülüb soruşdu. 

- Yaxşı, niyə mən islanıram, erməni islanmaq 

istəmir? 

-Çünki sən görürsən atın islanır, sən də 

islanırsan. Erməni belə eləməz, atdı, islanır, 

islansın, erməni bayır adamı deyil, içərinin 

adamıdı, dünyaya səpələnməyi də hər yerdə ev 

axtarmağınnandı...həmişə qarın-yağışın altında 

olan dağı erməni neynir... Ona görə də erməni 

Qafqaz adamı deyil, Qafqazı ona biz vermişik, 

bizdən alıb veriblər, eşitmisiz, deyirlər, Qafqaz 

xalqı, Qafqaz xarakteri, bu xarakter 

ermənilərdə yoxdu...! 

-Nə danışırsan, əə, sən?! - Partkomdu, 

hardan çıxdığını heç kəs bilmədi, hamı birdən 

döndü. Ucaboylu adamdı, camaatın başı 

üstündən əllərini  silkələyirdi. -İndi deyərəm, 

gəlib səni deşik-deşik eliyəllər, əlli-ayaqlı 

gedərsən! Aranı qatmağına bax... 

-Narahat olma, ay Partkom, vallah bunun 

dediyini heç kəs başa düşmür...elə mənim 
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özüm, nə qədər yadımda saxlayıram, yadımda 

qalmır... -Qarakəlləoğlu Partkomu camaatın 

arasından çıxardıb araladı, amma Partkom 

yenə əllərini silkələyə-silkələyə qışqırırdı... 

Elə həmin axşamı mənə, - qaç, - dedilər, 

qaçırtdılar. Artıq rayona  çatdırmışdılar. İşin 

ikisini də kəndin özü gördü; xəbəri də kənd 

verdi, qaçırtmağı da kənd elədi; dovşana qaç, 

tazıya tut... Gürcüstana addatdılar, ordan da 

Bakıya, sonra da qayıdıb rayona zəng elədilər 

ki, qaçdı.  

O gedəndi, arada bir quruca adını eşidirlər, 

özü də Dövlət Radiosundan, gah şairlik eləyir, 

gah aşıqlıq...son vaxtlar da belə bir söz çıxdı 

ki, erməni qızı alıb, bəs deməzsənmi, qızın 

atası da varlı Bakı ermənisidi, mayor 

Sevortyan... 

Həə...o vaxtdan kəndə gəlmir, ara-sıra 

qardaşının üstünə teleqramlar göndərir, 

vəssalam, “...anam necədi, Uğurlu, başına 

dönüm, bilirəm ev tikdirirsən, köməyim dəymir 

sənə, amma  pula doğru sürətlə irəliləyirəm, 

bu yaxınlarda göndərəcəm... anamnan 

muğayat ol!” 
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Anası da, yıxıla-qalxa, qapı-qapı düşüb 

oğlunun məktubunu axtarırdı, teleqramı 

görəndə də Partkomun qapısının ağzında çır-çır 

çığırırdı: 

-Bu məktub döyül, məni allatmayın, belə 

məktub olmaz, bu, əsgərlik kağızıdı...Booy, 

Allah mənə ölüm ver, uşağı davaya aparıblar, 

ay Partkom, ay camaat, ay el, sizə qurban 

olum, dava harda gedir? Haradı ora? Başınıza 

dönüm, görün neynirsiz!   

Xeyli vaxtdı beləcə, kəndin diliylə desək, 

sayıqlaya- sayıqlaya yaşayırdı. Sonra yatağa 

düşdü, “... oğlunun kürlüyünü eləyir ”, dedilər, 

yığışıb oğluna teleqram vurdular: “...sroçno 

priyezjay, mat tyajelo bolna...1”    

Gürcüstandan yola saldılar ki, ermənilərin 

əlinə keçməsin... Belə də oldu, unutmayaq, 

İmirxanlı teleqramı alan kimi, yəni min doqquz 

yüz yetmişinci illərin axırında  Yerevana, ordan 

da Gürcüstan yoluyla kəndə gedəcək... o 

maraqlı səfərin şahidi olacağıq, yadımızda 

saxlayaq... 

                                                           
1
 Tez gəl, anan ağır xəstədir... (rusca). 
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İndisə min doqquz yüz səksən səkkizinci 

ilin yaz aylarındayıq... Narahatçılıq elə kəndə 

girməmişdən bilinir, səs- səmir yoxdu, 

İmirxanlının dediyi olmasın, öz evində də 

bağıra- bağıra danışan kənd adamlarının  səsi 

eşidilmir... hamı başı aşağı harasa gedir, 

amma heç kim bilmir, hara gedir; qapı 

heyvanları da həmişəki kimi deyillər, bunun 

fərqinə varan olmasa da, it səsi gəlmir 

kənddən, nələr olacağını bəlkə də yiyələrindən 

yaxşı bilən qapı itləri içindən- içindən ulaşırlar. 

Kəndə gələn yollar düşüncələrdə məftil kimi 

dartınıb səs eləyir... 

Əli- ayağı tutan yığışıb gedib. Bu günlərdə 

sədr də getdi, ferma müdiri də, bir yerdə 

yığışdılar...Sədrin yerinə də  elə ferma müdiri 

danışdı, idarənin eyvanına çıxıb əlini uzaqdan - 

uzağa kəndin üstündə gəzdirib dedi: 

 -Sədrimiz telefonnan danışır, ay bizim 

camaat, - yuxarıları göstərdi, -oralarla əlləşir 

bayaqdan, indi gedəcəyik, işləri düzəldib 

gələcəyik, siz salamat qalın... 

Hələlik salamatlıqdı, kənd elliklə işığı 

sönmüş kimi olsa da yerindədi, çoxunun ağlı 
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kəsmir, inanmırlar ki, evi- eşiyi atıb çıxıb 

gedələr. 

Uğurlunun özü təzə evinə yenicə köçüb, 

öldürsələr də evdən çıxan deyil, camaat bilir 

bunu, iki mərtəbəli evdi, dişi-dırnağıyla, axır ki 

tikdi, qurtardı. Qardaşı İmirxanlı bu neçə ildə 

bir qəpik də göndərmədi, amma Uğurlu hamıya 

deyirdi ki, onun puluyla tikmişəm...Qaraca 

müəllim o gün evə baxıb- baxıb: “...-Sən də 

vaxt tapdın ev tikdirməyə...” dedi . Bunu bir 

neçə ay qabaq qarda boranda bir yığın 

erməniylə it boğuşdurmaq adına kəndə gəlmiş 

Şaliko Sumikyan da dedi, xeyli güldü, “...sən 

evi erməniyə tikirsən, ay kirvə, özüvə yox...” 

belə dedi, hələ yanaşı dayanıb Uğurluyla şəkil 

də çəkdirdi.  

-Şükür sənə, ay Allah...! 

Həyat yoldaşı Şallı boyludu, amma hələ 

boyundakı yük hiss olunmurdu, evlə üz- üzə 

elə durmuşdu, elə bil ev deyildi, evin yerindən 

Ay doğmuşdu, indi salavat çevirəcəkdi, elə 

çevirdi də: 

-Allah, sənə şükür!- bir də dedi. 
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 Uğurlu ikinci mərtəbədəydi; arvadının 

əlləri o qədər iri göründü ki, məətəl qaldı, öz 

əllərinə baxdı, öz əllərindən də iri...Heç fikir 

verməyib, “...həə, bu daşların hamısı bir-bir 

onun əllərindən gəlib keçib...gedim əllərindən 

tutum,”  pilləkənləri endi, içini yandırıb-yaxan 

göynərti dolaşırdı...Amma əllərindən tutmadı, 

əyilib başını qarnının üstünə qoydu, xeyli 

beləcə qaldı, sonra yavaş-yavaş dikəldi, evlə 

üz- üzə durdular...Evin arxası əkin yeridi, əkilib 

amma səpilməyib. 

-Yerin hamısını lobya eliyəcəm... anam 

deyərdi, lobyanın qarnı var, balalıdı, lobya ək, 

bərəkət gətirəcək...yadındadı? –Uğurlu 

gülümsəmək istədi, heç nə alınmadı.  -Sabah 

tezdən toxum almağa gedəcəm. 

-Hara? - Gəlinin qorxusu bir andaca su 

kimi başından aşağı axdı. -Qoymaram rayona 

gedəsən. 

-Heç nə olmaz...bazar bağlanmayıb ki, o 

qədər gedən-gələn var...Bu boyda ev 

tikmişəm, əkib səpməyim?!  

                        

Ölümün şəkli... 
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...Bazarı qarış-qarış gəzib bir çanta toxum 

almışdı, çantada hər nə desən vardı, 

günəbaxan tumuna qədər...Bəlkə də yazağzı 

olduğundandı, toxumu bütün ruhuyla özü də 

hiss eləyirdi; qardaşı yanında olsaydı, deyərdi, 

torpağın kimi sən də cücərəcəksən...belə 

düşüncələr içində gəlib dayanacağa çatdı. 

Avtobusda adam çox idi, heç kəsə fikir 

vermədən qalxıb arada dayandı, çantasını da  

qoydu ayaqlarının arasına. Gözucu boylandı, 

hamısı ermənidi...içini otluq kimi ayaqladılar 

elə bil. 

“Qaraca müəllim düz deyirmiş, bizim 

bazara gedənnərimiz avtobusla getmirlər ki, 

atla gedib atla da gəlirlər...hələlik ona görə 

salamatlıqdı. Mən də gərək atla gələydim,”- 

fikirləşdi. Bizimkilərdən yalnız iki nəfərdi, 

kəndçiləri Arıqla arvadı qabaq sırada bir cüt 

dovşan kimi bir-birinə sığınıb döyükə- döyükə 

oturublar, gözləri böyüyüb nə boyda olub, heç 

bilmirlər hara baxırlar, ağzı bağlı bir dolu 

kisəni də aralarına alıb əllərini də  üstünə 

qoyublar. Üz-gözlərini qırışdırıb, bürüşüb, 
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sıxılıb elə oturublar ki, elə bil indicə harasa 

hoppanacaqlar. Hamısı narahatçılıqdan, 

qorxudandı. Yan-yörədəkilərin çoxu saqqallı 

gənc ermənilərdi, arada ayaqüstə 

dayanıblar...hamısı qurda lanır, dingildəyir, elə 

bil ayaqlarının altında nəsə var, əzirlər elə bil. 

“Siranuşun şagirdləri...”  

 Uğurlunun canından üşütmə keçdi, niyəsə 

düz göbəyinin üstündən sancı qalxdı, əlini 

ağrının üstə qoyub boylandı...  

Nə haqdasa danışırlar, hə, “Qrunk” erməni 

təşkilatının adını çəkirlər tez-tez, sonra bir 

dəstə şəkil çıxardıb öz ara larında baxmağa 

başladılar. Şəkildəki adamın biri Şalikodu, Şali -

konu tanıyır, Sumikyan Şaliko, yanındakını 

tanımadı. Şəkillərin bir neçəsini yenə 

çevirdilər, özünü gördü, Sumikyan qolunu onun 

boynuna salmışdı...“...hə, it boğuşdurmağa 

gələndə çəkdirmişdilər...” Sevincək boynunu 

əlində şəkil olan saqqallıya sarı uzadıb: 

-Kirvəmdi... -dedi, gülümsədi. - Du um 

dığanes?! 2  – qolunu qaldırıb yanında çiyin-

                                                           
2-Sən kimin oğlusan? ( ermənicə)  
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çiyinə dayanmış saqqallının boynuna salmaq 

istədi. Saqqallı da gülümsəyirdi, hamısı 

gülürdü, eyni cür, eyni rəngdə. -Yes kez çem 

canançum, axır, axber, um dığaes?3 –Bu boyda 

sözün hamısını bir nəfəsə dedi. 

Oğlan Uğurlunun əlini çiyninə qonmamış 

tutub aşağı endərdi, şəkili azacıq qaldırıb bir 

də göstərdi, təmiz Azərbaycan dilində soruşdu:  

-Sənsən? 

-Mənəm, - dedi, yenə sevinə-sevinə. - 

Yanımdakı da Şa likodu, Sumikyan...Biz 

kirvəyik. Postalçı Şaliko...Şalikoin çes ca-

nançum?4- Yenə istədi saqqallını qucaqlasın... 

 Aralığı tutmuşdular, yaxınlaşdılar, 

sıxlaşdılar, Uğurlu arada qalıb görünməz oldu.  

-İmirxanlının qardaşısan sən...? 

Dinmədi,  bir anın içində canını sızıltı 

bürüdü...bayaqkı sancı indi başında vururdu. 

                                                                                                                 
 
3  -Mən səni tanımadım, axı, qardaş kimin oğlusan? 

(ermənicə). 

4 -Şalikonu tanımırsan? ( ermənicə) . 
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-Hə, - dedi, yenə ermənicəyə keçdi, bəlkə 

ermənicə bildiyinə görə bağışlayalar...-İnçe 

badahel? 5 – səsi xırıltıyla doldu, elə bildi ağzı 

qandı, səsinin birdən- birə bu hala düşməyinə 

özü də məətəl qaldı. 

Balacaboy erməni aradan keçib üz- üzə 

durdu, Uğurlu onu indi görürdü, hardan 

çıxdığını bilmədi. Hamısı bayaqdan gülüm-

səyirdi, balaca boylu erməni də gülə-gülə şəkili 

aşağıdan yuxarı ona uzatdı:  

-Tut...! 

Uğurlu şəkli alıb bilmədi neynəsin, 

çaşqınlıq içindəydi, aşağı əyildi ki, balacaboy 

erməniylə bir boyda olsun. Balacaboy erməni 

şəklin bir ucundan tutmuşdu, o biri əlindəki 

bıçagı indi gördü, tiyəsi alaqaranlıqda düz 

Uğurlunun gözlərinin içinə baxdı. Bıçağın 

üstünə hardansa işıq düşdü, elə bil, Uğurlunun 

canında parıldadı. Balacaboy əlindəki bıçaqla 

şəkili iki yerə böldü, Sumukyan Şaliko olan 

tərəf də əlində aradan çıxdı... Təzədən 

sıxlaşdılar, hamısı gülümsəyirdi. 

                                                           
5 -Nolub? (ermənicə) . 
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-Türksən sən? 

Avtobusu səs-küy bürümüşdü, ermənilər 

oturacaqlarda iki-iki, üç-üç bölünüb 

çığırışırdılar “...sən türksüz yaşayammayacaq-

san, bilməlisən bunu! Acınnan öləcəksən”. “ ... 

əgər sən doğrudan da belə fikirləşirsənsə 

erməni deyilsən...” hərə bir söz deyirdi, ona 

görə də gənc ermənilərə fikir verən yox idi.  

-De ki, mən türk deyiləm, buraxaq səni...! 

– Saqqallılardan uzunboylusu Uğurluyla nəfəs-

nəfəsə dayanmışdı. Uğurlu əlində də şəkilin 

yarısı bilmirdi neyləsin.  

“...Şallının sözünə baxaydım gərək, 

kənddən çıxmayaydım...” üzünü arvadının 

qarnına söykəmiş halda özü öz gözlərinin 

qabağına gəldi... 

-De ki, musurmanam, türk deyiləm...  

Balaca boylu erməni yenə aralarında 

dayandı, bıcaq əlindəydi, tiyəsi yenə hardansa 

işıq götürdü, bərq vurdu. 

-Axı, sənin özün mənə türk düyirsən... 

-Yox, sən öz dilinlə de ki, ay camaat, ay 

ermənilər, mən türk deyiləm... 
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Uğurlu ağlamaq istəyirdi, ağlayıb ağlayıb 

deyəcəydi bəlkə də, amma balacaboy erməni 

tələsdi, bayaqdan özünə yer tapmayan, tiyəsi 

göz gətirmiş bıçağı elə gözlənilmədən vurdu ki, 

Uğurlu elə bildi avtobus qarışıq suya girdilər, 

çünki, hər yan birdən-birə buza 

dönmüşdü...Əlini qarnının üstə qoyub sıxdı, 

yanındakı sırada oturmuş saqqallı da elə bunu 

gözləyirdi, qalxıb yerini ona verdi... 

Bir küncdə üzü pəncərəyə oturmuşdu, 

gülümsəyirdi, səs- səmir yoxdu, artıq. Erməni 

kəndində hamı tökülüb gedib, qabaq sıraların 

birində Arıqla arvadı qalıb, hələ də tərpənmir-

lər...Bayaq da avtobusdakı qorxunu adamdan 

çox heyvan kimi duyduqlarından heç nə 

fikirləşmirdilər. Arvad istədi dönüb baxsın, kişi 

öləzimiş səsiylə: 

-Baxma, - dedi. 

Avtobus erməni kəndini keçib üzü yuxarı 

qalxırdı, bələni aşan kimi Azərbaycan 

türklərinin yaşadığı kəndin işıqları közərəcəkdi. 

Uğurlu yenə gülümsəyirdi, amma bu gülüş 

artıq tərpənmirdi... 
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Avtobus enişə düşən kimi qabaq sırada 

oturmuş ər-arvadın ayaqları qana batdı. Əvvəl 

heç nə anlamadılar; arvadın yadına birinci arpa 

kisəsi düşdü, kisəni tərpədəndə altını qanla 

dolu gördü... 

Kəndin girəcəyinə çatmışdılar. Arıq kişi 

Uğurlunu silkələyirdi, ayağı qanın içində olsa 

da, öldüyü ağlına gəlmirdi... Sürücü avtobusu 

kəndə çatmamış saxlayıb qaçmışdı. 

Kənd arvadın səsinə axıb gəlməkdəydi. 

Qaranlıq enirdi artıq...Arıq avrobusun 

pəncərəsindən: 

-Gəlin, ay camaat, - deyirdi, - gəlin, 

öldürdülər! 

Kişinin səsini heç kim tanımırdı, ayrı adam 

səsiydi, öskürə- öskürə qışqırırdı: 

-Heç nə bilməmişəm, yanımdaca 

öldürüblər! Aya, məni də siz öldürün.... – 

dediyi doğruydu, xəcalətindən ölmək istəyirdi, 

avtobusda donubmuş, donu indi açılırdı, bir-iki 

kərə özünü ora-bura vurdu, başını-gözünü 

yaraladı... 
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Şallı heç nə anlamadı, Uğurlunu qan içində 

görsə də, bir şey başa düşə bilmədi...Kimsə 

dedi: 

-Soyuyub, canı buz kimidi... - Medallı 

kişidi, dizini qatlayıb qarın üstə çökmüşdü, 

kəsik ayağı elə öz boyunda, yəni kəsildiyi 

qədərində qarın üstündəydi, yavaşcadan 

yanındakına dedi. - Hardasa bir saatdı...! - 

Sözünü bitirməmiş, hönkürməyindən özünün 

də xəbəri olmadı.  

Şallı səmtini itirmişdi, erməni kəndinə tərəf 

gedirdi... tərsinə, qaytardılar, gəlib çıxanda 

Uğurlunun qanını yuyurdular. 

- Allahsız erməni, düz göbəyinin üstünnən 

vurub...! 

Şallı ərinin ölümünü oynayırdı, heç nədən 

xəbəri yoxdu; ayaqları qara sancılı, qollarını 

yalnız özünün duyduğu ahəng altında tərpədə-

tərpədə yırğalanırdı. Kənd camaatı yas yerində 

olsa da, içindən- çölündən yığışırdı artıq... 

 

*** 
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Elə həmin vaxt erməni kəndində Aped də 

onu dedi: 

-Daha qalmazlar, - dedi, - innən belə 

onnarı kəndə bağlasan da qalmazlar. Bir- iki 

günə çıxıb gedərlər.  

Sumikyan Şaliko şəkillərə baxırdı, 

Siranuşun şagirdləri də başının üstündə. Üç 

şəkli ayırıb qoymuşdular qırağa. Şəkillər iki 

bölünmüşdü, yarısı yox idi, bu bölünmüş 

şəkillərdə təkcə Şalikodu, üçündə də 

gülümsəyirdi: 

-Üçü artıq yoxdu, hı? - Əliylə də “yox”u 

ifadə elədi, havada yelləyib  Siranuşun balaca 

boylu şagirdinə sarı uzatdı. 

-Hə, artıq üçü yoxdu, üç türk yoxdu artıq...  

- Balacaboy erməni gülümsəyib əlini şəkillərin 

üstünə qoyub saydı. - Qalıb altısı, -dedi, - 

qalanlar ayr ı-ayrı kəndlərdədi. 

-Kimdi? - Siranuş yorğana bükülüb divanda 

oturmuşdu, neçə gündü ağrıyırdı, indi 

akademik Ulubabyanı gözləyirdilər ki, dava-

dərman gətirib gələcək. Amma neçə vaxtdı, 

heç kəsə məhəl qoymadan deyinirdi: - Türk 

Ayişə ölənnən sonra ağrı larım qayıtdı təzədən. 
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- Yanına gələn ermənilərin hamısına belə de -

yirdi: - Türk Ayişə öldü, məni o sağaltmışdı.- 

Dikəlib Şalikogilə tərəf baxdı, bir də soruşdu: - 

Kimdi öldürdüyünüz? 

Şaliko yanındakılara işarələr eləyə-eləyə 

Siranuşa sarı getdi; yəni, “Uğurlunun olduğunu 

deməyin...” saqqallılar bir şey an-

lamadıqlarından, çaşıb qalmışdılar.  

-Yox, ölən Uğurlu deyil, onnan işimiz 

yoxdu,- Şaliko belə deyib Siranuşu dikəltdi, 

yatağının önündə diz çöküb gülümsədi.- O, lap 

çıxıb getməsə də bir şey eləmərik, bir türklə 

yola getmək olar...-Siranuşun şagirdlərinə 

baxıb göz vurdu.- Bilirsiz,- dedi, - Uğurluyla 

bunnar bir yerdə böyüyüblər, Xan dəyirmanı 

vardı, iki kəndin arasında, orda həmişə bir 

yerdə olublar, bunnarın babaları kirvəydi.  

-Uzat məni... - Siranuş təzədən uzanıb 

gözlərini yumdu, kiprikləri yaş içindəydi.  - Türk 

Ayişə ölənnən sonra ağrılarım təzədən qalxdı.  - 

... bu sözləri bu dəfə özü özünə deyirdi...  

Siranuşun şagirdləriylə Şaliko şəkillərə 

baxır, iki şəkil bu bazar günü  iki yerə 
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bölünməlidi...yarısı öləndə qalmalıdı, yarısı da 

öldürəndə... 

Siranuş unuduldu yenə, baş-başa 

vermişdilər, plan cızırdılar... ki, bu iki şəkli 

harda iki yerə böləcəklər.  

İki ay bundan qabaq da elə burdaca baş -

başa  verib fikirləşirdilər ki, türk kəndinə necə 

getsinlər...ölməli olanları nece öldürsünlər... 

 

Türk kəndinə doğru... 

           

İki ay bundan qabaq, 1988-ci ilin yanvar 

ayının əvvəlləriydi, dizəcən qar yağmışdı, onda 

da elə beləcə, Siranuşun evinə yığışmışdılar, 

türk kəndinə getmək istəyirdilər, amma b ilmir-

dilər necə getsinlər...Rayon xəstəxanasının baş 

həkimi, hamının “varjaped” 6  dediyi akademik 

Ulubabyandı, dəriyığan Apeddi, Siranuşun 

şagirdləri, Şaliko Sumikyan, bir də bazarkom 

Civandı, it saxlayan Civan da deyirlər, o da indi 

girdi içəri. Bayaqdan fikirləşirlər ki, türk 

kəndinə nə adla getsinlər, birdən atallar, 

                                                           
6 Ustad, müəllim.  (ermənicə) . 
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atışma olar. Neçə gündü, türk kəndlərindən 

ağlasığmaz xəbərlər gəlir; “...azərbaycanlılar 

silahlanıb...” 

Siranuşun üzü pəncərəyədi, özü də bilmir 

yatıbmı, oyaqdımı...xəyalında Xan dəyirmanının 

novundan ayrılıb gələn arxın töküldüyü yerə 

tor bağlanıb, içində balıqlar çırpınır, Uğurluyla 

bir yerdə balıqları tordan çıxardırlar...on iki on 

üç yaşlarındadırlar...əllərində küyül-küyül 

balıqlar, gicitkanların arasında Uğurlunu 

öpür...beləcə, xeyli vaxtdı gözünün qabağından 

çəkilmir. 

Şalikogil susub akademikin məsləhətini 

gözləyirlər ki, türk kəndinə getməyin yolunu 

deyəcək. İt saxlayan Civan da qapını indi açdı, 

Ulubabyan onu görən kimi nə  fikirləşdisə, 

gülümsədi...yanındakılar rahatlanıb bir- birinə 

baxdılar: “ tapdı, akademik...” 

-İt boğuşdurmağa gedirik...hazırsan, 

Civan? - akademik Ulubabyanın gözləri qırış-

qırış olmuş sifətində muncuq kimi parıldadı.  

-Hara?! - Civan sevinc içində otaqdakıları 

bir də gözdən keçirdi. -Mənim itlərim  həmişə 

hazırdı. Hara gedirik? 
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-Türk kəndinə...! 

Qalxdılar. Siranuş nəsə demək istəyirdi, 

artıq onlar yola çıxmışdılar, dikəlib dallarınca 

baxdı, arıqladığından gözləri daha da 

böyümüşdü, baxışları ağrı qarışıq qışqırtıyla 

doluydu, Uğurludan nəsə demək istəyirdi, 

amma dəriyığan Apedin sürdüyü “Villis” 

markalı maşın yoldaydı, türk kəndinə gedən 

yoxuşu qalxırdı... 

Neçə gündü gediş-gəliş yoxdu, bir neçə 

yerdə rus- sovet əsgərlərinin düşərgəsi salınıb, 

amma əsgərlər səbəbini bilmədən, 

düşünmədən daha çox erməniləri qoruyurlar. 

Bunu türklər tək-tək adamlar halında bilsələr 

də, elliklə anlamırlar, tək adam halında 

istəməsələr də elliklə əsgərlərə qulluq 

eləyirlər, hər axşam pay aparırlar, yedirib-

içirirlər, “...əsgərdilər, anaları yoxdu...” amma 

tüfəngləri yığanda türklərin tək-tək 

adamlarının, daha doğrusu, İmirxanlının 

dedikləri düz çıxdı, silahları elliklə yığdılar, elə 

bil heç kəsi tanımırdılar, üzləri dönmüşdü... 

Kəndin Arıq dediyi kişi camaatın içində qışqıra-

qışqıra qalmışdı: “...mən necə deyim ki, bi r 
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aydı yemək verirəm sənə, sən mənim tüfəngimi 

mənnən alıb niyə erməniyə verirsən?”  Ona 

görə də elliklə, “...bizə dərs olmur daa...” 

deyib özlərinə çəkilmişdilər, kənddən 

çıxmırdılar. Ordan-burdan qanlı xəbərlər gəlirdi 

amma...Hər şey - bütün hərəkətlər - yerindən 

qopmuş kimiydi, yerindən oynadığına görə heç 

nəyə inanılası deyildi... 

-Turki cınund...! 7 - akademik Ulubabyan 

sonrasını türkcə söydü. - Türkdən dönmə 

köpəyoğlu! - Başını maşının pəncərəsindən 

çıxardıb tez də içəri saldı. Rayonun 1-ci katibi 

İsrailyanı söyürdü, dünən yanında olmuşdular, 

yanından çıxandan söyür elə. İsrailyan 

Yerevanda keçirilən qapalı müşavirədən yenicə 

qayıtmışdı, amma ordakı çıxışı bütün 

Ermənistana bir deyəndə yayılmışdı, bu  ucqar 

dağ rayonuna da özündən qabaq gəlib çıxdı. “-

Bəlkə tələsməyək, yoldaş Arutunyan, 

azərbaycanlıları Ermənistannan çıxartmaqla 

təsərrüfatımızı, əkin-biçinimizi, bağlarımızı, ən 

                                                           
7 -Türkdən dönmə...(ermənicə)  
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əsası, bazarlarımızı məhv etmiş oluruq, bəlkə 

bunların qovulmasının başqa variantı...  

-Kezi cınoğin.... 8  -SSRİ xalq artisti Sos 

Sarkisyan o boyda boyuyla qalxıb   İsrayilyanı 

sürüyüb tribunadan yerə salıb... bu söz-söhbət 

Ermənistanı kənd-kənd, oymaq-oymaq dolaş-

maqdaydı... 

-Türkdən dönmə, çatlaq...!  

Şaxtaydı, soyuq maşının pəncərəsindən su 

kimi axır, hər şey buz bağlayırdı. Erməni 

kəndindən indicə çıxsalar da, qarı yarıb türk 

kəndinə keçə bilməzdilər, o səmtdən iliyə 

işləyən sazaq gəlirdi, maşının üzünü 

döndərdilər. 

-Gedərik, birdən qayıdammarıq... türklər 

yavaşca- yavaşca dərimzi soyar, - dəriyığan 

Aped dedi, yanakı Ulubabyana baxdı. 

Ulubabyan bayaqdan gülümsəyirdi, Aped bir 

şey anlaya bilmədi, “...nəsə qurur yenə...” 

 Yetmişinci illərin ortalarınacan at 

arabasıyla türk kəndlərinə düşüb dəri yığardı, 

indi rayon mərkəzində iri mağazası var. 

                                                           
8 -Səni doğanın...! (ermənicə)  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Arabasını söküb düz mağazanın həyətində 

saxlayır, təkərlərinin üstünə iri erməni 

hərfləriylə yazıb: “SKİZBUNK”, yəni, “baş lan-

ğıc”. Atı da bir az aralıda otlayır. Nə vaxt 

getsən, elə beləcə görərsən. 

 -Məni sən pullu elədin... 

Sözün nədən getdiyini bilsələr də, dost-

tanış həmişə sataşır: 

-Kimi deyirsən Aped? Kim pullu eləyib 

səni? Türkləri deyirsən?!  

-Yox, canım...! - Əllərini gen-gen açıb 

təkərin üstündəki yazını göstərər:  

- Acınnan ölmüşdüm yoxsa...  

Amma rayon mərkəzində univermağı olsa 

da son vaxtlaracan, yəni elə bu ötən yayacan, 

yenə türk kəndlərini qapı-qapı gəzib dəri 

yığırdı...  

İndi yelin-sazağın sovurub iki dağ arasına 

doldurduğu qar tayını keçə bilmədikləri üçün 

maşını saxlayıb üzlərini döndərmişdilər 

gəldikləri yerə. Aped araq ağzı açırdı ki, maşın -

dakılara araq süzsün, özü yerdə, o birilər 

maşındaydı.  
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-Soyuq it kimi yeyir adamı... -dedi, it 

saxlayan Civan, başını çıxardıb tez də içəri 

saldı...Rayonun mərkəzi bazarının bir küncündə 

yer ayırıb saxladığı itlərindən danışırdı bayaq-

dan... Apedsə araq süzə-süzə türk kəndinin 

ötən yay gününü xatır layırdı... 

                          

*** 

 

1987-ci ilin yayı idi, elə həmin bu maşını 

türk kəndinin ortasında saxlayıb qapısını açıq 

qoymuşdu, kəndin kişiləri Apedin başına 

yığışmışdılar. Arvad-uşaq gətirdikləri dərilər i 

maşına yığırdılar. Bu dərilər də, bu arvad-uşaq 

da Apedin başına yığışmış kişilərin olsalar da, 

özlərini elə aparırdılar, elə bil bu arvad-uşaq 

onların deyildi, bu dəriləri də öz əlləriylə soy -

mamışdılar... Apedlə xırdaca-xırdaca 

məzələnməkdəydilər... 

-Aped, “başlanğıc” sözünü arabaya 

yazmısan, atın dalına da yaz...  

Kəndin Arıq dediyi, adının doğrudan da nə 

olduğu çoxdan unudulmuş arıq adam belə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

deyəndə Aped başını salıb xeyli dinmədi, 

birdən: 

-Arıq, indi sənin qulağını kəsərəm,  -deyib  

əlini maşına atdı, atan kimi də  tüfəngi 

götürməyi bir oldu, qoşalüləydi, oynada-

oynada Arığın üstünə getdi. Kəndin yan-

yörədəki kişiləri təzəcə fikirləşirdi ki, türklərə 

bu qədər ərki olan bu məzəli erməniylə daha 

nə təhər məzələnsinlər, tüfəngi görən kimi qu -

ruyub qaldılar. 

-Aped kirvə, həmişə zarafat elədiyin 

adamdı, indi noldu sənə? 

Arıq elə doğrudan da arıq adamdı, burnunu 

çəkə-çəkə adamların arasından boylanırdı, üz- 

gözündə yenə nəsə demək istəyi gəzişirdi. 

Qarakəlləoğlu əyilib onun qulağına pıçıldadı:  

-Dinmə, onnarın qan axtaran ilidi, sus... 

-Görün aşıq Ayvaz hardadı, Apedin xətrinə 

saz çaldıraq. 

-Zarafat eləmək istədi, ay Aped ...  

Aped tüfəngini başı üstə silkələyib Arığa 

tərəf getdi: 

-Mənnən daha elə zarafat eləmə! 

 Arıq əllərinin ikisini də ona sarı uzatmışdı: 
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“Qaxdağan erməninin qudurmağına bax...” 

deyəmmədiyi söz Arığın boğazında yüz 

yerindən açılıb yığıldı.  

-Bəlkə Arıq türk xəngəli bişirtsin, söhbəti 

orda eləyək? - Müharibədən tək ayaqla 

qayıtmış, medallarını hələ də sinəsində 

daşıyan, ucaboylu, sarışın kişi qoltuq ağacına 

söykənib bayaqdan tamaşa eləyirdi, işi belə 

görüb yanlarına əyilə-əyilə irəli yeridi, medallar 

qəribə bir avaza düşüb orkestr səsi çıxartdı. 

Kənddə hamı bilirdi ki, Medallı Göyüş 

medallarını oxutmaq ücün belə yeriyir.  

Aped, əlində də tüfəng, medalların 

zümzüməsi kəsilənəcən tərpənmədi... 

Bir neçə adam Apedi araya alıb, Arığın 

evinə xəngəl yeməyə gedirdilər. 

Aşıq Ayvaz qapısının ağzında oturub sazını 

kökləyirdi, aşığı görən kimi hamı birdən 

qışqırdı: 

-Sazını da götür, gəl, iş var. 

Aşıq Ayvaz Apedi indi tanıdı: 

-Ay Aped, bu türklər hara aparır səni, əsir 

götürüblər? 
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-Həə, sünnət eliyəcəklər, sən də gəl, bir 

ucunnan da sən tut. 

Aşıq Ayvazın sazı əlindəydi, astaca-astaca 

dınqıldadırdı. 

-Sazı əlindədisə cavabını verəcək.  - Medallı 

kişi dedi, sakitcə. 

-“Kəsiləsi başın ikən kəsəllər sünnətini...” -

Aşıq Ayvaz bunu deyib bir ayaq yuxarı qalxdı, 

ayagının altına nəsə qoydu, deyəsən.  

Əvvəl heç kəs heç nə anlayammadı, 

duruxub bir-birnə baxdılar, birdən medallı kişi 

elə güldü, qonum- qonşuda kim vardı, hamısı 

bayıra çıxdı. 

Kəndin görünən tərəfini gülüşmə 

bürümüşdü.. 

-Şanvordi... 9 , nə dedin, niyə gülür bu 

camaat?! Mənim nəyimə gülür?-  

Aped özünə yer tapa bilmirdi. 

Arıq onun qolundan tutub evə tərəf çəkdi:  

-Gəl, evdə deyərəm, burda deyilməz . 

                                                           
9 Köpəyoğlu (ermənicə) 
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İkisi də dəstənin qabağına düşüb yanaşı 

gedirdilər, evə az qalmışdı, Arıq ayağının 

ucuna qalxıb: 

-Aped, bayaq qulağımı kəsmək istəyirdin, 

hə ?! 

-Lazım gələr, kəsərəm, turki dığa 10 , 

Andronikdən artıq deyilsən ki! 

 

*** 

 

...İndi, 1987-ci ilin bu şaxtalı havasında 

Aped stəkanlara araq süzə-süzə bir neçə il 

bundan qabağın yay günlərini xatırlayır; türk 

kəndində bir yay günü... 

-Lazım gələr, lap başını da kəsərəm, Arıq 

türk! - Ürəyində dediyini bir də aşkara dedi, 

dönüb türk kəndinə baxdı... 

Bunun  kimə deyildiyinin fərqi  yoxdu artıq, 

türkə deyilir, bəsdi, nə vaxt deyilir, harda 

deyilir, kimə deyilir, niyə deyilir. Deyilməlidi, 

vəssalam. 

                                                           
10 Türk oğlu (erməni) 
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-Yaşasın, dənizdən dənizə Böyük 

Ermənistan...! - Şaxtadan qırov bağlayıb buza 

dönmüş badələri başlarının üstə qaldırdılar. Elə 

o şəkildə də dikə çıxıb, bir yerdə türk kəndinə 

baxdılar. –Bunnarı, bu kəndi qova bisək, 

hamısı gedəcək! 

Türk kəndinin itləri hürüşürdü, hər tərəf 

qarla örtüldüyündən, uzaqlar yaxınlaşmış 

kimiydi. 

-Mən onların itlərini səslərinnən tanıyıram.  

- İt saxlayan Civan əlini kəndə sarı uzadıb 

havada dairə cızdı, nəsə götürdü elə bil.  - Bax, 

o hürən, Qarakəlləoğlunun itidi, - dedi, yenə 

əlini qaldırıb eləcə saxladı. - Neçə it apardım 

boğuşdurmağa, mənim itlərimin hamısını 

boğdular. 

Ulubabyan maşından düşüb yıxıla-qalxa 

gəlirdi, Şaliko Sumikyan qolundan yapışmışdı, 

amma özü yıxılmağa daha çox hazır idi.  

-Gedə bilsəydik, türk xəngəli yeyərdik, hıı, 

varjaped?!- Aped əlindəki badəni Ulubabyana 

uzatdı. -İç, varjaped, soyuqdu yaman. 

-Türklə xəngəl yemək batdı artıq... 
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Badələri buz bağladığından səslənmədi, 

amma araq içlərinə bıçaq tiyəsi kimi sancıldı. 

Bir anlığa susdular, daha doğrusu, Ulubabyan 

gözlərini kəndə zilləmişdi, fikirdən ayırmaq 

istəmədilər, ayılıb mütləq maraqlı şeylər 

deyəcəkdi... 

Kəndin görünən üzündəki evlərin bacası 

tüstülüdü, tüstülər o qədər qatıdı ki, elə 

bilirsən kəndi  göydən asıblar. 

-Görürsüz, ocaqları necə yanır? - Əlini 

döndərib türk kəndini göstərdi. -Bizimki 

yandırmağa bir şey tapmır, əlini açıb hökü-

mətə, hökümətə də yox, dünyaya, kilsəyə, elə 

ver, deyir. Terder11 də bar-bar bağırır ki, qırıldı 

millət... 

Bilirsiz, nədi yandırdıqları? - Dönüb 

yanındakılara baxdı.- Kərmədi yandırdıqları, 

ona görə də gurdu tüstüsü. Akademik Acaryan, 

allah ona rəhmət eləsin, türkləri sevirdi, 

sevirdi yox, qiymətini bilirdi, amma bunu heç 

vaxt yazmazdı, böyük erməniydi: “bizi diri 

saxlayan türklər oldu, deyərdi, əlimiz rusun əli -

                                                           
11 Keşiş  (ermənicə) 
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nə çatanacan türklər qorudu bizi”, bunu ancaq 

bizə deyərdi...  Bütün bu kəndləri qarış-qarış 

gəzdi, həmişə də “bizim burda izimiz yoxdu, 

biz burda yoxuq”, dedi. 

-Harda yoxuq, varjaped?- Şaliko 

Sumikyanın birdən-birə üzü-gözü əyilmiş kimi 

göründü. 

-Qafqazda. 

-Varjaped, siz nə danışırsınız?!- Aped ora-

bura boylandı ki, görsün kimsə eşitmədi ki.- 

İndi bu  sözü danışallar heç. 

-Tələsmə, Acaryan deyərdi, bizim burda 

izimiz yoxdu, biz Qafqazda olmamışıq, olacağıq 

amma. “Olmamaqla olacağıq” ayri-ayri 

şeylərdi, siz bütün bu dediklərimi anlamasanız, 

buraların qədrini bilməzsiniz. - Əlini yenə türk 

kəndinə tuşladı.- Onlar bu dediklərimi 

unutdular, ona görə də indi bilmirlər oğuz 

nədi, hun nədi, sak-sakat nədi, heç türkün nə 

olduğunu düz-əməlli bilmirlər. Bunları  

yaddaşlarından siliblər, yaddaşları boşdu, 

yurdlarını boşaldacaqlar, - əliylə göstərdi, elə 

bil əlində su qabı vardı. -Təki sən burda 

yaşaya bil, təki sən ocaq qalamağı 
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bacar...Acaryan deyirdi ki, saklar saxladığı 

malın südünü -qatığını içir, dərisini geyinir, 

içindən çıxanı, bax, beləcə, kərmə eləyib 

yandırırdı...tükünnən də xalça toxuyurdular. 

Həmişə də kədərlə deyərdi, saklar bunlardı. - 

Əlini kəndə sarı uzatdı.- Amma bu haqda heç 

vaxt yazmadı, o, böyük erməniydi. 

Hər yan ağappaq olduğundan kəndin 

içindəki  qaraltılar aydınca seçilirdi... Kəndin 

çıxacağında tonqal çatıldı. 

-Bizi gördülər, - dedi, it saxlayan Civan. -

Gör necə qaynaşdılar?! İtlərinə bax, özlərinnən 

betərdi, mən onların itlərini boğdura bilmədim, 

varjaped, gör neçə it saxlayıram, heç biri on -

ların itiylə bacarmadı... Onlar itlərinə də ayrıca 

dərs verirlər; türk dərsi. Bilirsən, varjaped, 

tərsinə öyrədilmiş itləri var. 

-Yəni, necə? 

-Yəni, iti elə öyrədir ki, it qapma, deyəndə 

qapır.  

Varjaped bir şey anlamadığından arada 

əllərini oynatdı... 

-Sonra da desin ki, neynim, itdi da, qapma 

dedim, qapdı. Türkün bicliyi... -Civan belə 
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deyib güldü, niyəsə çöküb türk kəndinə 

aşağıdan baxdı.-Aşağıda adamın gözü 

qamaşmır,- dedi. 

-Bilirsən onların itiylə niyə bacarmırsan?  - 

Ulubabyan ayaq üstəydi. 

-Bilmirəm, varjaped. 

-Çünki erməninin özünün iti yoxdu, 

olmayıb heç, heç eşitmisənmi deyələr, erməni 

iti?! 

Dikəlib bir-birlərinə qarışa-qarışa güldülər. 

-Amma “erməni tarixi” deyirlər, “erməni 

kilsəsi” deyirlər. “Erməni qızı”...Allah onları 

saxlasın! 

-Sağ ol, varjaped, sağlıq sizə...!  

-Bəs neyniyək, varjaped, neçə ildi, it 

boğuşdururam, həmişə də itlərimi boğublar... -

Civan türk kəndinə sarı əllərini silkələdi.   

-İndi kim baxır sənin itlərinə? 

-Türk İbrahimə tapşırmışam, həm də 

bazarda ətçidi... 

-Yaxşı...Firəng itin varmı sənin?  

-Firəng? 

-Hə, yəni, Avropa cinsi... Avropa itləri hər 

şeyə hürən deyillər, soyuqdular, bizə indi elə it 
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lazımdı. Türk iti kimi özündən tez çıxan, 

gözünə nə göründü hürən it yox...  Avropa iti 

tap, sabah aparaq, həm də hazırlıqlarına 

baxaq. 

-Yaxşı fikirdi, - Aped belə deyib varjapedi 

qucaqladı, o birilər də bir-bir gəlib varjapedi 

qucaqladılar...  

-Bəs, hinger 12  İsrayilyana nə deyəcəyik, 

raykom katibinə?! Deyəcək, niyə getmədiz?  

-Heç nə, deyərik, sabah gedəcəyik, bu gün 

hava pisdi. 

-İndi yüz kərə zəng eləyib öyrənib, 

gəldilər, gəlmədilər. 

-Türkdən dönmə köpəyoğlu!... - Maşına 

doğru gəlirdilər, hərəsi varjapedin bir qolundan 

tutmuşdu.Varjapedin canında titrətmə vardı, 

bilmək olmazdı soyuqdandı, yoxsa əsəbdən.- 

Bu alçağın sözünə bax, rayona rəhbər seçiblər 

bunu, özü də erməni rayonuna, incitməyin 

deyir, türkləri... amma deyir, görərsiz, qoy 

getsinlər deyir, acınnan qırılacaqsınız. Heç 

olmasa elə eləyin ki, deyir, razılıqla getsinlər, 

                                                           
12 Yoldaş. (ermənicə) 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

yola salın, deyir. A köpəyoğlu, türk heç öz 

xoşuna evinnən çıxandı?- Maşına çata-çatda 

ayaq saxladı. - Mən onu yaxşı tanıyıram, anası 

da, özü də türklərin qucağında böyüyüb. 

Görmürsən, hara gedir aşıq oxudur.- Nə 

fikirləşdisə dönüb Apedə baxdı.-Səndə də var, 

o xasıyyət, türk toylarında aşıq oxudursan, 

yığışdır bu xasiyyətini. Mənim türk dostlarım 

bilirsiz kimlərdi, ancaq mollalar, sağlara mahnı 

oxuyanlar yox, ölülərə mahnı oxuyanlar... 

-Sağ ol, -dedilər, hınger varjaped, - sən 

hər şeyi dərinnən bilirsən. Sağlıq sənə!  

     

*** 

 

Günəşin özü yoxdu, amma üzü gülümsəyir, 

güclə seçilir harda olduğu, göydən aramsız 

olaraq enən hava yerə yaxınlaşdıqca buza 

dönür, soyuq küləklərə qarışıb üz-gözə çırpılır. 

Yollar buz bağlayıb, göyərib, suya oxşayır, 

gendən baxanda deyirsən çaydı. Qaraxaç 

düzənliyindəki təpəliyə aşırılmış türk- 

azərbaycanlı kəndinin, dediyimiz kimi, 

görünən, görünməyən iki üzü var...Görünən 
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üzü erməni kəndinə tərəfdi, ona görə də belə 

deyirlər, “görünən üz...” Günəş kəndin hər iki 

üzünə eyni cür düşsə də, görünməyən üzü lap 

soyuqdu, Ağbaba-Amasya yaylalarından əsən 

sazaq iliyə işləyir, ona görə də kəndin cavan-

ları bölünüb kəndin çətin, soyuq üzünü onlar  

qoruyurlar... 

-Siz güney tərəfdə olun, güneydən qorxu 

azdı, həm də bura çox soyuqdu, donarsız, - 

cavanlar belə deyib yaşlıları kəndin güneyinə 

göndəriblər. Özləri görünməyən üzdədilər, yəni 

qüzey üzündə. Ocaq qalayıblar, nə gəldi 

atıldığından ocağın tüstüsü ala-buladı. Çay 

içirlər. Yalnız tarix müəllimi ayaq üstədi, əlində 

tutduğu çubuqla uzaqda görünən kəndləri  elə 

bil xəritədə göstərir: 

-Əllicə il bunnan qabağacan buralarda bir 

dənə də erməni olmayıb...kəndlərin adına fikir 

verin, Qursalı, Saral, Qarakilsə, 

Oxçuoğlu...Cücəkənd, Qurdpınar, Qotur- 

Qatnaqpur...  

-Qara müəllim, bunnarı bizə məktəbdə niyə 

demirdiz? 
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-Mənə deyiblər ki, mən də sənə deyəm, 

allah lənət eləsin akademik Balacahunluya, 

dərs deyəndə ancaq erməninin, rusun dediyini 

deyirdi... 

Səhər indi açılsa da, hamı ayaq üstədi, 

amma günün səmti yoxdu, yəni heç kim bilmir 

neynəsin; oğul o yana apardığını qız bu yana 

gətirir. Tapşırıblar, -ağlaşmayın, bu boyda 

hökümət camaatını ayaq altda qoymaz.  -Bunu 

kolxoz sədri dedi...o gün camaatı yığmışdı. 

İndi yoxdular. Direktor, sədr, başqa əli- ayağı 

tutanlar, - gedək kəndin işini düzəldək gələk,  - 

deyib getmişdilər...hələ gəlməmişdilər. Bir 

Partkom kənddəydi, indi də ocağın qırağında 

oturub başını qaldırmırdı bayaqdan. Müəllim 

çubuğunu indi də kəndin sağına-soluna 

tuşlayıb göstərişlər verirdi... 

-Gördüz gəlirlər, siz ora keçin....siz də 

bura. Yarınız yan tərəfdən... yarınız arxadan. 

Bizim silahımız yox, adamımız yox... bizim 

üstünlüyümüz odu ki, ermənini tanıyırıq, tarix 

boyu erməni bizdən qorxub, biz bunnan 

istifadə eləməliyik. Şəxsən mən onnarın 
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qabağına çıxacam, qarşılayacam. Vurur lar, qoy 

vursunlar. 

-Müəllim, bəs bunnar əlli il qabaq harda 

yaşayırdılar, burda deyildilərsə? Bayaqkı 

söhbət yaddan çıxdığı üçün xeyli özlərinə gələ 

bilmirlər. Yada heç nə düşmür. “Kimdi? Nə so-

ruşur?” 

Səs arxadan gəlir, Aytəkin səsidi, səsi 

coddaşıb bir az. Çobanın oğlu Aytək, dördüncü 

sinfəcən ermənicə oxudu, Siranuşun 

məktəbində. Kimya müəllimi Siranuş 

Sumikyana görə onun oxuduğu erməni 

məktəbini hamı belə adlandırır. “Siranuşun 

məktəbi...” Sonsuz Siranuş... 

“-Mənim oğlum da, uşağım da erməni 

xalqıdı, bu xalq varsa, neynirəm oğlu-uşağı! 

Erməni adındakı hərflərin min qat sayı 

qədərində hamı ölüb dirilməlidi ki, Ermənistan 

yaşasın...” - Siranuşun sözüdü, respublikada 

kim yaşayırsa, hamı əzbərdən bilir. 

-Hə, müəllim, hardaydı bunnar bəs? 

Qara müəllim dönür, kəndin 

yeniyetmələridi, boy- boya veriblər, güllə gilizi 

kimidilər, biçimli, gücü içində, irəliyə 
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tuşlanmış. Çoxdular, maşallah! Hamısı birdən 

soruşur: 

-Hardaydılar? 

-Bunnarı Qafqaza ruslar gətirib, iki yüz il 

qabaq, bizim buralara da bolşeviklərlə 

gəldilər... -Qara müəllim dönüb ətrafına 

boylanır, qorxusu üzünə çıxıb, deyirsən indi 

ürəyi gedəcək, neçə gündü gözlədikləri 

erməninin özündən belə qorxusu yoxdu. 

-Onnarın heç vaxt dövləti olmayıb, yalan 

yerdən tarix yazdıqlarına baxma.  - Qara 

müəllimin canı bu şaxtada isti gətirmişdi, 

“xəbər verən olar, görəsən?...Yəni, bu 

günümüzdə də xəbərçilik eləyəcəyik?...” deyə 

düşündü, bayaqdan ocağın qırağında dinməz-

söyləməz oturmuş Partkoma sarı əyildi.- Kən-

din telefonu işləyir? 

-İşləyir, niyə işləməsin?! – Əlinin işarəsiylə 

də əlavə elədi, “...arxayın ol, artıq çatdırmış 

olarlar...” 

Qaraca müəllimin canı təzədən buza 

döndü... İmirxanlı ağbilən İsmayılı xatırladı, 

partkomun bir zəngiylə KQB elə məktəbdən 
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götürüb aparmışdı, neçə il bundan qabaq, hələ 

də bir xəbər yoxdu. 

-Erməninin qabağınnan qaçmaq ölümnən 

betərdi, ölmək min dəfə onnan yaxşıdı.  -

Qaraca müəllim bilmədi bunu niyə dedi...  

Şagirdləri onu araya alıblar, qorxuya yer yoxdu 

artıq. Bu uşaqların arasında heç ölüm də yada 

düşmür... amma tarixlə bağlı heç nə demədik, 

heç nə vermədik, elə beləcə, havaya bö-

yüdülər... 

“...Allah lənət eləsin Balacahunluya, heç öz 

tariximizə yaxınlaşmağa qoymadı, akademikdi 

özü də...Tarix, deyir, atdı, yüyənini hara 

çəksən, ora gedəcək. ” 

 -Onnar Suriya tərəfdən gəliblər, qaraçı 

tayfası kimi, əlifbaları da özlərinin deyil, Suriya 

əlifbasıdı... -Qaraca müəllim bu iki daşın 

arasında çox şey demək istəyirdi, dayanıb fikir -

ləşirdi ki, daha nə bilir. - Dövlət görmüş, 

dövləti olmuş xalq özünü belə görməmiş 

aparmaz, yoldaş Partkom... 

Partkom ocağın yanından elə qalxdı ki, elə 

bildilər ermənilər gəlir, hərə bir yana 

səpələndi. 
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-Mənə niyə deyirsən, əə, bu sözü? Mən 

qurmuşam, erməniyə dövləti?! İndi ermənini 

kəndin üstünə mən gətirirəm?... 

 

Avropa iti... 

 

  Apedin “ Villis “ markalı maşını da elə bu 

vaxt sürüşə-sürüşə türk kəndinə doğru 

qalxırdı. O günkü adamlardı, amma indi 

aralarında bir it də var, qara, yoğun boyunlu 

itdi, gözlərini dikib tük tərpətmədən yola baxır. 

Bayaq bazarkom Civanın qaynadıb verdiyi iri ət 

tikələrindən başqa yaddaşında heç nə yoxdu:  

-Çiy ət olmaz, türk deyil ki, çiy yesin.  - 

Səhər tezdəndi, Civan arvadını güldürməkçün 

belə deyir, bir-birinə sıxıla-sıxıla gülüşürlər ki, 

uşaqlar oyanmasın.  

Arvad bazarda qəssablıq eləyən ətçi 

İbrahimi xatirlayır... Əlində balta, köynəyinə 

sığışmayan əzələli bədəni gözlərinin önünə 

gəlir, əlindəki iri ağızlı baltanı da itə oxşadır:  

-Gedim türk İbrahimnən ət alım? - İtlə 

ərinin arasındadı, ərinin qucağından başını 

qaldırıb baxır. 
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-Gedərsən, - deyir, bazarkom Civan, o biri 

tikəni firəng itinə atır... 

Firəng iti indi maşından gözlərini yollara 

diksə də heç nə görmür, yaddaşında heç nə 

yoxdu, gəyirə-gəyirə bayaqkı tikələrin tamını 

udqunur...Belə çıxır ki maşındakılar da itə görə 

dinib-danışmırlar. Varjaped o günkü paltarını 

dəyişib, qışın günündə başına şlyapa qoyub, 

qara eynək taxıb, o da, demək olar ki, tük 

tərpətmədən yola baxır. 

-Necə dindirirsən firəngi?...İti deyirəm.  - 

Ulubabyan firəng itinin başını sığalladı. 

-Mən hansı dili bilirəmsə o dillə, -tatud 

dur 13 , - görürsən varjaped, ermənicə bilmir. 

Amma rusca bilir. -Day lapu, lapu day!14 

İt qolunu varjapedə tərəf uzatdı.  

Təkərlərinə zəncir bağlanmış yük maşını 

dabanbasırıq gəlirdi. Beş-altı gənc erməni 

maşının üstündə bürüşüb oturmuşdu, maşının 

içi samanlıydı, ayaqlarını samana soxmuşdular.  

                                                           
13 Əl ver (ermənicə) 

14 Ver əlini, əlini ver (rusca)  
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-Kəndə çatanacan özünüzü göstərməyin...  

-Varlapedin tapşırığıdı. 

Bələni aşan kimi kənd görünəcəkdi, gənc 

ermənilər özlərini erməni əsgəri kimi aparsalar 

da, həyəcanlıdılar. 

-Qırmaq lazımdı hamısını! - Saqqallı gənc 

əllərini avtomat silahmış kimi  özünü 

ağrıdanacan sıxıb irəli uzatdı, ayaqları dartına-

dartına samanı eşib samanın içindəki avtomat 

silahı bayıra çıxartdı. - Götürüb qıracam 

hamısını!  

-Silah orda da var... -yanındakı başıyla 

qabaqdakı maşını göstərdi, göydən enən kimi 

adama yapışan şaxtaya, ayaqlarını örtən 

samanlığa uyğun aldığı sahmanı-aramı 

pozmadan çox sakitcə, - lazım olar, qırarıq! - 

dedi. - İndi gözlə. 

-Bu respublika bizimdi, hələ də elə bilirik 

bizim deyil,- üzü-gözü tər-təmiz qırxılmış gənc 

bunu elə belə havaya dedi... 

Türk kəndi görünən kimi maşınlar duruxub 

yerində silkələndi... 
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-Çatırıq deyəsən. -Gənc ermənilər bir-

birinə sığınıb taxtanın arasından  kəndə 

baxdılar... 

Firəng iti də canlandı, kənd tərəfdən gələn 

uğultunun içində it səslərinə dikəldi...  

Yaşlıların, qocaların qoruduğu kəndin 

görünən tərəfində qarın rəngi göyə çalırdı; 

yayda yan-yörəyə sərinlik, dinclik havası yayan 

dağların görkəmi qəzəb, hirs içindəydi, adamın 

üstünə yeriyən kimi görünürdü, arada elə qatı 

sıxıntı vardı ki, deyirdin indicə qar uçqunları 

başlayacaq. Girəcəkdəki ocaq rezin ocagıydı, 

təkər yandırmışdılar. 

-Baxma, nə qədər olmasa, rus yenə 

ermənidən insaflı olar, -dedi, Qarakəlləoğ lu. 

Yapıncının arasında oturmuşdu, altında da 

təkər vardı, bir azdan bunu da yandıracaqdılar.  

- Bilirsiz, baxanda rusun bir az gözü-könlü 

toxdu, arağını ver, nə deyirsən eləsin... Ayvaz, 

Vasil yadınızda yoxdu?.. 

Kəndin içindən indicə gəlmiş kişi gələn 

kimi də sözün nədən getdiyini anladı, əlini 

ayazlı havada qara yol kimi burula- burula 

qalxan tüstüyə uzadıb: 
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  -Bütün işləri korlayan rusdu da elə, - 

dedi. -Erməni kimdi ki, russuz nəsə eləsin?!  

-Kəndin o üzü necədi, nə var, nə yox, 

orda? 

-Sakitlikdi hələ, amma elə soyuqdu ki... 

-Neynirlər? 

-Qaraca müəllim tarixdən danışır. 

-Tarixi neynir, ə, Qaraca müəllim, tarix 

indidi, lap bu gündü, bu gün... Çıx, deyirlər 

evinnən-eşiyinnən, ya ölüb qalmalısan, ya da 

ölə bilmiyib çıxmalısan. 

-Tarixdən vaxtında danışmaq lazımdı, bu 

gün yox... hamımız bilirdik ki, erməni silah 

yığır, silahlanır, baş bilənlərimizdən heç biri 

düşünmədi ki, erməni bu silahı niyə yığır. -

Otursa da qollarını qoltuq ağaclarından 

sallamış medallı kişi ocağa baxa-baxa dedi. - 

İmrxanlıdan yaxşı tarix yazmayacaqlar ki? Hanı 

bəs? Nə yazdığı ağlımızda qalıb, nə özü 

yanımızdadı... İndi də, deyir, bir erməni qızına 

uyub, nə kənd yadına düşür, nə anası. 

Qarakəlləoğlunun yapıncısı şaxtadan 

bərkiyib agaca dönmüşdü, ona görə də balaca 
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otağa oxşayırdı, Qarakəlləoğlu da elə bil 

yapıncıdan yox, qapının ağzından baxırdı.  

-Anası nə təhərdi, onun? Xəstəydi, necədi 

görəsən?! 

Aşıq Ayvaz yorğana bükülüb bir qıraqda 

oturmuşdu dinmirdi, bayaqdan elə bilirdilər 

yatıb. Yerində qurdalandı, yorğanın arasından 

saz göründü, boydan-boya, çanağı aşığın dizlə-

rinin arasında, uşaq kimi qucağına almışdı, sazı 

görən kimi ocağın yanını kəsdirmiş adamların 

arasında qəribə istilik dolaşdı. Aşıq Ayvaz nə 

deyəcəkdisə, yorğandan əlini də çıxartdı. 

-İmirxanlını düz-əməlli şair bilirdim, amma 

mən onun yazdığını çalıb oxuya bilmirəm...  

-Nə yazıb ki? - “...əlağacının canında hava 

qalıbsa, dəydiyi yeri ağrıtmaz... gərək 

qurudasan,” deyə ocaqda o üz- bu üzünə 

çevirə-çevirə  ağacını qurudan, özü demiş, 

“...canınnan havasını çıxardan...”  Dəmir kişi 

elə bil öz-özündən soruşdu.  

-Məsələn, yazıb ki, yüz əlli il bunnan 

qabağacan Qafqazda erməni olmayıb, ruslar 

gətirib onnarı...Yaxşı, hörmətdi İmirxanlı, mən 

bunu məclisdə nə təhər oxuyum?! 
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-Sən əlini üşütmə, aşıq, saz çala 

bilməyəcəksən.-Qarakəlləoğlu dedi, Dəmir 

kişiyə baxdı. -Anası nə təhərdi?... Saya arvadı 

deyirəm. 

-Heç nə... Bilmirsən yatıbmı, oyaqdımı, 

elə, gəl, deyir, gəl, hardasan, gəl çıx! İmirxanlı 

da, bu günlərdə bilirsən qardaşı Uğurluya nə 

yazıb göndərib? Yazıb ki, qardaş, gördün qarı-

şıqlıq düşdü, yazılı daşı unutma, anamla bir 

yerdə o daşı da maşına qoy gətir. Deyir, 

daşdakı yazını yoxlatmışam, erməni yazısı 

deyil. 

Baş-başa vermişdilər. 

-Deyirəm axı, bu bic erməni o dağın üstəki 

tikilini niyə dağıtdı. -Medallı Göyüş dedi.-

Deməli, bizimmiş...Üstü də dolu yazı.  

-Özü də bizim əlimizlə... -Qarakəlləoğlu 

uzanıb aşığın əlini yorğanın altına saldı. - Sən 

əlini üşütmə.   

-Eh, nə əl, nə saz, innən belə...verdim 

Qırı, aldım Dürü, döy başına yan Koroğlu... 

Dürü də vermişəm, Qırı da. - Aşıq Ayvaz 

təzədən yorğana büründü. 
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-Elə demə, aşıq. Sən, əksinə, bizə ruh 

verməlisən! –Medallı Göyüşdü, medalları yenə 

sinəsindədi, belə deyib sinəsini qabartdı, sonra 

da yana çəkdi ki, medallarını səsləndirsin. Am -

ma medalları da şaxta vurmuşdu, səs çıxmadı.  

-Tək erməni işi deyil bu, dava görmüş 

adamsan, bunu qurublar, bunu xallıbaş qurub, 

davaya oxşamır axı, quramaya oxşayır. - Başını 

yorğanın arasına salıb inildədi. - Yeri-yurdu 

alacaqlar əlimizdən. 

-Dəmir kişi, sənin gözün itidi, gör, gələn 

yoxdu ki... 

Dəmir kişi əl ağacını ocağa tutub o yan- bu 

yanına çevirə- çevirə qurudurdu, dikəlib yola 

baxdı, təzədən oturdu: 

-Yoxdu heç nə. 

At ayağının səsi eşidildi, səs gərilir, 

daralır, kənddən də çıxıb qar basmış düzənlərə 

yayılırdı, havanın içində şaqqıltı vardı. 

-Arıq gəlir,- dedi, Qarakəlləoğlu, ocağa 

baxıb gülümsədi.- Onun atının ayağının səsidi. 

Onun atı axsayırdı, axı. 

Qarakəlləoğlu yapıncıdan başını  çıxardıb 

boylandı ki, atlını görsün, amma heç kəs yox 
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idi. Yapıncının arasından sinəsinə sıxdığı 

tüfəngin lüləsi göründü.   

-Nədi o? Köhnə şeydi deyəsən?! - Medallı 

Göyüş əlini tüfəngə sarı uzatdı. 

-Babamın aynalısıdı. 

-Nə yaxşı qalıb bu vaxtacan? 

-Dar gün üçün saxlamışam. 

-Atır?  

-Yox, -dedi, Qarakəlləoğlu, tüfəngi 

yapıncının arasından çıxardıb silkələdi, - 

paslanıb deyəsən. 

-Ocağa tut, qızsın... 

Bayaqdan dinməz-söyləməz əl ağacını 

ocağa tutub qurudan Dəmir kişi: 

-Tüfəngi oda tutmazlar, əlinizdə açılar,-

dedi. 

Arıq çata-çatda üzəngiyə qalxıb uzaqlara 

boylandı: 

-Gəlmirlər?! 

-Darıxırsan? - Medallı Göyüş də tək 

ayağının üstə qalxıb erməni kəndindən gələn 

yola baxdı. 

-Deyirlər, bu dəfə üstümüzə tankla 

gələcəklər. 
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-Rusun tankı onun döyülmü?! - Aşıq başını 

yorgandan çıxarıb dedi. 

Arıq yenə yollara baxıb udqundu. Şinel 

geyinmişdi, elə atın üstündəcə yaxasını açdı, 

belinə bağladığı qılıncın gümüş dəstəsi 

göründü, əlini qılıncın tutacağına aparıb:  

-Qoy gəlsinlər, - dedi, - öldü var, döndü 

yoxdu! 

Atdan enib tonqala tərəf gəldi. Qılınca 

baxa-baxa qalmışdılar. 

-Nə gözəl şeydi, Arıq! - Medallı qoltuq 

ağacına söykənib əllərinin ikisini də uzatmışdı.  

- Gözəldi vallah! 

Arıq şinelin ətəyini qaldırdı, bəzək-düzək 

içində “yatağan” qılıncdı, az qalırdı ucu yerə 

dəysin. 

Dəmir çomağını yenə oda tutmuşdu, o üz- 

bu üzünə çevirirdi. 

-Qılınca gözəl deməzlər. 

-Niyə?- Arıq boynunu uzadıb Dəmir kişiyə 

baxdı. 

-Nə niyə? Elə bil kişiyə gözəl deyirsən. 

Hansı kişi götürər, ona gözəl desən. 

-Niyə götürmür? 
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-Sən götürərsən? 

Qarakəlləoğlu tüfəngini üzünə qaldırıb 

çaxmağını çəkdi, heç nə...pərtliyi keçsin deyə:  

-Tüfəngin qaraltısı bəsdi, guya qorxaq 

ermənini tanıyan yoxdu.- dedi. 

-Erməninin işi deyil, bu! Rusun barmağıdı,  

- Aşıq bu dəfə bərkdən dedi, əlinin ikisini də 

yorğandan çıxardıb irəli uzatdı, barmağını 

dikəldib atldan yuxarı havanı eşdi,  - qurdalayır 

ermənini...Erməni də öyrəncəlidi, barmaqsız 

yaşaya bilmir,- sonra ovuclarını qoşaladı... 

nəsə demək istəyirdi, udqunub ayrı şeyi dedi.  -

...Şeytan balasıyla  oturmuşdu Allahla 

insanların arasında, olacaqları düşünə-düşünə, 

olub – keçənlərə baxırdı. Adam ata ulağa dən 

yükləyib dəyirmannan gəlirdi. Ulaq getdiyi 

yerdə büdrədi, az qaldı, yükü dağıtsın. 

-Lənət sənə, kor şeytan!...  

-Ana-dedi, şeytanın balası,- Adam orda, 

sən burda, niyə söydü, səni? Sən Adama 

neynədin ki? 

-Baxma,- dedi şeytan,- mən burda olsam 

da, barmağım ulağın quyruğunun altındadı... 
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-Var ol aşıq, çox ağıllı söz oldu bu, heyf, 

indiyə düşdü! 

-Sən özünü üşütmə, görürsənmi necə lazım 

olursan. 

...Hərə bir yandan qalxıb aşığı təzədən 

yorğana bükdülər.    

Arığın başına yığışdılar. Arıq qılıncın 

qundağyla əlləşirdi. 

-Çıxart görək tiyəsi nə təhərdi? - 

Qarakəlləoğlu onun şinelini araladı. 

-Çıxmır, evdə nə qədər əlləşmişəm, 

qınınnan çıxarda bilməmişəm. - Şinelini 

soyunub qarın üstə tulladı, qılıncın qəbzə-

sindən yapışıb dartdı... 

Qarakəlləoğlu bərkdən gülüb tez də susdu, 

yəqin öz tüfəngi yadına düşdü. İtlər nəsə hiss 

eləmişdi, bərkdən hürüşürdü. 

-Aç belinnən, indi çıxardarıq.-Qarakəlləoğlu 

yapıncısını qırağa tullayıb, qılıncın qəbzəsindən 

yapışdı. 

- Nə təhər çıxmır. Bu da tüfəngdi ki, 

açılmasın. Siz qınınnan tutun. 

-Birdən çıxar, ocağa yıxılarsız, - Dəmir kişi 

hələ də, özü demiş, əlağacının canından 
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havasını çıxardırdı, - Qannı-qannı qoymusuz, 

paslanıb... 

-Bilirsən nə vaxtdan qalandı bu? 

Teymurdan qalıb... -Arıq qılıncı o üz- bu üzünə 

çevirdi. 

-Hansı Teymurdan?- Qarakəlləoğlu fikrə 

getdi ki, bəlkə yadına düşə. 

-Budu bax, Teymur yazılıb, əski əlifbayla!- 

Baş-başa verib qılınca sarı uzandılar, elə o 

halda da aşığa tərəf getdilər. Aşıq Ayvaz 

höccələyə-höccələyə oxudu, “Teymur” 

-Sən nə bilirsən ki, topal Teymurdu, topal 

yazılmayıb ki, üstünə. - Dəmir kişi başını 

buladı, - o Teymur olmaz. 

-Qılıncın üstə yazılan hansı Teymur olar? 

Kitabdı ki, başqa Teymur olsun?! 

-Gəlirlər! Gə-əliiirləəər! 

Hərəkətdə olan nə vardısa donub 

qaldı...Aşıq yorğanın arasından, sudan çıxırmış 

kimi çıxdı, “ürəyi ağzında”. Sazı yerdən tüfəng 

kimi götürdü, bir anlığa elə tüfəng kimi də 

tutdu, çanağı qucağında, üzü erməni kəndinə 

tərəf. Necə danışmışdılar, eləcə, aşıq ermənini 

görən kimi çalmalıydı, “Koroğlu” havalarından 
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başlayıb ölənəcən, yəni vurulanacan 

çalmalıydı.  

-Öləndə də sazı bayraq kimi tutmalısan!  - 

Qaraca müəllim dedi, səhər tezdən aşıq Ayvazı 

da yanıyla dikə çıxartmışdı.- Qaldır sazı 

başımızın üstünə! 

- Qorxma, aşıq, hamı yanında olacaq, səni 

qoyub heç kəs qaçmaz... -Bunu da medallı 

Göyüş dedi, hər halda, müharibə görmüş 

adamdı. 

Səhər tezdən deyilənlər aşığın yadına indi 

düşdü, simlərə toxundu, saz Koroğlu kökü 

üstündə deyildi, bu, onu lap çaşdırdı. “Dünən 

axı, mən bunu Koroğlu kökü üstə 

qoymuşdum...” 

-Gəliiir-lər! 

Hərə bir yana qaçırdı, daha doğrusu, 

bilmirdilər hara qaçsınlar, səmt qalmayıb, səmt 

itib...ona görə də ayağı yer tutan, harda adam 

çoxdu, ora qaçır. Arıq qılıncı başının üstə 

qaldırıb qışqırdı: 

-Hara qaçırsız, ay camaat?! Bunları 

gözləmirik bəs? - Dönüb yola baxdı, dağların 

arasıyla maşın karvanı gəlirdi. 
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-Görünməyən üzə adam göndərin, görək o 

tərəfdən də gələn varmı? 

Qarakəlləoğlu medallı Göyüşlə yanaşı 

dayanmışdı, ikisi də bir cür gülümsəyirdi. 

Medallı Göyüş qoltuq ağacının birini başının 

üstə qaldırdı: 

-Ay camaat, kimə hara tapşırılıb, ora 

getsin! Yerinizdə olun! 

Kənd içindən uğuldamağa başlamışdı. 

Qapılar açılıb-örtülür, ayaq səsləri qapıdan 

güllə kimi çıxırdı. “...Bayraq ona görə lazımdı 

ki, altına girəsən, havasına yığışasan...harda 

öldüyünü də onda bilərsən. Medallı Göyüş düz 

deyir, bayrağımız yoxdu, onun yerinə sazımız 

var!”- Bu da Qaraca müəllimin sözüdü. Səhər 

tezdən bir dikə çıxıb iliyə işləyən soyuqda çıxış 

eləyirdi. “ Bəlkə partkomun sözü var?” Ən çox 

çaşqınlıq içində olan da Partkom idi. 

Başlanğıcla sonun arasında əzilə-əzilə qalmışdı, 

daha doğrusu, başlanğıcda elədikləriylə indi 

eləmək istədiklərinin arasında... 

-Neçə tüfəngimiz var, ay camaat? – Medallı 

Göyüşün üzündəki gülüşü elə bil səsiylə bir 

yerdə soyundurdular, üzü qaralıb qırışlarla 
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örtüldü.-Camaatı qıracaqlar, Qarakəllə! Silahsız 

neynəmək olar?! 

Sarışın bir uşaq evin tinindən irəli çıxdı:  

-Üç tüfəngimiz var. -dedi. - Biri budu, 

məndə, -tüfəngi başının üstə qaldırdı.- Biri 

görünməyən üzdədi. Biri də evinnən bayıra 

çıxmır! 

-Niyə?! - Medallı Göyüş qoltuq ağaclarının 

ikisini də birdən başının üstə qaldırdı, bir 

anlığa qaldı tək ayağının üstündə.- Nə deyir? 

-Deyir, mən ancaq öz evimi qoruya 

bilərəm. 

-Partkomu deyirsən, əə? - Qarakəlləoğlu 

soruşdu, özü də özünə cavab verdi. -Erməni 

onunçün gəlmir ki. O, elə erməniyə işləyib 

həmişə. 

Uşaq tüfəngin qundağını yerə qoymuşdu, 

bir boydaydılar, başını qaldırmadı. 

-Ağlama, düşmən qabağında ağlamazlar. 

Hələ ölməmişik ki, ağlayırsan.  Tüfəngin atır, 

heç olmasa? 

-Qundağını yerə vuranda açılır. 

-Həə, səs elə... - Evin tinindən beş-altı 

uşaq çıxıb sarışını araya almışdılar, 
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Qarakəlləoğlu onları görüb yapıncısını çiyninə 

atdı. - Qorxmayın, - dedi, - yapıncıdan güllə 

keçmir, özüm düz üstlərinə gedəcəm!... -Bir-iki 

addım yola sarı getdi.  

Oğul-uşaq Qarakəlləoğlunun sözündən 

ruhlanmışdı, çığırışa- çığırışa kəndin görünən 

üzüylə ora-bura qaçırdılar... 

Erməni maşınları yaxınlaşmaqdaydı...  

 -Kənd görünən kimi ayaq üstə durarsız. 

Maşının içində əyilib-qalxmayın, vurallar sizi... 

- bunu dəriyığan Aped dedi. Türk kəndinin 

yaxınlığındakı çökəkdə maşınları saxlayıb 

tədbir tökürdülər.  

Rayon xəstəxanasının baş həkimi 

Ulubabyan maşından düşməmişdi, avropa itiylə 

bir yedə maşındaydı...İt yanındakıların 

narahatçılığını hiss eləmişdi, tez-tez özünü 

pəncərə şüşələrinə vururdu. 

-Onnar it üstündə ölümə də gedəndilər, 

itini boğdun, elə bil özünü boğdun...-İt 

saxlayan Civan gənc ermənilərə,- Siranuşun 

şagirdlərinə, firəng itini tapşırırdı. –Gördüz, 

itin üstündə nəsə eləmək istəyirlər, samanın 

altında avtomat silah var, götürərsiniz... 
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-Atmaq olmaz amma, işlər korlanar,  - 

Ulubabyan maşının  pəncərsindən barmağını 

silkələdi. - Birinci işimiz qorxudub kənddən 

çıxartmaqdı. Çıxmazlar, onda hə... öldürməyə 

gələrik. Bu, “Qrunk”un tapşırığıdı, əməl 

olunmalıdı. 

-Bilirsiz mənim bu kənddə dostum çoxdu, 

əlimi kimin çiyninə qoysam, şəklini çəkərsiniz, 

- Sumikyan Şaliko elə bil iclas salonundaydı,  - 

kimlə şəkil çəkdirdim, ölməlidi, ona görə də 

adını “Qrunk”a veririk, - deyib əlini qaldırdı. 

İki dağın arasından, yəni görünən üzlə 

görünməyən üzün arasından Uğurlunun səsi 

gəldi, hava ayazlı olduğundan səs bütün 

Qaraxaça yayılmışdı. 

-Aya, onnar niyəsə çökəkdə dayandılar, siz 

görmürsünüz... Ehtiyatlı olun, ay medallı...! 

Medallı Göyüş təzəcə demək istəyirdi ki, 

“...orda neyniyə bi lərlər...?” erməni maşınları 

elə bu vaxt göründü. Qabaqda “ Villis” markalı 

maşın, ardınca yük maşını, içində gənc ermə-

nilər... 

Arıq atına doğru qaçdı, at da elə bil 

qorxunu hiss eləmişdi, ona tərəf gəldi... Arıq 
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necə fikirəşmişdi eləcə, yəhərə sıçradı. Hər şey 

fikirləşdiyi kimiydi, yalnız qılıncı qınından 

çıxmayacaqdı, ona görə də qılıncını elə qın 

qarışıq başının üstə qaldırdı, səhər iclasında 

dediyini bir də demək istəyirdi ki,- qardaşlar, 

torpağımız, kəndimiz uğrunda irəli!  - elə bu 

görkəmdəcə quruyub qaldı...Bir anın içindəcə 

hər yana dərin səssizlik çökdü, yalnız itlər 

hürüşürdü. 

Firəng iti “Villis” maşınının pəncərəsindən 

başını çıxardıb ləhləyirdi, dəri yığan Aped də o 

biri pəncərədən balaca ağ bayraq çıxardıb 

yellədi: 

-İt boğuşdurmağa gəlmişik, ay Dəmir kişi, 

ay kirvələr...       

Bazarkom Civan, bu sözdən sonra  itin 

yanından başını bayıra çıxartdı: 

-Qarakəlləoğlu, gətir itlərini! 

-Nəsə qurublar, Göyüş, nədi bu? Ağlın nə 

kəsir?-Qarakəlləoğlu yavaşca Göyüşdən 

soruşdu. 

-İnanmayın, aldadırlar, yenə nəsə var... - 

Dəmir kişi dedi, maşına tərəf getdi.  - Civan 
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sənin belə itin yoxdu. Nədi bu? Buralar itinə 

oxşamır... 

Gənc ermənilər hələ maşındaydılar, sıxlaşıb 

yük maşınının üstündən kəndə baxırdılar. 

Hamısının fikri samanın altındakı avtomat 

silahdaydı. Fikirlərində kəndi gülləyə basmışdı-

lar...Varjaped Ulubabyan elə bil gənc 

ermənilərin fikrindən keçənləri his eləmişdi... 

“Silahı samanın altında nahaq qoyduq...” 

bayaqdan bunu fikirləşirdi. “Atacaqlar, kəndin 

əlinnən qurtara bilməyəcəyik.” Dönüb yük 

maşınına baxdı, yəqin elədi ki, gənc ermənilər 

silahı götürüb ata bilərlər. Narahatçılıq içində 

boylandı...Apedin səsini eşitdi: 

-Arıq, qılınc götürmüsən, xeyir olsun,  - 

Aped əlini qaldırmışdı, salama oxşamırdı 

amma, kənd camaatı belə də anladı. 

Ariq atın belindəydi, doğrudan da bilmirdi 

neynəsin: 

-Niyə sən götürürsən, mən götürməyim?!- 

Belə deyib atdan düşdü, qınıyla bir yerdə 

başının üstə qaldırdığı qılıncı salıb kəmərinə 

keçirti... 
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Yük maşınındakı gənc ermənilər qılıncı 

görüb nə düşündülərsə, maşının üstündə 

narahatlıqla bir-birinə qarışdılar...Bu 

narahatçılığı it də hiss elədi, dartınıb 

pəncərədən çıxmaq istədi, zingildəyib özünü 

şüşəyə vurdu.   

  Bazarkom Civan firəng itinin xaltasından 

tutmuşdu, it hələ bir şey anlamadığından, şən 

idi, ara-sıra havaya hürürdü; o da 

Qarakəlləoğlunun yapıncısına görəydi, firəng 

iti, demək olar ki, hər şey görmüşdü, amma 

yapıncı görməmişdi. Dişinin dibində səhər 

tezdən ətçi İbrahimin gətirdiyi tikələrin dadı, 

yapıncını çeynəmək istəyirdi... 

Kənd belə it görməmişdi, heç ağlına da 

gətirməzdi ki, bu cür də it olarmış. Daha çox 

da arvad-uşaq, qız-gəlin mat-məətəl tamaşa 

eləyirdilər. Gəlinlərin arasından ağ Pəri: 

-Ay qız,- dedi,- özü də, gör, kişiyə necə 

oxşayır... 

  İtin ağzı köpüklənmişdi, ağzını 

yalayırdı...Maşının üstündə saqqallı ermənilər 

tez-tez enib, qalxırdılar, narahatçılıq gendən 

hiss olunurdu. Ulubabyan əlini qaldırdı, bu, 
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onları sakitləşdirmək üçün idi, belə də başa 

düşdülər. Civan iti ocağa tərəf gətirdi, Apedin 

yanında dayanıb: 

-İt gətirin, -dedi, - boğuşduraq. -Adamların 

arasında Qarakəlləoğlunu görüb üzünü ona 

tutdu. -Gətir itlərini! 

 Camaat çoxalmaqdaydı, kəndin 

görünməyən üzündən də gələnlər vardı.  

-Nə deyirsiz, ay camaat, bu da oyun döyül 

ki?! - Qaraca müəllim görünməyən üzdə olduğu 

kimi, burda da dikə çıxmışdı, üzünü camaata 

tutdu. - Nə deyirsiz? 

Partkom camaatın arasından ermənilərə 

tərəf getdi: 

-Nə var burda, itimizmi yoxdu, gətirin 

boğuşdurun...-Dönüb əlini qaldırdı, - Xoş 

gəlmisiz, siz də xoş gəlmisiz, yoldaş Ulu -

babyan. 

Ulubabyan elə maşının içindən şlyapasını 

qaldırıb başına qoydu...Bu onun salam 

almağıydı. Özünü düzəldib maşından düşdü, 

elə bil yerə xalça döşəmişdilər, dayanıb 

sağına-soluna baxdı, kənd gördüyü kənd 

deyildi, uçub dağılmışa oxşadı, ürəyində, - 
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həə,- dedi, - bax, bu yaxşıdı, damarı düşdü 

kəndin...İçi sevinmişdi, birdən- birə canlanıb 

gülümsəməyi də ona görəydi, amma kənd 

camaatı onun gülümsəməyinə aldandı yenə, 

uşaqdan-böyüyə hamı bir- iki addım ona tərəf 

gəldi. 

Hava da isinmişdi, şaxta sınmışdı elə bil.  

-Necəsiz? - Bilmədi nə desin, dost desin, 

kirvə desin, qonşu desin, dost dedi.- Necəsiz, 

dostlar? Bu gün də mən sizə dost deyirəm. Elə 

onunçün də gəlmişəm...Biz gedənnən sonra 

Partkom başa salar sizi... - Partkomun qoluna 

girib camaatdan araladı.- İki gün bunnan 

qabaq, - dedi, - yəni, fevral ayının 26-da sizin 

Sumqayıt deyilən şəhərinizdə erməniləri 

qırıblar. Xəbərin var? 

-Var, hinger Ulubabyan... - Partkom da 

pıçıltıyla danışırdı. 

-Bəs niyə saxlayırsan bu camaatı burda? 

İstiyirsən ki, gəlib qırsınlar?! Rayonun katibi  

İsrayilyanın da adınnan deyirəm, hazırlığınızı 

görün, kömək edək çıxıb gedəsiniz. Bizim də 

silahlanmış adamlarımız var, artıq qarşısını ala 

bilmirik, üstünüzə gələcəklər. Biz bunu deməyə 
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gəlmişik, indi yox, gedənnən sonra camaatı 

başa salarsan. İt boğuşdurmaq da bəhanədi..- 

Dönüb yük maşınına baxdı, saqqallı gənc 

ermənilər boy-boya verib dayanmışdılar, hər 

şeyə hazır idilər. 

Aped də həmin sözləri  Qarakəlləoğluyla 

medallı Göyüşə deyirdi, bayaqdan:  

-...biz gedənnən sonra camaatı başa salın, 

nə qədər hamınızı qırmayıblar çıxın, gedin! 

Mən indi dost kimi gəlmişəm... amma 

bizimkiləri Sumqayıtda öldürüblər, yandırıblar, 

pəncərədən atıblar...! 

-Elə şeyi mənim ağlım kəsmir, Aped, 

sizdən də bizə deyirlər ki, ermənilər Saral 

kəndində qırx uşağı doldurub dəmir boruya, 

ağzını da qaynaq eləyiblər, inanaq ona? 

Ağdamda bir müəllimi ailəsiylə bir yerdə 

maşındaca yandırdınız, siz eləyirsiniz 

hamısını... 

-Özünüz bilin. Biz gəlmişik xəbər verək...      

Sumikyan Şaliko Uğurluyla camaatdan xeyli 

aralıdaydılar, deyişə-deyişə uzaqlaşmışdılar: 

-Şaliko, mən kəndi sənə necə etibar 

eləyim... Sən yaylaq saxlayansan? Sən heç 
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bilirsən ki, yaylaq nədi?. Sən bulağı su kimi 

başa düşürsən, amma bilmirsən ki, bulaq su 

deyil...Yaxşı, indi buraları mən sənə necə 

umud eliyim gedim?.. 

-Sən yenə qardaşın İmirxanlının sözünü 

deyirsən. Gəlib? Burdadı...?  

-İyirmi ildi üzünü görmürük, elə o 

gedəndi... 

-Biz kirvəyik, dostuq... 

-Sən dostluğun da nə olduğunu bilmirsən, 

Şaliko! Dostluq da sənə lazım olana qədərdi...  

-Mən erməni xalqı üçün yaşayıram. Bilirsən 

ki, “Qrunk” erməni təşkilatının üzvüyəm, öldür 

deyər, öldürərəm, öl deyər, ölərəm...Başa düş, 

indi gəlmişəm deyəm ki, erməni yaraqlıları 

üstünüzə gələcək, qırılmamış çıxın kənddən...  

...İtlərin səsi birdən- birə kəndi başına 

götürdü, sarışın uşağın tüfəngi hasara 

söykənikliydi, ermənilər tərəfdən baxanda 

lüləsi görünürdü. Sarışın uşaq çal-çaxal bir itin 

yedəyindən tutub gözləyirdi. Arıq adam atın 

belindən əl elədi...Sarışın yşaq işarəni görüb 

həyət qapısını araladı. İt hara getdiyin i 

bayaqdan bildiyindən, saxlamaq mümkün 
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olmadı, sarışın uşağı qarın içiylə sürüyə-sürüyə 

yaxınlaşdı... 

Artıq heç nə kəndin canına-qanına  

hopmuş qorxunu dağıda bilmir... 

“-Ermənidən gələn xeyrə daş yağsın, xeyrə 

gəlmiyib bunnar...”- Camaat deyinə-deyinə 

dağılışır, amma bir-birlərindən aralana 

bilmirlər. Getməyə yer yoxdu, ona görə də 

hara gedirlər, yenə qayıdıb özərini tapırlar...  

-Ay qız, ay ağ Pəri, ay Tamaşa, ay şallı 

Salatın, görün uşaq harda qaldı, niyə gəlib 

çıxmadı?! - İmirxanlının anası Sayalı arvaddı, 

eyvana çıxıb çır-çır çığırır. - Bəs deyirdin 

oğluyun şalvarını geyin, harda olsa gəlib 

çıxacaq, budu geyinmişəm, bə niyə gəlib 

çıxmır?! 

-Gedin, onu içəri salın, yazıqdı...  -

Qarakəlləoğlunun səsiydi. 

...Nə el qalıb, nə oba, nə iç var, nə çöl, 

heç nə yoxmuş, heç nə bunların deyilmiş...odu, 

kəndin görünməz üzündəki min- min ilin 

qəbiristanlığı da öz ölüsüylə təzədən ölməlidi, 

erməni olan bizim qəbiristanlığı diri saxlayarmı 

ki, türkü xatırlatsın...Bir az o tərəfdə də bir 
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qəbiristalıq var, onu da özümüz öldürmüşük... 

Üstü at heykəlləri, qoç hekəlləri...hələ 

qəbrüstü dəvə heykəli də var. Heykəllərin 

çoxunun başı yoxdu, hamısını öz əlimizlə 

özümüz qırdıq, çöllərə düşüb qızıl axtaranda...  

“...Öz gözümlə gördüm, bir at heykəlinnən 

bir kilo qızıl çıxdı...” dəri yığan Aped kənd- 

kənd düşüb danışırdı... 

“...Biz də, əlimizdə külüng, daraşıb bütün 

Qafqaz boyu heykəl başımızı sındırırdıq ki, 

içindən qızıl çıxacaq...biz bununla tariximizi 

yeyirdik, eşidirsiz? Tarixsə həzm olunmur...Ona 

görə də indi tarixdən ögüyə- ögüyə, qusa- 

qusa danışırıq. Həmişə də belə  olacaq, çünki, 

öz tariximizi özümüzə yedirdiblər...” Bu da 

İmirxanlının çıxışındandı, təxminən on il bunan 

qabaq kənd adamlarını başına yığmışdı, düzdü, 

elə o vaxt da heç kəs heç nə anlamadı, amma 

çox şey yadda qaldı. 

-Ağzına gələni danışır, - dedi Partkom 

yanındakılara.- Kəndə çaxnaşma salmaqdı fikri. 

Ya da öyrədib göndəriblər...  

Şəhərə qayıdanda Balacahunlu elə 

dərsdəcə soruşdu: 
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-Nə var, nə yox kənddə? 

-Müəllim, siz nə mənada soruşursuz? 

Ermənistan olduğuna görə soruşursuz? Yəni, 

soruşursuz ki...yurdu-yuvanı kəsdilər, böldülər, 

bir Ermənistan yapdılar? 

-Sözdən söz çıxartma, türkoloq Acaryan o 

tərəflərdən, sizin o kənddən çox şeylər 

danışırdı... çox maraqlıdı deyirdi. Mən də 

olmuşam orda... Sən oraların etimoljisini, 

etnoqrafiyasını işlə... 

-İndi başa düşdüm, müəllim, bizim kənddə 

min il bunnan qabaq nəyi bilirdilərsə, indi də 

onu bilirlər...” 

O vaxtdan on beş il keçib... yəni, indi, 

dediyim kimi,  1988-ci ilin fevral ayının 

axırlarıdı. Kəndin əli yerdən-göydən üzülüb... 

Evlərin arasıyla sarışın oğlanı sürüyə-sürüyə 

aparan çaxal it də camaatın qorxusunu dağıda 

bilmir...camaat o hayda deyil...  Uğurlunun 

arvadı Şallı Salatın üzünü təzəcə tikdirdiyi evin 

divarına sürtür, arvadlar yığışıb onu divardan 

ayırmaq istəyirlər, gücləri çatmır, Uğurlunu 

səsləyirlər. Uğurlu Şalikonu orda qoyub evə 
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doğru qaçır. Şallının üzü-gözü qan içindədi, 

evin daşlarında qan izi var: 

-Qurban olum, ay camaat, qoyun üzüm 

daşlara yapışsın...!  

Camaat sızıldaşır, dərdə qol qaldırıblar, bu 

dərdə heç ağlamaq da olmaz, ağlamaqlıq da 

deyil. Ona görə də oynayırlar, ayaqlarını 

tərpətmədən sağa- sola əyilib düzəlirlər. 

-Nolub orda?- Ulubabyan Partkomdan 

soruşur, heç nəyə oxşatmadığından, çaşqınlıq 

içindədi. 

-Kənddə tikilən sonuncu evdi, evi 

ağlayirlar, baxın, üzünü daşlara sürtən gəlinin 

evidi...təzəcə yığışmışdı içinə. 

...İtlər boğuşmadı. Sarışın oğlanı sürüyə -

sürüyə gətirən çaxal it yolun yarısında əldən 

çıxdı, özünü güllə kimi avropalı itin,  - firəng 

itinin üstünə salsa da, bir-birinə dəyib yanaşı 

uzandılar. 

Civan firəng itinin xaltasından yapışıb 

qaldırmaq istəyirdi, erməni dilində nəsə 

deyirdi, axırda it onun özünü qapmaq istədi, 

çaxal da ona qoşuldu, bir yerdə yan-

yörədəkilərə hürdülər... 
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Amma kənd öz hayındaydı, get-gedə hərə 

öz içinə batırdı. Başqa vaxt olsaydı, indi elə bu 

qarın üstündəcə, yalan olmasın, kəndin o 

başından - bu başına süfrə açmışdılar, itləri 

boğuşdurandan sonra, həmişəki kimi, 

ermənilərə türk xəngəli yedirtmişdilər. Başqa 

vaxt olsaydı, indi aşıq Ayvaz oxuyurdu,  dəri 

yığan Aped də, - sağ ol... - deyə - deyə aşığın 

balaca qalaya oxşatdığı züllə papağının altına 

qırmızı onluqlar keçirdirdi... 

İndi hər şey ayrı cürdü, yəni, evlərdə heç 

kəs yoxdu, dediyimiz kimi, bütün evlərin içi 

ölüb, daha doğrusu, kənd içindən ölüb, 

ermənilərin son gəlişi, son xəbərdarlığı da 

evlərin içinə son gülləni vurdu: “Nə qədər qan 

tökülməyib kəndi boşaldın...”, yəni evləri. Ona 

görə də hamı bayırdadı...Şallını üzü qanlı-qanlı 

harasa aparırlar, üzünün qanı yola damcılayır, 

yol qardı, qan damcıları qarın üstündə qara 

hopub çiçək kimi ləçək açır... 

Ermənilərin gətirdiyi it özlərinə hürür, 

bilmirlər maşına necə aparsınlar... Aped 

dayanıb mat-mətəl itə baxırdı, it yaxına heç 

kəsi buraxmır, kinli-kinli mırıldayır, təzədən 
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çaxalın yanına uzan ırdı. Qarakəlləoğlu 

gözlənilmədən yapıncını çiynindən atdı, iri 

addımlarla itlərə sarı gəldi, firəng itinin 

xaltasından tutub dik qaldırdı, sallaya-sallaya 

gətirib maşına qoydu: 

-Civan kirvə, sənin bu gətirdiyin it itə 

dalını çevirir...belə itlə it boğuşmaz. Bizimkini 

də qeyrətsiz elədi. 

Şaqqıltıya başını qaldırdı, maşının 

üstündəki gənc ermənilər avtomat silah 

götürmüşdülər, biri Qarakəlləoğlunu, biri də 

camaatı nişan almışdı. Qarakəlləoğlu elə 

bayaqdan gülümsəyirdi, indi də gülə-gülə 

onlara tərəf getdi, Ulubabyan aradaydı: 

-...Çi qarelya,15 - uzun arıq barmağını gənc 

ermənilərə sarı silkələyirdi, - Him hınaravor 

çe...!16 

Kənd onsuz da neçə gündü ayaq üstədi, 

avtomat silahları görüb dalğalandı, sarışın 

oğlanın tüfəngi hasara söykənmişdi, kimsə 

toxundu, qundağı yerə dəyən  kimi açıldı...Bir 

                                                           
15 Olmaz...! (ermənicə) 

16 İndi yeri deyil...(ermənicə) 
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anlığa bilmədilər səs hardan gəldi, yerdəki 

ermənilər səmt tapa bilmədikləri üçün kəndin 

adamlarına qarışdılar, maşının üstəkilər bağıra-

bağıra avtomat silahla camaatın başı üstündən 

səs gələn trəfi atəşə tutdu, bir anın içində 

kəndin görünən üzündəki evlərin kirəmidləri, 

pəncərələri çilik- çilik oldu... 

 

Sonuncu evdən sonuncu ölü... 

 

Günortadan keçib, axşam üstüdü, 

ermənilər çıxıb getsə də qara-qorxu  hələ də 

kəndin canındadı. 

-Ay kənd, ay camaat, gəlin, Saya arvad 

can üstədi...! 

Böyüklü-kiçikli hamı səsə sarı qaçdı. 

-Canı qurtardı yazığın... 

-Oğlunu çağırtdırmayaq? 

-Hara çağırtdıraq? Biz hardayıq ki? 

Haramız var bizim?! Nə bilirsən bir azdan 

nolacaq?! Biz harda olacağıq! 

Kəndin səsidi, fərqi yoxdu, kim deyir... 

Artıq ev yox, eşik yox, arada qalan bir 

özləridi, qayıdıb- dönüb bir-birilərinin üstünə 
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gəlirlər, daha möhkəm, daha qayım, el deyilən 

bir ağacdan, - el ağacından, -asılmış kimidilər, 

bu da onları sağ saxlayacaq, bunu hiss 

edirlər...Kəndin nə içi var, nə çölü, yalnız bu, 

bir-birini anlamaq, bir- birinə sığınmaq 

duyğusu qalıb, molla oxuyur, baş-başa verib 

dinləyirlər. 

-Oğlunu cağırmaq lazım deyil, -

Qarakəlləoğlu yanındakılara fikrini bildirir. -

Bəlkə də bu gün Sayalı arvadı yox, kəndi dəfn 

edəcəyik... 

Arvadlar səs-səsə verib ağlaşırdılar, 

əslində hərə özünü, bu gün sabah atıb 

gedəcəkləri evlərini, yerlərini-yurdlarını ağla-

yırdı. 

“Kəndin sonuncu evindən sonuncu ölüm...”  

Qaraca müəllim bayaqdan fikirləşirdi...dizinin 

üstündə balaca dəftərçə vardı, bu sözləri 

yazacaqdı, amma yas yeri olduğuna görə 

qələmi çıxartmırdı. Yazıb camaata 

göstərəcəkdi:  “...ay camaat, bu bizim elin 

torpağa göndərdiyi sonuncu səfəridi, sonuncu 

ölənimizlə o dünyaya səfər eləyirik, oğlu da 

şairdi, izn verin, baş daşına bu sözləri yazaq: 
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sonuncu evimizdən sonuncu ölənimizə... min 

rəhmət.” 

İndini fikirləşən yoxdu, daha doğrusu, 

indinin özü yoxdu, hər nə varsa sonra var, nə 

olacaqsa bir saat sonra, bir an sonra olacaq, 

qarşıda hələ kəndin ölməyi durur, ən ağırı 

budu, ağlamaq da olmur...Kişilər başlarını 

qaldıırmır, qaldırıb nə deyəcəklər... az-çox 

savadı olanlar fikirləşirlər ki, gör necə qu rulub, 

necə işlənibsə, heç kəsin əli heç yana çatmır, 

əlini hara atırsan boşa çıxır. 

-Belə şey olarmı heç, - Qarakəlləoğlu 

əllərini açıb stolun üstünə qoymuşdu, qaldırıb 

başının üstə silkələdi, - Canın sağ ola- ola 

evini-eşiyini qoruya bilmə...?  

Molla “Yasin” oxuyurdu, Qarakəlləoğlu belə 

deyəndə gözlərini yumdu, axıracan da açmadı.  

-A kişilər, budu, ölümdü da,- Qarakəlləoğlu 

əlini uzadıb cənazə olan otağı göstərdi, o 

otaqda qadınlar ağlayıb susmuşdular, 

Qarakəlləoğlunun səsinə başlarını qaldırıb 

baxdılar. - Bir gün gələcək, biz də beləcə ölə-

cəyik. İndi ölək...! İndi ölmək lazımdı. Amma 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

necə ölək, kimnən vuruşaq ölək? Kimə deyək 

ki... bizi döyüşə apar. 

Medallı Göyüş əlini onun əlinin üstə qoydu. 

Mollanın səsi güclə eşidilirdi, gözlərini hələ də 

açmamışdı. Dilində “Quran” oxuyur, ürəyində 

Qarakəlləoğluna, hə, deyirdi. Ona görə də 

diqqətlə baxan onun başını tərpətdiyini hiss 

eləyərdi, “...hə...” 

-Kənddən çıxan addı-sanlı adamlarımızı 

tapmaq lazımdı,- Medallı Göyüş göz gəzdirib 

təzədən mollaya baxdı. -Hamısı bilməlidi ki, 

yurd çıxır əlimizdən... 

Molla oxuya-oxuya yenə başıyla “ hə”, 

dedi... 

-Tək mən deyiləm ki, papağımı götürüb 

çıxam, - Medallı Göyüş əlini medallarının 

üstünə qoymuşdu ki,  tərpənəndə səs 

eləməsin. 

-Həmin o gedənnərimizlə çoxdan boşalıb 

kənd...indi hardan tapacaqsan gedənləri?!   

Molla özünü saxlaya bilməyib surənin 

arasında: 
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-Düzdü... - dedi, surəni qırdığına görə də 

bir anlığa dərin sakitlik çökdü. Mollaın səsi 

dəyişmişdi, elə bil daş altından çıxırdı... 

Yaddaş qəlpələri... 

 

 ...Bakıda da soyuqdu, qar olmasa da, 

dəniz səmtdən əsən külək ülgüc kimidi. Mən, 

Biləcəri aşırımında Sevortyan Sedanı 

gözləyirəm, əriylə gəlməlidi. Biz İsmayıllı 

rayonunun ermənilər yaşayan Qələyə kəndinə 

getməliyik; Sevortyan Sedayla kəndlərimizi 

başa-baş dəyişmək istəyirik, heç bilmirəm 

tarixdə belə şey olubmu, ev dəyişən olub, kənd 

dəyişən, yox... zarafat-zarafat, bəlkə  

arvadlarını dəyişən kişilər də o lub, amma 

kəndi, eli-obanı dəyişmək... yəni, ermənilər ora 

getsinlər, bizimkilər də bura, Qələyə kəndinə...  

Maşının şüşələrini qaldırmışam, istidi, 

oturub Qələyə kəndшnin adını fikirləşirəm 

bayaqdan, Qel tayfalarıyla bağlamaq istəyirəm, 

tələbə vaxtı bu haqda kurs işi yazmışdım... 

Akademik Balacahunlu az qalır saçlarını 

yolsun. Mən ara vermədən dediyimi deyirəm: 

Bakının Qala kəndi də Qel tayfalarıyla bağlıdı, 
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hələ Kəlbəcər də...tələbə yoldaşlarım 

gülüşürlər, dekanlığımız bir olduğu üçün rus 

sektorunun uşaqları da burdadılar, 

Sedagil...məətəl qalıblar. Hə, o günlər yadıma 

düşür, yaddaşıma tam damcılayır elə 

bil...ağzım dada gəlir. 

Niyəsə sıxıntı içindəyəm, sevinməliyəm 

əslində, Seda indicə gələcək, özü də necə 

Seda, təsvirini, - aşıq Ayvaz demiş,- gö-

zəlləməsini indidən vermək istəmirəm, 

söhbətimiz boyu işarələrdən 

anlayacaqsız...İndilərdə gəlməlidi, gecikən 

deyil, əri yanında olsa da, ürəyi nə istəyir onu 

eləyəcək, deyib-güləcək kəndə qədər. İki-üç 

gün bundan qabaq yenə Qələyəyə getmişdik, 

əri yanımda oturmuşdu, özü arxamda, ordan 

bura əlini uzatmışdı, canımı dolaşırdı... 

 -Maşını aşırtmaq istəyirsən Seda? - Əri 

dedi, Seda ona tərəf keçib boynunu 

qucaqladı... 

İndi üzümü şəhərə tərəf çevirib onları 

gözləyirəm. Qırılmadan, qopmadan, bir-

birindən ayrılmadan insan axını toxunma 

kəndir kimi yanımdan  keçib gedir, torpaq 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

axınıdı elə bil, sürüşmədi... çoxu qaçqınlar, 

məcburi köçgünlərdi, bəlkə də elə deyil, mən 

bu insan axınının rənginə görə belə 

fikirləşirəm, paltarlarından başlamış üz-

gözlərinəcən tutqundu, ona görə də şəhərin 

rəngi dəyişib, torpaq rənginə çalır şəhər... 

Doğrudan da  əllərində heç nə olmasa da yük 

aparırlarmış kimi görünən insan axını tanış 

gəlir mənə. Neçəsinin ardınca  qaçmaq 

istəmişəm; Qarakəlləoğludu, Arıqdı, Qaraca 

müəllimdi, çatım anamı soruşum. Neçə qızı, 

gəlini ağ Pəriyə oxşatmışam...  

...Cavanların çoxu burdadı, onları 

küçələrdə, şəhərin çox künc- bucağında  

görmüşəm; hamısı da dəyişilməyə can atır, izi 

itirmək istəyirlər...“çoban əlindən qaçıb” 

hamısı. Kimidi deyən? Hə, qəzetdə yazı vardı, 

yazmışdılar ki, qaçqın gənclər şəhərə gələn 

kimi dabanlarına nal vurdururlar ki, asfalt 

dabanlarını yeməsin... 

Bütün bunlar heç, ən ağırı odu ki, 

anamnan xəbər tuta bilmirəm, gələn var, onlar 

da çoxdan gəliblər, amma geri qayıtmırlar... nə 
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maşın işləyir, nə telefon işləyir, teleqram da 

yoxdu. 

...Neçə il qabaq qardaşımın vurduğu 

teleqramı xatırladım: “Mat tejelo bolna, sroçno 

prijezjay...” Hər şey olduğu kimi gözlərimin 

önündən gəlib keçir...                                  

                              

Yetmişinci illərin teleqramı...  

 

Qatardan düşəndə teleqrama bir də 

baxdım: “...sroçno...”  ardını oxumadım. 

Qonşumuz ağ Pərinin mənə yazdığı məktubu 

xatırladım...“Deyirlər, hansı kişini görmək 

istəyirsən, salvarını tap, əyninə gey in, Saya 

anaya sənin şalvarını geyindirmişəm ki, gəlib 

çıxasan...” Anamın güləndə də qəmini 

dəyişməyən qüssəli gözləri gözlərimə dikildi. 

Çantamı boynumdan  aşırıb “Bakı- Yerevan” 

qatarından indicə düşdüyüm şəhərə baxdım. 

Yerevan şəhərinin niyəsə həmişə cavan 

görünən binaları işıqsızdı, daha doğrusu, 

tutqundu. Səhər tezdən olduğundandı yəqin; 

yuxu içindədi hər şey. Mən içimi boşaltmaq 

üçün qışqırmaq istəyirəm, səsim, gücüm 
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çatdığı qədərində...Vağzalın o başından süpür-

gə səsi gəlir, elə bil dəri soyurlar...gön 

qaşıyırlar. Mən səsə doğru getdim, səs məndən 

də keçib obaşdanın təmiz havasına yayılır. 

Süpürgənin səsi çox yadda qalanmış, küçənin 

bu başınnan o başına hər nə var, titrətmə 

içindədi.Yolun qırağında ağ mərmərlə 

süslənmiş bulağın suyunu bütün ruhumla hiss 

elədim, sərinliyi canımı dolaşdı. Çantamı bir 

yana qoyub yuyundum, buz kimi soyuq su 

düşüncəməcən dəyişdirdi.Yuxarıdan aşağı 

şəhərə bir də göz gəzdirdim. Hər halda, şəhər 

doğrudan da cavan görükür. Elə bil dünən 

tikilib, şəhərin görkəmində qədimlik yoxdu, 

niyəsini fikirləşmək lazımdı. Əlli il bundan 

qabağacan əhalisinin doxsan  faizi Azərbaycan 

türkləriydi, indi yox kimidilər, bəlkə ona görə 

belə fikirləşirəm. ...Ayağımın ucuna qalxıb 

boylanıram, bir dənə də olsun qədim bina 

gözümə dəymir. Ardını fikirləşə bilmirəm, anam 

şəhərin bu ayazlı, sərin havasıyla bir yerdə 

yaddaşıma çökür: “ Heç olmasa öləndəsə tək 

qoyma məni...” Axırıncı  dəfə ayrılanda dediyi 

sözdü, nənəsinin pal-paltarını geyinmiş balaca 
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qız uşağı kimi sinəmə sığınmışdı, elə uşaq kimi 

də ağlamsına-ağlamsına aralandı, kəlağayısı 

sürüşüb çiyninə düşmüşdü, bozarıb çallaşmış 

hörükləri uşaq hörüyünə oxşayırdı...  Ayağımı 

yerə vurub yalandan hirsləndim:       

-Ört başı nı  !  

Uşaq yerinə qoyduğum üçün də uşaq kimi 

uğunub getdi. Darı xması n deyə paltarları mı n 

çoxunu özümlə ğötürmədim, kənddə saxladı m. 

Bilirəm, hər səhər yerindən qalxan kimi ayaq-

qabı ları mı  təmizləyib cütləyib qapı nı n ağzı na 

qoyur, şalvarları mı  ütüləyir, köynəklərimi yuyur, 

uşaq kimi hara getdiyini bilmədən, -gəlmədi, -deyə-

deyə axşamı  gözləyir... - Tər-təmiz yumuşam 

paltarları nı , ütüləmişəm, gəlmir, gəlib geyinmir... 

 Qonum-qonşu da ağlı nı  kəsdirir: - Sən də götür, 

şalvarı nı  geyin, əyninnən çı xartma, gələcək... 

Gələndən, gedəndən həmişə pul göndərmişəm: 

“pulum olanda heç nədən qorxmuram...” anamı n 

sözüdü. Verdiyim beş-üç manatı  alnı  tərləyə-tərləyə  

qoynuna qoyar, həmişə də eyni sözü deyərdi. “Pulun 

olannan sonra istiyirsən get, yaylaqda yaşa...” Amma 

yanı nda olanda fikrini dəyişərdi: “ Neynirəm, sənin 

pulunu, özünü istəyirəm...”  
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Bütün bunları  yenidən xatı ladı m, ürəyim 

sı xı ldı , üzüm-gözüm elə göynədi ki, elə bildim 

burnumun ucundan tüstü çı xdı .  

Avtobusdakı ları  hiss eləmirəm, heç bilmirəm 

yanı mda oturan kimdi. Daha çox ermənicə 

danı şı rlar, türk yoxdu, bəlkə də var, özləri dinmir... 

“Erməni çox olanda bir-birini danı şdı rar, başqası nı  

yox...” qardaşı mı n sözüdü...   

Bu fikirlər içində dönüb avtobusa göz gəzdirdim, 

elə bil mənim baxmağı mı  gözləyirdilər, hamı  sı rayla 

gülümsədi... Arxadakı  qadı nlar pı ı çı ldaşdı lar: 

-Turki dı ğa17... 

Bu söz, yəni onları n belə deməyi, məni 

diksindirdi, narahat oldum, yerimdən qalxı b təzədən 

oturdum... 

Çoxdandı  bu sözü eşitmirəm... Azərbaycanda bu 

sözü mənə kim deyəcək, lap dünyanı n harası nda 

oluram-olum, hec kim  deməyəcək... “turki dı ğa...” 

“...türk...”, söz öz ağı r tarixi mənası yla yaddaşı mdan 

ötüb keçdi...”Yüz faiz  müsəlmançı lı qdan əvvəlin 

sözüdü, azı  iki min ildi...Erməninin yaddaşı nda qalan 

ilişki.. Yer-göy dəyişdi, bu söz dəyişmədi, hər halda, 

söz mənası na görə yaşayı r, iki min ildə erməninin özü 

də HAYdan dönüb ERMƏNİ  oldu, özünə yurd-yuva 
                                                           
17

 Türk oğlu, (ermənicə) 
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tapdı , tarixi tarixçi kimi yox, yazı çı  kimi yozdu, 

yazdı , yəni, özü necə istədi, elə...  Tarixin bütün 

dönəmlərində sı ğı nacaq aradı , ona sı ğı ndı , buna 

sı ğı ndı -yaşadı . Bu, əslində, qorxudan yaşamaqdı , öz 

böyük qorxusu onu yaşatdı ... “Qorxudan sağ qalan, 

bir də acı ndan sağ qalan xalq...” kim deyirdi bunu? 

Hə, Balacahunlu müəllim... 

“Erməni ac qalmaz, -deyirdi, - erməni sağlam 

xalqdı , işləyəndi, nə iş oldu işləyəcək, nə deşik oldu 

girəcək...”  “Müəllim, erməni qorxusundan sağ qalı b”, 

bu da mənim əlavəmdi. 

...Yüz il öncə gəmilərdə ac pişiklər saxlayı rdı lar, 

tutulan balı qlar xarab olması n deyə, pişiklərin əli 

catmayan yerdən, göyərtədən asardı lar. Pişiklər 

balı qlara atdanardı , əlləri çatmazdı . Pişiklər 

acı ndan, balı qlar qorxusundan sağ qalardı lar...  

Bütün bunlar mənim tarixi izahları mdı , tələbəlik 

dövrümdə gəldiyim nəticədi...Yadı mdadı , bu haqda 

məqalə də yazmı şdı m. Sevinə-sevinə redaksiyaya 

apardı m... 

-İ ndi götürüb verərəm KQB-yə, dərini soyallar! –

Redaktor gözümün qabağı nda dəyişib ayrı  adama 

oxşadı ...Redaksiadan doğrudan da dərisi soyulmuş 

kimi çı xdı m...Aradan gör nə qədər keçib, özü də bu 

cür suallar içində, amma heç kim heç nə aydı nlaşdı ra 
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bilmədi,  kimsəsiz çöllüklər kimi, düşüncəmizi ot-

əncər basdı , nə dedilər, hə, dedik, öyrəşdik. Budu, elə 

indi keçdiyimiiz yerlərin-yurdları n adları , hamı sı  

bizim dildədi, niyə bizim dildədi? Erməni yerli xalq 

olsaydı , bu adlar onun öz dilində yaranmazdı mı ...? 

Beş il mən dedim, Balacahunlu müəllim ağzı mı n 

üstünnən vurdu... 

Nə isə, heç yerdə bu suallara cavab verən olmadı , 

amma gördüyünüz kimi cavabı  var, biri elə budu ki, 

mənnən arxada oturan erməni arvadları  yaraşı qlı , 

biçimli görkəmlərinə uyğun yağlaşov, yapı şı qlı  

səsləriylə adı mı  çəkdilər, “turki dı ğa...” Mən türk 

adı  olan yerdə  öz adı mı  neynirəm... erməni yadda-

şı nda qalan ilişkimiz... Fikirlər doğrudan da yorur 

məni, başı mdan atmaq istəyirəm. 

 Pəncərəni bir az da araladı m, dağları n havası nı  

illər boyu  gözlədiyim adamı n gəlişi kimi duydum, bir 

azdan dağları n özü görünəcək, başı mı  sı ğalladı lar 

elə bil. Avtobusda gördüyüm üzləri xəyalı mda bir  də 

canlandı rdı m. 

Hə, biri elə həmən papaqçı  Apeddi, tanı madı  

məni, tanı maz, hardan tanı sı n, aradan gör neçə il 

keçib... 
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Beş-altı  uşaq, günlərin birində  rayona papaq 

almağa gəldik, Aped bizi öz balaca taxta tükanı nda 

diqqətlə süzüb: 

-Papaq istiyirsiz?- dedi, gödək boylu, enli kişidi, 

əlini Qaraca müəllimin oğluna sarı  uzatdi. -Nə 

millətsən? 

-Musurmanam... 

-Ay heyvan, mən sənin dinini soruşmuram, 

millətini soruşuram. 

...Biz çaşı b qalmı şdı q, nə deyir, bu gic erməni? 

Yaxşı , biz musurman deyiliksə, bəs nəyik? 

Kəndə çatan kimi elə Qaraca müəllimin özünnən 

soruşduq. 

-Biz özümüzə türk deyə bilmərik, yı ğı şdı rı n belə 

axmaq sualları ! - Qaraca müəllim elə qı şqı rı rdı  səsi 

kəndin o biri başı nda da eşidilirdi, elə bil Qaraca 

müəllimin gözə görünməz quyruğu varmı ş, qapı  

arası nda qalmı şdı . Qı şqı rı b-bağı rdı , sonra iniltiyə 

bənzər səslər çı xartdı , nə dediyi anlaşı lmadı . 

-Bəs nə millətik, müəllim, musurmanı q? 

-Rədd olun, gedin dərsinizi oxuyun! Axmaq 

usağı , axmaq! 

Aran Borçalı dan keçib Dağ Borçalı ya, -indiki 

Ermənistan sı nı rları na doğru irəliləyirik. Türk 

kəndlərindən, daha doğrusu, indinin diliylə desək, 
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azərbaycanlı lar yaşayan kəndlərdən keçirik, Sabı r-

tala, Orta-çala, Soğanlı q arxada qalı r...hələ tələbəy-

kən Soğanlı ğı n əslində Sakanlı q olduğu haqda kurs 

işi yazdı m, amma nə müəllimi inandı ra bildim, nə də 

tələbələri, kurs rəhbəri professor Balacahunlu az 

qaldı  barmaqları nı  gözümə soxsun: 

-İ qrar Əliyevdən ağı llı  çı xdin, əə, sən?! Niyə 

oxumursan, onun kitabları nı ? O, belə deyir? 

Soruşuram, belə deyir, o? 

Balacahunlunun bir neçə yerdən baxı rmı ş kimi 

baxan balaca, düymə gözləri yaddaşı ma sancı ldı ... O 

vaxt da tüpürmək istəyirdim hər şeyə, Balacahunlunun 

düymə ğözlərinə, lövhədən asdı ğı  Qafqaz xəritəsinə, 

hər şeyə, elə indi də tüpürmək istədim... 

Budu, Ağ Təklə, Qara Təklə, Keşəli, Candar, 

Mı ğı rlı , Daşdı  Qullar, Kəpənəkçi, Sarvan kəndləri 

bir-bir arxada qalı r... Kəndlərin adları nı  oxuduqca  

Balacahunlunu xatı rlayı ram... 

“...Dərs başlayan kimi ədəb-ərkanla əlimi 

qaldı rı b fikrimi deyəcəm, qoy dəli olsun...” Elə də 

elədim: 

-Müəllim, Daşdı  Qullar deyil, Dı şlı  Qellərdi, 

yəni qı raq, uzaq qellər, qel tayfaları , Qel-Gel. 

Heredot da yazı r, qelonı ...” 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Dolama yollarla dağlara qalxı rı q. Yaşı llı ğa 

qərq olmuş dağətəyi kəndlər arxada qalı r...Elə bil 

bayaqdan keçdiyimiz kəndlərin də öz milli geyimi var, 

baxan kimi tanı yı rsan  ki, bizim qapı -bacadı . Gənc 

ermənilər də, yəni Siranuşun şagirdləri də bir-birinin 

ardı nca, kəndləri görən kimi tanı yı r, ona görə də 

tukləri biz-biz olub, erməni kəndi axtarı rlar, erməni 

izi, boğula- boğula nədənsə danı şı rlar, anlaya 

bilmirəm, kəndlərmizi gördüyümçün ürəyim kəpənəyə 

dönüb, qapı -qapı  uçuram elə bil... 

Gürcüstan sərhədini çı xhaçı xdayı q, sonuncu 

kənd Saatlı  kəndidi. 

“-Müəllim, bütün Saatlı  kəndləri Sakatlı dı , 

harda olur-olsun, mən bunu sübut eləyə bilərəm. 

-Necə sübut eləyəcəkcən, əə, kəndçi? Qarşı dan 

imtahanlar gəlir...!- baş barmağı nı  qaldı rı b 

ğözlərimin qarşı sı nda oynatdı . - Dərini soyacam... 

İ ndi buyur! 

-Məllim, birincisi, o kəndlərin min ildən çox yaşı  

var, saatsa dünənin işidi... deməli, saat ola bilməz, 

ikincisi, bizim kənddə sakat öyü deyilən tayfa vardı ... 

Balacahunlunun  elə bil dizinə vurub çökürtdülər, 

bürüşüb oturdu, auditoryaya göz gəzdirib:  

- Axı rı ma çı xacaq, - dedi, - bu! - dönüb əllərinin 

ikisini də qapı ya uzatdı , gözlərini yumub: - Sən 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

mənim dərsimə gəlmə, bala, - dedi, - elə indi çı x get, 

bir də gəlmə! 

Qapı ya çatanda dönüb baxdı m, Balacahunlu 

gözlərini  yumduğundan başqa görkəm almı şdı , 

yazı ğı m gəldi, özümə söz verdim ki, dərsə qayı tsam, 

bir də onu incitməyəcəm. Gəlib Universitetin 

yaxı nlı ğı ndakı  parkda üzü qala divarları na oturub 

yenə Balacahunlunu  fikirləşdim... Rus ordusunun 

generalı  Sisiyanovun qəbri qala divarları nı n 

dibindəydi, gizlətdilər, kitablardan da yı ğı şdı rdı lar... 

-Müəllim, siz Qaçağan kəndinin adı nı  düzgün 

izah etməmisiz, Qaçağan, əslində, Kasagandı , yəni 

kasları n yaşadı ğı  yer.... 

Bu fikirlərdəykən gördüm uşaqlar məni axtarı r: 

- Bəs..., - hamı sı  bir yerdə, xorla dedilər, - məllim 

darı xı r, bizi göndərdi ki, gedin onu tapı n gətirin...” 

Səs-küyə fikirdən ayı ldı m, gənc ermənilər 

başları nı  pəncərədən çı xartmı şdı lar, ikisi, üçü kənd 

adları nı  oxuyur, saqqallı  dəftərçəyə yazı rdı ... 

Ermənistan sərhədinə kecməyimizi elə bil 

qarşı sı ndakı  dəftərçədən oxudu, qanrı lı b arxada 

qalan yollara baxdı , kədər qarı şı q səslə: 

-Ermənistan kimi, heç Gürcüstan da yoxmuş ki? - 

dedi.- Belə qurtarı r Gurcustan? - əlindəki dəftərçəyə 

baxdı , - Səfərli, Muğanlı , Mı ğı rlı , Oruzman... 
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-Necə başlayı rsa, elə də qurtarı r...Gürcüstan 

bunnan artı q deyil, harası nnan baxı rsan bax. -

Papaqçı  Apedin səsi dəyişməmişdi, həmin səsdi, on il, 

iyirmi il bunnan qabağı n səsi. Dönüb saqqallı nı n 

əlindəki dəftərçəni göstərdi, - Nə axtarı rsı nı z...? 

Ermənistanı  axtarı rsı nı z? Sizin istədiyiniz şəkildə 

Ermənistan yoxdu, hə, kağı z üzərində var, vəssalam, 

kilsə kitabları ndadı  Ermənistan, Böyük Ermənistan, 

get, nə qədər istəyirsən, oxu, amma elə belə axtarma, 

tapammazsan... 

-Du inçes asum, ay mard18?! 

Avtobusun içində aləm qarı şdı  bir-birinə, 

çı ğı rı şı rdı lar, nə dediklı rini yaxşı  

anlayammadı m... 

“...Hə, Balacahunlu müəllim, düzdü, sənin dediyin 

zəhmətkeş erməni özünə yer tapdı , daha doğrusu, yer 

düzəltdilər, erməni də hər şey elədi, ev tikdi, yol çəkdi, 

şəhər saldı , amma özü buraları n ola bilmədi, yəni, 

dağı  anlaya bilmədi, torpağı  anlaya bilmədi, hər şeyə 

tələsdi, hər yerdə bir addı m qabaqda olmaq istədi, 

çox yerdə oldu da, inanı n, bu cür qabaqda olmaqsa 

vaxtdan-zamandan çı xmaqdı ... on-onbeş il əvvəl 

əmimin atı  yol getdiyi yerdə büdrəyib yı xı ldı : -atı n 

                                                           
18 Sən nə danı şı rsan, a kişi? (ermənicə) 
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alnı nnan qan al, ay Qarakəllə, dörd yanı na cı z çək, 

üstünnən vaxt addı yı b... 

Bunun əslində nə demək oldugunu indi də 

bilmirəm, xalq yaradı cı lı ğı  da demək olmaz, xalq 

yaradı cı lı ğı  üçün də qəliz düşüncədi. Onu bilirəm ki, 

vaxt anlayı şı na yaxı n ancaq millət ola bilər, yəni 

vaxtı  ancaq millətdən keçirməklə anlamaq olar...” 

Avtobusun səsindən bldim ki, yoxuşlar başladı , 

səs dəyişən kimi hava da dəyişdi, pəncərəyə sarı  

uzandı m, dağlar bir sı raya düzülsələr də, insanlar 

kimi ayrı -ayrı dı lar, ağacı na - daşı nacan, otuna-

çiçəyinəcən  bir-birindən seçilirlər... 

Dağlar, dağları n otu, çiçəyi yenə anamı  yadı ma 

saldı , amma içimdə qüssə yoxdu artı q, anama bir şey 

olmayı b, yoxsa yer-göy belə xoş görünməzdi gözümə. 

Canlanı b özümə gəlməyimi arxada oturan erməni 

arvadları  da hiss elədi, yenə mənnən dedilər deyəsən, 

döndüm, gülümsədik, dinc, rahat, bəslənmiş, daha 

doğrusu, özləri-özlərini bəsləmiş yaraşı qlı  erməni qa-

dı nları dı ...  

Mən niyəsə Sevortyan Sedanı  xatı rladı m, hə, 

bildim, arxada oturanlardan hansı nı sa Sedaya 

oxşatmı şam, ona görə yadı ma düşüb, dönüb gözucu 

bir də baxdı m, çox bənzəyirlər, bayaqdan canı ma 
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yayı lan tanı ş, yağlaşov səsi də Sedanı n səsindən 

seçilmir...  

*** 

 

“...İ stiyirsən, qayı daq tarixlərə? Bil ki, tarixə 

qayı tsaq, sən gedib ancaq çobana çı xacaqsan. Elə 

deyil yoxsa?! Bəlkə səhv eləyirəm... - divana tərəf 

getdi. Biçimli bədəninə yapı şmı ş qara tül paltarı nı n 

bir neçə düyməsini açı b gülümsədi...Söz məni 

tutduğundan  heç nəyə fikir verə bilmirəm. Pərt 

olmağı m ləzzət eləyib, təntənə içindədi, elə bu cür 

təntənəylə də divana uzandı :  

-Gə qucuma... 

Cavab verə bilməyəcəm, “...sən ancaq gedib 

çobana çı xacaqsan”,  cavab verməyə hazı r deyiləm, 

çı ğı r-bağı r salam gərək, ya da təzədən əynimi 

geyinib çı xı b gedəm. Gülür, amma  içindən gəlir səsi, 

dərindən, qaynayı r elə bil: 

-Gəl! - əllərini mənə sarı  uzatdı , yaşı la çalan iri 

gözləri axdı ğı ndan, qı yı lı b uzandı ... -Bilirsən 

sənnən niyə xoşum gəlir? Millətçisən, ona görə. Sizdə 

axı , millətçi olmur. Niyə də olsun ki? Düzdü?  

 Bərkdən gülüb yanı  üstə döndü, üstü-başı , 

demək olar ki, açı qdı , ağappaq bədəni su kimi 

ləpələndi. Mən bir- iki addı m atı b ona çatmamı ş 
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aradakı  üstü məxmərli  kresloya çökdüm. Alt 

paltarları m əlimdədi, hələ neynəyəcəyimi 

bilmirəm...Seda yəqin ki, bayaqdan “çoban” demək 

istəyirdi, “gə, mənim cobanı m”, amma ürək eləmirdi, 

hirslənməyimdən xoşu gəlsə də çəkinirdi, “vurar 

birdən...turki dı ğa...”  

Oğlanı n bədəni niyəsə gərildi, bükük-bükük olub 

daşa dönmüş əzələləri sudan dikəldi elə bil, arı qlayı b 

əzələlərinə axmı ş yaraşı qlı  üzü peşmançı lı qla 

dolmuşdu, içi üzünə çı xı rdı . Sevortyan Seda bunu 

hiss elədiyindən, çəkinirdi artı q, bircə “...çobanı  “da 

desəydi, bu günlük bəsiydi...amma nə fərqi var, deyib 

da, “...tarixlərə qayı tsaq, çobana çı xacaqsan...”  

Oğlan alt paltarı nı  əlində gül dəstəsi kimi tutmuşdu, 

bayaqdan geyinmək istəyirdi, əlləri sözünə baxmı rdı , 

bir də, bununla hirsi soyumayacaqdı  ki. Elə ordan, 

məxmərli kreslonun üstündən, alt paltarı  qarı şı q əlini 

silkəı əyə-silkələyə: 

- Bilirsən, - dedi, - dövlət qurub, dövlət görmüş 

xalq sizin kimi görməmiş olmur, cı ğal, gözləri özgə 

qapı ları nda... Çobanlı q da bir tarixi mərhələdi, siz 

onu da keçməmisiz, torpağı nı zı n olmaması  da, ac 

qalmağı nı z da çoban olmadı ğı nı za görədi. Arxac 

nədi bilirsən?! 
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-Oyy, mənim türk ərim, - qalxı b oğlana sarı  

getdi, - yaxşı , bağı şla məni, erməni qı zı nı  əfv et, 

görürsən, türkcə xahiş edirəm. 

Bir anı n içində yumşalı b muma döndüm, elə bil 

içimdə uşaq hı çqı rdı , alt paltarı mı , daha doğrusu, 

dizliyimi hara atdı ğı mı  bilmədim, yerimdən hirsi-

hikkəsi yuyulmuş halda durdum. Seda yumşaldı ğı mı  

elə havadan duydu: 

-hə, bəlkə türk olmaq istəmirsən, yaxşı , 

azərbaycanlı  ərim... 

Başı nı  köksümə soxub qoxulayı r məni, bir 

azdan nəfəsi təngiyə-təngiyə nəsə deyəcək, 

qolları mı n arası nda susuz torpaq kimi məni canı na 

çəkib bərkiyəcək, bir anı n icindəcə rənginəcən 

dəyişmiş əllərinin, ayaqları nı n gücünə məətəl 

qalacam, kəlbətin kimi olacaq... Qulaqları mı n 

dibində nəsə deyir, heç nə anlaşı lmı r. Nəfəsi od 

kimidi, qarsı dı r məni. 

Aradan xeyli keçib deyəsən, pəncərələr bayaqkı  

kimi işı qlı  deyil, xəbərimiz olmadan gün gedib. Biz 

dinməz-söyləməz kofe icirik. Sevortyan  Seda 

yarı uzanı qlı dı , kofesi də əlində, bayaqkı , adam 

deyilik, elə bil ikimiz də kimisə gözləyirik. 

- Nə dildə danı şı rdı n sən?- soruşuram. 

- Nə vaxt? 
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- Bayaq. 

Yadı nda heç nə yoxmuş, bilmirəm necə deyim, 

nə deyim, yada salı m, qucaqlaşdı ğı mı z yeri 

göstərirəm: 

- Sən o vaxtları nda ermənicə danı şı rsan?  

-   Mən heç ermənicə bilirəm ki...  

                                               

*** 

 

Saz səsi gəldi, bir anlı ğa harda olduğumu 

unutdum, pərt halda dönüb yan-yörəmə baxdı m, 

avtobus yorub hamı nı . Elə bildilər yatmı şam. Bəlkə 

də yatmı şam, xəbərim yoxdu... Mənim bayaqdan 

eşitdiyim saz səsini avtobusdakı lar da eşitdi, səs get-

gedə artı rdı , dağlardan, dağları n meşəsindən, 

daşı ndan, qayası ndan, ağacı ndan axı rdı  elə bil.  

-Es inça19?!- Saqqallı  gənc erməni qalxı b 

avtobusun içində özünü ora- bura vururdu. 

Papaqçı  Aped gülüb: 

-Ermənistandı  da, Ermənistan da Gürcüstan 

kimi, belə başlayı r, - dedi, - indi bizi türk aşı qları  

qarşı layacaq. -Qalxı b gənc ermənilərə tərəf getdi. - 

Çı xart dəftərini yaz, əsl yazı lası  Gürcüstan yox, 

Hayastandı . Hayastan olanda yenə doğruyduq, bilir-

                                                           
19

 Bu nədi? (ermənicə) 
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dik nəyimiz var, nəyimiz yoxdu.Yalançı  Ermənistan... 

budu, Mı ğı rlı dan, Səfərlidən, Abdallı dan çı xdı q, 

Saatlı ya, Muğanlı ya, İ mirə, Evluya, İ lməzliyə, 

Cücəkəndə giririk, hansı  tərəfdən istiyirsiz ordan 

girin, Ermənistan belə başlayacaq, çünki belə də 

qurtarı r. Hansı   dağı , hansı  yaylağı , hansı  çayı , 

hansı  yolu soruşursan soruş...türkcədi. 

-Türksən sən? – Saqqallı  gənc ayağa durub Apedi 

yerinə sarı  itələdi, yanı ndakı lardan soruşdu. - Nə 

millətdi bu? 

Avtobus dayandı , daha doğrusu, 

dayandı rdı lar...İ ki aşı q avtobusun qabağı nda saz 

çala-çala oxuyub oynaı rdı . 

-Papaqları nı  mən tikmişəm, -dedi, Aped, 

aşı qları n qaragül dərisindən tikilmiş balaca qala 

divarları na bənzəyən şiş papaqları nı  göstərdi. - 

Burdakı ları n hamı sı nı n papağı nı  mən tı kmişəm. 

Avtobusa bir dəstə alabəzək qlz qalxdı , xı nalı  

əllərində xonça var, xonçadakı  fəsəlidən, 

qatdamadan, şəkərburadan, yağlı  kökədən oturanlara 

payladı lar...Saqqallı  gənc götürmək istəmədi. Qı zı n 

biri irəli yerı yib pəncərədən yolun qı rağı ndakı  

qayanı  göstərdi, xalcalar, kilimlər, farmaşlar 

salı nmı ş qayanı n üstündə başdan - ayağa qı rmı zı  
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geyinmiş bir uşaq oturub dinməz-söyləməz aşağı lara 

tamaşa eləyirdi. 

-Bu gün o uşağı n sünnət toyudu,- dedi,- bu gün o 

uşaq kı şi olur, onun  xətrinə götürün.! 

Saqqallı  gənc erməni yenə götürmədi, dodağı nı n 

ucunda nəsə deyib qabı  geri itələdi. Aşı qlar bir-

birinin sazı nı n altı ndan keçə - keçə ustadnamə 

oxuyurdular... Bir-birinə qarı şmı ş avtobus 

adamları nı n arası ndan xonçanı  mənə tərəf  

uzatdı lar. Mən bayaqdan başı mı  qaldı rmamı şam, 

sazı n səsini eşidəndən gözlərim yaşlı dı , payı mı  da 

elə bası aşağı  aldı m.   

Avtobus tərpəndi, uzaqlaşsaq da, sazı n səsi əl 

çəkmir, dağa-daşa dolaşa-dolaşa ardı mca gəlir, onsuz 

da unudulan deyil, eşidilməyəndə də içimdə 

göynəyəcək... 

-İ nçe badahel, dı ğacan? Ay mard...?!20 

Apedin səsidi, lap qulağı mı n dibindən ğəldi. 

-Na hay çi, turki dı ğae21... 

Sedaya oxşayan qadı nı n səsidi. Mən başı mı  

qaldı rı b altdan yuxarı  Apedə baxdı m. 

Biz elə bil kənddən yox, dərsdən çı xmı şı q, 

avtobus qarı şı q, erməni qarı şı q, keçdiyimiz kənd 

                                                           
20 Nolub sənə, oğlan? Ay kişi...! (ermənicə) 
21

 O, erməni deyil, türkdü. (ermənicə) 
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bizə unudulmaz dərs verdi... Mənim gözlərim yaşlı  

olsa da sevinc içindəyəm. Aşağı dan yuxarı  Apedə 

baxı b gülümsədim... Teleqram bayaqdan əlimdəymiş, 

“...sroçno priyezjay, mat tyajelo bolna..” 

Papaqçı  Aped teleqramı  oxuyub yerinə qayı tdı , 

yan yörəsiylə pı çı ldaşdı lar. 

- Kimin oğlusan? 

Mən artı q soyumuşdum, bütün canı mla arxaya 

dönüb gülə-gülə: 

-Dəriyı ğan Aped, - dedim, - mənim də papağı mı  

sən tikmisən, mən səni yaxşı  tanı yı ram...  

Avtobus artı q rayon mərkəzinə çatmı şdı . Mən 

hələ  burdan da maşı n tutub kəndə getməliyəm. 

Tələsik maşı ndan düşdüm... 

                               

Vətəni olan türklər... 

 

İ ndi Kalinino adlanan rayon mərkəzində 

dəyişiklik yoxdu, heç yanda yenilik hiss olunmur, bir 

neçə bina tikilsə də yarı mçı q qalı b, amma təzə yol 

çəkilib, bir də bu on ildə ağaclar böyüyüb nə boyda 

olub...Mən ayaq saxlayı b göz gəzdirirəm. Yerevan 

kimi, buranı n da qədimliyi yoxdu, gəncdi, gənc rayon  

mərkəzi... səbəbi birdən ağlı ma gəldi, gənc 

görünməyinin səbəbi, yəqin ki, daşı ndandı , təzə 
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tapı b çı xartdı qları  alabəzək tuf daşı ndan...ya da 

özlərinin deyil, ona görə. 

- Ures qı num22? 

Səsə döndüm, hündür, dolu bədənli taksi 

şoferiydi, yolun o üzündən əl-qolunu ölçə-ölçə məni 

səsləyirdi, gördü dinmirəm: 

-Turki dı ğa, hara gedersan? -dedi, azərbaycanca. - 

Gəl gedax. 

Mən yolu keçib ona sarı  gəldim... 

   Yayı n ortaları  olsa da, hava sərindi, havanı n 

sərin olmağı nı  daha çox içimdə hiss eləyirəm, 

ruhuma sərinlik çöküb. Göy üzü tutquntəhərdi, bu 

tutqunluq günün  əyilməsindən deyil, sərinliyindəndi, 

deyə düşünürəm. Bizi araya almı ş dağlardan da ola 

bilər. Papaq-papaq  dörd yanı mı zı  bürüyüblər; Dəli-

dağdı , Qaçaqqı rı landı , Kəpənəkçi yurdudu, Çubuqlu 

yaylaları dı , Axçalı dı , Ov dərəsidi. Bayaqdan 

dayanı b tamaşa eləyirəm, özümdən ası lı  olmadan 

ürəyimdən yalvarı şlar keçir, arvad yalvarı şı   osa da, 

üzü dağlara pı çı ldayı ram: “...Qabağı nı zda ölüm...” 

Taksi sürücüsü məni səsləyib də susdu, bilmədim 

hara getdi, necə oldu, həvəsim də yoxdu, bu 

duyğuları , təbiətin bu gözəlliklərini atı b onu  

                                                           
22 Hara gedirsən?  (ermənicə) 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

axtaram. Olması n heç, hələ axşama çox var, maşı n 

tapı lar... 

Dağları n ətəyinəcən uzanı b gedən İ lməzli düzü 

yüz rəngə calı r, mən havayla, yəni, göy üzüylə bu cür 

qaynayı b qarı şmı ş yer görməmişəm, hardan, hansı  

səmtdən baxı rsan-bax, göy üzünü İ lməzli düzünə 

enmiş kimi görəcəksən...Yerlə göyün arası ndasa dörd 

yana qəlpə-qəlpə sancı lan adsı z rənglər oynaşı r... 

Ətəklər boyu beş-altı  kənd sı ralanı b, yaranı şdan 

varmı ş kimi, ilğı m içində itir, görünür... 

“- Müəllim, ordakı  kəndlərdən birinə Qalağalı  

deyirlər, amma elə deyil,  istədim əmbə, deyəm, necə  

yazı lı r, heç kəs bilmir, biri Qaraqala yazı r, biri Qala-

qala... 

- hə, nə uydurmusan yenə? - Balacahunlu balaca, 

düymə gözlərini üzümə zillədi... Üzülüb lap, elə bil suyu 

süzülür. Bilirəm, bu izahlar onu lap sı ndı rı r. Yəqin, 

bilir ki, düz deyirəm... Uşaqları n çoxunun vecinə 

deyil, kim necə istəyir, nə istəyir desin, lap ermənicə 

desinlər, dərs arası  üstümə tökülüşüb məzələnəcəklər, 

indi bic-bic baxı şı rlar. Müəllim əlindəki çubuğu 

astaca-astaca elə bulayı r ki, elə bil vurmağa səmt 

axtarı r. Yox, üstü getmiş baxı şları nı n alt qatları nda 

istiqanlı lı q işarı r. – Hə, - deyir, çubuğunu  oynada-

oynada. - De görək...!  
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-Müəllim, o kəndin əsl adı  Qalağayı ndı ... 

-Nədi? - Balacahunlunun üzü balacalaşı b 

ağappaq ağardı .- hardan bilirsən,  bala, hardan 

oxumusan, axı ?! - Belə deyib başı nı  aşağı  saldı  

“Qalağayı n hun tayfası , vpalne vozmojno23”, bu 

yerini rusca fikirləşdi. 

Kimsə küçənin o başı ndan  Apedi çağı rdı , mən 

xəyaldan ayrı lı b  dönüb baxdı m. Papaqçı  Apedin 

balaça dükanı nı n qabağı na xeyli dəri yı ğmı şdı lar. 

Bir neçə atlı , atları  da yedəklərində, gözləyirdilər... 

Ətrafı  seyr eləməkdə də təmkinli olan erməni 

arvadları , rayonu onlar qurub, düzənini onlar vermiş 

kimi, iddialı  baxı şları yla ora-bura boylanı rdı lar ki, 

görsünlər kim hardadı ...Bir baxmaqla da görə 

bilirdilər. Davranı şları , görkəmləri elədi ki, elə bil 

evləri-eşikləri yoxdu, yəni, əyin-başları nda ailə izləri 

hiss olunmur . Ona görə də evə gedənə yox, evdən 

gedənə oxşayı rlar...Geyimləri şəhər geyimidi; 

kənddən gələn də elə geyinib, şəhərdən gələn 

də...Səsləri sərindi, axşam səslərinə bənzər dolu, 

yapı şı qlı ... Kişiləri, qı zları  o qədər yox, qadı nları  

elə bil bir ana doğub, çoxu Sevortyan Sedanı  

xatı rladı r, hamı sı nı n suyu-suyumu birdi, mərkəzi 

                                                           
23 Ola bilər.  (rusca) 
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küçə boyu orda-burda gözə dəyən irili-xı rdalı  bütün 

kişilərdə iz qoya-qoya gedirlər, ətrafı  baxmadan hiss 

eləyəndilər... 

“ Qoyun canavarı  yalnı z qı rxı landa yadı ndan 

çı xardar, erməni arvadı  da kişini kişiylə olanda”, 

mənim sözümdü, Sevortyan Seda üçün 

düzəltmişəm...hər halda Sedaya ləzzət eləmişdi. -

Qoyun nə vaxt yadı nnan çı xardı r canavarı ? - tez-tez 

soruşardı . - Yaxşı , erməni arvadı  doğrudan da elə 

ola bilər, bəs canavarı  hardan bilirsən, ay çoban? - 

uğunub gedərdi... - Gə bura, gəl canavarı  yadı mı zdan 

çı xardaq.” 

Rayonun mərkəzindən keçən yolu qaldı rı blar, 

ona  görə də evlər aşağı da qalı b, çoxu malağan 

evləridi, divarları nacan ağardı lmı ş, balaca 

həyətlərində, bizim dediyimiz kimi, “rus çiçəkləri” 

bitən rus evləri...Bax, orda Anna yaşayı rdı , biz niyə-

sini bilmədən qı z Anna deyirdik. Yəqin tək 

yaşayı rdı , ona görə. Amma yox, rayona gələnin çoxu 

onu axtarardı , basları nı  ağappaq rənglənmiş 

çəpərdən uzadı b: 

- Qı z, çı x eşiyə, qı z Anna! 

Anna da evdən çı xı b  yarı çı lpaq çiyinlərində 

tel-tel ötən sarı şı n saçları yla, açı q qolları , acı q 

ayaqları yla nəzərlərdə əməlli-başlı  bərq vura-vura 
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yaxı nlaşar, kənddən-kəsəkdən gələnlərdən də gözəl, 

daha doğrusu, incə türkcə- azrbaycanca: 

- Ah, xanı m qı zlar, bəy oğlanlar,- deyə sözə 

başlayardı ... 

-Ay qı z, sən elə danı şı rsan ki, adam öz 

danı şı ğı nnan utanı r. Vallah, mən azərbaycanca belə 

gözəl danı şa bilmirəm. 

Sonra da hərə öz bağlaması ndan çı xardı b bir 

şey verərdi, bazara gələn də, bazardan gedən də: 

- Götür, sən ki, bizim dildə belə gözəl danı şa 

bilirsən, halal xoşun olsun. 

“...Sağı nda türk evi, solunda erməni evi, hə, siz 

qı rı n bir-birinizi, qı z Anna da aranı zda oturub 

çı lpaq ayaqları nı  yellədə-yellədə yı ğdı qları nı  

yesin...” 

Bu neçə illərdə malağanlar seyrəlmişdi, evlərini 

satı b getmişdilər.Yeni evlər tikilmişdi, ermənilər hiss 

oluna-oluna artı rdı , yerli deyildilər, biri deyirdi 

İ randan gəlib, biri deyirdi Turandan...Heç kim heç nə 

bilmirdi, heç akademik Ulubabyanı n, papaqçı  

Apedin də xəbəri yox idi. Bir də görürdün, bir gecənin 

içində hardansa beş-on ailə gəldi. Heç kəslə də qayna-

yı b-qarı şmı rdı lar...Ona görə də, qəribə qaşqabaq 

hiss olunurdu hər yerdə. Artı q küçənin bu başı ndan o 

başı na türk sayağı  bir-birini səsləyən erməni yox idi. 
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Türkcə danı şmadı lar, birdən birə, hər cümlə başı  

türkcə məsəl çəkib atalar sözü işlətmədilər,  uzaqlaşı b 

içlərinə çəkildilər, baxı şları  yı ğı şdı , elə bil hamı  bı -

çaq itiləyirdi. Qı z Annanı n üzü lap dönmüşdü, başı nı  

pəncərədən çı xardı b: 

-Paşol von...! - deyirdi, kim gəldi... - Toje mne, 

narod naşelsa.24 

Böyüklərimiz olanları  yox, daha çox olacaqları  

hiss eləyib: 

-Qarı şqa yenə qanad gətirib, ay camaat, 

çı xmayı n bir yana, görək qanı  harda töküləcək ... 

 O ev də malağan Vasilin evidi, aşı q Ayvazla 

dostluq elədiyinə görə Ayvaz Vasil dedilər. Radio 

ustası ydı , velosipedlə kənd-kənd gəzib radio 

düzəldərdi... 

 Ay Vsil, Ayvaz Vasil, 

 Velsopedi saz Vasil... 

Bir sürü uşaq velosipedin ardı nca düşərdik. 

Səhərdən axşamacan məzə axtaran kənd arvadları  

Vasilin adı nı  eşidib bayı ra qacardı : 

- Söydürün, gülək. 

Məzəni göydə tutan malağan Vasil velosipedini at 

kimi şahə qaldı rı b söyərdi: 

                                                           
24 İ til burdan...!  Bu da mənə millət olub.  (rusca) 
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- Sizin ananı zı ... 

Arvadları n hamı sı  üstlərı nə su sı cramı ş kimi 

hərəsi bir yandan çı ğı rı şardı , elə bil “ Ura “ 

deyəcəkdilər: 

-Təkərinnən tutun, təkərinnən, qoyun rusca da 

söysün ! 

-... vaşu mat... 

Kəndi gülüşmə bürüyərdi, kişilər ordan-burdan 

çı xı b: 

-Ay başı nı z batsı n, bir bunnarı n işinin adı na 

baxı n. Ay Vasil, gəl qurudnan araq içək, gəl! 

Hamı  bilirdi ki, Vasil qurudu çox xoşlayı r, 

qurudla araq içməyi... 

-Sizi bax, buna görə sevirəm, bax, bu quruda görə, 

bir də Ayvazı n sazı na görə...Hanı  Ayvaz?  

Bir azdan Ayvaz sazı nı  çalacaq, Vasil quruddan 

dişləyib araqdan içəcək, bası nı  yelləyə-yelləyə 

ağladı ğı ndan xəbəri olmayacaq... 

Ne uyezjay, qolubçik moy, 

Ne pokiday zemlyu radnuyu, 

Tam vstretyat tebya lyudi zlı ye, 

İ  skajut tı  dlya nas çujoy, 

Ne uyezjay, qolubçik moy...-  bayaq  söyə-söyə 

güldürdüyü arvadları   da oxuyub- oxuyub ağladacaq. 
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Nə isə, bir neçə il qabaq dedilər, Vasil də  getdi... 

Hə, baxı ram, doğrudan da, yolun qı rağı  boyu bir rus 

qalmayı b, ermənilər dolub yaşayı r. Azərbaycanlı , 

daha doğrusu, türk ev  almı r, almaz da. Evi tikdirər, 

necə ki, tikdiriblər... Quyuya su tökməklə dolmaz. 

Erməni ordan-burdan axı b gəlsə də, haranı nsa 

hesabı na artı b çoxalsa da, bütün yer-yurd boşluqları  

heç kəsin xəbəri olmadan azərbaycanlı larla tutulurdu, 

çünki onlar heç yandan gəlmirdi, öz evində çox idi, öz 

evindən çı xı rdı lar... Təxminən üç yüz il qabaq 

malağan rusları  gələndə də burdaydı lar, ona görə də 

ruslar yerli camaatı n dilini bildilər, erməni dilini yox. 

Ermənilər də bir gün yı ğı şı b Ayvaz Vasili saldı lar 

təpiyin altı na ki, bizim dili niyə bilmirsən, türkcə 

danı şı rsan: 

- Hala des, rusi merı ... turkeren gide, hayeren çi 

gidi...25 

Yan- yörədə mal-qoyun otaran azərbaycanlı lar 

gəlib onu ermənilərin əlindən aldı lar, arağı  sı nı b elə 

yanı ndaca otluğa hopmuşdu, qurudu əlindəydi, ağzı  

qanlı -qanlı  qurudu dişləyirdi... 

Hə, ruslar getdi, doğrudan da hiss olunmadan 

getdilər, çünki çoban deyildilər, malları , qoyunları  

                                                           
25

 Hələ bax, rus anası nı ....türkcə bilir, ermənicə bilmir.  
(ermənicə) 
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qalaydı , əkmirdilər, səpmirdilər. Çoxu müəllim idi, 

Azərbaycan, erməni məktəblərində rus dili dərsi 

deyirdilər. Müəllimnən də nə qalar, söz... Söz də indi 

kimə lazı mdı ? Maşı n, televizor, radio ustası ydı lar, 

hə, çı xı b getdı lər, olması n bunlar, kənddə-kəsəkdə 

bir radio işləsə bəsdi,   televizora baxmayaq, 

mümkündü...Qı z Anna olması n, erməni arvadları , 

qı zları  ölməyı b ki, altdan-altdan min oyundan 

çı xı rlar, bizimkilər qı rı lmayı b ki, arvad deyillər...? 

Gecələr ər başı  yarı rlar. Qı z Anna hər gecə qapı sı na 

mxtəlif millətlərdən üç dəstə kişi yı ğı rdı , 

bizimkilərdi, yəni türklər, ruslardı , bir də ermənilər, 

aləm qarı şı rdı  bir-birinə, heç kürsək itləri elə 

boğuşmurdu....Səhər tezdən papaqçı  Aped Qarabo-

ğazoğlunu axtarardı : 

-Sarı  qancı ğı n gülləri əzilib, ay Qaraboğaz... 

Olması n  rus dili müəllimi, onsuz bazar 

bağlanmı r ki, rusun getməyi bazarı n getməyi deyil ki, 

bağlansa ac qalaq...  Ona görə də getməkləri hiss 

olunmadı ,   bir az elə bil küçələrin işı ğı  azaldı , göy 

gözlü, sarı  saçlı  adamlarla bir yerdə. Heç nə olmaz, 

erməninin qarnı  tox olsun, az işiylə çox qazana bilsin, 

qarşı sı nda mal-qoyun otaran olsun, pendiri tutulsun, 

yağı  çəkilsin, bir sözlə, bazarı  işləsin, vəssalam, 

oxuduğu tarix kitabları nı n ardı nı  quraşdı ra-
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quraşdı ra yaşayacaq, quraşdı rdı qları na inana-inana 

yerlərini genəldəcəklər, yeməyə bir şey tapmayanda 

görəcəklər bazarları  bağlanı b, qalxı b dünyanı n 

böyük-böyük bazar ölkələrinə üz tutacaqlar, yükləri də 

heç nə, üstlərinə sancdı qları  iynə-sap, əllərində də 

min illər boyu kilsələrin künc-bucağı nda 

quraşdı rdı qları , gizlətdikləri tarix kitabları ... 

Eşidirsənmi, Aped kirvə, papaqçı  Aped, bütün 

bunları  sənə deyirəm, burda sənə, orda Sevortyan 

Sedaya, sonra bütün ermənilərə, ondan sonra da 

bizimkilərə, azərbaycan türkcəsində gözəl danı şan 

malağan rusları na. Ac qalacaqsı z, papaqçı  Aped, 

hələ getməyin nə demək olduğunu bilmirsiz, özünüzlə 

ölçməyin ki, bu gün burdası z, sabah hara daha 

yaxşı dı  orda...  Çörəkçün gedib vətən davası  

edəcəksiniz: 

-Qovdular bizi, qı rdı lar bizi! Ey, din qardaşları , 

eey xristianlar... - Üz-gözlərini cı rı b üzü qanlı  ağlaşı b 

dünya bazarları nı  inandı rmağa çalı şacaqlar, tələsə-

tələsə, hönkürə-hönkürə əllərindəki kitabı  

göstərəcəklər. - Vətənimizi əlimizdən aldı lar...Üç min 

ildi, vətənimiz yoxdu, vətən axtarı rı q, budu, dədə, 

babaları mı z yazı blar! 

Yəqin ki, kimsə nə vaxtsa soruşacaq: 
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- Məktubdu? Məktub yazı blar? Oranı  sizə 

vəsiyyət eləyibər, həə? 

 Bəlkə də soruşublar.... Amma vətənin nə demək 

olduğunu bilənlər bilirlər ki, vətən başqası nı n olmur, 

əlində saxlayammasa, işğal edilsə belə, heç kəsin, heç 

kimin ola bilmir, heç kəsə də, oxşamı r, çünki vətən də 

quş yuvası  kimi dimdikdə daşı nı r, duyğularla 

qurulur, ya da vətən də ata- anası  varmı ş kimi 

doğulur, böyüyür, oğlu- uşağı tək daşı na, qayası na, 

dağı na, dərəsinə, suyuna, dənizinə ad verilir. Ona 

görə də vətənin öz dili olur, vətən də yalnı z öz dilində 

danı şı r, yad əllərdə min-min illər keçsə də başqa dili 

bilməz. Necə ki, İ randan tutmuş Turana, Sibirdən 

tutmuş Qafqazacan, Ötükən yaylaları ndan Balkan 

dağları nacan  dilini heç kəs dəyişdirə bilmədi. Hərə 

bir söz dedi, bizim balacahunlular da sizə qoşuldu, 

yenə bir şey eləyə bilmədilər. Suyun oxşarlı ğı  var, 

Aped, torpağı n oxşarlı ğı  var, ona görə də deyirlər, 

suyu, torpağı  bir yerdən götürülənlər başqasina 

oxşaya bilməz. İ ravana Erebuni dediniz, Uluxanlı ya 

Masis dediniz, Calaloğlyna Stepanavan, Uzunobaya 

Malağan- Kalinino dediniz, noldu? Gümrüyə 

Leninakan, Qarakilsəyə Kirovakan noldu bəs? 

Hamı sı  elə qoltuğunuza alı b gəzdirdiyiniz 

kitablardaca qaldı ...Vətəni olanı n gözü orda-burda 
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qalmaz...Çörəyi olan dilənərmi, söylə?! Görürsənmi yüz 

ilə yaxı ndı , Azərbaycan türklərinin yerlərini-

yurdları nı  alı b sizin üçün Ermənistan düzəltdilər, 

amma yenə təkbaşı na yaşaya  bı lmədiniz. Hələliksə 

ona görə varsı nı z kı , biz burdayı q, yəni, Azərbaycan 

türkləri hələ yeməyinizi verir, ətiniz var, südunüz var, 

bazarı nı z boldu...Yadı nda saxla, Aped, türklər ki 

getdi, siz də dağı lacaqsı z. Çünki ev yiyəsi yoxdusa 

qonaq yaşaya bilməz... Hə, odu bax, hamı sı  yolun 

qı rağı ndadı , satdı qları nı  satı b, aldı qları nı  alı b 

avtobus gözləyilər ki, evlərinə-eşiklərinə getsinlər. 

Görürsənmi Vətəndə olana kim oxşayı r...Böyükdən 

kiçiyə sən cı ğallı q eləyə-eləyə vətən axtarı rsan, o, iş 

görür, amma bil, sənin üçün də işləmir, buna yurd 

hərəkəti deyirlər, puçur açmaq da belədi, ağac da 

tumurcuğunu bu hərəkətlərlə gətirir...aşağı dan 

hərəkətlər, iç hərəkətləri ən sahmanlı   quruluşdadı , 

çünki nəbz kimi vurur...Vətənin nəbzi...Rus heç vaxt 

Qafqaza vətən demədi, bəlkə də demək istədi, deyə 

bilmədi. Rus Qafqaza təlaş, təəccüb, qorxu kimi 

dolmusdu; ona görə... bir də rus azdan-çoxdan vətənin 

nə demək olduğunu bilirdi...Min illər keçsə də Sibir 

rusun ancaq- doğulduğu yer ola bilər, vətəni ola 

bilməz. Razı laşı rsanmı ? Çünki iç hərəkəti başqa qu-
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ruluşdadı . Nəbzi başqa cür vurur, bəlkə irsi hərəkət 

deyək, genetik... 

Haqlı  olaraq deyəcəksən ki, erməni işləmir? Biz 

işləmirik bəyəm? Biri mənim özüm, deyəcəksən. 

Doğrudu, Aped, papaq tikmək də işdi, amma gərək 

dəri olsun ki, papaq tikəsən. Dərini kimnən alı rdı n? 

Heç bir ermənidən dəri aldı ğı n oldu? Sənin sözündü, 

erməni öz dərisiylə məşğuldu. Erməni qoyun soya bilir 

ki, onnan dəri alı m...  Deməli, papaq tikmək ikinci 

işdi. Biz birinci işlərdən danı şı rı q, yurd, iç 

hərəkətlərindən, puçurun açmağı na, suları n 

axmağı na bənzər birinci islər, vətənin nəbzi...Birinci 

işləri bütün dünyada vətənin dilini bilənlər görür... 

Papaq ustası  kimi, ən gözəl saz ustası  da sizdən 

olub, tanı yarsan, sazbənd Tepanus, amma Tepanus ha 

çalı şdı , ha əlləşdi, ha öyrəndi, aşı qlı q eləyəmmədi, 

çünki aşı qlı q da iç hərəkətlərindəndi, onu da vətənin 

dilini bilənlər bacarı r. Saz düzəltmək də ikinci 

işlərdəndi, Aped, onnan da danı şarı q. Qonaq ev işi 

görməz ki, nə iş tapşı rarlarsa, qonaq o işi 

ğörər...Bağı şla, sizin işləriniz bir az ona oxşayı r. 

Mən bu sözləri ona görə sənə deyirəm ki, səni 

yaxşı  tanı yı ram, yüz illərdi sənin nəslinlə bizimkilər 

dostluq eləyirlər. Neçə yüz il bundan qabaq sənin 

baban Qaraxaçda Cücəkənd köyünün yaylaqları nda 
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Qarakəlləoğlunu axtarı b ki, icazə ver, sənin yurduna 

yaxı n yerdə düşərgə salı m, oğlum, qı zı m qulluğunda 

olsun, sən də bizi əyridən-oğrudan qoru...Elə də oldu, 

Qarakəlləoğluna sı ğı nı b, artı b çoxalı b böyük bir 

obaya çevrildiniz, islama qədərki ziyarət yeri olan Sarı  

kilsəyə yiyələndiniz, yazı sı nı - pozusunu dəyişdirib 

özünüzlə gətirdiyiniz kitablara köçürtdünüz... 

Bütün bunları n əvəzində sənin atan Ervand 

Aramyan neynədi, bolşeviklərin arası nda üstümüzə 

qayı dı b: 

-Buralar bizim olub, - dedi, üzünü Sarı  kilsənin 

daşları na sürtə-sürtə. -Bunnar gəlib  yerimizi 

yurdumuzu alı blar. Osmanlı nı n casusları dı  hamı sı . 

Beləcə, elin-obanı n adlı -sanlı  kişilərəni bir-bir 

göstərib Sibirə sürgün elətdirdi. Bax, bu erməniyə 

oxşada bilmədiyiniz Ermənistanı  da belə qurdunuz. 

Heç vaxt da özünüzünki eləyə bilməyəcəksiz. Bir 

adamı  dəyişmək olmur, Aped, dağı  necə dəyişmək 

olar? Dəli dağı , Ləlvəri, Babakəri necə dəyişəsən? Ne-

çə illərdi, Ağrı dağı na Ararat deyirsən. Yeri-yurdu 

başdan ayağa  yeni adla qoltuğundakı  kitablara 

köçürtmüsən, nolsun, min illərdi bu işlərlə məşğulsan 

onsuz da. Qoltuğunda kitabları n elə bu cür hara 

xoşuna gəlsə ora mənimdi, deyə-deyə yaşayacaqsan... 
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Sənin atalar məsəlindi: “vor değ hac, ayndeğ qac...26”  

yəni,  harda çörək, orda vətən”. 

Nə isə, sağ ol, Aped, sizin də bizim də 

məktəblərimiz on illik olduğuna görə başı mı za gələn 

hadisələr də bu on illiklərə bağlı dı . İ zaha ehtiyac 

yoxdu, məncə, yəni nəsl dəyişir...Gənc ermənilər 

öyrəndikləri yalançı  tarixdən başqa özləriylə heç nə 

gətirmir. Gəlı r çı xı r, başı nı  qaldı ran kimi öyrəndiyi 

tarixi axtarı r, heç yanda görmür, ağlaya-ağlaya,- 

hanı ?- deyir,- bizim tarı ximiz hanı ? 

1960-cı  illər həmin illərdən idi, Aped. İ kinci 

Dünya Müharibəsindən  sonra erməni orta məktəbləri 

yeni Sovet proqramları yla  ilk gənc erməni nəsli 

istehsal eləmişdi... Qapı lar açı lan kimi yerə-yurda 

daraşdı lar. Haranı  axtardı lar, içinnən türk şı xdı . 

Kitabları nı  başları nı n üstə qaldı rı b çı ğı rı şdı lar: 

- Vətəni olan türklərə ölüm...! 

Elə həmin vaxtlar bizim orta məktəblərimizdə 

azərbaycan türklərinin gənc nəslinə məktəbin musiqi 

müəllimi qı z Anna şərqi oxudyrdu: 

Kür, Araz, Ararat, 

Gözəldi bu həyat, 

 Qardaş olub hayastan, Azərbaycan...! 

                                                           
26

 Harda çörək var, ora vətəndi.  (ermənicə) 
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1980-ci illər də pis gələnə oxşayı r, Aped, “atlı  

qarı şqa yenə qonmağa yer axtarı r...” axı rı  xeyı r 

olsun. Beləki görünür,  bu on illiyin məhsulu 

dəyməmiş də düşə bilər, düzgün əkilməyən ağac tərs 

bitər...Yalançı  çı ğı r- bağı rla, yerə daş yazı b 

basdı rmaqla, kilsənin əliylə  allahı  belə aldatmaqla 

VƏTƏN tapmaq olmaz. Vətən təkcə söküb- tikməklə, 

təzədən qurmaqla da yaranmı r , ona qalsa ildə bir 

vətən tikmək olar... VƏTƏN gərək doğula. Vətəni xalq 

doğur Aped, min illiklər boyu xalq vətənə qalı r, uşağa 

qalan kimi, vətən xalqı n boyuna düşür, öz vədəsində 

doğulur, ağac torpağa sancı lan kimi xalq vətənə 

sancı lı r,  ona görə də vətəni olan vətənsiz yaşaya 

bilmir, Aped, bütün bu dediklərimizə ğörə türk heç 

vaxt vətənsiz yaşaya bı lməyib...Bil, sənin axtardı ğı n 

vətən deyil, çörəkdi, özün demisən: “Vordeğ hac, indeğ 

qac...” 

 

İ pə sərilmiş tarix... 

 

Apedin dükanı  lap adam kimi əyilib sağ 

yanı ndakı  ağaca söykənib, uzaqdan baxanda 

deyirsən, ağaca dı rmaşmaq istəyir. Üst-üstə vurulmuş 

alabəzək taxtaları  bozarı b, rəngini dəyişməyiylə 

payı z ayları nı  yada salı r, həm də baxan kimi bilirsən 
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ki, taxtaları n üstündən xeyli vaxt keçib. “...Vaxt 

gəmirib taxtaları ...”, vaxtı n yeri görünür. Aped 

dəyişməyib, amma, əynindəki paltar da elə bil iyirmi il 

bundan qabağı n paltarları dı . Öz əliylə əkdiyi ağaclar 

böyüyüb göyə dirək olub. Bu gen sinəli, iri yarpaqlı  

ağaclara görə də Apedin dəri dükanı nı n sı xı ntı lı q, 

tənhalı q yağan nimdaş görkəmi canlanı b elə bil, bu 

günün rəsmi diliylə desək, ictimailəşib... Böyükdən-

kiçiyə hamı  burdadı . Bayaq Sevortyan Sedaya 

bənzəməyiylə nəzərimi cəlb eləyən əndamlı  erməni 

xanı mları  elə bil göl qı rağı ndadı lar, suya 

baxı rlarmı ş kimi, irili-xı rdalı  camaata baxı b ləzzət 

içində gülümsyirdilər...Görünüşlərində, baxı şları nda 

həmişə kimisə axtarmaq var, amma bilmirlər 

axtardı qları  kimdi, bu gözdən- könüldən iraq dağ 

rayonunda darı xa-darı xa yaşamaqları  da ona görədi. 

“Şəhərdə hamı  erməniyə oxşayı r...” qardaşı mı n 

sözüdü. Bir dəfə şəhərə gəlməyiylə gör bir nə fikrə 

düşdü. Əvvəl bir şey anlaya bilmədim: 

-Pisdi bəyəm, - dedim, soruşanlara, - erməniyə 

oxşayı rsansa, deməli, sən çoxbilmiş olursan, xı rda 

ailə problemlərin olmur, yəni arvad hara getdi, qı z 

hardan gəldi, deyə, özünü öldürmürsən, erməniyə 

oxşayı rsansa, deməli, Sovet höküməti səni daha tez 

görüb irəli çəkəcək. Sən bir öz geyiminə bax, bu 
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geyimlə sən şəhərdə yaşaya bilərsən? 

Yaşayammazsan, huya basallar səni...! Amma erməni 

bu boyda vaxtı nnan şəhərli kimi geyinib-gecinir. 

Apedin qı zları nı  görürsən?  Onnar da səninkilər kimi 

kəndçidilər. Az qala çı lpaq gəzillər. Erməniyə oxşa-

yı rsansa, deməli, dolanmanı n bir yolunu yox, min 

yolunu bilirsən. Siz razı laşı n, qardaşı m bir az 

çobannama deyir, amma düz deyir. Erməniyə 

oxşamaq pis deyil ki, gördün, heç nədən özünə necə 

yurd-yuva düzəltdi... 

Amma camaat dediklərimdən, deyəsən, bir şey 

anlaya bilmədi, yenə qardaşı mı n özündən soruşmalı  

oldular: 

-hə, - dedi, qardaşı m, - erməniyə oxşamasan 

şəhərdə yaşaya bilməzsən... 

-Yəni, nə təhər? Necə başa düşək bunu? 

-Yəni, biz bu dağ rayonunda ermənidən başqa 

kimi görmüşük ki.  

Gördüyümüz rus da rus olmayı b, malağan olub, 

şəhər adı na haranı  görmüşük? Sovet höküməti özü-

özünü qurdu, ermənini də ordan burdan yı ğı b gətirib 

rəhbər elədi. Biz də bir yana çı xmadı q, erməni deyib 

erməni eşitdik. 

-Hamı sı nı  rus elədi, rus bilir neynir,- İ kinci 

dünya müharibəsində  ayağı nı  itirmiş Medallı  Göyüş 
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yerindən elə tərpəndi ki, sinəsini örtmüş orden-

medallar səs-səsə verdi. - Ermənini gətirdi, özü çı xdı  

aradan. Əski düşmən dost olmaz... Yadı nı zdadı mı , 

Dursunoğlunu necə sürgün elədilər? - Özünü yenə elə 

tərpətdi ki, orden-medalları  oyuncaq orkestr kimi 

xorla cingildəşdi. 

 Yan-yörədəki kişilərin hamı sı  bir səmtə əyilib 

gülümsədi, Arı q elə medalları n cingiltisi kimi nazik 

səslə: 

-Canı n sağ olsun, sən onu tez-tez xatı rlayı rsan, 

bizim də yadı mı za düşür. Necə olmuşdu, hancarı  

olmuşdu, sən heykəl başı n, danı ş. 

Hamı  yenə dönüb medallı  kişiyə baxdı , 

gözləyirdilər ki, indi orden-meddalları nı  bir də 

səsləndirəcək, amma kişi yerindən tərpənmədi: 

-Heç, partiyaya keçirmiş, raykomun birinci 

müavini vardı , yadı nı zda olar, malağan Karpenko, 

hə, Korpenko bunnan soruşur, de görək, xarici 

düşmənimiz kimdi, daxili düşmənimiz kim? 

 Dursunoğlu sevincək cavab verir, xarici 

düşmənimiz ermənilər, daxili düşmənimiz bizim 

kəndin kolxoz sədri...Elə o sözün üstündəcə apardı lar, 

bir də gördüm deyən olmadı .Yaxşı  dəri aşı layı rdı , 

Apedin də kirvəsiydi. Apeddən də nəsə soruşdular, 
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onun haqqı nda, nə dedi, nə demədi, allah bilir, 

erməninin yaxşı sı  da birdi, pisi də... 

Arı q kişi yenə nazik səsiylə: 

-Baxma, - dedi, - Aped onun uşaqları nı  

unutmadı , itirmədi kirvəliyi, birini elə indi də yanı nda 

işlədir, erməni də olsa, yaxşı lı ğı nı  elədi, adamdı  

daa... 

Mən Apedin dükanı yla üz-üzəyəm, bu fikir, 

xəyaldan ayrı landa elə bildim üstümdən gecə 

addayı b, indi özümə gəlmişəm. Yolu keçmək 

istəmirəm, o tərəf elə bil arı  yuvası dı , bazar günü 

olduğuna görə hamı  çöldədi... Bayaqdan baxı ram, 

bizim kənddən gözümə dəyən yoxdu, bu da məni lap 

narahat eləyir, çünki kənddə ölüm-itim olanda heç kəs 

qı rağa çı xmı r. Anamı  düşünürəm, əli sinəsinin 

üstündə gözümün önünə gəlir... Başı mı  qaldı rı b göyə 

baxı ram, göy üzü Apedin ağacları ndan deşik-deşikdi, 

mən gördüklərimin hamı sı nda kədər axtarı ram, 

amma heç yanda, heç nədə sı xı ntı  yoxdu, hər şeyin 

görünüşündə sevinmək var. Mən sufi şairləri kimi öz-

özümü sakitləşdirirəm. Doğrudan da, elə bil ki, 

yuyundum, üzüm- gözüm açı ldı . Yolun o biri üzünə 

keşdim. Dəri boşaldan tanı ş gəldi, hə, bu bizim 

kəndçi olacaq, Dursunoğlunun kiçik oğlu. Məni görüb 

gülümsədi, ürəyim yerinə düşdü, deməli, salamatlı qdı , 
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daha anamı  soruşmadı m. Oturuşumun-duruşumun 

qı rı şı ğı nı  açı b şəstlə ona tərəf getdim...  

Apedin dükanı nin yan-yörəsinə qat-qat dəri 

yı ğı lı b, amma bazar yaxı n olduğuna görə pendir iyi 

gəlir, bu iyi tut get, gedib türkə çxacaqsan...“Sən hara 

çı xacaqsan bəs... Sənə hansı  yollar gedir, yalançı  

kitabları nı zla?” Sevortyan Sedanı  xatı rladı ğı ma 

görə içim rahatlaşsa da, qeyzləndim...Sedanı n cavabı  

aranı  daha da qatdı ... “Yalançı  niyə olur, mən tarixi 

yazı lmı ş xalqam, bu kitablarla V əsrdə yazı b-

yaratmı ş Vavtos Buzanda çı xacam, M.Xorenskiyə, 

Təbrizli Arakelə, Moisey Kalankatuyskiyə, Mxitar 

Qoşa çı xacam... 

-Onnarda işin olması n, onnar bizimkilərdi... 

-Kimdi sizinkilər? –Seda elə bərkdən güldü ki, 

onun yaşadı ğı  binayla üz-üzə kirayələdiyimiz bir 

otaqlı  mənzilin pəncərələri cingildədi. 

-Musa Kalankatlı yla Muxtar Qoş. 

-Cı ğallı q eləmə. Nədən bilirsən, sizinkilərdi? 

Bunun cavabı  var, hər halda, deyə düşünürəm, 

amma bilmirəm nə cavab verəm. Balacahunlunun 

qoca boyunu yerə soxum, İ qrar Əliyevin qorxusundan 

bidiyini də demədi, öz tariximizi bizdən gizlətdilər. 

-Bunu mən sənə sübut edərəm, söz verirəm... - Üzü 

pəncərəyə dayanmı şam, Seda xı rdalaya-xı rdalaya 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

gülür, bilirəm, məni cı rnatmaq üçün nəsə hazı rlayı r 

yenə. İ stəyirəm dönüb deyəm ki, Seda mən tarixi 

yaxşı  bilmirəm, gəl başqa şeylərdən danı şaq, elə bu 

vaxt qarşı  binanı n üşüncü mərtəbəsində qapı  açı ldı , 

Sedanı n əri balkona çı xdı , bir anlı ğa elə bidim, 

gördü məni, yana çəkilib pı çı ltı yla Sedanı  çağı rdı m. 

- Gəl bura, gəl... 

Seda çı lçı lpaqdı , qoltuğumun altı ndan ilan kimi 

sürüşdü, pərdəni azacı q aralayı b öz balkonuna baxdı , 

dönüb təzədən boynuma atdandı , bütün canı yla 

sarmaşı b eləcə qaldı . 

-Əlindəki kitabdı ? - soruşdum, o da qucağı mda, 

dikəlib pəncərəyə söykəndim. Seda başı nı  sudan 

çı xarı rmı ş kimi mənnən çı xarı b baxdı , gözlərini 

yumub iniltiyə oxşar səslə nəsə dedi... 

Həə, bayaq Sedanı n əriqarı şı q,  yan-yörədə bizi 

əhatə eləyən hər nə vardı sa yüp-yüngüldü, yerdən 

aralı  kimi dalğalı , boyalı , ilğı m içindəydi. Yalan-

gerçək, dilimizdən düşməyən tarixin bütün 

mənaları na, olmuşlara, olanlara, olacaqlara aramı zda 

“eh, nolsun...” cavabı  yaşayı r, əslində...Sedanı  qu-

cağı mnan yerə qoymuşam, bununla da səs- küy 

uzaqlaşdı  bizdən, hər şey dincəlib, öz yerini almı ş 

kimi oldu... 
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Sedanı n əri ikimizin də birdən yadı mı za düşür. 

Pərdənin arası ndan baxı rı q. Yenə balkondadı . 

Bayaq ayaq üstəydi, indi oturub, kitab oxuyur...Hava 

dəyişdiyindəndi, nədisə, kişi balkonqarı şı q 

uzaqlaşmı şdı  elə bil, tərpənməsəydi, deyərdin hey-

kəldi. 

-Ərin lap erməni tarixinə oxşayı r, -dedim... 

Seda qucağı mdan dəli kimi çı xdı , tələm-tələsik 

əynini geyinib qapı ya tərəf getdi: 

-Bir də mənim üzümü görsən...çobanı n biri 

çoban!...” 

“Erməni tarixi...” Həə, papaqçı  Aped də erməni 

tarxini bu ağaclardan  asardı , papaq alanlar, dəri 

gətirənlər əvvəcə gərək bu yazı lara baxaydı , Apedin 

sualları na cavab verəydi, yalnı z ondan sonra alver 

eləmək mümkündü... Apedin də alveri elə budu, təki 

erməni tarixini öyrənən olsun, Aped də beş qazanma-

sı n bir qazansı n, erməni öyrənməsə də olar, türk 

öyrənsin, türk. Niyəsə, rusu, gürcünü fikrinə 

gətirmirdi, istədiyi odu ki, bütün türk məclislərində 

erməni tarixindən danı şı lsı n, türk aşı qları  sazları nı  

dənizdən dənizə olan böyük Ermənistan üstünə çalı b 

oxusunlar. Amma tərsinəydi hər şey, türk 

məclilərində, ağı r türk yı ğnaqları nda nəinki türklər, 

ermənilərin özü də böyük Ermənistanı  heç kiçik 
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Ermənistan kimi də xatı rlamazlar. Elə bu 

yaxı nlardakı  toy məclisində Aped bir-iki sağlı qdan 

sonra qı rmı zı  onluğu başı nı n üstündə yelləyib: 

-Aşı q Ayvaz, Apedin pulu sənə qurban, gəl bura, 

- dedi, onluğu onun papağı nı n altı na keçirdi. - 

Mahmudla Məryəmnən de...    

Məclisdəkilərin çoxu bilmədi Apedin  dediyi 

adamlar kimdi, gülüşdülər. 

-Heç gülüb-eləməyin, - dedi, aşı q Ayvaz, - Aped 

bilir nə deyir, bilməyən sizsiniz, bilmirsiz ki, Kərəmin 

qabaqkı  adı  Mahmuddu, Əslinin də adı  Məryəm. 

Məclisi alqı şlar bürüdü, aşı q Ayvaz bı ğaltı  

gülümsəyə-gülümsəyə sazı  dı nqı ldadı rdı . Arı q 

ayağa durdu, səndələyə-səndələyə Apedə sarı  getdi: 

-Aya, bu Aped ki, bizi belə tanı yı r, öpəcəm onu. 

Kənd məclislərinin həmişəlik tamadası  Suleyman 

müəllim: 

-Çörək yeyirsən, -dedi, - ay başı n batsı n, ağzı nı  

erməniyəmi vuracaqsan indi.   

Camaat gülüşüb susdu, Apedin cavabı nı  

gözləyirdilər. Aped də tənbəllik eləmədi, qalxı b 

masabəyinə tərəf getdi, mikrafonu əlindən alı b: 

-Sən get, üzüvü yu, sonra erməniyə lağ elə!- dedi, 

dönüb məclisə göz gəzdirdi, məclisi gülüşmə 
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bürümüşdü. - Musurmandı , amma araq içir. Heç bizə 

çatmı r... Biz nə içək bəs?!  

Türk müsəlmanları n, ya da müsəlman türklərin, 

bir söz, azərbaycanlı ları n, əllərində də araq dolu 

badələr, gülməkdən gözləri yaşarmı şdı ...   

Papaqçı  Aped doğrudan da azərbaycanlı ları n 

toyundan- yası ndan xeyirindən-şərindən qalan 

deyildi. Əliaçı q, zarafatcı l, deyib-gülən adamdı , 

bundan başqa məclisə nə lazı mdı , nə millət olursan 

ol. 

Arı q artı q dəmlənmişdi, elə yerindəncə ayağa 

durub çı ğı rdı : 

-Yaxşı  kişidi Aped, - dedi, - bircə erməni dərsi 

olmayaydı ... 

Kim nə deyir-desin, Aped özü bildiyi kimi erməni 

dərsi deməsə rahatlaşmaz... hər axşam qədim erməni 

tarixindən arvadı na, uşaqları na üzünü köçürtdürdüyü 

vərəqələrı  səhər tezdən dəri dükanı nı n qapı sı nı  

açmamı ş ağaclardan asardı : 

-Bax bu, Moisey Xorenskinin “Ermənistan tarixi” 

əsərinnəndi, iki min il qabaq yazı b. 

-Neçə il? - Arı q adam at arabası yla dəri 

gətirmişdi. Bir ayağı nı  müharibədə itirmiş medallı  

Göyüş də yanı nda, Apedlə təzəcə salamlaşmı şdı lar. 

Arı q, doğrudan da təəccübləndi, boğazı ni uzadı b bir 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

də soruşmaq istəyirdi ki, medallı  kişi qoltuq ağacı nı n 

ucuyla onun ayağı na vurdu, qulağı na sarı  əyilib 

yavaşcadan dedi: 

-Hə de, sən, hə de...təriflə. 

Arı q kişi medallı nı n nə demək istədiyini göydə 

tutdu: 

-İ ki min? Yox əşi, gör ee, maşallah, iki min!   

-Sən ermənicə bilirsən hə? - Aped o biri vərəqə 

tərəf getdi. Arı q kişi dönüb medallı ya baxdı , medallı  

qoltuq ağacı nı n dəstəyinə qoyduğu əlinin üç 

barmağı nı  göstərdi, yəni, dərinin birinə üç min 

istəyərsn. Arı q kişi ləzzət içində gülümsədi, gülüşü 

gözlərinin içinəcən yayı ldı . 

-Canı n sağ olsun Aped, bu gün bizim dərimizi 

dörddən al, hər dəriyə dörd manat... 

-Gəl bura, it çarı q yı ğan kimi sən də pul 

yı ğı rsan...elə.- Aped vərəqin üzünü bizə sarı  çevirdi. - 

Sən də gəl! 

Medallı  qoltuq ağacina söykənib iri bir addı m 

atdı , orden- medalları  bütün küçə boyu səs- səsə 

verdi. Aped nə demək istəyirdisə bu səs ona xoş 

gəlmədi, üz-gözünü turşudub bir az gözlədi. Erməni 

tarixindən danı şanda əsəbilik keçirirdi, özü də 

bilmirdi niyə... 

-Sən oxuya bilirsən ermənicə, həə? 
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Medallı  kişi özü də bilmədən: 

-həə, - dedi, - oxuya bilirəm. 

-Yaxı n gəl,- vərəqin ucundan tutub medallı ya 

tərəf dartdı ,- neçənci əsrdi bu?! 

Medallı  kişi gözlüyün olmadı ğı nı  bilsə də: 

-Ə mənim gözlüyümü gətir,-dedi. 

Arı q kişi də gözlüyün olmadı ğı nı  bilə-bilə yolun 

qı rağı ndakı  at arabası na doğru qaçdı . Olmayan 

gözlük gəlib çı xanacan Apedin səbrı  çatmadı : 

-Bizim eranı n beşinci əsri, - vərəqin bir ucu da 

əlində medallı  kişiyə elə baxı rdı  ki, elə bil sözünü 

qurtaran kimi vuracaqdı . 

Arı q kişi ayağı nı n ucunda yaxı nlaşmı şdı . 

Yavaşcadan soruşdu: 

-Bizim era nədi? 

Medallı  kişini elə bil oğurluq üstündə 

tutmuşdular, kipriyini də qı rpmı rdı . Çiyinlərini yı ğı b 

Arı ğa baxdı : 

--Həə, həə, - ikisi də birdən başı nı  tərpətdi.Belə 

lazı m olduğunu havadan duydular. -Ay maşallah, ay 

halal olsun. Adı  nədi, nə deyir, nə yazı b? 

Sual Apedə ləzzət elədi: 

-Vavst Buzanddı  adı ... 
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Medallı   kişinin fikrindəki dəridi, “ birini beşdən 

versəydim...” Arı q birdən-birə boğazı nı  aralı ğa 

uzatdı : 

-Bə niyə Buzanyan deyil? 

Medallı  kişi qoltuq ağacı nı  Arı ğı n ayağı nı n 

üstünə qoyub sı xdı , az qaldı  təpəsinə vursun. 

-“Yan” çox sonranı n işidi, a musurman. - Aped 

tərs-tərs Arı ğa baxdı . -Parslardan almı şı q onu. 

-Həə, gör bir, bizim bilmədiyimiz çox şeylər 

varmı ş. 

-Öyrən daa, - Aped tələsik dükana girib iri bir 

kitab gətirdi, arvadı  da dalı nca çı xı b qapı ya 

söykəndi. 

-Hamı sı nı  mənə yazdı rı b, bütün gecəni 

yazmı şam...-Arvad, doğrudan da, yuxuluydu, yuxulu 

olduğuna görə də lap cavan göründü. 

-Qı zı ndı ?- Medallı  kişi arvada xoş gəlməkçin 

bilmədi daha nə desin, açı q qolları na, açı q sinəsinə 

gülümsəyə-gülümsəyə bir də baxı b, - allah saxlası n, - 

dedi. 

Aped də dönüb arvadı na baxdı : 

-Görürsən, elə bəsləmişəm səni, elə bilirlər 

qı zı msan. 
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 Arvad doğrudan da qı z uşağı  kimi  atdana-

atdana onlara tərəf gəldi... Aped Vavst Buzanddan 

danı şı rdı : 

-Dənizdən-dənizə Böyük Ermənistannan yazı b, 

ona min rəhmət, - sözünə ara verib xaç çevirdi. - Üç 

dəniz arası  ... Böyük Ermənistan. 

Arı q altdan-altdan Medallı ya, ordan da onun 

əllərinə baxdı , Medallı  yenə qoltuq ağacı na söykədiyi 

əlini elə üzü aşağı  da yellədi, yəni, “ heç nə, batdı  hər 

şey...” 

Arvad bayaqdan seyr eləyirdi, arı q heç, onsuz da 

ayaq üstə güclə durur, medallı  uca boylu, əzələli, 

yaraşı qlı  kişidi, ona göz qoyduqca niyəsə arvadı n 

dişlərinin dibi gicişirdi, elə bil indi ağzı nı n içi 

partlayacaqdı ... gözlərini çəkmədən gülümsəyirdi: 

-Türklərin hamı sı  belə olmalı dı , bax, Aped, - 

əllərinin ikisini də medallı nı n kəsik ayağı na sarı  

uzatdı . - Belə yaraşı qlı , amma ayağı nı n biri yox!  

Aped tarix dərsini heç vaxt yarı mçı q qoymazdı , 

arvadı  belə deyəndən sonra tarix vərəqlərini ipdən 

ası b özünü düzəltdi, gülümsəyib: 

-Buna elə belə baxmayı n, -dedi, arvadı nı  

göstərdi, - universiteti bitirib, tarix fakültəsini... 
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Heç nə, Apedin dediyi o günki tarix dərsinin 

sonluğu at arabası nda rayonun mərkəziylə çı ğı ra-

çı ğı ra yol gedən Arı qla bitməkdəydi: 

-Dərinin birinə üç vermədi, iki verdi, qoymadı n 

heç olmasa ürəyimi boşaldam, sözümü deyəm. İ şinə, 

gücünə bax axmaq erməninin, yerin altı nnan eşib 

kitab çı xardı b. Yazı çı sı na bax, bunun... Qurani-

kərimi gətirib gözünə soxaram, kafir! 

 Medallı  pərtdi, arvadı n sözü tutmuşdu onu. 

Açı q qolları , açı q sinəsi gözlərinin qabağı ndan 

getmirdi. Dinib danı şmadan yola baxı rdı , araba at 

yerişiylə yeriyir, təkərlərin ahəngi, nizamı  altı nda 

orden, medalları  zərif- zərif cingildəyirdi... 

Arı q danı şdı qca hirslənir: 

-Buna bax bir, qaxtağan tosoy, mən işimin 

xətrinə erməniyə dayı  deyirəm, bəlkə deyirəm, dərinin 

birini ikidən yox, üçdən aldı , bu bizim üstümüzə 

arvadı nı  çı xardı r, sözünü  arvadnan deyir, gördün? - 

cilovu silkələyib dönüb Medallı ya baxdı , Medallı nı n 

fikri özgə yerdəydi, gizlin-gizlin gülümsəyirdi, Arı q 

məətəl qaldı ,” bu niyə gülsün, yaxşı ” ürəyində belə 

deyib aşkara soruşdu, - hı ı , nə deyirsən? - İ ki nəhəng 

ağacı n arası ndakı  dəri dükanı  getdikcə 

balacalaşı rdı . Arı q cı r səsiylə bütün küçə boyu 
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çı ğı rdı . - Aped bil, arvadı na da başa sal ki, türk elə 

bir ayaqla da türkdü! 

Medallı  da dikəlib arxaya baxdı : 

-Zalı mı n yaxşı  arvadı  varmı ş, bizim də 

xəbərimiz yox... 

Medallı nı n gülümsədiyinin səbəbini Arı q yalnı z 

bu sözdən sonra anladı , özü də gülümsəyib yüyəni 

tərpətdi: 

 -Kitab yazmaqla ölkə tanı tmaq olar, kişi? Sən də 

ölkələr gəzən adamsan, qan tökmüsən, can vermisən 

ölkə yolunda, indi məni başa sal, nə dəniz? Deyir kitab 

yazı b, o dənizdən bu dənizə, ə, Qafqazda dəniz var? 

Erməninin üzünə baxanda elə bilirsən illərlə su 

görmüyüb. Kitab yazmaqladı , kitab yazmaqla da ölkə 

saxlamaq olar? Qı lı ncdı  kitab? Tüfəngdi? Gördün, 

İ mirxanlı nı n qoyunları nı  necə yedilər? Başı  kitab 

yazmağa qarı şmı şdı , nəyi vardı , yox elədilər...                                                  

Mən Apedin tarix vərəqlərini asdı ğı   ağaca 

söykənmişəm, bu on beş- iyirmi ildə mən də 

böyümüşəm, ağaclar da böyüyüb, dediyim kimi, 

örkənə gəlməz olub, daha vərəq yoxdu amma, yüyət 

məftili boyu dərilər ası lı b. Heyif! Vərəqələr olanda 

yaxşı ydı , ayağı mı zı n ucuna qalxı b ermənicəni 

höccələyə-höccələyə oxuyardı q... 
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-Dğerk, vordeğeceq27?- Papaqçı  Apeddi, işini-

gücünü atı b üstümüzə qaçı r, bir şey anlamadı ğı mı zı  

görüb hirslənir əməlli başlı .- Turki dğerk28, o dəfə də 

gəlmişdiniz, erməni dilini niyə öyrənmirsiz?  

Mən uşaqları n arası ndan çəkinə-çəkinə əlimi 

qaldı rdı m: 

-Məktəbdə erməni dili keçmirik, -dedim.  

Apedin səsi küçəni başı na götürdü, özünü ora 

vurdu, bura vurdu, yolun o üzündəki heykəli görəndə, 

birdən başladı ğı  kimi birdən də sakitləşdi, baxdı -

baxdı : 

-Tfu, -dedi, - sənə, tfu, sənin yaratdı ğı na...! 

Bizim hamı mı z onun tüpürdüyü səmtə baxdı q, 

Lenin əlini düz ona doğru uzatmı şdı . Aped 

dartı nı rdı , elə bil bağlamı şdı lar onu, açı lan kimi 

yüyürəcəydi: 

-Tfu sənin siyasətinə, Yüzlərlə məktub 

yazmı şam, niyə oxumursan mənim məktubumu? Niyə 

oxumurlar?! Erməni tarixinə niyə qiymət qoymursan? 

Özünə tay eliyibsən, rusun tarixi var? -Əlini bizə uzatdı , 

biz aralanmı şdı q, aradan çı xmaqdaydı q. - Bu 

çobanlara tay eliyirsən. Türkün tarixi var? Gürcünün,- 

əlini irəli yzadı b ovcunu göstərdi, - tarixi də bir ovuc. 

                                                           
27

 Uşaqlar (oğlanlar), haralısınız? 
28

 Türk uşaqları  (oğlanları ) (ermənicə) 
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Erməni tarixini dərsliyə niyə salmı rsan? Niyə 

qoymursan erməni tarixini bu uşaqlar öyrənsin? Axı , 

onun özünün öyrənməyə tarixi yoxdu!  

Dönüb əlini yenə bizə doğru uzatdı , biz yox idik. 

Amma ermənilər yan-yörədən seçilib Apedin başı na 

yı ğı şmı şdı , getdikcə də artı rdı . Artı q ağlayan 

vardı , Aped danı şdı qca ağlayanları n sayı  çoxalı rdı , 

ağlayanları n sayı  çoxaldı qca da Aped qı zı şı b 

özündən çı xmaqdaydı ... 

Bir, deyəndə mənzərə dəyişdi, kücə, bazar, 

dayanacaqlar seyrəlmyə başladı , azərbaycanlı lar atlı -

arabalı , oğullu-uşaqlı  diblərə, künc-bucaqlara 

çəkildilər. Bir-birilərinə baxmı rlar, arada utanmaq 

var, çox-çox gizlin qatlarda bir-birilərindən utanı r-

dı lar. Çünki birdən-birə yaranmı ş qarı şı qlı q heç 

nəyə oxşamı rdı , nə savaşa bənzəyirdi, nə 

mübarizəyə. Bazarlı qları nı , alı ş-verişlərini yarı mçı q 

qoyub avtobus vağzalı na yı ğı şmı şdı lar. Üzlər-gözlər 

eyni rəng almı şdı , bu, pərtlik, peşimançı lı q rəngiydi. 

-Bəsdi xalaya bax... -Uşaq anası nı n ətəyindən 

dartı b dayanacağı n o başı nda bir-birinə qarı şmı ş 

adamları  göstərdi. Həə, Bəsdidi, Qarakəlləqı zı . Oğlu 

arxası ndadı , küncdə. Beş-altı  erməni yeniyetməsidi, -

Siranuş Sumikyanı n şagirdləri, onu küncdən 

çı xartmaq istəyirlər, Bəsdiylə əlbəyaxadadı rlar.  
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Arvad uşağı na: 

-Gözünü yum, - dedi, - başı nı  çı xartma! - Özünün 

get-gedə gözləri böyüyüb hədəqəsindən çı xmaqdaydı . 

Nə vaxt qı şqı rdı ğı ndan xəbəri olmadı : 

- Uuu...! 

Bu, qı şqı rmaqdan çox ulamaq idi.  Arada kim 

vardı sa, çaşı b qaldı , səs o qədər güclüydü ki, hardan 

gəldiyi bilinmədi. Yerdə qalan bütün səslər bir anlı ğa 

da olsa unuduldu... Bu əslində hər şeyin, hamı nı n, 

qorxu içində olan bütün canlı ları n səsiydi, bir 

adamnan yayı lı rdı , ona görə də bilmək olmadı , nə 

səsidi, arvad səsidi, yoxsa kişi. Erməni yeniyetmələri 

dağı lı şı b gendən-genə bir şey anlamadan tamaşaya 

durmuşdular. Arvadı n ürəyi getmişdi, üzünə su 

vururdular. Ürəyi doğrudan da getməliydi. Özündən 

ası lı  olmadan bütün gücü bayaqkı  ulamaqla 

canı ndan çı xmı şdı , havadaydı .  

Avtobusun vaxtı na hələ çox vardı , amma tez 

gəldi. Sürücü azərbaycanlı ydı , maşı ndan düşən kimi 

gənc ermənilərin üstünə getdi: 

-Qulağı nı zı  kəsərəm, tayqulağ eliyərəm sizi, 

dağı lı şı n, burdan! 

Gənc ermənilər onun üstünə yeridilər, sürücü əlini 

cibinə atı b durdu. Onlar da dayandı lar... Camaat 

tələsə-tələsə avtobusa doluşurdu... Bütün evlər boyu 
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malagan, kürd, erməni pəncərələri göz gətirmişdi, 

Azərbaycan türklərini xata gözləyirdi. 

                                               

Erməni dərsi... 

 

Apedin əkdiyi ağaclara adı mı zı  yazanda 

yeniyetmə çağı mı z idi. Apedin xəbəri yoxdu, bı çağı  

götürüb bir- bir ağacı n gövdəsinə adı mı zı  qazı rı q; 

yəni, erməninin əkdiyi ağacda adı mı z qalsı n...   

-Bunnarı  niyə bəzəmisən, a musurman? - Aped 

sinif rəhbərimı zlə görüşüb bizi göstərdi. 

-Komsomola keçirlər, ona görə gətirmişəm. 

-Elə bil sünnət elətdirəcəksən, niyə belədi 

bunnar? Niyə tumannarı nı  çəkirlər? 

Aped düz demir, acı ğı ndan, hikkəsindən belə 

deyir, o bizi tozun torpağı n içində, bulaşı qlı , kirli, 

əzı lmiş, ağlayan görmək istəyir. Bizsə səliqəli, 

yaraşı qlı , buz baltası  kimi sağlam yaylaq 

uşaqları yı q... Dəstələnib onlara tərəf gəldik. Boyda-

buxunda hamı mı zdan fərqlənən Qaraca müəllimin 

oğlu qabaqdaydı , Aped əyilib düz onun gözünün içinə 

baxdı : 

-De görüm, bura haradı ? 

Uşaq əvvəl duruxdu, çaşqı nlı q içində ətrafı na 

baxdı . 
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-Bura Kalininodu, əvvəlki adı  Uzunoba olub, 

rayonumuz iyirmi səkkiz kənddən ibarətdi, iyirmi üçü 

Azərbaycan kəndidi, beşi erməni, onnar da 

qarı şı qdı . -Birnəfəsə belə deyib başı nı  aşağı  saldı . 

Aped bunu gözləmirdi: 

-Azərbaycandı  həə, bura... -rəngi göm-göy 

göyərmişdi, qapı dan asdı ğı  dərilərdən seçilmirdi 

-Yox, - dedi uşaq, -Ermənistandı . 

Müəllim irəli yeriyib arada dyandı : 

-Aped kirvə, mən uşaqları  gətirdim ki, sizin 

xəritənizə baxsı n,- qoluna girib dükana tərəf apardı . 

Apedi söz tutmuşdu, bilmirdi nə desin:  

-Komsomol olmağa gəlib özü də! 

Xəritənin önündə ayaq saxladı , ağacı n 

aşağı sı ndan dəri, yuxarı sı ndan xəritələr ası lmı şdı . 

Xəritələr də dəri kimi aşı nmı şa oxşayı r. Aped, 

əlində çubuq, Qaraca müəllimin oğlunu axtarı r: 

-Qabağa gəl, sən gedib Kalininonun Uzunoba 

olduğunu tapı b çı xardı rsan, iyirmi səkkiz kəndin 

iyirmi üçünün türk kəndi olduğunu öyrənirsən, erməni 

dilini, erməni tarixini öyrənmirsən amma... Bax, 

dənizdən dənizə  böyük Ermənistan... - dəri 

aşı ması nda işlətdiyi çubuğu xəritənin bu başı ndan- 

o başı na uzatdı . -Haradı  ora? 
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-Müəllim, bu dənizlər  hansı  dənizdi? - Uşaqlar 

öz müəllimlərindən soruşurdu. 

-Müəllim... 

-Sonra, sonra... indi yeri deyil, indi hə deyin...- 

Sinif rəhbəri xatanı n bir addı mlı ğı nda olduğunu hiss 

eləyirdi...“Uşaqları  aradan çı xartmaq lazı mdı ...” 

Ermənilər yan-yörədən axı şı b gəlirdilər. Apedin dərsi 

başlamı şdı ... 

-Bir-bir aralanı n... 

Çəkildilər. Aped artı q indini görmürdü, coşub 

özündən çı xmı şdı . 

-...Aşxabad da bizim şəhər olub, Aşxarabar 

erməni şəhəri... bütün dünyaya əlifbanı  da biz 

vermişik... Gənçə Qandzakdı ...- Deyib-deyib 

ağlayacaqdı .  

...Biz Apedin dükanı ndan aralanmı şdı q. Yəqin 

ki, hamı mı z eyni şeyi fikrləşirdik, yəni, xəritədəki yer 

haradı , hansı  dənizdi o dənizlər... Müəllimdən 

soruşacayı q, amma hələ yox, yan-yörə dolu ermənidi. 

Bəlkə də qorxduğumuza görə bizə elə gəlir; işlərini-

güclərini atı b ardı mı zca düşüblər, əslində də elədi, 

bizim yaşda olan erməni uşaqları  söz ata-ata 

ardı mı zca gəlirlər. Bir-ikisinin əlində daş var... 

 -Qabağa bax!- Sinif rəhbərimiz boynumdan 

yapı şı b irəli itələdi.- Dava axtarı rsan? 
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-Müəllim, bayaqdan bizi söyürlər. -dedim, səsimi 

çı xartdı ğı ma görə ağlamaq istədim. 

Müəllim bizi irəli buraxı b erməni uşaqları yla 

aramzda qaldı : 

- İ nçek uzum, dğerk29? 

Elə bu vaxt Apedin yadı na düşdük, deyəsən, bizi 

uzaqdan-uzağa dükanı n qabağı na yı ğı lmı ş 

ermənilərə göstərib deyirdi: 

-Fikir verin, necə sağlam, necə sağdı lar...Nə oyun 

açı rsan-aç, dəyişən deyillər, soruşursan, millətini də 

bilmir, bilmir nə millətdi, amma yenə mən onun 

dilində danı şı ram... 

Yazda, qı şda qalstuku boynunda olan eynəkli 

erməni, yəni baş həkim, burdakı ları n diliylə desək, 

akademik Ulubabyan şlyapası nı  çı xardı b əlinə aldı ,  

niyəsə az qaldı  yerində fı rlansı n: 

-Onnarı  özünə qaytaran bizik, bizi görüb özlərinə 

gəlirlər. İ ndi sən onnan niyə soruşursan ki, nə 

millətsən? Qoy elə musurman olsun qalsı n... 

-Musurman olmağı  daha güclü olmaq deyilmi, 

hinger varjaped? 

-Müsəlmançı lı qda güclü olmaq, türkçülükdə 

güclü olmaq deyil. Bizim düşmənimiz türkdü, 

müsəlmanı n düşmən olmağı sa başqa söhbətdi. - dedi, 
                                                           
29

 Nə istəyirsiz, uşaqlar? (oğlanlar) (ermənicə). 
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birdə-birə halsı zlaşdı , qolundan tutub Apedin 

düzəltdiyi sallama dəri kətildə oturtdular. - Türklərlə 

bağlı  düz düşünürük, həmişə də düz düşünmüşük... 

katibə də dedim, - başı yla Partiya Komitəsinin 

binası nı  göstərdi,- fikirlərimiz düzdü, planları mı z 

doğrudu, heç birini işə qoymuruq, son vaxtlar ev 

yerləri ayrı lmı r, suyu yox, yolu yox, ona görə də 

cavanları  azalı r, bu, çox yaxşı dı , belə də eləmək 

lazı mdı ...- Başı nı  qaldı rı b altdan yuxarı  düz 

Apedin gözlərinin içinə baxdı . - Bilirsən katib nə dedi? 

Dedi, bəs niyə biz türklərin arası na düşəndə özümüzü 

düz aparmı rı q, onun dilində danı şı rı q, onun 

musiqisini çalı b-oxuyuruq, bir dənə də olsun milli 

yeməyimiz yox, adı mı z onun, soyadı mı z onun, sənin 

familin Ulubabyan, mənim ki, Bağdasaryan... 

Varjapedin başı na yı ğı şı b onu görünməz edən 

ermənilər narahatçı lı q içində qurdalandı lar, hamı  

bir-birinin soyadı nı  fikirləşə-fikirləşə baxı şdı lar.  

Dəmirçiyan, Köçəryan, Ağacanyan, Balayan, 

Toxmaqyan, Nənəcanyan, Şahsuvaryan, 

Şahgəldiyan... 

-Niyə belədi, hinger Varjaped?! - Aped əlini əlinin 

üstə qoyub ona sarı  uzatmı şdı . -Hanı  bəs, bizim 

kitabları n yazdı ğı  Ermənistan? 
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-Bilirsən niyə belədi, bu haqda çox fikirləşmişəm, 

rəhmətlik müəllimim Acaryan da deyirdi, deyirdi ki, o 

xalq çox güclüdü, o xalqı  zəiflətmək istəyisənsə, zəif 

millətini yarat. Anladı nmı ? 

Hamı sı  bir yerdə başı nı  buladı : 

-Yox. 

-Bilirsiz, xalqı n gərək oxumuşları  yarana, 

savadlı  adamları  əmələ gələ, yalançı  savad yox; 

dünyanı  tanı ya, özünü  dünyaya tanı da, əgər bu 

varsa, bu cür oxumuşları , savadlı ları  varsa deməli, 

millət yaranı r. Bunun da oxumuşları  var, amma oxu-

muşları nı  özünə oxşada bilmədi, - varjapedin birdən-

birə üzü gülməyə başlamı şdı .-Bax, burda düzgün yol 

seçildi, - Apedə baxı b başı yla yenə Partiya 

Kömitəsinin binası  qrşı sı ndakı  heykəli göstərdi. -Sən 

ona pis baxma, onun ağı llı  işləri çoxdu, birinci ağı llı  

işi o oldu ki, millətin adı nı  dəyişdi, millətin adı  

dəyişirsə deməli, tarixi də dəyişir, tarix də dəyişdisə, 

deməli, sən bir millət kimi indi doğulmusan, təzə 

yaranı rsan, ya da heç yoxsan. Bir sözlə, bu xalqı n 

ziyalı sı  özünə oxşamadı , sovet məktəbi dəyişdirə 

bildi onnarı ... -Varjaped elə bil yenə huşa getdi, əyilib 

düzəldi. 

-Sağ ol, hinger varjaped, sizin şərəfinizə indi 

qonaqlı ğa oturacağı q. 
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Varjaped işı ğı  azalmı ş solğun gözlərini 

dolandı rı b Apedə zillədi: 

-Amma gör sən neynirsən, aşı q oxudursan, 

gedirsən türk məclislərinə,  türk aşı ğı na pul verirsən 

ki, oxu. O da oxuyur. Nədən oxuyur, bilirsən? - Yenə 

ətrafı na göz gəzdirdi, gülümsədi, üzü-gözü gülüş 

qarı şı q neçə il qabaq bizim ağaca yazdı ğı mı z 

adları mı z kimi əyiş-üyüş oldu, əllərini şlyapa 

qarı şı q irəli uzatdı . - Oxuyr Koroğludan, 

Babəkdən...hə, indi de görüm, Koroğlu musurmandı ? 

Babək musurmandı ? 

Aped varjapedin nə demək istədiyini indi-indi 

anlayı rdı , özünə yı ğı şı b, daralı b, pisikib dərisi biz-

biz olmuşdu. 

-İ ndi sən o uşaqdan soruşursan ki, nə millətsən, 

o da gedib öyrənəcək, -şlyapalı , qalstuklu varlaped 

niyəsə şlyapası nı  çevirib içinə baxdı . -Öyrənəcək,  

biləcək ki, türkdü, hələ onu da biləcək ki, qı lı nc 

gücünə  müsəlman olub...Gördün, necə cavab verdi, 

rayonun adı  dedi, Uzunobadı . Bu onun özünü dərk 

edib anlaması dı . Onu istəyirsən?! İ stəyirsən ki, o, 

özünü tanı sı n?! 

Küçənin bu başı ndan o başı na yayı lan 

uğultuya, səsə- küyə boylandı lar,  gənc ermənilər 

azərbaycanlı  uşaqları  müəllim qarı şı q daşa 
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basmı şdı lar. Müəllim uşaqları  da başı na yı ğı b gü-

lümsəyə-gülümsəyə atı lan daşları n altı nda 

dayanmı şdı , qarşı sı  alı nanacan da beləcə 

dayanacaydı . 

-Bilirsiz Pyotr vəsiyyətində nə deyib? Pyotr 

Pervı y, Dəli Petro, allah ona rəhmət eləsin, o 

olmasaydı , türkün əlinnən heç nəyi almaq mümkün 

deyildi. Qafqazda yeri də bizə o verdi. O, düşünmüşdü, 

o, hazı rlamı şdı , onun planı ydı . Bilirsiz nə deyir, 

vəsiyyətində, deyir, çalı şmaq lazı mdı  ki, türk daha 

qatı  dindar musurman olsun. Pulu olan pulunnan, 

varı  olan varı nnan keçsin, onnarı  bir-birinin üstə 

qaldı ra bilsin, məscid tikdirsin, molla məktəbləri 

açdı rsı n, elə eləmək lazı mdı  ki, şiə, sünnü mollaları  

çox olsun...Hər halda, molla müsəlmandı , türk olsa 

da, türkçü deyil, mən bunu sizə əlli ildi deyirəm, siz də 

gedib aşı q oxudursunuz, amma hər erməninin ən azı  

otuz  molla dostu, kirvəsi olmalı dı ... 

Aped bu iki daşı n arası nda özündən ası lı  

olmadan türk məclislərini xatı rlayı rdı . Aşı q Ayvazla 

şəyirdinin bir-birinin sazı nı n altı ndan keçə-keçə 

çalı b oxymağı  gözünün qabağı ndaydı ... “onları n 

mahnı ları nı  dinləməsəm, bağrı m çatlayar mənim”, 

fikirləşdi, başqa şeyləri dedi: 
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-Bunnarı n içi dəyişmir, hinger varjaped, molla 

olması n, çoban olsun, baxı rsan heç nədi, di gəl sən 

bunnan iş gör, söhbət elə, bir məclisdə otur, heç 

deməzsən ki, çobandı . Bunnar güçlüdülər, hinger 

varjaped, mən bunları n mahnı ları na, adətlərinə öy-

rəşmişəm, onsuz dözəmmirəm. Bağı şla məni, biz heç 

David Sasunskidən oxuyuruq? 

Elə bu vaxt Dursunoğlu erməni yı ğnağı na, 

uçuruma yaxı nlaşı rmı ş kimi, çəkinə-çəkinə 

yaxı nlaşdı , Apedə sarı  əyilib yavaşcadan dedi: 

-Qarakəlləoğlu papağa qoyun teləyir, səni 

çağı rı r. 

-Harda? - Aped bir anlı ğa elə bildi təkdi, tələsik 

yı ğnaqdan qı rağa çı xdı . 

-Nə deyir bu musurman? - Varjaped, doğrudan da 

bir şey anlamamı şdı . 

-Varjaped, türklər bazarı n qı rağı nda “telək 

oyunu” keçirirlər, dəvət eləyirlər bizi... 

-Nə oyunu? 

-Çoban oyunudu, nədisə... 

Hamı sı  qalxı b dəstəylə “telək oyunu”na 

baxmağa getdilər... 

 

Telək oyunu,  yaxud, papağı n quzu olması ... 
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Ağ, uzun gərdənli, qaragözlü, qumral qoyundu, 

mələyə-mələyə bazarı  dolaşı r, buynuzuna əl boyda 

ağ yaylı q bağlanı b. 

-Es inça, ay mart, es um oçxarne30? 

Ermənilər ondan-bundan soruşa-soruşa bir-

birilərinə qarı şmı şdı lar. Azərbaycanlı lar dinməz-

söyləməz öz işlərindəydi, dinib danı şan yoxdu. Yaşlı  

qadı nlardan biri  bası nı  qaldı rı b: 

-Telək qoyunudu, - dedi, buynuzundakı  ağ 

parçanı  göstərdi. 

Yenə heç kəs heç nə anlamadı . Ermənilər heç, 

türklərin də çoxu bilmədi arvad nə deyir, “ telək 

qoyunu”  nə deməkdi. 

-Bunu niyə mal bazarı na aparmı r bu kişi? 

Bazarı n tör-töküntülərindən o qədər də 

seçilməyən bazar itləri qoyunu yiyəsiz görüb hürməyə 

başlamı şdı lar...Qoyun artı q heç nə seçmirdi, hər şey 

gözlərinə eyni cür görünürdü ...Bazarda ancaq 

qaraltı lar var, hər şey bir-birinə qarı şı b, hürənlə 

hürməyən, gülənlə gülməyən, oturanla duran, malağan 

rusuyla kürd, erməniylə türk, bazar müdürüylə, bazarı  

indi də deyinə-deyinə süpürməkdə olan süpürgəçi 

hamı sı  bir şeydi, daş- divar kimi bomboz, qoyun da 

                                                           
30

 Bu nədi, a kişi? Kimin qoynudu bu? (ermənicə) 
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özünü bu daş-divara vururdu. “Daş-divar” da arada 

qoyuna təpik atı rdı , söyürdü, daşa bası rdı , sonra 

niyəsə qaraltı lar onun buynuzundan yapı şdı , güllü- 

çiçəkli don geyinmiş, amma ətri olmayan bir arvad 

qan kimi qı p-qı rmı zı  narı  başı nı n üstünə qaldı rı b 

Qarakəlləoğluna baxdı ... Apedgil də elə indi gəlib 

çatdı lar. Bazarkom Civan bayaq qoyuna izin versə də, 

bazara girən sayseçmə erməniləri görüb özündən 

çı xdı : 

-Çoban köpəyuşağı , yı ğı şdı rı n qoynu-zadı  

burdan! 

 Aped də, varjaped də əllərini qaldı rdı lar, 

bazarkom Civan qaça-qaça gəldi, hamı sı  bir yerdə 

Qarakəlləoğluna doğru getdilər. Qarakəlləoğlu onları  

görüb ayağa durmuşdu, görüşdülər. 

Qarkəlləoğlu başı na buxara papaq qoymuşdu, 

qucağı nda da qoyun dərisindən bir papaq vardı , ağ 

saçaqlı  çoban papağı dı .Varjapedi tanı ya bilmədi, 

birinci kərəydi görürdü, dönüb Apedə baxdı . Aped 

irəli yeriyib əlini onun qucağı ndakı  saçaqlı  papağa 

toxundurdu: 

-Müəllimimdi,-dedi, varjapedə sarı  dönüb 

yüngülcə baş əydi, sözünü ermənicə tamamladı . - 

Hinger varjaped Ulubabyan! 

Qarakəlləoğlu da baş əydi: 
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-Ustadı  mən də salamlayı ram, qonağı m 

olarsı nı z, hörmətli ustad, hörmətiniz artı q olsun. 

Bazarkom Civan bazarı n bir səmtində yer 

düzəltdi, əyləşdilər... o başda qoyunu tutub hələ də 

gözləyirdilər, arvad əlini narqarı şı q Qarakəlləoğluna 

tərəf silkələyib: 

-Neynim?- dedi. 

-Gözlə. 

-Nədi yapdı ğı n, nə yapı yorsun? - Varjaped 

Ulubabyan niyəsə osmanlı  ləhcəsində soruşdu. 

-Öz dinin üstündə allah sənnən razı  olsun, ustad, 

deyin eləmişəm, uşaq əsgərlikdən gəlsin, çöl 

papağı mı  qoyuna quzu eləyəcəm, qoy papağı m quzu 

olsun... 

Varjaped birdən-birə kədərləndi, üzü-gözü elə bil 

dala dartı ndı , handan-hana başı nı  qaldı rı b 

gülümsədi...Bütün bunlar onun iliyinə işləyirdi, ona 

görə də canı nı n lap dərinliyində titrətmə içindəydi. 

İ stədi desin ki, böyük türkoloq alim Acaryan işləyib 

bunu, amma çobanı n dediyini ayrı  şey hesab eləyib 

dinmədi. 

-Papağı  diriltmək istəyirsən çoban? Deyirsən ki, 

papağı m quzu olacaq? 

-O qoyunun quzusu dünən doğuldu da  öldü, 

dünənnən balası nı  axtarı r, indi gərək elə eləyək ki, - 
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qucağı ndakı  saçaqlı  papağı  irəli uzatdı , -qoyun elə 

bilsin doğduğu budu...papaq! 

-Allatmaq istəyirsən heyvanı ... 

-Yox, hörmətli erməni, qoyunu inandı rmalı yı q, 

elə bilsin ki, hələ doğmayı b, indi doğacaq. Doğanda 

çəkdiyi ağrı nı  yaratmalı yı q. 

Qaragözlü qumral qoyun sakitləşmişdi, başı nı  

buynuzundan yapı şmı ş adamları n ayaqları  arası na 

salmı şdı . 

-Təzdən başlayaq, -dedi Qarakəlləoğlu, üzünü 

divarı n dibində sı rayla oturmuş ermənilərə tutdu. - 

Qorxusunu uddu heyvan... Təzədən başlamaq 

lazı mdı . 

Belə deyib də ayağa durdu, bu başdan o başa 

əlini yellədi. Bayaqdan əlində nar tutmuş yekəpər 

arvad işarəni görən kimi ətəyini qoyunun başı na 

keçirdib qoyunla bir yerdə fı rlandı , sonra çəkilib 

əlindəki gülöyşə narı  qoyunun başı na çı rpdı . 

-Məni görməsin, - dedi Qarakəlləoğlu, - yiyəsini 

görsə, heç nədən qorxmaz... - Döngəni burulub 

görünməz oldu. 

Qarakəlləoğlunun iyi qoyunun burnunun 

ucundaydı , özü yoxdu amma, ona görə daşa divara 

çı rpı lı r. Yamacı ndan təzəcə endiyi yaylaqlar 

yaddaşı ndan silinməkdədi...Gözünün önü boşalı r, bir 
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azdan hər yanı  qı p-qı rmı zı  rəng içində görəcək. Hə-

ləlik Qarakəlləoğlunun havası  başı nı n üstündədi, 

onu arayı r. Bazarı n girəcəyində gözləyən oğlanlar, 

qoyunu bir neçə kərə yerində fı rlayı b təzədən 

buraxdı lar, qoyun özünü yenə ora- bura vurdu, 

birdən-birə elə bil hamı  cildini dəyişdi... Görünüşdə, 

danı şı qda, xasiyyətdə hətta dində- məsshəbdə belə 

çoxdan bir-birlərinə bənzəyən bazar əhli nə baş 

verdiyini bilmədən hücuma keçdilər. Qoyunun 

yaddaşı nda yaylaq qalmamı şdı  artı q, hardasa quzu 

mələyirdi, bir də Qarakəlləoğlunun sifəti, üzü-gözü 

dolaşı rdı  havada. Hanı  bəs, bunnar? Özünü bazarı n 

daşı na-divarı na vursa da, daşda-divarda quzu səsi 

yoxdu, gülənlər də əyri gülür, bazarı n 

yeməkxanası ndan qab- qacaq çı xardı blar, qazan dibi 

döyürlər, qaraltı ları n hamı sı nı n üzü-gözü əyilib... 

Cavan oğlanlardı , hərəsi bir yanı ndan tutub 

fı rlayı rlar. 

-fı rla, döndər, qoy başı  hərlənsin! -Kimsə 

qarı şı qlı ğı n içindən dilləndi. 

Doğrudan da, kinoya baxı rlarmı ş kimi  tamaşa 

eləyən ermənilər təəccüb içində quruyub qalı blar. Heç 

kəs heç nə anlamı r, dönüb varjapedə baxdı lar. 
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-Mən bunlarda belə şeyləri çox görmüşəm, - 

Aped başı nı  varjapedə sarı  uzatdı , - amma papaq, 

birinci kərədi. 

Bayaqdan təmkinini pozmayan varjaped 

şlyapası nı  çı xardı b elə tutmuşdu ki, deyirdin indi 

qoyuna atacaq. Aped istəyirdi varjaped bu haqda nəsə 

desin, amma hamı  bu qarı şı qlı ğı n içindəydi, erməni 

erməniliyindən qalmı şdı , cı ğallı q yox idi, qəsdən 

qarğaşalı q yaratmaq, hay-küy salmaq istəyənlərə 

meydan açı lmı şdı ... Bayaq türk uşaqları nı  

müəllimqarı şı q daşa basmı ş gənc ermənilər də 

gəlmişdilər, amma indi bilmirdilər daşı  kimə atmaq 

lazı mdı , çaşı b qalmı şdı lar, ermənilik eləyə bilmir-

dilər, əlləri, daşqarı şı q, göydə oynayı rdı : 

-Rədd olsun türklər! Türklərə ölüm! 

Bazarkom Civan onlara tərəf qaçdı : 

-İ nçek anum, şan dğerk, hima jamanaqiçe31... 

-Es inçe, keri Civan, inçe badahel?32- Gənc 

ermənilər bir şey anlamadı qları ndan özlərinə yer tapa 

bilmirdilər. Bazarda malağan, erməni, türk, kürd 

qarı şı q, hamı  ayaq üstəydi, çoxu daxı la dı rmaşı b. 

Qartofsatan kartofundan, almasatan alması ndan atı r 

qoyuna... Qarakəlləoğlu hələ də yoxdu, bazarı n 

                                                           
31

 Neynirsiz, it uşağı , yeri deyil, Bura o yer deyil. (ermənicə) 
32

 Bəs nədi bu, Civan dayı , nolyb burda? (ermənicə) 
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görünməyən tinindən göz qoyur. Qoyun son səsini 

mələyir, Qarakəlləğluna da elə bu an lazı mdı ,  

qoyuna doğru yüyürdü: 

-İ rreeeh...!-Saçaqlı  papaq əlində diz çöküb 

gözləyir, bazarı n arxa qapı sı dı , bütün səslərdən 

seçilən bu doğma səsi qoyun özü tapacaq. 

 Qarakəlləoğlunun heyvanlarla danı şdı ğı  dil 

qələmə gəlmir, bu dilin əlifbası  onun canı ndadı . İ ndi 

bazarı n çı xacağı ndan kökü canı nda səslənən həmin 

dillə qoyunu səsləyir. Bu səslə elə bil qoyunun içini 

çəkirlər. Qarakəlləoğlunun yanı nda beş-altı  nar var, 

bir qab duzlu sudu, bir az aralı da kababçı  köz yel-

ləyir...Ermənilər baş-başa verib varjapedi dinləyirlər. 

 Varjaped böyük türkoloq alim Acaryandan 

danı şı r... Qarakəlləoğlu saçaqlı  papağa duzlu su 

vura-vura füşkürəklə bütün türk dünyası nda anlaşı lan 

“qoyun sazı ” çalı r: 

-İ rreeeh...! 

-Haskacak, asuma mod ari,33 - Varjaped həyəcan 

içində erməniləri başa salı rdı . 

Qoyun Qarakəlləoğlunu bazar əhlinin ayaqları  

arası ndan gördü, bir anlı ğa duruxdu, bu bir an, onun 

südünün kəsildiyi an idi, səsinin batmağı yla 

                                                           
33

 Anladı nı z? Deyir, gəl, yaxı n gəl! (ermənicə) 
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başlamı şdı , damcı -damcı  qurumaqdaydı ... 

Qarakəlləoğlu, gözlərini yumub füşkürəkdə hələ də 

qoyun sazı  çalı rdı ...”Gəl heeey, gəl su iç, gəəl, gözləri 

qumral qoyun...” 

Bu sazı n altı nda su var, gen sinəli yaylaqlar var, 

bu sazı n altı nda həm də quzu var, quzuu... Parça- 

parça olub batmı ş səslə mələdi. Soğulmaqda olan 

məməsinin ucu sı zı ldayı rdı , qumral qoyunun 

döşlərinə təzədən süd gəlirdi. 

Ayağa durub divar boyu düzülmüş ermənilərin 

yanı ndan ötüb özünü Qarakəlləoğlunun üstünə saldı . 

Çatan kimi qoyunu yenə tutub fı rladı lar, 

Qarakəlləoğlu: 

-Quzuluğuna duz vur, - dedi, qoyunun ətəyini 

qaldı rdı , oğlanlardan biri duzlu su olan qabı  

qoyunun quzuluğuna çı rpdı . -Köz yağdı rı n! 

 Kababçı lar yuxarı dan aşağı  kül qarı şı q od 

ələdilər. Qumral qoyun Qarakəlləoğlunu odun altı nda 

gördü, üzünü əllərinə sürtdü, Qarakəlləoğlu bayaqdan 

əlində saxladı ğı  gülöyşə narı  əzib qoyunun gözlərinə 

çəkdi, hər yan qı p-qı rmı zı  qana boyandı , quzuluğu 

təzədən alı şı b yanmağa başladı ...Həə, doğurmuş 

qumral qoyun, ətəyinin altı , yəni quzuluğu od 

içindədi, doğuşun ləzzətli ağrı sı  bütün canı na 

yayı ldı , gücənmə gəldi... Qarakəlləoğlunun əli 
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saçaqlı  papaq qarı şı q qoyunun quyruğunun al-

tı ndadı , doğuzdurur onu. 

 Qumral qoyun dizlərini qatlayı b gücəndi... 

Hardansa içinin iyi gəldi, budu, Qarakəlləoğlu əlində 

gətirir, süd iylənir, öz südüdü, imrənib qalxdı , 

məmələrindən südün damcı ladı ğı nı  özü də hiss elədi, 

özündən ası lı  olmadan dönüb Qarakəlləoğlunun 

əlindəki “papaq quzunu” yalamağa başladı . 

Qarakəlləoğlu papağı  qoyunun təninə, - quzuluğuna 

sürtüb qoyunun qabağı na qaoymuşdu... “Papaq 

quzu” indi mayalanmalı dı , anası nı n südünü 

əmməlidi, nuiyə əmmir bəs? Qarakəlləoğlu bunu 

duydu da quzu papağı  qoyunun altı na tutub üstünə 

süd sağdı ... Qoyunun içi gülürdü, burnunun ucyndan 

ətəyinəcən damarları nı  sı ğallayı rdı lar, çəkdiyi 

ağrı lar damarları  boyu sağı lı b, axı b gedirdi... Qara-

kəlləoğlu qoyunun əmcəyi boşalanacan sağdı , sonra 

papaq quzunu götürüb ayağa durdu...Hər yana sakitlik 

çökmüşdü, bayaq ayaqları nı n ucuna qalxı b qanad 

açmı ş kimi görünən bazar əhli səfərdən qayı tmı şa 

oxşayı rdı . Qarakəlləoğlu, “papaq quzu” da əlində, 

ermənilərə tərəf getdi, qoyun da ardı nca dabanbasa-

raq gəlirdi, quzusunu istəyirdi. Çox dərin, insanı n da 

anlamadı ğı , yalnı z yaradana aid olan bir hisslə bilirdi 

ki, içindən çixan nədisə, o deyil, ona görə də papaq 
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balası na daha çox bağlı ydı . Papaq balası ndan başqa 

heç nə görünmürdü, bayaq tapdayı b üstündən 

keçməyə hazı r olan bazar əhli də yoxdu, yalnı z onun 

içinin  iyini gəzdirən bir əl var, Qarakəlləoğlunun 

əli...başqa şey yoxdu: 

-Bunu daha çox istəyəcək, quzudan da çox, - 

Qarakəlləoğlu belə deyib, doğrudan da quzuymuş 

kimi, papağı  ehmalca düz varjaped Ulubabyanı n 

qarşı sı nda yerə qoydu...-Amma gərək qoyunu 

həmişə sağasan, balası  papaqdı , papaq əmmir axı . - 

dedi, varjapedə baxı b gülümsədi. 

Qoyun, “doğduğunu” əlindən alacaqlarmı ş kimi, 

narahatçı lı q içində papağı n başı na dolanı rdı . 

Qarakəlləoğlu əldən düşdüyünü birdən-birə hiss etdi, 

daha doğrusu, bütün gücü getmişdi, əlləri, ayaqları  

boşalı b yanı na düşmüşdü. əyilib qoyunun yanı ndakı  

daşı n üstündə oturdu, başı nı  qaldı rı b ermənilərə: 

-Bağı şlayı n, - dedi, başı  açı qdı , çallaşmı ş, 

qaralı -ağlı  başı ndan buğ qalxı rdı . 

Ermənilər hələ özlərinə gəlməmişdilər...Adicə 

oyun hesab etdiklərinin gəlib belə gerçəyə çı xması  

mümkün olan şey deyil, axı . Heç kəs dinib danı şmı r, 

varjapeddən də heç nə soruşmurlar. Varjapedin 

şlyapası  hələ də əlindədi, başı na qoymaq heç yadı na 

da düşmür, damar-damar olmuş bozumtul sifəti min 
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illərin o yanı ndan boylanı rmı ş kimidi. İ çi 

məmnunluqla doludu amma, Apedə də ona görə 

baxdı  ki, razı lı ğı nı  bildirsin. Ermənilərdən biri əyilib 

“quzupapağı ” götürüb bazarı n çı xacağı na doğru 

getdi, qoyun ara vermədən mələyə-mələyə onun 

ardı nca qaçdı , qarnı ndan nə çı xı b, fərqi yoxdu, 

balası nı  istəyirdi. Erməni bazar qapı sı nı n ağzı ndan 

qayı tdı , “papaq quzunu” yenə həmin yerə qoyub, 

qumral qoyunun gözlərindən öpdü, alanla satanı  bir-

birinə qarı şmı ş bazar əhli gurultulu alqı şlarla əl 

çaldı . Varjaped canlanmı şdı , Qarakəlləoğlunun 

yerinə kimisə bağrı na bası b öpmək istəyirdi. 

Gülümsəyib yuxarı dan aşağı  əlini Qarakəlləoğluna 

uzatdı : 

-Şad şnoraqaltyun, şaman,34 - ermənicə dedi, tez 

də türkcəyə keçdi, Osmanlı  türkcəsinə. - Lütfən 

teşekkürümü kabul ediniz, pək məmnunum! 

Qarakəlləoğlu qalxı b varjapedı n əlini sı xdı , 

amma bir şey anlaya bilmədiyindən dönüb Apedə 

baxdı . Aped: 

-Varjaped çox sağ ol, deyir, sənə, razı lı q eləyir. 

Qarakəlləoğlu yüngülcə baş əyib: 

                                                           
34

 Bu nədi, a kişi? Kimin qoynudu bu? (ermənicə) 
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-Sənin müəllimin qonağı m olsun, -dedi. - 

Hamı nı z qonağı msı nı z. 

Varjaped bayaqdan saçaqlı  papağı  yalayan 

qoyuna baxı rdı ... “Papağa ruh hopdurdu bu 

tərəkəmə, içini çölə tökdü qoyun, ruha gəldi... 

Acaryan buna bənzər çox şeylər deyirdi... bunları n 

haqqı nda.”  

-Çox sağ ol, şaman, sən bunu mənə göstərdin. 

Ölmədim, bunu da gördüm... 

Aped onun sözünü kəsdi: 

-Hinger varjaped, es mardi anunı  şaman çe,...35 

-Yes gidem, es mardu anunı  inça36 ...Şaman 

bunları n islam dininə qədərki peyğəmbərləridi. Belə 

şeyləri ancaq şamanlar yapa bilirdi. 

Yenə heç kəs heç nə başa düşə bilmədi. Aped  

varjapedə sarı  əyilib: 

-Qarakəlləoğlu qonaqlı q vermək istəyir,-dedi. 

-Aped, amod çi, kez hamar, vor poğ çunes?37 -

sonra türkcə əlavə elədi.-Pulun yoxdu sənin?- Dönüb 

yan- yörəsindəkilərə baxdı .- Bu boyda erməninin 

                                                           
35

 Yoldaş,  müəllim, (usdad) bu adamı n adı  şaman deyil. 
(ermənicə) 
36

 Mən bilirəm, bu adamı n adı  nədi. (ermənicə) 
37

 Aped, sənin üçün ayı b deyil, pulun yoxdu? (ermənicə) 
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birinin pulu yoxdu ki, bu şaman türkə biz qonaqlı q 

verək?! 

-Var,- dedi Aped,- niyə yoxdu? 

Qarakəlləoğlu varjapedin qolundan tutdu: 

-Yox demə, ustad, mən sizə qoç kəsmək 

istəyirəm. 

-O qoçu yaylaqda yeyərik, sən yaylaqda daha 

gözəl olursan! - Varjaped belə deyib başı  buludlarda 

olan yaylaqları  göstərdi. -Ancaq burda qorxdum 

sənnən. Sən papağa can verdin, gözümüzün qabağı nda 

quzu elədin papağı . Müəllimimiz Acaryan deyirdi, biz 

inanmı rdı q. Sağ ol, şnoraqalutyun, təşəkkürlər... 

İ ndi gedək, sən bizim qonağı mı z ol. Mənim 

tələbələrim bizə qonaqlı q vermək istəyirlər. 

-Sağ ol, hörmətli ustad, - dönüb yanı ndakı lara 

baxdı .-Öyrətdiklərı n də sağ olsun. Amma siz mənim 

çörəyimi yemək istəmədiniz. 

-Yox, Şaman, elə demə, sənin çörəyini gəlib 

yaylaqda yeyəcəyik, indi bizim qonağı mı z ol. 

-Yaxşı , orda gözləyəcəm sizi. Nə vaxt istəsəniz 

gələrsiniz, gözüm üstə. 

Üzünü dağlara tutdu, hamı  dönüb o səmtə 

baxdı ... 

Dağları n başı  görünmürdü, çən-çiskin içindəydi. 

Sağı n vaxtı ydı , sürülər arxacdadı  yəqin, 
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Qarakəlləoğlu oraları  xatı rladı ğı na görə içindən 

gülümsəyirdi. Varjaped yenə göz qoyurdu, ürəyində 

dolaşan fikirlərin ağı rlı ğı  üz-gözünə çı xmaqdaydı ...” 

Gör dağlara necə baxı r, elə bil atası dı ...” 

Varjaped düz düşünürdü; ermənilər elə bil  

dağlara yox, çoxmərtəbəli binaya baxı rdı lar, elə bil 

biri daşı nı  daşı mı şdı , biri tikmişdi, Aped də torpaq 

töküb otunu, çiçəyini əkib səpmişdi. İ ndi burda, bu 

ucqar dağ rayonunun bazarı  ağzı nda belə bir mən-

zərə vardı . 

Qarakəlləoğlu əyilib “papaq quzunu” götürdü, 

sağollaşı b arxası na baxmadan bazarı n qapı sı ndan 

çı xdı . Gənc ermənilər qoyunu tutub saxlamaq 

istədilər, amma daha qumral qoyunu saxlamaq 

olmazdı , saçaqlı  papaqdan qoyunun içinin ətri gəlir... 

Qumral qoyun da içinin ardı ncadı . 

                                          

“Azanbur” kababxanası nda... 

 

Heç kəs gözləmirdi, yağı ş birdən başladı . 

Dağları n başı nı  bürümüş çən, duman artı q rayona 

enmişdi, nəmlə dolu ətəyiylə, kim hardaydı -orda, üz-

gözünü yalaya-yalaya keçib gedirdi. Gedəcəkdi, çünki 

bazar əhlinin çoxu havanı n açı lacağı nı  bayaqdan 
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bilirdi. Yağsatan Dəmir kişi başı nı  daxı lı n dalı ndan 

çı xardı b demişdi: 

-Çoban alladandı , işinizdə olun. 

Səhərin gözü açı lmamı ş bazarda olan bazar əhli 

islanı b suya dönsə də, Dəmir kişiyə inanı rdı ...İ ndi 

günortadan yağı ş yağsa da iş dayanmamı şdı , yəni 

bazar tərpənmişdi, artı q öz hərəkətlərini eləyirdi. 

Bazar adamları  iki-bir, üç-bir olub  “telək” 

oyunundan danı şı rdı . Bu səslərin alt qatı nda rus, 

erməni, ara- sı ra kürd dillərində danı şı qlar eşidilsə, 

də üst qatda, yəni daxı llardan yuxarı  bazar dili 

Azərbaycan tükcəsindədi. Heç kəs bunun fəqində 

deyil, heç kəs ağlı na gətirmir ki, göyərtinin, kartofun, 

pendirin qiymətini azərbaycanca yox, ermənicə, rusca  

soruşsun: 

-Hinger varjaped... 

Apedgil bazarı n qapı sı  ağzı nda dayanmı şdı lar, 

dinib-danı şmadan Varjapedi gözləyirdilər, Varjaped 

artı q öz işinə, alverlnə başlamı ş bazarı n səsinə ayaq 

saxlamı şdı , üz- gözü qı rı ş içində, qulağı nı  bazara 

yön tutub dinləyirdi...Bazarkom Civanı n ara-sı ra 

səslənən bir az kobud, bir az da tör-töküntülü türkcəsi 

elə bil alver atmacaları nı , mal-məhsul təriflərini-ba-

zar şerlərini kökləmək, nizama, sahmana salmaq 
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üçündü. Civanı n səsi varjapedin canı nı ndan tikan 

kimi çı xı rdı , dönüb Apedə baxdı : 

-Sən bazarlı ğı  hansı  dildə eliyirsən? 

Aped bir şey anlamadı , yanı ndakı lar da: 

-Nə bazarlı q? - Aped dedi. 

-Yaxşı , get, bir az türk pendiri al, özümüzlə 

aparaq...siz düzələn deyilsiz. - Varjaped belə deyib, 

kərə yağ, motal pendiri, qaymaq satan Dəmir kişiyə 

tərəf getdi, dayanı b Apedi irəli buraxdı .- Buyur. 

Apedlə Dəmir kişi köhnə dostlar kimi görüşdü: 

-Necəsən, Dəmir kişi, hancarı san? 

-Sağ ol, Aped kirvə, Allah razı  olsun, öz dinivin 

üstündə, buyur, nə qulluq eliyim? - Dəmir kişi, nəyi 

vardı  göstərdi, ələ gələnləri daxı lı n üstə düzdü, əlini 

bir az aralı dan tamaşa eləyən ermənilərə uzatdı . -Nə 

istiyirsiz buyurun! 

-Pendir istiyirik, Dəmir kişi. 

-Yaxşı  duzunu yemiş pendirim var, güney 

otunnan tutulub. 

Dəmir kişinin bu ifadələri akademik Ulubabyanı  

boğurdu eləbil. “Güney otunnan tutulmuş, duzunu 

yemiş pendir... vay, turki mera...” 

-Nə qədər lazı mdı ? - Dəmir kişi bir də soruşdu. 

-Az, yarı m kilo, -Aped belə deyib əlini cibinə 

saldı . 
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Dəmir kişi çanaq pendirindən iri parça kəsib 

Apedə uzatdı : 

- Pulunu qoy cibinə, Aped kirvə, yarı m kilo 

pendirə sənnən pul alı m deyirsən?! 

Aped pulu gücnən vermək istədi. 

-Mən bir parça pendirə sənnən pul alammaram, 

Aped kirvə, el arası nda biabı r olaram, görən nə deyər 

mənə? -Dönüb bazar adamları na baxdı . Bazar 

adamları  da bütün bu baş verənlərə altdan-altdan göz 

qoyurdular... 

-Sağ ol, Dəmir kişi... 

Bazar satı cı ları   bu cür sözlərlə alı cı ları n başı  

üstündən elə bil xor oxuyurdular. Apedgil yox idi, 

çiskinli havada varjapedi az qala qucaqları na alı b 

bazardan çı xmı şdı lar. 

Bazarkom Civan bir azdan bazar payı nı  necə, nə 

qədər yı ğacağı nı , bazarı n hansı  səmtindən, kimdən 

başlayacağı nı  fikirləşə-fikirləşə: 

-Aped bizim deyil ki, Aped sizinkidi, türklərindi-

dedi. 

 

*** 

 

...Elə bu vaxt “ Azambur” kababxanası nı n bir 

küncündə varjaped Ulubabyan əlində tutduğu badəyə 
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baxı rdı  ki, birinci sağlı ğı  necə desin; sözsüz ki, birinci 

sağlı q doğma Hayastanı n sağlı ğı  olmalı dı , hər şey 

onnan sonra gəlir... Elə belə də dedi: 

-Yadı nı zda olar, birinci dərsimizdə sizə nə 

dedim, - əlini qaldı rı b beş barmağı ndan birini 

yumdu. - Doğma Hayastanı mı zçün böyüyürsünüz, 

ana-ata onnan sonra gəlir, çünki atanı z da, ananı z da 

odu, dedim. İ kincisi, ailə qurursunuz, amma ailəni də 

özünüzçün yox, vətənimizçün qurursunuz. Vətənə 

oğul-qı z böyütməlisiniz, biz artmalı yı q, sürü kimi 

yox, erməni kimi çoxalmalı yı q. - Əlini pənçərədən  

görünən yaylaqlara uzatdı .-Üçüncü, harda olursuz-

olun, ermənini düşünməlisiz, dövlətiniz olmaya bilər, 

amma erməni həmişə var, hansı  dövlət olur-olsun, 

erməni kimi yaşamaq-erməni dövlətində yaşamaq 

deməkdi. Erməni kimi yaşamaq o deməkdi ki, hər 

nəyin varsa bu işə  qurban verməlisən. Dördüncü, 

harda yaşayı rsan orda, hardan keçirsən, harda 

işləyirsən orda erməni izi saxla, iz qoy. Bir tək 

əlifbanı n olması  millət üçün dövlətin olması ndan 

dəyərlidi. Erməni əlifbası yla erməni adı nı  yaz, çı x 

get, ermənilik sənin proqramı ndı , proqramı nı  da 

özünlə götür, yerə qoyma, o, sənin silahı ndı . Türk 

kimi yaşamaq məcburiyyətində qalsan belə, 

ermənisən, erməni olduğunu bil... 
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“ Türk kimi yaşamaq...” varjaped Ulubabyan 

özündən ası lı  olmadan duruxdu, elə bil içini götürüb 

apardı lar, bildiyi qədərində içinə endiyi, anladı ğı  

qədərində özünün olan  tarixlərin dərinliklərinə 

yayı ldı : 

- İ çək, - dedi, - beşincini sonra deyərəm... 

Hamı sı  nizam-intizamla varjapedi gözləyirdi, 

varjaped son damlası nacan içəndən sonra badəni 

başları na çəkdilər... 

Süfrə hələ təzə düzəlmişdi, Aped göz gəzdirib: 

-Bu, Soğanlı q kəndinin göyərtisidi, - dedi, - bu, 

Dəmir kişinin pendirinnəndi, - əlini süfrənin ortası na 

qoyulmuş şüşə qaba uzatdı . - Bir bu turşu bizimdi, 

bir də hac, - təndir çörəyi, hı ı , hinger varjaped, 

türklər çaşı r turşusu qoya bilmirlər. 

-Aped, qoy çörəyimizi yeyək. - Məktəb 

yoldaşları ndan rusa oxşayan sarı şı n erməni dilləndi. 

- Kababçı , gəl görək nəyin var?! 

Kababçı  bilinmirdi nə millətdi, üz-gözündən də 

heç nə anlamaq mümkün deyildi, hər nə rəng desən 

varı dı . Özü özünə erməni tatı  deyirdi... Kürd dilinəcən 

bilirdi. İ ndi dayanmı şdı , daxı lı n dalı nda, ürəyində 

Apedin qarası nca niyəsə türkcə söyüşlər yağdı rı rdı . 

“Dabbaq köpəyoğlu, bütün müştəriləri qaçı rtdı ...” 

Qalxı b onlara tərəf getdi. 
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-Varjaped, bizim dildə lax yumurtaya nə deyillər?-

Aped soruşdu. 

Varjaped çiyinlərini çəkib gülümsədi. 

-Kababçı  bilir, soruşun. 

-Bu hardan ağlı na gəldi? 

Kababçı  rəngi, görünüşü kabab kimi qovrulub 

qurumuş, saçları  çiyinlərindən olan qı rx yaşları nda 

bir adamdı , yaxı nlaşı b yüngülcə təzim etdi, 

ermənicənin Yerevan ləhcəsində: 

-Hörmətli varjapedi salamlayı ram, hamı nı z xoş 

gəlmisiz- dedi, keçib varjapedin yanı nda dayandı .- 

Buyurun, lüləkabab, tikəkabab, şaşlı q, basdı rma, 

xankababı ... 

-O nədi elə, xankababı ? 

-Tikələri qoyunun iç yağı na bükürlər, içyağı  

köynək kimi olur, varjaped, tikələri o köynəyə büküb 

şişə çəkirlər. 

-Kim çəkir, kimi deyirsən, sən? 

-Bunu türklər çəkir, mən türkləri deyirəm. 

-Yaxşı , başqa nə var, yeməyə? 

-Başqa, dolma var, ciyər, cı z-bı z, xəngəl... 

-Sən heç olmasa bir dənə erməni yeməyinin adı nı  

çəkə bilərsən?- Varjaped kababçı nı n qolundan tutub 

dartdı . 
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-Mənə belə sual verən olmayı b, varjaped, bu 

yeməklərin hamı sı  yaxşı  yeməklərdi. 

-Yaxşı , gətir, hər nə var gətir. 

Rusa oxşayan sarı şı n erməni: 

-Hamı sı  Qafqaz yeməkləridi, elə deyilmi, 

varjaped? Hamı nı ndı . 

-Hamı nı n heç nəyi olmur, hər şeyin öz yiyəsi var. 

Bu yeməklərin hamı sı  türklərindi. -Varjaped 

düşüncəsində əlini stola çı rpdı . 

-Qafqaz yeməkləridi...varjaped. 

  Varjaped xeyli dinib, danı şmadı , özünə də 

aydı n deyildi ki, olmaz deyə-deyə türk dilini niyə belə 

gözəl bilir. Bəlkə iyirminci əsrin ən böyük türkoloqu 

olan  varjaped Acaryana görədi...”Türk dili bizim 

içimizdə olduğu üçün dilimizi dəyişdirdi, qrabar 

erməni dilindən aşxarabar erməni dilinə keçdik, daha 

doğrusu, keçməyə məcbur etdi ”,  deyərdi Acaryan, 

“türkə bağlı  olmağı mı z əsasən buna görədi, dilin 

quruluşunun dəyişməsi, insanı n həm də millət olaraq 

öz quruluşunu, xarakterini dəyişməsidi. Bunnan 

qorxmaq lazı m deyil, qorxmayı n da. Rus tatara bu 

qədər oxşamağı nnan heç utanmı r, dilinin tərkibinin 

qı rx faizindən çoxu türk sözləridi. Daha yaxşı , bu, rus 

dilinin güclü olması nı  göstərir...Siz proqramı  

yazı lmı ş xalqsı nı z, yəni millətsiniz, türkünsə 
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proqramı  yazı lmayı b, ona görə də türk daha çox 

təbiət hadisəsi kimidi, nə vaxt yağı şı  yağar, nə vaxt 

günü doğar, bilməz, ona görə də türkdən türkə 

bənzəyib çı xmaq daha yaxşı  olar...” 

İ yirminci illərin axı rı ydı , Ulubabyan da necə 

deyərlər, o dövrün gənc ermənisi: 

-Müəllim, -dedi, - türklər təbiət hadisəsi kimidi 

söylədiniz, təbiət hadisəsi güc çatmaz olur. 

-Vaxtı - zamanı  hiss eləsən, anlasan təbiyət 

hadisələrini qabaqlamaq mümkündü. Hər şeydən öncə 

bunu yadda saxlamalı yı q, yadda saxlayaq ki, ağı llı  

olsaq təbiət hadisələrini qabaqlaya bilərik. Bir də 

unutmayı n ki, təbiət ətrafı na açı q olar, özünə 

qı sqanc, hər şeyi bitirməz, üstəlik, həmişə öz-özünü 

yeyər, türklərə də elə belə baxmalı yı q, əlimizdə 

həmişə toxum olmalı dı  ki, lazı m olanda araları na 

səpə bilək...Bu toxum bizim milli proqramı mı zdı ... 

Ulubabyanı  huş aparmı şdı , ruhu iyirminci əsrin 

əvvəlləri Azərbaycanı n qərbində yenicə yaranmaqda 

olan Ermənistanı  dolaşı rdı ... Qafqaz 

Azərbaycanı nı n qərb bölgələri, İ revan, İ revan 

çuxuru, Uluxanlı , Vedibasar, Dərə Ələyəz, Ağbaba- 

Amasya, Qara Kas ( Qara xaç)  yaylaqları , Göyçə, 

Zəngəzur, Mı ğrı -Sisakan əyalətlərinin, Qaramanlı , 

Qaraqoyunlu dövlətlərinin adı  üstündə Ermənistan 
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Respublikası  yaranmı şdı  artı q... Bu, bayaq 

dediyimiz kimi, hadisələrin qabaqlanması ydı , 

yüzillərdi erməninin milli əxlaqı na calanmı ş, 

köçürülmüş, ağrı sı na hopdurulmuş, tərbiyəsinə 

yeridilmiş proqramı n həyata keçməsiydi. 

-Varjaped, beşinci sağlı ğı i demədin, - Aped belə 

deyib badəni ona tərəf uzatdı . 

Varjaped gözləini açdı , badələr onu araya 

almı şdı , gülümsəyib badəsini qaldı rdı : 

-Beşinci, erməni tarixi yolunda ölmək! Hec bir 

erməninin haqqı  yoxdu ki,  heç nə eləmədən elə-belə 

ölüb getsin. Tarixçilərimizin yazdı ğı , müəllimlərimizin 

dediyi kimi erməniliyin uğrunda yaşayı b, erməni 

proqramı  uğrunda ölmək! 

Badələr “Azambur” kababxanası nı  cingiltilərlə 

doldurdu, yan-yörədə oturanlar da onlara 

qoşulmuşdu. Yumruqları nı  bir-birinin çiyninə qoyub 

sı raya düzüldülər: 

He-eey, he-eey! Hayastan,  

Hay, hay! Hayastan... 

Bu səslər “Azambur” kababxanası nı n qapı -

bacası ndan şimşək kimi çı xdı , bir anı n icində yan-

yörə təmizləndi, yəni gələnlər qayı tdı , malağan rusu, 

kürd ayaq saxladı , türk gözə görünmədi, kim 

hardaydı sa ordan döndü. “Azambur”da səs var, 
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vəssalam...Rus burnunun altı nda deyinir, yəqin ki, nə 

deyirsə, tək ermənilərə yox, bütün Qafqaza deyir, yəni, 

bu “qara.....” niyə dəf olub itib getmir bir yana... Rədd 

olsun gürcüsü də, ermənisi də, illah da bu, 

basurmanlar, üstəlik də, türk basurmanı . Doğrudan 

da, I Pyotr zamanı ndan bu günə rusun proqramı na 

görə bütün bunlar yox olmalı dı , səssizcə, su kimi 

başqa içlərə-başqa millət içinə hopmalı dı lar. Üzləri-

gözləri, görünüşləri qala bilər, özləri yox. Əlləri, 

ayaqları , üzləri, gözləri buyruğa lazı m olar. 

Basurmanları sa məhv eləmək, elə bunları n özlərinin 

əliylə. Ona görə də kürdlər heç nədən xəbərləri yox-

muş kimi yaxı nlaşı rlar ki, görsünlər nə baş verib. 

Azərbaycanlı larsa yanpörtü aralanı rlar, yəni, elə 

gedirlər ki, qaçmağa oxşaması n...Əslində, qaçmaq elə 

belə olur, daha doğrusu, qaçmaq belə başlayı r.  

...İ ndi mən bütün bunları  1970-ci illərin 

sonları nda papaqçı  Apedin erməni tarxini vərəqlərə 

köçürüb asdı ğı  ağaca söykənib fikirləşirəm... Hər 

halda, düşünülmüş proqramlar öz işini görməkdədi; 

türk icması nı n dirəkləri götürüldü, bu, birinci 

iş...vəzifələrdə olan, varlı -hallı  adamları mı z yoxdu 

artı q, qaçmağa oxşatmaya-oxşatmaya qaçı b 

gediblər, qaça bilməyənlər su kimi səmt axtarı rlar, ya 

harasa hopmalı dı lar, ya da öz qabları ndaca yox 
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olmalı dı rlar, çünki açı q-açı ğı na qaçmağı n yolu 

bağlı dı , indi gəl oxu, aşı q Ayvaz, sazı nı  

köynəyindən çı xart görək... Ody eyy, “Azamburda”kı  

hayküyü eşidib bilmirsən sazı  harana soxasan. Erməni 

bilir sənin əlindəki nədi, bilir ki, tarixdi əlindəki, alı b 

təpənə çı rpacaqlar. Bizə yaratdı qları mı zı  qorumağı  

öyrətməyiblər.Bu da ona görədi ki, yaradan ancaq ya-

radı cı  olduğu üçün yaratdı qları nı  qorumaz...onu biz 

qorumalı yı q. 

“Azambur” kababxanası nı n qapı sı na çatan geri 

qayı dı r. Bizimkilər bir yanı  qaldı rı lmı ş su kimi 

süzülüb gedirlər, sı pqarı lı rlar. Bir-birindən xəbəri 

yoxmuş kimi, bir-birini görmürmüş kimi yaşayan 

azərbaycanlı ları  özlərindən ası lı  olmadan qorxu, 

narahatçı lı q yaxı nlaşdı rı b yı ğnaldı r...Budu, 

yı ğnalı blar, aşı q Ayvaz arvadları n arası nda oturub, 

papağı yla sazı  yoxdu, hardasa pal-paltarı n 

arası ndadı , üstünü örtüb gizlədiblər. Ermənilərin də, 

əslində, axtardı ğı  elə odu. O boyda papaq olar? 

Nolsun Ayvazı n  özü bilmir, nolsun bilmir ki, niyə o 

uzunluqda züllə papaq geyı nı r. Varjaped Ulubabyan 

bilir amma, bilir ki, şişpapaq saklardan qalmadı . Hələ 

Aped də bilir bunu, məktəb yoldaşları  da bilir, 

bildiklərinə görə də hücuma hazı rdı lar. Aşı q 

Ayvazı n da, o boyda camaatı n da mat-məətəl 
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qalmağı  bütün bunları  bilmədiyinə görədi. “...nə 

düşüb bu gic erməni sazı n üstünə, bir qı rı q taxta 

parçası nı n üstünə, gör heç papağı  uzun olduğuna 

görə də adamı  öldürərlərmi...” 

Bir-birinə baxan yoxdu, hərə bir səmtə baxı r, bir-

birinə baxmaq üçün arada nəsə olmalı dı , misalçün, 

aşı q Ayvazı n papağı  kimi, sazı  kimi....şeylər 

olmalı dı  arada, gördün ki, bir andaca yı ğı şı b 

gizlətdilər. İ ndi arada olan nədi, hələ bir bax, Dəmir 

kişinin bir neçə baş çanaq pendiridi, onun-bunun 

bazara gətirdiyi qoyun-quzudu, göy-göyərtidi, toyuq-

cücədi, hamı  da hirsindən malı na, qoyununa tüpürür, 

elə bil bütün bu işlərin günahkarı  göy-göyərtidi, mal-

qoyundu: 

-Tfu sənə ki, mən bu günlərdəyəm! 

Ona görə də bir-birini görmürlər, bazardan 

qaytardı qları  mal-qoyunları dı , yağ-pendirdi, toyuq-

cücədi, bir küncə yı ğı b gözlərini də dikiblər ona, bir-

birilərini görmədikləri də ona görədi.  

Avtobus vağzalı na bir neçə adam gəldi, 

Ulubabyan kimi şlyapalı  bir kişidi, erməni dilində 

bərkdən söylənə-söylənə malları yla, qoyun-quzusuyla, 

göy-göyərtisiylə bölünüb-ayrı lı b, hərəsi bir səmtə 

baxan azərbaycanlı lara yaxı nlaşdı : 
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-Niyə bazarı  atı b çı xmı sı z? - gülümsəmək istədi 

alı nmadı . - Mənə göyərti lazı mdı , yerli toyuq 

lazı mdı , pendir lazı mdı ...    - dedi, dönüb vağzala göz 

gəzdirdi. Elə bil şlyapalı  ermənini görən yox idi, heç 

kəs dinmədi. - Ay camaat, ay musurmanlar, ay türklər, 

eşitmirsiz?! Çek lı sum?38 

Yenə heç kəs başı nı  qaldı rmadı . Şlyapalı  

erməninin yanı yla gələn gənc ermənilər hərəsi bir 

bağlamanı n yanı nı  kəsdirmişdi, əvvəlcə ayaqları yla 

qurdalamağa başladı lar. 

-Ay arvad, eşitmirsən? - Şlyapalı  erməni arvadı n 

kəlağayı sı ndan tutub dartdı . 

 “Telək oyunu”nda Qarakəlləoğluna kömək edən 

yekəpər arvad idi, başı nı  qaldı rı b: 

-Mən heç nə satmı ram, -dedi. - Bir şey almaq 

istiyirsən, get bazara. 

-Nədi bəs bu? - şlyapalı  erməni kisənin ağzı ndan 

tutub  çəkdi, göyərti dəstələri yan-yörəyə səpələndi.  

Gənc ermənilər elə bunu gözləyirdikər, hərəsi bir 

kisənin, qabı n-qacağı n qulpundan tutub vağzalı n 

meydanı na dağı tdı kar. Toyuq-cücə qanad açı b 

göydə oynayı rdı , qoyun- quzu mələşirdi, baş verənlər  

tülkü, canavar qorxusundan da vahiməliydi. 

                                                           
38

 Eşitmirsiz? (ermənicə) 
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Aşı q Ayvazdan başqa, vağzalı n künc-bucağı na 

doluşmuş beş-altı  türk kişisi ölməyin qorxusunu eyni 

vaxtda hiss etdi, elə o anda da hamı sı nı n tükləri biz-

biz oldu, daş kimi bozarı b lala- kara oxşadı lar. Əldən 

çı xmı ş qoyun-quzu doğrudan da yiyəsizmiş kimi, 

orda-burda mələşirdi. 

Şlyapalı  erməni qapı nı n ağzı na yaxı n bir 

təkərin üstə çı xı b gənc ermənilərə əmrlər verirdi: 

-Götürün hər nə var, alı n əllərindən, bunları n 

hamı sı  sizindi, sizin dağları n, yaylaqları n 

məhsuludu! Rədd olsun türklər! Türklərə ölüm! - 

Təkərin üstündən bir dağ başı ndan atdanı rmı ş kimi 

atdanı b, əlini malı nı n, məhsulunun yanı nı  kəsdirmiş 

arvadlara doğru uzatdı .  

Gənc ermənilər çı ğı rı şı b təzədən hücuma 

keçdilər...Aşı q Ayvaz uzun, hunsifət, sazdan ayrı  

dinib-danı şmayan, orta yaşları nda bir adamdı , 

bayaqdan başı nı  qaldı rmayı b. Şlyapalı  erməninin 

belə deməyindən sonra, doğrudan da burnuna qan iyi 

gəldi. Ayağa durub heç nə fikirləşmədən şlyapalı  

erməniyə sarı  getdı , bir neçə addı m atmı şdı  ki, gənc 

erməninin daşı  düz alnı ndan dəydi, elə o andaca 

üzüaşağı  qan sı zdı , bu darayaqda sazı nı  xatı rlayı b 

gülümsədi... Yekəpər arvad yerindən dəli kimi qalxdı , 
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qı şqı rtı sı  vağzalı  aşı b yaxı n təpəliklərdə əks- səda 

verdi: 

-Aşı ğı  vurdular, ay qardaşlar, ay bacı lar! - əyilib 

yerdən daş götürdü. - Buna bir bax, qudurmuş erməni! 

- Yan-yörədən arvadlar, kişilər ona doğru yüyürdülər, 

yerə dağı lan malları nı n üstündən keçib gənc 

erməniləri vağzalı n qapı sı na sı xı şdı rdı lar.  

Bizimki də malı n-pulun üstündən aşanacandı , 

kimin əlinə nə keçirdisə, başları na yağdı rı rdı , biri 

bağlaması nı , biri göyərtiqarı şı q kisəni, biri pendir 

çanağı nı : 

-Al, ye, ac, qaxdağan39 erməni, ye qarnı n doysun! 

Aşı q Ayvaz üzü-gözü qanlı -qanlı  ermənilərə 

tərəf gedirdi: 

-Mən bu daşı  çox görmüşəm, erməni! - Bu söz də 

sazı nı  xatı rladı ğı na görə ağlı na gəlmişdi. - Amma 

sən hələ daş görməmisən, qana çalxanı rsan. 

Şlyapalı yla bir yerdə gənc ermənilər aşı ğı n daha 

çox qanlı -qanlı  gülməyindən, bir də heç nəyi saya 

almadan üstlərinə yeriməyindən qorxdular. - Mən bu 

daşı  çox görmüşəm, - bir də dedi. Ağrı  hiss eləmirdi, 

heç bir qorxusu yox idi artı q, çünki Ayvazı n aşı qlı ğı  

tutmuşdu, aşı qlı ğı  tutanda özündən şeirlər deyirdi, 

                                                           
39 Yersiz, yurdsuz (sözün mənşəyi araşdı rı lmalı dı ) 
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yəni bədahətən, indi də beləydi, belə də olmalı ydı ... 

Sazı yla papağı  da avtobus vağzalı nı n bir küncündə 

balaca kurqan kimi basdı rı lmı şdı . 

Avtobus vağzalı ndan müxtəlif səmtlərə ayrı lan 

yollarsa get-gedə böyüyüb qaralı r, bütün türk 

obaları nı -oymaqları nı  bürüyəcək fəlakətləri 

ulayı rdı ... 

“Azambur” kababxanası ndasa bir az əvvəl 

yumruqları nı  bir-birinin çiyinlərinə qoyub “Hay, hay, 

Hayastan...” oxuyan ermənilər indi başları nı  bir-

birinin çiyinlərinə söykəyib, yı rğalana-yı rğalana 

zümzümə eləyirdilər, heç nə anlaşı lmı rdı . Aped 

yumruqları nı  stolun üstünə qoyub başı nı  da 

varjaped Ulubabyana sarı  uzatmı şdı , səsi ağlamaqla 

doluydu, içməkdəndi, yəqin: 

-Yox, hinger varjaped,  tarix onları n 

yaratdı qları dı , bizim yazdı qları mı z deyil. Tarix 

yaşanı rsa tarixdi, yazı lanlar yaşanmı rsa, tarix deyil. 

Yazı lanlar tarixin yalanı dı ...Hər şeyə bunnar ad 

qoyub, hinger varjaped, biz özümüzü alladı rı q, yüz ildi 

yer adları nı  dəyişirik, yenə necə var, eləcədi. Papağı  

quzu eləyən türkü gördünmü, varjaped? Əslində, tarix 

bu deyilmi?! Bəs bu yediklərimiz nədi? Niyə biz yoxuq 

arada?-Varjapedin yatdı ğı ndan Apedin xəbəri yox idi. 

Kababçı  yanı qlı  səsiylə “Tut ağacı  boyunca” 
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Azərbaycan xalq mahnı sı nı  oxuyurdu. Aped bir-iki 

kərə içini çəkib başı nı  qolları nı n üstünə qoydu, bir 

anlı ğa araya sakitlik çökdü, kababçı nı n səsi Apedin 

canı na hava, su kimi hopurdu. 

Tut ağacı  boyunca 

Tut yemədim doyunca. 

Yarı  xəlvətdə gördüm, 

Öpəmmədim doyunca... 

“Azambur” restoranı nı n qapı sı -bacası  düzənlik 

kimi hamı nı n üzünə açı qdı , bu yanı ndan gir, o 

yanı ndan çı x, içəridəkilərin heç biri harda olduğunu 

xatı rlamı r, içkinin təsirindən elə yerdədilər ki, orda 

nə erməni var, nə türk, nə rus var, nə kürd. Qohum 

əqraba da yoxdu, ailə də yoxdu heç. Tarix var amma, 

çəmən-çayı r kimi hiss olunmadan bitib cücərən 

tarix... 

Aped başı nı  qaldı rı b əlinin ikisini də kababçı ya 

doğru uzatdı : 

-Bəs, buna nə deyirsən, varjaped?- Qalxı b 

kababçı nı n boynuna sarı ldı , çiyni qalxa-qalxa 

hönkürdü. - Karocan, aşı q Ayvazı  tap gətir, gör 

hardadı . Oxu, başı na dönüm, bir-iki ağı z da 

Koroğludan oxu...! - Özü də nəsə oxumaq istədi, 

alı nmadı , gözünün yaşı nı  silə-silə süfrəyə 

yaxı nlaşdı , badəni qaldı rı b qı şqı rdı . - İ çək, böyük 
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Ermənistanı n sağlı ğı na! - Nə fikirləşdisə, dişlərini 

qı caya-qı caya bir qapı ya sarı  qaçdı , bir pəncərəyə, 

qayı dı b badəsini təzədən götürdü, bu dəfə başı nı n 

üstə yox, pəncərəyə  uzatdı . -Yaşası n, dənizdən-

dənizə erməni xalqı ! 

Başları nı  bir-birinin çiyninə qoyub zümzümə 

eləyən ermənilər də ayağa durub badələrini 

qaldı rdı lı ar: 

-Hay, hay, hayastan... 

Varjaped bu çağı rı şı  yarı yuxulu, yarı oyaq 

eşitdi, əvvəl bilmədi hardadı , harda olmağı nı n nə 

fərqi var ki, əlini badəqarı şı q, bayraq kimi hiss etdi, 

başı nı n üstə qaldı rı b onu gözləyən tələbələrinə 

baxdı , pı çı ldadı : 

-Hayastan...! - Varjaped elə bil çiçək qoxylayı rdı , 

doğrudan da, hardansa burnuna çiçək qoxusu gəldi... 

Varjaped məmnundu, hələ də yarı yumulu 

gözlərindən üzüaşağı  sevinmək duyğusu 

axı rdı ...Tələbələrin bayrağa oxşatdı qları  əlləri 

badəqarı şı q, lap ucalarda başları nı n üstündəydi, 

orda badələrini bir də vurdular...   

 

Auditoriya  azadlı ğı ... 
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“...Ömür boyu daşı dı ğı n yükü çiyinlərindən 

atdı ğı n andan azadlı q anlayı şı  başlayı r...Qəddini 

düzəldirsən, ilk öncə öz boyunu hiss edirsən, bu 

vaxtacan daşı dı ğı n yükün sənin olmadı ğı nı  

anlayı rsan, nə etmək lazı m olduğunu, nə edəcəyini 

fikirləşirsən... Eşit! Bir xalqı n millət olmağı  sənin bu 

anı ndan başlayı r. Düşün, xalq hələ millət 

deyil...Tayfalara, qəbilələrə, obalara, oymaqlara 

bölünmək xalqa aiddi...” 

Kimdisə qabaq sı ralarda ayaq üstə qalı b, 

dediklərimi eşidib hələ oturmur, yarı bükülü halda 

ardı nı  gözləyir ki, görsün sonra nə deyəcəm, tələbəyə 

də oxşamı r, yaşlı  adamdı ... 

“...Alman milləti həm də xalqdı ...” ara verəndən 

sonra çı xı şı ma elə belə də başladı m, bir anlı ğa 

duruxub tələbəyə oxşamayan yaşlı  adamı n başı  

üstündən auditoriyanı n alaqaranlı q künclərinəcən göz 

gəzdirdim, gəlmişdilər, gözlədiklərimin çoxu 

burdadı ...Qapı nı n bir tayı  açı qdı , hələ də gəlirlər, 

tələsə- tələsə, daha doğrusu, boylana-boylana keçib 

əyləşirlər; kim gəlib, kim gəlməyib...  Nə haqda çı xı ş 

edəcəyimdən xəbərləri var, bunu gəlib yan-yörəsinə 

baxa-baxa yerini rahatlayan, davalı  kino gözləyən 

kənd camaatı  kimi auditoriyanı n yuxarı  başı na 

baxan adamları n hərəkətlərindən bilmək 
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olur...Bununla yanaşı  yer tutub əyləşənlərin də, 

gəlməkdə olanları n da qorxduqları  hiss edilir, qabaq 

sı ralarda yer tutmuş dostlar üşüyürlər elə bil, əllərini 

əllərinə sürtür, ayaqları nı n birini qoyub birini götü-

rürlər, ona görə də aşağı lardan sürtülmə, eşələnmə 

səsi eşidilir, narahatçı lı ğı  gizlətmək mümkün deyil, 

künc-bucaqlar dolub qaynamaqdadı ...  

Bura Azərbayzan Dövlət Univerisitetinin az qala 

unudulmuş sinif otaqları ndan biridi,  tələyə düşmək 

üşün yerdi, bəlkə də. Bu haqda bir-iki gün sonra 

fikirləşəcəm. İ ndisə, “alman milləti həm də xalqdı ...” 

cümləsini deyib susmuşam. Qoy gəlsinlər, əsas rus 

sektornun azərbaycan dilini bilən tələbələridi, istə-

yirəm daha çox onlar eşitsinlər. 

-Ehtiyatlı  ol, - dedi, dostum, bir-iki gün qabaq,- 

onnarı n çoxu dəniz qı rağı na işləyir... 

Hə, bu fikir yadı mnan çı xmı r, 

ağlabatandı ...erməni, rus ola, sənin ziyanı na 

işləməyə. Nə isə, işləsin, hər şeyi, - tutulmağacan, 

ölməyəcən hətta, - gözümün altı na almı şam... 

Narahatlı q ayağı mı  yerdən üzsə də qorxunu çox 

dərinliyinəcən anlamı ram. Göz gəzdirirəm, rus 

sektorunun uşaqları  qabaq sı ralardadı , hazı rca 

oturublar, yəni, elə bil əllərində daş tutublar, indicə 

atacaqlar...özüm özümə göz qoyuram... 
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 Bir dəstə qı z gəzməyə çı xmı ş kimi   naz-qəmzə 

içində gəldilər, bir andaca auditoriyanı n işı ğı  artdı  

elə bil, heç kəsə guya məhəl qoymadan, əslində bir 

baxmaqla hər şeyi sonunacan görən rus sektorunun 

qı zları  gəlməkləriylə otağı n mənzərəsini 

dəyişdirdilər. Bir-birindən seçilmir, azərbaycanlı , 

erməni, rus, yəhudi bir-birinə qarı şı b, daha doğrusu 

millətlər qarı şı b bir-birinə... Min illərdi, sağdan 

qarı şı r, soldan qarı şı r, qatı b çalxayı rlar.  Düzdü, bu 

cür çalxanmanı n sonda yağı  yağ olmalı dı , ayranı  

ayran. Biz, azərbaycanlı lar, daha çox ayranlı q oluruq, 

ona görə ki, öz yağı mı zı  içdən-içdən özümüz yeyirik, 

indi boynumuza alaq ki, biz nehrədən ayran kimi 

çı xı rı q, yağ kimi yox... Belə deyim, millətlərin bir-

birindən seçilməməsi sosializm reallı ğı  sayı lsa da 

ekaloji fəlakətdi, bütün hallarda...  

 Xallı  qı z da rus sektorunun qı zları  

arası ndaydı . Saçları  ağlı -qaralı  olduğuna görə belə 

deyirik... Alnı nda bir dəstə ağ tükü var, onsuz da ağ-

appaq olan yaraşı qlı  üzünə işı q salı r elə bil. Çox vaxt 

onları n diliiylə desək “patok” halı nda, yəni, birləşib 

dərs keçirik, ayda bir neçə kərə rus dilində 

mühazirələr oxunanda bir yerdə oluruq. Xallı  qı z 

Balacahunlunun yanı nda məni müdafiə eləyib, rus 

sektorunun uşaqları  da ona qoşulub. O gün bizim öz 
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qı zları mı z nə qədər əl çaldı lar...Dərs qurtarandan 

sonra da başladı lar sataşmağa. “Torbada pişik 

varmı ş, ay sevənlər, siz bunun seçdiyi qı za baxı n”. 

Məndən daha çox Xallı  qı za eşitdirirlər. Amma kim 

nə deyir, desin Xallı  qı zı  oğrun- oğrun izləmək mənə 

ləzzət eləyir.   

 Mən indi içi Xallı  qı z qarı şı q tələbələrə baxa-

baxa bir neçə gün əvvəli xatı rlayı ram; tənəffüsdü, 

dayanı b Xallı gilin sinif otaqları na baxı ram, Xallı  

qapı dan çı xan kimi məni görür: 

 -Gəl bura!- Əllərini də rəqs edəcəkmiş kimi 

qabağa uzadı b. Bu cür çağı rmağı na pərt olsam da 

yaxı nlaşdı m, yanı nda da biri var, bayaq dediyim kimi 

bilmək olmaz rusdu, azərbaycanlı dı , yəhudidi. 

 -Müəllimsən?- dedim, çatan kimi. 

Xallı  bunu gözləmədiyindən duruxdu: 

 -Yox, nədi ki? 

 -Heç nə, müəllim kimi çağı rı rsan adamı , məni 

bir də elə çağı rma,- dedim.-Gəlməyə bilərəm. 

 -Sən müəllimsən ki? 

Yersiz hikkəm doğrudan da yersiz oldu, başı mı  

qaldı rı b peşmançı lı ğı mı  bildirə-bildirə gülümsədim: 

 -Eşidirəm, buyurun!-dedim. 

O da gülümsədi, gözlərini üzümdən çəkmir, bütün 

hərəkətlərindən sual yağı r: 
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 -Erməni millətinnən də yazmı san? 

 -Yox,-dedim, -nədi, sən ermənisən?  

 -Hə,- dedi, - xahiş eləyirəm, ermənilərdən də 

yaz! Ermənilərdən də yox, erməni millətinnən. 

Doğrudan da, onun erməni olmağı  ağlı ma 

gəlməzdi heç... Amma o gündən sonra milli 

anlayı şı na görə ona daha çox hörmət  eləməyə 

başladı m. Fakültəmizin qı zları yla davam elə bunun 

üstündədi. 

-Biz ərə getmək istəyirik, bizim inqilabı mı z ərə 

getməkdi, bizə ərdən başqa heç nə lazı m deyil... -

Uğunub gedirlər, hərəsi birimizin qoluna girib müəllim 

masası na tərəf gətirir. -Alı n bizi, sonra nə desəniz biz 

hazı r, lap bir yerdə inqilab eləyərik. 

Məni aralı ğa aldı lar: 

-Nə düşmüsən bəs, Xallı nı n dalı nca, o erməni 

qı zı nı n, zəng vurulan kimi qapı sı nı n ağzı nı  

kəsdirirsən, utanmaz. Get, inqilabı nı  onunla elə! 

Beləsiz bax, hamı nı z... 

İ ndi auditoryaya göz gəzdirirəm, “əvvəl ər, sonra 

inqilab...” deyən bizim fakültənin qı zları  da burdadı , 

inanmazdı m ki, gələlər. Hamı sı  ordan bura əl 

eləyirlər, salamlayı rlar məni. Mən Xallı dan başqa 

heç kəsi görmürəm, açı ğı  budu, fikrimdən çı xmı r, 

hara baxsam da onu görürəm. Qı zları mı z bunu hiss 
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eləyiblər artı q. İ ndi də ona baxdı ğı mı  görüb barmaq 

silkələyirlər... 

-Alman milləti həm də xalqdı , - çı xı şı ma yenə 

belə başladı m. - Bunu belə də demək olar, alman 

xalqı  həm də millətdi. Yəni, alman xalqı  alman 

millətini doğdu, ana uşağa qalan kimi alman xalqı  

alman millətinə boylu oldu, Avropada yüz illik, ikiyüz 

illik millətə hamiləlik dövrü yaşandı , qı sı r qalan, 

doğmayan xalqlar olsa da mən bu dövrü, həm də 

xalqı n təlim, tərbiyə dövrü adlandı rı ram...Vaxt gəlir, 

vədə tamam olur, xalq öz millətini, yəni, özünü 

dünyaya gətirir...İ stədi istəmədi, xalq bic də doğur...” 

Auditoriyanı  aşağı lardan eşidilən qəribə uğultu 

dolaşdı , niyəsə hamı  qapı ya baxdı , təzədən sakitlik 

çökdü. Mən bir anlı ğa əmimin sözlərini xatı rladı m. 

“Sənin hələ burnun əzilməyib, hələ Sovet hökümətinin 

yumruğunu yeməmisən. Sən hələ KQB-nin nə demək 

olduğunu bilmirsən, nə qədər ki, başı na oyun 

açı lmayı b yı ğı şdı r, bu xatalı  fikirləri...” 

Qapı  hələ də açı qdı , tanı madı ğı m adamlar 

doluşur içəri. Mən mat-məətəl qalmı şam ki, 

Balacahunlu nə əcəb görünmür... 

-Sən mənim yanı mda belə şeyləri deyirsən, 

bədbəxt oğlu, başqa yerdə demə. - Balacahunlu bunu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

dünən dedi, mənə. Bu günə belə hazı rlaşdı ğı mı  

hardan bilib görəsən? 

Rus sektorunun azərbaycanca bilən tələbələri 

mənim çı xı şı mdan qeydlər eləyirlər... “Azərbaycanca  

bilən tələbələr” 1960-cı  illər üçün nə deməkdi? Özü də 

rus bölməsində. İ nqilaba bərabər bir şeydi. 

Xalq bic də doğa bilər...Bu fikrə bir də qayı tdı m, 

daha çox rus sektorunun azərbaycanca bilən 

tələbələrinə eşitdirmək istəyirəm...Elə sakitlik çöküb 

ki, bayaqdan yaddan-yaddaşdan şı xmı ş  şəhər  

küçələrinin səsi zəng səsi kimi dolur içəri.  

...Xalq bic də doğa bilər...Yəni, xalq yüz-yüz illər 

boyu keçdiyi inkişaf yolunu öz kökü üstündə apara 

bilmir, get-gedə öz yolunu itirir, ya da özgə xalqı n 

obrazı nı  geyinir, başqa xalqa səmt yolu seçir, ona 

görə də özünün doğduğu, bətnindən çı xartdı ğı  millət 

özünə oxşamı r. Buna da deyilir, “xalq bic doğdu”. 

Hər halda xalq obrazı  deyilən anlayı ş mövcuddu, 

yaxşı  mənada da, pis mənada da. Rus xalq obrazı  

dedikdə təsəvvürümüzdə sadə, təvözökar, dinc, eyni 

zamanda sözündən dönməyən, sağlam, çalı şqan bir 

xalq canlanı r. Amma bununla belə mənə elə gəlir ki, 

rus milləti rus xalqı na oxşamadı ... bir sözlə rus xalqı  

ilə rus milləti ayrı -ayrı  obrazlar halı nı  aldı . Yəni, rus 

xalqı  bic doğdu... Türk-tatar xalqı ndan mayalandı , 
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bir az alman millətindən, bir az ingilis milliyəsindən, 

xeyli dərəcədə yəhudilərdən götürdü, dikəldi. Bu 

səbəbdən də bir çox tarixi məqamlarda heç özünü də 

tanı madı , iri, nəhəng milli addı mlarla özü öz üstün-

dən, yəni xalqı n üstündən keçı b gələcəyə yol aldı , bir 

neçə yüzilliklər ərzində bütün əzəmətiylə boyunu 

göstərə bildi, dünyanı n hər yerindən onu gördülər. 

Amma bütün bunlarla yanaşı  öz xalqı na oxşamayan 

rus milləti xalqı nı  ardı nca apara bildi...Rus xalqı  iki 

əsrdən çox özünə oxşamayan rus millətinin ardı nca 

gedə-gedə “öz doğduğuna, özündən çı xana” - rus 

millətinə bənzəmək dövrünü yaşadı ... 

Mənim fikrimcə rus xalq olaraq da güclüydü, 

1941- 45-ci illərdə başı nı n üstə dayanmı ş rəhbərləri 

müxtəlif millətlərin nümayəndələri olsa da döyüşlərdə 

qələbə çaldı . Bu, təntənəli qələbə rus xalqı nı n 

qələbəsiydi...rus millətinin yox.  

Əfqanı stan müharı bəsində isə artı q rus xalqı  yox 

idi, birləşmiş Sovetlər İ ttifaqı nı n birləşmiş milliyəsi-

milləti, daha doğrusu, sovet vətəndaşı  vardı , 

müharibəni də onalar aparı rdı ... O biri tərəfdə isə 

xalq dayanmı şdı , Əfqan xalqı . Bu müharibədə də 

xalq qələbə caldı ...Əfqan xalqı ...Millətlərin 

müharibəsinə mən devlərin döyüşü deyərdim, canı  
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şüşədə olan devlərin müharibəsi... Xalqsa daha çox 

təbiyət hadisəsidi... 

İ nsan yuvası ndan çı xarkən addı mı nı  bir daha 

qayı tmamaq qorxusuyla atı r. Düşünməyi bacaranlar 

bir addı m qabağı  görənlərdi. Düşünmək əziyyətdi 

deyə düşünməyənlər çoxdu; bu da bir cür köləlikdi, 

yəni əgər özünşün də olsa düşünmək istəmirsənsə hara 

dartı rlar ora getməlisən. Hara dartı rlar ora 

gedirsənsə bu güclə getmək deməkdi. Güclə getməksə 

yüyənin kimlərinsə əlində olmağı dı . Bu neçə yüz 

illərdə bizim yüyənimiz sözün əsl mənası nda yad 

əllərdə oldu...Atı n əhilləşməsi,- yəni öyrədilməsi 

onun tutulması ndan başlayı r. Tutdun, başı na noxta 

saldı n, qorxuda bildinsə sənindi...Xalqlar da belədi. 

Köləliyin əvvəli zəbt  olunmaqdan başlayı r; xalq zəbt 

olunur, cəmiyyət qorxaqları yla içinə yı ğı lı r, 

qorxmazları  seçilir, üzə çı xı r, baş qaldı rı r və 

qı rı lı rlar, amma bu ölüb qurtarmaq deyil, əksinə 

yenidən dikəlməkdi, xalq öz içiylə yol gedib yenidən 

dikəlirsə artı q xalq kimi yox, millət olaraq görünür. 

Fikir verin, bəlkə də yüz-yüz illərdi yəhudi xalqı  

yoxdu, yerində millət var...Dediyimiz kimi öz içiylə yol 

getməyi bacaran xalq bu şəkildə millətə çevrilir...” 

Qapı nı n ağzı nda qaraltı lar qaynaşdı , keçib 

yuxarı  başacan gəldilər, boş yerlər olsa da aralı q 
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boyu sı rayla dayandı lar. Mən susub qapı ya baxdı m, 

dekan da elə bu vaxt göründü, qapı dan içəri yad kimi 

girdi, yanı nda da bir-iki adam, elə bil öldürməyə 

aparı rdı ar...Əsəbi, titrək  addı mlarla düz üstümə 

gəldi: 

-Nədi bu? Nə hoqqadı  çı xardı rsan? Yaramazı n 

biri, yaramaz! -Yazdı qları mı  dartı b stolun üstündən 

götürdü. -Yı ğı şdı r bu zir-zibili! - Üzünü auditoriyaya 

tutub tamam başqa səslə əlavə elədi. - Nədi, mitinqə 

yı ğı şmı sı z? Dağı lı şı n siniflərinizə!  

  Uşaqlar sağdan-soldan səs-səsə verdilər. Məni 

elə bu səs-küyün içiylə apardı lar. Xallı  qı zı n səsini 

eşitdim, daha doğrusu, səsini yüz cür səsin içindən 

tanı dı m. 

-Biz özümüz onun kurs işini dinləmək istədik, onu 

biz məcbur elədik... 

Dönüb baxdı m, gözləri iri-iri açı lmı şdı , 

ardı mca kədər, nəm qarı şı q işartı lar saçı rdı . 

Gülümsəyib əlimi qaldı rdı m, bizim qı zlar üstümə 

axı şdı lar, amma mən könlümün dərinliyində Xallı yla 

vidalaşı rdı m. 

 Elə ordan bir neçə dostumla bizi KQB-yə 

apardı lar, amma tez də buraxdı lar. Mən çox sonralar 

biləcəm ki, bizi akademik Balacahunlu buraxdı rı b... 
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Bir müddət dərs danı şmadı m, Balacahunlu heç 

lövhəyə də çağı rmadı . Ancaq bir neçə aydan sonra  

Balacahunlunun “Xaqlar dostluğu və cəmiyyət” 

mövzusunda mühazirəsi zamanı  əlimi qaldı rdı m, bir 

neçə cümlə demişdim ki, süzümü  kəsdi: 

-Sənə dərs olmayı b, həə, yenə dərsi yox, ağzı na 

gələni danı şı rsan, niyə əl çəkmirsən cəmiyyətin 

canı ndan, erməni elədi, gürcü belədi, nəyinə lazı mdı  

sənin, bunun heç bizim dərsimizə dəxli var? - Əllərini 

çiynimə qoymuşdu, köynəyimdən yapı şı b yüngülcə 

silkələdi, barmaqları nı n giziltisini canı mda hiss 

etdim, dönüb yerinə tərəf getdi. – Bu günki 

dərsimizdən iki alı rsan!  

Demək istəyirdim ki, nəinki bu günkü dərsimizə, 

gələcək dərslərimizə də dəxli var...İ mkan vermədi, 

arı q,uzun barmaqları nı  qapı ya sarı  tuşladı , yəni, 

qovaram dərsdən. 

 

Badam ağacı nı n kölgəsindəki akademik... 

 

Ermənistanı n bu ucqar dağ rayonunda akademik 

Balacahunlunu yenidən xatı rladı ğı ma görə yoruldum 

elə bil, yaddaşı mda, düşüncəmdə hər şey bir-birinə 

qarı şdı ... Onun kası bçı lı q yağan sirli görkəmini 

düşüncəmdən çı xara bilmədim...  
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“ -...otuz yeddinci ildə özünə türk dediyi üçün 

atamı  sürğün elədilər. – Balacahunlu badam ağacı nı n 

dibində gözləri yaşara-yaşara deyirdi, - səhər tezdən 

aparmı şdı lar, axşamayaxı n gətirdilər, üz-gözündə 

sağ yer yox idi, qan içindəydi. Gözlüklü, yekəpər kişi: 

-Buyur görək, - dedi atama, - indi biz sənin ailənə 

nə deyək, türk ailəsi, yoxsa...?! 

-Bu ailə də Şura hökümətinin ailələrindən biridi, 

azad ölkənin azad vətəndaşları dı , necə istəyərsiz elə 

də deyərsiz, hansı  millətin adı nı  istəyərlər, o adı  da 

götürərlər, sizin sağlı ğı nı za da işlədərlər, - üzü-gözü 

qan içində gözlənilmədən qəh-qəhə çəkib güldü.- 

Ancaq mən türkəm, yoldaş Nersesyan, sən nə qədər 

ermənisənsə mən də o qədər türkəm! 

Biz anamı n əl-ətəyinə yı ğı şmı şdı q, anam 

dinməz-söyləməz bizi qanadı nı n altı na alı b, 

tərpənmir, amma içindən- içindən titrəyir, anama 

sarmaşı b biz də titrəşirik, ailəmizin içindən hı çqı rtı  

səsi gəlir. İ ki qardaşı q, böyüyü mənəm, balacası  

üzünü anamı n qarnı na sı xı b. Atam bizə baxmı r, üzü 

bizə olsa da elə bil  görmür bizi...Atamı n yoldaş 

Nersesyan, dediyi erməni elə qı şqı rı r, elə bil atamı  

yox, onu dı yürlər. Yaxı nlaşı b çənəmin altı ndan 

tutdu. Atam əllərini mənə doğru elə uzatdı  ki, elə bil, 

qucağı ma gəl, deyəcəydi:  
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-Hə, o, azərbaycanlı dı , yoldaş Nersesyan, o, türk 

deyil... ola bilməz də heç, nə yaşı  var ki, onun...türk 

olsun. - Atamı n səsi dəyişmişdi, içi xı rı ltı yla 

doluydu, gözləri üzümə dikilib, demək istədiyini ifadə 

etdiyi üçün get-ğedə böyüyür. 

Mən onu anlayı b: 

-Hə, -dedim... 

-Yəni nə?- Nersesyan çənəmin altı ndan qaldı rı b 

gözlərimin içinə baxdı . 

-Mən türk deyiləm... - Balacahunlu  bundan 

sonrası nı  danı smadı , heç vaxt da 

danı şmayacaq...Amma o gün, yəni, 1937- ci ilin payı z 

ayları ndan birində axşam cağı  qorxa-qorxa, titrəyə-

titrəyə  “mən türk deyiləm...” dedi də, yoldaş 

Nersesyanı n əlindən yapı şı b dodaqları na 

sı xdı ...bununla da anası nı , balaca qardaşı nı , bir də 

özünü sürgündən, bəlkə də ölümnən qurtardı ... 

Axı rı ncı  kursun imtahanları nı  verib universitet 

həyatı yla vidalaşı rdı q. Akademik Balacahunlu o 

boyda tələbənin içindən bir  məni bağı na dəvət etdi. 

Bağ o qədər təntənəliydi ki, mən baxa- baxa 

qalmı şdı m. “Əgər Balacahunlunun belə imkanları  

varmı şsa niyə özünü belə sı nı q, belə fağı r aparı r,” 

deyə düşündüm. Badam ağacı nı n altı nda üz-üzə 

oturmuşduq, mən çaşqı nlı q içindəydim, Balacahun-
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lunun bu qanlı  tarixcəsini dinləyəndən sonra lap 

çaşı b qaldı m: 

-Məni bağı şlayı n,-dedim,- müəllim! 

-Sən də məni bağı şla... – dedi Balacahunlu, - bu 

beş ildə bir yerdə yol gedə bilmədim səninlə, şox şeyi 

düz deyirdin, mənim yazdı ğı m tarix də özümə 

bənzəyir, mən erməni əlinnən öpmüş adamam,  

özümüz necəydiksə bu xalqı n tarixini də o cür 

yazdı q...” 

                                               

Taksi sürücüsü Ağacan... 

 

“Volqa” markalı  köhnə taksi maşı nı  gözümə 

burnunu sallamı ş kimi göründü, yolun qı rağı nda 

ləhləyirdi elə bil... rəngi-ruhu yaxşı  olsa da əldən 

düsmüşdü tamam, dik maşı n tapmaq olarmı  dağ 

yerində, fikirləşdim... Buraları n atalar sözüdü: “Ara-

nı n atı na minmə, dağı n maşı nı na,” təzə düzəldiblər, 

yaxşı dı  amma. “Hər şey cəhənnəm, rəngi sarı  

olmayaydı ...” Boylandı m, taksilərin hamı sı  bir 

rəngdədi. Yaxı nlaşı b maşı nı n yanı nda dayandı m. 

İ stədim söykənəm, sarı  olduğuna görə əlimi də 

vurmadı m. Rayon mərkəzində yaraşı q, bəzək adı na 

erməni əlifbası ndan başqa heç nə yoxdu, hara gəldi 

yazı b vurublar. Millətin əlifbaya görə sevindiyi hiss 
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olunur, hər yerdə bu sevincin izi var, sevinməyə başqa 

şey yoxdu, bu da görünür. Başqa nə görünməlidi ki, 

erməni aşı q deyil, balaca qalalara oxşayan papağı nı  

göstərə, sazı nı  göstərə, adı bəlli dağı , öz dilində yeri - 

yox, yurdu yox, deyə ki, ora mənimdi, bura mənimdi, 

yalan- palan yer-yurd tapı b, ona-buna göstərir, amma 

heç özü də inanmı r ki, onundu. Nə isə, bayaqdan 

baxı ram, erməni əlifbası  naxı ş kimi rayonun 

mərkəzini bəzəyib... Erməni dilini azdan-şoxdan  

bilsəm də heyif ki, yazı nı -əlifbanı  oxuya bilmirəm... 

Yazı nı  oxusaydı m dili də başqa cür öyrənərdim 

yəqin ki... 

Rayon mərkəzində sı xlı q deyil, gediş-gəliş azdı , 

adamlar orda-burda beş-beş, on-ondu, ermənilərin 

diliylə desək türklər, bizim dilimizlə desək, 

azərbaycanlı lar baxan kimi seçilirlər, işlərində-

güclərindədilər, heç biri vaxt itirməz, hamı  elədiyi işə 

oxşaya-oxşaya iş başı nda olarlar, yəni, alma satan 

alması na, göyərti satan göyərtisinə bənzəyər, alqı - 

satqı ları nı  eləyərlər... 

- Gəl, ay erməni, gəl, yaxşı  yağ, pendir var! - 

Bazarda başqa səslənmə yoxdu. 

 Sürücü bayaqdan əl qolunu ölçə-ölçə 

danı şdı ğı  adamlardan aralanı b yaxı nlaşdı , məni 

unutmuşdu deyəsən, bir də soruşdu: 
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-Du ures qı num?40 

Bayaq başqa cür soruşmuşdu, “ures qı nı m?” Bu 

cür Yerevanda soruşurlar, “hara gedirsən?” Bayaq 

məni şəhər adamı na oxşatmı şdı , yəqin ona görə 

Yerevan ləhcəsində soruşub. 

- Hayeren çi gides?41- Əyilib düz üzümə  baxdı . 

Üzü-gözü hikkəliydi, aralandı ğı  beş-altı  adam hələ də 

bir-birinə qarı şa-qarı şa çı ğı rı şı rdı .Türklərdən 

danı şı rlarsa batdı q, bu da burda zəhlə tökəcək. 

- Cucakand qı numem...42- dedim. 

Maşı nı n yerindən tərpənməyiylə  sürücünün 

söyməyi bir oldu: 

-Mera...43 

 “Kimi söyür görəsən ”, ağlı ma özümnən başqa 

heç kəs gəlmədi, “ bu alçaq deyəsən məni söyür...” 

Dönüb baxdı m. Uca, işləyib bərkiyib, daşlaşı b 

durmuş bədəni var, gözünün rəngini tapmaq çətindi, 

yanakı  bir də baxdı m, elə bil göyü daha çoxdu, daraq 

görməmiş sı x saçları  məftil kimidi, pəncərədən vuran 

güclü külək də tərpədə bilmir...çənəsinin üstündə 

çapı q var, bı çaq yeri deyil, dı rnaq yerinə oxşayı r, 

                                                           
40

 Hara gedirsən? (ermənicə) 
41

 Ermənicə bilmirsən? (ermənicə) 
42

 Cücəkəndə geditəm, (ermənicə) 
43

 Mən ermənicə yaxşı  bilmirəm. Istəyirsən rusca danı şaq. 
(ermənicə) 
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kola-kosa ilisib, ya da arvad davası nda 

cı rmaqlayı blar, deyə düşünürəm. 

Mənim ona fikir verdiyimi görüb hirsli- hiirsli 

yenə nəsə dedi, uzun-uzadı  olduğuna görə dediyindən 

bir şey başa düşə bilmədim: 

- Yes hayeren lav çi gidem,- dedim,- uzumes 

ruseren xosenk.44 

-Du vordeğaçes? 

-Hayestanicem...45 

Az qaldı , başı nı  əllərində oynatdı ğı  sükana 

vursun, biz sürətlə rayonnan çı xmaqdayı q, yolun 

qı rağı nda kim var, ardı mı zca baxı r, biri söyüyb əlini 

yelləyir, biri papağı nı  qaldı rı r, uşaqları  yoldan 

aralayı rlar... Elə bu halla da döngəni burulduq, maşı n 

torpaq yola çı xı b təzədən yola düzəldi, bir dəstə qaz 

uçuşub göylüyə səpələndi. 

Mənim heç nə vecimə deyil, lap hara istəyir 

çı rpsı n maşı nı , içimdən gülümsəyirəm, onu da 

bilirəm ki, gülməyim get- gedə daha çox bilinir, bəlkə 

də ona görə dəli olub. Düzənliyə çı xdı q, ətraf 

dövrəmə dağlardı . Dağları  görüb elə qəribsədim ki, 

heç şəhərdə də bu hala düşməmişdim... 

Gözlənilmədən maşı nı  saxladı : 

                                                           
44

 Sən haralı san? (ermənicə) 
45

 Ermənistanlı yam... (ermənicə) 
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-Mera...tı  poçemu smiyoşsya?46  

Döndüm, əyilib mənə baxı r: 

-Söyüş eləmə, -dedim də, tələsik ruscaya keçdim. 

- Tı  davay, ne ruqaysya. - Üzündən-gözündən dava-

dalaş yağı r, mən aranı  yumsaltmaq üçün qafqazlı  

olmağı mı zı  xatı rlatmaq istədim, - mı  je ne russkiye, 

mı  qafkazcı , mı  ne doljnı  materitsa. 

-Ara, qna korzı d,47 kafkazec naşelsa... - Maşı nı  

yenə yerdən güllə kimi götürdü. - A poçemu tı  po 

armyanski ne znayeş? Tı  je iz Armenii... 

-Mən erməni deyiləm ki, nolsun 

Ermənistanlı yam. - Heç nəyin fərqinə varmadan 

azərbaycanca cavab verdim. Bayaqkı  sözümdən 

qorxduğumu hiss eləmişdi, mən çəkindiyimi bildirdi-

yim üçün pərt idim, ona görə də belə deməyim 

özümnən ası lı  olmadı ... 

O maşı nı  necə yavaşı tdı sa öz səsini də eləcə 

aldı , əyilib üzümə baxdı , nap-nazik səslə: 

-İ ya,48 gic musurman, bə mən sənin dilini niyə 

bilirəm, mən türkəm? 

                                                           
46

 Sənin ananı ... (ermənicə), nəyə gülürsən? (rusca) 
47

 Ərə, (türkcədə qədim müraciət forması ) get işinə, Qafqazlı  
olub mənə. (ermənicə)    
48

 Yox əşi...(ermənicədə təəccüb bildirir) 
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Mən onun azərbaycanca, belə təmiz danı şdı ğı na 

məətəl qaldı m, gülümsədim. 

-Hı ı , niyə bilirəm, sənin heç nəyə lazı m olmayan 

dilini? 

-Lazı m oldu ki, budu bax, danı şı rı q, özü də sən 

pis bilmirsən bizim dili, yaxşı  bilirsən. 

-Bura bax, qəhbəlik eləmə, cavab ver, niyə 

ermənistanlı  ola-ola ermənicəni bilmirsən? 

Elə bil başı ma vurdular: 

-Axmaq-axmaq danı şma, - dedim, - ağı llı  danı ş, 

ermənicə az bilirəm ona görə ki, az lazı m olub. 

-Bəs mən niyə bilirəm sənin dilini, deyim?  

-De. 

-Çünki sən çobansan, çoban dil öyrənə bilməz... 

Öz cavabı  özünə ləzzət eləmişdi, arxaya sərələnib 

yerini rahatladı . Mən Sevortyan Sedanı  xatı rladı m. 

Bu fikri o da demişdi... “ Bu köpək uşağı  gör, necə 

eyni yerdən idarə olunur..” 

-Adı n nədi sənin? 

-Neynirsən adı mı ? Adı m erməni. Sənin adı n da 

türk. Hə, sözünü de. 

-Deyim, eşit, erməni. Sənin indi bildiyin türk 

dilini sənin atan da bilirdi, babaları n da biliblər, ona 

görə ki, bu dil onları  qoruyub, onlara çörək verı b, sən 

də ona görə bilirsən ki, bu dildən həmişə ası lı  
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olmusan. İ ndi biz rus dilini niyə bilirik, çünki bu 

dildən ası lı yı q, bilməsək, öyrənməsək yaşamağı mı z 

çətin olar, elə deyil?  

Qaldı  çoban məsələsinə, bil, çoban olmaq xalq 

kimi, millət kimi inkişafı n ilk mərhələsini 

yaşamaqdı ...Yeri-yurdu, torpağı , bir sözlə vətəni 

olmayan millətin  çobanı  da olmaz. Çoban ilk 

vətəndaşdı ...Bax, bu dağları n-daşları n, elin-obanı n  

adı nı  bircə-bircə türk çobanları  qoyub. Sən nə 

zamansa buralarda olsaydı n, adı nı  sən qoyardı n. 

Maşı n daş yolda buraları n səssizliyinə 

yaraşmayan hay-küylə yerə mı xlandı , arxadan gələn 

toz-duman üstümüzdən aşı b qarşı dakı  daş yola endi, 

yolun yan-yörəsi yam-yaşı l olduğu üçün toz-duman 

yoldan çı xana oxşamadı ...dəvə karvanı  kimi əyilə-

əyilə xeyli yol getdi. Gün günortadan keçmişdi, dağlar 

gözümün önündəcə rəngdən rəngə düşürdü, amma 

mən bu iki daşı n arası nda hiss elədiyim gözəlliyə 

qarı şa bilmirdim. Bayaqdan səksəkə içində 

gözləyirəm; “vuracaq...” Yol boyu əlləri gözlərimin 

qabağnda oynayı b. Əslində döyülməyim, lap ölməyim 

belə eynimə deyil, amma söz elə yerdən başlayı b ki, 

orda millət var, xalq var. İ nsanı n özündən qat-qat 

ucalarda duran məqamlar var. İndicə aranı 

yumşaltmaq istədim, ayağı daha da yer aldı, elə bildi 
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qorxdum. Universitet illərində mənə məşqşilik eləmiş 

idman müəllimimi xtırladım...”Sən güclüsən, deyərdi, 

sən səksən beş çəkiyə də çıxa bilərsən.” 

Bu, çox olar, azı doxsan kilo var. Elə bu yerdə 

qapını çırpıb bayıra çıxdı. Bura iki çay arasıdı, 

kəndimizə üç-dörd kilometr qalıb, neyniyəcəyimi 

bilmirəm, bir az elə bil keyləşmişəm, oturub heç nəyi 

vecinə almadan düzü-dünyanı ağzına almış yaşıllığa  

tamaşa eləyirəm. O, pencəyini bir qırağa tullayıb qol-

larını çırmalayır, gəl, deyir mənə, əlinin, ayağının 

işarəsiylə.  

Ölsəm də, qalsam da çıxmalıyam, çarə yoxdu. 

Maşından elə düşdüm, elə bil suya atdanacağam. 

-Gülürsən yenə, eybi yox, indi gülməyi göstərərəm 

sənə! 

Həə, mən doğrudan da gülürəm. Özümün xəbərim 

yoxdu amma. Çəkindiyimi hiss elədiyi üçün eşələnir, 

bağlıdı elə bil. 

-Gəl, -deyir, - gəəl, gəl görüm, mənim torpaqlarımı 

əlimnən necə almısan? O sən, bu mən, sən türk, mən 

erməni, gəl sənin dərsini verim! 

Pencəyi mən də çıxartdım.  

-Danaq unes?49 

                                                           
49

 Bı çağı n var? (ermənicə) 
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-Nə tez qorxdun, erməni! - Gülüb üst-başımı 

göstərdim, -yoxdu bıçağım. 

-Bıçaqsız türk olmaz. 

-Yoxdu bıçağım, olsa da türk silahsıza bıçaq 

çıxartmaz. 

-Onda ver gəlsin! - Üzündə qurama gülüş dolaşır, 

özünü itirib, qorxur deyəsən, o boyda adam.  

Ara-sıra maşınlar keçsə də hamı öz işindədi, fikir 

verən yoxdu. Yolu keçib dayandım, beş-on addım 

aramız var: 

-Düzgün deyil axı, erməni, - dedim, - sən olarsan 

azı yüz kilo, mənsə, görürsən də altımış beş kilo.  

O, gülüb yumruğunu mənə doğru uzatdı, 

başbarmağı da arasında: 

-Ujee, jım-jım...? 

Bir şey eləyərəm hər halda, daha doğrusu, nəsə 

eləməliyəm... Qarış-qarış otuna, çiçəyinəcən tanıdığım, 

bələd olduğum yamac, adına “Dəvəuçan” dediyimiz 

yarğan, Subirləşəndəki Orta körpü, qus səsinə bənziyən 

səsini indi eşitməyə başladığım Əyricay, çiyin-çiyinə 

vermiş gen sinəli dağlar hamısı mənimdi, mənimlədi, nə 

isə bir şey eləməliyəm... Bu boyda söz-söhbətdən sonra 

uduzmaq ölümnən betərdi, elə bir şey olsa kəndə 

getməyəm gərək. Yalvar-yaxar eləyəm erməniyə ki, 

öldür məni, o da öldürməz, ölünün nəyini öldürsün...Ya 
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da elə onun gözünün qabağında  qayıdım çantadan 

bıçağı götürüm, soxum qarnıma... Oy, nə gözəl, bunu 

fikirləşib tapdığıma görə, canlandım əməlli başlı. 

Birdən-birə belə dəyişməyim onu çaşdırdı, duruxub 

boynunu irəli uzatdı: 

-Cibindəki, nədi? 

-Hec nə,-  əlimi cibimə salıb cıxartdım, sevincək 

halda üstünə yeridim, biləyimnən yapışmaq istədi, mən 

onun qolundan tutub da çəkdim, əlim sürüşüb çıxdı, 

arxası üstə göylüyə yıxıldım, o da səntirlədi, amma 

yıxılmadı, tələsik qalxıb onun hücumunu gözlədim: 

-Hıı, suplis eləmək istəyirdin, Bakıda öyrənmisən, 

həə?! İndi mən sənə göstərərəm, suplisi necə eləyirlər.  

Qollarını açıb üstümə gəldi, əlinə keçməmək üçün 

gərək qaçam, hara qaçım, çiyinlərimnən yapışdı, mən 

də onun qollarından tutub büküldüm, ayaqlarımı gen-

gen açıb durdum, özümü yamaca mıxlanmış kimi hiss 

etdim, o məni dartdı, mənim çox asanlıqla gəlməyimi 

gözləyirdi, bir də dartdı, az qaldı ayaqlarım yerdən 

üzülsün... 

Kəndin uşaqları elə burdan atlarımızı sürüb çapa-

çapa keçərdik, Dəvəuçana çatanda atın belindən suya 

atdanardıq. Bir dəfə mən düz atdanmadığımdan  suya 

yox, lilə düşdüm, güclə dartıb çıxartdılar...Həə, orda 

camış batıran lil var. 
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Yox, hücum eləsəm uduzaram, bir az da gözləyim. 

Qol-qola tutub  bir-birimizi dartışdırırıq, bunun 

güləşdən heç xəbəri yoxmuş, eşşək kimi güclüdü amma. 

Nə isə, gözləməyə səbrim çatmadı, qollarını yana atıb 

arxasına keçmək istədim, alınmadı, necə oldusa, 

boynumu qoltuğunun altına salıb sıxdı, mən, o da 

belimdə əyilib ikiqat oldum, qulağımın dibində nəsə 

deyirdi, anlayası halda deyildim, mən onun ağırlığı 

altında qalmısdım, yarı bükülü, qanrılıb gözlərimi 

acanda onun üzünü gördüm, azacıq dikələ bilsəydim, 

başımdan aşağı sala bilərdim, boğula- boğula onu da 

fikirləşdim ki, bu niyə türkcəni osmanlı ləhcəsində 

danışır, dizlərim yerə dəyəndə özümə gəldim, gözlənil-

mədən saclarından yapışıb belimi dikəltdim, o, başımın 

üstündən aşıb yerə dəydi. Özümə gəlməmiş qolumnan 

tutub fırladı, köynəyimin bir yanı əlində qaldı, mən 

Dəvəuçan yarğanın qaşınacan yumalandım, göylükdə 

daş varmış belim daşa dəydi. O, bu dirəşməyi 

gözləmədiyindən özündən çıxmışdı, qışqıra-qışqıra 

üstümə yüyrdü, çatan kimi ayaqlarımı qaldırdım, çiyin-

lərindən yapışıb başımın üstündən atdim, ikimiz də 

qucaqlaşmış halda dığarlanıb yarğan aşağı lilliyə 

yıxıldıq. Mən hələ havadaikən bilirdim ki, o mənim 

altımda qalacaq, çünki mənnən xeyli ağır idi... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Alqış səsi gəldi, hardansa, əl çalırdılar. Yəqin 

qulağim səsə  düşüb. Özüm arxası üstəyəm, yarıyacan 

lilə girmişəm. Dikəldim, erməni üzü üstə düşüb, 

qolundan tutub qaldırdım, üz-gözünəcən palçıq 

içindədi, mənə baxan kimi güldü, əlimi üzümə çəkdim, 

mən də o gündəyəm, doğrudan da alqış səsi  hər tərəfi 

bürümüşdü, əməlli-başlı əl çalırdılar. Biz suyumuz sü-

zülə-süzülə yarğandan çıxdıq, gurultulu alqışlar bir də 

qopdu. Yolboyu Orta körpünün üstünəcən maşınlar 

dayanıb, yaylaqdan gələn, yaylağa gedən “urra” 

qışqırırdılar, o biri maşındasa ermənini tanıyan oldu: 

-İnçe badahel, Ağacan?50 

-Qorxmayın heç nə olmayıb...- O azərbaycanca 

cavab verdi. 

Mən də ermənicə dedim:  

-Mivaxeçek voçinç ci badahel.51 

Camaatın arasından qoltuğunda saz  aşıq Ayvaz 

irəli çıxdı: 

-Gəl bir səni öpüm... - dedi, bir- iki addım da irəli 

yerıdı. 

-Gör, nə gündəyəm, - gülüb üst-başımı göstərdim. - 

Nə təhər öpəcəksən məni. 

                                                           
50

 Nolub, Ağacan?  (ermənicə) 
51

 Qorxmayı n, heç nə olmayı b...(ermənicə) 
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-Ay sənin başına dönüm, adımızı batırmadın! - 

Aşıq şərəfimə nəsə oxumaq istəyirdi, üst-başımı belə 

görüb sazını dınqıldada-dınqıldada aralandı. Aşığın 

ardınca kim vardısa oğullu-uşaqlı gəlib görüşmək 

istədilər, bizə yaxınlaşmaq mümkün deyildi, lil, palçıq 

içindəydik, aralıda dayanıb bir də əl çaldılar. 

Günün batmağına az qalıb. Maşınlar çəkilib 

gedib, biz ikimiz də  soyunmuşuq, əynimizdə bir tuman 

qalıb. Yarğanın qırağında oturub hərəmiz bir səmtə 

baxırıq: 

-Sən Muquçun oğlusan?- soruşdum. 

O otla üst-başını silirdi, dönüb baxdı, heç nə 

demədi, dəyişmişdi birdən birə, yorğun, kədərli. 

-Kəndə az qalıb, -dedim, - gedək, evdə yuyunarıq, 

rayona belə qayıtmaq olmaz. 

Dinməz, söyləməz qalxdı, bir qucaq ot yolub 

maşının oturacağına sərdi ki, batmasın. Paltarlarımızı 

yaş-yaş geyindik, dinmməz-söyləməz maşına oturub 

yola çıxdıq, kəndə çatanacan da danışmadıq. Anam 

yolumu gözləyirmiş, qapının ağzındaydı. Bayaq 

gözümün qabağına necə gəlmişdisə eləcə, əli sinəsinin 

üstündə əynində də mənim şalvarım yaxınlaşdı, yəqin 

gördüklərinə inanmırdı, gülümsədiyimi görüb özünə 

gəldi: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

-Ananız ölsün, maşınıız batmışdımı nədi? Düşün 

tez...-Birinci erməninin qolundan tutub qapıya apardı. 

-Ay Güllər, ay Sona, ay qonşu, uşaq gəlib, dostu da 

yanında... - Erməni boynunu büküb anamın ardınca 

gedirdi, elə bil anam onu döyməyə aparırdı ki, üstünü 

niyə batırmısan. -Ay Lala, ay Pəri, gəl hamamı qızdır, 

gör uşaq dostuyla nə gündədi, gəl suyu qızdır. 

Erməni mənim paltarlarımı geyinib, amma əyninə 

dardı, şalvar az qala dizindən, köynəyin yaxası gəlmir, 

elə o cür gülməli şəkildə də anamın səliqəli qonaq 

otağında pərt halda oturub paltarlarının qurumağını 

gözləyir... 

Mən nə isə aranı açmaq, sıxıntını götürmək 

istəyirəm. Gətirib bir adyal da verdim, qarnı açıq idi, 

adyala bükülüb rahatlaşdı. Gedib taxçanı açdım, bir il 

bundan qabaq aldığım araq eləcə qalmışdı, götürüb 

stolun üstünə qoydum. Bayırdan anamın səsi gəldi: 

-Hamam hazırdı. 

Bir yerdə çıxdıq, paltarlarımız yuyulub asılmışdı. 

 -Gəl, yuyunaq...- Nə deyirdim dinməz söyləməz 

yerinə yetirirdi, elə bil əsir götürmüşdüm, bu mənim 

özümə də pis təsir eləyirdi. - Keç, -hamamın qapısını 

açıb onu içəri ötürdüm... 

Nə isə, yuyunub çıxmışıq, anam süfrə açıb, keçib 

əyləşdik, mən araq süzdüm: 
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-Çörək ye. - Bayaqkı kimi adyala bükülüb sakitcə 

süfrəyə baxır, üz-gözündən bir şey anlaya bilmədim. -

Buyur, çörək ye,-dedim, anamın qızartdığı toyuq 

ətindən  qabına qoydum.-Ye. 

Anamın nəyi var süfrədədi, yağ, pendir, qaymaq, 

cürbəcür konfetlər, iki dənə nar, bir dənə qurud, kəklik 

otu, mən fikirləşdim ki, yəqin belə şeylərin çoxunu 

bilmir bu, ona görə də yemir. -Yrəyin nə istəyir onnan 

götür. 

O gülümsəyib əlini süfrəyə uzatdı, mən çox 

rahatlaşdım, elə bil üstümdən daş götürdülər, “bir tikə 

də olsa yesin...” Dinməz-söyləməz yedik, birdən başını 

qaldırıb soruşdu: 

-Adın nədi sənin? 

-Adımı neynirsən, -dedim, -adım türk, sənin adın 

da erməni, sözünü de... 

İkimiz də bir-birimizə baxıb gülümsəyirik, badəni 

götürdüm, o da götürdü, mən birdən-birə hiss elədim 

ki, sözüm yoxdu, bilmədim nə deyəcəm. O cür də 

başladım: 

-Bilmirəm necə deyim, qardaş deyəcəm, düz 

olmayacaq, axber* deyəcəm, brat, deyəcəm, 

alınmayacaq, dost deyilik,  ola da bilmirik. İndi elə bir 

söz axtarıram ki, deyəm içək... amma sən bayaq mənim 
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anama ana dedin, yadındadı? Onda mənim tüklərim 

biz-biz oldu. Yadındadı, ana deməyin? 

O, başını tərpədib: 

-Hə, -dedi, - anadı da, bəs nə deyim, sən də mənim 

anamı görsən, ana, deyəcəksən, elə deyil? 

-Elədi, - dedim, - onda anaların sağlığına 

içək...Anaların da yox, bizi doğanların. 

İçdik...Amma arada get-gedə daha çox üzə çıxan 

ağırlıq var, heç nəyin, bu yediyimiz çörəyin belə 

qaldırmağa gücü çatmadığı ağırlıq...Yeyib içsək də bu 

ağırlığın altındayıq. Taksidə yol gələndə, güləşib bir-

birimizi qıranda bunnan səmimiydik, sərbəstdik. 

Mənim bayaqdan yaratmağa çalışdığım səmimiyyət 

havası yoxdu, ələ gəlmir, bərpa eləmək istədiyim 

sınıqlıq artıq tərbiyəmizdəki sınıqlıqdı, tərbiyə də 

boya-başa çatmış insanın özü, varlığı deməkdi, nə 

qədər sağdı, qanındadı. İnsanın içi yarar torpaq kimidi, 

nə əkirsən o da cücərir. 

Nə isə, heç adını da çəkmədim, özü demiş, adı 

ermənidi da, biz necə başlamışdıq, elə də qurtardıq, nə 

o mənim adımı cəkdi, nə mən onun... Pal-paltarı 

yuyulub təmizlənib. Əynini geyindi, heç kəsə heç nə 

demədən dinməz-söyləməz qapıdan çıxdı. 

-Ay oğul, niyə tələsdin, niyə çörək yemədin?- 

Anam əlindəki işi atıb ona tərəf gəldi. 
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O, maşının qapısını açmışdı, əlini saxladı, 

yüngülcə baş əyib: 

-Cox sağ ol, - dedi, - ana! 

Yuyulub tər-təmiz olmuş sarı rəngli taksi içi dolu 

yükmüş kimi ağır-ağır tərpəndi, qapıdan çıxa- çıxda 

dönüb baxdı, o yenə baxışlarıyla soruşurdu:  

“-Tı yeşo ulıbayeşsya...” 

 

 

 

 

                           Patavalı toyuqlar... 

 

Heç soruşmadım ki, bu nə teleqramdı 

vurmusuz...Bir də kimdən soruşum, heç kəs yoxdu. 

Anamdan özüm soruşmadım, qıymadım. Qardaşım 

yaylağa qalxıb, allah bilir bir də nə vaxt gələcək. 

Həyətə çıxdım, iki qoşa təpəyə aşırılmış kənd evləri işıq 

içindədi, havanın seyrək, həm də təmiz olduğuna görə 

günəşin şüaları daşa-divara bıçaq kimi sancılır. Qoyun- 

quzu havanın parlaqlığından yerdən aralı kimi 

görünür. Uzaqlar,- dağların, təpəliklərin ətəkləri, 

dibləri dalğalana-dalğalana uçur elə bil. Qollarımı 

həmin səmtə uzatmaq istəyirəm. Şəhərdən özümlə 

gətirdiyim yorğunluq, irili-xırdalı ağrılar içimdən yuyu-
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lyb, təmizlənib, şəhər yadımda olsa da xatırlamaq istə-

mirəm... Gözümün qarşısında olan hər nə var, o qədər 

özüdü, hər şey o qədər yerindədi ki, heç kəsdən heç nə 

soruşmaq lazım gəlmir...Gün kənd diliylə desək, bir 

çatı boyu qalxıb. Bayaqdan dayanıb tamaşa elədiyim 

altıyüz evlik kənddə bir dənə də olsun artıq qaraltı, 

artıq hərəkət yoxdu, uşaqlar da gözə dəymir, ayağı yer 

tutanın öz işi var, hərə öz işinin ardınca gedib...Biçin 

vaxtı olduğuna görə yerdən- göydən kərənti səsi gəlir, 

yəni havada nəbz kimi döyünmək var. Dörd tərəf 

dağlar, təpəliklər olduğundan bütün səslər qıraqlara 

dəyib kəndin içinə axır. Kənddə kef eləmək, dincəlmək 

yoxdu, xüsusən də indiki vaxtda. Elə bu çəmənliyə 

uzanıb şəhərdə yadına düşməyən göy üzünə baxmağa 

da ar eləyir adam. Bir söz, dincəlməyə 

utanırsan...Evdən ona görə çıxdım. Uzaq dağların 

dibindən baş alıb çoxala-çoxala gələn Əyriçay da öz 

işindədi, yəni elə bu kəndin adicə bir adamı kimi 

zümzümə eləyə-eləyə öz işini görür; bostanları suvarır, 

arxaclarda təhnələr doldurur ki, bir az keçəcək canlı 

hər nə var su içməyə gələcək. Yaxası boyu gəlinlərin 

əliylə pal-paltar yuyulmaqdadı... 

...kim idi deyən, çayın suyu o biri kəndə çatanacan 

dönüb bizə baxır...  
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Çaya sarı getdim, anam balaca bostanına balaca 

cığır açıb, bu balaca cığırla gələn su da çayın balası 

kimidi, anasından ayrılmaq istəmədiyi hiss olunur, 

bütün balalar kimi istəməyə-istəməyə gedir, balaca 

kələm şitillərinin arasında yox olur... 

Su dupdurudu, əyilib üzümü yuyuram, suyu elə 

hiss eləyirəm ki, elə bil dərimdən keçir. Dikəlməmiş 

Seda Sevortyanı xatırlayıram, daha doğrusu, atası 

mayor Sevortyanın üzümdə tüfəng kimi açılan şapalağı 

yadıma düşür, təzədən vurur elə bil: 

-Mən ölərəm, türkə qız vermərəm. Bir də bu qızın 

dalınca gəlmə! 

Mən bir anlığa özümü itirdim, əlim üzümdədi, düz 

vurulan yerə qoymuşam əlimi. Mayor Sevortyan 

qızının qolundan tutub silkələyir: 

-Eşitdin? Görüşməyəcəksən türklə! 

Heç nə olmamış kimi əlim də üzümdə, gülümsəyə - 

gülümsəyə onlara tərəf getdim: 

-Seda, sabah yenə orda gözləyəcəm səni, - deyib 

uzaqlaşdım...  

Şəhəri xatırladığım üçün birdən-birə əhvalım 

dəyişdi, bayaqkı duyğularım yoxdu indi. Darıxıb 

təzədən yuyunmağa başladım. Suyu bayaqkı kimi hiss 

eləmədim...Üzümə dəyib qayıdır elə bil. 
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Kəndin səssiz vaxtıdı, heç quş səsi də gəlmir, işi-

gücü qoyub kimdi səs eləyən, dönüb  qonşu evə tərəf 

getdim. Burda da heç kəs gözə dəyməir, amma 

hardansa şıqqıltı gəlir. Sarmaşıqlar basmış hasardan 

başımı uzatdım. Ona qədər toyuğun ayağını bağlayıb 

otluğa yığmışdılar, bostanı eşməsinlər deyə bir-bir 

ayaqlarına çəkələk-patava geyindirirdilər, Gülxanım 

arvad toyuğun ayağını tutmuşdu, gəlin bərk parcadan 

təzəcə tikdiyi ayaqqabını - şap-şapı toyuğun ayağına 

keçirdirdi. Bir neçə toyuq artıq ayaqqabılıydı, 

bostanda gəzişirdi. Şap-şaplı toyuqları mən elə 

Gülxanımın özünə oxşatdım, toyuqların ikisi də 

dimdiklərini uzadıb şap-şapların bağını açmaq 

istəyirdilər. Gəlin başını qaldıranda məni gördü, güldü, 

ayağı yalındı,  baldırları otların, çiçəklərin arasında 

işıq kimi bərq vurur, özününki deyilmiş kimi məni 

görəndə də heç yığışdırmadı... Mən bayaq üzümə dəyib 

qayıdan suyu indi hiss etdim. 

Gülxanım məni görüb hər əlində bir toyuq ayağa 

durdu: 

-Toyuğun dırnağı, dəmirçinin qarmağı, - deyib 

toyuqları göylüyə tulladı, -bostanı alt-üst eləyirlər. - 

Toyuqlar yəqin ki, ayaqlarındakı patavaya  görə yerə 

toyuq kimi düşmədilər. –Sarmaşıq basmış hasardan: -

Xoş gəlmisən, a bala, -dedi,-həmişə evində-eşiyində. 
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-Nolmuşdu anama, Gülxanım xala?- Sarmaşığın 

arasından başımı bir az da irəli uzatdım.  

Gəlin ayaqlarını yığışdırıb altina qoydu, üzünə 

kölgə düşdü elə bil: 

-Səni istəyirdi, iki gün ağladı ki, uşaq gəlmədi, 

sonra da sənin şalvarını geyinib nə yedi, nə içdi, yolun 

ağzında səni gözlədi. Biz də yığışıb  teleqram vurduq. 

Mənim indi yadıma düşdü ki, Gülxanım xala ağır 

eşidir, ona görə də onun yerinə gəlin cavab verdi. 

-Belə ana saxlıyarlar? - Gülxanım xala əlindəki 

çubuqla daş hasarı elə döyəcləyirdi ki, elə bil məni 

vururdu. Birdən çubuğu tullayıb iki əliylə öz qarnından 

yapışdı. - Burdan çıxannan yoxsuz, bala doğmadıq, 

qada doğduq... -Kövrəlib əllərinin ikisini də gəlinə 

doğru uzatdı. - Yaxşı, mən heç, məni ana doğmayıb, 

bəs buna nə deyirsən, qoydu damın altında, vardı, 

getdi. Bilmirəm erməninin əlindədi, rusun əlindədi?! 

Gəlin qucağındakı patavalı xoruzu tumarlaya-

tumarlaya: 

-Rusun əlində olar, - deyib gülümsədi, gəlin bunu 

mənə eşitdirirdi. 

Toyuqların hamısının ayağı qablıydı, qatarlaşıb 

bostana doğru gedirdilər, elə bil paltarlarını dəyişib işə 

çıxmışdılar. Bostana çatan kimi də eşələnməyə 

başladılar, amma heç nə əvvəlki kimi deyildi, torpağı 
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ha qazırdılar bir şey çıxmırdı. Bir azdan yorulub əldən-

ayaqdan düşüb deyinə-deyinə xoruzun başına 

yığışacaqlar... 

-Dəymə, damda qalıb acınnan qırılmaqdan belə 

yaxşıdı.- Gülxanım xala bunu daha çox özünə deyirdi... 

O gün “Azambur” restoranında papaqçı Aped 

dediklərinin arasına bunu da qatmışdı, gözlərini 

yumub başını silkələyə- silkələyə deyirdi: 

-Bunnar toyuğa da ayaqqabı geyindirib işə 

göndərillər. 

Amma bunu yanındakıların heç biri anlamadı. 

Varjaped Ulubabyan: 

-Ona az süz,-dedi, əlini Apedə sarı uzadıb  havada 

saxladı. 

Aped badəni alnına sıxıb yenə nəsə deyirdi, 

yanındakılar ona sarı dartınmışdılar ki, nə dediyini 

başa düşsünlər. 

-Onların iti də adam kimidi, varjaped... 

Mən əslinə baxsan narahatam, kənd canıma 

yatmır, yəqin hamı işində-gücündə olduğu 

üçündü...Qapı-bacalarda ara-sıra qocalar, qız-gəlin 

gözə dəysə də,hamısının əli işdədi, elə belə boş-boşuna 

boylanan da yoxdu, bütün hərəkətlər su hərəkətinə 

oxşayır, yəni kəndin içindən keçib gedən çayın hərəkəti 

kimi təbii, bir-birinə bağlı...Əgər bu hərəkət pozularsa 
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çayın suyu axmaz yəqin ki, bu fikirlərlə kəndin yoluna 

tərəf gedirəm.  

-Bu gün-sabah çıxıb gedəcəksən, heç olmasa evlən, 

birini gətir qoy, o arvadın yanına! - Gülxanımın səsidi, 

ağlamsınmış səslə ardımca qışqırır. Dönüb baxıram, 

gəlin də yanındadı, gəlin yerə baxsa da çəmənlik kimi 

yaşıla çalan baxışlarını xatırlayıram. 

Təpəliklərin yaxası boyu öz səmtinə əyilə-əyilə 

gələn kənd yolunda heç nə, heç kəs olmasa da 

gözəgörünməz nəsə var. Bu “nəsə” haqda düşünə-

düşünə yola çatıb dayandım. Təpəliklərin arasında 

gözdən itən yoldakı “nəsə” əslində kimlərinsə gəlməyi, 

kiminsə getməyidi. Belə bir sonuca - nəticəyə gəldim; 

hə, mən Bakısız darıxıram, bir az da dərinə getsəm, Se-

da üçün darıxmışıam, belə çıxır. Əgər boş yolda nəsə 

görürəm, hiss eləyirəmsə, deməli doğrudu, buralarda 

qala bilmərəm, çıxıb getməliyəm... 

Evlərin arasından iki adam çıxdı, bir eşşəyi 

yedəkləyib gətirirdilər. Biri Dəmir kişidi, o birini 

tanımadım, ağır-arxayın yerişlə tələsmədən qarşıdakı 

yamaca doğru gedirdilər, eşşək də yüksüz, palansızdı. 

İşin-gücün bu qızğın çağında, onların bu işsiz görkəmi 

kəndin canında döyünən hərəkətlərlə, ahənglə 

uyuşmadığına görə çox qəribə görünürdü. 
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-Xoş gəlmisən bacıoğlu.- Dəmir kişi bir anlığa 

ayaq caxlayıb əlini qaldırdı. 

Onlara doğru getdim...Dəmir kişi elə bil yenə  

bazardaydı, bazarda olduğu kimi ora-bura baxırdı. 

-Şəhərdə nə var, nə yox? - Başımın üstündən yenə 

ora- bura boylandı. -Sən Bakıda deyilsən?  

-Bakıdayam, -dedim. 

-Həə, mən də oranı soruşuram. Nə təhərdi, 

necədi? Bazara gedənsən? Oxşamırsan amma. - Yan-

yörəsinə baxa-baxa suallarını yağdırırdı. -Azərbaycan 

aran yeridi, süd-qatıq qıt olar orda. Pendirin kilosu 

neçəyədi? 

Tanımadığım adam eşşəyin dörd ayağının dördünə 

də sıyırtma kəndir salmışdı, Dəmir kişinin suallarının 

qurtarmağını gözləyirdi ki, dartıb yerə yıxsın... Dəmir 

kişi dinmədiyimi görüb döndü: 

-Bu da Qostan kirvədi, - dedi, -bə tanımadınmı? 

Ayıb olmasın axtaçıdı, bir baş pendirə danışmışıq, 

eşşəyi burdurmaq istiyirəm. Canın haqqı, belində yük 

qancıq dalınca qaçır, əl vermir mənə. Səhər süd alıb 

gəlirəm, belində hərəsi yetmiş kilodan dörd ürşəd süd, 

qancıq eşşək gördü, dartınıb əlimnən cıxdı, süd qarışıq 

qalxdı eşşəyin belinə... 

Qostan kirvə  əllərini eşşəyin dal ayaqlarının 

arasından salıb xayalarını ovcuna almışdı: 
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-Xayalı eşşəkdi, - dedi, başını qaldırıb ləzzətlə 

gülümsədi, kəndirin bir ucunu Dəmir kişiyə verdi. - 

Dart! 

İkisi də birdən dartdı, eşşək yanı üstə yerə gəldi, 

bir az çabalayıb başını göylüyə uzatdı. Qostan kirvə 

ağac məngənəni götürüb eşşəyin xayalarını arasına 

keçirtdi. 

-Ayağını bərkidək, -dedi Dəmir kişi, - açılar 

birdən. 

Qostan məngənəni sıxmağa başlamışdı, mən 

üzümü döndərdim, aşağılardan, yerdən çıxırmış kimi 

səs eşidilirdi, elə bilirdin su sızıntısıdı. 

-Bilirsən da, üç oğlumnan biri yoxdu yanımda, 

yəni deyəm ki, qazanca gediblər, pul qazanırlar, yox, 

arvad dalınca Ursetə qaçıblar. Bax, belə eləyəsən, -əlini 

yumşaqca eşşəyin xayasının üstə gəzdirdi, xayasını 

əzəsən kənddən çıxmayalar, oturalar yanında, hə, 

Qostan kirvə, nə deyirsən? 

-Düz deyirsən, kirvə, səninkilər yenə Rusiyadadı, 

mənimkilər gedib düz Avropaya çıxıb. 

Hava istiydi, amma mənə elə gəldi, yağış yağır, 

tüküm biz-biz olmuşdu, eşşəyin uzandığı səmtdən səssiz 

qışqırtı eşidirdim; ağrının da səsi varmış. Döndüm, 

eşşəyin gözləri böyüyüb üzü boyda olmuşdu. “Hə, 

qışqırtı var”, dedim, ürəyimdə. Eşşəyin gözləri palıdı 
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rəngə çalırdı, bu rəng heç vaxt gözlərimin önündən 

getməyəcək... Eşşək qışqırırdı... 

 

*** 

 

Beş-altı ilin söhbətidi, qonşumuz haça Mustafanı 

rayon xəstəxanasına güclə çatdırdılar, balta ayağını 

kəsmişdi. İki metrdən çox boyu olan yaraşıqlı kişiydi, 

boyuna görə də adına Haça Mustafa deyirdilər. 

Xəstəxanadakı qızlar qadınlar tamaşasına yığışmışdı. 

Bir neçə gündən sonra tibb bacısı yumru Susan Haça 

Mustafanın yanına girdi. Səhər tezdən bütün xəstəxan-

aya yayıldı, axşamayaxın baş həkim, yəni akademik 

Ulubabyan yanında da həkimlər Haça Mustafanın 

qaldığı otağa  gəldilər, hal-əhval tutdular. Baş həkim 

varjaped Ulubabyan hətta Haça Mustafanın özüylə 

gətirdiyi “Molla Nəsrəddin lətifələri” kitabını gətürüb 

vərəqlədi. 

-Birini oxu, qulaq asaq, -dedi. 

Haça Mustafa gözünə dəyən lətifəni oxudu: 

-Molla Nəsrəddinə dedilər, arvadın yaman 

gəzəyəndi. Molla inanmadı, doğrudan da gəzəyəndisə, 

- dedi, - evə niyə gəlib çıxmır, səhərdən gözləyirəm... 
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Baş həkim başda olmaqla xeyli gülüşdülər, sonra 

hazırlayıb gətirdikləri iynəni Haça Mustafanın 

qulağının dibinə vurdular. 

-Bu iynə sənə lazımdı, - dedi, baş həkim 

Ulubabyan,- ayağın işləməz yoxsa... indi dincəl. 

Haça Mustafanın beli uzunu yandıra-yandıra 

istilik dolaşdı, sonra elə bil yatağa sıxdılar, ağırlaşıb 

çarpayıya yapışdı. Bir gün sonra yumru Susan Haça 

Mustafanın yanına bir də girdi, amma əli-ayağı boş 

çıxdı. Yan-yörəsində də beş-altı tibb bacısı məətəl 

qalmışdı, o boyda kişiyə noldu, bir günün içində... 

Baş həkim akademik Ulubabyan tibb bacılarının 

yanında eləcə də dedi: 

-Onun ya ayağı işləməlidi, - dönüb qızların 

arasında gizlənməyə çalışan yumru Susana baxdı, - ya 

da xayası... 

Yumru Susan gördüyünü necə görmüşdüsə xeyli 

ağlamalı oldu. Haça Mustafanın arvadı Göyərçinsə on 

ildi, əli üzündə bu boyda kişiyə mat- məətəl qalıb, 

deyiləsi dərd də deyil, kiməsə desin, beləcə 

yaşamaqdadı...                               

 

*** 
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-Dəmir dayı, Haça Mustafa nə təhərdi?- özüm də 

bilmədim niyə soruşdum. 

Dəmir kişi dikəlib başını silkələdi: 

-Bacı oğlu, nə çox bilmişsən sən! 

Dönüb uzaqlaşdım, anam çayın yaxasıyla bir dəstə 

qaz gətirirdi, uşaq kimi az qala oynaya-oynaya gəlirdi. 

Mən gələn kimi şalvarımı əynindən çıxardıb... Ona 

tərəf getdim, yəqin elə bilir ki, həmişəlik gəlmişəm, ona 

görə də sevinc içindədi. Kənd bilir bunu, mən indi 

anlamışam; çıxıb gedəndən sonra bir müddət məətəl 

qalacaq, yəni ora-bura baxa-baxa, sonra evdə qoyub 

getdiyim pal-paltarımı töküşdürəcək, bu da çəkəcək bir 

il, iki il, öz-özünə danışmağa başlayacaq, bayaq kəndə 

gələn boş yolda nəyinsə var olduğunu hiss etdiyim kimi 

o da həmişə elə biləcək yoldayam, gəlirəm. 

-Aaz, gör o gələn kimdi! 

-Heç kəs yoxdu, Saya ana...-Gülxanımın gəlini öz 

həyat yoldaşı Alını xatırlaya-xatırlaya  belə deyib 

yanındakılara sarı dönəcək, - var, deyə bilmərəm axı, 

qabağına yüyürəcək!   

Nə isə...indinin özündə də kənddə, kəndin gizlin 

yerlərində, dərinliklərində insanı yandırıb yaxan 

gözləmə var, hamı kimisə gözləyir, ona görə də hər şey 

ayağının ucuna qalxmış kimidi. 
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-Qardaşın da gələcək bir azdan, - anam mənə 

çatmamış yolun o tayından dedi, döndü, üzünü üç-dörd 

kilometr arası olan erməni kəndinə tutdu.-Şaliko kirvə 

də gələcək, səni görməyə gələcəklər. Şaliko xəngəl 

istəyir. 

-Nə bildin? 

-Xəbər göndəriblər... 

Evimizə tərəf gedirik, anam elə bil utanır məndən, 

yanımla sıxıla-sıxıla yeriyir. Bir də deyir: 

-Şaliko xəngəl istiyir... 

 Bizi görüb evdə-eşikdə kim var tamaşaya 

dururlar. 

 -Hamının gedənləri gəlsin,ay Saya ana, gözün 

aydın olsun! 

 Ağ Pəridi, kökəlib enlənib, şəhərli ədasıyla 

aradakı hasara söykənib, iri döşlərini qucağına alıb elə 

bil, qollarının üstündədi. Mən azacıq duruxuram: 

 -Ərə getmək, - deyirəm, - görürsənmi adamı nə 

günə salır?- Onun özünə işarə eləyirəm. 

Ağ Pəri nə demək istədiyimi, nəyə işarə 

vurduğumu anlayıb tez də cavab veririr: 

-Ərim bilirsən nə deyir, deyir bir arvad ki, 

uzananda taxtı doldurmadı, o nə arvaddı?! 

Mən bərkdən güldüm, heç bilmirəm bu cür nə vaxt 

gülmüşəm, nəinki gülmək, dünəndən demək olar ki, 
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danışmamışam. Anam da mənə qoşulub üstə qoya-

qoya uğunub getdi. 

-Ay Saya ana, gəlsənə evləndirək bunu. 

-Necə evləndirək, -dedi, anam, - sən yaşlı, qızın 

balaca. 

Ağ Pəri elə qəhqəhə çəkdi, kəndin çıxacağında 

Qostan kirvə də, Dəmir kişi də əllərini eşşəyin 

xayasından çəkib boylandılar. Ağ Pəri gülüb-gülüb 

susdu, birdən də içini çəkə-çəkə hönkürdü... 

-Noldu sənə, talağı qara? - Anam da birdən-birə 

kədərləndi, hasara doğru getdi, Ağ Pəri hasardan 

başını çəkib  görünməz oldu... 

Ağ Pəri məndən xeyli böyükdü, mən bunu indi 

hesablayıram. Beş-altı yaşım olanda dizinin üstən yerə 

qoymazdı. Elə belə qalıb yadımda, camaat işə-gücə 

gedəndən, qapı-bacalardan əl-ayaq çəkiləndən sonra 

məni axtarıb tapardı...Sonralar ona quzu kimi 

öyrəşdim, hara gedirdi yanindan əl çəkmirdim. İçimdə, 

hisslərimdə yaşayan, daha doğrusu, yaşaya biləcək elə 

bir istı şey yoxdu, amma yaddaşımda unudulmaz tam 

qalıb, bu tamı ömrüm boyu xatırlamışam. Sevortyan 

Sedayla birinci görüşümdə də xatırladım... 

                                          

*** 
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-Ay qız, bəlkə elə sənə verım, bunu... 

İyirmi il bundan qabaqdı... 

  Anam əlini başıma qoymuşdu, mən onun əlinin 

altından Pəriyə baxırdım... İndicə soyunub məni də 

qucağına almışdı, bədəni sürüşkən idi, mən onun 

döşlərinin üstündən balıq kimi sürüşüb budlarının 

arasına düşdüm... 

-Hə, Saya ana, ver bunu mənə, həm ərim olsun, 

həm oğlum! - gülür, az qalır, ürəyi gedə. 

...Günlərin birində Pəri yekə Ayişəylə bizə gəldi, 

yekə Ayişə: 

-Çıxart uşağı, - dedi. 

-Yox, çıxartma, onsuz lap qorxaram. - Pərinin 

gözlərindən yaş axırdı, mən də ağlamsınıb anama 

sığındım.  

Pərini qurşağacan soyundurdular, döşləri açılıb 

titrəşdi, dünən “bərk dişləmə, qurban olum, ərim, 

oğlum...” dedi, güclə eşidiləcək səslə. 

 Yekə Ayişə əlini onun döşünün üstə qoyub 

gözlərini yummuşdu, musiqi dinləyirdi elə bil. Sonra 

qoynundan sümüyə bənzər qab çıxartdı, içindən bir 

yarpaq götürüb: 

-Buran ağrıyırmı, - dedi, yarpağı ağrıyan yerə 

sərib sığalladı, - yaxşıdı ki, hələ dəymıyib. - Mənə sarı 

döndü, - adam çılpaq arvada baxmaz, gör necə baxır... 
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-Qolumdan tutub qapıya sarı gətirdi, bir taxta qaşıq 

uzadıb, - apar qızdır bunu, amma yandırma. 

Taxta qaşığı sobaya uzadıb qızdırıram. Anamın 

ardınca ağladığım günlər yadımdadı, indi də Pəri üçün 

ağlamaq istəyirəm. Anam gəlib qaşığı əlimdən aldı: 

-Sən baxma, - deyb qaşığı lap sobanın gözünə 

uzatdı. Mən qapının dibinə çəkilib içimi çəkə-çəkə 

ağlamsındım, anam qaşığı sobanın içində slkələyə-

silkələyə qışqırdı. - Nə var, niyə ağlıyırsan, nə 

istiyirsən, niyə gedib oynamırsan, sənin tay- tuşların 

çöldə-bayırdadı?! 

  Pəriylə Yekə Ayişə də elə bu vaxt gəldilər, məni 

görən olmadı, küncə çəkilib hıçqıra-hıçqıra gözlərimi 

Pəriyə dikdim. Yekə Ayişə Pərini təzədən soyundurub 

yarpağı döşünün üstündən götürdü: 

-Yamannamısan, döşündə kökü yoxdu amma, 

qorxma, - əlini aşağıdan anama sarı çevirdi, anam Pəri 

görməsin deyə elə aşağıdan qaşığı ona verdi. 

Pəriylə bir yerdə mən də qışqırdım... 

-Çıxart onu bayıra! 

Pərinin qışqırığıyla bir yerdə  döşündən bir dəstə 

tüstü çıxdı. Yekə Ayşə yekə bədəniylə Pərini 

qucaqlamışdı. Anam da mənim qolumnan yapışıb 

silkələyə-silkələyə bayıra çıxartdı: 
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-Nə görmüsən arvadlarda, yetim, niyə çıxıb 

getmirsən bir yana?! 

O gündən Ağ Pəri məni daha axtarmadı, mən 

yerimdən duran kimi onlara qacırdım, o da əlimdən 

tutub təzədən anamın yanına gətirirdi. Bir neçə gündən 

sonra hamı işə-gücə dağılmışdı, gördüm Pəri həyətlərini 

süpürür, ona doğru yüyürdüm, süpürgə əlində dikəldi, 

mən onu qucaqlayıb üzümü qarnına sıxdım, elə bu cür 

də evə keçdik. Pəri üz- güzümü silə-silə məni öpürdü: 

-Olmaz daha, - mən həmişəki kimi onun yaxasının 

düymələrini açmaq istəyirdim, - olmaz, daha bunnarın 

yiyəsi var, - əlini döşlərinin üstə qoymuşdu, - həm də 

yaradı, özün gördün.- Mən heç nə anlamadan başımı 

onun qoynuna soxmaq istəyirdim, o, məni özündən 

araladı, -Kamal əmini tanıyırsan? Ağ atı da var, ha, 

bax o, ikimizi də döyər, yaxşı?! - Əlimdən tutub anamın 

yanına gətirdi... 

Anam gülürdü, elə gülə-gülə də dedi: 

-Ay qız, sən neynəmisən, nə vermisən buna, sənsiz 

dura bilmir?! 

Ağ Pəri də gülürdü: 

-Mən də süd vermişəm buna, neyniyim, o qədər 

balacadı ki, bir az tez doğaydın daa, bunu... 

Səsə xəyaldan ayrıldım... özümə oxşada 

bilmədiyim balaca bir uşaq gözlərimin önündən xeyli 
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çəkilmədi. Mən ağacların daldeyində olduğumdan 

anam üzünü kəndə tutub məni səsləyirdi, bəlkə də elə 

bilirdi, çıxıb getmişəm, indi evdən gedənlərinki 

getməyə oxşamır, yox olmağa oxşayır, ona görə də 

anam qorxusundan  çır-çır çığırırdı. Ağaclarn 

arasından çıxıb özümü göstərdim... 

-Gəl, ocaq qala, indi Şaliko gələcək. 

Odun hazır idi, yarılıb, doğranıb çardağa 

yığılmışdı. Ocağı da elə orda qaladım. Anamın 

səliqəylə yığdığı kərmə qalağından  götürüb ocağın 

gözünə qatdım...”Kərmə tüstüsü gözə xeyirdi,” kənddə 

belə deyirlər. Ocağın bu saç kimi qatı, dolaşıq tüstüsü 

də, adamın içini dartan qoxusu da keçmişdən gəlirdi, 

daha doğrusu, tarixdən, keçmişlərdən gəlir... eşit, 

akademik Balacahunlu, sənin bəyənmədiyin bu xalq 

yaşadığı yerin hər qarışına ad qoymasa, özünə 

oxşatmasa, yaxud özü ona oxşamasa orda yaşamaz. 

Oranın dağının, dərəsinin, çayının, bulağının nağılını, 

açmasını, bağlamasını, sazını, sözünü, yəni, indinin 

diliylə desək fəlsəfəsini yaratmasa yaşamaz...Ona görə 

də yüz illərdi, gözümüzün qabağında Sibirdən tutmuş 

Qafqazacan yer-yurd adını dəyişməkdədilər, yenə 

izimizi itirə bilmirlər. İtəcəkmi, bu iz, Balacahunlu, 

itməsə də  görünməyəcək, toz-torpaq basacaq üstünü, 

elə deyilmi, ey Hunların balacası, ey qorxudulub, 
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hürküdülüb, içində balacalaşmış, qabığıyla yaşayan 

TARİXİMİZ. 

 

Siranuş Sümikyanın gecələri... 

 

İki mərtəbəli erməni evi, daha doğrusu, Şaliko 

Sumikyanın evidi, hər şeyi yerində, silinib-süpürülmüş, 

tərtəmiz otaqlardı, amma künc-bucaqdan dəri iyi gəlir, 

aşılanıb dərmanlanmış, sürüşkən dəri iyidi. Şalikonun 

arvadı Siranuş bu iyə görə dal otaqdan çıxmır... 

Həkimdən təzəcə gəlib.  

Akademik Ulubabyan elə Şalikonun yanında əlini 

onun açıq sinəsindən salıb ağrıyan döşünün ystünə 

qoydu, gözlərini yumub xeyli eləcə qaldı, Siranuşun 

döşü akademikin əlinin altında balıq kimi tərpənirdi... 

“hə, oxşayır”, dedi, ürəyində. Bir- iki addım dala 

çəkilib bir də diqqətlə seyr elədi: 

-Nə gözəlmişsən, sən - əlini çarpazlayıb qanrılıb 

Şalikoya tərəf baxdı. -Hardan tapmısan, bu erməni 

gözəlini?! - Bütün bunları o qədər incəliklə elədi ki, 

Siranuş ağrılarını unutdu, neçə müddətdi ağrıdan 

başqa heç nəyi qalmamışdı, ona görə də ağrılarını 

unudan kimi  göz yaşlarına qərq oldu. Ulubabyan elə 

bil onun göz yaşlarını görmədi. -Nə işlə məşğulsan? 

-Kimya müəllimiyəm. 
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-Lap yaxşı, kimin qızısan? 

-Şahnazarlı Sumikyan Lapanın. 

-Hə, tanıdım, dəyirmançı Lapan, çoxlu türk dostu 

var, elədi, elə deyil?! 

-Elədi,- Şaliko cavab verdi, qapının ağzından. 

-Bəs, ermənidən dost tutmayıb özünə, ermənidən 

dostu yoxdu? 

-Var, varjaped, hər ay “Qrunk”a pul göndəririk. 

-Əyləşin, - əllərinin ikisini də pəncərəylə üz-üzə 

qoyulmuş divana uzatdı. 

Şaliko divanda əyləşib: 

-Mən sizi tanıyıram, -dedi, -varjaped, sizin adınıza 

gorə “Qrunk”a yazıldım. 

Əl-ələ tutub yanaşı oturdular... 

Siranuş gözlərini qapıya dikib yaxasını bağlayırdı. 

Akademiklə Şalikonun danışıqları qarışqa kimi canına 

daraşmışdı, döşünün kökü quyruq kimi içinə uzanırdı; 

“çək, qopart, bunu mənnən”, kimə deyirdi, bunu, niyə 

deyirdi. Şalikonun balaca çəkməçi otağındakı İsa 

peyğəmbərin çarmıxa çəkilmiş şəkli gözlərinin önünə 

gəldi... “Çək qopart, şıxart içimnən bunu!” Xəyalında 

diz çökmüşdü.  

Siranuşun hıçqırtısına ikisi də birdən döndü... 

Şaliko qolunu onun boynuna salmışdı, qapıdan da 

eləcə çıxdılar... 
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Avtobusda da dinib danışmadı, “əgər məndə bir 

şey yoxdusa, məni görən kimi niyə pıçıldaşırlar...” 

Şaliko nəsə soruşur, yanında oturub, özü də düz 

ağrıyan tərəfində, durmadan danışır, ağzı işləyir, nəsə 

yeyir elə bil...Ağrıyan tərəfini o qədər də yaxşı hiss 

eləmir, açıq kimidi, pəncərədən vuran hava səs- küy 

qarışıq içinə dolur. 

 Şaliko onun boynunu qucaqlamaq istədi, o, 

başını çəkib üzünü pəncərə şüşəsinə söykədi... 

Uzaqdan türk kəndi göründü, kəndi görən kimi 

atasını xatırladı: “...Yox qızım, biz istədik- istəmədik 

türklərə nifrət etməliyik, yoxsa yer üzündə qalmarıq 

biz, yox olarıq, bizi yaşadan türklərə bəslədiyimiz 

nifrətdi. Baxma ki, bizim türk dostumuz çoxdu, 

bilməlisən ki, bu dostluq bizə lazım olanacandı, onları 

sevib buralara bağlamaq düzgün deyil. Bilirəm kirvənin 

oğlu Uğurludan xoşun gəlir, gəlsin, amma bu sevgi onu 

süründürmək, çürütmək, dəli eləmək üçün iazım 

olmalıdı. Türkü ev eləmək üçün yox, məhv eləmək üçün 

sevmək lazımdı. Başını qaldır...!” 

Üç- dörd il bundan qabaqdı, başını qaldırmadan: 

“hə,-dedi, atasına, - başa düşdüm...” O günləri 

xatırladığına görə  canı yumşalmışdı, səhərdən tarıma 

çəkilmiş kimiydi. Türk kəndinə baxa-baxa oğlanlardan 

daha çox at minən, yoğun hörüklü türk qızları, 
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yaşmağını salmamış heç kəslə danışmayan təzə toylu 

gəlinlər, evi-eşiyi, nəsli-kökü yaranışdan idarə eləmək 

bacarığında olan türk arvadları gözlərinin önünə gəldi. 

Doğrudan da papaqlı, arxalıqlı  yiyəyələrinə  oxşayan  

evlərin tüstüsü saç hörüklərinə bənzəyə-bənzəyə göyün 

bir qatında birləşir, birləşdiyi yerə yeni bir rəng 

gətirirdi... “Türk kəndlərinin tüstüsü niyə çox olur, 

görəsən? Mal-qarası çoxdu, bəlkə ona görədi...” “Hə, o 

kənddə bir qız mənı kimi xəstələnibmiş, Ayişə adında 

bir arvad sağaldıb, bizim kirvənin qonşusudu özü də.” 

Gözlərini yumub döşlərini canına sıxdı, yadında, 

düşüncəsində aydın bir şey yoxdu. Dua eləməlidi, 

üzünü kiməsə, nəyəsə tutub yalvarmalıdı. İsa 

peyğəmbərin çarmıxa çəkilmiş şəklini xatırladı yenə, 

bir anlığa hər yan səssizliyə qərq oldu. Öz səsini eşitdi: 

“-...Erməni uşaqlarına ayrılan dövlət qayğısı erməniyə 

bəs olan qədərində deyil, bunu bilirsizmi, yoldaş 

erməni məktəblərinə rəhbərlik edənlər. Erməni uşaqları 

ən azı türk uşaqlarınnan seçılməlidi ki, adama 

oxşasınlar... Gəlin görək seçilirlərmi, türk uşaqları kimi 

səhərdən axşama çöllərdədilər, qoyuna-quzuya, mala-

ata qarışıb böyüyrlər...” 

Rayon mərkəzində təhsillə bağlı sesya 

çağırılmışdı. Sumikyan Siranuşun gözlənilməz 

çıxışından sonra yerdən türk müəllimlərinin etiraz 
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səsləri qalxdı, amma bu etiraz səsləri də bir yana gedib 

çatmadı. Katib elə yerindəncə əlini qaldırıb havada 

saxladı, gülümsəyib salona göz gəzdirdi, etiraz etmək 

istəyən türk müəllimləri də gülümsəyib əllərini saldılar 

yanlarına... 

-Mən hələ respublika səviyyəsini demirəm, 

rayonun təhsilinə rəhbərlik edənlər nə istəyirlər? 

İstəyirlər ki, erməni uşaqları da  türk uşaqları kimi 

mala baxan olsunlar? 

Katib özünü saxlaya bilmədi, çiyni qalxa-qalxa 

güldü, salon orasından-burasından, yəni erməni olan 

yerlərindən aşıb- daşıb əl çaldı... 

-Bunuynla belə ən yaxşı oxuyanlar da elə 

onlardı... -Katib belə deyib salona göz gəzdirdi.  

Əl çalanların üstünə su səpdin, elə bil.. Bir neçə 

azərbaycanlı müəllim vardı, onlar da ayıb yerləri  

görünürmüş kimi bilmirdilər özlərini necə gizlətsinlər. 

Bu da onların harda vardılarsa, harda oturmuşdularsa 

orda qalmaqlarıydı, başqa neyləməliydilər, heç nə, 

imkan yarandıqca ermənilərin bilərəkdən açdığı 

dəhlizlə sürüşüb aradan çıxmaq... 

Nə isə, bir-iki aydan sonra Siran Sumikyanı 

parlaq çıxışına görə məktəb direktoru qoydular, 

xəstələnməsəydi, yəqin ki, daha böyük vəzifələrə 

gedəcəkdi. İndi evin küncündə oturub bunları fikirləşir, 
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arada-bir içinin, daha doğrusu ağrılarının qor-

xusundan harasa qaçıb çıxıb getmək istəyir. Əli heç 

yana çatmır: “... türk kəndində Ayişə arvad bir qızı 

sağaldıb bu xəstəlikdən....” 

Özünün də xəbəri olmadı, birdən-birə üzünü 

tavana  tutub qışqırdı, əslində bu, çağırışdı, kimi 

çağırdığını bilməsə də çağırırdı. Öz səsini özü eşitmirdi, 

amma  səsinin genişlənə- genişlənə yayıldığını hiss 

edirdi, ağrıları uzaqlaşdıqca özü də yox olur, arada 

yalnız səs qalır, əyilə-əyilə ağrılarını alıb aparan, 

sonsuzluğa qarışan səs... 

Şalikonun qollarının arasında gözlərini açdı, 

bayaq özü öz caçlarını yolurmuş, indi üzü-gözü tükdü, 

əlləri bilmirdi hardadı, dartıb gətirdi, elə bil 

uzaqlardaydı, əllərinə baxdı, saçı əllərindəydi. 

-Aç əllərimi,-dedi. 

Şalikonun gözləri qup-quruydu, ağlaya 

bilmədiyindən üzü-gözü əyiş-üyüşdü, üzünü Siranın 

saçlarına sıxdı, Siran onun dişlərinin xırçıltısını eşitdi, 

sonra dəri iyi gəldi: “hə, akademik Ulubabyana çəkmə 

tikirdi axı, indicə. ” 

-Dəri iyi gəlir, yenə hər yannan dəri iyi gəlir! 

Şaliko onu pəncərənin ağzına gətirmişdi... 

Axşam düşdüyündən hər yan pəncərə rəngindəydi, 

bayırda heç nə seçilmirdi. Elə bil yuxudan oyanmışdı, 
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bayaqkı düşüncəsi də axşam rəngindəydi, yaddaşında 

da o cür anlaşılmazlıq vardı... 

Şalikonun emalatxanasının qapısı açıqdı, 

divardan boydan-boya döyülüb, aşılanıb, biçilib, 

seçılmiş dərilər asılıb. Ürəyi ağzına gəldi... 

-Dəri iyi məni öldürəcək, Şaliko! 

Bayır yoxdu, pəncərədən heç nə görünmür, indi 

qapını açıb çıxsa boşluğa, yoxluğa düşəcək; heç kəs 

yoxdu, nə baxdığı yerdə, nə qaldığı yerdə, 

düşüncəsində yalnız bir türk uşağı var, erməni 

məktəbinin dördüncü sinfində oxuyan Aytək...Niyə 

xatırladığını bilmir... 

“...Hə, -dedi, maarif müdiri, dörd-beş il bundan 

qabaq,- türk uşaqlarının ermənicə oxumağı lap yaxşıdı, 

cəlb eləyin, gəlib oxusunlar. Elə eləmək lazımdı ki, öz 

dilinnən yaxşı bilsin ermənicəni. Mümkündü, Siran 

Sumikyan, niyə bizim hamımız türkcə bilirik? 

Gözəlliyinizdən də istifadə edin, -üz-gözünü axıda-

axıda güldü, - yuxarı siniflərdə oxuyanları, -əllərini öz 

üzünə tərəf qaldırıb yellədi... 

-Yuxarı sinifdə türk yoxdu, bir o çobanın 

oğludu...” 

İlk dərs günüdü, dördüncü sinif uşaqlarıyla bir-bir 

tanış olur. 

-Samvel Qaragözyan, 
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-Sona Karapetyan,  

-Petros Ağacanyan, 

-hayqaz Çolakyan, 

-Aytək... 

-Nə? -Siranuş Sumikyan doğrudan da təəccüb 

elədi, gülümsəyib yavaş-yavaş Aytəkə sarı gəldi. “hə, 

seçilir bizimkilərdən, cizgiləri içdən qabarıqdı, üzdən 

yox. Özü də gör, gəlib başa çıxıb, birinci partada 

oturub...” Özünü güclə saxlayır, az qalır uşağın 

qulağından yapışıb dik qaldırsın. Bu nifrət hardandı 

canında: 

-Es inç anuna? İnç azqes du?52 

-Yes turkem.53 

Üzünü uşaqlara tutdu: 

-İndi mən bu türk balasınnan azərbaycanca 

soruşsaydım ki, nə millətsən, musurmanam, deyəcəkdi, 

ermənicə soruşduğuma görə - türkəm, deyir. 

Görürsüzmü bunları türk eləyən bizik! Erməni uşaqları, 

deyin görüm, erməni olan yerdə türk niyə birinci sırada 

oturur? - təzədən Aytəkə sarı döndü. -Kim oturdub 

səni qabaqda? 

                                                           
52 Bu nə addı ? Nə millətsən sən? (ermənicə) 
53 Mən türkəm. (ermənicə) 
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Qolundan tutub arxa cərgəyə gətirdi. Aytəklə 

oturan qızın, Sonanın səsi gəldi: 

-Müəllim, Aytək əlaçıdı! 

Siran müəllimə artıq arxa cərgədəydi, əyilib 

Aytəkin üzünə baxırdı: 

-Bu belə olmalıdı, otur burda, böyüyəndə 

anlayacaqsan...-Səhv etdiyini bilsə də özüylə 

bacarammırdı, canıyla bir olan hikkəsi partdamaq 

dərəcəsindəydi. 

Amma Aytəkin baxışları Siranuşun canında köz 

kimi qalmışdı, o tərəfə baxmasa da uşağın üzü-gözü 

fikrindən çıxmırdı, dərsin axırınacan da belə oldu. 

Birinci sıradan Sona tez-tez qanrılıb geri baxırdı, 

birdən içini çəkə-çəkə ağlayıb başını əllərinin arasına 

aldı. Siran peşmançılıq içində Sonaya nəsə deyirdi. 

Zəng də elə bu vaxt vuruldu. Aytək anasının yundan 

toxuduğu çantasını yığışdırıb, atasının quzu dərisindən 

tikdiyi papağı başına qoyub çixdı, bir də bu məktəbə 

qayıtmadı. 

İndi axşamın bu çağında Siran Sumikyan türk 

uşağı Aytəki xatırladığına görə gecəni bu rəngdə, - 

pəncərə rəngində görürdü, bəlkə də ona görəydi ki, hər 

yandan dəri iyi gəlirdi, bəlkə canındakı ağrılar da ona 

görədi. Bayaq qışqıranda da böyüyüb bütün yaddaşını 

tutmuş o üzün, - Aytəkin üzünün, - içindən qışqırırdı... 
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Şalikonun əllərindən yapışıb dikəldi, “...mənə 

kömək elə, boğulmayım,” demək istəyirdi... 

 -Bu iy məni öldürəcək, hər yannan dəri iyi gəlir... 

Yuxusunda dünyanın harası olduğunu, hardan 

baxdığını anlamadığı, səmtini-yönünü tapa bilmədiyi 

bir cüt göz gördü; səs də, söz də yoxdu, amma, bu 

gözlər səssiz, sözsüz baxmağıyla: 

-Ağlama, - deyirdi, - qalx, türk kəndinə get, türk 

allahının adını çək, Ayişə arvad səni sağaldacaq... 

Səhər tezdəndi, yaxşı ki, erməni, türk, gürcü 

səhərləri yoxdu, yaxşı ki, səhərlər heyvanlara necə 

açılırsa, insanlara da eləcə açılır, yaxşı ki, belədi...yaxşı 

ki, ermənilər səhərlərə düzəliş eləyib mənimdi, deyə 

bilmir. 

Diz çöküb gözlərini yummuşdu, düşüncəsindəki 

yenə Aytəkdi, başının üstündən asılmış İsa 

peyğəmbərin çarmıxa çəkilmiş şəkli də Aytəkin üz-

gözünün içindən baxırdı. Qapı yavaşca aralandı, 

Şalikodu. 

-Yuxuda yenə o türk uşağını görmüşəm, - dedi, 

gözlərini açmadan. Başqa şey yadına düşmürdü. 

“...türk allahının adını çək...” Birdən xatıradı, gözlərini 

açıb altdan yuxarı Şalikoya baxdı. -Kirvəgilə bu gün 

gedək. 
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Siran bir gecənin içində üzüntüdən qurtarıb 

canlanmışdı, Şaliko sevindiyindən bilmirdi neyləsin. 

Hazırlaşıb yola çıxdılar, “jiquli” markalı maşınları 

astaca-astaca yoxuşu qalxırdı, bir azdan türk kəndi 

görünəcək... Kənd görünən kimi: 

-Bunları burdan çıxartmaq olmayacaq, -dedi, 

Siran Sumikyan, - buralar doğrudan da bunlarındı. 

-Çıxartmaq olar, erməni dövləti işini düz qursa 

niyə olmur. İyirimi il böyüyünə iş vermə, cavanına ev 

tikməyə torpaq, gör necə dağılırlar. Bunlar çox 

balalayan, amma ev-yurd sevən xalqdı... Bu haqda 

“Qrunk” təşkilatının proqramı var. Yeri gələrsə 

qıracağıq hamısını. 

“...Qıracağıq hamısını...” elə bil mübarəkdi, 

dedilər, Siran sığallanıb arxaya söykəndi...Qarıyıb, 

qarsıyıb bürüşüb bir qırıq olmuş nənəsi takun54 Asmik 

gözlərinin qabağına gəldi: “ah, bu türklər, türklər... 

deyə-deyə qapı-bacada dolaşırdı. Niyə belə deyirdi, 

axıracan biləmmədi. “Ah, türklər, türklər...” 

Uzaqda dağlar vardı, yam-yaşıl, gen sinəli 

dağlardı, ucalığı uzaqlığıydı, yəni yaxın olsalar da elə 

ucaydılar ki, gözün belə kəsmədiyi uzaqları heç 

eləmişdilər: Gə-əəl! Arada səs vardı, dağların doğrudan 

da ilğımlara qarışıb gedənə oxşayan  ətəyiylə Siran 

                                                           
54

 Kaqanlara layiq, gözəllər gözəli (əsgi türkcədən götürülüb) 
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Sumikyanın arasında səs dolaşırdı: GƏƏƏL...! Yuxusu 

yadına düşmədiyi üçün ermənilik eləmək istəyirdi:  

İmkanım ola qıraram hamısını!- dedi, get-gedə 

yaxınlaşan türk kəndinə baxa- baxa. 

Şaliko əlini onun əlinin üstünə qoydu: 

-Hirslənmə, sənə hirslənmək olmaz...  

Anamın səsinə qapıya çıxdım, anam erməni 

kəndindən gələn yola tərəf əllərini yelləyirdi, elə bil 

gələn  göydən gəlirdi, anam da, -en, -deyirdi, -en...  

Bir yerdə gəlirdilər, Şalikodu, arvadı Siranuşdu, 

bir də qardaşım Uğurlu. Yaşıllığa qərq olmuş 

həyətimiz uzundu, anam uşaq kimi bir az onlara doğru 

qaçdı, sonra elə bil yoruldu, yarıda  dayanıb astaca-

astaca qollarını oynatdı... 

Siranuş da aralarında gəlirdilər, üçü də sevinc 

içindəydi, bu sevinç də yəqin ki, anamın xoş əhvalıyla 

bağlıydı; üçü də anamın üstünə qaçdı...  

Mən qapının ağzında dayanıb tamaşa eləyirdim, 

bir yerdə anamı qucaqlamışdılar. Sonra dönüb mənə 

tərəf gəldilər...  

Şəhərlilər o qədər də bir-birindən seşilmirlər, istər 

erməni olsun, istər azərbaycanlı, dindirməsən 

tanımazsan. Buralarda necədi görək? Siranuş 

Sumikyan elə bil kənddən yox, şəhərdən gəlir, bir 

suyumu da Seda Sevortyana bənzəyir, amma solğundu. 
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Yaraşıqlı sifətində donub qalmış təbəssüm var. Anam 

deyirdi ki, xəstəlik keçırdib... Yox, Şalikoyla qardaşım 

tamam ayrı-ayrı adamlardı, baxan kimi seçilirlər. 

Yerişləri, görünüşləri bir-birinə bənzəsə də baxışları 

ayrıydı, çəkməçiylə çoban arasında olan fərq 

qədərində... 

“-heç bir gün yox, bir saat da qoyun otara 

bilmərəm,- Şalikonun sözüdü, - çobanlıq erməni peşəsi 

deyil, erməninki bilirsən nədi? 

-Nədi?- dedim. 

-Erməninki evin içidi, nə işi var, dağda-daşda, 

çöldə-bayırda. Erməni nəinki qoyun otarmağı, heç  

qoyunu sevməz, zəhləsi gedir qoyunnan... 

-Ona görə də qapı-qapı düşüb ət axtarırsız, -dedi 

qardaşım, badəsini Şalikoya sarı uzatdı... 

Bu, çoxdanın, daha doğrusu, on ilin söhbətidi, 

Şaliko onda da kənddə olduğumu eşidib gəlmişdi. 

Geyimimə-gecimimə xeyli tamaşa eləyib güldü: 

-Türkün şəhəri olur? - Qardaşıma sataşmaq üçün 

deyirdi,-çobana nə şəhər, şəhər mənə lazımdı, hamısına 

bir-bir ayaqqabı tikəm... 

İkisi də içmişdi: 

-Şaliko, doğrudan, sizin heç şəhəriniz olub? -

Qardaşım soruşdu 

-Niyə yoxdu, İravan nədi bəs?! 
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-İravana təzə gəlmisiz, İravan bizim şəhərimizdi, 

mən sizin öz şəhərinizi deyirəm, yəni erməni şəhəri, min 

il, iki min il yaşı olsun. 

Şaliko doğrudan da məətəl qaldı, bu haqda heç 

fikirləşməmişdi; “Apeddən soruşam gərək, Aped 

bilər... ” 

Qardaşım öz sevimli mahnısını oxuyurdu: 

Dön bəri dön, görüm üzün xalını, 

Bir əməydim ləbləriyin balını. 

Mən onların ikisinə də qulluq eləyirdim. 

-Süz! - Şaliko əlini başının üstündə yelləyib 

qardaşıma baxdı. - Sayad Novadı... İmarev isqaqan 

Sayad Novae,55 - boynunu uzadıb qardaşımı öpdü, - 

yes kez madağ, cavıt danem...56 

O vaxtdan on il keçib, bizim dəyişdiyimiz kimi çox 

yəqin ki, bu on il də Şaliko da dəyişib, çəkməçi 

Şaliko... 

Görək indi neyniyəcək, nədən danışacaq, nədən 

danışır danışsın, qardaşımçün fərqi yoxdu...Qardaşım 

tarixin bu başından baxanda o başını görür, yəni 

qardaşımçün tarix düzəlişsizdi; yaylaqdan qışlağa 

qədərdi... Şaliko üçünsə tarix sümüyə düşən oyun 

havasıdı, şeirdi, işlənib, redəktə olunub, özü dəyişdikcə 
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 And olsun, lap Sayad Novanı n özüdü ki, var. (ermənicə) 
56

 Canı m sənə qurban, dərdin alı m. (ermənicə) 
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tarixini də dəyişib. Tarix onun üçün əli catmayan, 

amma iyi, qoxusu həmişə burnunun ucunda olan, 

hamısı mənimdi, deyən ara payıdı... 

Süfrə hazır idi, anam qablara xəngəl çəkirdi: 

-İsti-isti yeyin. 

Mən badələrə araq süzdüm...Üç badədən sonra 

qardaşım öz sevimli mahnısını oxuyacaq, “dön, bəri 

dön, görüm üzün xalını”, Şaliko da milliyə söhbətlərinə 

başlayacaq, görək, bu neçə ildə dəyişiklik olubmu? 

Birinci badəni mənim sağlığıma içdilər. Anam 

Siranuşla nə haqdasa danışırdı.Yaxınlaşdım: 

-Nolub? 

-Yekə Ayişəyə göstərəcəm, bu da Ağ Pəri kimi 

olub.- Anam belə deyib əlini öz döşlərinin üstünə 

qoydu. Siranuş döşlərini şal örtüklə bükmüşdü, 

deyirdin, uşaqdı qucağına götürüb 

Mənim yaddaşım qarışdı, düşüncəmdə hər şey 

yerini dəyişdi, on beş, iyirmi il qabağı xatırladım, 

balaca bir uşağı Ağ Pərinin ardınca qacan gördüm... 

Günortadan sonraydı, Pərini sahədə qızların arasında 

tapdım, tarlanın yaxasında dayanıb içimi çəkə-çəkə 

onu cağırırdım. Pəri məni görən kimi qaça-qaça gəldi, 

boynumu qucaqlayıb öpdü: 

-Qurban olum, niyə ağlayırsan? 

-Səni istiyirəm. 
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Əlimdən tutub çaya sarı apardı, çayda üzümü 

yuya-yuya dilə tutmuşdu, mən özümü onun yumşaq, 

ətli qoynuna soxmuşdum, çıxmaq istəmirdim. 

Qardaşımın səsinə özümə gəldim, “...dön, bəri 

dön, görüm, üzün xalını...”  

Deməli paylarını içiblər. 

-Bilirsən, biz dostuq, dədə babadan da dost 

olmuşuq,- dedi, Şaliko, dəmdi artıq, - mən 

millətçiyəm... 

Qardaşım oxumağına ara verdi: 

-Nəyəm deyir? - Cavab gözləmədən yenə oxumağa 

başladı, - “...bir əməydim ləbləriyin balını...”  

-Qardaşınsa millətçi deyil, bizim fərqimiz budu. 

Tiqran Petrosyan şahmat üzrə dünya cempiyonu 

olanda mən elə təşkil elədim ki, kənddə doğulan bütün 

uşaqlara Tiqran adı verildi! 

Mən bir anlığa duruxub soruşdum: 

-Qız uşaqlarının da...? 

-Hə, dedi, qızların da adını Tiqran qoydular... 

Mən düşündüm ki, yəqin keflənib, ona görə belə 

deyir. 

-Bunu da içək, həmin sağlığa, -Şaliko belə deyib 

badəsini qaldırdı. 

-Kimin sağlığına içirik?- Qardaşım da badəsini 

qaldırdı. 
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-Tiqranın... 

-Tiqran kimdi, əə? Şaliko, ermənilik eləmə, 

özümüzə nolub ki, içək öz sağlığımıza. 

İçdilər... 

-Millətçi deyil, millətçi olsaydı belə deməzdi. 

-Nə deyir, bu? - Qardaşım doğrudan da heç nə 

başa düşməmişdi. -Millətçi nədi, sən canın, çoxdan 

deyir bu sözü. Bir başa sal məni, yəni deyir, xəsisəm, 

hə?! 

-Yox, əşi, tamam başqa şeydi, sonra deyərəm. - 

Mən doğrudan da pərt olmuşdum. Necə ola bilər ki, 

millətçi sözünün nə demək olduğunu bilməsin, yəqin 

kənddə heç kəs bilmir, Şalikonun arşınıyla ölçsək, heç 

bizim müəllimlər də bilməz... 

-İndi de...! 

 Bilmədim necə başa salım: 

-Bilirsən, -dedim, - millətçilik nədi, yəni öz 

hasarıyın içini, öz evini, öz mal - qaranı necə 

qoruyursansa, öz uşaqlarını necə sevirsənsə... -Başımı 

qaldırıb baxdım, qardaşım üz- gözünü qırışdırıb məətəl 

qalmışdı. Mən gülümsəyib əlavə elədim, - kəndi, 

kəndin camaatını, varını-dövlətini, adamlarını, oğul-

uşağını da elə sevməlisən. Tək kəndi də yox, sənin 

dilində danışan insanları fikirləşməlisən, düşünməlisən, 

narahat olmalısan. 
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-Dayan görüm, -qardaşım yerindən qalxıb stola 

doğru əyilmişdi. - Doğru sözündü? Ə, mən öz evimi-

eşiyimi qoyub, öz oğul uşağımı qoyub qonşumuz 

Dəmir kişinin uşaqlarını fikirləşsəm, deməzlərmi dəlidi. 

Şaliko gülürdü. Qardaşım ona sarı döndü: 

-Şaliko qonşusunu istiyəndi ki? - Dönüb aşağıdan 

yuxarı Şalikonun üzünə baxdı. - Sən indi qonşu sevən 

olmusan? Bir parça torpağın üstündə öz doğma 

qardaşıyın başını sən yarmadın, Şaliko? 

-Baş yarmaq ayrı şeydi. Bax, mən qazancımnan 

hər ay “Qrunk” erməni təşkilatına pul göndərirəm. Sən 

belə şeyi heç vaxt eləməzsən. 

-Banga pul qoyursan, pis iş görmürsən ki. 

-Bang deyil, ermənilərin millətçi təşkilatıdı, 

dünyanın harasında erməni varsa o təşkilata pul 

göndərir. 

Mən dinib danışmadan sakitcə oturmuşam. 

Qardaşım bayaqdan stolun qırağında yarı-bükülüdü, 

əlləri quş qanadı kimi açıq, başının üstündə, nəsə 

partlayacaq, elə bil.  

-Bəlkə siz millətçi deyəndə el yolunda ölməyi 

deyirsiz, əgər onu deyirsənsə, Şaliko, bil, harasa pul 

göndərmək lazım deyil mənə, yüz canım varsa el 

yolunda yüzünü də uf, demədən qurban verərəm. İndi 

bildim, Şaliko nə deyir.  
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Sevincimdən gözlərim yaşardı birdən-birə, yerimi 

rahatlayıb üzümü qapıya döndərdim...Qardaşım 

tamam ayılmışdı, içməmişdi elə bil: 

-Şaliko, neçə ildi bir-birimizi tanıyırıq, qırx il olar, 

yox? 

-Olar. 

-Az qala, bir yerdə böyümüşük, elə deyil? 

-Elədi. 

Qardaşım nə fikirləşdisə: 

-İstiyirsən, -dedi, - ermənicə deyim. 

-Yox, sən sözünü de, belə şeyi ermənicə 

danışmazlar. 

-Uşaqlıqdan güləşə-güləşə böyümüşük, - əlini 

çörəyin üstünə qoydu. -Sən bu çörək, düzün de, heç 

məni yıxmısan? 

Şaliko bərkdən güldü: 

-Bəs pulu nə üçün yığırıq, yığırıq ki, bir dəfə də 

olsun yıxım səni. 

Mənim tüklərim biz-biz oldu; “bir yerdə 

böyüyənlərin” bir-birindən bu qədər fərqli olmasına 

məətəl qalmışdım. Qapı da elə bu vaxt açıldı. 

Siranuşun üzü gülürdü, gedəndə belə deyildi: 

-Anacan, bunnar yenə dalaşıllar? 

Elə bil Siranuşu gördüyü üçün yadına düşdü: 
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-Nolsun, -dedi ,- sən də məni kimi bıçaq ata 

bilmirsən. 

-Bıçağı atmazlar, Şaliko, bıçağı saxlayarlar... 

Anam Siranuşu süfrənin qıragında əyləşdirdi: 

-Fikir vermə bunlara, çörəyini ye. 

Mən Ağ Pərini xatırlaya-xatırlaya soruşdum: 

-Ana, Ayişə arvad nə təhərdi? 

Anam əslində kimi soruşduğumu bildi, Siranuşa 

işarə eləyib: 

-Yaxşıdı, -dedi, -baxdı, yarasını da sarıdı... 

Kəndə girəndən Siranuşun yuxusu gözünün 

önündən çəkilmirdi,  yuxusundakı uşaq üzü səssiz, 

sözsüz: - ağlama,-deyirdi, - dur, türk kəndinə get, türk 

Tanrısının adını çək, Yekə Ayişə səni sağaldacaq! 

...Siranuş anamla kəndin içindəydi, yuxuydu elə 

bil, hər şey dartına-dartına çıxıb gedirdi, Siranuşsa 

döşlərindən bağlanmış kimiydi, yerisə də getmirdi heç 

yana, “döşünnən asılasan səni...” türkcədən alınma 

belə bir qarğış var, ermənilərdə. Nənəsi takun Asmik 

tez-tez deyərdi: “-Sən kirvənin oğluna ərə get, türkə 

gəlin ol, getməsən, beləcə, döşlərinnən asılı qala-

caqcan...” 

Adamboyu olmuş gicitikanların yanından keçəndə 

öz-özünə danışmağa başladı, öz dilində nəsə deyirdi. 

Saya ana bir şey anlamasa da bunun dua olduğunu 
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bildi, nə deyirdisə üzündə dediyinin ərintisi vardı, kilsə 

şamlarının ərintisi kimi... dualar belə olur, hansı dildə 

deyirsən, de. 

Yekə Ayişə yerdən üzü qapıya oturmuşdu, elə bil 

Siranuşu gözləyirdi, qapı açılan kimi: 

-Kimlərdəndi, -dedi, -bu? 

-Dəyirmançı Lapanın qızıdı... -Saya ana cavab 

verdi. 

-Bunun nənəsi bizim gəlin idi, tanıyırdın? Takun 

Asmik, otur, yanımda, -Əllərinin ikisini də Siranuşa 

tərəf uzatdı, gözlərini yummuşdu, xeyli beləcə qaldı. -

Mən çoxdandı ağrıyan yeri tapa bilmirəm, əlim heç 

kəsin ağrısına uzanmır... 

Əlləri Siranuşun dizinin üstündəydi, göz gətirmiş 

kimi canına yeriyirdi...  

-Amma sənin ağrını tapdım... 

“...Türk alahının adını çək, Yekə Ayişə səni 

sağaldacaq...” Türk allahının adı nədi bəs? Bəlkə səhv 

eləyir, bəlkə belə deməyiblər, allahın başqa adı olurmu 

ki? Bu haqda fikirləşməmişdi, peşmançılıq içində Saya 

anaya baxdı. 

-Bunun nənəsi takun Asmik bizim gəlin idi, 

yadındadımı? Çox gözəl olduğuna görə takun deyirdik, 

ölmüşə... - bir də dedi, görünür başqa sözü vardı, nəsə 

demək istəyirdi. -Türkcə bilirmi bu? 
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-Bilir deyəsən... 

Yekə Ayişənin əlləri artıq onun ağrılarının 

içindəydi, içinin tikanlarını çıxardırdılar...Fikrində, 

“...kökü yamanlamayib,” - dedi, - “ dərinə enməyib...”, 

dönüb xeyli Siranuşun gözlərinin içinə baxdı, 

gülümsədiyini özü bilmirdi,-...işığa qayıtmısan, xəbərin 

yoxdu.”  

-Burasınnan qaynayır, - dedi, əlləri Siranuşun 

ağrıyan döşünün üstündəydi... -Mən qardaşıma görə 

ağrı tutan olmuşam, səni də ona görə sağaldacam, 

mənim gözümün qabağında vurdular qardaşımı, takun 

Asmiklə onu mən görüşdürürdüm, qardaşımı 

Əndrəniyin adamları vurdu, takun Asmiki də alıb 

apardılar... Ağlayaq qardaşımı, - əli hələ də Siranuşun 

döşünün üstündəydi, -burasınnan qaynıyır, - bir də 

deyib giləsinin ucundan sıxdı... 

Siranuş Sumikyanın ulartısı kənddən də keçib 

dağlara- dərələrə yayıldı... 

Saya ananı elə bil divara çırpdılar, qulaqlarını 

tutub yerə çökdü. 

-Sən çıx, qoy bu qışqırsın, qışqırmaq buna 

xeyirdi... 

Saya ana bayırda daşın üstündə oturub mat-

məətəl gözləyirdi. Siranuş hələ də qışqırırdı... 
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-Viran qalmışın qızı, bağrını yarır adamın, ürəyim 

ağzıma gəldi...-Nə qədər oturmuşdu bilmədi, Siran 

Yekə Ayişəylə qapıdan bir yerdə çıxdı: 

-Sudan özünü gözlə, yeddi gün çimmə, döşünü 

canıva bağlamışam, yeddi gün açma... Kişisi varmı 

bunun? - Ərə gedibmi bu? 

-Əri var,- dedi, Saya arvad. 

-Sənin oğlunla oynaşmırdılar? Bu döyüldü? - 

Güldü, gülüşü muncuq kimiydi, yerə nəsə töküldü elə 

bil. - Sən Uğurluya niyə getmədin, erməni qızı? 

Siranuş özündə deyildi, gülümsəməyə çalışdı, heç 

nə alınmadı... 

-Ermənisiz türk kişisi olarmı, bizimkilərin 

ermənidən tutma beş-altı takunu vardı... -Gülüb 

qollarıını qaldırdı, bura kəndin ən yüksək yeriydi, hər 

şey havalanmış kimiydi burda, havalanmışa oxşayan 

Yekə Ayişə də quş kimi uçub gedəcəydi... 

-Sənə hələ kişi olmaz, kişini yaxına buraxma. 

Sabah axşam gəl, sarğını dəyişim, indi nə var sorulub 

çıxacaq, gələrsən, yaxı qoyaram... 

Bir-iki aydan sonra akademik Ulubabyan Siranuş 

Sumikyanın döşünün üstündəki bənövşəyi ləkəyə baxa- 

baxa qalacaq: “...es inça,... es inç...?” Analizin cavabını 

dönə-dönə oxusa da gözlərinə inanmayacaq, bir az da 

keçəcək, özünün halı dəyişəcək, Şaliko Siranın 
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qucağına aldığı paltarını bir yana atıb xəstəxananın 

dəhlizi boyu həkim dalınca qaçacaq: 

-Varjaped yıxıldı, varjapedin halı pisdi...! 

Bu, bir-iki aydan sonranın yuxuya bənzər işləridi, 

ağılkəsməz, amma ən doğru, ən gerçək işləri... 

Bir-iki aydan sonra Siranuş Sumikyan heç fərqinə 

varmayacaq ki, özü də əsəblərinəcən, düşüncəsinəcən 

dəyişib yeni adam olub, içi sakit, ağrılardan uzaq, dinc 

erməni qadını... 

“-Dənizdən dənizə Böyük Ermənistan dövlətini 

qurmayınca, bu yolda türklərdən qisasını almayınca 

heç bir erməniyə dinclik yoxdu...Eşidirsiz?!  

Tumanyan adına erməni orta məktəbinin X-cu 

sinif şagirdləri dik qalxıb qışqırdılar: 

-Yaşasın dənizdən dənizə Böyük Ermənistan! 

Siranuş Sumikyanı elə bil havadan endərdilər, 

gülümsəyib əlindəki təbaşirlə yarımçıq qoyduğu 

kimyəvi düsturun ardını yazır... Pas atma da xəstəlik 

kimi yayıla bilir, metalların da xəstələnməyi var... 

Dörd ildi əsgər kimi boy-boya vermiş bu uşaqların 

sinif rəhbəridi, indi onlara baxıb qanad açıb dənizdən 

dənizə uçmaq istəyir, qışqırmaq istəyir, onun 

yetirmələri hazırdılar, ermənilər hazırdı: 
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-Türklər var hələ də, yuxarılarda da, aşagılarda da 

yaşayırlar, təmizlik işlərinə aşağıdan da başlamaq 

lazımdı... 

Siranuşun dediyi aşağılar bazarlardı, bazarlarda: 

“-Kərə yağı, mayıs yağına gəl, yaxşı pendir var, 

axtarma pendiri, motal pendiri...” deyə-deyə erməniləri 

alverə çağıran türk adamlarıdı, avtobus 

duracaqlarında yol gözləyənlərdi, çölün-bayırın işini 

gərənlərdi; çobanlardı, əkinçilər, biçinçilərdi... 

-Türklərə ölüm! 

Siranuş Sumikyanın şagirdləridi, bunu hamı bilir, 

onların artıq qarşısını kəsən yoxdu...arta-arta, çoxala-

çoxala rayon mərkəzinin küçələrini gəzirlər...  

Dörd il qabaq Siranuş onların əllərinə döyürdü: 

-Ölün, öldürün...! De görüm, de! Öl, öldür...  

Uşaq içini çəkə-çəkə ağlayırdı, Siranuş başını 

qaldırıb göz gəzdirdi. Oğlanlı, qızlı uşaqların hamısı 

qorxu içində müəllimə baxırdılar: 

-Erməni olmağın yolu budu, başqa yolu yoxdu. 

Hamı bir yerdə desin,-əlini qaldırıb saldı. - De, türklərə 

ölüm, de, deyii-in! 

Demirlər... Balaca, arıq, sısqa uşaqlardı, 

qorxudan göz yaşlarını da silmirlər. Müəllimsə qışqırır, 

hrsindən üzü-gözü əyilib: 

-hamı bir yerdə...! 
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hansı küncdənsə hıçqırıq içində səs gəldi: 

-Türklərə ölüm... 

-Elə yox, bu cür böyümək olmaz! Bu səsnən 

yaşamaq olmaz... Düşmən qapı ağzındadı. 

Əlindəki çubuğu sındırıb uşaqların üstünə atdı, 

sonra saçlarını yoluşdurdu, qırmızımtül ipək 

köynəyinin yaxasından yapışıb dartdı, iri, ağ döşləri bir 

qab su kimi yaxasından axdı elə bil: 

-Deyin, deyin, türklərə ölüm...deyin! 

Dedilər, deyə-deyə elə bu fikrə də böyüdülər... 

2kclO3- 2KCL+3O2 Kalium xlor oksidi yazı 

taxtasına yazıb döndü: 

-Elə maddələr var ki, - dedi, - nə qədər qızdırsan 

da parçalanmaz, öz bütövlüyünü qoruyar. Misalçün 

kalium xlor oksid duzu belə maddələrdəndi. Amma 

onu qızdıraraq  Manqan oksidinin MN2O yanınnan 

keçirsək asanca parçalanacaq. Deməli MN2O 

katalizator rolunu  oynayır... -Təzədən döndü, elə bil 

doğrudan da nəsə tapmışdı, sevinc içindəydi. - Baxın, 

bu parçalanmadan tamam başqa maddə alındı; 

Kalium xlorid və 3 atom oksid...-Barmaqlarının onunu 

da şağirdlərinə doğru uzatdı.- Cəmiyyət də belədi, çox 

asanlıqla parçalana bilir. Türklərə dağılmış, bölünmüş 

kimi baxmayın, katalizatorsuz bölünməzlər... Yad elli 

qızlara meyillidilər, pul sevəndilər, Anladınızmı? 
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Böyüdülər, indi əsgər kimidilər, Siranuş 

Sumikyanın əsgərləri... Yaddaşlarında türkləri 

öldürməkdən başqa heç nə yoxdu, amma müəllimənin 

giləsi çiyələk kimi qızaran ağ döşləri yaddarındadı, 

gözlərinin qabağından getmir...Qonşu məktəblərdəsə 

hələ də türk uşaqlarına şərqi oxudurlar: 

Kür, Araz, Ararat, 

Nə gözəldi bu həyat, 

Qardaş olub Hayasdan, 

AZƏRBAYCAN... 

O vaxtdan çox keçib...Öyrətdiklərinin özləri də 

öyrədən oldu, artıb çoxaldılar, dünyanın hər tərəfinə 

səpələndilər. Neçə illərdən sonra müəllimləri Siranuş 

Sumikyanın ad gününə yığışdılar ki, bir-bir qalxıb 

desinlər: “Ağdamda  müəllimi ailəsiylə bir yerdə 

yandıran məndim...” “Bakı-Tiflis avtobusunu mən 

partdatdım...” “ Bizim xəstəxanada bir türk oğlanıyla 

bir türk qızının içini xarici turistlərə satdım...” “ 

Vyanada türk diplomatı mənim əlimlə öldürüldü. 

Yunanstandakı türk diplomatını da biz öldürdük...” “ 

Bakıda, Şəkidə, Qazaxda daşlara erməni əlifbasını mən 

yazdım , indi Gəncədə işləyirəm, Gəncə qalasının 

daşlarına erməni tarixini yazıram...” Bütün bunları 

deməyə gəlmişdilər, gəlib müəllimələrinin 

yaddaşlarında hələ də giləsi çiyələk kimi qızaran ağ 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

döşlərini sarıqlı gördülər. Siran Sumikyan əllərini 

döşlərinin üstünə qoyub ağrıdan gözləri yaşara-yaşara 

şagirdlərinə baş əydi: 

-Mən xəstələnmişəm, mənim qartallarım. Erməni 

qartalları...! 

  Şagirdləri də bir-bir onun sarıqlı döşündən öpüb 

evin bir küncünə, İsa peyğəmbərin çarmıxa çəkilmiş 

ikonasının altına çəkildilər...  

O vaxtdan beş-altı ay keçib, yenidən doğulmuş 

kimidi, ağrısı yoxdu daha...Kimi görür, döşündəki yara 

yerini göstərir: - Türk sağaltdı... -deyir, - türk 

Ayişə...Yaddaşı yoxdu, daha döğrusu, yaddaşı da 

dəyişib, ermənilik eləyə bilmir, erməniliyin nə demək 

olduğu ağlında yoxdu... Bir neçə aydı, dərsdən çıxan 

kimi bazara gəlib türk arvadlarını axtarır: 

-Başınıza dönüm, Ayişə ana necədi? Ona bir inək 

göndərdim, geri qaytardı. Pul da verdim götürmədi, bəs 

mən neynim? 

İndi də akademik Ulubabyan onun analizlərinə 

baxa-baxa məətəl qalıb:“...türk türkə- çarəylə xərçəngi 

sağaldıb...” Həkimlər halı xarab olmuş Ulubabyanın 

başına yığışıblar, iynə vururlar... 

Qapı açıqdı, üz-üzə palatanın çarpayıları görünür, 

yanakı uzanmış yaşlı arvadın başı açıqdı, ağarıb, 

çallaşmış hörükləri Yekə Ayişənin hörüklərinə oxşayır, 
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Siranuş dönüb palataya tərəf gedir: “...türkcə bilirmi, 

bu...?” düşüncəsində yekə Ayişənin səsini eşidir, 

ardınca özünün ağrıdan ulamağını xatırlaya- xatırlaya 

yaxınlaşır. Yekə Ayişə deyil, amma onu kimi balaca-

balaca hörükləri olan yaşlı türk arvadıdı, gözləri 

yumulu olsa da yatmışa oxşamır, əyilib əlindən tutdu, 

arvad diksinib gözlərini açdı, başının üstündə geyimli-

gecimli erməni qadınını görüb küncə çəkildi, uşaq kimi 

qorxub başını örtdü, örpəyini üzünə gətirib yamşandı: 

-Nə istiyirsən? -dedi. 

-Qorxma, -istədi desin ki, mən erməni deyiləm, 

düşüncəsindən keçən bu fikrin mənası özünə də aydın 

olmadığına görə ifadə edə bilmədi, cibindən bir qırmızı 

onluq çıxardıb yasdığın üstünə qoydu. -Mən sənin 

yanına gəlməliydim, -dediyinin mənasını anlamadı, 

başını qaldırıb palataya göz gəzdirdi. –Yenə türk varmı 

aranızda?! 

İki türk qadını çarpayıda dikəlib üst- başlarını 

düzəltdilər, qorxu içindəydilər. Biri dodağının altında: 

-Niyə qoymurlar ağrımızı çəkək... -Bir ilin içində 

bu xəstəxanada eşitdikləri bir anın içində yaddaşından 

iz sala-sala keçib getdi... “Haça Mustafaya nə 

içirtdilərsə, necə iynə vurdularsa kişilikdən düşdü...”, 

“...Qarakəlləoğlunun gəlininin böyrəyini götürüb 

Amerikaya satıblar...”, “...Ermənini vurduğuna görə 
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Ayğır Hasanı  bir iynəyə öldürdülər...” Arvad dizin-

dizin sürünüb divara yapışdı.- Çək əlini...! 

-Qorxma, türk qadını, mən də sizlərdənəm, - diz 

çökmək istəyirdi, niyəsini bilmədən türk arvadlarının 

əlinə-ayağına düşüb yalvarmaq istəyirdi. Əslində də 

bilə bilməzdi Siranuş Sumikyan, bilməzdi ki, içi niyə 

dəyişib...Siranuşun ruhu dəyişmişdi, özünün xəbəri 

yoxdu, bu, bir az da dinini dəyişməyə oxşayırdı... 

-Mən səni tanıyıram... -Türk arvadı bir-iki il 

qabaq rayona qonaq gəlmiş yazıçının şərəfinə keçirilən 

görüşü xatırladı. O vaxt rayon mədəniyyət evində 

işləyirdi... Yazıçı qaraqabaq adamdı, başını qaldırıb 

heç kəsə baxmır, ona görə də yaxşı yadında qalmayıb, 

amma bu, yaraşığından, gözəlliyindən daha çox 

hikkəsiylə türkləri mədəniyyt evinin divarlarına sıxmış 

erməni qadını yaxşı yadındadı, Siran Sumikyan. 

-...Türklər bizim mühitimizi dəyişiblər, indi də 

dəyişirlər, daha doğrusu, korlayırlar. Erməni 

mühitində türk yaşamamalıdı, bu, bəşəriyyət üçün də 

xeyirli olardı, erməni mühitində türk hava 

tapmamalıdı, boğulmalıdı, indi gəlin görək biz min 

illiklərin erməni mühitini yarada bilmişikmi? Yox, 

yarada bilməmişik! 

-Sən o mühiti yaratsan acınnan öləcəksən, 

oturduğun budağı kəsmə, yaxşı fikirləş, türklər sənə 
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çörək verir...- İmirxanlı Ağbilən İsmayıl yerindən 

durub bütün salonun başı üstündən bağırdı.-Türk sənin 

mühitini dəyişir, doğrudu, türk sənin özünü də dəyişir, 

amma yaxşıya dəyişir, türk dili sənin qrabar adlan-

dırdığın qədim erməni dilini də dəyişib, sən türkdən 

tərbiyəni öyrənmisən, millət olmağı öyrənmisən. Bil, bu 

gün sən türklərə görə varsan! - Əlini yuxarı başda, - 

prizidiumda oturmuş yazıçıya uzatdı. - Səhvim varsa 

hörmətli yazıçı Qrand Matevosyan buyursun, desin, 

mən onun əsərlərinin hamısını orijinaldan oxumuşam. 

Türkün nəinki uşaqlarının, itinin də tərbiyə məktəbi 

var, bunu hörmətli yazıçı Qrand Matevosyan 

hamımızdan yaxşı bilir... 

Qrand Matevosyan yenə başını qaldırmadı, eləçə 

başı aşağı əl çaldı... 

Türk qadını bütün bunları bir anın içində 

xatırladığına görə canlanıb özünə gəlmişdi: 

-Mən səni tanıyıram, - dedi, qorxa-qorxa, - sən 

bizi sevməzsən... Sumikyan Siranuş deyilsən sən? 

Erməni yazıçısı gələndə çıxış eləyirdin. 

Siranuş bayaqdan səs eşidirdi, amma bilmirdi bu 

səs nə deyir, bilmək də istəmirdi, əyilib türk arvadının 

dərman qoxuyan üzündən öpdü: 

-Məni sağaldan Ayişə arvada salam de, - türkcə 

dedi, heç kəs onun türkcə danışdığını görməmişdi. 
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Neçə müddətdi tanıyan bilən onun  birdən birə təmiz 

türkcəsinə mat-məətəl qalmışdı. Şaliko bir dəfə dedi: 

-Siran “Qrunk”un üzvlük haqqını vermək lazımdı. 

-Hə, hə, -dedi, - bu ay türk Ayişənin də pulunu 

verməmişik... 

Şaliko ona baxa-baxa qaldı... Bu, Siranuşun 

ölməyiydi, əgər belə deyirdisə, deməli ölüb artıq... 

Səhəri akademik Ulubabuanın yanına apardı... 

İndi Ulubabyanı özünə gətirmişdilər, ayılıb 

Siranuşu axtarırdı: 

-Hanı Sumikyan?! 

Bu vaxt Siranuş Sumikyan döşünü çıxardıb türk 

qadınına göstərirdi: 

-Bax, Ayişədən sonra belə oldu... Görürsən 

sağalmışam, Ayişə sağaltı məni. 

Şaliko onu səsləyirdi deyəsən... İki dənə onluğu 

yastığın üstünə qoyub çıxdı. 

                                       

Əl tarixi... 

   

-Tarixin sərt görünməyinə baxma, əslində maye 

kimidi tarix, daha doğrusu civədi, civədə biclik çoxdu, 

hara istəyirsən ora dırmaşsın, əyilsin, ensin, qalxsın... 

Tarix civə kimi olduğuna görə yaradanını tanımaz, 

tanıtdırmaz; hara çəksən ora gedər, enər-qalxar... - 
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Balacahunlunun maraqla dinlədiyini görüb ürək-

ləndim. -Hörmətli akademik, -dedim, - tarixin 

sonradan qələmə alınması, bicliyin kağıza 

köçürülməsindən başqa bir şey deyil. 

1980 ci illərin yay aylarıydı...Oğlum da başda 

olmaqla məhlə uşaqları gəlib dedilər ki, kimsə bizim 

evin yanındakı daşlara yazı yazır, qalxıb tələsik ora 

qaçdım. 

...Şalikoya oxşayan erməniydi, üzü Biləcər 

stansiyasına baxan sal daşlara erməni əlifbasıyla 

işarələr qoyurdu. Oğlum da yanımdadı, mən nə 

eləyəcəyimi bilmirəm, xeyli dinməz- söyləməz baxdıq...  

...Gözümün qarşısında çox işlər olub, oğurluq 

eləyiblər, cibə giriblər, ev yarıblar, amma indi mən 

erməninin elədiyinə  ad tapa bilmirəm. Daşın tozu üz- 

gözünə yapışıb, min illərin,- antiq dövrün adamına 

oxşayır özü, uzun əyri burnu daş tozunun altında daha 

da iri görünür, üzünün rəngi itdiyi üçün qorxduğu daha 

çox hiss edilir. Məni görüb duruxdu, amma işindən də 

qalmadı, toz içində olan uzun sifəti daşa sarı tuşlandı. 

Mən tələsik evə gəldim, çəkicimi, külüngümü götürüb 

qayıtdım. Erməni məni əli külünglü görüb gülümsədi, 

bu dəfə şox yəqin ki, erməniyə oxşatmışdı, Bakının bu 

məzhəbsiz məhəlləsində əli külünglü kim ola bilərdi ki, 
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ermənidən başqa, fikirləşdi ki, köməyə gəlmişəm. Ona 

görə də soruşmaq istəyirdi: 

-Ay mard, du hayes?57 - Amma ürək eləmirdi, 

soruşmaq istədiyi söz içindəydi deyən boğazı bir az da 

uzanmışdı. Daşların arasından sümbülqıran siçan kimi 

boylanırdı. Mən ona sarı endim, o gülümsəyirdi, bu iş 

üçün aldığı pulu yadına salıb fikrində əlini üstünə 

qoydu. -“ Keç, o daşlara da sən yaz...”- belə demək 

istəyirdi, ona görə də üzünü döndərib sıradakı qa-

yalıqlara baxdı. Oğlum o tərəfdən qaça-qaça gəlirdi, 

uzunsov gözlü, qıpçaq üzlü uşaqdı, erməni onu görüb 

məni tanıyacaq... “qıpçaqların aslan südlü qızları,” 

misrasını fikirləşə-fikirləşə yazılmış daş sırasına tərəf 

getdim... 

“Alçaq erməni, başıva çalacam indi, külüngü! 

Yiyəsiz görmüsən bu torpağı, daşına erməni adı 

yazırsan...mərə kafir?!” 

Bu cür sözlərlə özümü coşdurmaq istədim, amma 

onu da düşündüm ki, dava eləməyə vaxt yoxdu, 

yazılanları tarix olmamış silmək lazımdı, sil qurtar, 

sonra dava elə. Silməmiş dava eləsən gəlib deyəcəklər 

ki, Biləcər qayalıqlarından erməni yazısı tapılıb, bəs, 

deməzsənmi, Biləcər erməni torpağıdı...Axıb 

                                                           
57 Ay adam, sən ermənisən (haysan)? (ermənicə) 
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gələcəklər, əli bayraqlı, özlərini yetirəcək 

Qafqazşünaslar. Biləcəri daşlarındakı yalan onun-

bunun üzünə gülsə də heç kəs üstünü vurmayacaq. 

-Uraaa...! 

Bu düşüncələr altında külüngümü hirslə Biləcərin 

sal daşına çırpdım, ermənicənin A-hərfi qopub yerə 

düşdü... Erməni özünü yığışdırmışdı. Daha  doğrusu, 

nəyi vardısa torbasına yığırdı. Mən onun qaçmaq üzrə 

olduğunu görüb əlimdə də külüngüm üstünə yüyürdüm: 

-Alçaq, sən özünə iş tapmısan?! Bunla ailə 

saxlayırsan.-Şair canım nələr fikirləşdim, demyə. 

Erməni üzü aşağı qaçırdı, bizim məhlənin uşaqları, 

başda da mənim qıpçaq üzlü oğlum, onu daşa 

basmışdılar... 

Amma uşaqlar məsələnin nə yerdə olduğunu o 

qədər də yaxşı anlamırlar; daşa yazı yazan kimdi, niyə 

yazır, mən niyə bu qədər hirslənmişəm...? 

Erməninin yazı yazdığı üç-dörd daşdı, poza- poza 

gəlirəm, toz-dumana qarışıb, vətənçün işlədiyimin 

havası çoşdurub məni. Gözucu baxdım ki, uşaqlar 

tamaşa eləyirlər, qıpçaq üzlü oğlum qürur içindədi. 

Bütün bunları dərindən duyub bir-iki külüng yenə 

endərdim: 

-Uux, alçaq! - deyib üzü aşağı baxdım, əyri burun 

erməni görünmür. Bu iki daşın arasında onu da 
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fikirləşdim, hesabladım ki, bu adamın 45-50 yaşı varsa 

25-30 ildə Azərbaycanımızın  nə qədər daşına eməni 

işarələri həkk etmiş olar... 

Elə külüng də əlimdə bu qərara gəldim ki, mənə 

tamaşa eləyən indicə ermənini daşa basmış gənc nəslə 

milliyədən yaxşı bir dərs verim, deyim millət nədi, xalq 

nədi, xalqın daşı nədi, torpağı nədi, başa salım ki, 

tarix-yurd oğurluğu daşa yazı yazmaqla olur, bir də 

diqqətlə baxdım, çoxu da qıpçaq sifət, əməlli başlı 

ürəkləndim, bizim eradan əvvəl 1Y minillikdə elə bu 

ərazilərdə yaranmış olan qüdrətli Quttubilər dövlətini, 

Lullubiləri, Midiya-Maday dövlətini, Manna, 

Atropaten, Kas- Xəzər, Alban devlətini, Səfəvilərəcən 

fikrimdən keçirib uşaqlara əl elədim: 

-Gəlin bura! 

Onacan uşaqdı, daşların arasından tökülüşüb 

gəldilər, mənə çatıb çəkilib bir qıraqda dayandılar, 

bayaqkı ərkyanalıqları yoxdu... 

-O yazanda biz dayanıb baxırdıq, üç gündü yazır. 

Oğlum kimi qıpçaq üzlü uşaq bunu rus dilində 

dedi. Soruşdum: 

-Adın nədi? 

-Atilla... 

Oğlum bir-iki addım irəli çıxıb mənə yaxınlaşdı: 

-Ata, o azərbaycanca bilmir... 
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-Niyə? - Özümdən asılı olmadan dilləndim. 

-Mat ne pozvalyayet, - Atilla dedi. 

Mənim gülümsəməkdən başqa çarəm qalmadı, 

yaxınlaşıb başını sığallamaq istədim, özünü əlimin 

altından qaçırtdı, əlim bir anlığa havada qaldı, toz-

torpaqlıdı, uşaq yəqin ona görə qaçdı əlimin altından, 

deyə düşündüm. 

-Bəs bunlar kimdi, kimin uşaqlarıdı, bunları da 

tanış elə,- dedim, çəkilib külüngümün yanında 

dayandım, kədərlənmişdim birdən-birə... 

“...Atillanın rusca danışmağı da Biləcər daşlarına 

ermənicə yazı yazmaq kimi bir şeydi... Hə, bizim bu 

Atilla da üstündə erməni yazısı olan daş lövhədi, 

Atillaya da erməni işarəsi vurulub...” deyə fikirləşdim, 

hə, bu temanı işləyərəm, işlənməlidi. Külüngü götürüb 

sonuncu erməni hərfini də vurub yerə sərdim... 

-Ata, bu Qarikdi, - barmaqlarının ucuna qalxıb 

ağzını qulağıma tutdu. -Rəisi gəzdirən erməninin 

oğludu... tanıyırsan? 

“Həə, bizim rayonun milis rəisinin sürücüsü; 

sarışın, həmişə gülən, qılıqlı, nəinki hər kəsə yaxın, 

hamının daxilində olmağı bacaran bir adam, elə belə 

də gözlərimin önünə gəldi. Bu yörələrdə nə qədər adam 

tutuldu, a bala,  ay Qarik, sən də eşit, a mənim qıbçaq 

üzlü oğlum, a sovet məktəbinin istehsal etdiyi məh-
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sullar. Hamı bilirdi ki, bütün bunlar Qarikin atasının 

işidi, dinən yoxdu, amma...” 

Nə isə, gələcək nəslə demək istədiyim milliyə dərsi 

batdı, udquna-udquna külüngümə baxdım, canlıydı elə 

bil, bir göz gətirməyi qalmışdı...    “Qarik atasına 

danışsa, dərsi mənə verəcəklər, erməni yalan olacaq, 

mən gerçək, Biləcər dağlarından qədim erməni yazısı 

tapılıb, onu millətçi azəri türkləri dağıdıblar...bütün 

dünya səs- səs verəcək...” Dırnağımın ucuna kimi 

soyuyub buza döndüm. 

-Ata, bu da bizim Məsidi, tanıyırsan da... 

-Kolbasa...?! - Onu tanıdığım üçün sevinc içində 

qışqırdım. Məsi ağzında kolbasa maşının 

pəncərəsindən baxan yerdə yanında da it gözlərimin 

qarşısına gəlmişdi. “Həə, onun da atası zavmaq 

Abramın itlərinə baxır, seyid Barxudar. Hər axşam 

itləri maşına qoyub gəzməyə aparanda Məsi də itlərin 

kolbasasınnan yeyə-yeyə maşının pəncərəsndən baxar, 

məhlənin uşaqları da  onların ardınca qaçarlar...Həə, 

Məsini mən belə görmüşəm...” 

-Ay sağ ol, Məsi, bəs itlərini də gətirəydin,- dedim, 

külüngümü götürüb daşların arasından çıxdım.  

“Uşaqdılar daa, neynillər eləsinlər, cadəcə mənim 

dərsim qaldı, gənc nəslə demək istədiyim milliyə dərsi. 

Amma dərs demək üçün ilk öncə məktəb olmalıdı, 
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daha doğrusu, yaranmalıdı, məktəb olmur, yaranır, 

necə ki, eyni düşüncə, eyni əxlaq  istehsal edən rus-

sovet  məktəbləri yaranmışdı...” 

Bu fikrin ən doğru cavabını  bir-neçə ildən sonra 

Sevortyan Seda deyəcək, mənsə məətəl qalacam, 

qorxu-hürkü bürüyəcək canımı... 

“-Bilirsən, Leninin cürbə-cür cib dəftərçələri olub, 

həmişə üstündə gəzdirirmiş, gizlin qeydlərini eləyirmiş; 

əsas proqramlarını, planlarını, açıb  deyə bilmədiyi 

siyasi məqsədlərini ora yazıb işləyərmiş, 1924-cü ildə 

vəvat eləyəndə, dəfn mərasiminin baş mühəndisi o 

dəftərçələri götürüb. Eşitmisən, bu haqda? 

-Yox. 

-O mühəndis 1926-cı ildə qaçıb Fransaya, 

“Leninin cib dəftərçələri” adında iri bir əsər yazıb. 

-Hardan bilirsən, görmüsən? 

-Atam gətirmişdi evə, bir həftə ailəliklə oxuduq. 

Qadağan olunmuş kitabdı, - əlini əlinin üstə qoydu, - 

düz bu boyda. 

“Bizim haqqımızda yenə nəsə yazılıb, bizim 

deyəndə də türklərin, yoxsa ermənilər yığışıb gecə-

gündüz oxumazlar.” 

-Nə yazılıb? - dedim. 

-Yeddi yüz səhivəlik kitabdan bircə bəndi 

deyəcəm. Birinci cib dəftərçəsindən səkkizinci bənd: 
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SSRİ-də yaşayan türkləri qəzetlərimizi oxuyacaq 

dərəcədə savadlandırmaq kifayət edər, onnan aqrtıq 

olmaz... - Seda gülümsəyib başını qaldırdı, məni nə 

halda gördüsə, tələsik əlavə elədi- mən deməmişm ki, 

yolddaş Lenin deyib. Düz deməyib? Çobanlara  

savadlanmaq olmaz... -Uzun-uzadı qəhqəhə çəkdi, 

yaşıl bir ağacın altıydı, arxadan məni qucaqlayıb 

yumru bərk döşlərini küryimə sıxmışdı, mən şairlər 

demiş, onun nə vaxt içimə sancılacağını gözləyirdim...” 

“Həə, bizim bilikli,dahi insanlarımız cox olsa da 

görünür bütövlükdə savadsızıq, daha doğrusu, indiki 

günün savadsızı. Yüksək səviyyələrdə gözümüzü 

döyməyimiz də buna görədi... Özünü görməmək, 

anlamamaq, özündən uzaqlaşmaq, kim olduğundan 

xəbərsiz, bütün bunlar Lenin məktəbinin yetirdiyi, 

istehsal etdiyi məhsul deyilmi...” Bu fikirlərlə evə tərəf 

gedirəm, Biləcər qayalıqlarından baxanda Bakının bir-

birindən seçilməyən yeni binaları, evləri-eşikləri ayağım 

altındadı, külüngümü yerə söykəmişəm, dizimin 

dibində qulaqlarını sallayıb durub. Bir-birindən o 

qədər də seçlməyən gənc nəslimizi bir də görmək 

istədim, döndüm, özləri görünmürdü, qayalıqlardan 

səsləri gəlirdi...” 

Deməli rus kimi böyüməlisən, bir türkün rus kimi 

böyüməyisə erməni olmaq deməkdi. Evə qayıdandan 
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sonra da bu fikirlər başımdan çıxmadı, yerimə uzanıb 

gözlərimi yumdum; məni bürümüş qorxunun içində 

yaxamdan yapışıb  silkələyirdilər, “Biləcər 

qayalıqlarindakı erməni yazılarını niyə dağıtmısan...” 

Qarikin atasının səsiydi. Deyirdim, indi kimsə elə bu 

səslə qapını döyəcək, gəl, deyəcək, gəl, görək 

neynəmisən.  

Doğrudan da günlərin birində elə həmin səslə 

qapımı döyüb apardılar məni: 

-Bilirsən, ağlını başına yığ, mənim rayonumda it 

pişiklə, qurd quzuyla dolanır. O qırıb dağıtdığın daşın 

tozunu yedirdərəm sənə! - Rəisin özü dindirirdi məni. - 

Nə təhər olur əə, Sevortyanın qızıynan kef eliyirsən, 

əlifbasını bəyənmirsən amma. Elə Sevortyanın qızına 

görə də bağışlayıram səni, get, erməni qızıyla kef eləyə-

eləyə  yaşa... 

Çaşmış halda ayağa durdum, elə qapıya 

çatmışdım ki, arxadan səsi gəldi: 

-Eşit, əə, şairə-zada oxşayırsan özün də, evlənərsən 

birdən, Sevortyanın qızıyla, - barmağını mənə tuşlayıb, 

- bax, haa, əlimnən qurtara bilməzsən! -dedi, güldü. 

Rəis özü demiş, hamıyla məzələnəndi; bu gün də 

mənimlə məzələndi. Qoymadı fikrimi axıracan deyəm. 

Nə qədər dedim: 

-Rəis, bir erməni Biləcər daşlarına... 
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Sözümü ağzımda qoydu: 

-Ə, nolsun?! Nolsun, Biləcər daşlarına kimsə yazı 

yazır...?! Birincisi, nə bilirsən, o yazını yazan ermənidi? 

- Susub xeyli üzümə baxdı, mən sözün əsl mənasında 

inandım ki, o, bu arada pullarını xatırladı, yağlı tox 

baxışlarını üzümdən çəkmirdi. -Hıı, nə bilirsən? Bəlkə 

özümüz yazırıq... 

-Biz ermənicə bilirik ki...? - Mənim bu 

sadəlövhlüyüm, daha doğrusu, avamlığım, ona ləzzət 

elədi. 

-Ə, pul olan yerdə niyə bilmirik, ermənicə bilmək 

nə mənədi ki. Sən özün yazmazsan bəyəm? Yazarsan, 

pul versələr lap gedib Sevortyanın evində yazarsan, - 

birdən elə bərkdən güldü ki, diksindim. -Amma 

Sevortyanın qızını yaman tapmısan! 

-Məsələ kimin yazmağında deyil, naçalnik, indi 

Biləcər dağlarını axtarsalar içinnən erməni yazıları 

çıxacaq...-Mən tələsik dilləndim ki, sözümü kəsməsin, 

Sevortyanın qızı məsələsinin də üstündə çox 

dayanmasın. 

-Çıxsın daa, nolsun, o da bir bəzəkdi, qədimlikdi. 

Birdə ki, sən Sovet İttifaqında yaşayırsan, yadınnan 

çıxartma, Sovet İttifaqı olan yerdə nə Ermənistan, nə 

Azərbaycan...! 
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Pərt olsam da naçalnikin yanından necə çıxdığımı 

bilirəm... Onu da fikiləşirəm ki, bizi idarə eləməyə nə 

var; asanca bir şeydi, köksüz, nəcabətsiz, dibçək 

bitgiləri kimi yerdən aralı, taxtaların, daşların üstündə, 

dilsiz, ağızsız...  

Nə isə, yolun sağına soluna baxmadan yolu 

qarasına keçdim. Dayanıb rəisin yaşını hesablayıram, 

düz gəlir, “Leninin cib dəftərçələrinin açdığı 

məktəblərin şagirdi, tələbəsi...” Bu ifadəni bir neçə kərə 

dodaqaltı pıçıldadım. Rəis demiş, hə, nolsun, tələbə 

vaxtlarımda heç nədən qorxmazdım,  elə qorxmaz 

olaraq da dalaşa-dalaşa universiteti bitirdim, indi işsiz-

gücsüz ortalıqlarda qalmışam... 

“...Azərbaycan üçün ermən istehsal edən rus-sovet 

məktəbləri...” Çap etdirə bilməsəm də elə bu haqda 

yazım, qalsın, heç olmasa içimin tikanları çıxsın. Bu 

fikirlərlə binaların arasında dayanmışam, qışqırmaq 

istəyirəm. Qorxu, vahimə bürüyüb məni, bu, dolana 

bilməmək qorxusudu, hər şeydən əvvəl, tək bir 

anamısa dolandıra bilməyəcəyəm...Əslində bu da deyil, 

özümü alladıram, sadəcə fikirlərim ilişib boğazımda 

qalıb, “xalq hələ millət deyil...”, “millət xalqın 

nəcabətli, təmiz qolundan yaranmalıdı...” Bəlkə 

sınıram, özümnən xəbərim yoxdu, məhv oluram bəlkə, 
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rəisin qarşısında nə günə düşmüşdüm, o nə səsdi, 

çıxırdı mənnən... 

“Türkləri vəzifəyə qoyanda tələsmə, seç, 

savadsızları iş başına gətir, o da ətrafına öz 

savadsızlarını yığacaq...” İnsanı seçməyə nə var ki, gör, 

rəisi necə tapıblar, gör Balacahunlunu necə 

işləyiblər...Qardaşım bir kəlmə rusca bilmir, amma hər 

cümləsində üç dənə rus sözü işlədir. Nolub deyir, bizim 

söz deyil? “Splaşnoy...”gülür özü də ləzzət içində. 

Özünə gəlib bir də soruşur: 

-Sən canın, splaşnoy bizim söz deyil? 

Rus üçün, rus dövləti üçün istehsal olunmuşlar...  

-...neynim mən, akademik Balacahunlu, daha da 

hisslərimi itilədin, mən də gərək auditoryalarda toz 

kimi içimizə hopdurduğun kökü Leninin cib 

dəftərçələrində olan məktəb proqramlarıyla, 

dərsliklərlə böyüyüb hamıya, hər şeyə oxşayaydım, hər 

şeyə oxşayansa, özün yaxşı bilirsən ki, heç nəyə 

bənzəməz... 

İndi 80-ci illərin ortalarıdı, rus-sovet 

məktəblərində bizdən fərqli olaraq özlərini anlamaqla, 

daha doğrusu, özlərini yenidən qurmaqla məşğul olan 

ermənilər də bizi kimi rus- sovet məktəblərini 

bitirdilər...Bəs Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini, 

Ermənistan əhalisinin 90 faizini təşkil edən azərbaycan 
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türklərini, bütövlükdə Qafkazı bürümüş erməni 

qasırğası hardan gəlməyə başladı?! 

 Bəs, bizim torpaqların hesabına yaranmış 

əldəqayırma Ermənistan Respublikasının müharibəsi 

də əldəqayırma olacaq daa, hörmətli akademik 

Balacahunlu. Müharibələrin min cür üzü var, bu da bir 

üzü. Siz bunu niyə  anlamadınız? Ermənilər, bütün 

türklərə ölüm, şüarları deyəndə, bizə şərqi 

oxudyrdunuz: 

Kür, Araz, Ararat, 

Gözəldi bu həyat... 

Qardaş olub Hayastan, 

Azərbaycan... 

Biz böyüyüb tamam tərsini gördük, səhvin 

dərinliyinə bax, yoldaş akademik Balacahunlu.  

“...Bu səhvləri düzəltmək üçün oxuduğumuz 

mahnıları qusmalıyıq, ürəyimiz bulanmalıdı, 

ögüməliyik, aldığımız təhsili- bilgini yaddaşımız 

götürməməlidi, biz öyrəndiyimiz tarixi qusub geri 

qaytarmalıyıq ki, təmizlənək, mümkündümü bu?!”  

...Seda tül xalata bükülüb üz-üzə oturmuşdu, 

xalatdan başqa əynində heç nə yoxdu, çıl-çılpaqdı, 

əlindəki badəni ətli- dolu dodaqlarının üstündə 

saxlayıb mənə baxır, içmır, üz-gözünün sakit, yumşaq 

olmasından bilirəm ki, mənim bu əzabım ona xoşdu: 
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-Yaxşı ki, sənnən uşağa qalmamışam, -deyir. –

Uşağa qalmış olsaydım, yəqin ki, bağrım çatdayardı. 

Mən onun bu sözündən sonra atasını xatırladım, 

Mamvel Sevortyanı... Milis mayoru Mamvel 

Sevortyan, həmişə boynu içinə batıq, üzü çiyinlərinə 

sarı, elə bil ağzı çatsa paqonlarını gəmirəcək... 

-Türkə heç itimi də vermərəm! İstəyir qızımla lap 

yüz il gəzsin... 

Milis mayoru Sevortyan mənə eşitdirir, gəldiyimizi 

görüb yəqin, Sedayla əl-ələ tutub yaxınlaşırıq. İki 

mərtəbəli həyət evləridi, vağzaldan azca yuxarı küçənin 

o başınacan sırayla düzülüblər. Evlərin özündə, 

görkəmində yəni, ermənilik yoxdu, səs-küyündə, 

geyim-gecimində var... 

Seda məni həyət qapısının ağzınacan apardı. Bir 

neçə müddətdi, anlamışam ki, Seda məni həyətə, həyət 

adamlarına, atasına göstərmək istəyir... Həyət qapısı 

açıqdı, məni qapının ağzında qoyub atasının üstə 

qaçdı, atasını öpüb, nəsə dedi... 

-Mayorun qulağına nə pıçıldayırdın? - Səhəri gün 

görüşən kimi soruşdum. - Düzün de! 

-Dedim, narahat olma, türklərə mən sənnən də 

çox nifrət eləyirəm. Belə deyəndə hirsi soyuyur. 

-Həə, mən də deyirəm, dodağının altında niyə 

gülümsədi, birdən- birə... 
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O vaxtdan bir-iki ay keçib, elə bir-iki aydı mayor 

Sevortyanın gözünə görünmürəm, heç görünmək də 

istəmirəm... 

Nə isə, Seda mənim cavabımı gözləyir, bilirəm 

istədiyi məni özümdən çıxartmaqdı, çıxım da. Başımı 

qaldırıb baxdım, anlayım görüm nə deyir, daha 

doğrusu, nə demək istəyir: 

-Mənə də xoşdu ki, mənnən uşağa qalmamısan, 

erməni olacaydı da. -dedim. - Sənnən çıxanın türk 

olmağını istəmirəm...” 

Biləcər qayalıqlarından şəhərə tamaşa eləyirəm, 

fars yönlü insanların, daha doğrusu, tədqiqatçıların 

yüz-yüz illərdi Badü-Kübəyə döndərmək istədikləri 

amma bacarmadıqları doğma Bakı şəhərinə...heç kəs 

Badü-Kübə demir, ən sağlam olanı elə budu. Bayaq 

milliyə dərsi demək istədiyim gənc nəslin səs- küyü 

məhləni götürüb, bu da anlaşılandı, elə bil bayaqkı 

kimi ermənıni daşa basıblar. 

Heç nə, mənim sözüm akademik Balacahunluyadı, 

bu kiçik hekayəni də elə olduğu kimi ona göndərəcəm. 

 

Atın gülməyi... 
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Ağbilən İsmayılı rayonun milis rəisi Ulubabyanın 

qapısından içəri iki milisioner keçirti, hərəsi onun bir 

qolundan tutmuşdu. 

-Siz gedin... 

Milis nəfərləri dalı-dalı çəkilib qapıdan çıxdılar. 

Akademik Ulubabyanın atası Mkrtç Ulubabyan 

başını qaldırıb baxdı ki, görsün, Ağbilən İsmayılın 

döyüldüyü bilinirmi... Bilinmir, üzü-gözü təmizdi, 

çallaşmış saqqalı tumarını itirməyib. Hə, belini 

düzəldəmmir, deyəsən, belinnən vurublar, lap yaxşı. 

Ağbilən İsmayıl doğrudan da belini düzəldə bilmir, 

ayaq üstə güclə dayanıb. 

-Yaxın gəl, - milis rəisi masanın üstündə boydan-

boya açılmış süfrəni göstərdi. - Bax, burda süfrənin 

qırağında altı adam var, hərəsi bir sual verəcək, sənə... 

-üzünü yanındakı adama tutdu. 

Yanındakı qırma saqqallı adamdı, başını 

qaldırmadan rus dilində soruşdu: -Na kakom yazıke 

qovorit on?58 

Mkrtç Ulubabyan: 

-Bütün dilləri,- dedi.- Na vsex yazıkax.59 

Qırma saqqallı adamı elə bil səksəndirdilər: 

-Na armyanskom toje?60 

                                                           
58

 Hansı  dildə danı şa bilir, bu? (rus) 
59

 Bütün dillərdə...(rus ) 
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-Daje luçşe nas...61 

Ağbilən İsmayıl ətrafını o qədər də yaxşı anlamır, 

olanlardan daha çox olacaqları hiss eləyir. Yuxusu 

bayaqdan gözlərinin önündən çəkilmir... əlində yarısı 

sındırılmış araq şüşəsi tutub. Üstündə süfrə açılmış 

masa da yuxuda gördüyüdü, yuxusunda gördüyü 

masanın üstü qanla örtülüdü, bir küncündən qan 

damcılayır... 

-Qonagın kim idi? - Qırma saqqallı adam ermənicə 

soruşdu. 

Ağbilən o gecəki qonagının özündən tez atını 

xatırladı, at eyvanın orta dirəyinə bağlanmışdı, həyət-

bacaya bir-iki gözətçi qoyulmuşdu; gələn-gedən olsa 

xəbər verəcəydilər. 

-Oğul-uşağı yığ, gecəylə keçək o üzə...ona görə 

göndəriblər məni, - pəncərənin ağzında üz-üzə 

dayanmışdılar, qonaq xırıltılı səslə pıçıldayırdı. - 

Dedilər hmısını yığ gətir. 

-O vaxtlara baxma, indi keçə bilmərik, qırallar 

hamımızı. 

-Gözləyəcəklər bizi...o yanda da bu yanda da 

adamımız var. 

                                                                                                                 
60

 Erməni dilini də? (rus) 
61

 Bizdən də yaxşı ...(rus) 
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Birdən birə at dartınıb yüyəni qopartdı, pəncərəyə 

sarı yeriyib içini vura-vura oxrandı. 

-Gələn var, - dedi qonaq, qorxusundan dişi dişinə 

dəydi, dişlərinin səsi gəldi, elə bil qapı açılıb örtüldü. 

Bir yerdə bayıra atıldılar. 

-Hər tərəfə adamlar qoyulub, bir şey olsa... 

-At səhv eləmir, - dedi qonaq, ata sarı yüyürüb 

yəhərə aşırıldı...At elə bil gülürdü, atın gülməyi 

Ağbilənin yadında da elə beləcə qaldı, gülər üzlü at... 

-Nəyə gəlmişdi? Neçə nəfər idilər? Sərhəddən kim 

keçirtmişdi onları? Hardan keçirtmişdilər? 

...Alapaça atdı, pəncərənin ağzında zəif-zəif 

közərən şamın işığında ötəri görünməyiylə yadda 

qaldı,- vallah atın üzü gülürdü, yiyəsini belinə alıb 

sevinə- sevinə gözdən itdi... - anası Yekə Aişəyə 

deyirdi. “Ana, vallah mən atın gülməyini gördüm...” 

Səhəri elə məktəbdən apardılar... 

İndi Ulubabyana baxa-baxa qonağın atını 

xatirlayırdı... “vallah atın üzü gülürdü...” Özünün 

gülümsədiyindən xəbəri yox idi. 

-Necə demisən...?- Mkrtç Ulubabyan əlini qırma 

saqqallı adamın əlinin üstə qoydu. - Familyası türkcə 

olan ermənilər xristyan azərbaycanlılardı, yəni 

albanlar, hıı? Qarabağ, həə?! - Silkələnə-silkələnə 

güldü. - Mən də? Ulubabyanam dəə, mənim də familim 
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türkcədi... -masanın aşağı başında oturana işarə elədi, - 

araq süz...onun da coyadı türkcədi, burda çoxunun fa-

mili türkcədi elə. 

Badələrə araq süzüldü. Ulubabyanın yanında 

oturmuş kök, iri gövdəli adam dünən Ağbilənin 

döyülməyinə rəhbərlik eləyirdi, sonra irəli yeriyib 

təpiklə qarnına vurdu...“alçaq türk, sən mərəkədə nə 

oxuyursanmış, Mqlo musurman olacaq, Alı dayı... Sən 

bunu kimə deyirdin, bizim rəisimizə?...  

Bektaş müridləri təsəvvüf mahnıları oxuyur, beş-

altı müriddi, üçbucaq şəklində düzülüblər, biri ortada 

qabal yerinə tənəkə çalır, oynayanlar var, içlərini vura-

vura kiminsə oynayıb-oynayıb cəzb olmasını 

gözləyirlər; ruha qarışıb yox olacaq... 

Cənnətin bülbülləri 

Oxur, Allah deyu-deyu... 

Belə bir məqamda bir neçə kənd müəllimi girdi 

içəri, kənd məktəbinin rus dili müəllimi Mukuç 

Xanzadyan da aralarındaydı. Müridlərdən biri: 

-Onları çıxardın, - dedi, - içgilidilər, günahdı. 

Doğrudan da içmişdilər, bu gün onlardan bir 

neçəsi kommunist olmuşdu, partiya sıralarına 

keçirtmişdilər onları. 

-Gedin, - dedi, Partkom, iclasdan sonra, - görün 

kimdi, kənddə meyxana eliyir, gedin, siz də oynayın... -
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Niyəsə çiynini qısa-qısa güldü, bunu hamıdan yaxşı 

Mukuç Xanzadyan anladı ki, partkom nəyə güldü. - 

Gedin, -dedi, Partkom bir də. - Gedin oynayın, 

meyxanada, sonra gəlib gördüklərinizi danışarsınız... 

Müıllimlər çıxmaq yox, əksinə oynayanlara 

qarışıb oynamağa başladılar, ən çox atdanıb düşənsə 

Mukuç Xanzadyan oldu. Müridlər susmuşdular, indi 

də müəllimlər oxuyurdu, oxuyub Mukuşu 

oynadırdılar... 

-Mıqlo musurman olacaq Alı dayı, 

Bu yurd Alosman olacaq, Alı dayı... 

-...Səndin oxuyan?   “....Mıqlo musurman olacaq,”  

deyən səndin? Osmanlı gələcək, hə? Alosman, hıı?! 

...həə, müəllimlər Partkomun tapşırığıyla 

müridlərlə məzələnirlər... Ağbilən heç orda olmayıb, 

amma adı deyilməlidi, belə lazımdı, çatdıran belə 

çatdırıb. 

-Yeşyo raz... -müəllimlərdən hansıdısa tənəkə 

vuranla üz-üzə durub drijorluq eləyir... 

Ağbilən kök, irigövdəli adamın, -Qaraginin 

cavabını verə bilmir, ötən günləri xatırlayır, özündən 

xəbəri yoxdu, heç bilmir, danışırmı danışmırmı... 

-Ağrıya öyrəşdi bu, döyülməklə heç nə deməyəcək, 

vurduqca gülür, bəlkə yandıraq?! -Qaragin belə deyib 

dikəlmək istəyir. 
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...Yuxusunda araq içirdirdilər... Başından aşağı 

araq tökülürdü, amma əlində yarısı sındırılmış araq 

şüşəsi vardı, hardandı, özü də bilmir, sonra şüşəni 

harasa çırpdı, harasa yox, əl gördü masanın üstündə, 

çırpınan əl...sınmış, bıçaq kimi tiyələri olan şüşəni 

həmin ələ sancdı...İndi özünün gülümsədiyindən xəbəri 

yoxdu... üz-gözünü dolaşan gülüş o qədər dincdi ki, üz-

ləri üzlər görmüş erməniləri çaşdırıb. 

Mkrtç Ulubabyan yanındakı kök, irigövdəli 

adamla, Qaraginlə baş-başa verdi, o da yarıpıçıltıyla: 

-Yandırmayaq, içirdərik indi...danışar, - dedi, 

altdan yuxarı yenə Ağbilənə baxdı. - Ermənilər haqda 

necə demisən? Nə xalqdı, nə də millət...xalqla millətin 

arasında, həə?! O nə deməkdi, necə başa düşək? Sən 

danış Ağbilən, qorxma, doğru sözümdü, mən sənə 

kömək etmək istəyirəm, bax, bu adamları da ona görə 

yığmışam... Sinif otağında necə demisən eləcə... ermə-

nilər kilsədə yalanarla doldurulur, buraxılır, 

boşalanacan da yol gedirlər, boşalanda kilsə təzədən 

yığır, üfürür onları, hıı? 

Kök, iri gövdəli Qaragin özünü saxlaya bilmədi: 

-Turki mera... -deyib süfrədəki araq şüşəsini 

götürdü, dikəlmək istədi. Ulubabyan əlini onun əlinin 

üstünə qoydu. Qaragin təzədən çəkilib yerinə yayxandı, 
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əlindəki araq şüşəsini elə ordan süfrəyə tulladı, şüşə kül 

qabına dəyib sındı... 

Ağbilənin yuxusu bir-bir üzə çıxır, canı suya 

çəkilir elə bil, rahatlaşır, ağrıları azalır, içinə dinclik 

çökürdü. Amma yuxusunda masanın bir küncündən 

damcılayan qan idi, araq yox, amma indi sınmış araq 

şüşəsindən araq axırdı. Hər şey yuxuda gördüyü 

kimiydi. Sınıq şüşəni götürməkdən özünü güclə sax-

ladı... 

-Hə, “...ermənilər bir xalq kimi heç nə 

yaratmayıblar. Xalqların yaratdıqlarısa bəşəriyyətin 

proqramıdı, bu proqramda ermənilər yoxdu, yalanları 

var...” bütün bunlar sənin sözündü, sənin elə özünkülər 

yazıb göndərib, budu bax, məktub, sən demisən 

sinifdə. Düzdü?... Sınmış araq şüşəsi lap əlinin 

altındadı, əlini uzatsa götürəcək... 

“...Millət kimi bir görünsələr də ayrı-ayrıdılar, 

amma  ayrı-ayrılıqda olsalar da işləri birdi. Onu da 

deyək ki, hələlik dünya ictimaiyyətinə bu cür 

görünməkləri sərf  eləyir...” bu isə mənim sözümdü, 

Ağbiləndən eşitdiyim sözlər... illər keçəcək, Sevortyan 

Sedaya deyəcəm. 

...Universitetin sonuncu kursundayıq, artıq heç 

kəs bizi ayrı görmür, dərsdən çıaxan kimi bir-birmizi 

axtarırıq. Qrupumuzun qızları adımı dəyişib Kərəm 
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qoyub... “Təzə Əsli Kərəm dastanı yazırlar...” dedilər, 

yoruldular, əllərini üzdülər mənnən.“ -Ermənilər millət 

kimi bir görünsələr də əslində ayrıdılar? Belə demək 

istiyirsən?!” - Seda başını qaldırmır, yəqin hirsindəndi.-

Bu haqda fikirləşərəm, - deyir. - Amma sən də fikirini 

izah eləyərsən, bu cür ağzına gələnə oxşayır. 

-Yaxşı mən izah eləyərəm, sən atana demə, hələ. 

Mayor Sevortyana, aləmi qatacaq bir- birinə. 

-Niyə, deyəcəm, qoy o da fikirləşsin...erməni 

deyil?!. Aləmi də qatır qatsın...” 

 

*** 

                                              

Ağbilən İsmayıl bizə dərs demədi, amma demiş 

olduğu sözlər, görmüş olduğu işlər, fikirləri, düşüncələri 

bütövlükdə götürəndə kəndin canında, mənasında dərs 

kimi yaşayırdı, daha doğrusu, illər boyu özü 

olmayanda belə kəndin-kəsəyin içində hər kəsdən 

xəbərsiz uşaqlar böyüdür, tərbiyə eləyir, səhvləri, 

yanlışlıqları düzəldirdi, sözü-söhbəti məclislərdə-

yığnaqlarda söylənilirdi. 

“ -Belə müəllim idi, Ağbilən, uşaqlara dil 

öyrədirdi, elm öyrədirdi, - kəndin yaşlı adamları həmişə 

onnan danışırdılar.- Deyirdi, yaxınlarınızı təkcə 

yaxınlıqda axtarmayın, uzaqlarda axtarın, uzaqlarda 
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da yaxınlarınız var...Belə şeylərinə görə də kökünü 

kəsdilər, bir anası yekə Ayişəni saxladılar. O da bax, 

göz dağı kimi təpənin başında qalıb...” 

Aşıq Ayvaz onun şerlərini oxuyardı, məclislərdə... 

-İmirxanlının yazdıqlarını saza gətirə bilmirəm, - 

deyə- deyə Ağbilənin sözlərindən oxuyub yığnaqlar 

yola salırdı... 

Yüz il oldu, səni sevdim yüz il mən, 

Çatammadım get, ardınca üzülməm... 

...Ağbiləni qara maşına qoyub aparanda səhər 

tezdəndi. Həmin kök, iri gövdəli adam, Qaragin 

qabaqda oturub, Ağbilən arxada iki nəfərin 

arasındadı, kəndin içiylə keçirlər...Bütün kənd yola 

çıxıb, amma başını qaldıran yoxdu, hamı yerə baxır. 

Kök adam üz-gözünü bürümüş geniş təbəssüm içində 

kənd camaatını seyr eləyir, az qalır əl eləsin, əlləri yan-

yörəsində vurnuxur, ovucları gicikməklə, yəni iştahla 

doludu...bir azdan türk döyəcəkdi, başından yekə 

danışan bir türk öyrətmənini salacaq təpiyin 

altına...uux, ağzı-gözü qan içində, heyif ki, öldürmək 

olmaz, uşaqlara kef verərdim... 

-Adın niyə ağdı? Niyə Ağbilən deyirlər sizə? - belə 

deyib qanrılıb baxdı...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Eeeeey, Ağbilən İsmayılın üzü batıb içinə, çəkilib- 

çəkilib, odu, haralarda görükür... maşınnan da o 

tərəfdə... 

-Sən ermənicəni bizdən yaxşı bılırsən, ona görə 

bağışlayıram səni, yoxsa güllələyərdim indicə. -Dönüb 

o birilərinə baxdı. - Lax yumurtaya ermənicə nə 

deyirlər, bilirsiz? Ermənisiz, deyin görək. 

Maşındakılar çiyinlərini çəkib bir- birinə baxdılar. 

-Bax, bu türk bilir, - Qaragin əlini Ağbilənə sarı 

uzatdı,- Laxloxuma, doğrudu, turki dığa?  

İndi də masanın arxasında söyüş söyən bir budu, 

bayaqdan dodaqlarının arasında mızıldana-mıızıldana 

söyüş söyür: 

-Türk köpəyoğlu, döydüm, danışmadın, 

yandıraram, danışarsan, sənnən söz soruşurlar cavab 

ver. 

Ulubabyan  onu yenə sakitləşdirdi: 

-Sakit ol, Qaragin, nahaq da döymüsüz, indi 

biznən yeyib içər, sonra da danışar, suallarımıza cavab 

verər. - Üzünü Ağbilənə tutdu. - Otur biznən iç, 

içməsən, deyəcəm, bütün şüşələri boğazınnan içəri 

tökəcəklər... 

Yuxusunda başından aşağı araq tökülürdü, sonra 

niyəsə arağın rəngi dəyişdi...masanın küncündən qan 

damcıladı. 
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...Hə, Qaragin əlini yzadıb süfrədən şüşə qırığını 

götürmək istəyir...qırılmış araq şüşəsini... Elə bildi bu 

əl yuxusundan çıxdı, Qaraginin yekə iri gövdəsi 

masanın üstə əyilib...Ağbilən İsmayıl bir anlığa 

gözlərini yumdu, özünü boğazı qanlı gördü, haradısa 

yuxarıdan baxırdı. Kök adamın əli masanın o ya-

nından bu yanına ayrıca bir canlıymış kimi qıvrıla-

qıvrıla şüşə qırığına sarı gəlirdi... Ağbilənin özünün 

belə xəbəri olmadı, sınmış şüşəni götürdü də öz 

boğazına çəkdi... qan şoralandı, bir onu bildi ki, üzü-

gözü qana bulandı... heç ağrı hiss eləmədi, fərəh 

içindəydi, hər şey yuxudan gəlirdi onsuz da, öz qanı öz 

içinə bağlanmış bağ kimi axıb gedir, onu da dadlı bir 

tam içində dartıb aparırdı. Yan-yörəsində əllər çoxdu, 

qana bələnə- bələnə qaynaşırdı... masanın qırağından 

hərə bir yana dağılmışdı, pəncərə sındı deyəsən, sonra 

güllə səsi gəldi, çiynindən də qan axmağa başladı, 

amma bayaqdan axan qanın yanında bu heç. Şüşəni 

boğazına bir də sancdı...Bu arada onu da fikirləşdi ki, 

Qaraginin əli ağır deyil, dünən nə qədər vururdu 

ağrıtmırdı, ağrıdan onun söyüşləriydi, “ -sənin türk 

olan ananı...” Amma belə, yəni bu cür boğazı kəsilmiş 

necə yaxşıymış, yaşamaq necə gözəlmiş, isti, yumşaq 

qanı yaxası boyu axır, ləzzətdən, daddan, tamnan yerə 

uzanmaq istəyir, əlindəki sınmış araq şüşəsini yenə 
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harasa sancır, əldi deyəsən, kök-koppuş əl, həə, yuxu-

sunda da görmüşdü axı, Qaraginin əli... ahaaa, hər şey 

necə varsa  eləcə donub qalır... 

 Mkrtç Ulubabyanın özü də, iş otağı da qan 

içindədi...Hər şey o qədər birdən birə oldu ki, heç kəs 

özünə gəlməyib, elə bil səhər açılandan beləymiş, 

hamının üzü-gözü, üstü-başı qan içində... 

Qaraginin qışqırdığını da indi eşidirlər. 

-Susss...! -deyir, Ulubabyan əlini dodaqlarının üstə 

qoyur. -Suss, səs eləmə! 

 

Yağ oğurluğu... 

 

Gün əyilib, sərin yaz havasıdı, rayon bazarının 

çıxacağında dinməz-tərpənməz dayanmış Dəmir kişini 

heç kəs evə apara bilmir: 

-Yox, - deyir, Dəmir kişi, - elə belə adam deyildi, 

hörmətdi bir erməni kişisiydi, bax, budu, əl ağacını da 

mənə verdi, bir vedrə yğı da götürdü, dedi gedim, pulu 

gətirim gəlim, budu onun əl ağacı. - Erməninin verdiyi 

əsanı göstərir. - Gələcək, -deyir, -gəlməyə bilərmi, 

əlinin ağacı budu, məndədi. 

İşini qurtarıb bazardan çıxan kənd adamları 

başına yığışıb: 
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-Gəlmiyəcək, - deyillər, - səhərdən gedəndisə indən 

belə gəlməz. 

Dəmir kişi məətəl qalıb, ayağının ucuna qalxıb 

ora-bura boylanır, istəyir çağırsın: 

-Adını soruşaydım gərək, - deyir öz-özünə. Dönüb 

bir-bir yanındakılara baxır. - Mən neynim, ağsaqqal 

adam idi, gözündə gözlük, başında fəs, belə, yannarı iri 

papaq, - əlini qaldırıb havada dairə cızır. -Mənnən üz-

üzə durub, ey türk, deyir, pul qalıb evdə, özüm, deyir, 

odu, o binada yaşayıram, bəs məni tanımırsanmı, al, - 

deyir, - əl ağacımı da tut, indi pulu da gətirib gəlirəm, 

deyir. Necə vermiyim mən?! -Yerində fırlanır, az qalır 

ağlasın. - Məni yandıran yağ deyil, aldanmağımdı. 

Amma yox, gələcək o adam, bilirəm ki, gələcək. Yəqin 

yolda izdə yıxılıb, başına nəsə gəlib... 

Milis idarsinə çatanda növbətçi onları elə küçədə 

qarşıladı: 

-Nolub? Kim lazımdı? 

-Qaraginin yanına getmək istəyirik, bizim 

uçastkovının. Bu adamın yağını aparıblar, pulunu 

verməyiblər... 

-İndi iclas gedir, sonra gələrsiniz... 

Milis idarəsinin qapıları şaqqıltıyla üzlərinə 

bağlandı.  
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Rəis Ulubabyanın otağında isə axar qan canda 

qalmamışdı, axıb qurtarmışdı. Axşam günəşinin işığı 

pəncərədən düz Ağbilən İsmayılın üzünə düşmüşdü, 

ağappaq işıq içindəydi... 

Bayırda: 

-Yox, - dedi, Dəmir kişi, milis idarəsinin 

qarşısında, - mən qayıdım yerimə, ermənini gözləyim, 

birdən gələr məni görməz... 

Bazarın çıxacağında səhər necə dayanmışdısa indi 

də eləcə dayanıb, bir vedrə yağı erməniyə verəndə 

ayaqlarını hara qoymuşdusa indi də ora qoyub, 

yorulub əldən düşdüyünü hiss eləmədən erməninin 

əsasına söykənib gözləyir, heç kəs yoxdu, təkdi, bilmir 

hara baxsın. Yaxınlığında ağacdan düzəldilmiş 

oturacaq var, “...ermənilər belə şeylərdə səliqəlidi...” 

bu iki daşın arasında bunu da fikirləşir Dəmir kişi, 

gedib oturmur ki, erməni gələr, tanımaz onu...beləcə, 

gözü görə-görə günü axşam eləyib, gün batıb, hava 

qaralıb. Bayaqdan ürəyində çağırır, qulaqları batınca 

qışqırır: “...erməni-iii...” içində yalınça bir səs var, 

amma hələ nəfəsdi, səsə dönməyib, göynəyir eləcə. 

Adını bilsəydi, qapı-qapı düşüb soruşardı... 

Beşmərtəbəli çalın-çarpaz evlərdi, artıq bütün 

pəncərələrin işıqları yanır, küçələrdəki incan axını su 

kimi sıpqarılıb, azalıb, onun heyini də alıb aparıb, tək 
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qaldığı üçün də üzülüb əldən düşdüyünü hiss eləyir, 

dönüb yaxınlıqdakı ağac oturacağa sarı gedir, özü öz 

içinə batır elə bil...  

“Erməninin, rusun arasında niyə pis görünsünlər, 

Dəmir kişi, uşaga paltar al, bu günlərdə komsomola 

keçirdəcəm...” Dünən Qara müəllim düz onun qapısına 

gəlmişdi, bunu eşidəndə sevindi: 

-Bax, covet hökümətinə yol burdan başlayır, 

arvad, uşağı komsomola keçirdillər, yağı hazırla, 

aparım satım, paltar alım... 

Başını salıb onu fikirləşirdi, dikəlib evlərə bir də 

göz gəzdirdi: 

-Uşağa paltar alacaydım,- ürəyindən keçəni bir də 

bərkdən dedi, içi səslə, qışqırtıyla doldu yenə, 

“...İkimizə də ayıbdı, ay erməni, sənə aldatdığın üçün 

ayıbdı, mənə bu yaşımda aldandığım üçün...” Sonra 

fikirini ermənicə düzəltmək istədi, bildiyi sözləri bir 

yerə yığıb təzədən dikəldi.- Amota mez hamar...!62 -

Səsi çatdığı qədərində elə belə qarasına qışqırdı. 

Yaxınlıqdakı binanın balkonuna çıxanlar oldu: 

-Ubiraysa von, basurman svoloç!63 

-Es  ove, ay mart, inç uzum?! İnç asuma?64 

                                                           
62

 Bizim ikimizə də ayıbdı! (ermənicə). 
63

 İ til burdan, basurman köpəyoğlu...(rus) 
64

 Bu kimdi, a kişilər, nə istəyir? Nə deyir? (erməni) 
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Dəmir kişi deyilənləri anlamasa da əllərinin ikisini 

də səsə-küyə açdı: 

-Heç nə istəmirəm, ay erməni – dedi, - sənin pulun 

daha mənə lazım deyil, gəl, ağacını apar, kişi əini boş 

qoymaz, gəl götür əl ağacını...! - Bir də bərkdən 

qışqırdı, - ay yağ aparan erməni, gəəəl, əl ağacını götür, 

pul lazım deyil, halal eliyirəm, gəəə-əəl...!  

“...Gəə-əəl...” içindəki səs daha güclüdü, ürəyini 

ağzına gətirir, dirənib qalır boğazında. “ Eeey...yağ 

alan erməni...!” aşkara qışqıra bilmədiyi səs içinin qanı 

kimi axıb gedər, ölə bilər Dəmir kişi. Bunu birdən-birə 

hiss elədi... Oğurlayıb aparsaydılar onu belə 

yandırmazdı, amma aldatmaq-aldanmaq insanı içdən 

yaralamaqdı. “... Necə ola bilər, əməlli-başlı 

salamlaşdıq, sabahın xeyir, dedi, ay allahın türkü, mən 

də dedim, hər vaxtın xeyir olsun, ay allahın ermənisi, 

kişi kimi salam-əleyk elədik, dedim puldu, gətirib gələr, 

yağı verdim əlimnən, apardı getdi, amma gəlmədi...” 

Erməninin arığanaq, uzunsov üzü gözlərinin 

önündən çəkilmir, bozumtul fəsin-şlyapanın altından 

bir dağ ətəyindən baxırmış kimi baxır... hə, elə bil uzaq 

arxac yerindən gülə-gülə üstünə gəlir: 

“-Nədi satdığın?- deyir. -Yağdı? - Bilirki yağdı, 

ağzıaçıq qabda on kilodan çox, gözü görür, yenə 

soruşur. - Yağ satırsan? 
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-Deyirəm, mayıs yağıdı, bir bax, deyirəm, çiçək iyi 

gəlir...” 

Əlindəki əsadan başqa indi arada heç nə 

qalmayıb... Pəncərədən düşən işığa tutub ağacın 

orasına-burasına baxır, bəlkə üstünə adını yazıb; baxır, 

ağacın üstündə heç nə yoxdu, özü də hökümət ağacıdı, 

yəni dükannan alınandı. Bilmir neynəsin... Üstündə 

yazısı olsaydı, götürüb qapı-qapı düşərdi, - budu bax,- 

deyərdi, budu, adını da əl ağacına yazıb... 

“...oğurlrğun da halal olanı var...” Babası 

Aydəmiri xatırladı...“Heç vaxt əlağacının üstünə adını 

yazma, adın ələ keçər, ilişərsən, yaylaq oğurluğuna 

çıxsan üstündə səs eliyə biləcək heç nə götürmə, nə 

götürürsən dəridən götür, dəri səs eləmir. Gecədə ay 

varsa işığını izlə, kölgəsində gizlən, ay getdikcə kölgəsi 

də gedəcək, sən də get, arxaca kölgəylə bir yerdə gir, 

oğru öskürəyi deyilən söz var, o doğrudu, sürü oğrunu 

hiss eləyəndə hamısı sırayla içini vurub öskürər, yəni 

bildirər ki, “...oğru var...” ona görə də tələsmə, sürü 

ösgürüşürsə ayın getməyini, kölgənin qatılaşmağını 

gözlə, gördün sakitlikdi, əlini uzat, bil ki, kök, yağlı 

qoyunlar həmişə sürüdən qıraqda yatar, əl altında, sən 

də elə qıraqdan yapış... amma içdiyin anddan, ərsiz 

arvaddan, ağzı dualıdan, saz tutan əldən, keçdiyin 

eldən, yediyin çörəkdən oğurluq eləmə... 
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Gülüb deyərdim: Yerdə nə qaldı ki, baba...? 

“-Bəsdi kişi, belə şeyləri öyrətmə uşağa! Nə 

öyrədirsən? İndi oğurluq vaxtıdı?...” Atam babama 

deyərdi...biz də heç nə yox, babamla bir yerdə gülə-gülə 

oxuyardıq: 

İçdiyin anddan, 

Ocaqdan-oddan, 

Ərsiz arvaddan, 

Tanıdığın addan, 

Yediyin qazannan, 

Qoşma yazannan, 

Aşıqdan, ozannan, 

Qıldığın duadan..., 

Eldən- obadan 

Paltarı ətəkdən, 

Xəlbirdən, ələkdən   

Yediyin çörəkdən 

oğurluq eləmə! 

...Gecə dərinə endikcə erməni bir vedrə yağ qarışıq 

uzaqlaşıb gedir... Dəmir kişi əlindəki əsaya baxa-baxa 

qalıb, bilmir hara qoysun, özüylə aparıb gəzdirə 

bilməz, işlədə bilməz, elə bir adamın ağacını özünə əl 

ağacı eləyə bilməz...Kömək Allahdan, başını qaldırıb 

göyə baxır, taxta oturacağın yanında göyə dirək olmuş 

çinar ağacınl indi görür, “...onun əl ağacını qaldırım 
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budağın birinnən asım...” deyir ürəyində, “...elə eliyim, 

əl çatmasın... əvvəl-axır görən olacaq, harda olsa o da 

gəlib çıxar, allahsız, yalançı köpəyoğlu, qoy ağacına 

baxıb atdana- atdana qalsın...” Bəs ağacdan necə 

assın? Həə, bunu fikirləşməyib... 

Səhər tezdən minib gəldiyi at indi yadına düşdü...  

Bazarın həyətinə çatanda hələ gün çıxmamışdı, elə 

bir yükü yoxdu, bir az yumurtadı, bir az pendir, 

arvadının diliylə desək, bir çınqır da yağdı, yəni bir 

vedrə kərə yağı. Atın yükünü alıb bazardan biraz aralı 

göylüyə bağladı, yumurtayla pendiri elə qapının 

ağzındaca aldılar, yağı götürüb gəldi bura, heç 

gəlməyəydi, gəldi, ala inəyin bir aylıq əməyini heç 

elədi... 

Nə isə, at indi yadına düşdü, tələsik yığışıb bazara 

tərəf getdi... Molla Nəsrəddininki olmasın, atı da 

aparsalar lap yaxşıdı, arvada deyərəm, atı da verdim 

ki, bir vedrə yağı piyada- yayaq aparmasın... 

Tələm-tələsik özünü bazarın həyətinə çatdırdı, at 

yerindəydi, amma yan-yörəsində dişə dəyən nə vardısa 

otdamışdı, indi də dartınıb-dartınıb dəriyığan Apedin 

dükanının taxtalarını gəmirirdi, çürüyüb köbələk 

bağlamış taxtalardı, indi heç Apedin özünə də gərək 

deyil. Amma muzey eləyəcəm deyir, adını da araba 

təkərinin üstünə yazıb; “ SKİZBUK...”, yəni, baş-
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lanğıc. Yaxşı ki, görməyib, tələsik atı minib qayıdıb 

düz ağacın altına gəldi, yəhərin üstünə qalxıb 

erməninin əlağacını budaqdan asdı, vəssalam... 

At kəndə qayıtmağı Dəmir kişinin ayaqlarından 

hiss elədi, kəsə yola çıxıb kəndə doğru şütüdü, amma 

Dəmir kişi elə bil getmirdi, içi harasa bağlanmışdı, elə 

bil.. 

                                                

Yer dəyişmə... 

 

Mən bunu Sedaya danışanda: 

-Nə bilirsən, - dedi, - ermənidi? Şlyapanı ancaq 

ermənilər qoyur başına? 

-Başqa kim ola bilər ki? - dedim. 

-Niyə olmur? Bəs demirdin ki, bizim rayonda hər 

millətdən vardı, türkdən başqa kürd, erməni, gürcü, 

aysoru, rus, yəni malakan, həə?! Yaxşı, deyək ki, rus 

olmaz, özünüzdən ki, olar? 

-Yox, mən bu mövzuda hekayə yazmaq istiyirdim. 

-Yaz daa, satan özünüzdən, alan özünüzdən. Bir 

türk bir türkü aldadıb yağını əlinnən alıb. Belə daha 

yaxşı çıxar ki. Babası da oğurluq dərsi keçibmiş, o 

dərsdən də yaz, təbii çıxsın. 

Seda aramızdan başını uzadıb yola baxır, biz 

dediyim kimi Qələyə gəndinə gedirik. Əri dinmir, 
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yanımda oturub, sağına-soluna baxa-baxa gülümsəyir 

eləcə, Sedanın dedikləri ürəyindəndi... 

...Toylarından bir-iki ay keçmişdi: 

-Ərivin yanında niyə belə eləyirsən? - dedim. - Sən 

onun yanında əlini mənə uzadanda mən özümə yer 

tapa bilmirəm. 

-Nə ər? - dedi. - Mən ona erməni olduğuna görə 

getmişəm, sənə də türk olduğuna görə getməmiəm. 

Onu da ona görə seçmişəm ki, yanında əlimi sənə 

uzada bilim. 

-Öyrəşə bilmirəm mən! 

-Öyrəşərsən... 

Qələyə kəndinə çox var hələ, Şamaxıdan keçmişik, 

dağların, təpəliklərlərin üstündə ala-tala qar var. 

Dönüb gözucu Sedaya baxdım.“...həə, dilimnən 

yapışıb, əl çıkmiyəcək, bayaq Dəmirin babasınnan 

gərək danışmayaydım...” 

-Bilirsən, - dedim, - yalan oğurluq deyil, yalan 

insanın mahiyyətindədi, yəni xasiyyətidi, oğurluq yox, 

adam var yalansız yaşaya bilmir, oğurluqsuz 

yaşamaqsa çox mümkündü, yalana iş demək olmaz, 

amma oğurluq işdi, mən hətta deyərdim sənətdi. 

Oğurluğun qayda qanunları var, şərəfli, şərəfsiz 

səmtləri var. Yalançı olmaq, aldatmaqsa insanın 

xarakterində, xasiyyətindədi... indiki dillə desək 
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mentalitetində. Buna həttda milli xüsusiyyət də demək 

olar. Yalan irsidi, irsən də keçə bilir, oğurluqsa yox... 

Sən necə bilirsən Aram? - Sedanın ərinə sarı dönürəm. - 

Razılaşırsan?  

-Yox, -deyir kəsədən, - razılaşmıram. Demək 

istiyirsən ki, türklər oğrudu, ermənilər yalançı? 

-Demək istəyirəm ki... 

Seda əlini köynəyimin altından salıb çimdikləyir 

məni, elə bil iynə batırır canıma...Mən canımı dişimə 

tutub ağrıdığımı bildirmirəm, başımı Sedaya sarı 

döndərib soruşuram: 

-Göstərməyə yer olacaq? 

Seda bilir nə deyirəm; bağda bağçada, lap 

dərsarası görüşəndə ətimnən yapışıb sıxar, barmaqları 

da kəlbətin kimi, üzü- gözü gülüşlə dolu, eləcə tutub 

durar, gələn gedən də elə bilər, əlini üstümə qoyub... 

Beş-on dəqiqənin içində barmaqlarıyla iz sala- sala 

canımı dolaşar, zəng vurulan kimi: 

-İndi get, unut məni, görüm necə unudursan! - 

deyib gözdən itərdi... 

Bir gün əllərini əlimə alıb: 

-Ona görə dırnaq saxlamırsan? - dedim... 

O gün dərsdən bir yerdə çıxdıq, ayaqlarımız bizi 

kirayə tutduğumuz evə doğru aparır. 
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...Qapının ağzında artıq nəfəsi təngimişdi, açarı 

redikülündən əlləri titrəyə-titrəyə çıxartdı. 

-Gör neynəmisən? - Güzgünün qabağına keçib 

canımı göstərdim... Özündə deyildi, əynindəki paltarı 

bir-bir başına sovururdu, hara gəldi, sonra özünü 

üstümə salıb qara-qançır elədiyi yerlərdən öpə-öpə: 

-İndi sənə xaç da qoyacam, -dedi, gözlərini 

yumdu... 

Aram yarğanın qaşından sallanan Diri Baba 

məscidinə baxırdı, mən xəyaldan ayılıb sürəti azaltdım. 

-Hıı... çimdiklədiyin yerləri göstərməyə yer 

olacaq?- Sedadan bir də soruşdum. 

-Getdiyimiz yerdə türk də yaşayır, - dedi, - 

çatanda səni türklərə verəcəm... 

-Burda saxla,- dedi, Aram. 

Maşını saxlayıb dörd yanıma baxdım, heç nə 

yoxdu, kolluqdu. Aram maşından düşüb kolluğa tərəf 

getdi. 

-Orda bir qədim tikili var, görmüsən? - Seda 

soruşdu. 

Bir yerdə Aramın ardınca getdik. Əlimdən tutub 

darta-darta aparır, dediyim kimi yan-yörədə ala-tala 

qar var, birdən dönüb öpür məni. Bilirəm yanımızda 

özününkülərdən olanda daha da çılğınlaşır. Özümdən 

güclə aralayıram, uğunub gedir... 
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Bir-iki ay bundan qabaq, atası Mamvel Sevortyan 

yenə yapışmışdı yaxamnan, hələ yüngülvari bir-ikisini 

də çəkdi, qızı da dartıb apardı. Amma qız atasının 

əlindən çıxıb özünü üstümə saldı, boynuma atılıb öpdü 

təzədən... 

 -Seda...! - Əridi, qarşıdakı komalıqdan səsi gəlir, 

mən onu özümnən qopara bilmirəm. 

-Nolub, -deyirəm, - heç tək olanda belə 

eləmirsən?... 

Üstündə kol-kos bitmiş tikilidi, yəqin qədimliyinə 

görədi, canlıdı elə bil, qarıyıb qocaldıqca üz gətirib, 

adamın düz gözlərinin içinə baxır. Mən dayanıb 

tamaşa eləyirəm. Nə isə, qəribə hisslər içindəyəm, az 

qalıram əllərimi yerə qoyam, iməkləyə-iməkləyə gedəm 

tikiliyə tərəf. Onlar qapının ağzındadılar. 

-Biz buranı çox görmüşük, gəl... - Seda deyir. - 

Qorxma, gəl! 

Gözlərinin içi dəyişib yenə, əllərini uzadıb məni 

gözləyir, mən gendən-genə işarə eləirəm ki, 

çimdikləmə, gülür... Sir- sifətinin ağlığı üzə çıxıb lap, 

ağappaqdı, tikilinin qədimliyindəndi yəqin...qədimlik 

fonunda. 

-Noldu sənə, üşüdün? 

Sedanın yanından ona toxunmadan keçdim... daş-

divarı ot- əncər gətirib bitdiyinə görə tikilinin 
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görünüşündə hərəkət var, gedənə oxşayır, üzümü 

daşına söykəyirəm: “...nənə...” deyirəm ürəyimdə, 

“...nənəm...” 

...Üç-dörd yaşım olardı, nənəm məni qonşu 

erməni kəndindəki Sarıkilsəyə apardı, “...Sarıkilsə 

həmişə olub, ermənilər çox sonralar gəlib...” O  

yadımdadı ki, içəri keçmədik, - yox, içəri girməyək, - 

dedi, nənəm, - elə burda öp daşı... Mən əyilib içi 

oyulmuş sarı daşı öpdüm... məni qoynuna almış 

şəkildə, yəni başımın üstündən daşa əyilmiş halda 

nənəmin pıçıltısını eşitdim, - ey, Məryəm ana...başqa 

heç nə yadımda deyil... 

Onbeş-iyirmi ildən sonra bu fikrə gələcəm, daha 

doğrusu, ağlım kəsəcək ki, bu, bizim min beş yüz, iki 

min il bundan qabaq xristiyanlığı qəbul etdiyimiz 

vaxtlarla bağlıdı... 

-Sən həm də allahsızsanmış demək, haradı, ora? – 

dedi, Balacahunlu, gülür, - sən harda böyümüsən, a 

bala? Sənə bu tərbiyəni kim verib...? - xıdaca-xırdaca 

çiyinləri qalxıb düşür, uğunub gedib, başqa vaxt 

gülməz, ürəyindəndi xristian olmağımız... qoca 

bolşevik, rəqs eləyirmiş kimi arıq, uzun qollarını gen-

gen açıb auditoryanın başı üstündə gəzdirir.- Adı nədi 

oranın? Kimdi müsəlman ola-ola kilsəyə gedən? - Üz- 
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gözündə tamam ayrı ifadə var; “...xristianlıqdan qalma 

adətlərdi... biləmmədim nə  millətsən dəə...?!” 

-Qarakas yaylaqları...? 

-Özünnən hoqqa çıxartma, de görək haradı?... 

...Qarşıya çıxan döngə məni xəyaldan ayırır. 

Maşını bərk sürmürəm, sürətə həvəsim qalmayıb, 

yavaş-yavaş Muğanlı yolayrıcına doğru qalxırıq. 

Balacahunlunu xatırladığıma görə əhvalım dəyişib bir 

az... Sedanı güzgüdə gördüm, üzünü döndərib 

təpəliklərə, çöllüklərə baxır, gözlərini, bir də 

dodaqlarını görmədiyimçün halından bir şey anlaya 

bilmədim. Elə bil duydu bunu: 

-O tikilinin sənə nə dəxli var? - dedi. - Uşaq kimi 

aparırsan özünü, üzünü daşlarına sürtürsən, ağlayırsan, 

həyəcanlanırsan, bilmirsən neyniyəsən.  

-Görükür dəxli var ki, özümü belə aparıram. 

Yaxşı, kimə dəxli var? Ermənilərə?  

-Vpolne vozmojno... 

-Son ikiyüz iləcən ermənilər Qafqazda 

olmayıb...heç ayaqları da dəyməyib Qafqaza. 

-Nə bilirsən? Sübutun var? 

-Qafqazda erməni izi yoxdu. - Arama tərəf 

döndüm- Sən necə bilirsən, Aram? - Aramı yatmış 

bildim. 
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-Qafqazda erməni izi var... - Yatmayıbmış, 

təhərini dəyişmədən dedi. -Elə bu tikilinin özü nədi bəs? 

Sizindi? 

-Aram, sən axı bu işlə məşğul olursan, bilirsən ki, 

Qafqazın ermənilərə dəxli yoxdu, yerə daş yazıb 

basdırmaqla deyil... Əsas sübut budu ki, ermənidə 

Qafqaz tərbiyəsi yoxdu, heç yerdə erməni özünü 

qafqazlı kimi aparmır. Onun qadına, qıza baxışı da 

ayrı cürdü...ailəsi də qafqaz ailəsi deyil. Ola bilsin onun 

bildiyi daha yaxşıdı, söhbət onnan getmir... Mənim öz 

izahlarım var, bayaq yalanla oğurluq haqda dediklərim 

də o izahlardandı.  

-Sənin öz izahların hələ tarix deyil... İki min il 

bunnan qabaq yazılmış erməni tarixinin yanında sənin 

izahlarına ancaq gülmək olar. -dedi Aram 

Sedanın qışqırığına ikimiz də diksindik, mən 

maşını saxlayıb yolun qırağına çəkildim. Seda arxadan 

ərini qucaqlayıb qulağından öpdü: 

-Ooy, nə gözəl dedin, Aram, kakaya prelest...! 

Bir az eləcə qaldı, sonra o biri əlini də elə ordan 

uzadıb mənim qulağımın tana yerindən yapışdı. 

Barmaqlarının ucu istidi, həm də giziltisi var, bir anın 

içində canıma yayıldı, yumşalıb ət kimi oldum. Yola 

çıxdıq: 
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-Olsun, - dedim, - iki min ilin yalanıyla deyək ki, 

razılaşıram, amma siz də razılaşın ki, o kitablarda 

Qafqaz yoxdu. Mənim bir tələbə yoldaşım vardı, 

Noxanı tərəfdə bağını itirmişdi. 

Aram mənə tərəf döndü: 

-Poteryal svoyu teritoriyu, tı seryozno...65 

-Başı orda-burda kefə qarışıb, bir neçə ildən sonra 

gedib tanıya bilməyib, özü Noxanılı deyil axı, o qədər 

evlər tikilib, dəyişikliklər olub ki... çaşıb qalıb. 

Sedanın əli qulağımdaydı, ərinin baxdığını görüb o 

bir əliylə də onun qulağından tutdu...dartacaq, mən 

bunu barmaqlarının birdən-birə bərkiməyindən hiss 

etdim, “...üzəcək qulağımı...”: 

-Qopartma, görükən yerdi... 

Yanları qarla örtülmüş yollara baxa-baxa ötən 

günləri xatırlayıram. 

...Universitetin axırıncı kursundaydıq, dərsdən 

sonraydı... 

-Ərə gedirəm, - dedi, sevinə-sevinə. 

Payızın ilk ayı, şairlər demiş, başımızın üstündə 

yarpaqlar quşlarla bir yerdə uçuşurdu. Dəniz boyu 

ağacların  altıyla gedirdik. 

                                                           
65 Öz ərazisini itirib? Doğru sözündü?  (rus) 
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-Ərə gee-diirəəəm... -səsini dəyişib uzada-uzada 

bir də dedi. 

Mən bilmirəm nə deyim, yolun ortasında bütün 

boyuyla canıma sığınıb, üzünü sinəmə sürtür, nəsə 

deyir, anlaya bilmirəm. Qolumun açıq yerində nəfəsi 

od kimidi, öpür xırdaca-xırdaca, sonra dişləyir, xeyli 

eləcə qalır, mən qorxa-qorxa dişlərini sıxacağını 

gözləyirəm... Adam azdı, qışqırmaq olar, dişləsə 

qışqıracam, onsuz da ürəyim doludu, bağıracam var 

gücümlə... 

-Kimdi ərin? - Mən tələcik soruşuram ki, dişlə-

məsin...Başını qaldırmır, dişlərini sıxır yavaş-yavaş. - 

Dişləmə, - deyirəm, - qanadacaqsan, qanım üstümüzə 

töküləcək!... -Yan-yörəmizdən keçənlər ayaq 

saxlayırlar, desəm ki, bizə baxan var, lap özündən 

çıxacaq, qopardacaq ətimi. -Yaxşı, de görək kimə 

gedirsən? -Ooo-uuy... - mən gücüm catdığı qədərində, 

daha doğrusu, ağrımı unudanacan qışqırdım. Qız 

qalasıyla üz- üzə olduğumu da indi gördüm; 

ağrıyandan sonra... Ətrafda gülənlər, məətəl qlanlar, əl 

çalanlar...Qolumu dartıb ağzından çıxartmışam, 

üstündə dişlərinin yeri qalıb, qara-qançır. Ağacın 

altındakı skamyaya tərəf getdim, qolum əlimdə 

ufuldayıram. Seda üst-başını düzəldə-düzəldə elə bil 

yemək-içmək məclisindən gəlir. 
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-Gör neynədin? - Qolumu göstərirəm. 

-Pah, - deyir, - qanınnan qorxur, türkdü özü də. 

Dişləmədiyi tərəfdə oturub başını çiynimə qoyur, 

bir də deyir: 

-Ərə gedirəm... - elə bil su istəyir, “...mənə su 

ver...”-Demirəm ki, məni al... deyirəm, ərə gedirəm. 

-Kimə ərə gedirsən? 

-Qohuma. 

-Yalan danışma, erməni qohumla evlənmir. 

-Nə fərqi var, qohum olmasa da ermənidi. 

-Hara ermənisidi? 

-Bayıl. 

-İçəndi? 

-Yox. 

-Nəçidi? 

-Tarixçi. 

-Adı nədi? 

-Aram Xaçaturyan. 

-Bəstəkar? 

-Yoox... ələ salırsan məni?! Başqa Xaçaturyandı. 

-Görüşmüsüz? - İçim sökülür elə bil, özümün də 

xəbərim olmayıb, erməni qızına belə bağanmışam, 

birdən-birə  bu hala düşməyimə məətəl qaldım. 

-həə, bir həftədi görüşürük. Sənin haqqında da hər 

şeyi bilir. Sonralarımızı da biləcək... 
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“...sonralarımzı da biləcək...” fikrimdən keçirtsəm 

də dərinliyinə varmadım, içimdə aləm qarışdı bir-

birinə, ürəyimi dartdılar, ürəyim ağzıma gəldi.  

-Bunu ona görə seçdim ki, səni həmişə görə bilim... 

Heç vaxt belə deməmişdi, belə zəif görünməyi 

özünə yaraşdırmazdı, “...bir olub özümüzü 

unutduğumuz vaxtlarda da ermənilik eləyib, oyun 

oynayıb həmişə...”  

 İki gün qabaq kirayə tutduğumuz evdəki 

görüşümüzü xatırladım... 

 “...Erməni millətinnən də yaz, xahiş eliyirəm, 

ermənilər millət kimi, xalq kimi... necədi? Necə 

görünürlər? Sənin izahında yaxşı alınır” İkimiz də çıl-

çlpagıq, dizlərimi qucaqlayıb xahiş eləyir.  

“...Niyə həmişə çılpaq olanda ermənilər yadına 

düşür?-deyirəm. - Lüt olanda, məsələ qurtarannan 

sonra...” İkimiz də ürəkdən gülürük, gəlib təzədən 

qucağımda oturur... 

“...Yəqin sən də çılpaqsan ona görə...” deyir.  

Cavabı çox gözəldi, təzədən qucaqlayıb bağrıma 

basıram, sürüşürük, kreslodan, divandan, taxtdan, 

döşəmədən, hara dırmaşırıqsa sürüşürük, sürüşə-sürüşə 

gedirik elə, özüm də eşidə bilmədiyim səslə qulağına 

pıçıldayıram, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

“...bütün millətlər - deyirəm, - göz 

qabağındadı,üstü açıq ierləri çoxdu, atdanıb 

düşməsinlər...” 

O məndən aralanıb gülür, arxası üstədi, sonra 

niyəsə səsi dəyişir, bir az keçir, hıçqırtılarını eşidirəm. 

Elə hıçqıra-hıçqıra, “... sənin ağıllı olmağına 

ağlayıram, - deyir, - sənin belə ağıllı olmağını götürə 

bilmirəm...”  

Ağacın altında dərin xəyala getdiyimi görüb 

dartışdırır məni, silkələyir, üzünü qoluma sürtür, iyləyir 

məni, elə bil nəsə gizlətmişəm... Nəfəsi yenə od kimidi, 

dodaqları qolumun açıq yerini köz kimi yandırır. 

-Dişlə,-deyirəm, - bu qolumu da dişlə... dişin qana 

batsın, bəlkə dincələsən, erməninin dişi qana batıb 

onsuz da,- qollarımın ikisini də ona uzadıram. 

Dişləmir, eləcə üzünü söykəyir, üzü də istidi, ağlayır, 

qoluma isti damcılar düşür... 

Xatirələr, xəyallar içində Muğanlı aşırımını nə 

vaxt keçdiyimi bilməmişəm. Sırayla arxada qalan 

komalıqlar, təpəliklər, dağlar bap-balaca görükür, hava 

soyuqdu, qardı hər yan, ətrafda hər nə var içinə çəkilib, 

ona görədi yəqin ki... 

Bir neçə kənd keçdik, ortalarda, - mərkəzlərdə 

hamını bayırda gördüm, küçələrdə, yolların 

qırağındadılar, orda-burda, topa-topa... üzləri də bir-
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birinədi, birləşəcəklər. Hərə bir yana baxsa da yönləri 

hiss olunur; ürəyimdə fikirləşirəm... Bir neçəsi irəli 

durub yolumuzu kəsmək istədi, yəqin ermənilər 

yaşayan Qələyə kəndinə doğru getdiyimizə görədi... 

Mən maşını saxlamadım, səbəbini özüm də anlamadan 

əlimlə işarə elədim,- qayıdıram, - dedim, elə belə 

havaya qışqırdım, -...ora dəyim qayıdıram! 

Elə bu bəs elədi, bu lazımmış, “...ora” haradı? 

Ərəbcə demiş olsaq, qeyri müəyyənlik. O dövrdə heç nə 

görünmədiyi üçün ancaq qeyri müəyyənliyi göstərmək 

olardı. Qabağa düşənlər topa-topa yığışanların 

burnunun ucunda irəliləyir... seçiləcəklər. Hərəkət 

varsa özünü duruldacaq, deyə fikirləşirəm. 

-Bu baş ki diyirlənməyə başlayıb papağını 

tapacaq! - Bunu bərkdən dedim, döndüm, heç biri 

özündə deyil. 

Uzaqdan kəndlər görünür, yan-yörə qar 

olduğundan kəndin camaatı elə bil ovuc içindədi, 

apaydın, evlərin arasıyla yolayrıcına axışırlar...Orda-

burda topa-topa yığışanlar birləşib bir olur, adamlar 

bir-birindən seçilmir artıq, seçilən hərəkətdi, əllərin, 

başların, dillərin hərəkəti...yerimək, amma dünənki ki-

mi yox, dünən, sırağa gün kökələ-kökələ yeriyirdilər, 

bu ona oxşamır, dünən elə bil onları itələyirdilər, - get, 
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tərpən, işlə. Qazanca gedəndə də belə  yeriyən yox idi... 

buna da getmək yox, sürünmək deyirlər. 

İndi səsləri hardansa yuxarılardan gəlir, heç vaxt 

eşitmədiyim səsdi, öz- özünə böyüyür, elə bil havadan 

özünə nəsə götürür, canına nəsə çəkir, böyüyə-böyüyə 

dərələri, təpələri doldurub üstümüzə yeriyir, sözü 

olmasa da bu səs belə yeriməyin nə demək istədiyini 

ifadə eləyir... 

-Bəlkə qayıdaq, -dedi, Aram Xaçaturyan. -

Yolumuzu kəsəcəklər... -ardını deyə bilmədi, səsi 

boğazında qaynayıb söndü, “...ağlayacaq...” dönüb 

baxmadım. 

Mən səhv elədiyimi anlamışam...“ bunlarla 

çıxmayaydım gərək...”  

-Rədd olsun ermənilər...! 

-Əski düşmən dost olmaz! 

-Zori Balayana ölüm! 

“...Kimdi Zori Balayan...?” mən irəli çıxıb 

deməliyəm ki, Zori Balayan nədi deyirsiz, mənasız bir 

addı, tapdayın, keçin üstündən...“...Azadlıq...!” deyin. 

Fikrimdə mən də qışqırdım, “...azadlıq!”, hələ maşının 

içində yumruqlarımı da oynatdım. 

-Ermənilər satqındı! 

-Satqın ermənilərə ölüm! 
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Hələ səsləri eşidilir. Bir ağızdan çıxırmış kimi 

çıxan hayqırtıları qarla örtülmüş dağların, dərələrin 

arasıyla böyüyb- böyüyb başımızın üstündən  quş 

topası kimi keçir. 

-Rədd olsun ermənilər! 

Əlimi Arama sarı uzatdım, sonra arxaya apardım, 

Seda əlimə gəlmədi: 

-Sakit olun,-dedim, “...mən sizi qoruyacam, ölsək 

də bir yerdə öləcəyik...” deməyə macal tapmamış 

xalqla üz-üzə çıxdım... Mən belə irəliləyiş, daha 

doğrusu, belə gediş görməmişəm, ya ayağının altında 

qalmalısan, ya çəkilib sahilinə çıxmalısan, ya da ona 

qarışmalısan... 

“...Bəlkə millət budu...elə bu olar, - dedim, 

ürəyimdə, az qaldım maşının içində ayağımın ucuna 

qalxam. - Xalq hara getdiyini bilməz, bilsə də su kimi 

bilər, altını hiss eləyər ancaq, hara yumşaqdı ora üz 

tutar. Bunlarsa addım başı düzlənən, getdikcə böyüyən, 

dartınıb bütün qırışlarını açmış, nizamlı, sevinməyi 

addımlarınnan yağan, xalq kimi çığır-bağırla yox, 

hayqırtlarla danışanlardı. Deməli millət...” 

Bu düşüncələr içində olarkən balaca təpəciyin o 

üzündən papaqları eyni ahəng altında bata-çıxa millət 

göründü, pal- paltarın altında tüküm biz- biz oldu, 

qalxım, atım özümü qucaqlarına... bütün bu 
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duyğularıma, fikirlərimə görə hamısı gülümsəməlidi, 

hamısının üzündə gülüş, hamısı şən olmalıdı, amma 

hamını qaş-qabaq içində gördüm; yumruq rəngində, 

açıq havada olmayan adsız rəng... 

Artıq divar kimi hörülmüş, ayrı-ayrılıqda 

görünməyən, yəni, tək adamlarla hiss olunmayan bu 

birlikdə uşaqlar da gözə dəyir; gözəldilər, hayqırtların 

içində parlaq-ağ izlər salan səsləriylə çığırışa-çığırışa 

gəlirlər, elə bil qatara dırmaşıblar, atdanıb xalqın ( 

millət deyək) böyründən yapışıblar, xalq da səsini 

başına alıb qatar kimi içini vura-vura irəliləyir... 

Aram Xaçaturyan az qalıb maşının içinə uzansın, 

burnuca görükür, Sedanın rəngi qaçıb, onsuz da ağ 

olan ağ üzü qar kimidi, amma təhərini dəyişməyib, 

qorxduğunu bildirmək istəmir, bu mənə ləzzət eləyir, 

ona daha çox bağlanıram... Dodağının altında nəsə 

deyir, bir onu anlaya bildim: “...bizimkilər xalqı nəzərə 

almayıb, xalqı saymayıblar. Bu xalqı tanımaq çətindi, 

bu xalq göründüyü kimi deyil...” Gördü ona baxıram: 

-Həə... -dedi, başıyla da təsdiq elədi. “...hə, bu 

xalq göründüyü kimi deyil,” - Özü özünə cavab verirdi. 

Qələyə kəndinin içində qar azdı. Biz yolun 

qırağına çəkilib Xalqın keçib getməsini gözləyirik... 

Amma keçib getmədilər, kəndə yumruqları havada 

girdilər. 
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-Rədd olsun, ermənilər! 

-Satqın ermənilərə ölüm! 

Bir neçəsi ayrılıb bizə sarı gəldi; yeddi-səkkiz 

nəfərdi, hamısı bir boyda, əllərini qabağa uzadıb 

irəliləyirlər, “...maşını aşıracaqlar...” mən onların 

üzünə baxan kimi bunu hiss elədim də maşından 

çıxdım. Nə edəcəyimi bilmirəm, nə deyəcəyimi də... 

Nəyəsə hazıram amma, ona görə də onlara sarı çox 

ötkəm getdim: 

-Nolub? 

Məni araya aldılar. 

-Erməni daşıyırsan maşında. 

-Yola salıram daa, mən də sizi kimi. 

Biri lap irəli yeriyib çənəmin altına girdi. 

-Mən onu tanıyıram,-dedi, Sedanı göstərdi, - 

daşnaçkanın yekəsidi, atası da mils mayorudu... 

-Düz deyirsən, sən sakit ol, -dedim, -mən hər şeyi 

yoluna qoymuşam, biz evlərimizi dəyişmək istəyirik... 

-Çəkil, əə, yolumuzdan, sənin özün də erməni kimi 

şeysən-belə deyib məni vurmaq istədi, qolundan 

yapışıb qanırdım, burub yanındakılara sarı itələdim... 

Başıma tökülüşdülər, qarışıqlığın içində öz adımı 

eşitdim: 

-Aya neynirsiz, aya, jurnalistdi o...! 

-İmirxanlını döyürlər... 
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-Əə vur, ermənilərə işləyir...! 

-Nə yazıçı, nə jurnalist, satqının biridi, başınnan 

vur! 

Tapdayırlar məni, amma mən ağrı hiss etmirəm, 

tappıltı eşidirəm, sonra bu tappıltı içimdən gəlir. 

-Görmürsənmi, öz axçiqini gəzdirir, qarda-

boranda, yanındakı da qaynıdı...Vurr! 

Hara gəldi əl-qol atıram, vururam, vurmuram 

xəbərim yoxdu... Birdən elə bil başımı kəsdilər, 

çiynimin üstündə heç nə hiss etmədim; boşluq, bir az 

da göynərti...nə görürəm, nə eşidirəm... 

-Şüşəni sındır... 

-Daş gətirin! 

“...Həə, maşının şüşələrini sındırırlar, Seda 

içəridən bağlayıb yəqin...” Dikəlmək istəyirəm, heç nə 

alınmır, yerə yapışıram daha da... Kimsə qolumnan 

tutub qaldırır. 

-Utanmırsız, -deyir, - Sovetin birinci düşməni bu 

adam olub, onu da gör nə günə salmısız! 

Səsin əvvəli yox, sonrası tanış gəldi; “...siz özünüz 

nə yazırsınız ki, mənə də yazı öyrədəsiniz. Düz KQB-yə 

gedəcəm, mənnən gör nə tələb eləyir, sənin cümlələrin, 

deyir, azərbaycanca deyil, ermənicədi...” Tanıdım, 

kənd yazıçısı Sahib Sənan. Qışqırığına  baş redaktor 

çıxır, heç nə demədən qolundan tutub içəri aparır, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

əlinin işarəsiylə də mənə “...gəl...” deyir... keçib 

əyləşirik. O, povestini bələkdəymiş kimi əllərinin 

ucunda ehtiyatla redaktorun masasının üstünə qoyur: 

-Görün mənə nə deyir, “ermənicə yazırsan...” 

deyir, bunun nəyi ermənicədi?! –Elə redaktorun 

qarşısında yazını bir də vərəqləyr. - Mən rayon 

adamıyam, rayonda yaşayıram, ermənicə yazan bunun 

özüdü. 

Gülürük, redaktor bir az da üstə qoya-qoya 

uğunub gedir, sonra o da bizə qoşulur...Redaktorun 

otağından da elə gülə-gülə çıxırıq... 

Sahib Sənan alnımı qarla ovuşdurur, doğrudan da 

elə bil canıma su buraxırlar, ayılan kimi oluram; 

“...həmin adamdı...” 

-Əzilməmisən ki? Bir yerin ağrıyır? 

Mən içimdə gülümsəyirəm, ...o, əslində belə 

deməlidi, “...görürsən, adamı  ermənicə necə 

yazdırırlar...” 

-Tanıdın məni? - Özümə gəldiyimi görüb soruşur. -

Sahib Sənan...! Sən də adımın altınnan Şeyx Sənan 

yazmışdın, o qovluğu indi də saxlayıram. 

Yadıma düşdü, göy rəngli qovluqda povest, həə, 

Sahib Sənan, adının altından öz əlimlə yazmışdım, 

Şeyx Sənan. Səsi də iki cürdü, sözünün əvvəlində nazik, 

laxlamış, axırda xırıltılı...  
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Mən bayaq maşından düşüb izdihama sarı gələndə 

çıxış eləyirdi: 

-...Bizim silahlarımızı aldılar, erməniləri 

silahlandırdılar amma, indi hamısı silahlıdı... -Bunu 

eşitdim, üzünü tanıya bilmədiyim üçün, heç səsi də 

tanış gəlmədi....Sonrası yadımda deyil. 

-Tanıdım...-deyirəm, heç öz səsim özümə çatmır.-

Sən canın o maşındakıları qoru...! 

-Kimdi onlar?!-Yanındakılar da ciddiləşir birdən-

birə. 

-Mənim ermənistanda evim-eşiyim, elim-obam 

var... bunlarla evimizi dəyişmək istəyirdik, biz bura 

gələk, onlar ora getsin, ona görə gəlmişdim. 

Şeyx Sənan dediyim Sahib Sənan qolumdan tutub 

maşına tərəf aparır, mən boynumu uzatmışam ki, 

maşıının içindəkiləri görüm, görə bilmirəm... İri gövdəli 

bir adam: 

-Aşırammadıq, ağırdılar... - deyir... -Əyilib 

maşının içinə baxır, - gör, nə boydadılar?! 

-Bəlkə erməni deyillər. 

-Qızı tanıyıram, Qələyəlidilər, atası da milis 

mayorudu. 

Beş- altı adamdı pəncərədən içəri baxırlar. 

-Qaldırın, çevirək...! – İri gövdəli adam əyilib iri 

əlləriylə maşından yapışır. 
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Qışqırtı gəlir, Aram Xaçaturyandı, ətini kəsirlər 

elə bil. Mən özümü təzədən onların üstünə atıram. 

-Dayanın...! - Sahib Sənanın səsidi,  onları 

aralayıb camaata tərəf aparır, hamı eşitsin deyə, -

köçməyə gəliblər, - deyir, qışqıra-qışqıra, - 

Qələyəlidilər. O, yox, o, yazıçımızdı, tanımırsızmı? 

“Ərik”, “Dəyirman” povestini yazan... 1979-cu ildə az 

qalmışdı KQB tutub aparsın... 

Bir anlığa dərin sakitlik çökdü. Mən onların təpiyi 

altından indi  çıxdığıma görə keyləşmiş kimiyəm, 

dönüb göz ucu baxdım; Qələyə kəndinin bu başından o 

başına uzanan küçədə qar yoxdu, amma ətraf qar 

olduğundan adam qarışıq yolun qaralığı lap qatılaşıb. 

Birinci məni təpikləyənlər əl çaldı, sonra bütün 

camaata yayıldı...Gurultulu alqışlarla adımı çəkdilər, 

həə, deyəsən mənəm, aydın anlaşılmasa da yozmaq 

olar. “Gəl...” deyirlər işarələrlə, “...gəəəl ”, Sahib 

Sənan da əl eləyir. -Gəl, çıxış elə... 

Üzümü döndərib maşının şüşəsinə söykəyirəm, 

ikisi də elə bil maşının içində yox, suyun içindədilər, 

üz-gözləri əyiş- üyüşdü... Sedanın saçları doğrudan da 

suya dağılmış kimidi, əlləri dizlərinin üstündə, arxaya 

söykənib... gözlərini görə bilmədiyim üçün halından bir 

şey anlayammıram. Sahib Sənanın səsi gəlir: 
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-Eyy, Qələyə kəndini zəbt eləyən ermənilər, eyy, 

dünyanın heç yerində heç vaxt dinc oturmayan, içdiyi 

suya tüpürən, yediyi çörəyə arxa çevirən, hay tayfası, 

eşidin! Sabah çıxıb getməsəniz axırınız pis olacaq...Biz 

bir də gələcəyik! 

Uğultu kəndi başına götürüb, yumruqların 

səsi...qarlı, şaxtalı havada istilik yayaraq üstümüzdən 

keçib gedir. “Şeyx Sənan”a təşəkkür edə bilmədim...” 

byny ürəyimdə ağrıya- ağrıya fikirləşirəm... “...amma  

yazdığı əsər zəif idi...” redaktor soruşanda ki, “...Şeyx 

Sənanı niyə qışqırdırdın?” Elə beləcə dedim, “... 

istedadsız yazıdı, mövzusu da  işlənib artıq, “Bahadur 

və Sona...” Redaktor üz- gözünü qırışdırıb 

“...maraqlıdı...” dedi. “Həə...”dedim, “Qələyə 

kəndində yaşayan erməni qızıyla bir azərbaycanlının 

sevişməsinnən yazıb...” 

Bayaq qatara bənzətdiyim Xalq elə qatar kimi də 

səsini başına alıb gedir, içini vura-vura...Mənim də 

içimdə dərin dinclik yaranıb, “...ölümnən qurtardıq...!” 

bunu duyduqca ağrılarımı unudub rahatlaşıram. İndi 

iki daşın arasında onu da düşünürəm: “... Məni niyə 

döydülər görəsən? Yəqin erməniyə oxşatdılar...” 

Gülümsəmək istəyirəm, üzümün cizgiləri dartınıb 

ağrıyır... ağrıyıram, sağ yerim yoxmuş. Aram 
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Xaçaturyan elə bil məni birinci kərədi görür, məətəl 

qalıb, daha da maşının  küncünə çəkilir. 

-Aç, qapını...! - Əlimlə də işarə eləyirəm, - aç! 

Seda maşının düyməsini qaldırır, qapını açıb 

başımı ona sarı uzadıram, halını soruşmaq istəyirəm, 

dilim söz tutmur, üz- gözümün şişdiyini indi hiss 

eləyirəm... 

-Aah, ooyy, -Seda məni qucaqlayır, yaralarıma, 

daha doğrusu, təpik yerlərinə toxuna-toxuna bütün 

bədənimi dolaşır.- Sür, -deyir, pəncərədən küçə boyu 

baxır. -Getdilər...? - yenə nəsə demək istəyir, amma 

mənim bu halda olduğuma görə heç nə demir, - Aram, 

sən sür... 

Aşıqlar demiş, Sedanın əli dəydikcə yaralarım göz-

göz olub sulanır. Arxa oturacaqda demək olar ki, 

qoynuna girib uyuyuram. Maşın yola çıxanacan xeyli 

çətinlik çəkdi. Bütün bunları biz, - Sedayla mən, gözü 

yumulu izləyirik... 

 Kəndin içində heç kəs gözə dəymir, heç it də 

yoxdu, elə bil yüz illərdi yiyəsizlikdi, pərdəli- pərdəsiz 

bütün pəncərələr bom-bozdu...“Yurd, milli yurd, 

yurdun qeyri millisi...” bu haqda fikirləşirəm: “...qeyri 

milli yurd olurmu? Qələyə erməni sözü deyil, başqa 

dildə adlanan yurdda min il belə yaşasan da sənin 
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deyil...” dikəlmək istəyirəm, Seda ağrıdığımı zənn 

eləyir: 

-Xalamgilin həyətinə sür... -deyir. 

Həyət qapısını yüz yerindən bağlayıblar. Ağzım 

ağrıya- ağrıya: 

-Bəlkə yoxdular, olsalar da erməni bu halında 

qapı açmaz, - deyirəm,  - fikirləşmək lazımdı. 

Maşının içində xeyli nə edəcəyimizi bilmirik. 

-Hasardan aşıb içəri düşmək olar, amma ermənilər 

vurallar o saat... - mən deyirəm, başımı çıxardıb 

ətəyində dayandığımız daş hasara baxıram. -Erməninin 

həmişə silahı olub, hansı dövr, hansı dövlət olur olsun, 

gələn kimi onları silahlandırıb. 

...Hardansa bizi görürlər... Başımı çıxardan kimi 

hiss elədim, ikinci mərtəbənin künc pərdəsi dartındı; 

erməni ola, qorxunun hardan gəldiyini izləməyə, deyə 

düşünürəm, bayaqdan: 

-Bunu tanıyırlar, burda? - Aramı soruşdum, Seda 

üz- gözünü turşudub başını silkələdi. - Onda sən göstər 

özünü, başını çıxart, ikinci mərtəbəyə bax. 

Seda qollarımın arasından çıxan kimi titrəməyə 

başladı, elə titrəyə-titrəyə başını pəncərədən çıxartdı, 

nə gördüsə aşağıdan yuxarı rusca qışqırdı: 

-Tyotya Asmik...! 
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Hasarın o üzündə tappıltı eşidildi. Aram 

Xaçaturyan da Seda da maşının qapısından güllə kimi 

çıxdılar. Mənim fikrimdəki Sedanın səsidi, “...Tyotya 

Asmik...” yəqin ki, rusca danışmağından xəbəri yoxdu, 

özündən asılı deyil, bu onun yaşadığı dildi; Qələyə 

kəndində ermənilərin yaşamağı da belədi, tamamilə 

yad bir dildə adlanan yurdda yaşamaq... Balacahun-

lunu xatırladım. “...Dil də vətəndi, yurd yeri kimidi dil 

də, sənin deyilsə, heç vaxt da sənin olmur, sən onun 

olursan... müəllim Qələyə kəndinin adı...” 

Həyət qapısının açıldığını da biməmişəm, Aram 

mən qarışıq maşını içəri salanda elə bildim yuxu 

görürəm...ağlayıb yorulmuş yorğun qadın səsini lap 

yaxından eşitdim. Akademik Balacahunlunun həmişə 

qədim əlyazmalara oxşatdığım üzü didilib töküldü 

fikrimdə... 

Qadın üstümə əyilmişdi deyəsən, nəfəsi üzümə 

dəyirdi, yatmışam, gözlərimi açıb gülümsədim. Qırx 

beş- əlli yaşlarında yaraşıqlı qadındı: 

-Pərdənin arasınnan baxırdım, - deyir, 

barmaqlarının ucuyla üzümdəki yara yerlərini 

sığallayır. - Elə bilirdim döydükləri ermənidi, sən demə, 

türkmüş, caan... - dönüb Sedaya baxdı, - budu sənin 

sevdiyin oğlan?! Sizi qorudu, hə? 

-Hə, - dedi, Seda. 
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Qadın təzədən əyilib üzümdəki vurulan yerdən 

yüngülcə öpdü: 

-Gözəldi...gəl qaldıraq... 

Hərəsi bir qolumnan tutmuşdu, amma mənim 

özüm qalxdım... ağrılarımı gizlətsəm də üz-gözümdən 

bilinir yəqin. Arvadların arasında özümü düzəldə-

düzəldə qapıdan keçdim. Başımı qaldıran kimi həyətdə 

yalan olmasın, yüzəcən adam gördüm, dinməz-

tərpənməz dayanıb baxırdılar. Həyət genişdi, qar 

kürünüb səliqəylə ağacların dibinə yığılıb. Hasarın dibi 

boyu qar gülü-qış gülü də var, ağappaq görünüşüylə 

daha çox havanın soyuq olduğunu xatladır. Burdakı 

adamlar da səliqəlidi, bayrama yığışmış kimi 

görünsələr də ətrafa qara-qorxu yayılır, elə bil silah 

üstə dayanıblar, duruşları əzik deyil, şaxdı. Aram 

Xaçaturyan nəsə deyir, onu dinləyirlər...O boyda 

adamdan heç kəs mənə tərəf gəlmədi. Arada masa var, 

üstündəki xəritədi deyəsən, baş-başa verib nəyisə 

göstərirlər.. .gələn-gələn masanın üstündıki kağıza 

baxıb dikəlir, başqası gəlir, elə bil su içirlər... Seda 

donub qaldığımı görüb məni pilləkənə tərəf aparır... 

-Mənə niyə deməmisən ki, burda bu qədər adam 

var? 
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-Mən də bilməmişəm. Erməninin çoxu qaçıb 

gedib, qalan bunlardı... sən bu yana bax, - Seda belə 

deyib eyvana vurulmuş böyük kişi portretini göstərir. 

-Kimdi? - soruşuram. 

-Bəhram əmidi... xalamın əri, - qolunu Asmik 

xalasının  boynuna salır. - Otuz il bu kəndin kolxoz 

sədri olub. 

Üçümüz də pilləkənin ayağında dayanıb kolxoz 

sədrinin portretinə baxırıq...Burnunun altında 

bapbalaca bığı var, boynunu döndərib yanakı düz 

gözümüzün içinə baxır, gülümsər üzü sığallı, baxışları 

ötkəmdi, kitablarda, qəzetlərdə görməyə adət etdiyimiz 

kommunist obrazı, bolşevik. 

-Səhər qapıdan asmışdıq, indi bura gətirdik, ona 

görə bizə  toxunmurlar... -deyir, Asmik, kövrələ-

kövrələ. 

Həyətlə bir olmuş bu yad millətin arasında dilim 

gəlmədi soruşum ki, “...nə millətdi bu, kolxoz sədri...?” 

Böynumu Sedaya sarı uzadıb pərt- pərt başımı 

silkələdim. Seda da elə başıyla cavab verdi, yəni, 

“...sizlərdəndi...”  

Mən dönüb təzədən həyətdəki adamlara baxdım, 

nə etdikləri bilinməsə də nəsə eləyirlər; elə dayanıblar 

ki, elə bil hamı bir-birinə tapşırıq verir. Həyətin o 

başında əskərlər də varmış, sapsarı rus əskərləri... 
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bayaq özlərini göstərməyiblər, səhv etmirəmsə güllə 

qutuları daşıyırlar, yığışırlar harasa, fikirləşirəm... 

Kimsə telefonla danışır, özü görünmür, səsi həyəti 

başına götürüb. 

-Yes kez lısumem...ba, du çes lısum?66 Alo, alo...! 

Sevortyan... alo, Baku, yes kezi lav lısumem.67 

Düşüncəmdə öz yerişləri, görünüşləri, 

hayqırtlarıyla Sovetlər Birliyini, daha doğrusu, Rus 

imperatorluğunu bölüb keçən izdihamı, o aradaca 

təpiklər altına düşməyimi, Sedayla Aramın qorxularını 

mənasız eləyən  bu təntənəli erməni səsi bir başa 

dizlərimə dəyirdi; “çök...!” Hər şeyi unudub ağılsız 

yaşadığımı fikirləşirəm...Az qala iyirmi il bundan 

qabaq dəriyığan Apedin  sualını xatırlayıram... 

“...Bir dəstə uşaq rayona komsomola keçməyə 

gəlmişik. Aped Qaraca müəllimin oğlunnan soruşur: 

“-Nə millətsən, sən? 

-Musurmanam... 

Dəriyığan Aped onun qulağından yapışır az qalır 

qopartsın: 

-Ay heyvan, - deyir, dəriyığan Aped, əyilib uşağın 

gözlərinin içinə baxır, - mən sənin dinini soruşmuram, 

millətini soruşuram... 

                                                           
66

 Mən səni eşidirəm, bə sən, eşitmirsən? (ermənicə) 
67

 Mən səni yaxşı  eşidirəm. (ermənicə) 
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Qraca müəllimin oğlu məətəl qalıb, “...yaxşı, mən 

musurman deyiləmsə nəyəm bə...?” 

Mən də məətəl qalmışam, aradan otuz il keçsə də 

heç nəyə cavab tapa bilmirəm... sən demə, aldığımız 

dərslər, keçdiyimiz yollar, inandığımız hər nə var 

mənasız şeylərmiş. 

-Alo, alo, Sevortyan, yes kezi lısumem... inçes 

uzum? Alo, Baku... 

 Seda öz soyadını eşidib səsə tərəf gedir, mən 

pilləkənin birinci qatındayam. Gözümün qabağında 

yaşanan bu həyatın heç bir dəqiqəsinə, bir anına belə 

hazır deyiləm, heç bilmirəm dünyanın harasıdı... İndicə 

qarlı yollarla haykıra-haykıra gələn, səsini başına almış 

qatara oxşatdığım Xalq hanı bəs? Gördüyüm nəydi 

mənim?! 

-Ne xoçu ya... - Seda  onların arasından çıxmaq 

istəyir, qarşısını kəsirlər. 

Həyətin o başından biri qalxıb yaxınlaşır, qapqara 

gur saqqalı var, yəqin elədim ki, telefonla danışan da 

odu, çünki görünüşüylə bayaqkı yoğun, xırıltılı səs 

arasında oxşarlıq vardı, əlindəki iri telefonu göstərib: 

-Atanla danışırdım, -dedi, - istəyirsən bir də 

danışaq, deyir qızı da götür. 

-Mən getmək istəmirəm, xalamla qalacam. 

-Xalan da gedir, heç kəs qalmır burda... 
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Bir saqqallı yenə gəldi: 

-Kimdi bu? 

-“Qrunk”un Bakı təmsilçisi Sevortyanın qızıdı. 

Saqqallı ermənilərin ikisi də bir birinə oxşaya-

oxşaya gülümsədilər... 

Mən onların ikisini bir yerdə görəndə Sumikyan 

Siranuşun şagirdlərini xatırladım; elə onlardı, 

avtobusda Ermənistan, Gürcüstan boyu deyinə-deyinə 

türk kəndlərinin adını qeyd eləyirdilər... “Hanı bəs 

Ermənistan? Hardadı, tarix kitablarının yazdığı 

Hayastan? Deyin, görək, bizi niyə aldatmısınız? Niyə 

aldatmısınız bizim nəsli? ”... Avtobusun içində də-

riyığan Apedlə qırğına çıxmışdılar.” 

- O kimdi, bəs? 

Heç kəs dinmədi, həyətdə kim vardısa çevrilib 

mənə baxdı. Saqqallıların ikisi də yaxınlaşdılar, birinin 

əlində avtomat silah, birinin əlində telefon. Doğrudan 

da avtobusda gördüyüm gənc ermənilərdisə çox 

dəyişiblər, qocalıblar əməlli başlı... Aram Xaçaturyan 

onları dayandırdı: 

-Sedanın əridi, Seda türkə ərə gedib. 

-Bəs sən kimsən? 

-Mən Sevortyanın qohumuyam. 

 -Sevortyan elə demədi, axı... 

Asmik də gəlib arada dayandı: 
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-Bunları ölümnən qurtardı, yaxşı oğlandı. 

“...Yaxşı oğlandı...?! Yaxşı oğlan” - Əli avtomatlı 

belə deyə-deyə mənə bir-iki addım qalmış dayandı. -

Yaxşı oğlan, Sevortyanın qızını almağın nə demək 

olduğunu bilirsən yəqin?- dedi, tikanlı-tikanlı 

gülümsədi, mənimçün gülümsəyirdi.- Sevortyanın qızını 

almaq erməni olmaq deməkdi. Elə deyil? 

Seda nə hiss elədisə aralarından keçib gəlib 

yanımda dayandı. 

-Ola bilsin elədi, - dedim, mən də onun üzünə 

gülümsədim, - amma mən dönüb erməni olsaydım, 

Seda məni sevməzdi. 

Saqqallı bir anlığa donub qaldı, bozarmış saqqalı 

biz-biz olmuşdu, qanrılıb yanındakına baxdı, 

şaqqıltıyla avtomatın çaxmağını çəkdi: 

-Olmaz, indi yeri deyil!- Əlində telefon olan belə 

dedi də tələsik yaxınlaşdı. - Bizi yola salmağa 

gələcəklər, planlarımızı pozma. Siz qızı götürün, 

mayorun qızını...!  

Seda çarəsizliyini indi anladı, başını sinəmə qoyub 

səssizcə hönkürdü, götürüb apardılar. Saqqallı 

tilefonunu Sedanın gözünün önündə silkələyə-silkələyə: 

-Qışqırsan ağzını bağlayacam, tərpənsən əllərini, 

oldu? 
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Daha Sedanın üzünü görmədim, əskərlərin 

dayandığı yerə aparırdılar... Əli avtomatlı hələ də 

arada dayanmışdı, gözlərini məndən çəkmirdi: 

-Hı, yaxşı oğlan...?!  

Dönüb həyətə göz gəzdirdi, sakitləşə bilmir, söz 

tutub onu... Tüfəngin qundağını yerə qoyub lüləsindən 

içəri baxır, məni axtarır, bəlkə də məni orda görür, 

avtomat silahının lüləsində... Belə fikirləşdiyimə görə 

özümdən asılı olmadan gülümsəyirəm; o da az qalır, 

tüfəngi gəmirsin...“ niyə qorxmur bu alçaq türk, “...çi 

vaxanum...” 

Mən də bayaqdan sinəmi onun əlindəki silaha 

açmaq istəyirəm, avtomat gülləsinə, bu iki daşın 

arasında mənim də türkçülüyüm tutub, əynimdə nə var, 

parçalayıb, cırıb dağıtmaq... “Vur, Siranuş 

Sumikyanın əskəri, vur! Nə qədər ki, ağaların 

silahlandırıb səni, vur! Bil ki, nə əlindəki tüfəng 

sənindi, nə əynindəki paltar, nə ayağın alytındakı 

torpaq...” 

-Yaxşı oğlan, - Bu dəfə bərkdən dedi, dönüb ətrafa 

göz gəzdirdi, ağlına gəlməz ki, mən azdan-çoxdan 

ermənicəni bilirəm, yoxsa ermənicə deyərdi, rusca dedi. 

- Bunların elə yaxşılarını öldürmək lazımdı...ki, pisləri 

çoxalsın... 
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Ürəyi soyumurdu, onsuz da illər boyudu soyumur, 

indən belə də soyumayacaq, neynir eləsin, istəyir 

əlindəki silahı hara gəldi boşaltsın, “... erməni ürəyini 

soyutmaq istəyirsə gərək görməyini yığışdırsın, 

baxmasın gərək...hara baxsa türkü görəcək,” – 

yadımdadı bunu Sedaya deyəndə əvvəl bir şey 

anlamadı.  

-... aydın danış, görək... -dedi, küçənin ortasında 

dayandı,-səni gedə-gedə başa düşmək olmur. Deməsən 

getməyəcəm! 

-...yəni, erməni türkün yaşamağını istəmir, bilirsən 

niyə? 

-həə...    

-çünki türkün düşüncəsinnən qıraqda heç nə 

yarada bilmir, yeyir, oynayır, oxuyur, geyinir, sonra 

baxıb görür ki, hamısı türkündü, yediyi yemək, 

oxuduğu mahnı, geydiyi paltar... Neynəsin, çılpaq 

gəzsin... 

-Bilirsən, Qrant Matevosyan nə yazıb bu 

yaxnlarda? Yazıb ki, “...biz ermənilər XX əsrdə üç 

sivilizasiya mərkəzini itirdik, Tiflis, Bakı, Stanbul... 

Birdən-birə həyətdəki hərəkətin, - yerişin-duruşun 

dəyişməsi məni xəyaldan ayırdı; hamı birdən birə 

tələsməyə başlamışdı, danışıqlar da yanakı, - tələsik idi, 

amma  bərkdən deyildi, ona görə də daha yadda qalan, 
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daha yapışıqlıydı. Əli boş adam yoxdu, bağlamalarda, 

örtülü qablarda nəsə aparırdılar, yüklərin içi görünməsə 

də ağlıma silahdan başqa heç nə gəlmirdi, qorxydan, 

narahatçılıqdandı yəqin ki... 

Həyət qapısı yarı açıqdı, qapının arasından iri 

maşın təkərlərini görürəm, səsdən də anlayıram ki, 

hərbi maşınlar keçir. Sonra qapının ağzında 

dayandılar...Sedanın səsi gəlirdi, adamların arasından 

görəmmədim, adımı deməsə də səsində məni çağırmaq 

vardı...Baş qarışıqdı, mən çıxıb öz maşınıma oturdum, 

üzüm hərbi maşınların getdiyi səmtin əksinəydi, elə o 

səmtə də sürüb uzaqlaşdım... güzgüyə baxan kimi Sahib 

Sənanı gördüm, yanında da məni döyən adamlar, 

həmin həyətin qapısını bağlayırdı... yəqin ki, Qələyə 

kəndinin kolxoz sədri, Sosyalist Əməyi Qərəmanı 

Bəhram kişinin evini ona tapşırıblar... Kim tapşırıb? 

Ermənilər, yoxsa bizimkilər? Hər ikisi mümkündü... 

Bəs, Bəhram kişinin oğlu, qızı hardadı, görəsən? 

Birdən-birə ağlıma gələn bu fikir məni ayıldır, ətrafa 

baxıram, heç nə, heç yan tanış deyil. Yollar açıq olsa 

da hər tərəf qardı, niyəsini bilmədən tanımaza-bilməzə 

üzü dağlara tərəf gedirəm, səmtimi itirmişəm, kəndə 

hansı tərəfdən girməyim yadımda deyil. Hər halda 

qaranlıq düşməmiş qayıtmalıyam. Şəhərin hansı 
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səmtdə olduğunu bilməkşün döyüldüyüm yeri tapam 

gərək.  Dayanıb maşından çıxmalı oldum... 

-Azadlıq! Azadlıq! 

Səs elə bil canımdan çıxdı, əllərimi başımın üstə 

qaldırıb silkələdim, heç kəs yoxdu, amma birdən- birə 

rahatlıq bürüyüb məni, elə bil doğma adamımı 

görmüşəm. 

-Aa-zad-lıq...! 

Maşına əyləşib səsə sarı sürdüm, kəndə hansı 

səmtdən gəldiyimi də indi xatırladım; şəhər səs gələn 

tərəfdəydi... 

  

*** 

 

Dərəni çıxan kimi Xalqla üz-üzə qaldım, elə bil 

seldi, kəndin adamlarını, atını, itini, arabasını, 

maşınını içinə alıb nece görmüşdümsə eləcə, nəfəs 

dərirmiş kimi eyni çırpıntı, döyüntü altında haykıra-

haykıra irəliləyir: 

-Aa-zad-lıq! 

Orda-burda görünən insan qaraltıları balaca- 

balaca gölməçələrə dönüb əl-ətəyini yığışdıra-yıışdıra 

həvəslə bu selə hopur... Yer elədilər, mən də hopdum; 

bir böyürdən maşınla içəri keçdim. Elə bil məni 

gözləyirdilər, gedə-gedə maşının qapısını açıb yanımda 
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oturdular, mən, “...burda sənin mənim yoxdu, burdakı 

maşınlar hamınındı...burda hər şey hamınındı,” deyə 

düşündüm: 

-Sür,- dedilər, köhnə tanışlar kimi,- sür, bunun bir 

ucu Azadlıq meydanındadı, gecikmişik, sür Bakıya...! 

Maşın karvanı izdihamın yanıyla şütüyür, amma 

heç kəsə çata bilmir. Bayaq düz dedilər, 

“...gecikmişik”. Nəbz kimi döyünən bu addımların bir 

ucu artıq Bakıdadı... 

 

                                                                  2005-2006  

 

Son 
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TEYMURLAR 

(povest) 

 

Bioloq dostum Teymur deyəndə ki, iki qab su 

götür, elə hesab elə ki, bu qabın birindəki suyu 

sevmirsən, üstünə qışqır, təhqir et, o biri qabdakı suyu 

qılıqla, öy, təriflə, sonra ikisini də  soyuducuya qoy, 

donandan sonra görəcəksən ki, rənglərini dəyişiblər; 

başqa rənglərdə donublar. Üstünə qışqırdığın su qabı 

göyümsov, düyün-düyün, anlaşılmaz, dolaşıq, -əsəb 

rəngində olacaq, qılıqladığınsa ağ-appaq, gülümsər... 

Bu o çağların sözüdü ki, Teymur hələ Moskvaya 

getməmişdi, öz şəhərimizdə bir yerdə 

işləyirdik...İkimizin də evlənmək vaxtımız idi. Sözümüz 

də elə o haqdaydı; sudan danışırdı, daha doğrusu, bizi 

suya bənzədirdi. Su, axı ələ gəlmir, tutursan, yapışırsan 

əlindən çıxır, əlində-ovcunda ancaq suyun nəmliyi 

qalır... 
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-Suyun canı elə onun nəmliyindədi. Özü yan-

yörəsinə hopur, yerdə qalır nəmliyi, biz də eləyik, ona 

görə də özümüzü yığışdıra bilmirik. Sən dediyimi elə, 

qabları qoy soyuducuya, görəcəksən. 

Teymur belə deyib başını salmışdı aşağı, daha 

dinib danışana oxşamırdı, mənimsə bayaqdan 

gizlətməyə çalışsam da hirsim soyumamışdı, ona görə 

də su haqda dediyini tez anlamadım, daha doğrusu, 

maraqlı olduğunu hiss eləsəm də özümü fikir verməyən 

kimi göstərdim: 

-Necə yəni... tanımadığın bir adamı yanına sal, 

salam-əleyk elədiyin ailəyə apar, görməzə-bilməzə 

elçilik elə ki, qızını ver buna, bu qonağa... -Bunu mən 

dedim. O bayaqdan sözü dəyişmək istəyirdi; istəmirdi 

ki mən bu söhbətin üstünə qayıdım. - İndi oturub bizi 

suya oxşadırsan. Suya oxşamaqdı, bu!? 

Yenə ağzımdan çıxanı demək istəyirdim, daha 

doğrusu, “qurumsaq” sözü bayaqdan dilimin 

ucundaydı... 

Teymursa bircə kəlmə: 

-Məsələni çox böyüdürsən... -dedi, susdu. 
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Lap özümdən  çıxdım: 

 -Sən buna elə belə baxırsan? Nolsun Türkiyədən 

gəlib, belə çıxır ki, əxlaqsızlığa gəlib Türkiyədən gələn? 

Bəyəm, Türkiyədən gələnin hamısı türkdü-üü? 

Sərhədlər də ona görə açılıb, həə? Harda görməmiş var, 

gəlsin Azərbaycana, düşsün arvad-uşağın dalınca. Lap 

olsun, əsil türk! Sən bilirsən ki, o əsil türk evlidi, 

Türkiyədə arvadı var, uşağı var, bunu bilə-bilə yanına 

salıb kənddə- kəsəkdə elçilik eləyirsən. 

Teymur üzülə-üzülə: 

-Sənin xəbərin yoxdu, hər kənddə yüzlərlə qarımış 

qız var...!- dedi, elə başı aşağı. 

Mən kəndimizə hardansa qonaq gələn kimi əl-

ayağa düşən, tələsə-tələsə küncdə-bucaqda özünə sığal 

verən, solğun rənglərlə dodaqlarını qızardan 

qızlarımızı xatırlaya-xatırlaya: 

-Nolsun, var?! -dedim. - O qarımışların dərdini 

çəkirsənsə birini də özün al, elçiliyi özünçün elə. Subay 

adamsan... 

Başını qaldırıb üzümə elə baxdı ki, elə bil bu fikir 

heç ağlına gəlmirmiş: 
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-Elədisə, özün niyə almırsan? - dedi. - Sən subay 

deyilsən? 

-İndi söhbət başqa şeydən gedir, - dedim. -Bir də 

mən qız bəyəndirməkçün hər qurumsağı yanıma salıb 

evləri gəzdirmirəm. Özü də gedib düz atasınnan 

istiyirsən qızı. Yazıq deyil o kişi? 

- O kişi yazıqdı, onsuz da... - dedi, yenə susdu. 

Bir il bundan qabaq elə indiki kimi yaz aylarıydı, 

elə bu innab ağacının altında oturmuşduq, mən onu 

başa salmaq istəyirdim ki, qonaq qonaqdı harda olur, 

olsun, onu bu şəkildə evləndirməksə qurumsaqlıqdı... 

Hərəmizin əlimizdə bir stəkan su vardı, çığır-bağır 

elədiyimizə görə suyu içə bilmirdik, daha doğrusu, mən 

qışqırırdım, o susub stəkana baxırdı.  Ağzımdan çıxanı 

desəm də ürəyim soyumaq bilmirdi: 

-Sən rusun içindədə də yaşaya bilməyəcəksən,... -

deyib mən də susdum. 

Teymur oturub gözlərini suya dikmişdi, o sözləri 

də onda dedi, “...üstünə qışqırdığın su əsəb rəngində 

buz bağlayacaq, göm-göy, düyün-düyün.” 
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Su haqda çox şeylər bilirəmmiş, təkcə kimyəvi 

tərkibini,-quruluşunu yox, yəni qırılmaz, əyilməz, üzü 

yola, ruha yaxın, bir, bütöv olduğu haqda çox 

bilirəmmiş. Bildiklərimdən başqa da suyla bağlı çox 

duyğular var, fərqinə vardıq, varmadıq...yəni belə 

anlayaq; su başlangıcdı, vaxt kimi, ömür-gün kimi 

həmişə yanımızdadı, daha doğrusunu desək, suyu da 

vaxt kimi yaşayırıq, gecə-gündüz  üzümüzə nece açılırsa 

su da elə açılır, suyu da addayırıq vaxtı 

addadıgımıztək,  keçib gedirik...Su ağırlığı-uğurluğu 

axıdandı, suyun özü kimi səsi də yuyur adamı, düşün-

cələrini təmizləyir. Su əgər özünü təmizləyə bilirsə, 

deməli canlıdı. Hərəkətdə olan nə varsa bizimlədi. Ən 

ardıcıl hərəkətsə suyun hərəkətidi... 

Bu fikirlər birdən-birə məni darıxdırmağa başladı, 

yəqin ki, sözü bu qədər oynatdığıma, suyu bu qədər 

mənalara gətirdiyimə görə bir ara özümə yer tapa 

bilmədim. 

Arada istədim, Moskvaya zəng edim, suyla bağlı 

bütün bu fikirləşdiklərimi deyim Teymura...sonra da 

qafiyələr quraşdırıb şeir yazım... Telefon da elə bu vaxt 

zəng çaldı, heç kəsdən zəng gözləmədiyimə görə dəstəyə 

can atmadım. Telefonu götürən kimi tanımadığım 

qurumuş, yəni, sıxılıb cırlaşmış qadın səsi: 
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-Teymurun cənazəsini gətirillər, -dedi, hönkürdü... 

-Rusiyadan...!  

Bir anlığa çaşıb qaldım, elə bildim idarəmizdə 

katibə işləyən qızdı, dogrudan da səs onun səsinə 

oxşayirdı...O günlərdə zəng eləmişdi: “... Ölün elə, 

ikiniz də,  nə istədiniz yerinə yetirdim, amma evsiz-

eşiksiz qoyduz... məni”  

Telefondakı qadın səsi dinmədiyimi görüb -Alo, - 

demək istədi, səsi boğazında döyünüb-döyünüb batdı, 

mən hələ də elə bilirdim zəng eləyən katibədi, gözlədim 

ki, ardınca deyəcək, “...yaxşı oldu, ölsün elə Teymuru, 

müdir onun sözünnən çıxmazdı, bir kəlmə deyib ev 

işimi düzəltmədi...”  

Mən səsimi çıxartdım: 

-Alo, kimdi? -Çaşqınlıq içində susub gözlədim ki, 

bir şey anlayım, görüm, sonra nə deyəcək, yenə nəsə 

deməlidi axı, bir anlıga xətdə hər ikimizi saran qəribə 

hənirti yarandı, mən bu aralığı kompyüterin hələ ad 

qoyulmamış səhifəsinə oxşatdım, kompyüter səhivəsi 

kimi içimdəki dərinliklər çözələnib düşüncəm boyu 

genişliklərə, sonsuzluğa yayıldı: “Nə dedi, bu?! Kim 

ölüb, dedi? Hansı Teymur? Bioloq?!” Hələ də bir şey 
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anlamamışdım...     

   

Axşamdan bağdayam, demək olar ki, bağa 

gələndən elə bu şəkildə özüm özümlə oynayıram, heç 

bilmirəm, ağzımı açıb bir kəlmə danışmışam, ya yox... 

Baş-başa vermiş iki nar ağacının altına taxt qoyub 

üstünə uzanmışam, ağac o qədər nar gətirib ki, saymaq 

istəyirəm, bir şey çıxmır... Ağacın altını göy üzünə 

bənzədirəm, ulduzlarıyla bir yerdə; “NLO...” 

jurnalında oxuduğum...işdən qayıdarkən küçənin 

ortasındaca birdən-birə yoxa çıxmış alimləri,- ər-arvadı 

xatırlayıram, neçə ildən sonra harda yoxa çıxmışdılarsa 

elə orda, hərəkətlərinin, düşüncələrinin hansı anında 

qeyb olmuşdularsa neçə ildən sonra vaxtın həmin 

anında da peyda oldular...İşdən sonraydı, aradan illər 

keçməmiş, heç nə olmamış kimi sabahkı tapşırığı 

düşünə-düşünə yenə evə gedirdilər. Tanıyanların, 

qonum-qonşunun heyrətinə təəccüblənərək evlərinə 

tələsirdilər... 

Hər şey aydın olandan sonra kişinin yadına heç nə 

düşmədi, amma qadın harda olduğunu belə xatırladı: 

“haraydısa, gecələr burda başım üstə gördüyüm göy 

qübbəsini orda ayağımın altında görürüdüm, harda 
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dayanmışdımsa aşağı baxırdım, göyüzü ayağım 

altındaydı...” 

Mən nar ağacının altında bunları fikirləşə-fikirləşə 

istəyirəm harda olduğumu unudam...Onsuz da 

unudulmuş adamam, yəqinki heç yerdə də 

xatırlanmıram...kənddə şəhərli kimi olmaga çalışdım. 

Teymurun özü eləydi... 

“...Sən mənnən zəifsən, sən heç vaxt şortik geyib 

kəndə gedə bilməzsən, amma mən getmişəm, bir dəfə 

də yox, çox getmişəm. Bax, mənim bu saqqalımnan 

saxlaya bilməzsən sən...çünki öz üzünə də gücün çatmaz 

sənin”.  

Nə isə, dogrudan da gücsüzəm, hamısı da 

yerimdən oynadıgıma görədi, yəni harda olmalıyamsa 

orda deyiləm. Teymuru da bayaqdan ona görə agrı-acı 

içində xatırladım. Teymursa hər yerdə var, həmişə hər 

yerdə olana oxşayır...   

Bu düşüncələrlə əlimi başımın üstündən sallanmış 

narlara uzadıram. Teymur o günlərdə deyirdi, kralların 

papaqları,- tacları yəni, narın quruluşundan götürülüb. 

Heç ağlıma gəlməyib, faktın doğruluğuna məətəl 

qalıram... 
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Qurumuş qadın səsi fikrimdə təzədən səsləndi: “...-

Teymurun cənazəsini gətirillər, Urusetdən!” 

“ ...bioloq Teymur olmaz... -deyə fikirləşdim, -

dünən danışmışam telefonla!” 

Təzədən narları saymaq istədim, yenə heç nə 

alınmadı. Nə isə, iş-güc dolu olsa da özümə iş 

axtarıram; ona görə də heç nə alınmır. Tennis stolu 

bom-boş qalıb, daha doğrusu, bir tərəfi boşdu, bir 

tərəfində mənəm, təm-tək... Bir xeyli divarla oynadım, 

divar da üzü soyuq, bom-boz, hər şeyi özünün ağırlığın-

dan da yüz dəfə artıq üstümə qaytarır... başıma çırpır. 

Bu boyda yerin-göyün altında qulağı batmış kimiyəm, 

dustaqxanadayam elə bil, ovunmalı heç nə yoxdu. 

Telefondakı səs bayaqdan katibəni yadıma salıb, 

elə həmin telefondakı səs kimi  ilişikli səsiylə deyir: 

 -Bilirsən, - deyir, - mən ər axtarmıram, mənim 

axtardığım uşaqdı... 

İstədim deyəm, əvvəlcə ər axtarsan doğru olar, sən 

axtarışını dal-qabaq eləmisən, amma demədim, ayrı 

şeyi: 

-Sabah şalvar geyinmə, - deyirəm, - şalvarsız gəl! 
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Gülür:  

-Şalvarsız gəlim?! Çılpaq? 

-Çılpaq niyə, arvad geyimiylə gəl, - deiyirəm. Nə 

demək istədiyimi anlayır.  

-...Yaxşı, - deyir. 

 O vaxtdan çox keçib, heç bilmirəm indi hardadı. 

Teymur köçdü, getdi Moskvaya, katibəsə yox oldu, ərə 

gedib, dedilər, yalan-gerçək... Bir-iki kərə zəng etdi. 

Dedim: 

-Nolar, təzə nömrəni ver, birdən lazım olarsan! 

Dedi: 

-Nolaydı telefon nömrələrim güllə olaydı, düz 

alnına çaxaydım, deyəydim gələ! Sənin də, Teymurun 

da...təpəsinə. 

 Dikəlib nar ağaclarının altından çıxıram... 

 Birinci kərədi şortik geyinmişəm, bəlkə də kəndə 

şortikdə getmək üçün məşq eləyirəm.Teymur o vaxt 

deyirdi, kəndçilərindən baga qonaq çagır, şortikdə 

göstər özünü, üzləri-gözləri öyrəşsin. Beləcə, şortiki 

dogrudan da geyinmişəm,  şairlər sözü, yarıya 
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bölünmüş kimiyəm, hava isti olsa da açıq yerlərimə 

dəyən sərinliyi hiss eləyirəm...Katibə yadımdan çıxmır, 

bayaqdan xatırlayıram. 

“...Bilirsənmi, sən əslndə Teymurun katibəsisən, 

Murtuz müəllimin yox,-dedim güldüm.-Teymur 

hardadı? 

O, belə deməyimdən yox, gülməyimə görə incidi. 

-Özümü belə apadığıma görə gülürsən, hə? -

ağlamsınıb başını aşağı saldı. 

-Sən özünü yaxşı aparırsan. -dedim. -Teymuru 

soruşduğuma görə incidin?-Yaxınlaşıb başını köksümə 

sıxdım. 

-Yox, sən mənim haqqımda pis fikirləşirsən, yəqin 

fikirləşirsən ki, bu nece yüngül qızdı... Teymuru orda 

qoyub gör hara gəlib çıxıb. - Bu sözləri üzünü sinəmə 

söykəmiş halda dedi, canıma sığındı... 

Mən xeyli dinmədim, əllərim beli uzunu enib açıq 

sağrısında durdu. Ürəyimin sallandığını hiss etdim, elə 

bil liftdəydik, üzüaşağı enirdik elə bil... 

“-Həm uşaq istəyirsən, həm də qarnı açıq 

gəzirsən...gör harana kimi açıqdı.” ...Yadıma düşdü, 
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bir ay qabaq Teymurla sahil bağında onu gözləyirdik, 

hava sərin idi, ikimiz də yanaşı dayanıb küçənin o 

başına baxırdıq... Amma o, tamam başqa səmtdən 

çıxdı. Az qala qaça-qaça bizə tərəf gəlirdi. Çanta qarı-

şıq əllərini yellədikçə köbəyinə qədər acılırdı... Çatan 

kimi Teymurun boynuna atdandı, Teymur,  o da 

boynunda: 

-Mən ölüm, bunun qarnına bax, buz kimidi,-dedi.-

Bir əlini vur.    

Telefon səslənəndə su stəkanlarını təzəcə 

soyuducuya qoyub çıxmışdım, innab ağacını 

sulayırdım, “...görək bu il də tökəcəkmi meyvəsini...hə, 

bu da sürüşkən arvadlar kimi uşağını salır...balasını bu 

da saxlayammır. Hı, xanım...?!”  

Katibə yarpaq rəngli gözlərini üzümə zilləyib 

dinmir, evdə bişirib gətirdiyi kotlet əlindədi, mən 

başımı uzadıb katleti dişləyib üzüm ovcunda eləcə 

qalıram; belə şeylər xoşuna gəldiyinə görə demək olar 

ki, onunçün oyun oynayıram. 

-Mənim sənnən də uşağım olmadı...- deyir, 

boynumun açıq yerinə yapışqan kimi isti damcılar 

düşür, silmək istəyirəm, elə bilirəm boynuma düşən 

şam ərintisidi. Üzüm hələ də ovcunun içində katleti 
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çeynəyirəm, çənəm dizlərinə dəydikcə  gülür, - ağzını 

elə tərpətmə, -deyir, - qıdığım gəlir... 

Səhər tezdəndi, lap tezdən... bizdəki həvəsə bax, 

həvəsə də yox, iştahaya, o başdan gəlib onu da götürüb 

Şıx çimərliyinə aparmışam. Heç kəs yoxdu, maşını üzü 

dənizə saxlamışam, Günəş dənizin üzündən azca 

aralanıb, hər şey elə gözəldi ki, Günəşin nə vaxtsa 

dənizdən aralanıb gedəcəyinə, axşamın düşəcəyinə ağıl 

kəsmir.  

Dünən elə beləcə dedi: 

-Elə vaxt gedək ki, günəşin doğduğunu görək... 

Beləcə, Günəş gözümüzün qabağında doğur...daha 

doğrusu doğulur.  

Maşının içində balaca süfrə açıb, katleti bir-bir 

ovcuna götürür, mən də elə ovcundan yeyirəm. 

Başımı qaldırıb əlimi boynuma çəkirəm, üz-

gözündə hər şey bir-birinə qarışıb; gülmək, ağlamaq, 

sevişmək istəyi: 

-Ağlama,-deyirəm, qarşımızda açılan mənzərəni 

göstərirəm. -Belə vaxtda adam ağlamaz. 
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-Elə ona görə ağlayıram...gözümün qabağında hər 

şey doğur, hər şey doğulur! - deyir. 

Katibəni bu cür xatırlamağım ürəyimi sıxır, innab 

ağacının dibində, “...telefonunu bilsəydim zəng 

eləyərdim...” deyə düşünürəm. “Teymurla onun ev 

məsələsini düzəldə bilmədik...” 

“Mən elə bilirdim sənnən uşağım olacaq, yuxuda 

da görmüşdüm...” Bunu son vaxtlar tez-tez deyirdi. 

“Gör, özünə necə oğlanlar doğuzdurmusan, gör necə 

oğlanların var, nolardı, axtarıb arayıb birini də məndə 

tapaydın!” 

Əlimdəki süzəncdə su qurtarıb, eləcə fikrə 

getmişəm, innab ağacının tikanları var, söykənmək 

olmur, xəyaldan ayrılıb ağaca təzədən fikir verirəm, 

özü sağlamdı, köklü-köməcli... Deyirdilər; - bəlkə təkdi, 

bəlkə erkəyi yoxdu, tozlanmır, mayalanmır bəlkə, ona 

görə meyvə gətirmir.  

Qonşunun hasarından başını çıxartmış innab 

ağacına baxdım: “ Noldu, bəs? Sizin sevişməyinizdən 

bu il də bir şey çıxmadı!”  
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Ağacla zarafat eləsəm də birdən-birə əhvalım 

dəyişdi... Kənddəki həyətimizdə qurumuş armud 

ağacını xatırladım... səkkiz, doqquz yaşım olardı. 

Yazbaşıydı, bir armud ağacımız tumurcuq 

açmamışdı. Nənəm ağacın dibində diz çöküb 

ağlamsına-ağlamsına üzünü ağaca tutmuşdu: 

-Noldu sənə, bacım? Haran ağrıdı? Niyə gəlmirsən 

bu il?!                                                                                                                         

Mən əlimdə bir qab su, ağacın gövdəsindən 

yapışıb iki arada gözləyirdim, nənəm qolumdam dartıb 

qırağa çəkdi. Onda bildim ki, bu sözlər ağaca deyilir. 

Ağaca deyildiyini bildikləri üçün böyüklər yox, 

uşaqların hamısı içini çəkdi, ağlamaq istədilər. 

-Kimnən küsdün gəlmədin?! - Dikəlib mənə sarı 

uzandı, əlini su qabına salıb hörüklərinə çəkdi. -

Suyunmu yoxdu, -dedi, - yiyənmi yoxdu? Qayıt gəl, 

kəsərlər səni, oda qalayarlar! Bə biz necə dözürük, necə 

uşaq doğub böyüdürük, anam-bacım, oğul-uşağınla sən 

də gəl, çıx! Bax, hamı əli bıçaqlıdı, səni kəsərlər! 

Dönüb arxaya baxdım, niyəsə qonşumuzdakı 

boylu gəlini də gətirmişdilər, gəlin utana-utana 

gülümsəyirdi, bilmirdi neynəsin, sonra ərinə doğru 
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uzandı, ögüyürdü deyəsən... Bu arada babam baltanı 

başının üstə qaldırıb qışqıra-qışqıra ağacın üstünə 

yüyürdü: 

-Ay namərd, kəsdim səni...! -  deyib baltasını  

ağacın gövdəsinə sancdı... 

Dedilər: 

-Yarasına su tök...! 

Mən əlimdəki su qabını balta qarışıq ağacın 

çapılan yerinə boşaltdım. 

Nənəm ağacın çapılan yerini sarıyırdı. 

-Qorxdunmu? Səksəndinmi? Hə...ayılarsan indi, 

ayılıb gələrsən!  

-Həə, qorxutduq... -Babam balta əlində ayaq 

üstəydi. Əlini ağacın gövdəsinə çəkib gülümsədi. -Kökü 

gərnəşdi, -dedi, - indi gəlib çıxacaq, darıxma. 

Boylu gəlinin də ögüməyi kəsmişdi, ərinə sığınıb 

gülümsəyirdi... 
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 Əlimdə su qabı - süzənc, o günləri xatırladım, 

aradan çox keçib, armud ağacı o vaxtdan tumurcuq 

üstədi, hazırdı... 

-Bəs, bunu neynim ki, mevəsini salmasın...?” Bir-

iki addım aralanıb innabın eninə uzununa  bir də 

baxdım: 

-...söz yox, boyludu, -dedim, öz-özümə, - 

ikicanlıdı... 

Arvadımı xatırladım, sonbeşiyə boylu olanda o da 

elə beləydi, innab ağacı kimi enlənmişdi, səhərdən 

axşamacan otaqların arasında ayaqlarını haragəldi 

atır, qarnı böyüyəndən sonra üz-gözündən yığışdıra 

bilmədiyi təbəssüm, evin içində deyinə- deyinə 

hərlənirdi. “Öz-özünə nə deyirdi görəsən?” Daha 

doğrusu, düşünürdüm ki, qarnındakını qoyub başqa nə 

haqda düşünmək olar...? Bir dəfə yanımdan keçəndə 

qulağımı ağzına sarı tutdum ki, görüm nə deyir. Heç nə 

demədi,  sakitcə başımnan yapışıb qarnına sarı 

sürüşdürdü, düz köbəyinin üstünə gətirdi: 

-Bax,- dedi,- tərpənir... 

Qarnı boynundan istiydi, bayaq başımı boynuna 

qoymuşdum; boynu, sinəsi sərindi. Gözlərimi də 

yumub xeyli beləcə, başım qarnının üstündə qaldım... 
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Doğrudan da  elə bil kimsə çəkinə-çəkinə pəncərə 

döyürdü. İçəridən döyüntü, yaşamaq səsi gəlirdi, iyirmi 

ildə unuda bilmədiyim səs-duyğu. Yenə gecə-gündüz 

qurdaladığım kompyüterin düşüncəmdə səhifələnən 

içini xatırladım; hələlik söz tapıb izah edə bilmədiyim 

dərinliklər yerini dəyişə-dəyişə uzanıb getdi. 

-Qarnındakıyla danışırsan? 

-Hə, - nəfəsiylə dedi, söz işlətmədi, -hə...!  

Səsi də bayaq köbəyinin ystə  başımı qoyanda 

eşitdiyim döyüntüyə oxşayırdı; içindən gələn yaşamaq 

səsi, nəbz döyüntüsü... 

Bütün bunları fikirləşə-fikirləşə innab ağacını 

sulayıram. Kiminsə əlindən qaçırmış kimi ağacın 

dibinə can atan su məni də azaldır elə bil, yəqin 

məndən də nəsə gedir, çünki dincəlmək əvəzinə 

yoruluram.  

Moskvalı dostum, bioloq Teymur nece demişdisə 

eləcə, bir stəkan suyu adam hesab eləyib ağzımnan 

gələni düz suyun üzünə dedim, söydüm suyu, “ağzı-üzü 

qalmadı”:  
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-Sən nə susan, - dedim, - haragəldi burununu 

soxan, yeri-yurdu bilinməyən, bulanıq, kirli, qarışıq 

alçaq, nə düzəməlli əlimi yuyursan, nə də üzümü, 

yalançı, saxta... suya tüpürməzlər, amma mən 

tüpürürəm, tfu, sənə, deyirəm. 

Beləcə, söyüb-söylənib stəkanın ağzını bağlayıb 

qoydum soyuducuya. Sonra bir stəkan su yenə 

doldurdum, üz-gözümü dəyişdirib gülümsəyə-

gülümsəyə stəkana baxdım. Bioloq dostum demişdi ki, 

elə söz de ki, su səni hiss eləsin...yalandan qışqırdığını 

bilməsin. Bil ki, su ətrafını yayılmasıyla anlayır, illah 

da adamı, səni anlaycaq. Sən suya elə belə baxma, sən 

suya duyğular seli kimi bax...Söydüyün suyu da, 

öydüyün suyu da qoy soyuducuya, gör nolacaq... 

-“Belə kinli, belə hirs içində, ona-buna söyüş 

yağdıra-yağdıra hələ bir istiyirsən əlini də yuyasan, elə 

bilirsən su səni yuyacaq?! Yumayacaq, elə beləcə, 

bulaşıqlı yaşayacaqsan...!” Əmimin sözüdü, 

qonşulardan kiməsə deyirdi. Mən balaca həyətimizin 

lap yanından keçən çayın qırağında oturub “Əmir 

Teymurun vəsiyyətləri”ni oxuyurdum. Əmim belə 

deyəndən sonra daha oxuya bilmədim. “...yalvar suya, 

icazə al, yoxsa su səni yumayacaq...” Kitabı bir yana 

qoyub suya baxa-baxa qaldım. Su qəribə həvəslə, 
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iştahla axıb gedirdi, bu cür ayrılmaz, bütöv olmağı, 

özünə axmağı suyu yan-yörəsinə qarışmaqdan, yox 

olmaqdan,  yan-yörəyə hopmaqdan 

qoruyurdu...Doğrudan da, görünür suyun axıb getməsi 

özünü qorumağı üçündü. Görünür əlimizdən qaçır ki, 

yerə-yurda, adamlara hopub yox olmasın...  

Xəyalımda əlimi suya salmışdım... gözümü yumub 

əmimi xatırlaya-xatırlaya bir stəkan suyla xeyli beləcə, 

üz-üzə qaldım ki, görüm nece yalvaracam, suya:   

-Sən də mənim anamsan su, - dedim, ağzımı açan 

kimi, elə ürəkdən dedim ki, anamı xatırlayıb 

kövrəldim. - Sən- dedim, - yeganə duyğusan ki, toxuna 

bilirəm, sənnən başqa bütün duyğular mücərrəddi, 

“...mücərrəd sözünü su annamayacaq”, bunu da 

fikirləşdim, ürəyimi yumşaldıb təzədən yalvarmağa 

başladım.- ...güllərinən gülən, çiçəklərnən çiçəklənən, 

Tanrıdan gələn, üzü Tanrı ətəyi, ruhuma qonan 

su...Sən də mənim anamsan. Anam su...! 

Bioloq dostum eşitsə, - əməlli başlı şairmişsən ki,- 

deyəcək... Nə isə, qalxıb yalvardığım, təriflədiyim bu 

stəkanı da soyuducuya qoydum. Buza dönənə kimi 

gözləməliyəm...görək nece donacaqlar. Elə o vaxt 

Teymurdan soruşdum. 
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 -Yaxşı, stəkanlar donannan sonra, nolacaq ki? 

-Görəcəksən, rənglərini nece dəyişirlər. Hərəsi bir 

cür rəngdə donacaq. Söydüyün gömgöy, əsəbi... 

Öydüyün, təriflədiyin ağ, parlaq... 

Ağacların arasında nəyi gözləyirəm, bilmirəm, 

həə, telefon zəngini gözləyirəm, əlimdəki yenə su 

qabıdı, süzənc: 

-Allah innabın da balasını saxlasın...!- Yenə dua 

eləyə-eləyə sulayıram ki, innab ağacı meyvəsini 

salmasın, süzgəcdən çıxan su da şairlər demiş, gül 

bağlayıb axır,  axan kimi də yox olur, ona görə də 

deyirəm, elə bil əlimnən qaçıb gizlənir... Nə isə, bir 

azdan gedib stəkanlara baxmalıyam... 

“...Teymurun cənazəsini gətirillər, Urusetdən...!”  

-Teymur...yazıq, bioloq Teymur! - Niyəsə birinci 

bu, bioloq Teymur ağlıma gəlir, səbəb də onu bilirəm 

ki, görünür, bioloqa nəsə olub ki, səhərdən boş yerə 

gəlib yadıma düşməyib. - Aranda tutnan, atdan, dağda 

qurudnan, arvaddan  olan dostum!- deyib düzəltdiyim 

cümləyə gülürəm.  

 Süzənci qoyub telefondakı qurumuş qadın səsini 

bir də xatırlayıram... “Teymurun cənazəsi...”  
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-Yox, katibənin səsinə oxşamadı, katibənin səsi 

belə deyildi... -elə bil öz-özümdən soruşuram. Teymur 

deyərdi ki, katibə danışanda elə həyəcanlı danışır ki, 

elə bil canında kişi əli dolaşır. - Bioloq deyilsə, kimdi 

bəs?! Hansı Teymurdu...? –Bunu bərkdən dedim, elə bil 

kiminsə üstünə qışqırırdım. Yoxsa şahmatçı Teymur 

Məmmədov? Nəhəng dostum... Birdən o olar?! Axır ki 

öldü, canını qurtardı.” 

...şahmatçı Teymurun son zamanlar ayaqları 

tutulmuşdu, yeriyə bilmirdi. Nə boyda boyuyla 

gözümün önünə gəlir; şahmat masası arxasında o 

oturub, mən ayaq üstəyəm, az qala oturmuş halda 

məni boydadı, birinci kərədi şahmat oynayırıq... 

Mənim belə yaxşı oynamağıma inanmaq istəmir, bir-

iki kəsgin gediş eləmişəm, məətəl qalmağı üz-gözündən 

bilinir, uzunsov hun sifəti istehzayla doludu...onun 

düşüncəsinə görə mən şahmatı yaxşı oynamamalıyam. 

Niyə? Səbəbini sonralar anladım...  

Gör, bizim haqqımızda nə fikirdədi, rus orta 

məktəblərində nə deyiblərsə, nə yöndə dərs keçiblərsə, 

türk olan kəsləri nece tanıdıblarsa məndə yaxşı nə 

görürsə inanmaq istəmir. Nəinki məndə, bu boyda 

şəhərdə... ona görə də ürəyimdə: “...yaxşı,- deyirəm, - 

sənin başına bir oyun açım, bu millətlə bağlı elə şeyləri 
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gözünə soxum ki...” Sonra fikirləşirəm, nədən 

başlayım, hardan başlayım... 

Rusiyanın harasındansa indi gəlib çıxıb, 

azərbaycanca bir kəlmə də bilmir, amma bütün 

deyilənləri anlayır, nece anlayır, hardan anlayır, özünü 

bicliyə qoyub yoxsa, heç kəsin ağlı bir şey kəsmir. Elə 

belə də fikirləşirlər; “Azərbaycan dili indi dəbdə deyil... 

bilir, danışmır...bilməsən dili nece anlamaq olar....”  

Soruşuram: 

-Teymur, sən doğrudan da bizim dildə 

danışammırsan?  

-Yox,- deyir, - heç nə bilmirəm. 

 -...Axı, bilənə oxşayırsan, hardansa anlayırsan, 

anladığın üz-gözünnən hiss edilir...   

   Heç nə demir, üz-gözündə iztehza 

cizgiləri dolaşır... “Kəndə aparım bəlkə...,” 

fikirləşirəm,  şəhərdə nə qalıb, nə göstərəm...hamı 

xristianlara oxşamağa çalışır. Saçlarını rəngləmiş, 

özünü bir vaxtlar rusa, indi də avropalılara oxşatmaq 

istəyən arvad-kişi, oğul-uşaq nə qədər 

istəyirsən...Kəndin harasına aparım, yaxşı?! Harası 

qalıb kəndin? 

Nə  eləməliyəmsə tək başıma eləməliyəm. 

Şahmatda uduram, quruyub qalır, stolüstü tennisdə 
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uduram, üzündəki iztehza cizgiləri dəyişir, ağlamağa 

oxşayır...Kədərlə başını bulayır. 

-Bura bizim milli parkımızdı,-deyirəm...Tennis 

oynayanda, qollarımı dənizə tərəf açıb göstərirəm. - 

Müstəqil olan kimi birinci burdan başladıq, söküb 

düzəltdik...Bilirsən nə qədər millətin izi vardı burda?! - 

Əlində raketka dayanıb baxır, heç topu da qaytarmır. -

Sən bilmirsən, -deyirəm, - buralara çıxanda heç 

anlamazdın hansı respublikaya gəlmisən. 

Bu sözdən sonra oynamır, oynamaq istəmir, 

dinməz-söyləməz dənizin yaxası boyu uzaqdan dikələn 

bayrağımıza sarı gedirik: 

-Siz,-deyir, birdən-birə, - çox tez dövlətə oxşaya 

bildiniz, oxşatdınız özünüzü, bayrağınız gözəldi. - 

Başını qaldırıb altdan-yuxarı bayrağa baxır, uşaq kimi 

sevindiyini görürəm, onun haqqında kim nə deyir, 

desin, mən də ona qoşulub gülümsəyirəm. -Hardan 

götürdünüz bu bayrağı, mən yerini tapa bilmirəm?! 

Türklərdə var belə bayraq, amma belə də deyil, başqa 

cürdü... Himniniz də gözəldi... - Sonra da əllərini yana 

açıb təəccüblənməyini bildırir.  

Bayrağımızın altında dayanmışıq, başımızın 

üstündə bütün ruhuyla, varlığıyla dalğalanır, bu cür 

ahənglə, qürurla açılıb yellənməyi elə bil mənim 

üçündü, elə bil ürəyimdə vurur. 
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-Himnimizin də, Bayrağımızın da yüzə yaxın yaşı 

var...-dedim, coşmuş halda, - sənin dünyadan xəbərin 

yoxmuş. Hələ demirəm ki, bizim bayrağın izləri gedib 

minilliklərə çıxır.. 

Dinmir, üzü qala divarlarınadı, yəqin istehzasını, 

ironiyasını gizlədir... deyə düşünürəm.  

-Atam həmişə, Azərbaycan, deyirdi, sizin dərdinizi 

çəkirdi, elə bilirdi, azad yaşaya bilməyəcəksiniz, gecə-

gündüz xəbərləri izləyirdi ki, görək sizdən nə 

deyiləcək...Tək atam yox, bütün ruslar elə bilirdi, ac 

qalacaqsız, bir-birinizi qıracaqsız, dağılacaqsız. 

Bilirsən niyə? Ona görə ki, siz heç vaxt özünüzə 

oxşamaq istəməmisiz. Mənə elə gəlirdi ki, indi də 

istəmirsiz. Amma gəldim, elə görmədim, siz 

qonşularınızdan yaxşı yaşayırsız... ruslardan da... -Bir 

ağacın altında üzü dənizə oturduq.- Sən məni 

tanımırsan, elə bilirsən, bütün bunlar mənə xoş deyil? - 

Səsinəcən dəyişmişdi, gözünü üzümə zilləyib xeyli 

dinmədi, üz-gözünə yayılmasa da içinin gülümsədiyini 

hiss elədim.-Atam evdə az olurdu, -dedi, başını 

qaldırmadan. - həmişə işdə olurdu. Evdə mənimlə 

həmişə azərbaycanca danışırdı, bircə kəlmə cavab ver, 

deyirdi, öz dilində bir söz de, hə, de mənə, kişi ol, rus 

olmadığını bil. Amma mən heç vaxt bu dildə 

danışmadım, anam icazə vermirdi. Atam öz dilində 
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danışan kimi anam qapını açıb qonşuları çağırırdı. “U 

nas doma artist, şut-kloun, posmotrite, çem on 

zanimaetsya...” - Sonra sakitcə qolundakı, boynundakı 

çapıq yerlərini göstərir. -Atamın üstündə bax, beləcə, 

dalaşa-dalaşa böyümüşəm. Böyüyənnən sonra atamın 

hansı millətdən olduğunu anladım, qədim tarixləri 

oxudum... Azərbaycan haqda nə deyilibsə 

öyrəndim...Orta məktəbimizə sübut elədim ki, 

şumerlər, sonra da midiyalılar, mannalılar indi 

azərbaycanlı kimi tanıdığımız Qafqaz türklərinin ulu 

babalarıdı. Bir tarix müəllimimizə dedim, “yaxşı”, 

“başka”, “payok”, “yama”, yüzlərlə belə sözün türkcə 

olduğunu bilirsənmi? 

Mən tələsik onun sözünü kəsib əlavə elədim: 

-Çulki, şalvar... - dikəlib düz üzünə baxdım, -

...mama, sözü... bizim dildə deyil?! 

Coşub, “kniqa” sözünün “gönnük” olduğunu, 

yəni, dəriyə-gönə yazılan mənasında, çox sözlər 

deyəcəydim, gördüm, heç fikir vermədi. Susub başqa 

nə deyəcəyini gözlədim.  

- Əgər,- dedi,- mədəniyyət, elm, fəlsəfə yunanlarda 

yarandısa bu sözləri niyə yunan dilindən götürmədi 

rus? Sibirdən tutmuş Qafqazacan yer adları niyə 

yunanca, rusca deyil, türkcədi?! 
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Birdən-birə mənasını anlamadığım sevinc bürüyr 

məni, gözlərim yaşarır, dinmirəm. Amma demək 

istəyirdim ki, X1 əsr gürcü tarixçisi Leonti Mroveli 

yazır ki 3 min ildi, Kartlidə xəzər dilində danışırlar. 

Heç nə demirəm, deməyə də hələlik ehtiyac yoxdu... 

Qız qalasına doğru gedirik. “Hə, Qız qalası bizli 

də-bizsiz də hər şeyi deyir, yadların-yabançıların 

üstünü vurmadığına, özünü elə apardığına baxma... 

Daşın-divarın bu qədər doğma olduğu ona baxan 

bütün adamların üz-gözündən bilinir. Üstümüzə yeriyir 

elə bil. Anlayançün bəsdi. Bu arada hardansa mahnı 

səsi eşidilir. İçimizə bağlı qədim mahnıdı, başımı qaldı-

rıb boylanıram... -Bizim mahnılarımız da qala kimidi, - 

dedim, əllərimi qalaya tərəf uzatdım, qucaqlamışdım 

elə bil. - Qalaya oxşayan musiqilərimiz, mahnılarımız 

var. - Danışığımın yersiz olduğunu birdə-birə anladım, 

səsim boğazımdan su kimi çıxdı, suyulub azaldı, elə bil 

radioda danışırdım. 

-Atam içənnən sonra işıqları söndürüb belə bir 

müsiqiyə qulaq asardı, anam bizi onun otağına 

qoymurdu, başına yığıb “pust sluşaet” deyərdi, “pust 

uspokoitsya”. Bilirsən,-dedi, dönüb mənə baxdı, - atam 

elə bilirdi, mən rus olacam... bir vaxtlar bunun fərqinə 

varmırdım, indi anlayıram ki, atam elə ona görə o 

boyda Rusiyada özünə yer tapa bilmirmiş... 
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Sonralar eşitdim ki, Tymur Rusiyaya qayıtmayıb, 

bizim hansı kənddənsə bir kəlmə də rusca bilməyən 

qızla evlənib, ekiz də oğlu olub...ikisinin də adını 

Teymur qoyub: birinci Teymur, ikinci Teymur... 

“Görəsən indi uşaqlarıyla nə dildə danışır, yoxsa yenə 

susurmu...?!” 

Beləcə, tanıdığım bütün Teymurları tələm-tələcik 

xəyalımdan keçirdirəm. İmirxanlı birdən yadıma düşür: 

-Onun da adı Teymurdu axı!   

  

Bərkdən deyirəm, bayaqdan səssizlik olduğu  

üçün, səsimə ağacların başından topa-topa quşlar 

uçuşur. Bioloq Teymurun Gopçu dediyi ov iti quşların 

ardınca qalxıb bilmir hara qaçsın, boşuna bir-iki ağız 

hürür... 

-Ermənilərin əlinnən canını təzə qurtarmışdı, 

qaça-qaç vaxtı öldürürlərmiş...Bəlkə də tapıb 

öldürdülər? - Bunu da itə baxa-baxa deyirəm... 

...88-ci ilin payızında kəndin üstünə bir dəstə 

erməni yeridi. Hələ bir gün qabaq bir malağan rusunu 

xəbərə göndərmişdilər ki, bəs ermənilər silahlanıb 

üstünüzə gələcək... 

 Kəndin böyüyü-kiçiyi qorxusundan əvvəl bilmədi 

hara girsin, evdən çıxıb tövləyə, tövlədən həyətə, ordan 

da kəndin içinə axışdılar. Kənddə də özlərindən başqa 
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kim olacaq ki? Çaşqınlıq içində bir-birlərinə baxsalar 

da fikirləri kəndi atıb dağlara sarı qaçmaqdaydı. Elə o 

vaxt İmirxanlı Teymur qapıdan güllə kimi çıxdı, əlində 

saz vardı, götürüb başının üstündə yellədi: 

-Nədi fikirləşdiyiniz ay camaat?! Üzünüzü niyə 

döndərdiniz kənddən? - Sazı başının üstə qaldırıb elə 

qışqırdı ki, təpələrin qaşından enməkdə olan ermənilər 

ayaq saxladılar...-Ardımcaa! 

Teymurun səsi güclüydü, heç nə deməsə də 

anlaşılandı, içi doludu, daha çox deyilməmiş, 

işlənməmiş səslərlə dolu; yəni, bu səsin içində özünə 

gəlmək vardı, ona görə də ağızdan çıxan kimi sümüyə 

işlədi, min illiklər boyu bitgi toxumu kimi arta- arta 

yerin qatlarına kök atan kənd qəbrstanlığı da bu 

səsdən sonra göz qabağına gəldi, gözə dəyən nə vardısa 

elə bil üstünün bir qatını götürdülər... Dərdlərin üstü 

açıldığına görə kənd qəbrstanlığı da ağlaşmaları, 

yuğları, hönkürtüləriylə təzədən  xatırlandı... onsuz da 

ölənlər yadlarındaydı, özlərini gizlənmişlərə 

oxşadırdılar, başlarını guya harasa soxmuşdular... 

Min- min illər yaşı olan  qəbristanlıq kəndin birdən-

birə yadına düşdü. Amma axirət dünyasının varlığına 

inanmış olsaq ölənlərin goru çatdayırdı... 

İmirxanlıTeymurun səsi də onu dedi, elə: 

-Goru çatdayacaq ölənlərimizin! 
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Bayaqdan çaşıb qalmış adamlar Teymurun  

ardınca yeridilər. Kənddə çox saz varmış, əlinə bir şey 

keçməyən evdən sazını götürüb çıxmışdı. Sazın çoxu elə 

köynəyindəydi, başlarının üstə qaldırıb 

yüyürdülər...Qarşı yaxada ayaq saxlamış ermənilər 

qaçıb dağıldılar; yəqinki sazı avtomat silah hesab 

etmişdilər... Səhəri erməni qəzetləri elə bundan 

yazmışdı: “...türklər silahlanıb...!” 

Kəndin üstünə yürüş etmiş ermənilər türklərin 

əlindəkinin saz olduğunu sonra bildilər, ömür boyu 

sazbəndlik eləmiş Tepanusdan bir saz alıb düz kəndin 

ortasında dar ağacı qurdular, sazı adam kimi dar 

ağacından asdılar. Sazın asılması xəbəri türk 

kəndlərinə güllə kimi dəydi.. Ardınca da ermənilər xə-

bər göndərdilər ki, İmirxanlı Teymuru da beləcə, saz 

kimi asacağıq... 

...fikirlər, xatırlamalar yorur məni, həm də alıb 

aparır, diqqətimi gördüklərimə yönəldə bilmirəm. Bu 

gün nece gündüsə ürəyi getmiş kimiyəm, içimdə, - 

yaddaşımda olanlardan başqa heç nə xatırlamıram. 

O vaxtlar bu, bağ ərazisini təzəcə almışdım, 

yulğunlu bir yerdi, dəvə tikanlarıyla dolu... Sahə 

müfəttişləri yeri göstərib çıxıb getmişdilər, yerin 

ortasında təkdim. Yan-yörədə hasara alınmış bağlar, 

tikililər qaralırdı. İndi bir qarış da yer qalmayıb. 
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Mən o vaxt niyəsə erməni kəndində dar ağacından 

asılmış sazı xatırladım... Anam məni asılmış saza, - dar 

ağacına sarı itələdi. Səsi göynəyə-göynəyə, “...bunu 

assaydılar, məni belə yandırmazdı...” Anamın səsi nece 

vardı eləcə yaddaşımda səsləndi, qulaqlarım batıb 

içimdəki dərinliklərə işlədi, hasarların dibləriylə atlana-

atlana axıb gedən ilğımlara dalıb içimi çəkdim... 

Bütün bunlar nəyə görə yadıma düşdü, o vaxt da 

bilmədim, indi də bilmirəm... 

O vaxt deyəndə, günortadan sonraydı, aldığım 

bağ yerinə elə qəriblik çökmüşdü ki, gözə dəyən hər 

şeyin görünüşündə səs vardı; səslənmə, ulamaq səsi. 

Xəyalımla ucu-bucağı görünməyən qatar gedirdi, bu da 

yəqinki bağlara çökmüş ilğımları yaxından hiss 

elədiyimə görəydi. İnnab ağacını da o vaxtlar təzəcə 

əkmişdim... Bioloq Teymurla katibə əllərində innab 

şitili bağa baxmağa gəlmişdilər. Teymur ayağını 

dayandığı yerə vurub: 

-Burdan əkərsən, - dedi, innabın şitilini katibədən 

alıb mənə sarı uzatdı. -  İndidən ək, - dönüb katibəyə 

baxdı, - indidən əksən bir yerdə doğallar. Bu meyvə 

gətirər, o da uşaq. 

Katibə əlini yenə qarnının üstünə qoyub: 

-Eh, hanı məndə o baxt... -dedi. 
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İndi innab gör, nə boyda olub, ağacı sulaya-

sulaya: 

-Doğrudan da hər şey bir-birinə bağlıdı, - deyirəm 

öz-özümə. -Katibə də doğa bilmədi, bu da... 

 “...Bəlkə səhv eşitdim, bəlkə İmirxanlı Teymurdu 

ölən...? Gərək soruşaydım... Teymur kimdi? Hansı 

Teymur? Zəng eliyənin də kim olduğunu bilmədim...”  

“Ah, Əmir Teymur...!” - Əmir Teymuru 

xatırlayıram, hardan yadıma düşür, anlamıram... 

Ayağını çəkə-çəkə üstümə yeriyir. Bu yaxınlarda onun 

haqqında ssenari yazdım, çoxseriyalı televiziya filmi də 

çəkildi. İndi nə qədər istəyirəm ki, əmiri Fuad 

Poladovun qiyafəsində təsəvvür etməyim, alınmır... 

Fuad Poladov Əmir Teymur geyimində üstümə gəlir.  

Filmdə Əmir Teymurdan soruşurdular: “Sənin 

dəri yığanın niyə erməni olub?” Cavabı beləydi. “Çox 

aradım, axtardım, gördüm erməni kimi dərini hiss 

eləyən yoxdu...” 

Əlimdəki su qabında su qurtardı, qolum 

yüngülləşdiyinə görə xəyaldan ayrıldım, sonuncu 

damlaların ağacın dibində bir-birinə can ata-ata nece 

yox olduğunu gördüm; yerində qalan nəmişliyə baxa-

baxa torpağın altını, - ağacların, bitgilərin kökünün 

olduğu yeri təsəvvürümə gətirmək istədim... “yəqin ki, 

üstündə olduğu kimi yerin altında da kök kökə 
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qarışmaz... yəqin ki, üstəki kimi torpağın altı da 

bölünmüş olar, bəlkə də üstündə olduğundan da 

ədalətsiz şəkildə bölünüb...  

Beləcə, neçə ildi innab ağacının kökünü təsəvvür 

eləyə-eləyə dərdini tapa bilmirəm. Axırda dediyim kimi 

bu yazağzı Moskvaya bioloq dostum Teymura zəng 

eləmişəm. 

-Bəlkə suyunu az eliyirsən, - dedi, - yeri yaxşıdı, 

görmüşəm, başqa nolmalıdı...? Sən qılıqlı adamsan, 

sənin bağın-bostanın yaxşı tutmalıdı, qaşqabaqlı 

deyilsən, kim oldu, nə oldu, sevənsən. Ağaca suyu 

verəndə də elə hesab elə ki,  su sənin içinnən axır... 

İstədim ağacın kökü haqqında bəzi şeylər 

soruşam, yəni bitgi kökləri torpaqda nece hərəkət edir, 

əsasən hansı səmtə can atırlar? Oğurluğu onlar da  

anlayırmı? Başqa canlılar kimi dolanmaları necedi? 

Bir-birindən oğurluq eliyirlərmi? Nece yola gedirlər? 

Misalçün, budu, innabla nar yan-yanadı, kökləri 

aşağılarda neynir? Orda da hərənin öz yeri varmı? 

Telefonda bu boyda şeyi burdan ora nece deyəcəyimi 

tez həll edə bilmədim: 

-Yanında kim var, -dedim, - “quşları” yenə başına 

yığana oxşayırsan?! 

-Hardan bildin? 
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-Sən də qızlara qılıqlısan, sən də qızlar olan tərəfə 

can atırsan, sənin də kökün qız olan səmtə bitir, özü də 

rus qızları, hıı?! Yoxsa hər şeyi atıb Moskvaya 

getməzdin... Burda biolojiya institutu yoxdu, bəyəm? - 

Bu arada bütün ruhumla Maskvada təkmilləşmə 

kursunda bir yerdə keçirtdiyimiz günləri xatırlayıb 

soruşdum. - Şkolnaya küçəsi yadındadı? Fryazino 

şəhəri...! 

-Həə, - dedi, - Gödək küçə... sən də belə bir hekayə 

yazmışdın... 

...Teymur bilir, bioloq dostum, bilir ki, mənim 

Moskvadan xoşum gəlir, hələ niyə xoşum gəldiyini də 

anlatmışam... “Bilirsənmi...” - dedim...o vaxt. Mən 

bunu deyəndə günorta üstüydü, elektrik qatarında 

Fryazino şəhərinə, Məşədi İbadın sözü olmasın, qız 

yanına gedirdik, yüngülvari milli bazarlıq da eləmişdik. 

Hər yan elə qatı yaşıllıq içindəydi ki, deyirdin qatar da 

tələsə-tələsə bu yaşıllığa qarışmağa, itib-batmağa gedir. 

Yan- yörəmizdəki adamlar da göm-göy, yam-yaşıl 

baxışlarıyla bu yaşıllığa qarışmış 

kimidi...“Bilirsənmi...- dedim, bir də. -...rus kimi öz 

təbiətinə, yerinə-yurduna oxşayan ikinci xalq görməmi-

şəm. Sən bir qızların baxışlarına bax, yam-yaşıldı...” 

“Qız yanına gedirsən, onlara işin düşüb, ona görə 

belə gəlir sənə...” dedi, Teymur. “ Baxım bir də, adresi 
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ver.”  Balaca kağız parçasıdı, mərkəzi univermağın 

möhürü də üstündə, bayaqdan əlimdə tutmuşam, ona 

uzadıram. 

Teymur kağızı alıb bir də bərkdən oxuyur: 

-Qorod Fryazino, Şkolnaya- 27... 

Gendən baxanda uzun dimdikli yay şapkasına 

oxşayan şəhərdi, demək olar ki, bir dənə küçəsi var, 

Şkolnaya. Küçənin tək saylı səmtinə baxa-baxa 

gedirik: 1-3-5... 

Dünən univermağın foyesində həmin qızlarla üz- 

üzə dayanmışdım...birinin gözləri o qədər göydü ki, 

göylüyündən giləsi seçilmir, baxa-baxa qalmışam; 

baxışları su kimi, hava kimi rəngini dəyişə-dəyişə axır, 

o yana, bu yana...Mən onlara dondurma almışam, 

gülümsəyə- glümsəyə dondurma yeyirlər: 

-Net, on ne zayatc...68  

Mən gözləri lap göy olan qızı anlamadım. 

“..zayatc”, kimə deyir görəsən? Mənə deyirsə, nə 

dovşan? Dovşan nədi?!” 

Ünvanını yazıb verəndə hər şeyi unutdum: 

“q.Fryazino, Şkolnaya- 27. Budim jdat...”69 

Səhəri elektrik qatarına minəndə Teymur elə belə 

də dedi: 

                                                           
68

 Yox, o, dovşana oxşamır (rusca). 
69

 Gözləyəcəqik (rusca). 
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-Bilirsən burda “dovşan-zayats” kimə deyirlər? 

Alverçiyə... burdan alıb, ordan satana. 

-Mən alverçiyəm ki? 

-O da onu deyir... səni alverçiyə oxşatmayıb. 

Çatmışıq, ikimiz də sevinə-sevinə bu başından 

baxanda o başı görünən  küçəylə deyə-gülə gedirik: 

-Ruslar sağ olsun, - deyirəm-problemsiz xalqdı, 

dincdilər, heç bizim Bakıda Sovetski küçəsinnən belə 

kişilənə-kişilənə keçə bilərdik?! 

Doğrudan da elə bil uzun ayrılıqdan sonra öz 

küçəmizə qayıtmışıq, az qalırıq ətrafa əl eləyək... 

Həyətlərdə adamlar olsa da səs-səmir yoxdu, hər 

yan elə yaşıldı ki, deyirəm, yəqin bu səssizlik də 

yaşıllığa görədi. Mən gözlərinin göylüyündən giləsi 

seçilməyən qızın baxışlarını xatırlayıram... “budem 

jdat” 

-Nə təhər şeydilər?- deyir, Teymur. Axşamnan 

bura on dəfə soruşub. -Heç olmasa zəhmətimizə 

dəysin. 

-Birinin gözü elə göydü... -deyirəm, əillərimin 

ikisini də irəli uzadıb hər şeyi canında qərq etmiş 

yaşıllığı göstərirəm. 

-Ey vı, k komu idyote?70 

-Bunların arasında yoxdular? - Teymur soruşur. 

                                                           
70

 ...kimin yanına gedirsiz (rusca). 
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Bayaqdan bizə fikir vermirdilər, indi tamaşamıza 

qızlar çıxır, o qapıdan, bu qapıdan əl eləyirlər, hələ 

beş-altısı ardımızca gəlir. Mən onlara bir də göz 

gəzdirib: 

-Yoxdular,-deyirəm.-Bunların arasında yoxdular. 

- Səsimin dəyişdiyini özüm də hiss edirəm. 

Teymur çiyinlərini qısıb qəribə görkəmə düşür: 

-Bilirsənmi, arada nəsə var, -deyir. - Mənə elə 

gəlir, bütün məhlə bizi gözləyirmiş, sənin qızların bizi 

aldadıb...baax! 

 Doğrudan da küçənin sonuna yaxın bütün qapılar 

açıqdı, qoca rus qarılarınacan bizi gözləyirlər. 

-Hə, sənin dovşanların bizi aldadıb,- Teymur 

dayanıb kədərini, daha doğrusu, pərtliyini gizlətmədən 

küçənin qurtaracağına baxır. - Küçə 24-cü evəcəndi, - 

deyir, - 27-ci ev yoxdu... 

Sonuncu evlə üz-üzə quraşdırılmış, bayaqdan 

suyunun səsi gələn bulağa tərəf gedir, mən də dalınca. 

Bulağın yanında süfrə masası var, Bakıdan onunçün 

gətirdiyim, indisə qızyanına götürdüyümüz gülöyşə 

narları, güney mandarinlərini, göyərtilərini, indinin 

diliylə desək, mentalitetimizi çıxardıb masaya düzür, 

ardımızca gələn qızlara sarı dönüb araq, şampan, kon-

yak şüşələrini başının üstə qaldırıb yelləyir: 

-Gəli-iin...! 
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Qızlar duruxub ayaq saxlayırlar, bunu 

gözləmirdilər, ona görə də çaşqınlıq içində bilmirlər 

neynəsinlər. Teymur onlara bir də əl eləyir, konyak 

şüşəsinin ağzını açıb bulaq daşının bir küncünə 

qoyulmuş stəkana konyak süzür, bir-iki addım qızlara 

sarı gedib: 

-Gəlin, içək, -deyir, - içək, peçeneqlərin 

sağlığına...! 

Mən səbəbini bilmədən ayağımın ucuna qalxıb 

boylanıram, peçeneqləri axtarıram elə bil; “hardan 

ağlına gəldi, heç vaxt cöz salmazdı bunnan... tarix 

müəllimimiz “bacanaqlar” deyirdi. Deyirdi, peçeneqlər 

ruslarla bacanaq olan türklərdi.”  

Mərkəzi univermaqda tanış olduğum qızlar yoxdu 

aralarında, mən elə bil itiyimi axtarıram, gözüm orda 

burdadı... İstəyirəm yaşıl gözlü qızı səsləyəm, içim səslə 

doludu, adı yadıma düşmür, əlimi cibimə salıram ki, 

qızın yazdığı kağızı çıxardam. 

-Kağızı çıxartma, - deyir, Teymur...  

Gələnlər bizi çoxdan tanıyırmışlar kimi başımıza 

yığışdılar. Süfrəyə düzülənləri görüb hərə bir evə qaçdı, 

biri qab-qacaq, biri turşu, biri də qarmon gətirdi... 
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-Jenitsya priyexali!71... -Küçənin ortasında yarı 

yaşını ötmüş qadın ora-bura əl eləyib çır-çır çığırırdı. 

Həyətlərdən nə soruşdularsa qadın tələsik, - 

pomoyemu iz Kafkaza72, - dedi, dönüb bizə sarı qaçdı.  

Özü tatara oxşayırdı, uzunsov, qıyma gözləri 

vardı, bizə doğru elə gəlirdi, elə bil neçə ildi bizi 

gözləyirmiş.  

Teymur gözlüklü bir qadınla qızların indi 

gətirdikləri stəkanları süfrəyə düzür: 

-Arxeoloqam...-deyir, gözlüklü qadınla üz-üzə 

durub. 

Yenə boylanıb ora-bura baxıram: “arxeoloq 

niyə...nədi fikirləşdiyi görəsən?” Ətrafda keçmişdən 

qalma heç nə yoxdu, köhnə sınıq-salxaq traktorlardı, 

bir-birinin üstə qalaqlanıb səliqəylə küçənin 

qurtaracağına yığılıb. 

-Kurqan axtarıram,- deyir Teymur, ayağının 

ucuna qalxıb boylanır. Qızların, arvadların hamısı 

başına yığışıb, əlini dolandırıb balaca şəhərciyin dörd 

səmtini göstərir. - Mamaydan qalma kurqanları... -

Peçeneqlər, eşitmisiz? Polovestlər... polovtsı. 

                                                           
71

 Evlənməq gəliblər. 
72

 Məncə Qafqazdandılar. 
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Heç kəs heç nə demir, süfrəyə düzülənləri göstərib 

bir-birindən nəsə soruşurlar. Mən gülümsəyərək, 

sakitcə: 

-Qəlizləşdirmə, - deyirəm. 

Teymur mənə fikir vermir, soruşur: 

-Bəs, kilsəniz yoxdu? Mən sizin kilsənin 

divarlarına baxmaq istəyirəm... divarındakı yazılara. 

-Yox,-dedi, gözlüklü qadın, -vardı, otuzuncu 

illərdə yıxdılar. 

 -Za kovo pyom?!73 -Yoğun, xırıltılı səsə ikimiz 

də birdən döndük, orta yaşlarında əlində boş stəkan, 

başında əzilmiş, köhnə şlyapa olan kişinin hansı 

səmtdən çıxdığını bilməmişik. 

 -Za Mamaya... -dedi, qızların, qadınların 

arasında çiçəyə oxşayan məktəbli qız. 

 Kişi dodağının altında yan-yörədəkiləri söyüb: 

 -Tolko etoqo ne xvatala74, -dedi. 

Keçib masanın qırağında əyləşdi, içgi şüşələrinin 

üstünü bir-bir oxuyub başını qaldırdı: 

-Naley, Nastya! “Ağdam” naley, - deyib əlini 

Teymura uzatdı,- Aleksey Sergeyeviç. 

-Çut ne Puşkin, - dedi, Teymur, onun əlini sıxdı. 

                                                           
73

 Kimin sağlığına içirik?! 
74

 Bir o qalmışdı. 
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Ayağı yer tutan üstümüzə gəlir, amma aralarında 

kişi yoxdu, hamısı arvad-uşaqdı. Mən özümü saxlaya 

bilməyib soruşuram: 

-A qde vaşi mujiki75?! 

-Sənin də işin-gücün qurtarıb daa... - Teymur gülə-

gülə öz dilimizdə deyir ki, başa düşən olmasın.-Kişi 

lazımdı sənə? 

Hər yanımda bir qız dayanıb, iri qızlardı, elə məni 

boyda. Teymurun belə deməyinə pisikirəm, amma mən 

də gülürəm ki, qızlar bir şey anlamasınlar... 

-Düz deyirsən, sən də tarixdən danışma, burax 

tarixi... Görürsən, darıxdırır adamı.  

Doğrudan da Teymur kimi yan-yörəmdə olanlara 

qaynayıb-qarışa bilmirəm, yaşıl gözlü qızı gözləyirəm, 

az qalıram yanımdakılardan soruşam. Teymurun 

gözündən heç nə yayınmır: 

-Sağındakı gör hara baxır, sən də ora bax... -deyir 

badəsini qaldırır, -Aleksandr Sergeyeviç,- arada gülür, 

- za Puşkina... za Mamaya, za vas! 

İçirlər, sağ yanımdakı qız doğrudan da harasa 

işarələr eləyir, Teymur bunu deyirmiş, başımı qaldıran 

kimi küçənin cüt saylı tərəfindəki iki mərtəbəli mənzilin 

pəncərəsindən bizə baxan qızları görürəm... “Aha, 

                                                           
75

 Bəs kişilərimiz hardadı? 
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mənin qızlarım...” sevindiyimdən az qalıram qışqıram, 

badəni pəncərəyə sarı qaldırıb qışqırıram: 

-...za Mamaya, - deyib başıma çəkirəm... 

Pərdə qırış-qırış olub dartınır, univermaqda tanış 

olduğum qızların təbəssümləri pəncərə şüşələrinə 

yayılıb itir: 

-Teymur, tapdım...! -deyirəm, həyəcanla. 

-İndicə onlar da gələcək... -Teymurun səsi 

boğunuq çıxır, elə bil başına yığışmış qadınlar, qızlarla 

bir yerdə şüşə qabın içindədi. 

-Vı na samom dele jenitsya priyexali?76- Aleksandr 

Sergeyeviç  badəni başına çəkir, qarmonu götürüb 

oynaq bir hava çalır. -Ah, Kafkasskiye orlı77... -deyib 

oynaya-oynaya başımıza dolanır. -Ne uyezjay qolubçik 

moy... 

 Ömrüm boyu unuda bilməyəcəyim rəqs anları 

başlayır; qadınlar, qızlar bizi əldən-ələ ötürə-ötürə 

dəyişrlər, uzun növbə yaranıb, başım hərləndiyinə görə 

gözlərimi yummuşam. Teymuru elə bil suya salıb 

çıxardıblar, yaraşıqlı çöhrəsi sevinc içindədi, üz-gözünə 

dağılmış saçları, atdanıb düşməkdən daha da 

pırpızlaşmış bığları tərdən parıldayırdı. 

                                                           
76

 Siz doğurdan da evlənməyə gəlmisiz? 
77

 Ah, Qafqaz qartalalrı. 
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-Ona yenə konyak ver, - Teymur Aleksandr 

Sergeyeviçi göstərdi. - Elə belə ayaq üstə içirt.  

Konyak şüşəsini götürüb Aleksandr Sergeyeviçə 

sarı getdim...Artıq axşam düşürdü, gün batmaq 

üzrəydi. Günəşin batmağı qarşı yaxada gözə görükən 

nə vardısa bizim tərəflərə oxşatmışdı. Bizim kəndə də 

axşam belə düşür. Axşam günəşlə bir yerdə enir, hər 

şeyi sıxıb üfüqlərə yapışdırır. Aleksandr Sergeyeviç 

konyak şüşəsini əlimdən alanda özümə gəldim. 

Axşamın düşdüyü səmtdən yaşıl gözlü qızın mənə tərəf 

gəldiyini gördüm. “Zayats...” bu sözü deməliyəm ona, 

deməliyəm ki, özün dovşan çıxdın...” Üz-üzə dayandıq, 

gözlərinin rəngi dəyişib elə bil, bəlkə də axşamın 

düşməyindəndi... Bizə heç kim fikir vermir, artıq hamı 

səmtini itirib, ayıq adam yoxdu, Qızın əlindən tutub 

süfrəyə tərəf gətirdim. Teymur görünmür, istədim 

soruşam, amma elə bil məni indi görürlər, heç kəs 

tanımadı.  

Aleksandr Sergeyeviçin qarmonu susub, bir əlində 

boş konyak şüşəsi, bir əlində qarmon ağaca sökənib, 

dinməz söyləməz  başını silkələyir, baxan kimi bilirsən 

ki, indicə kimisə söyəcək,  üz-gözündən söyüş yağır.  

Gözü mənə sataşan kimi bütün gücüylə konyak 

şüşəsini üstümə atdı: 
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-Sabaki Kafkasskiye...!78 

Yaşıl gözlü qız məni tələsik aralayıb adam boyu 

olmuş gicitikanlığa tərəf apardı. Aleksandr 

Sergeyeviçin səsi küçəni başına götürmüşdü: 

 

-Padonki Kafkasskiye, ubyu vas...!79 

Gicitikanların arasında bürüşüb oturmuşdum, qız 

qoruxduğumu hiss eləyib gülümsəyirdi. Elə bil 

gicitikanlıq qapıydı, qapını açıb Aleksandr Sergeyevıçı 

çağıracaqdı ki, burdadı gəl; üzündə belə bir 

çoxbilmişlik dolaşırdı. Adamboyu olmuş gicitikanın 

birini kökündən əyib əllərimin üstə qoydu, tikan əllə-

rimi dalasa da hiss elətdirmədim. Qız tikanı canımın 

açıq yerlərinə sürtə-sürtə: 

-Seryozna, sto vı xatite?! Zaçem priyexali?80  

Xəyaldan ayrıldım, Aleksandr Sergeyeviçin 

qurumuş ağaca oxşayan sifəti gözümün qabağından 

çəkilib getdi, o vaxt da indinin özündə də dərin 

peşmançılıq yaşasam da düşüncəmdə qəribə rahatlıq, 

dinclik qalmışdı, xatırlamalar narahatçılığımı, 

sıxıntılarımı aparmışdı...   

                                                           
78

 Qafqaz kökəkləri! 
79

 Alçaq Qafqazlılar, öldürəcəm sizi. 
80

 Doğrudan, nə istəyirsiniz, nəyə gəlmisiniz? 
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Tanıya bilmədiyim qadın səsi yaddaşımda yenidən 

səsləndi... başqa çarə yoxdu, oturub gözləməliyəm, 

yəqinki o səs zəng edib bir də deyəcək, “Teymurun 

cənazəsini gətirirlər, Urusetdən...!” Doğrudan da 

birdən-birə darıxmaq hissi üstümə duman kimi çökdü, 

bayaqdan başımı qatan şeylər darıxdırdı məni. Evə 

gəlib telefonun yanındaca oturdum 

“Bioloq Teymur olmaz... Dünən danışmışıq 

telefonla, amma ölümə nə var ki, qaşla göz 

arasındadı”, bu arada bunu da fikirləşdim. 

Gün günortadan keçib, mən donmağa qoyduğum 

stəkanları soyuducudan çıxartmışam, pəncərəyə sarı 

tutub rənglərinə baxıram. O qədər də fərq hiss 

etmirəm, daha doğrusu, hələlik fərqi seçə bilmirəm, 

yəqin bununçün də hazırlaşmaq lazımdı. Mən 

stəkanlarla üz-üzə xeyli oturmalı oldum; bilməliyəm ki, 

üstünə qışqırdığım su hansıdı, sevib oxşadığım 

hansı...hər halda diqqətlə baxanda birinin içində elə bil 

dolaşıqlıq var, pəncərəyə sarı tutub bir də baxdım, 

donmuş buz parçası ayın tərkibindəki göyümsov dağ, 

daş cizgilərinə oxşayır. Fərqi hiss etdiyimə görə 

rahatlaşdım. 

Telefon da elə bu vaxt səsləndi. 

-Dayı... -dinmədiyimi görüb bayaqkı quruyub suyu 

süzülmüş səs məni çağırır. -Dayııı... Səsi indi tanıyıram, 
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hıçqıra-hıçqıra, dayı, deyəndən sonra. Bacım qızıdı, deyir, 

- Ryazanın Şilə kəndində Teymuru maşın vurub, dayı, 

başına dönüm... 

Özümə gələ bilmirəm, artıq anlamış olduğum səsin 

əslində niyə belə dediyi çatmır mənə...“Şilə malı son 

pencəyim üzüldü, düşdü əynimnən...” fikrimnən Nazim 

Hikmətin misraları keçir. “İndi sən mənim saçlarımın 

ağında, ürəyimin infarktındasın...” 

 

*** 

 

-Ağlamağımı isəyirsən, dayı? 

Bacımın oğlu Teymurdu, on yeddi yaşı təzəcə tamam 

olub. Bakıdan bura o boyda yolu sürüb bacımın sözüylə 

“başına ağıl qoymağa...” gəlmişəm. Uşağın belə deməyinə 

tüküm ürpəşdi, gözlərimi yoldan çəkib ötəri ona 

baxdım...Daş yoldu, daşları nece gəldi düzüldüyünə görə 

maşın beşik kimi çalxalanır...    

-Boyu çıxmamış fikrinnən keçənə bax?! - Bacım 

pərtlyini gizlədə bilmir, əllərini havada oynada-oynada 
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gah gülür, gah ağlayır.-Gör kimi istəyir? Axsaq Gevorqun 

qızını...! -Sonuncu sözləri özü öz ağzına vura-vura deyir, 

yəqin istəmir ki, oğlu eşitsin. 

-İstəmək, sevgi, - deyirəm, - erməniyə, türkə baxmır 

ki.-Bərkdən gülürəm. -Sevgi kopoğlu şeydi! 

Anam nece eləyirdisə bacım da eləcə eləyir; özü öz 

saçlarından yapışıb didişdirir: 

-Sənin özün onnan betərsən, kiri...! -Anamın dediyini 

deyir.-İndi mən hansınızın dərdinizi çəkim, kim ağıl 

verəcək ona.  

-Yaxşı, - deyirəm, -ürəyini sıxma, başa salaram. 

 Teymuru götürüb erməni kababxanasına aparıram 

ki, söhbətimi orda eləyim. 

-Neçə yaşın var? 

-On yeddi... 

Bir az yaşlı görünür, bəlkə də “ayıq” desəm daha 

düzgün olar. Uşaqlığı yadımdadı; dili açılandan ona-buna 

salam verirdi, gözünə kim göründü, -Salam əleyküm... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Atası əvvəlcə narahatçılığını mənə bildirdi, onda Tey-

murun hardasa dörd yaşı olardı. 

-Bu uşaq məni utandırır, -dedi, -kim gəldi, gözünə 

kim göründü, salam verir. İnanırsanmı, -sözünə ara verib 

yerində silkələndi, - salam verməkdən ötrü qonşuya gedir. 

Saatlarla yolun üstə oturub adam gözləyir ki, salam 

versin...Bilmirəm neynim... 

-Bilirsən, -dedim, - niyə erməni kababxanasına 

aparıram səni? 

Saçları o qədər qaradı ki, qaralığından bərq vurur, 

deyəsən bir az da yağ sürtüb, bığ yeri yenicə tərləsə də 

üzünü çoxdan qırxır. Bacım da məktubunu elə 

başlayıb...“Bilmirəm getdi kimə oxşadı, (mənim adımı 

demək istəmir) işi peşəsi də saçlarını yağlayıb ortalıqlarda 

gəzməkdi. İndi də tosoy Gevorkun qızını istıyir, deyir, onu 

almasanız bir də üzümü görməyəcəksiniz. Başına dönüm, 

gəl onun başına ağıl qoy...” 

-Bilirəm,- dedi,- bilirəm, niyə erməni kababxanasına 

aparırsan məni, - çiynini qısıb güldü. Elə bil tay-tuşuyla 

danışırdı... -Gevorkun qızına görə,  çox sağ ol ki, məni ora 
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aparırsan. Mən Gevorkun qızını istəyirəm, dayı. Bacına 

ağıl ver, sən canın... 

Yamacı aşan kimi balaca bir göllə üz-üzə çıxdıq, 

balaca bir göldü,  baş yol ona dəyib burulur, bir az aralıda 

da erməninin kababxanasıdı, özü görünməsə də tüstüsü elə 

indiddən əl eləyir.  

Teymur elə maşındaca dikəlb gölə sarı dartındı: 

-Dayı, -dedi, -bir gün eşidəcəksən ki, maşın qarışıq bu 

gölə düşmüşəm. 

-Niyə?-deyib maşının sürətini azaltdım, tamam 

durduq. 

-Bilmirəm, -dedi, - amma maşınım olsa özümü 

saxlaya bilməyəcəm... Ba-aax, gör, o gölün ortası adamı 

nece çağırır, özü də maşın qarışıq... 

Mat-məətəl maşından düşdüm, o da düşdü, yanaşı 

dayandıq. İçində itib-batdığımız təbiyətin özü kimi yaşıla 

çalan gözlərini gölə zilləmişdi. Bayaq özü nece demişdisə 

eləcə fikrimdən keçir. “həə...doğrudan da bir gün 

eşidəcəm ki, Teymur maşın qarışıq özünü gölə atıb... 

Deyirlər, dayısına oxşayır, amma mən belə, bu cür, hər 

şeyi yarıb keçən deyiləm, hər şeydən çəkinən, daha 

doğrusu qorxan, ölçü-biçini bilən, səliqəli, dayan görək 
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nolur, deyə-deyə son sözünü saxlayan...Belə olmağı kim 

öyrətdi mənə?! Budu eey, yollar öyrətdi...”, bir anlığa 

keçib getdiyim yollar, səfərlər düşüncəmdə xəritə kimi 

canlandı da, söndü, “...bax, həmin yollardı kənddən 

çıxandan burnuma döyür; “...yola gəl...deyir”, istədim bu 

düşündüklərimin ardınca, kafir, deyəm, “dinə gəl, kafir”, -

tamam başqa şey soruşdum: 

-Kimin maşınıyla düşmək istəyirsən, gölə? - Başımla 

da gölü göstərdim. - Atanın? 

-Yox...  

  

-Bəs kimin? Gevorquun...? Qaynatavıın?!- Bərkdən 

güldüm, o da mənə qoşuldu. Qayğısız idi, zərif, yaraşıqlı 

çöhrəsiylə uyuşmayan bədəni gərilir, əzələlərinin 

dikəldəyi köynəyindən bilinirdi. 

-Bəlkə elə gəlmişkən, bir yedə atdanaq gölə?!-

Zarafatdan əl çəkmək istəmirdim, bu da heç yerinə 

düşmədi. 

-Yox, -dedi, -dayı, gəlmişkən gedək, Süsəni görək, 

elçilik eləyək, sonra... -Özünü düzəldib saçlarını 
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sığalladı...-Eşitmişəm, sən də erməni qızı istəmisən. Noldu 

bə, niyə evlənmədiz? 

-Erməniylə evlənmək olmaz. Sevmək olar, amma 

evlənmək yox... -Mən onun çaşqınlığını anlayıb əlavə 

elədim.-Bacıma, elə-obaya görə də yox, öz inandığıma 

görə deyirəm... 

-Niyə? 

-Özün görəcəksən. 

-Dinimizə görə deyirsən? Müsəlman, xristiyan... ona 

görə deyirsənsə səhv eliyirsən. Heç allahın da müsəlmanı, 

xristiyanı yoxdu. Allah Allahdı... 

Özümdən asılı olmadan gözlərimin dibi göynədi, 

hönkürüb ağlamaqdan özümü güclə saxladım: 

-Süsəndi adı? -içimi arıda-arıda soruşdum. 

-Susana... amma mən Süsən deyirəm... 

-Türkləşdirirsən,həə, indidən?! 

Dinmədi, istədim deyəm ki, səninki elə bu olacaq, 

yəni Susannanı Süsən eləmək, ancaq bu qədər...Hələ 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

gözləyirlər, ailə qurannan sonra gör nələr eləyəcəklər, gör 

nece erməniləşdirəcəklər... ailəni. Uşaqların erməni 

olannan sonra sən neynəyə bilərsən...onda görəcəksən 

nələr olacaq. 

-Erməni qızı evlənməkçün deyil ki, - bu fikri bayaq 

demişdim bir də dedim, - erməni qızı sevişməkçündü. 

-Evlənmək nədi bəs, dayı, sevişmək deyil? 

Söhbətimizi dəyişməkçün: 

-O sənə nə deyir, bəs?  Timaaa?!  

  

Tima niyə, Teymur, deyir. Hələ, deyir, hansı ana ba-

bamınsa adı da Teymur olub. 

-Doğrudan? 

-Hə, dayı, görəcəksən, elə yaxşı qızdı...! Deyir, hansı 

babamsa Teymur ləngin ordusunda əsgər olub. 

“Ermənidən əsgər olmaz” fikrimdən keçir, ona görə 

də tanıdığım-tanımadığım ermənilər gözlərimin qarşısına 

gəlir, hamısı da gördükləri işin üstündə...amma üz-
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gözlərində gördükləri işin yox, görmədikləri gizlin, dolaşıq, 

anlaşılmaz işlərə hazır olan bir rəng...  

Onları kişili-arvadlı bir-birinə bənzədən də həmin 

rəngdi; guya iş görürlər, əslində alt qatlara, gizlində olan 

işlərə hazırlaşırlar...belə düşünürəm, Teymura da heç nə 

demirəm, doğrudan da nə deyim, heykəllərdən danışsam, 

desəm ki, bunlar adi heykəllər deyil, baş daşları olsa da 

abidələrimizdi, qəbr üstləridi, desəm ki, binlar bizim 

minilliklər boyu yer üzünə yazılan tariximizdi, 

inanmayacaq, desəm ki, bu qəbrüstlərinə,- bu 

heykəllərəcən küp qəbirlərimiz olub, yəni ölənlərimizi 

ölmədiklərinə inandığımız üçün küp qəbirlərə,-ana 

bətnindəymişlər kimi yenidən ana bətninə 

göndərərdik...Hə, Teymura, daha doğrusu, 

indininTeymurlarına belə şeyləri demək artıq gecdi, onsuz 

da heç biri inanmayacaq, nəinki inanmaq, heç eşitməyə 

həvəsləri olmayacaq, darıxıb özlərinə iş arayacaqlar. 

Beləcə gecikdik, heç vaxt Vaxtın sözünü demədik, 

baxmayaraq bilirdik ki, hər zamanın özünün sözü var... 

Ona görə də istədim deyəm ki, ermənidən  əsgər 

olmaz, demədim, amma,  onu dedim ki, yaxşı iş quran olar, 

yəni inandırsan ki, o dağın altında bir dənə erməni hərfi 

qalıb, erməni yazısından bir hərf, gedək o dağı çapaq, 
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erməni hərfini çıxardaq, gör nece sevinə-sevinə 

gələcək...Deməli o, ayrı cür əskərdi... 

Maşını addım-addım sürürəm, buna səbəb bu cür 

düşüncələrlə yanaşı daha çox kababxanaya 

yaxınlaşmağımızdı. Əslinə qalsa Gevorqun kababxanasına 

nə üçün getdiyimi bilmirəm, Teymur elçilik etməyimi 

istəyir, maşını yavaş sürməyimin bir səbəbi də elə budu, 

gedib nə deyəcəm... Nə isə, bacıoğluna qonaqlıq verərəm, 

yeyib-içib qayıdarıq, bu fikir daha çox ağlıma batdı... 

Yoldan azca aralı qoç heykəllərini görüb elə bil 

yuxudan ayılıram, neçə illərdi unutmuşam tamam, heç 

yadıma da düşməyib ki burda belə abidələrimiz var, indi 

də görməsəydim yadıma düşməyəcəkdi. Baxmayaraq 

uşaqlığımız elə buralarda keçib, kənddən bura o boyda 

yolu heykəlləri minməyə gələrdik, heykəlləri minməyə... 

işə bax, bu heykəllərin  əslində nə demək olduğunu bir 

adam bizə deməyib; on il orta məktəblərdə oxumuşuq, nə 

qədər müəllim görmüşük, savadlı-savadsız müəllim 

ordusu, heç biri heç nə bilmədi. Yalnız bir dəfə yaxınlıqda 

qoyun otaran çoban: 

-Bunlar bizim ölənlərimizdən qalmadı, a bala, bunları 

bir zamanlar bizim ölənlərimiz qoyub gedib, yoxsa 
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bunların burda nə işi var, minməyin, günahdı, ruhlarını 

incitməyin... atmı yoxdu, minməyə, eşşəkmi yoxdu. 

Çobanın dediyini də axıracan heç kəs anlayammadı. 

Sonra da söz yayıldı ki,  bu heykəllərin içində qızıl var, bir 

erməni, dedilər, nə vaxtsa bir qoçun başını sındırıb 

içindən beş kilo qızıl çıxardıb. Ondan sonra özümüz 

daraşıb qırıb dağıtdıq... 

Maşını saxlayıb düşdüm, heç gözümü açıb ətrafa 

baxmaq istəmirəm. Birdən-birə hiss elədim ki, ən doğru, 

ən gerçək olanı elə bu, tarixini bilmədiyimiz, bilmədiyimiz 

üçün də anlamadığımız şeylərdi. Gerçək olan bir də qoç 

heykəllərindən yuxarıda ermənilərin uçurduqları 

xarabalıqları görükən abidələrin qalıqlarıdı, kəndin-

kəsəyin adının ucdan tutma ermənicəyə dəyişdirilməsidi, 

qalan nə var, yalandı... Dönüb bacıoğluna baxdım, nə 

deyim ona, dibçək çiçəyi kimi harda varsa, ancaq ora aid 

olan, yaraşıqlı, şumal, bütün düşündükləri dilinin ucunda 

bir yenyetmə...Yəqin ki, heç bilməz milliyə nədi, millətçilik 

nədi. O gün anası telefonda deyir, bacın oğluna nə 

demisən ki, yapışıb yaxamnan ki, məni niyə rus 

məktəbinə qoymusuz, niyə rusca oxutmusuz məni. Mən 

də deyirəm, həə, doğrudan da səhv eləmişəm, rusca yox, 

gərək ermənicə oxudaydım, erməni axçikini də 
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tapmısan... -telefonda uğunub getsə də hirsini gizlədə 

bimədiyi aydınca hiss olunurdu. Həmin anda da, yəni 

gülməyinin içində də kövrəlib ağlamsınır.- Getdi kimə 

oxşadı, bilmirəm, -deyir, hıçqıra-hıçqıra.  

-İndinin uşaqları, -deyirəm, - daha çox içində yaşadğı 

vaxta oxşayırlar...! 

 Nə demək istədiyimi o qədər də yaxşı anlamır. 

-Gəl, deyir, -səni gözləyirəm, gəl, onu başa sal, sənin 

sözünnən çıxmaz.  

 İndi dayanıb yaraşıqlı boy-buxunuyla kababxanaya 

sarı boylanır, ordan bura gəlmişəm, heç nə deyə 

bilmirəm, daha doğrusu, demək istədiklərimdən o qədər 

uzaqdı ki, söz tapa bilmirəm. Gərək vaxtında deyiləydi, 

atası deyəydi, anası deyəydi, vaxtında deyilmədiyi üçün 

artıq çox gecdi...İndi özünün düşündükləri var, elə şeylər 

deyir ki, donub qalıram...Rayon bazarından gələn 

kəndçilərimizi göstərib: 

-Bu qədər paltar olar ki, -deyir, -dayı...bu camaat 

geyinib. Belə papaq olar?! İnanmıram ki, əvvəllər də belə 

geyinmişik. Deyirlər ki, biz belə döyüşkən olmuşuq, 

babalarımız dövlətlər yıxıb, dövlətlər qurub! Hanı? Bu 
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geyimnən neynəmək olar, döyüşmək olar? Ona bax, -

deyir, - nolsun molladı, ərəb mollası deyil ki, Azərbaycan 

mollasıdı, niyə ərəb kimi geyinir.? Milli-milli deyirsən, qoy 

bizim öz milli paltarımızı geyinsin, “Quran”da deyilməyib 

ki, hamı ərəb kimi geyinməlidi... Müsəlman olmaq ərəb 

olmaqdı, bəyəm?! 

Heç nə demirəm, altdan-altdan gülürəm sakitcə, 

amma fikirlərinin dəqiqliyinə tüklərim ürpəşir: 

-Vaxtın oğlusuz, daa... -deyirəm. -Görünür, vaxtın da 

öz dili var, o dili siz bilirsiz. 

-Həə,-deyir,-hərə öz vaxtının oğludu... 

Doğru deyir. Vaxtın öz dili var, amma gərək vaxtı düz 

anlaya biləsən, yalanını, gerçəyini başa düşəsən, vaxt 

aldada bilir adamı; al diliylə aldadıb aparır, o yerlərə 

aparır ki, bir də qayıda bilmirsən...  

Biz də aldandıq, hər şey əlimizdən çıxdı, heç nəyə 

yiyə durmadıq. Axsaq Gevorq da dörd yanını yiyəsiz 

gördüyü üçün hər tərəfə traktor saldırdı, abidə qarışıq, 

şumlatdırdı. Elə dağıdanların, yıxanların çoxu da 

özümüzkülərdi...biri elə Teymurun atasıydı: “Əə, yıx, 

dağıt, məscid döyül ki, Allahdan qorxasan, kafır 
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tikilisidi...” Beləcə, axsaq Gevorqa işlədik hamımız, çünki 

Vaxt axsaq Gevorqa dil vermişdi; barmağını hara tuşladı 

yıxdıq...Bəs heç yanda, tarixin heç bir dönəmində 

olmayan qədim Ermənistanı niyə axtarırılar? Dünya 

tarixçiləri bilə-bilə ki, heç bir dənizdən heç bir dənizə 

böyük Ermənistan olmayıb niyə dizin-dizin sürünürlər? 

Ermənilərin məktəblərdə oxuyub öyrəndikləri 

Ermənistanı bulmadıqca niyə qışqırıb ağlaşırlar? Buna 

səbəb nədi? Buna səbəb tarixin yalanlarıdı, tarix 

saxtakarlıqlardı... 

Axsaq Gevorq da ona görə min illərdən qalma 

abidələrin üstünə düşmən üstə gedirmiş kimi getdi, 

Teymurun atasını da inandırdı. Teymurun atası da ona 

görə bir vaxt, əlini yelləyib: 

-Gəlin...! -dedi, yanındakılara, -hərəniz bir yannan 

düşün, uçuraq... 

Amma hardan biləydi ki, min il qabaq elə burdaca 

ikinci babası Alıca Günə bu dikə çıxıb həmin səslə, həmin 

dillə abidənin daşlarını qaldıranları haylayırdı:   

-Ha, qaldırın, başınıza dönüm, gerçəyin daşlarıdı, 

gerçəyə qaldırın! 
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Teymurun atası bütün bunları bilmirdi, bimədiyi 

üçün də o vaxtlar yol briqadiri işləyən axsaq Gevorqun bir 

barmağının işarəsiyllə tay-tuşlarını başına yığıb babasının 

tikdirdiyini min il sonra iştahla, həvəslə dağıdırdı. 

İnidi də traktor işlədirdi, indi də dağıtmağındaydı, 

hara buyrurdular ora gedirdi, dağıda-dağıda... istər tik, 

istər sök, onunçün bir şeydi, axşama heç nə qazanmasa 

da bir arağı olmalıydı...Oturub oğluna, oğlu olmasa da 

evinə-eşiyinə göz vura-vura arağını içirdi: 

-Axsaq Gevorqun qızı nə təhərdi, əə? Yaxşıdımı?!-

Oğlundan soruşurdu, oğlu olmasa da evindən-eşiyindən 

soruşurdu. 

Əslində bütün bunlar arvadına eşitdirmək üçün idi. 

-Nolar, ata-oğul ikiniz də birləşib sataşın mənə, 

erməni qızı da gəlib qulluq eləyər,  erməniyə oxşadar sizi, 

onsuz da oxşuyursuz yavaş-yavaş. -Arvadı ağlaya- ağlaya 

evi-eşiyi qatıb –qarışdırardı. Sonra da götürüb qardaşına, 

yəni mənə, zəng edərdi. -Gəl, gör neynirsən, bunlar 

mənim axırıma çıxacaq... 
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Beləcə, dindən- dinə, donnan-dona keçə-keçə gəlib 

bu vaxta çıxmışıq... Budu, biri də bu yandan böyüyür, 

bacıoğlu Teymur...  

Üzdən-gözdən aydın, başa düşülən olsa da ədəbiyyat 

müəllimi demiş, nə məssəbə qulluq elədyi bilinmir. 

Bilmək olmur, xristiyandı, yoxsa müsəlman... Ona görə də 

istədiyimi deyə bilmirəm yanında, istəyirəm milli olsun, 

qışqır-bağırnan yox, ürəkdən millətini istəyən olsun... 

baxma, bir nəfərnən də millət güclü ola bilir... Amma bu, 

tərsinə, millətdən danışanda heç eşitmək istəmir. Oturub-

durub fikirləşirəm ki, milləti onun gözündən kim salıb 

görəsən... Səbəbini yaxşı bilsəm də fikrimdən çıxmır... 

-Dayı, - deyir, - sən milli məsələdən danışanda pis 

görünürsən. İndi də qoç daşlara baxa-baxa gözlərin 

yaşarıb...Niyə belə eləyirsən?- Gördü fikir vermirəm, 

qolumdan tutub dartdı.-Nə var orda, daşa dönmüş 

qoyunlardı daa... Gedək, odu eey, qapıdadılar! -Üzünü 

Gevorqun kababxanasına tutub əllərini yelləyə-yelləyə 

səslədi,-Süsəəən...! 

Əvvəl bir qızla bir qadın kababxanadan aralanıb dikə 

sarı çıxdı, sonra da... həə, Gevorq, axsaya-axsaya bir iki 

addım qabağa yeridi...Nəsə dedi, ordan bura anlaşılmadı, 
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qadın qızı saxlamaq istədi, qız əldən çıxıb Teymura tərəf 

yüyürdü...Heç nə, onsuz da gördüyüm nə var, ruhuma 

kədər gətirib, bayaqdan ürəyimə sıxıntı çöküb... 

Teymura nəsə demək, yol göstərmək onsuz da gecdi, 

üz-göz olmaqdan başqa bir şey deyil. Teymur getdi artıq, 

Teymur artıq onlarındı...ermənilərin də yox, gözə kim 

görünürsə onundu Teymur; o belə böyüyüb...Şəhərə 

qayıdanda Bioloq Teymura deyəcəyim sözlərdi bunlar, 

özümdən asılı olmadan fikrimdən keçir. 

“Axsaq Gevorq buralardakı abidələri, qoç 

heykəllərini, bir sözlə tariximizi mənimsədiyi kimi 

Teymuru da mənimsədi...” çatan kimi belə deyəcəm 

bioloqa. Bilirəm zarafata salacaq, “Uşağın xətrinə 

dəyməyin, qoyun kef eləsin”, “Gevorqun qızını bildik, 

arvadı nə təhər şeydi bəs?!” “Bəlkə qoç qəbrüstülərinin, 

at heykəllərinin içində doğrudan da qızıl var?!”. Bu cür 

atmacalarla məsələni həll eliyəcək, bioloq, 

vəssalam...Əslində Teymurun indinin özündə üzü aşağı,-

Süsə-əəən!-deyə-deyə yüyürdüyü yol da qaranlıqdı. Nə 

zamansa ayılıb özünə gəlmiş  olsa ölümündən başqa heç 

nə görməyəcək. Ona görə ki, bunun özü də özünə qəsd 

deməkdi... Mən bunu duyduğuma görə ürəyim sıxıldı, 
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üzüntü içində Moskva ətrafındakı Fryazino şəhərində 

keçirdiyim sıxıntılı anlarımı xatırladım. 

Bayaq maşında olanda deyirdi: 

-Mən Süsənlə Amerikaya gedəcəm, Süsəngilin orda 

qohumları çoxdu... 

Süsən də ona doğru qaçır, qucaqlaşıb öpüşürlər, o 

yanda ata-anası, bu yanda mən...bir anın içində qulaq 

batırıcı səssizlik yaranır, heç quşların da səsi 

gəlmir...Burdan ora Gevorqun arvadının gülümsədiyini 

hiss eləyirəm. Teymur da başını qaldırıb mənə baxıb 

gülümsəyir, sonra da əl-ələ tutub  gözümüz görə-görə 

yaşıllığa qərq olurlar... 

Bacımın yanına tək qayıtdım. 

-Teymur hanı? 

Çiyinlərimi çəkdim...Heç bilmədim nə deyim, 

Süsənlə bir yerdə meşənin bir qulağından yaşıllığa nece 

qərq olduqları gözümün önünə gəldi, suya batırıldılar elə 

bil, Moskva yaxınlığındakı Fryazino şəhərində rus qızıyla 

mən də o cür yaşıllığa batmaq istəyirdim, bir vaxtlar: 

-Süsənlə getdi, -dedim, başımı qaldırmadan. 
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Bacım elə həyətdəcə, harda dayanmışdı elə orda, 

yerə çökdü: 

-Görürsən?...Başıma gələni görürsən?! 

Mən onun indicə üz-gözünə, saçına əl atacağını hiss 

edib: 

-Çı ğı r-bağı r salma...! Çı ğı r-bağı rla bir şey 

eləmək olmaz,- dedim.- Fikirləşmək lazı mdı . Əslində 

nolub, dünya yı xı lmayı b ki, o qədər erməni qı zı  

alan var... 

Başı nı  qaldı rı b dinməz-söyləməz üzümə baxdı . 

Gözləri göm-göydü, uşaqlı ğı mı zı  xatı rlayı b özümə 

gəlməkdəydim ki, bacı mı n qı şqı rtı sı  evləri-eşı kləri 

bürüyüb kəndi başı na götürdü. Hələlik elə belə, 

qarası na qı şqı rı rdı ... sonra da üz-gözünü cı rı b 

saçları nı  yolacaqdı . Ona görə də mən onun əllərini 

tutub bağrı ma basdı m. 

-Heç kəsi belə tərbiyə etmək, belə yola gətirmək 

olmaz,- dedim, sakitcə, -Niyə qaraçı lı q eləyirsən. 

Özünü ələ al!-Aralanı b həyətdəki kötüyün üstündə 

oturdum... 

“...Teymuru olduğu kimi heç kəs tanımır, nə atası 

tanıyır, nə anası; sadəcə tanımağa gücləri çatmır, düzü 

budu...Ona görə ki, yan-yörədəkilər kimi  deyil, Teymur. 
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İndicə keçib gəldiyimiz rayon mərkəzində nə qədər adam 

yaşayırsa, adam da yox, nə qədər millət yaşayırsa Teymur 

da o qədərdi: yəni bir az malağan ruslarındandı, bir az 

erməni dığalarından, bir az gürcü qacçolarından, bir az da 

malağanların tatar, ermənilərin turk, gürcülərin tatrebi, 

dedikləri insanlardan öyrənib, görüb-götürüb, onlara 

oxşaya-oxşaya böyüyüb oxşadığı kimi də yaşayır... 

Dünyanın bütün repçilərini, estrada ulduzlarını əzbərdən 

tanıyır; günlərinə, aylarına, anlarına qədər bələddi...Rus, 

erməni uşaqlarına qarışıb rayon mərkəzindəki kinoteatrın 

qabağında çırt ata-ata böyüdü... Ara-sıra özünün də rep 

deməyi vardı... 

Erməni, hay erməni, 

Dağda döyər xırmanı, 

Öküzünə hiş, deyər, 

Arvadina şiş, deyər... 

Türkün tükün yoldular, 

Yerinə tikan əkdilər, 

Tikanları yağlıdı, 
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Soyqırıma bağlıdı... 

Soyqırım dəlmə deşik, 

İçində meymun yaşar, 

Meymunu yerə vurdum, 

Yer mənə yemlik verdi, 

Yemliyi nə sənə verdim, 

Nə yolu kəsənə verdim, 

Nə evdən küsənə verdim, 

Nə ipi kəsənə verdim. 

Darını Süsənə verdim... 

Beləcə, hara gəldi oxuyurdu...  Ona görə də indi nə 

oralıqdı, nə buralıq... O gün deyir, “... dayı, inanırsanmı, 

mən hələ at minməmişəm. Öz atımız da olub, amma yaxın 

durmamışam... Deyirəm, niyə? Qorxursan atda-aan? Yox, 

deyir, qorxmuram, elə belə zəhləm gedir. Gördü, mat-

məətəl dayanıb ona baxıram. Bilirsənmi, dedi, at bir az 

bizim kəndin adamlarına oxşayır...” 
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Kötüyün üstə oturub fikirləşirəm...Bütün bunlar 

onun tərbiyəsinə niyə təsir elədi? Onu niyə bu qədər 

dəyişə bildi? Ona görə ki, Teymurun böyüməyi öz başına 

qaldı... Yox, düz olmadı, mən hər halda ayrı şeyi demək 

istəyirəm; heç olmasa bizi kimi təbiətə böyümədi, 

apardılar qoydular, rus məktəbinə, dedilər ki, bax, rus 

məktəbində oxuyacaqsan, amma rus olmayacaqsan, rus, 

erməni qızını sevsən də evlənməyəcəksən... Amma evin 

tək uşağıdı, rus məktəbində oxusa yaxşı olar, rus dilini 

bilər, irəli çəkilər, bir vəzifə alar, rus dilini bilməyəni 

vəzfəyə qoyan kimdi, işləyər, adam olar, bizimkilər kimi 

dana-buzov qovlamaz... Beləcə, bir tərəfi boş qaldı, daha 

döğrusu, bilmədi niyə doğulub, bilmədi adı niyə 

Teymurdu, bu nə dildi ki, yalnız məktəbdən qıraqda 

danışılır, atası-anası danışır, bu qədər maraqsız olan 

kənddə niyə yaşayır  camaat, ata, itə, toyuq-cücəyə 

qarışıb böyüyənlər niyə böyüyürlər...  

Atasının gündüz traktor səsindən, axşam araq 

içməkdən ayıq vaxtı olmadı...Anası da “bir belə” 

vaxtından rusca danışmasına az qalırdı bayılsın. Bağrına 

basıb, - ay qıı-ız, gör, rusca nece danışır, - deyə-deyə 

qapıları gəzdirirdi... 
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O gün deyir, dayı, elə bilirsən tək mən beləyəm, 

yoox, Susana da elədi, o da ermənləri bəyənmir. 

Mən təəccüb elədim: 

-Doğru deyirsən? 

-Hə, bilirsən nə deyir? Deyir bizimkilərin də türkdən 

başqa söhbətləri yoxdu ki, türk belə gəldi, türk belə 

getdi...Mən də həmişə ayağa qalxıb deyirəm, türk 

hamıdan yaxşıdı! 

“Hardandı, bütün bunlar? ...hamı öz kökü üstündə... 

ailələr, məktəblər...” Birdən -birə öz fikirlərimdən cana 

doyuram... Vaxt güclüdü, deyirəm, öz-özümə, Vaxt, 

Vaxt...! 

...Vaxt nədi, bəs? Vaxtı nece anlayaq?...demək 

istəyirəm ki, vaxt əslində elə Teymurun özüdü, Mənəm, 

bioloq Teymurdu, rus Teymurdu, o, ekiz oğlu olan, 

şahmatçı...bütün insanlardı, Vaxt... 

 Bu fikir-xəyal içində şəhərə qayıdıram. Birdən-birə 

ucqar dağ kəndlərinəcən gedib çıxmış çanaq antennalar 

yadıma düşür...Həəə, çanaq antennası, Teymurun da 

Teymur kimilərin də eli, obası, bir sözlə Vətəni elə o 
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antennalardı...Ötükən yaylaları nədi, a kişi, dil nədi, 

məssəb nədi, millilik nədi, əslində Qaf dağlarının özü nədi, 

yaxşı, bioloq Teymur, bacarırsansa de görüm, Qaf 

dağlarına yapışmış qaz-qas-kas söz sonluğy, nəyi ifadə 

edir? Boş yerə, Qafqaz söz birləşməsi yaranardımı, min 

illərin mənasını saxlamasaydı, bu çağacan yaşayardımı? 

İkimin beş yüz il bundan qabaq Balkan yarımadasıyla üzü 

yuxarı qalxan yersiz-yurdsuz qaraçı hay tayfası nədi, bu 

antennalar olan yerdə...?! 

Beləcə, düşündüklərimi də axıracan düzəməlli 

anlamadan bu cür fikir-xəyal içində şəhərə 

qayıdıram...Heç nə...yenə ən güclüsü cavanlardı, vaxta-

zamana bənzətdiyim gənclik; içində də Teymur... 

...bir az keçəcək Teymurdan salamsız-kəlamsız 

məktub alacam. “Dayı, sən həmişə, hər yerdə özünü 

göstərmək istəmisən, çalışmısan ki, yazıçılıq eləyəsən, elə 

arada bir də eləyirsən, xəbərim  var...onun bunun 

xahişiylə qıza-gəlinə şeir yazırsan. Ona görə də sənin öz 

başına gələnlər yoxdu, yox dərəcəsindədi. Onun-bunun 

başına gələnlərdən yazma, mənnən yaz. Ən yazılası 

mənim başıma gələnlərdi. İndi eşit...! Sən gedən kimi gör 

noldu? Həmin gün bildiyin kimi  Süsənlə görüşdük, sənin 

az qala gözü yaşara-yaşara inandırmağa çalışdığın ki, bu 
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at, qoyun heykəlləri Şumerlərin qəbristanlığıdı, Sumerlər 

də ki, dediyin kimi bizik, amma xəbərimiz yoxmuş... 

Süsənlə bir yerdə bax, həmin o, Şumer qəbrstanlığından 

da keçdik, Boğazkəsən meşəsini tanıyırsan də, o qədər 

odun gətirmisən ordan, ulağın belində... (Həə, bunu 

bilməyim də sən demə, mənim tərbiyəm üçün çox 

lazımmış, yəni tənbəlliyim, laqeydliyim, ən əsası, 

ruslaşmağıma qarşı...) Nə isə, əl-ələ tutduq, Boğazkəsən 

meşəliyinə getdik. (Açığını deyim, bizdə olan bu cür yer 

adlarından xoşum gəlir: Boğazkəsən, Dəllər, Bəzəkli, 

Hamamlı, Alget, Ərimgəldi və sair) Dayı, inan ki, heç 

qayıtmaq istəmirdik, amma neyniyək, insanıq, heyvan 

deyildik ki, qalaydıq. (Dayı, sən yazıçı olmaq istədiyin 

üçün məktubumu belə, yazıçı kimi yazıram) Nə isə evə 

çox gec qayıtdım... İndi gör kənd mənim başıma nə oyun 

gətirdi. Sən bilirsən də, mən harda yatıram, ikinci 

mərtəbədəki balaca otaqda. Otağa qalxanda gördüm 

anam əlində də bir qab nöyüt düz  qapımın ağzında 

oturub.  

-Nolub, -dedim, - nədi, bu? Atamın əlində araq, sənin 

əlində nöyüt... 

-Dedi, keç yerinə deyəcəm. 
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Otağıma keçən kimi qapı bağlandı. Gördüm, 

yatdığım taxtın üstündə bəzəkli-düzəkli bir qız oturub. Elə 

bil bir qırmızı yanaq almanı şala bükmüsən. Belə hesab 

elə... Yup-yumru bir qızdı, bükülüb oturub... Anamın 

səsini eşitdim, qapının o tərəfindən. 

-Bax, o, arvadın, o da sən, üzümü qara eləsən, 

özümü yandıracam, əlimdəki nöyütnən. Sən erməni 

qızıynan kef eliyəndə biz yığışdıq evləndirdik səni. 

Qonşumuz Tamaşanın qızıdı. Heç olmasa, mənim xətrimə, 

dediyimi elə, bu işi eləməsən, çıxanda meyidimi 

görəcəksən. 

Dayı, vallah, bilmirəm  nə deyim, yerin məlum, 

deyim, nə deyim, Oğuz türkcəsiylə belə durumda nə 

deyirlər, çox düşündüm bulamadım. Hun türkləri demiş, 

buğdanın qarnı yarıqdı, Sir-Şir-Şor türkləri demiş, gözün 

oğlan görsün, dayı, almaya oxşatdığım qızın şalını yavaşca 

araladım, heç inanmazsan ki, kənddə, özü də bizim 

kənddə, qoyunun-quzunun, atın-eşşəyin, toyuğun-

cücənin arasında belə qız böyüyürmüş. Avropada Parisin 

küçələrini, Amerika qitəsində Manhattan adasını, Mayya 

hindu tayfasını, Türkiyədə İstanbul Çarşısını qarış-qarış 

gəzəsən, anam demiş, ay tova, (yəni ay tövbə) beləsini 

tapammazsan... 
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Daha nə, hə...Malakan ruslarının tatar, ermənilərin 

türk, gürcülərin tatrebi, ləzgilərin moğol dedikləri Cücəkənd 

türkləri demiş, alma qızın bir, deyəndə  qanı kərənə sıçradı, 

Boşşalı türkləri demiş, bir it bir cılğını sürüyəmiyəjəkmi, 

Göyçə türkləri demiş, dəlikli muncuq yerdə 

qalmadı...Ürgencək (yəni Yırqançak) türkləri demiş eninnən 

alıb uzununa verdim... Qapını açıb çıxdım ki, kəndin yengə 

dediyi arvad da anamın yanında gözləyirlər. Ağzımın bir 

qırağıyla gülüb sakitcə içərini göstərdim: 

-Hazırdı...! 

Anamın səsinə, yalan olmasın, kəndin yanmayan 

işıqları da təzədən yandı, nə bilim, deyəsən tüfəng-zad da 

atıldı ki, pah, alma qızı dişlədilər...Dayı, bunnan da bir çal-

çağır başladı, Qaqauz türkləri demiş, it otu, bağa yarpağı, 

Avşar türkləri (yəni Abşeron) demiş, belinə çöpdən dirək, 

Siyan türkləri söyləmiş didələmçəngə, Qazax-Gədəbəy 

türkləri demiş, evində ölmə, oğul-uşağın qorxar... At 

minənə bax, dağdan enənə bax, nənəm demiş, dəliyim 

atdı, çöp batdı, nə isə, dayı qarazurna elə çığırırdı, camaat 

kişili-arvadlı az qalırdı soyunsunlar...  

Üç gün-üç gecə alma qıznan kef elədim, indi sənə 

göndərəcəyim bu məktub əlimdədi, özüm də erməni qızı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Süsənlə bir yerdə qatarda yol gedirik. Niyə gedirik 

bilirsən, amma hara gedirik, bilmirsən, hara getdiyimi 

demiyəcəm, qayıdacam, qayıtmayacam, onu da 

demiyəcəm. Sadəcə, sağ ol, deyirəm, mənim yazıçı olmaq 

istəyən, amma özünün özündən xəbəri olmayan sayqılı, 

sadəlövh dayım. Məktubu da dayanacaqların birindən 

yola salacam ki, yerimi-yurdumu bilən olmasın. Bəlkə də 

hərlənib-fırlaıb sənin bir vaxtlar danışdığın Moskva ətra-

fındakı Fryazino şəhərinə də getdik çıxdıq... 

Sağlıqla qal!  

Sən də evlənməmisən, amma mən bir gecədə ikisini 

aldım, gör neynirsən!  

Səni çox istəyən, Teymur Alp Ər İstəri xaqan 

Qarabudaq Şumersoy. 

O vaxtdan beş il keçib...bu beş ildə xəbər-ətər 

tuta bilmədim, arada belə bir teleqram aldı m, 

vəssalam: “...dayı , heç bilmirəm eşidib nə 

deyəcəksən, erməni qı zı nnan bir oğlum oldu, adı nı  

da Teymur qoyduq. İ ndi bilirəm fikirləşəcəksən ki, bu, 

Teymur deyilən, təzə kişi, ermənimi olacaq, türkmü? 

Dayı , vallah bu qəliz məsələdi, onun özü böyüyər, 

bilər, mən bilmərəm?”  
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Teleqramda başqa bir şey yoxdu, ünvan da 

yazı lmayı b. Onu bilirəm ki, elə o ərəfələrdə alma 

qı zdan da bir oğlu olub, onun da adı nı  Teymur 

qoyublar, amma özünün bunnan xəbəri varmı - 

yoxmu, bəlli deyil?! 

Nə isə o vaxtdan beş-altı  il keçdi, bu beş-altı  

ildə bağ evini tikdirməklə maşğul oldum...  

  

“-...Teymurun cənazəsini gətirirlər, Urusetdən...” 

bacı m qı zı nı n sı zı ltı lı  səsi də yaddaşı mda 

göynəyə-göynəyə kəndə gedirəm. Elə bilirəm bütün 

günahlar mənim boynumdadı , başı mı  qaldı rmaq 

istəmirəm... Bir azdan axsaq Gevorqun kabab-

xanası nı n yanı ndan keçəcəyik... Adicə, günün 

döyüb rəngini dəyişdirdiyi yüngül bir yol maşı nı dı , 

gedənlərin heç biri bir-birini tanı mı r, hiss olunur ki, 

tanı maq da istəmirlər, ona görə də hərə bir tərəfə 

baxı r...Sürücü belə deyil amma, hər şeylə maraq-

lanandı , bayaqdan yerində qurcalanı r, bilmir aranı  

nece açsı n, yerli yersiz hərəyə bir söz deyir, heç kəs 

dinmir. Kök adamdı , uşaq kimi küsüb incidiyi üz-

gözündən bilinir... Bu arada mənə elə gəlir ki, hamı  

yasa gedir. Özümə sı xı lı b gözlərimi yumuram... 

“...dayı, sən mənə şeir yazıb göndərmisən, yuxarısına 

da yazmısan, qoşma...heç bilmirəm, şeir nədi, qoşma 
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nədi...indiki zamanda şeir yazmaq pişik qovlamaq kimi bir 

şeydi, dayı, yəni heç nə deyil, mən yaza bilmədim...Nə isə, 

sənə elə gəlməsin ki, mən sənin dediklərini başa 

düşmürəm, ya da başa düşmək istəmirəm; sadəcə, mən 

sənin istədiyin kimi ola bilmərəm. Rus məktəbində 

oxuduğum üçün də deyil. Pullu Alının oğlu da mənimlə 

oxuyur, mənim kimi deyil amma, əsl müsəlmandı... gündə 

erməniylə, rusla millət üstündə dava salır. Bilirəm ki, sən, 

millət, millət, deyə-deyə insanları incidənsən. Axı, insanlar 

yazıqdı, nə ömrü var ki, nə ömür yaşayır ki, onu da 

babasına oxşasın, ah mənim keçmişim, deyə-deyə Qız 

qalasına baxıb ağlasın... Babaya oxşamaq gerilikdi, dayı. 

Elə sənə oxşamaq da gerilikdi... görürsənmi, artıq 

Avropada nəinki baba, heç əmi- dayı da qalmayıb...” 

Bu onun orta məktəbdə oxuyanda yazdığı məktubla-

rındandı. Bioloq Teymurla oxuyub məətəl qalmışdıq. Hələ 

onda Teymur zarafata salıb dedi: 

-Uşağın bu yazısınnan sonra əlinə qələm almasan 

yaxşıdı... 

 ...mən onda düşündüklərimi bioloq Teymura 

deməsəm də tamam ayrı şeyi fikirləşdim... 

fikirləşdiklərimi də cib dəftərçəmə yazdım. 
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“...doğrudu, insan böyüdükcə məktəb keçməlidi, 

amma insan doğulanda həm də öz məktəbiylə birgə 

doğulur; bu ana məktəbidi, nəsl-nəcabət, qan yaddaşı 

məktəbidi...qanla, südlə, sümüklə gələndi... Siz, 

bacıoglanları, bizim sevimli gələcəyimiz, necə gəldi, 

böyüyün, hansı rəngi istəyirsiz seçin, özünüzü boyayın, o 

rəngə bələnin, kim bəzəklidi ona oxşamağa çalışın. Olsun! 

Bəs bilmirsinizmi, bütün bunlar, seçdiyinz bu rənglər sizi 

azdırmaq üçündü ki, öz yolunuzu tapa bilməyəsiniz...” 

Çox yəqin ki, bütün bunları hamı bilməlidi; mənsə o 

vaxt kəndə getmişdim ki, bacımı başa salım, bu 

fikirləşdiklərimi bacıma deyim, amma  bacım bunları 

anlamaq halındaydımı?!  

Dağın ətəyindən çıxanda kənd göründü. Kəndi 

görməyimə hazır deyiləm, yəni nə sevinməyə hazıram, nə 

kədərlənməyə... Bunu bir anlığa anladım, darıxdığımdan 

bilmədim neynəyim, başımı pəncərədən çıxardıb 

boylandım...Kənd uzaqdan-uzağa önümə sərilmiş xalça 

kimidi, yamaclarda əkin-səpin işi görən təkəm-seyrək 

kənd adamları şəkillərə oxşayır, çəpərlər uzaqdan sərhəd 

məftillərini xatırladır... 
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Əslində hər şey qaydasındaymış; sadəcə mən 

özümün bu neçə ildən sonra üzə çıxmağıma, birdən-birə 

görünməyimə hazır deyiləm... on ildə bir kəndə gəlib bu 

cür görünməyim nə bacı üçün başa düşüləndi, nə el-

obayçün...Gələndə də özümü göstərməkçün gəlmişəm... 

Bunu hiss edib narahatlıqla sürücüyə baxdım, o birilər 

düşüblər, elə ikimizik. Sürücü yol boyu məni danışdıra 

bilmədiyi üçün indi də pərt haldadı, mən bunu onun 

üzünə baxan kimi anladım... 

Sürücü incikliyini gizləmədən: 

-Nolub, eey, qardaş?! İkiyüz kilometr yol gəldik, səni 

dindirə bilmədim...Nolub?! -dedi, niyəsə birdən-birə 

sürəti artırdı, dönüb təzədən mənə baxdı, mənim üzümdə 

nə gördüsə, maşını yavaşıtdı... Evlərin arasından, 

çəpərlərin, bağların, bostanların dərinliklərindən, 

gicitikanlıqlardan ağlaşma səsi gəldi. Sürücü maşını 

saxlayıb quruyub qaldı... -Yasa gedirsiz? 

Başımı tərpədib: 

-Hə, -dedim... 

-Bağışla məni, müəllim...sən allah bağışla! 
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Sürücü belə deyib maşını ağlaşma səsi gələn tərəfə 

döndərdi. Sürücünün gözləri dolmuşdu. “Kaş ki, mən də 

ağlaya biləydim...” fikirləşdim, “...yas yerinin yaxşılığı 

ağlamaqdı...” 

Bacım düşüncəmdə bayaqdan üzü-gözü qan içində 

üstümə yüyürürdü... 

Özümü nece aparacağım haqda heç düşünmək lazım 

deyil, kənddə məni sevmirlər, amma ağlaya bilsəydim, 

bəs olardı, “...o boyda camaatın,- qızın-gəlinin arasında 

nece ağlayasan...” Bioloq Teymurun sözüdü, atası öləndə 

getmişdik, anası boynuna sarılıb ağlayırdı...  

-Mən belə yerlərdə ağlaya bilmirəm. - Bioloq Teymur 

dedi, qayıdanda... 

-Sən elə bil gülürdün,-dedim,-anan ağlayanda üzün 

gülümsəyirdi... 

-Əslində bu da əsəb pozğunluğundandı, indi çoxu 

belədi, sən də eləsən, xəbərin yoxdu özünnən, mən də 

eləyəm, vəziyyət ciddiləşdikcə gülmək istəyirik. Fryazino 

şəhərinə səfərimiz yadındadı? Qız yanına getmişdik... 

Fryazino şəhərini xatırlayıb gülürdük... 
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Ağlaşma səsinə xəyaldan ayrıldım. 

Ağlaşma səsi birdən-birə gücləndi; bu da yəqin ki, 

maşından düşəndə adamların üzünün bizə sarı 

çevrilməyindəndi, deyə fikirləşdim. Doğrudan da 

ağlayanlar elə bil bir anlığa başını sudan çıxartdı; kişilərin 

hamısı sıralanıb ağacların dibində başı aşağı 

dayanmışdılar. Arada bir hardansa mollanın səsi gəlirdi: 

-Fati-hə...! 

Bu qanlı ağlaşmanın içindən bir kəlmə sözün nece 

asanlıqla  keçdiyinə mat-məətəl qaldım, -Fatihə...! 

Kişi məclisi açıq havadaydı, ağacların altında. Burdan 

ora adamların üz-gözündə yasın ağırlığı o qədər də 

bilinmədi... Süfrənin başında mollaya yaxın oturmuş 

sarışın, şümal adam məni göstərib nəsə dedi; mən bunu 

gözümün ucuyla gördüm, amma tanıya 

bimədim...Saqqallı olduğum indi yadıma düşdü. O adam 

da yəqinki elə saqqalımı göstərirdi... 

Bir dəfə də bacım məktubunda yazmışdı: 
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-Qabağında ölüm, kənddə söz-söhbət gəzir ki, 

qardaşın cuhud saqqalı qoyub, erməni də yox eyy, cuhud! 

Kəndə gəlsən o saqqalla gəlmə 

Amma Teymurun orta məktəb illərindən əli üzündə 

qalmışdı ki, nə vaxt üzünün tükləri çıxacaq, o da dayısının 

saqqalı kimi saqqal qoyacaq... 

-Bu rəhmətlik əslində çox yaxşı oğlan idi,-Mollanın 

yanındakı sarışın, şumal adam Teymurun xalçanın 

üstündəki şəkilni göstərdi. - Onu odu eey, cuhud saqqal 

dayısı korradı... 

Bununla da bütün nəzərlər mənə çevrildi...Məni 

görəndən sonra Mollanın da səsi dəyişmişdi, bu dəfə 

hirslə: 

-Fatihə! -dedi.   

Dayanıb əlimi surəyə açdım... Yan-yörəmdən 

pıçıltılar gəlirdi. 

-Yanıyla də ağlayan gətirib. 

-Gör indi heç özünün gözünnən yaş çıxacaqmı! 
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Sürücünü indi gördüm, yanımda əlini açıb ağlaya-

ağlaya ovuclarının içinə baxırdı... Uşağa oxşayan totuq 

yanaqlarıyla göz yaşları süzülürdü. 

“Dayı, fatihə, nə deməkdi?...” Bacımgillə qonşu 

kəndə yasa getmişdik. Teymur da yanımızdaydı, yuxarı 

siniflərdə oxuduğu vaxtlardı. Molla, -Fatihə, deyəndə, 

ayaqlarının ucuna qalxıb pıçıltıyla soruşdu: 

- Nə deməkdi, fatihə? Bizim dildədi? 

-Yox,-dedim, - indi yeri deyil, sonra başa salaram. 

İri gövdəli mollaydı, məclisin yuxarı başında 

əyləşmişdi, əzələli, enli çiyinlərinin üstündə boynu sağa-

sola dönmürdü, səsi o qədər gur idi ki, uzun müddət 

dediyi sözlər ordan-burdan əks-səda verib təzədən 

üstümüzə qayıdırdı. 

-Fatihə...! -Həmin gur səsiylə də surəni oxumağa 

başladı.   

-Dayı, sən bilirsən o nə deyir? 

-Susss! -Qolundan yapışıb bərk-bərk sıxdım... 

-Ağlayan dostuna qurban olum, ay qardaş! 
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Bacımın səsinə özümə gəldim. Sürücü daha da 

bərkdən ağlayırdı.  

...Teymurun şəklini həyətin yuxarı başında xalçanın 

üstündən asıblar. Baxan kimi şəkili tanıdım. Axsaq 

Gevorqun kababxanasına gedən yolda çəkdiyim 

şəkildi...Dayanıb əl eləyir... Həə, Süsən aşağıda, 

kababxananın qabağındaydı, ona əl eləyirdi.  

Bacım tabutun baş tərəfində dayanıb, üzündə cırmaq 

yerləri var, amma qan rəngində deyil, qanı quruyub, 

gendən-genə qaralır. Bəlkə gözümə belə görünür. Dil 

deyib ağlayanlar var, bir-birilərini ağlada-ağlada ağı 

deyirlər; yas dərinləşib. Amma bacım sakitdi; “Qışqırıb-

qışqırıb üz-gözünü cırıb susub...” -deyə fikirləşirəm.  

Yerişimi-duruşumu hiss eləmirəm, artıq. Kimsə 

adamların arasından deyir: 

 -Yadındadı, kəndə şortiqdə gəlmişdi? 

 -Həə, kənd dəhşət utanmışdı. Yaxşı 

yadımdadı...dalı açıq, köpəyoğlu! 

 Molla elə bil bunu anlayır, bərkdən, yenə: 

 -Fati-həə...! -deyir. 
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Heç kəsə fikir vermədən başı aşağı gəlib tabutun 

ayağı səmtində durdum...Cənazə qızın-gəlinin 

arasındaydı... 

“...Əgər yasda mollanın nə dediyi anlaşılmırsa, yasa 

gələnlər mollanın nə dediyini bilmirlərsə günahdı, ölüyə 

də günahdı, diriyə də.” 

Yenə qonşu kənddən yasdan qayıtdığımız günü 

xatırlayıram...Teymur əl çəkmir. 

-Hə, deyin görək, molla bizim öz dilimizdə niyə 

danışmır? Hə, dayı, biri yersiz yerə rusca danışanda az 

qalırsan dünyanı dağıdasan, indi de görək, sənin yasın 

niyə ərəbcə gedir?!  

Teymurun cavabını düz-əməlli verə bilmirdik... 

Mən maşını sürürəm, Teymur yanımda oturub, atası, 

anası arxadadı. 

Atası qabaq oturacağa sarı dartındı: 

-Bax, bu gün içməmişəm, anan da bilir, dilimə araq 

dəyməyib... -Əlini qaldırıb özü öz ağzını göstərdi, 

barmaqları xeyli qanı qaçmış dodaqlarının üstündə qaldı. 

–Bu, içməmiş ağzımla deyirəm, evimizdə Quran kitabı da 
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var, babamnan qalandı, götür, oxu, öyrən. Özün də öz 

cavabını tap...Rus məktəbində oxuduğuna görə Quranı 

oxumalısan, Quranı oxumaq sənə mütləq lazımdı...mən 

oxumasam da olar... 

-Dayın gəlib, qalx, oğlum...! Qa-aalx, toyuna gəlib, 

dayın! 

Mən bacımın səsinə xəyaldan ayrılıb başımı 

qaldırdım... Bacım Teymurun şəklini sinəsinə sıxıb ağır, 

xırıltılı, ulartıya oxşar səslə deyirdi: 

-Toyunu çaldırammadıq, toyunda oynayammadıq...-

Cənazənin sağında- solunda dayanmış hələ də qızlıq 

taxımını itirməmiş qara geyimli gəlinləri göstərdi.-Bəs, 

bunları atıb hara gedirsən?! Biri burda, biri orda... düz 

əməlli toylarını görmədik, gəlin, yaslarını oynayaq! -Başını 

açıb saçlarını didə-didə özünün də anlamadığı  avaz 

üstündə yerindəcə çırpınmağa başladı... Mən bunu 

əslində can verməyə, ölməyə bənzətdim, bacım bu cür 

çırpınıb-çırpınıb can verə bilərdi. Ona tərəf getdim, 

yaxınlaşıb boynuna sarıldım, bacımın üzündəki cırmaq 

yerləri təzədən qanayırdı. Gəlinlər də gəlib yanımızda 

dayandılar... Həə, biri Susanna, axsaq Gevorqun qızı, biri 

də Alma qız; özünün dediyi kimi elə bil bir qırmızı yanaq 
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almanı güllü şala büküb oturtmusan gərdək dalında. Mən 

bir-bir onları da qucaqladım... Sonra uşaqları da gətirdilər; 

bir-birindən seçilməyən beş-altı yaşlarında iki oğlan 

uşağıydı, çöküb onlarla üz-üzə durdum... Kimsə qulağıma 

sarı əyilib yavaşcadan dedi: 

-İkisinin də adı Teymurdu. İkisinə də öz adını 

qoyublar. 

Molla yaxınlaşıb əlindəki Quran kitabını cənazəyə 

sarı tutdu: 

-Vaxtdı... -dedi. 

Həə, vaxtdı... doğrudan da VAXT deyilən anlayışda 

Teymur yoxdu artıq, Teymur vaxtdan çıxdı, ya da, Teymur 

Vaxtdan qaldı, deyək... Amma nə şəkildə olur-olsun 

həmişəki kimi VAXTın özü var, yalnız Teymurun 

yaşamayacağı VAXT, ən gerçəyi budu. Həm də bir yaşda, 

bir adda olan oğlanlarının yaşayacağı vaxt... 

İstədim tabutun bir tərəfindən də mən qaldıram, 

aman vermədilər, kimdisə adamların arasından dilləndi: 

-Bu qurumsagı yaxın qoyma, tabuta əlini də 

vurmasın...! 
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Sarışın, şumal adam məni itələyib araya keçdi, yan-

yörədən yaxınlaşdılar. cənazəyə yaxınlaşa  

bilmədim...Topalaşıb götürüb getdilər. Bir neçəsi çevrilib 

mənə baxdı, qulağım eşidə-eşidə: 

-Bəlkə döyək. 

-Alçağın saqqalına bax...! 

Yanlarındakı yaşlı kişi: 

-Dəli olmayın, -dedi, -ayıbdı, kəndi biabır eləməyin... 

Teymurun bir-birindən seçilməyən oğlanları qabaqda 

mollanın yanındadılar, çaşqınlıq içində hardan səs gəlir 

ora baxırlar.  

-Əə, bunun ermənidən olanı hansıdı? -Bu sözü 

deyəndən sonra elə bil mollanın tikanını çıxartdılar, bir 

anın içində dincəlib rahatlaşdığı üz-gözündən bilindi. -Hıı, 

biləniniz varmı?! 

Adamların arasından kimsə: 

-Bilmək olmur, -dedi. -Bir-birindən seçilmirlər, 

ekizdilər elə bil. 
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Sarışın, şumal adamın  marağında başqa şey yoxdu, 

fikrindəki cənazənin ardınca əllərini qaldırıb için-için 

ağlayan axsaq Gevorqun qızı Süsəndi, Süsənin boynunu 

qucaqlayıb hönkürən Alma qızdı, bir də özünə yer 

tapmayıb cənazənin yanında vurnuxan Mənəm. Gözüm 

gözünə sataşan kimi elə bil söyüşünü eşidirəm... “oğraş, 

qurumsaq”...bilirəm məni söyür...   

Sarışın, şumal adam yenə də dodağının altında söyə-

söyə tələsik Mollaya yaxınlaşdı, uşaqları göstərib: 

-Mən ermənidən olanı tanıyıram, -dedi, -paltarından 

tanıyıram, odu, bax, seçilir, Maskva paltarı... Eey, tı, idi 

syuda... 

-İşin olmasın, dayısı baxır!-Molla belə deyib gənc 

mollanın qolundan tutub çəkdi, camaatın önünə çıxdılar. -

Daha geriyə baxma, Molla ki, qanrılıb geri baxdı, o kəndin 

ölüsü çox olar... -Əyilib gənc mollanın qulağına dedi.

  

Yanındakı bığsız-saqqalsız gənc molla bu sözdən 

sonra özünü saxlaya bilməyəcəyini, indicə dönüb, geri 

baxacağının qorxusundan tərləyib suya döndü...   -

...Teym-uur! 
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Bacımın səsidi, heç öz səsinə oxşamır, üstümüzdən 

keçib kəndə yayılır.  

-Teyy-muur...! 

Uşaqların ikisi də birdən qanrılıb baxır. Kənddə nə 

qədər Teymur var, ayaq saxlayırlar. Sürücü də yanımda 

dayanıb geri dönür. Mən sakitcə soruşuram: 

-Sənin də adın Teymurdu? 

-Hə,-deyir, sürücü...   

Molla zəndlə uşaqlara baxır, cənazədə gedən 

atalarını xatırlayırdı: “...kafır oğlu, rayonnan kəndə 

mənimçün gəlirdi, elə bil. Elə bil rus məktəbi dərsini 

mənnən keçirdi. Kəndə gələn kimi yapışırdı yaxamnan... 

Şəkk eləyir, Allaha...Allah budu bax, belə aldı canını, 

inanarsan indi...” Yasdan sonra gənc mollaya deyəcək bu 

sözləri. Hələlik dinməz-söyləməz camaatın önündə 

qəbrstanlığa gedirlər. “...bir qırıq uşaq, gör, düz üzümə 

qarşı nə deyirdi...Molla əmi, deyir, Allahın dili yoxdu ki, 

ərəbcə danışsın, Allah duyğudu, duyğu, anlayış olduğuna  

görə də bütün canlılar onu anlaya bilir. Ərəbçə danışsaydı 

onu ərəbdən başqa kim başa düşərdi... Allah bütün 

dinlərdən ucada olduğu kimi, bütün dillərdən də 
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ucadadı...İndi sən mənə rus dilində danışdığım üçün, 

kafir, deyirsən, amma sən rus dilini bilməyə-bilməyə 

yuxuda rusca danışa bilərsən. Elədi?! Yuxuda nə dil? 

Allahdan gələn Vəhyin də dili olmaz, ürəyə dammaqdı, 

Vəhy. Vəhy bütün yaranış üçündü...canlı nə varsa onun 

üçün...Ona görə də biz sənə kömək eliyək “Qurani-

Kərimi” dilimizə çevirək. Dünyanın bütün dillərinə 

tərcümə olunub, bizim dildən başqa...Nə deyirsən, molla 

əmi?  lazımdı ki, savab qazanaq...” Beləcə, fikirləşə-

fikirləşə saqqalsız gənc mollayla cənazənin ardınca 

qəbrstanlığa tərəf gedir... 

Kənddən çıxıblar, qəbristanlıq azca aralı təpəliklərin 

yamacındadı. Arxadan səs-səmir eşidilir. Molla: 

-İndi geri baxmaq olar, -dedi, - kənd görünmür, gör 

nolub?    

Gənc molla dönüb arxaya baxdı... 

Sarışın, şumal adam başda olmaqla məni araya alıb 

komalığa sarı aparırdılar. Beş-altı say-seçmə kənd 

cavanlarıdı, daban basaraq gəlirlər. Sürücü mənnən əl 

çəkmir, qaytarmaq istəyirlər, qayıtmır. 
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-Öldürsəniz də,- deyir,-qayıtmaram. Onnan 

gəlmişəm, onnan da gedəcəm...! 

Bizim hamımız dayanırıq. Sarışın, şumal adam 

yanımnan aralanıb sürücüyə sarı gedir. Qulağım eşidə-

eşidı: 

-Sən narahat olma, - deyir,-qonaq, heç nə 

eləməyəcəyik...- əlini uzadıb komalığı göstərəndə əlində 

ülgücü görürəm.- Saqqalını qırxıb buraxacayıq, istəyirsən 

sən də gəl, tamaşa elə, istəmirsən, burda gözlə. 

Sürücü: 

-Yox, -deyir, ülgücü gördüyündən həyəcan içində 

dartınır, dönüb  qəbrstanlığa çatmış camaatın ardınca 

baxır. 

Sarışın, sarı adam ona lap yaxınlaşır: 

-Düzün de, onun saqqalınnan xoşun gəlir? Yaxşı 

adama oxşayırsan, düzün de. 

-Saqqalnan deyil ki.-Sürücü də elə bil məni indi 

görür, diqqətlə gözünü saqqalıma zilləyir. -Mən elə 

saqqalı xoşlamıram, ümumiyyətlə, saqqal xoşlayan 

deyiləm mən. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

-Onda gözlə, indicə gəlirik... -Sarışın, şumal adam bir-

iki addım atıb yenə döndü. - Dəlləyimiz də var, narahat 

olma, dostunu incitmərik, - deyib ağaclığa doğru getdi. 

-Bu işi görməliyik biz, bax, bu ölümün, bu yasın da baisi 

odu, kənddə ayaq tutan özünü  ona oxşadır. Bilmirik sən 

onu hardan tanıyırsan, amma o, xəstəlikdi, elə-obaya 

yayılan xəstəlik... -Bunu da ayaqlarını sürüyə-sürüyə arxada 

gedən balacaboy  adam dedi, qoltuğunun altından kağıza 

bükülü bir şey çıxartdı. Güzgüydü, kağızını açanda 

komalıqda işıq oynadı, işıq bir anın içində qəbrstanlığın 

üstündən keçib  havada qeyb oldu...  

Sonra komalı ğa çəkildilər; hazı r gəliblərmiş, üz 

qı rxmaq üçün nə lazı mdı sa gətirmişdilər, hərə bir 

şey çı xartdı , biri sabun köpürdürdü, biri ətir şüşəsinin 

ağzı nı  açı rdı , sarı , şümal adamsa ülgücü həvəslə 

belindəki qayşa çəkib itiləyirdi... 

Qolları mdan tutub ağacı n dibində 

oturtmuşdular, balaca boy adam güzgünü üzümə 

tutmuşdu, amma güzgüyə baxmı rdı m, istəmirdim 

özümü görəm, dinməz-tərpənməz yerə baxı rdı m. Biri 

sarı şı n, şumal adama yaxı nlaşı b: 

-Saqqalı na su vurum, yoxsa quru qı rxaq? -

dedi. 
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-Yox, susuz olmaz, eli-obanı  saymasa da 

kəndçimizdi, qohumdu, quru qı rxsaq çox incidər, gör 

neçə ilin saqqalı dı , islat, sonra da sabunla... 

Balacaboy adam  üzümü sərin suyla isladı b 

sabunladı qca doğrudan da rahatlaşı rdı m... Sı x, 

cod saqqalı m səs eləyirdi. Bilmirdim bu səsi 

başqaları  da eşidirmi. 

Sürücü artıq özündə deyildi, yuxu görürdü elə bil, 

fikirləşirdi ki, görəsən dəllək hansıdı, saqqalı kim 

qırxacaq... Sonra da yəqin elədi ki,  sarışın-şumal adam  

olar, dəllək... Çünki  şumal adam əlindəki ülgücü çox 

ustalıqla oynadırdı...   
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...bu yazı asan alınacağını gözləsəm də ən cətin baş-

ladığım yazıdır, üstündə uzun-uzadı düşünməli oldum, 

indi də əlimdə qələm (not-buk) düşünməkdəyəm; çünki 

yazmaq istədiklərim əslində bədii yaradıcılığımda olduğu 

kimi xəyallarımda  yaşayıb, yaşatdıqlarım yox, 

bildiklərimdir, məndə -içimdə olanlardır,  daha doğrusu, 

tərbiyəmdə, nəsilliklə mənimsədiyim qavrayışlarımda, 

nəfəs aldığım mühitdə öyrəndiklərimdir; böyüklərimdən, -

mənsub olduğum Xalqdan alıb qanımla daşıdığım 

öyüdlərdir ki, buna indinin diliylə təhsil, bilik, elm, savad 

da demək olar... Bütün hallarda bu çağacan yazdıqlarım 

da bu dediyim anlayışların içindədir...Amma səmimi 

olaraq deyim ki, əsil ziyalı, daha doğrusu, tarixin 

sınaqlarından çıxıb millət kimi ayağa qalxan Xalq birinci 

bu düşüncələri yazıb ortaya qoymalıdır, əksər millətlər 

belə də edirlər... 

Mən bu işi müəyyən mənada 1969-cu ildə 

Azərbaycan Dövlət Radiosunda yazmağa-yaratmağa 

başladığım “Bulaq” verilişində araya gətirdim... İndi, 

yaşımın bu vaxtında hara baxıram; yerə, göyə, varlığa-

yoxluğa, yazılanlara-yazılmayanlara çox şükür deyir, 

gördüyüm işlə qürur duyuram. Amma bir həqiqət də var 
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ki, Radio yaradıcılığı əslində şifahi yaradıcılıqdır, yalnız  

yaddaşlara qulluq edə bilər. 

1990-cı illərin ortalarında “Oğuz Eli” qəzetinin ilk 

sayına baş redaktor kimi belə bir yazı yazmışdım... 

“Oğuz Eli” qəzetinin doğulması niyə indiyə düşdü və 

lazımdırmı? Özü də elə bir vaxtda ki, söz qarşısı alınmaz 

bir  axınla baş alıb gedir, su yerin yumşağını axtardığı kimi 

mənasız Söz də cəmiyyətin səliqə-sahmansız, qanunların 

işləmədiyi boşluğuna axır. Hara yumşaqdır ora axdığı 

üçün də suyun yatağı əyri-üyrü olduğu tək  mənasız, 

səviyyəsiz söz axını da keçib gedər, yerində qeybətdən, 

dedi-qodudan, yalandan başqa heç nə qalmaz... 

Bütün hallarda “ bolluq” yaxşı olsa da Sözün boluğu 

yaxşı deyil. Ona görə də məsəl var, “sözünü tut”, 

“sözünün üstündə dur”, “dediyin sözün yiyəsi ol”, çünki 

“demədiyin sözün ağasısan, dediyin sözün qulu”, “söz 

ağızdan çıxdısa sənin deyil”... 

Son hadisələr cəmiyyətimizin paxırını açdı, boş, yıxıq 

yerlərimizi bilirik artıq, daha doğrusu, bilməliyik. Əslində 

cəmiyyət də bütöv bir orqanizmdir, ağrıyan yerini 

anlayırsa sağaldacaq.” 
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 Fikrimi daha geniş izah etməyə, açıqlamağa 

çalışacam... 

 Molla Nəsrəddin dəvənin belində yol gedirdi, 

yeməkçün yolazığı qovud götürmüşdü. Yeri gəlmişkən 

deyim qovud nədir? Çünki, qovudun nə demək olduğunu 

bilməsək sözümün canı anlaşılmayacaq. Qovud hər 

şeydən öncə atüstü (tərəkəmə) yeməklərimizdən olub 

yağda qovrulmuş, dağ edilmiş undur, soyuqda, istidə 

xarab olmadığına və tez hazırlandığına görə uzaq 

səfərlərə götürülür...Nə isə, Molla dəvənin belində qovud 

yeyirdi, amma hava azacıq küləkliydi, qovudu ağzına 

alanda külək aparırdı. Aşağıdan yuxarı soruşdular: 

-Molla, yediyin nədi? 

Molla qayğılı-qayğılı aşağı baxıb dedi: 

-Külək belə əsəcəksə heç nə... 

Bizim atalı-babalı minilliklər boyu tarix yazmağımız 

da çox təəssüf ki, küləkli havada qovud yemək kimi bir 

şey oldu. Ona görə də sabahını fikirləşməyən, bir addım 

irəlini görməyən adamlar üçün məsəl olaraq, deyərlər: 

“filankəs əlindəkinin qovud olduğunu bilmədi, yediyini də, 

dediyini də havaya sovurdu”... 
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Biz də əlimizdəkinin- ovcumuzdakının “qovud 

olduğunu bilmədik,” yüzilliklərin rüzgarları ovcumuzdan 

aldı apardı. Tariximiz yad adlara yükləndi, daşındı, 

minilliklərin o üzündə əlifba yaratsaq da özgələr umuduna 

qaldıq, baxmayaraq bunu da özümüz demişik:  “Özgə 

atına minən tez düşər...” 

 

         Tap tapmaca... 

 

 Qum qazdım qara çıxdı, 

 Qumnan minara çıxdı. 

 Bu axşam itən oğlan, 

 Səhər bazara çıxdı...       Açması- Günəş. 

 

 Bircə belə misiri, 

 Bəylər onun əsiri... Açması-Misri qılınc. 
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 Əpə-əpə ərşin əpə 

 Çiçəkli dərə, dəyirmi təpə... Açması- Ay, Ulduz. 

    

*** 

 

Yaddaşa sığınmaqdan başqa yolumuz yoxdur, biz itir-

diklərimizi ancaq orda  tapa bilərik. Yerüzü də bizim 

indimizi-bu günümüzü tanımaq istəmir, neynirsən elə 

tanımayacaq da, çünki yaddaşında bizim bu günümüz yox, 

minilliklərimiz yaşayır. “Göz gördüyündən qorxar”, bu 

minilliklər onu hələ də qorxudur, yaddaşını incidir, bizə 

qarşı olan münasibətləri də bu hisslərin üzərində 

bərqərardır. Bunu bilməmiz lazımdır. Bu gün o, bizim 

çaşdığımız anı gözləyir, hələlik ona görə gəl, deyir ki, 

özünə oxşatsın, oxşada bilməsə qapısının ağzında təhqir 

etsin, biz də bir ağızdan səs-səsə verək, inandıraq... deyək 

ki, yo-ooxx, biz minil bundan qabaqkı türklər deyilik! 

Yerüzü bunu, bu səsi məmuniyyətlə eşitmək 

istəyir...Bizimsə bayaq dediyim kimi özümüzə 

sığınmaqdan, yaddaşımızı tədqiq etməkdən, 

araşdırmaqdan, öyrənməkdən başqa çarəmiz yoxdur.  
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Molla Nəsrəddindən soruşurlar ki, Molla, sən bilən 

yer üzünün tən ortası-mərkəzi hara olar? Molla ağacını 

götürür, yörəsinə yumru cız çəkir, dayanır düz ortasında, 

deyir: 

-Yerin ortası buradı...ayağımı qoyduğum yer!  

Beləcə, yurdun-yuvanın əslində “dayandığın”-

doğulduğun yerdən başladığını, insanın özünü özündə 

aramalı olduğunu, nəyin bizim, nəyin özgənin olduğunu 

anlamalıyıq. Böyük rus yazıçısı Lev Tolstoy deyirdi ki, 

nədən yazmağı yox, nədən yazmamağı bilən əsil yazıçıdır. 

İndi xalqla, el-obayla bağlı yaddaşımda qalan 

bildiyim, amma qələmə almadıgım mövzular yazılı daş 

abidələr kimi axır üstümə, çox yəqin ki, bu da qələmə 

alınıb heç yana çatdırılmadığı üçündür, ona görə də indi 

bu düşüncələrin, bu tarixi-etnoqrafiq bilgilərin ağırlığı 

altında çırpınmaqda, əzilməkdəyəm...  

Onu da bilirəm ki, artıq aramızda yaddaşsız, milliliyə, 

adət-ənənələrimizə xor baxan, kökündən, əslindən üz 

döndərmiş insanlarımız var, bəlkə də onların sayı 

düşündüklərimizdən də çoxdur, olsun... “İtik itiyi 

tapdırar”, deyiblər. Qərara aldım ki, hər halda tariximizlə, 
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etnoqrafiq, mifiq, filoloji, fəlsəfi görüşlərimizlə-

baxışlarımızla bağlı yaşayıb yaratdıqlarımızı, yəni xalq 

yaradıcılığı adına bildiklərimi içə,-daxili aləmimizə yazılmış 

tariximiz hesab edib məktub kimi yazsam yaxşıdır; elə 

beləcə,  

Yer üzünə məktub... 

 

Anlasaq da anlamasaq da bütün yazılanlar onsuz da 

məktub kimi yazılır; romanlardan tutmuş elmi 

kəşflərəcən. Bunun da doğru olduğunu anlayaq ki, 

yazılanlar kimlərçünsə, hara üçünsə yazılır, əslində yazılan 

nə varsa, bir cümlə olsa belə, dünyaya məktubdur, bizim 

hamımız üçündür... 

Fərq orasındadır ki, kimsə məktubunu vaxtında yazır, 

kimsə gecikir, kimlərsə yazmaq lazım olduğunu bilmir, 

danışır, ömrünü danışmaqla başa vurur, qışqırır, eşitdilər, 

eşitmədilər, səsi batanacan qışqırır. Boş yerə qışqırmaqsa 

küləkli havada qovud yeməkdən başqa bir şey deyil... 

Əslində yazılanlar da, hətta yazılmayıb elə belə söy-

lənilənlər də yer üzünə deyilir, yaradılan nə varsa bizim 

üçündür, daha doğrusu, yerüzü üçün... Amma biz bütün 
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yaradılıanları,-yazılı ya şifahi,-  izləyə bilirikmi?!  Yox, 

bu öz zamanında təbii ki, mümkün olan iş deyildi, 

düşünürəm ki, heç səs-səsə verdiyimiz bu İnternet əsrində 

də mümkün deyil... 

Bu düşüncələrlə yanaşsaq dünyanın ən yaxşı tanıdığı, 

məktubunu yerüzünə vaxtında yazmış xalqlar var. Onu da 

fikirləşirəm ki, bu kimi məktublar yazılmasaydı, dünya nə 

qədər kasıb, maraqsız olardı... Bütün bunlarla yanaşı 

razılaşaq ki, bizim haqqımızda, - yer üzündə  pozulmaz 

tarixi  izləri qalsa da türk dünyası haqda yazılmayanlar 

daha çoxdur... 

Ağlım kəsəndən yazılı qaynaqlarda da, elə belə söz 

arası deyilənlərdə-söyləntilərdə də  özümüz haqda belə 

eşidirəm: “biz tarixi yaratmışıq, amma tarixi 

yazmamışıq...” 

Mən belə düşünmürəm... Məncə, tarix yalnız yazıya 

alınmaq üçün, - yazıya alınmanın xətrinə yaradılmır. Tarix 

hər şeydən öncə içə yazılır. Yer üzünə verilən adlar da 

tarixdir; dağlara, dərələrə, çaylara qoyulan adlar da vaxtı-

zamanı, tarixi mənaları daşıyır özüylə...Söhbət yalançı 

tarixlərdən gedə bilməz, əlbəttə. Biz hamımız, -yer 

üzünün insanları, onu da bilirik ki, yalançı tarixlər, yalançı 
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tarixçilər var. Bu mənada anlamalıyıq ki, tarixi  məqsəd 

kimi izləmək, tarixi özünə oxşadıb dəyər vermək bir çox 

xalqlar üçün həyat tərzidir; yüzilliklər boyu da məqsədə, -

idealoji fikrə çevrilib... Belə də demək mümkündür; 

özünün varlığı da quraşdırıb özünə oxşatdığı həmin 

yalançı tarixdən asılı olub... 

Mən indi məktubumu İl-Ay bayramı ərəfəsində 

yaranışın daşıyıcısı olan dörd ünsürlə başlamaq istəyirəm, 

elə bu cür, dəyişilməsi mümkün olmayan ardıcıllıqla:  

Su, Torpaq, Od, Hava... 

Suyun öz tərkibi də heç şübhəsiz, bu başa çıxartdığım 

dörd ünsürdən ibarətdir. Yəni, mən bu fikirdəyəm ki, su da 

tərkibcə həmin ardıcıllıqla özündən-yəni sudan, sonra tor-

paqdan, oddan, havadan başqa bir şey deyil. Eləcə də 

torpaq; sudan, özündən, oddan və havadan doğulub. 

Sözümün canı yaxşı anlaşılsın deyə, yazıya belə başlamağı 

lazım bildim. Ona görə ki,  Novruz (İl-Ay) bayramının bu 

ilki çərşənbə axşamlarını da düzgün keçirtmədik; su 

çərşənbəsindən sonra yalnış olaraq od çərşənbəsini 

qarşıladıq. Gəlin düşünək, sudan sonra od gələrmi heç?! 

Belə bir şey mümkün olsaydı, yəni sudan sonra od 
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gəlsəydi yer üzündə canlı qalmazdı. Yəni yer üzünün özü 

də olmazdı... 

 Düşündüklərimə görə kosmik aləmdə həyat işartısı 

ona görə yoxdu ki, dediyim ardıcıllıq orda bu sırayla 

gəlmir. Ola bilsin ki, hava birinci sıradadır, “Yalnış da bir 

naxışdır” deyək... Kosmik aləmdə xaosun- qarışıqlığın 

yaşanması da ona görədir. Başlığa çıxartdığım dörd 

ünsürün su, torpaq, od, hava ardıcıllığının bu düzəni 

orda yoxdur. Bu səbəbdən də kosmik aləmi xaos-

qarışıqlıq adlandırırıq;baxmayaraq, kosmik aləmdə də 

düzən-sahman var,orda da hərəkət “zərgər dəqiqli-

yiylədir”... təbii olaraq bu “qarışıqlıqda” da ilk öncə su 

axtarırıq. Niyə ? Çünki su varsa torpaq da 

olmalıdır...torpaq varsa od mütləq var və havasız bunların 

heç birinin olmağı mümkün deyil..Beləliklə, bu dörd 

ünsürü, yalnız bu ardıcıllıqla, canlı aləmin kodu, açarı, 

yaşayış-yaşam daşıyıcısı hesab etməliyik. Kosmik aləmdə 

indiki halında ola bilsin, hava birinci sıradadır. Ola bilsin 

su da var, amma öz yerində, -sırasında deyil. Çox 

mümkündür ki, havadan yaxud sudan sonra od gəldiyi 

üçün hər şey yanıb kül olur, torpağın nişanəsi olaraq 

burulğan halında toz var, su bulud şəkilindədir. Ona görə 

də tanıdığımız planetlərdə həyat əlaməti yoxdur. Bir sözlə, 
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başlığa çıxartdığım ardıcıllıq pozulan yerdə həyatın,-canlı 

aləmin olması mümkün deyil, fikrindəyəm. Insanın özü də 

dörd ünsürün bu ardıcıllığından ibarətdir. Əgər insanda 

da, bizim Novruz bayramında çərşənbə axşamlarını, 

sudan sonra od çərşənbəsini qeyd etdiyimiz kimi, birinci 

su, sonra od gələrsə düşünürəm ki, fəlakət olar. 

Əlbəttə, hər birinə hörmətim olsa da deyə bilərəm ki, 

yanlışlıq bizim bəzi elm adamlarından, -

etnoqraflarımızdan, folklorçularımızdan, tarixçilərimizdən 

gəlir: “Qurani- Kərim”də də  deyilir: sudan torpaq, gil 

götürdüm, yoğurdum, yapdım, odda bişirdim, üfürüb 

ruh verdim, gözlərini açdı. Indi bu gedişə-prosesə kiçicik 

bir dəyişiklik etsək nəyinsə alınacağına ümid etmək 

mümkündürmü? Bu da gerçəkdir ki, bu  bayramla bağlı 

çox  tarixi ağrılar- acılar çəkmişik, qadağalar-yasaqlar 

yaşamışıq...  

Düşünək, bu yasaqlar-qadağalar nəyə görəydi? 

Sovetlər Birliyinin dinsizlik dönəmində belə, sonacan din 

yığışdırılmadı, amma Novruz bayramı elə yığışdırıldı ki, 

yaddaşımızda bu cür kosmik xaos-qarışıqlıq 

yarandı..Nəyə görəydi bütün bunlar?! Ona görəydi ki, 

bizim varlığımızı qəbul etmək istəməyənlər Novruz 

bayramının dahiyanə gerçəkliyini bizdən yaxşı bilirdilər. 
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Bilirdilər ki, harda daha güclü olarıq, bizim gücümüz har-

da daha da çoxdur. Onlar bizim gücümüzü almaq üçün bir 

başa varlığımıza bağlı olan Novruz bayramını sıradan 

çıxartmaq, daha doğrusu, bununla da bizim özümüzü 

sıradan çıxartmaq istəyirdilər. 

Hər halda biz öz doğma dilimizdə İlin-Ayın axır (son) 

bayramı, qısaca olaraq İl-Ay bayramı dediyimiz Novruz 

bayramını ürəklərimizdə, evimizdə-köşəmizdə gizlədə-

gizlədə də olsa yaşatdıq. Çox Şükür! Eli var olsun! Xalqı 

çox yaşasın! Beləliklə... 

 

 

   Su çərşənbəsi... 

 

Su çərşənbəsində deyərlər: “su damar gətirdi”, “su 

haqdan gəlir”. İslam dinini qəbul edəndən sonra onu da 

dedi ki, bu günün suyu “zəmzəm suyudu”. İnamını 

dəyişmədi, ifadəsini dəyişdi. İlin-Ayın sonu olduğunu 

bilirdi... Bütün zamanlarda Son, daha doğrusu, 

qurtaracaqlar özündə həm də başlanğıcları yaşadır. Xalq 
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bilirdi ki, hər şeyin yenidən doğulan, -başlanğıc çağıdır: 

“Su ilkdi, -dedi - hər şeyi suya çəkin”. Hər şey suya, -

başlanğıca çəkildi, yuyulub yaxandı. Qocalar, yaşlılar 

dirçəlib canlandılar, soyuq suya girə bilməsələr də “çilək 

altdan” keçdilər, yəni üstlərinə başlarına su çilədilər. 

Qundaqda olanların qundağına su çiləndi. Hansı qundaq 

çilək altda gülümsədisə: “ Suyun əli dəydi uşağa, su uşağa 

toxundu” dedilər, sevindilər, güldülər.  Qapı-bacalar 

süpürülüb sulandı. Bacalar təmizləndi, pəncərələr silindi. 

El diliylə desək: “Evlərin içi eşiyə töküldü”. “Olanlar 

olmalıdır yenə, amma olanların-qalanların ağırlığını-

yağırlığını yuyun”, dedilər. Belə də deyim var: “Suyu 

çıxacaqdan qoy (axıt), odu girəcəkdən (qala)”. Yəni, pis 

niyyətlə yurda ayaq basan olursa Od yusun, pis niyyətlə 

çıxan varsa su yusun...    

Yalnız su çərşənbəsində işlənən belə bir deyim də 

var: “Suyun bu gün qapısı açıqdı, məni yu, deməsən də 

yuyacaq”.  

Yadımdadı, nənəm deyərdi ki, sudan izin almasan su 

səni yumaz. Deyərdi, su duaların getdiyi yerə axır. De, ey 

su, məni yu. Su səni yuyub ruhuna damacaq, təmizlik, 

sərinlik, sağlamlıq gətirəcək.  Hər şeyin doğrudan da 

yenidən doğulduğunu bilirdilər, dedilər,: “Su açıqdı, sən 
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də açıq ol, qapanıb basaratını bağlama.” (“Basarat” 

sözü burda qapı-yurd-ərazi mənasındadır. Gəncəbasar, 

Basarkeçər yer adları da bu mənada yaranıb). İl də 

yenidən doğulur, başlanğıcda pis söz danışma, könülə 

dəymə, “göz namərddi, əl comərd”, əlini boş saxlama, 

həmişə bir işin qulpundan yapış, çünki əl boş olanda 

küyə gedər, ayaq boş olanda iyə gedər. Bil ki, hər şeyin, 

daha doğrusu, hərəkətdə olan hər nə varsa hamısının 

başlanğıcı, yəni ilk addımı, ikinci addımı, ortası və sonu 

var...” 

 Demək istədiyim odur ki, elə bu gündən,- İlin- Ayın 

son günündən sabahını sahmana sal, nə eləyəcəyini bil, 

birinci addımı atmamış ikincini düşün. Bunu özün daha 

yaxşı demisən: “Çay gəlməmiş çırmanma”, “Son sözünü 

üzə demə”... Bil ki, Yeni ilin gəlməsi hər şeyin 

yeniləşməsi, yenidən qurulması, yalanın, yanlışın, səhvin 

doğrulması deməkdir. Biz də səhvmizi doğruldaq, bilək və 

düşünək ki, yerini səhv salsaq da keçirtdiyimiz bu bayram 

çərşənbələri yalnız çalıb-oynamaq üçün yox, həm də 

düşünmək üçündür: işlədiyimiz  günahları səmimi qəlbdən 

anlayıb heç olmasa özümüz özümüzlə üz-üzə durub etiraf 

etməyi bacaraq ki, il boyu dinc, rahat yaşaya bilək. Belə 

olmasaydı bu bayramımız, indi baş-ayaq da olsa 
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keçirtdiyimiz,  hətta bəzi tele-kanalarımızda ələ salıb, 

düşmənin belə etmədiyi tərzdə sataşdığımız bu çərşənbə 

axşamları istilalara, qadağalara, yasaqlara dözüb minil-

liklərlə içimizdə-çölümüzdə yaşamazdı. Hər şeydən öncə 

ona görədir ki, İlin-Ayın son gecəsində baş verən bu 

böyük Doğuş-Yaranış bayramı daha çox elmi əsaslara 

söykənən, yaşadığımız fəsillərin-mövsümlərin gəlib 

getməyi kimi, gecənin –gündüzün açılmağı kimi var olan, 

öz dəqiqliyi, düzəni-sahmanıyla yaşayan, yerindən 

tərpənmədiyi üçün minillik ərəb əlyazmalarının “topal 

bayram”  dediyi bir təbii proses, Varlığın bir doğal 

gedişatıdır. 

İl-Ay gecələrinin, yəni ilin-ayın son çərşənbələrinin,-

bütövlükdə Novruz bayramının dərk edilən elmi 

əsaslarıyla yanaşı anlaşılmaz, sirrli, daha çox yuxulara 

yaxın məqamları, anları da çoxdur. Dediyim kimi 

yarandığı gündən dini -siyasi istilalara, qadağalara, 

yasaqlara baxmadan bu bayramı qeyd edən Xalq bu 

məqamları, sirrləri  dərindən anlamasa da bilir; nağıla, 

yuxuya bənzəsə də bilir ki, bu ərəfədə hərəkətdə-ya-

şamaqda olan hər şeydə talelərimiz haqda qeydə rast 

gəlmək mümkündür; bilir ki, “qapı pusmağa” gələn də 

ona görə o qapıya gəlir ki, o qapıda onun haqqında söz 
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var, hər an rastına çıxa bilər. “Tanrı rastına çıxartsın” 

ifadəsi demək istədiyim fikri daha yaxşı anladır. Inanır  ki, 

“su çərşənbəsi”ndə axar sular damar gətirir, yəni daha da 

canlanır, duaların olduğu yerə can atır. Bir qab su bəlkə 

də başına yığışıb qaba üzük atan, iynə atan qızların 

duyğularına çevrilir. Bəlkə də...bu hər halda bizlik deyil, 

müasir dünya elminin də əlinin çatmadığı yerdi. Amma 

gerçəklərlə doludu. Minlərlə insandan soruş, doğru 

olduğunu söyləyəcək... 

 

*** 

 

Kəndimiz irili-xırdalı dağ çaylarının arasında “dəvə 

beli” iki dağın üstündə yerləşirdi. Bütün qeydlərimdə o 

kənddə gördüklərimə, yaşadıqlarıma  əsaslanıram...Su 

çərşənbəsində “o başdan”, yəni dan sökülməmişdən 

demək olar ki, böyüklü- kiçikli hamını su üstündə görmək 

olardı. Hamı alaqaranlıqda çığırışa-çığırışa yuyunub 

yaxanmaqda olardı. Hər bayram ərəfəsində  çay yanı, yəni 

suya yaxın torpaqda “Dəlmə keçid” deyilən keçid 

düzəldərdilər, hər ev həyətinə gedən yolun girəcəyində öz 
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od-tonqalını qalayardı, suda yuyunub, ağırlanıb-

uğurlananlar: “Sudan keçdim, ağırlandım-uğurlandım, 

anam torpaq, sənnən də keçirəm, sən də ağırlığımı-

yağırlığımı al, ağırla-uğurla məni!” deyib həmin “dəlmə 

keçid”dən, deşmədən keçərdilər, keçib də hərə öz 

tonqalına tərəf qaçardı, tonqalın üstündən atdanıb özünü 

oda verərdi. Istər qar olsun, istər yağış olsun, mənim 

təmsil olunduğum nəsil ilin-ayın son (axır) bayramını belə 

keçirən görmüşük, belə keçirmişik... 

Bir çox elm adamları fikrini, - su çərşənbəsindən 

sonra od çərşənbəsinin gəldiyini sübut etmək üçün ustad 

aşıq Ələsgərin məşhur şeirindən misal çəkir: “abı, atəş, 

xaki, bad”... Gəlin, ustad Ələsgəri, özü demiş, “qannı 

tutmayaq”, bədahətən deyilən şeirin düzəni-sahmanı 

bunu tələb edib. Hecanın, bölgünün, vəznin pozulmaması 

üçün belə lazım olub. Özü də farsca, heç nəyə də 

əsaslanmadan deyilib... Belə olmasaydı, dava-dalaş salan 

adamlara, ailələrə deyilən “biriniz od olanda, biriniz su 

olun” kimi ifadələr yaranmazdı.  

    

*** 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

 

Yeddi-səkkiz yaşımız vardı. İlin-Ayın son çərşənbə 

gecəsində bizim evə yığışdıq, analarımız bizə “duzlu 

kömbə” yedirtdi. Kömbənin, dedilər, duzunu öz əllərinizlə 

tökün. Biz nə qədər un vardısa o qədər də duz tökdük, 

analarımız demiş, kömbə oldu duzbora. Yəni hədən artıq 

duzlu. Biz gözlərimiz yaşara-yaşara duzlu kömbəni 

axıracan yeyib yatdıq...Su istəsəydik də içə bilməzdik. 

Otaqdan su yığışdırılmışdı...Suyu yalnız yuxuda görə 

bilərdik. Mən doğrudan da suyu yuxuda gördüm. 

Həyətimizdə iri söyüd ağacları vardı, ağacların arasından 

bulaq qaynayırdı. Gördüm, bir qız həmin bulaqdan su 

doldurub mənə sarı gəldi. Suyu öz bulağımızdan doldursa 

da niyəsə uzaqdan gəlməyə başladı. Mən gözləyirdim, 

bilirdim ki , mənə su gətirəcək, gətirdi, suyu mənə uzadıb 

gülümsədi. Şəvə kimi qara saçları, yoğun, tək hörüyü 

vardı, arxaya atmışdı, gümüşü rəngdə saç bağıyla da 

bağlamışdı. Gözümü açanda başımın üstündə anamı 

gördüm:-Su içdinmi yuxuda? -hə, -dedim, - Bir qız qarşı 

dağdan enib mənə su gətirdi.  

Özüm də dikəlib pəncərədən qonşu kəndin yoluna 

baxdım. Anam gülüb: -Boy, - dedi, - uzaqdan 

evlənəcəksən. 
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Elə də oldu, iyirmi ildən sonra Bakı Dövlət 

Universitetinə snədlərimi verəndə qızı tanıdım, növbəyə 

durmuşduq, yuxuda gördüyüm gümüşü rəngdə saç bağı 

da hörüyündə, iyirmi ildən sonra  öz növbəsini yox,  məni 

gözləyirdi... 

 

    *** 

Orta məktəbi qonşu kənddə bitirmişik, o vaxtlar 

məktəbin yataqxanası olmadığı üçün məktəbin özü bizə 

kənd evlərindən otaq kirələmişdi. Biz ağır daşlardan 

“ştanq” düzəltmişdik, elə torpaq döşəməli evin içində vaxt 

tapan kimi daş qaldırırdıq... Hansı çərşənbə axşamıydısa 

ev yiyəsi dedi: -Bala, daşı evdə saxlamayın, ağırlıqdı,il 

boyu ağırlığınnan çıxa bilmərik, üstümüzdə qalar, atın 

bayıra...  

Daşı bayıra daşıdıq, qaranlıq çökmüşdü. Qızlar, 

qadınlar qulaq falına çıxıblarmış. Mən qucağımda qara 

daş qapını açdım, qapımızı pusmağa gəımiş qonşu qızla 

üz-üzə çıxdım... Aradan əlli il keçib o gözəl yaraşıqlı qızın 

daşa dönmüş üzünü hələ də unuda bilmirəm. Ağlaya-
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ağlaya dediyi sözlər də qulaqlarımdan getmir:-Bəxtimə 

gəlmişdim, üzümə daş çıxdı...   

 

*** 

 

Ola bilsin, çox şeylər təsadüflərə bağlıdır, çox ola 

bilər, amma xalq yaratdıqlarını yaşadır, yaşadıqlarını da 

təsadüfi hesab etmir...Bu məqamları, sirrləri yaşamağa 

can atması  da ona görədi. Xalqın bu sirrlər haqda 

düşündüklərini bir-iki kəlməylə belə ifadə edə bilərəm:  

“bizlik olmayan yerin elmi...”    

*** 

    

Torpaq çərşənbəsi... 

 

Həmişə suyla bir yerdədir, heç kəs torpağı sudan ayrı 

bilməz. Təsəvvürə belə gələn deyil. Təsəvvürdə, yaddaşda 

yəni, ancaq bir şey var; sudan torpağa çıxmaq, torpağa, 
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yəni yaşamağa...Sudan Oda çıxış yoxdu, ola da bilməz. 

Sudan Oda gedən yol məhvə, yox olmağa aparar. Suyla 

torpaq bir yerdə bətn kimidir, ana bətni kimi...Var olan 

hər şey bir-birinə bağlıdır, hər şey, əgər hərəkətdədirsə, 

öz yerini,-nədən sonra nəyin gəldiyini  bilir. Bununla da 

Yaranışın əbədi hərəkəti alınır. Bax, od indi gəlir, yalnız 

indi bu əbədi hərəkətə qatılır: ilıq-ilıq, gülümsəyə-

gülümsəyə suyla torpağı-ana bətnini isitməyə, cücərt-

məyə gəlir...Bu cücərmə, yəni yerin,  el diliylə desək, cü-

cük çağı əslində suyla torpağın qovuşduğu vaxta deyilir. 

Bu vaxt ana bətnində olduğu kimi, torpağa düşən toxum 

zamanı gələndə suyla torpağın tərkibindəki istiliklə-odla 

mayalanır, cücərir və Günəşi içir... “Günəşi içənlərin 

şərqisi...” Mənim düşüncəmə görə insanların bu bayramla 

bağlı bildikləri də dediyim həmin əbədi hərəkətin, - bu 

əbədi düzənin içindədir. Xalq bu əbədi düzənin içində 

olduğuna görə də bildiklərini hardan bildiyini anlamır, 

anlamaq da lazım olmur, təbiətə qarışıb yaşayır. Ona görə 

də təbiətin qanunauyğunluğu kimi insanlarımızın da 

bildikləri belə dəqiqdi, gözlə görünə biləcək, əllə 

toxunulacaq qədər gerçəkdir. Gecəylə Gündüzün bərabər 

olmağından böyük gerçəklik təsəvvür eləmək mümkün-

dürmü?! Əgər bu Xalq bu böyük həqiqəti bilibsə və 

bildiklərini xırdalıqlarınacan qoruyub yadında saxlayıbsa, 
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bununla da əhatəsində olduğu xalqlardan öz 

möhtəşəmliyiylə seçilib (bəlkə də qorxudub decək düz 

olar) bayramını keçirirsə elmi tədqiqatlar,-araşdırmalar 

adına alimlik edib ona mane olmağımız nəyə lazım?! İndi 

qalxıb hərə bir söz deyir; biri deyir, dörd ünsürlə bağlı 

çərşənbələr olmayıb. Ola bilsin, elə bölgəmiz var ki, bu 

adətləri çoxdan unudub...Amma bütün hallarda Xalq 

elliklə suyun  ilk və sayalı-sınaqlı olduğunu bilib; torpağı, 

odu, havanı da eləcə. Bu dörd ünsürün üstündə 

inanclarını yaşadıb, özü demiş: oğrun-doğrun bayramını 

keçirdib.  

Dediyim kimi torpaq çərşənbəsində əsas olan 

“Deşmə keçid”dir. Torpağın elə vaxtıdır ki, el diliylə desək 

elə bil “dincə qoyulub”, indi gərnəşəcək, yəni torpağın 

suya açılan vaxtıdı, suyu içib üzünü Oda çevirəcək, isinib 

nəfəsini dərəcək...Bu ara həm də səməninin cücüyə 

qoyulması çağıdı. Ən çox da “Deyin 

səmənisi”...Yeniyetmə (ərlik) qızlar  bu vaxtlar bəxtlərinə 

səməni göyərdirlər. 

Bu cür deyin səmənisi cücərdənlər əllərində də 

səməni “deşmə keçid”dən bu alxışlarla keçirlər: “Anam 

torpaq ağırla-uğurla məni, suçumu-günahımı al, 

ağırlığımı-yağırlığımı götür, dilək səmənisi böyütdüm, 
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bax, bağrıma basmışam, səməni kimi oğul böyüdüm, qız 

böyüdüm. Anam torpaq, ayağım üstündə, əlim 

ətəyindədi. Yeməyimi verdin, diləyimi də ver! 

Böyük bacılarımın, böyük bibilərimin yeniyetmə 

çağlarında hərənin öz səmənisi olardı; deyin 

səmənisi...Deyin-niyyət eləyib səməni böyüdərdilər. Üç-

dörd yaşım olardı, az-çox yadımdadı, dili dualı, alxışlı 

“Deşmə keçid”dən keçərdilər. Sonrakı nəsillərdə artıq 

bunları görmədim, beş-on ilin içində çox şey dəyişmişdi; 

“Deşmə keçid”i də su yuyub aparmışdı. Kolxoz işindən 

başı ayılan yox idi ki, yeni “deşmə” açsınlar. Amma 

evimizin yanından axan çay öz əbədi yürüşüylə hələ də 

axıb getməyindəydi; İlin Ayın son gecələrində bizi yenə 

ağırlayır-uğurlayır, vaxtını keçirdib solub-saralmış 

səməniləri axıdıb aparırdı... 

1970-ci illərin əvvəllərində “Bulaq” radio verilişinə 

gələn məktubların arasında “Deşmə keçid” haqda  bir 

məktub vardı. Elə həmin vaxtlarda da işləyib verilişdə 

səsləndirdim. Amma bu keçidin  Novruz bayramıyla heç 

bir əlaqəsi, bağlılığı yox idi...Keçid bir təpə ətəyində 

qazılır, əyrim-üyrüm yollarla gedib təpənin başqa bir 

yanından çıxır; bu keçidə el arasında “yenidən doğulma” 

keçidi də deyilirmiş... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

El arasında bağışlanmaz suçu olanlar, günah 

işləyənlər; namusa toxunanlar, yurd satanlar, yurd 

batıranlar, kasıbdan, sahibsiz qadından oğurluq eləyənlər  

“eldən dışarı” edilərdi, yəni bu cür adamaları elliklə 

genəşiyə yığışıb verdikləri  qərarla kənddən qovardılar. 

Indi də tez-tez işlədilən belə bir ifadə var: “filankəs eldən 

dışqarı adamdı”. “Kəndə qoyulası adam deyil” Eldən 

getməyi istəməyənlər, bağışlanmağını istəyənlər o şərtlə 

bağışlanardı ki, “Deşmə keçid”dən keçsin, yəni yenidən 

doğulsun. “Deşmə keçid”dən keçənlər adını keçiddə 

qoyub çıxırdı, çoxunun paltarları da keçiddə qalırdı. Ona 

görə də çıxacaqda bürüncəklə gözləyirdilər ki, onu çağa 

kimi doğuzdursunlar, qundaq kimi də bələyib büksünlər... 

Əllərindən tutub dartıb çıxardırdılar, sonra da: -Ay 

camaat, -deyirdilər, -Əli (adlar təxminidir) yenidən 

doğuldu, indi adı Lətifdi, Əli kimi yaşayammadı, indən 

belə  Lətif kimi yaşayacaq... 

Yaddaşımıza qayıtsaq belə maraqlı etnoqrafik qay-

naqlardan yəqin ki, çox tapa bilərik. Yuxarıda dedim ki, 

ola bilsin, bu adətin Novruz bayramıyla sıx bağlılığı 

yoxdur, amma torpağın ciddi səhvlər etmiş insanı yenidən 

doğmağı, yenidən həyata gətirməyi mənasında məncə bu 

günün özündə də çox xarakterikdir.       
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   Od çərşənbəsi... 

 

İlin-Ayın son çərşənbələrində Su, Torpaq kimi Od da 

adi od kimi, yəni yalnız qaladığımız ocaq kimi, əlimizi 

yandıran, yaxan istilik kimi xatırlanmır, sayalı, müqəddəs, 

duyğularla anılır. Böyük alimimiz mərhum prof. 

Məmmədhüseyn Təhmasibin dediyi kimi Xalq odu 

atəşpərəstlikdən, zərdüşdlükdən də öncələrdə  qoruduğu, 

sirlərini, alxışlarını ifadə etdiyi, ən əsası dualarını tapındığı 

vasitə kimi yaşadır... İl-Ay bayramında Od daha çox 

təmizlik vasitəsi kimi lazım olur. Bayram tonqalını həyətin 

girəcəyində qalayır ki, həyətə keçən özüylə ağırlıq gətir-

məsin, pis niyətsiz, ağırlıqsız-yağırlıqsız keçsin. Xalqın özü 

məsəl çəkir: “Od yuduğunu su yumaz” Ona görə də deyir, 

heç olmasa ildə bir kərə özünü təmizlə, canını oddan 

keçirt, atıl tonqalın üstündən... “Qara yerdən üstünə 

qonan görünməzlər var, oda ver, yandır”. Doğrudan da 

oddan sonra adam özündə yüngüllük hiss edir. Ola bilsin 

ki, sudan çıxdıqlarına görə də bayram tonqalının alovu 

hamıya rahatlıq, dinclik gətirir... 
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El arasında odla bağlı deyimlər çoxdur, amma bunları 

təsnif etmək lazımdır. Mənim fikrimcə odla bağlı Novruz 

bayramı ərəfəsində deyilən ifadələr adi günlərdə deyilən 

ifadələrdən seçilir. Od çərşənbəsinə aid olan ifadələrdə 

birbaşalıq var, quraşdırma, əfsanə, nağıl yoxdur; yəni 

başqa, -adi vaxtlarda od-ocaq səs eləyəndə közə-kösövə 

duz səpib “pisliyimizi danışan, gözün bu odda yansın” 

deyimini Od çərşənbəsində,- İlin-Ayın son çərşənbəsində 

deməzlər. İlaxır çərşənbədə  “Oda arxa çevirmə”, “Oda 

tüpürmə”, “Gorum ol, ocaq, gorumda yan” ifadələrini, 

deyimlərini işlətməzlər. Bəzi toy adətlərimizdə olduğu 

kimi qız evinin adamları oğlan evindən “köz oğurlamağa” 

cəhd etməz. Novruz bayramı ərəfəsində elə bil Odun 

ilkinə-doğuluşuna qayıdılır; Oda tapınmağa, Odun 

böyüklüyünə sığınmaq istəyi yenidən yaranır, hardasa 

böyüklü-kiçikli özümüzdən asılı olmadan, hansısa bir təbii 

qüvvənin təsiriylə oda sığınırıq da, tapınırıq da. Eyni 

zamanda demək olar ki, Odun üstünə çıxırıq, Odun 

üstündən keçirik, başqa vaxtlarda nə olur-olsun Odu 

tapdamazdıq, heç arxamızı da çevirməzdik, amma İlin-

Ayın son çərşəmbəsində Odla ağırlığımzı-yağırlığımızı 

yuyuruq, keçən ildən qalma gərəksiz şeyləri yandırırıq, 

səhərəcən tonqallarımız yanıb bizim üçün iş görür, 

könlümüzə-ruhumuza ümidlər, uğurlar verə-verə bizi 
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sabahlara göndərir. Suyla yuyunub-yaxandığımız kimi odla 

da yuyunuruq. Odun-ocağın bizdən aşağıda, ayağımızın 

altında olmağı lazım gəlir, üstündən atdanırıq, üstümüzün 

suyunu,-ağırlığımızı Oda tökürük, yanımızı, arxamızı 

çeviririk...Başqa vaxt belə eləməzdik. Hamısı ona görədir 

ki, biz həmin Anda Başlanğıcı, böyük Doğuluşu, hər 

şeyin, əsasən də dörd ünsürün,- Suyun, Torpağın, Odun, 

Havanın yenidən bir-birinə qovuşması, təmizlənməsi 

dönəmini yaşayırıq...Keçirdiyimiz həmin An-Od, yəni İlin-

Ayın Od çərşənbəsində qaladığımız tonqallardakı alov 

yaşadığımız bütün zamanlardan bizə daha yaxın, daha 

səmimi, daha istiqanlıdır. Ona görə də bilməliyik ki, o an 

hər şey yaranışdan,-doğuluşdan nece varsa eləcədir; 

bütün başlanğıclarda, doğuluşlarda olduğu kimi təmiz, arı- 

durudur...          

 

Yel çərşənbəsi – Hava... 

 

El arasında Ağyel-Qarayel ifadələri alxışlar-qarğışlar 

mənasında çox tez-tez işlədilir. Alxış kimi: “Üstünnən qara 

yellər əsməsin”  , “Ağ yelə tuş olasan səni”,  “Xıdır Nəbi 
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babanın Yel atı dadına çatsın həmişə”, “Üstündən acı 

yellər əsməsin”, “Günün ağ olsun...” Qarğış kimi: 

“Qarayeldən gözün açılmasın”, “Yoluna Qarayellər əssin” 

Səmt-yön mənasında da ifadələr var: “Yağış Ağyel 

səmtdəndi, tez kəsəcək”, “Üzü Qarayelə getmə...” Ağyel 

deyəndə cənub-güney, Qarayel deyəndə şimal-quzey 

nəzərə alınır. Belə deyimlər var: “Ağyel çox olarsa yan-

dırar”, “Qarayel çox olarsa dondurar”... “Yüyət gününü 

duru havada elə”. “Yüyət günü” yuyunma, təmizlik 

gününə deyilir. Nəsilliklə bizim yüyət günümüz adna 

günüydü, yəni həftənin beşinci günü. Heyif ki, son 

zamanlar yüyət günü ifadəsi çox az-az işlədilir, 

unudulmaq üzrədir, bir çox bölgələrimizdə artıq 

unudulub. Hava nəmli olanda ilkindi vaxtı, yəni səhər 

tezdən xalçaları, gəbələri şehə çıxardardılar, göy otluğa 

sərib çırpar, tozunu alardılar. Xalçalar cılxa yun olduğuna 

və bitgi boyalarıyla boyandığına görə ilmələr gül-çiçək 

kimi doğrudan da havanın nəminə açılırdı...  

El-elat dediyim kimi ilkindi çağından havaya göz atıb 

gündəlik işini havaya görə qurardı. Gedişat, yəni güzəran 

havadan asılı idi, asılıdır, desək daha düz olar... 

“Qapayeldən qapı qoyma” məsəli var. Ev tikəndə də hər 

şeydən öncə havanı nəzərə-gözə almalıdı.  “Üstünə gün 
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düşsün...” Bu anlayışla işinə-gücünə gərək olan hər şeyi 

günəqarşıya çıxardardı. Ona görə də bütün tikililərimiz, 

evlərimiz , qalalarımız dədə-babadan üzü günəşədi. 

“Özünü günə ver, yelin-quzun canından çıxsın”, ifadəsi 

də elə belə yaranmayıb. Sudan, torpaqdan, oddan, 

havadan “baş çıxartmasaydıq” yerüzündə bu düzəni yara-

da bilməzdik. Dediyimiz bu dörd ünsürə və dörd ünsürün 

qeyd etdiyimiz bu sırasına, - su, torpaq, od, hava 

ardıcıllığına görə yaşayışımızı qurduq...El arasında 

“...üstündən vaxt addadı” ifadəsi var. İndi işlənməsə də 

köhnə, yaşlı kişilərin yaddaşında qalmış olar. Qəfildən 

ürəyi gedib yıxılan heyvanlar olurdu. Deyirdilər üstündən 

vaxt addadı. Yadımdadı, atımız birdən-birə yıxılıb yolun 

ortasında qaldı, dörd yanına yumru cız- xətt şəkdilər, 

burnunun üstündən qan aldılar, sıçrayıb qalxdı. Bütün 

ömrüm boyu fikirləşmişəm: “üstündən vaxt addadı” 

əslində nə deməkdir? Vaxtın səni qoyub geçib getməsi, 

yaxud, vaxtla ayaqlaşmamaq, vaxtdan qalmaq... Hər 

nədisə bütün hallarda Xalqın yenə də dahiyanə bir sirrə 

yetik olmağıdır. Soruşub aydınlatmağa adam qalmadı, 

gecikdim; nəsl dəyişdi. Elə həmin ifadıylə deyim: 

üstümdən vaxt addadı, öyrənə bilmədim... 
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 Belə bir atalar sözü var: “Ayağını yorğanına görə 

uzat”. Biz bir xalq kimi hər zaman ayağımızı “yorğanımıza 

görə uzatdıq”. Yəni, təbiət artıq şeyləri götürmür; ayağını 

düz uzatmadın, yorğandan qırağa çıxdısa, elə ordan 

kəsəcək.  Çox yəqin ki, belə etməsəydik yaşayıb yarada da 

bilməzdik. Başımızın üstündəki buludun havada nece 

dyanmağından yerin harasında su olduğunu bilirdik, 

bilirdik ki, bulud torpağın harasında su var, orda,- həmin 

yerin üstündə əylənər... Göy üzünə baxıb  qabaqcadan 

havanın nece olacağını fəhm edə bilirdik. “Göy üzü Agyel 

səmtdən deşilib, sabah hava günəşli olacaq”, minilliklər 

boyu yaşadığı təcrübəyə görə göy üzünü də evinin içi kimi 

bilən insanlar vardı ki, indinin özündə də yaratdıqlarından 

bəhrələnirik. Bilicilər vardı, saxladığı qoyunun yunu qatı-

sıxdısa bilirdi ki, bu ilin qışı sərt gələcək. Bəslədiyi arılar 

yuvasının qapısını möhkəm mumlayıb qapayırdısa qışın 

soyuq keçməsinə işarəydi. Bu haqda yazı boyu çox 

deyiləcək.   

Bu ifadələrin, deyimlərin, -adət-ənənələrin arasında 

heyrətamiz kəşvləri də var; boğaz qoyunun qarnındakı 

quzunun dərisinin nə rəngdə olduğunu bilənlər vardı. Bir 

dəfə maraqlanıb soruşdum. “Qoyunun dilinin rəngindən 
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bilinir, -dedi, - mələyəndə bax, dili hansı rəngdədisə 

qarnındakı quzunun dərisi də o rəngdədi.” 

Bunu bilmək həm də papaqlıq quzu dərisi üçün lazım 

olurdu. Ən yaxşı, ən bahalı, adlı-sanlı papaq  doğulmamış 

quzu dərisindən tikilirdi. Quzu qoyunun qarnından 

quzuluğuyla bir yerdə, quzuluq pərdəsi (uşaqlıq) qarışıq 

çıxarılırdı. Bunun üçün az günəşli hava lazım idi; dəri 

quzuluq pərdəsindən az günəşli havada götürülməliydi, 

çünki quzu ölsə də dərisi hələ də canlıydı, tükləri  

isindikcə qıvrılıb havaya açılmalıydı. Belə papaqlar 

geyildikcə başda açılar. Ona görə də quzunun rəngini hələ 

anasının qarnındaykən bilən insanlar lazım olurdu. El 

arasında belə bir məsəl də işlədilir: “Elə qız al ki, papaq 

kimi başında açılsın.”       

Belə deyim də var: “Filnkəsin odunu-suyunu 

verdim...” Yəni döyüb-söyüb anlatdım, 

mənasında...Dəmiri qızdırıb döyəndən sonra suyunu 

vermək gəlir. Nə düzəldirsənsə suyun verilməsindən çox 

şey asılıdır. Əgər qılınc düzəldirsənsə odla suyun arasında 

havanın çox böyük təsiri var. Yəni dəmiri qızdırıb istədiyin 

formaya gətirəndən sonra havada çox saxlasan  qılıncın 

kəsəri olmaz. Tiyəsi küt qılıncın, bıçağın “ağzını hava 
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vurub” deyərlər. Tiyəsi çox sərt olanda da “suyu çox olub” 

deyərlər... 

Su, Torpaq, Od çərşənbələri haqda dediyim kimi  

Hava-Yel çərşənbəsində də münasibət, - atalat sözləri, 

deyimlər ifadələr hardasa dəyişib başqa məna alır. 

O gecə, yəni Yel-Hava çərşənbəsində deyərlər: “yerə 

nəfəs endi”. Bununla da deyərlər, “puçur yeli” əsməyə 

başlayacaq...Bu yer üzündə olan bitgi aləminin nəfəs 

dərməyidir; nəfəsini dərib yenidən ayılmağı, suyun, 

torpağın, odun, havanın bir olmağından sonra ilk 

tərpəniş, hərəkət, ritm... Üç çərşənbədən,- su torpaq, od 

çərşənbəsindən sonra yerə enən nəfəs.  

Doğrudan da adına “Yel çərşənbəsi” deyilsə də 

suyun, torpağın, odun bir-birinə qovuşmasından sonra 

bütün başlanğıclara, - hər nə varsa bütün yaranmışlara 

hava lazım olur... Su torpaga qovuşandan sonra istini, -

odu alır, qoynundakı toxumlar duyğuya çevrilir, bu 

duyğunun açılması üçün bir udum hava lazım olur... Mən 

indi şairlik eləyib obrazlı halda alınsa da həmin gecəni, -

Yel - Hava çərşənbəsini,  bir udum nəfəs çərşənbəsi bay-

ramı adlandırıram. “yerə nəfəs endi” ki, deyirlər, həmin 

gecə bütün duyğular nəfəs dərib, Vaxtın ardı-arası 
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olmayan aramsız (əbədi) yürüşünə-yerişinə (hərəkətinə) 

qoşulur, yaşamağa, nəbz kimi vurmağa başlayır. Bu yer 

üzünün ritmi-ahəngidir. Mən elə bilirəm ki, İnsan 

dünyanın harasında olursa olsun, hansı qitədə, hansı 

ölkədə yaşayırsa yaşasın, udduğu havaya, aldığı nəfəsə 

görə  dediyim həmin ritmin-ahəngin içindədir. Bizə elə 

gəlir ki, qitələr, ölkələr ayrı-ayrıdır, bir-birinə o qədər də 

dəxli yoxdur. Məncə bütün ölkələr əslində eyni yürüşün-

hərəkətin içindədirlər və eyni aqibəti yaşayırlar. Harda 

oluruqsa olaq, yer kürəsi adlanan bir damın altındayıq. 

Nəfəs ilk,-başlanğıc üçün lazımdır, hər hansı bir canlı 

sonda aldığı nəfəslə böyük hərəkətlərə, yürüşlərə 

qoşulur, burdan da yeni anlayışlara, düşüncələrə yol açır, 

bu da yaşadığı ömrün ahənginə qovuşmaqdır...yəni insan, 

eləcə də canlı hər nə varsa dediyim bu aləmə 

qanunauyğunluqla, - aldığı ilk nəfəslə keçə bilir. Üç həyat-

yaşam daşıyıcısının, -suyun, torpağın, odun qovuşduğu 

anda, dördüncünün, - havanın gəlməyi yaranışın 

qanunauyğunluğunu tam etmək üçün, tamamlamaq, 

yəni, Olmaq üçündür ... OL! Bu həmin andı, Yaranış anı... 

Yuxarıda dedim, hər başlanğıcda bir son olduğu kimi 

hər sonda bir başlanğıc var: su, torpaq, od sonluğunda-

qovuşuğunda bir sözlə başlanğıcında havanın, daha 
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doğrusu, nəfəsin gəlməyi canlı olan hər şeydə hərəkətin 

başlanması üçündür; yəni yaşamağa başlamaq...Bu 

başlanğıcsa dediyim kimi dünyanın damarları boyu canlı 

hər nə varsa alıb aparan Vaxtın-Zamanın ritmidir, nəbzin 

vurmağıdır...Əslində biz doğuluşdan sonra qoşulduğumuz, 

bizim özümüzün də içində olduğumuz, bu hərəkətə Vaxt 

deyirik. Vaxt dediyimizin özü elə bu hərəkətdir... Öz iç-

dış hərəkətiylə yaranışa sahman-düzən verən ritm, ahəng. 

Bu, havasını alan kimi, yəni nəfəsini dərən kimi açılan 

ağaclar, dağlar, düzənlər, otlar çiçəklər, tumurcuqlardır. 

Soluğunu (nəfəsini) dərmiş dünyanın səs-səsə verməyidir. 

Mənə elə gəlir ki, yer üzündə olan, bizi də alıb özüylə 

aparan bu ritmdən-ahəngdən qıraqda heç nə yoxdur, 

hətta özümüzü cırıb dağıtmaq üçün başladığımız 

müharibələr də bu ritmdən qıraqda deyil. Bu, əbədi 

saydığımız ritmdən yalnız düşüncələrimizlə, etdiyimiz 

kəşflərlə çıxa bilərik ki, belə də oldu. Kosmik yürüşlər yeni 

bir ritmə-ahəngə yol açdı. Bu ritm yaşadığımız yer kürəsi-

nə sığışmadı. Amma bütün bunlar əsas vermir ki, dörd 

ünsürün, dörd yaranış daşıyıcısının yerini dəyişək, 

istədiyimiz şəklə salaq...  Havadan öncə gələn su, torpaq, 

od da ona görə bu sıraya, bu düzənə, bu 

qanunauyğunluğa girir ki, törəməni, törənişi-yaranışı 

təmin etsin... Məncə bundan sonra belə sonuca,- 
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nəticəyə gələ bilərik: yaxşı ki, bu böyük törən, yaranış 

qanunauyğunluğu, gündüzlə gecənin bərabər olmağı  

səndən məndən asılı deyil.  Sən havanı əvvələ, torpağı 

axıra salsan da bu əbədi ardıcıllığı poza 

bilməzsən...Unutma bu ardıcıllıq dünya yaranandan-

Yaranışdan belədir: Su, Torpaq, Od, Hava... 

    ***  

 

“Ov çaşar, ovçuya qənşər gələr”... 

 

Dədələr deyər, ovçu ki, yayını-oxunu, tüfəngini 

götürdü, asdı çiyinindən, bıçağını, baltasını alıb qapıdan 

ki, çıxdı, meşələrə ün düşər, baltanın gəldiyini ağaclar hiss 

edər, yarpaqlarınacan sızıldaşar, amma heyvanların 

içində ovçunun gəldiyini birinci tülkülər bilər; ona görə də 

çaşar, getdiyi yeri itirər, el diliylə desək, “ütələnər”, yəni 

vurnuxar, o yan bu bu yana qaçar, bilməz hara getsin. 

Qorqud Dədə də elə el-obadan götürüb deyib:  “Yeddi 

dərə qoxuların tülkü bilər”...Belə məsəl də var, “tülkünün 

quyruğu düzdü, əyrilik özündədi...” 
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Deyərlər, “Ov yolun çaşdı, ovçüya qənşər çıxar”. 

Tülkü fağır da ora qaçdı, bura qaçdı, gəldi düz ovçunun 

qənşərinə. Ovçu da hal əhlidirsə ilk gülləsini tülküyə 

atmaz. Çünki dədələr deyər, tülkü xeyirliyə çıxar, dovşan 

pisliyə... 

Ona görə də uğur üstə qarşısına dovşan çıxan 

deyinə-deyinə qayıdar,  bu minilliklərin sınağıdır, düşəri də 

olur, düşməzi də... El arası dovşanın bir adı da “çəp 

göz”dür. Deyərlər, dovşanın gözü dəmgillidi, evi-eşiyi gözə 

gətirə bilər, ona görə də deyərlər, evə dirisini aparma, 

gözü dəyər. Dədələr deyər, dovşanın əti daddı olsa da üzə 

çıxandı. Ona görə də boylu gəlinlərə dovşan əti yeməyi 

məsləhət görməzlər. Deyərlər, “Uşaq dovşan ağız olar...”, 

yəni, dodağı çapıq. Tələsgən, tədbirsiz adamlara deyərlər, 

“dovşanı üzü yoxuşa qovur...” Dovşannın qabaq ayaqları 

gödək olduğu üçün üzü aşağı yaxşı qaça bilməz, ona görə 

də belə deyim var: “Dovşan yoxuşa qaçar”...El arasında 

belə də deyərlər, dovşan pis ruha meyillidir, deyərlər, çox 

zaman ona görə gözə görükür ki, kimisə ardınca aparsın; 

bunu bilən ağsaqqallar ova çıxanlara tapşırar: dovşan 

ardınca at sürmə. Bunu ona görə deyillər ki, dovşan atlını 

uçuruma çəkər... Amma minilliklər boyu gələn sınaqdan 

bu da aydındır ki,insan dovşanla armaqdır, yəni,həvəslidir, 
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özündə olmur, dovşanı görən kimi onu qovmağa qalxar. 

“İşığa dovşan düşdü”, ifadəsi var. Gecə vaxtı kənd-

kəsəkdə, daha çox yaylaq yollarında maşınların işığına 

dovşan düşər, işıqdan çıxa bilməz... Bununla bağlı da el 

arasında qəza hekayətləri çoxdur, hamısını da dovşandan 

görərlər.El arasında indi də yaşayan bir fikri də bildirim; 

Elin düşüncəsində dovşan bir az da zarafat-şaka yeridi, 

insanların dovşanla bağlı  münasibətinin də zarafatyana 

olmağı ona görədi.  

Herodot “Tarix” əsərində yazır ki, Dara üç yüz minlik 

ordusuyla Skiflərin üzərinə yeridi, skiflər Daranın gəlişini 

bilsələr də bir düzənlikdə dovşan qovlayırdılar. Daranın 

çuğulları-kəşviyyatçıları qayıdıb bu mənzərəni hökmdara 

danışanda Dara fikrə getmişdi. Sonra skiflərə- işquzlara 

belə bir məktub göndərdi. “Siz döyüşdən niyə 

qaçırsınız?!” Cavab gəldi: “Bizim qorunmalı bir şeyimiz 

yoxdur, bir kurqanlarımızdır, dədə-babalarımızın yatdığı 

yer, ona toxunsanız, döyüşümüz onda başlayacaq, 

dünyanı başınıza yıxacağıq... Mən bu məlumatı bildiyimə  

və  skiflərlə yaddaşımızdakı tarixi yaxınlığı hiss etdiyimə 

görə illər boyu araşdırma apardım. Hörmətli Zaur 

Həsənov da özünün möhtəşəm “Çar skiflər” əsərində bu  

yaxınlığı, bu qənaəti təsdiq edir. 
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Yuxarıda ovçuluqla bağlı materialda belə bir atalar 

sözü işlətdim: “Ov çaşar, ovçuya qənşər gələr”...Bunu 

tarixə də aid etmək olar. Tarix bəlkə də düzgün 

araşdırılmadığı, çaşdırıldığı üçün çox vaxt ütələnib-

vurnuxub qarşımıza çıxıb. Yəni, çox-çox tarixi tapıntıları, 

bizə aid olduğu üçün, yer üzü gizlətməyə çalışdı, amma 

biz bəzi hallarda öz tariximizlə “çaşmış ov kimi” qarşı-

qarşıya gəldik, bir-birimizi bu cür tapdıq, tanıdıq. Çünki 

onu biz yaratmışdıq, yer üzü onu bizi kimi tanıya bilməzdi. 

Hələ tanınmayan, tapılmayan çox itgilərimiz var ki, rast 

gəldiyimiz anları, günləri, ayları, illəri gözləyirik...  

 

Torağay... 

 

Qar yağan kimi qara tökülüşərdik. “Qar qalıb 

qarıyar...” deyərlər, qarın qalmağına səbr edə bilməzdik, 

ilk qar yumşaq olduğu üçün “tozanaq” oynayardıq, qar 

tozanağı. Sonra atımızın quyruğundan tük qopardıb bu 

tüklə cələ qurardıq. Tükü “sıyırtma”  bağlayıb, yəni, ilgək 

eləyib dən səpdiyimiz qarın üstə qoyardıq, tük bir şeyə 

ilişilməliydi ki, külək aparmasın. Torağaylar çox ayıq, sayıq 
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olduğuna görə tükün harasa bağlandığını bilirdi, ona gorə  

qarı toparlayıb cələni elə qara ilişdirərdik. Daha çox sərçə 

düşərdi, atdana-atdana dənə gələndə ayağı ilgəyə 

keçərdi. “Sərçə əti ösgürəyin dərmanıdı”, deyərdi, 

nənəm. Torağaylar sərçələrdən bir az böyük olduğuna 

görə cələyə düşəndə də cələ qarışıq uçib gedərdilər. 

Qorqud Dədə də deyib, “dünlə karvan keçdiyin torağay 

bilər.” Elə quş olurdu cələni dimdikləyb açıb qaçardı. “Cələ 

kəsən” ifadəsi də ona görə yaranıb, indi də çox 

işlədilir.Oğru, yalançı, dələduz adamlar üçün deilir: “Cələ 

kəsənin biridi”...İlk qar yağanda nənələr nəvələrə 

alacorablar toxuyardı.  Deyərdilər, ala corab 

torağaylarındı, geyinin torağayların gözü qalsın...Nənəm 

ən gözəl alacorabı mənim üçün toxuyardı ,belə bir züm-

züməylə ayağıma  geyindirib oxuyardı. 

 

  Ala corab ala sən, 

  Balacasan hələ sən. 

  Kəhərin yalmanından, 

  Toxumusan cələ sən. 
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  Torağayın toyu var 

  Bap-balaca boyu var...  

 

*** 

 

İnsan yaddaşı tarixlərə yaxılan ləkələri, əyriliyi, 

yalanları çox zaman yadında saxlamır, atır üstündən. Ona 

görə bir də deməyi lazım bilirəm ki, əsil Tarix həm də içə- 

insanın daxili aləminə yazılanlardır...Yaddaşımıza sığınaq, 

bilək ki, bütün bu arayıb axtardıqlarımız düşmən əli 

yetməyən içimizdə yaşayan tarixi abidələrimizdir. 

İndi bir millət olaraq zamanında səsimi 

çıxartmadığım üçün özümü səsi batmış kimi hiss eləsəm 

də, anlayanların olacağına inanıb yazıram. Bədiilikdən 

qaçmaq...düşünürəm ki, bu gün bər-bəzəyin yeri deyil, 

yazdıqlarımı,- yazılanları, ümumiyyətlə, gördüyüm bir çox 

“üzdən iraq” üzləri, yalançı tarixçiləri, “boğazını otaran” 

mətbuat aləmini, tele-şoulardakı “burcutmaları”, 

istedadsız, səviyyəsiz aparıcıların görüntülərini unudub 
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yazmaq. Nə qədər ki, yaddaşımızdan silinib getməyib 

qələmə almaq!... 

 

*** 

 

Belə deyirlər ki, Ağrıdağ böyüyən, bitən dağdı, ildə 

bir kərə, daha doğrusu, İl Ay gecəsində, - bizim indi  

Novruz bayramı dediyimiz ilin-ayın hər son gecəsində, 

yəni, gecəylə gündüzün bərabər olduğu gecədə boy atır, 

böyüyr, bu vaxt ağrı çəkir, gərnəşir, içi, -el diliylə desək, 

sümükləri səs eləyir. Ona görə də deyirlər ki, həmin İl-Ay 

gecəsində Ağrı dağının üstündə nə qədər canlı var, 

diksininb yerlərini dəyişirlər. Elə ağrı çəkdiyinə görə də 

Ağrıdağ adlanıb.   

Dədələr deyər ki, hansı dağın kökü var, böyüyür. Dağ 

bir yana, köklü qayalar, daşlar da var ki, daş olsa da kökü 

olduğuna görə boy atır, bir insan ömrü bunu hiss etməsə, 

görə bilməsə də kökü olan hər şey böyüyür, dəyişir. Kökü 

olmayanlarsa aşınıb-daşınıb kiçilər, balacalaşar.  

Köksüz qayalara “düşmə” deyərlər... 
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Belə söyləyirlər ki, Ağrıdağın üstündə göl yeri varmış, 

hər ağrı çəkəndə bu göl yeri südlə dolarmış. Göylərin 

hansı qatındansa qanadlı atlar bura süd içməyə 

gələrlərmiş. Bu atların dörd gözləri, iki qanadları varmış. 

İki göz göyə baxmaqçün, iki göz yerə 

baxmaqçünmüş...Günlərin birində insanlar bundan xəbər 

tutur, süd gölündə tələ qururlar, qanadlı atları tələyə salıb 

tuturlar. İnsanları görən kimi atların qanadları quruyub 

çəkilir, gözlərinin ikisi,-göyə baxanlar soğulub gedir... 

Göyü görə bilmədikləri üçün də hardan gəldiklərini 

unudurlar... (“Koroğlu” dastanında Alı kişi də Qıratla 

Düratı belə böyüdürdü. Orda da insanın nəzərlərinə-

baxışlrına görə atlar qanadlarını itirdi. Baxmayaraq 

göydən gəlməmişdi, sudan çıxmışdılar...) 

 

*** 

 

Atalar ona görə deyiblər ki, qalan şey yoxdur, hər şey 

dəyişir, böyüməli olanlar  böyüyür, kiçilməli olanlarsa 

kiçilir... 
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Xalq da belədir, xalqın da köklüsü, köksüzü olur. 

Köksüz, əsilsiz-nəsilsiz xalq yaradıcı deyil, bu mənada heç 

nəyi olmaz; nə şəhəri olar, nə qalası, nə musiqisi, nə 

özünə məxsus adət-ənənəsi. Heç nəyi olmadığına görə də 

başqa xalqların yaratdıqlarına əl uzadır, oğurluq edir; 

musiqisindən götürür, geyimindən, yeməyindən, adət-

ənənəsindən götürür. Baxmayaraq, millət kimi özünü 

göstərməkçin yalan-doğru,  yazıb yaratdıqları da var.Əl 

uzadıb başqa xalqlardan götürdüklərinə də: -Bu mənəm, 

bütün bunlar mənimdi...! -deyə bilir. 

Təəssüf ki, bu cür oğurluqları çox görmüşük, indinin 

özündə də tez-tez baışmıza gəlməkdədir. 

Əsilli-nəcabətli, köklü Xalq yaradıcı xalqdır, yaratdıq-

larıyla ətrafına güclü təsir edər, ab-hava yaratmağı 

bacarar, özünün olan heç nəyi başının üstə qaldırıb, -

Mənəm, -demək ağlına belə gəlməz...Yaşayıb- yaratmaqla 

məşğul olar. 

 

*** 
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Belə deyirlər ki, vaxtın-zamanın ilk çağlarında Günəş 

Güngözəl adında qızıl saçlı bir gözəlmiş, ulduzlar da 

başında qırx incəbel qız bəxtəfərlik içində yaşayırmış. Dan 

söküləndə darana-darana dənizlərdən çıxarmış, doğudan 

batıya dünyanı seyr eləyərmiş, sonra da bir dağın bir 

yamacında düşərgə salıb əylənərmiş. 

Günlərin birində  bir çobana rast gəldi, Çoban 

çiynyndə kəpənəyi(yapıncı) tütək çalmaqdydı,heç başını 

da qaldırıb Güngözələ fikir vermədi, tütəkdə sevgisini 

axtarırıdı: 

Saçın uzun hörməzlər, Sarı gəlin, 

Gülü sulu dərməzlər... 

Səni mənə verməzlər, Sarı gəlin... 

Güngözəl başının dəstəsi qırx incəbelə dedi: 

-İndi çobanın yapıncısını soyunduracam, baxın... 

Qırx incəbel yeri-yerdən gülümsədilər...Güngözəl üz-

gözünün dumanını silib cilvələndi, yanaqları alışıb yandı, 

ala-seyrək buludlar vardı, qarşısından çəkildi, Güngözəlin 

baxışlarından od saçıldı. Çoban yapıncısını çıxardıb yan-

yörəsinə baxdı. Sonra başını qaldırdı, gördü Gün qızıl saçlı 
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bir gözəldi. Min könüldən bir könülə Güngözələ aşiq 

oldu... Güngözəl də Çobana vurulmuşdu, bunu qırx incəbel 

də bilirdi, artıq. Vaxt idi, Güngözəl qızıl tellərini yığıb 

qəmlənə-qəmlənə dağların ardına,-ayrılığa endi... Dan 

söküləndə Güngözəl yenə darana-darana, tellənə-tellənə 

dənizlərdən çıxdı, qırx incəbel də ardınca...Yenə dünyanı 

seyr eləyəndən sonra gəlib dağın ətəyində 

əyləndilər...Amma Güngözəl fikirliydi, ona görə də yerüzü 

qayğılı, hava qaş-qabaqlı, buludluydu. Çobanınsa nə 

gecəsi gecəydi, nə gündüzü gündüz. Buludların arasından 

sevdiyi Güngözəli arayırdı. 

Qırx incəbel Güngözəlin könlünü açmaq üçün 

dövrəsində halay tutub oxuyurdular. 

 

Bulud gəldi aşdı-daşdı, 

Çəmən çayıra dolaşdı. 

Bir igid el çobanı 

Güngözəli aldı qaçdı... 

Güngözəlim gəl çıx, 
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Səmənd ata kəmənd at, 

Səmənd ata min çıx! 

 

Elə buna bənd imiş, göyün üzü açıldı, buludlar qoşun-

qoşun dərələr boyu sürünüb gözdən itdi. Güngözəl qızıl 

hörüklərini sallayıb Çobanın yanına endi. Çobanla qol-

boyun olmuşdular. Çəmən-çayır, gül-çiçək sevinc  içində 

ətir saçırdı. Qırx incəbel qızsa yenə mahnısını oxuyurdu: 

 

Səmənd ata kəmənd atdım, 

Səmənd ata min çıx...   

Güngözəl gəl, çıx! 

 

Qaraxan adında zalım bir xan vardı, o da başının 

adamlarıyla ova çıxmışdı. Gördü, Çoban sürünü başına 

buraxıb gözəl bir qızla  kef-damaqdadı. Qız da elə gözəldi, 

dillə deyiləsi deyil. Qaraxan hirsləndi, adamlarına dedi: 

-Gedin, Çobanı qandallayın, qızı da gətirin gəlin! 
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Xanın atlıları hücum etdilər. Çoban işi belə görüb 

qamçısını çəkdi, qamçı ildırım oldu, çaxdı, Xanı da 

admlarını da yandırıb külə döndərdi. 

Belə deyirlər ki, o vaxtdan Güngözəllə Çoban bir-

birini tapa bilmədi. Çobanın özü Ay oldu, qamçısı ildırım. 

Qırx incəbel də dağılışdı, çəkilib hərəsi bir ulduza döndü... 

Beləcə, onlar yedi içdi, dörə ( yuxarı başa, hörmətli, 

sayılan yerə) keçdi, bir bu nağıl qaldı, bir də qırx incəbelin 

oxuduğu bu mahnı... 

 

Səmənd ata kəmənd at, 

Səmənd ata min çıx, 

Gün gözəlim gəl çıx... 

 

 

   Yel Babası, Çən Qarısı... 
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Uşaq vaxtı, ən çox gözlədiyimiz, nənələrimizin-baba-

larımızın söylədikləriylə varlığını yaxından duyduğumuz 

Yel Babasıydı, bir də Çən Qarısı...Tərbiyəmizdə iştirak 

etmiş baş qəhrəmanlar da deyə bilərik... 

“Yel babası yelnən gələr, Çən qarısı çənnən gələr” 

çənli-çiskinli havalarda nənəm nəvə nəticələrini başına 

yığıb nağılına  beləcə başlayardı... 

“Çən qarısı həmişə çənə bürünüb gəlir,onun 

bürüncəyi çəndi, gəlir, bacamızdan baxır, buxarı başında  

əlini qızdıra-qızdıra sizi axtarır, deyir, görüm balacalar 

necədi, hardadılar, neynirlər? Sözə baxırlarmı, xalı 

toxuyurlarmı, dərs oxuyurlarmı? Bilirlərmi ki, quşa daş 

atmazlar, yola daş atmazlar. Quşun qanadına dəyər, 

yolun adamına dəyər...Çən qarısının ətəyi yayda sərin 

olur, qışda ilıq. Kim sözə baxır, kim dərs oxuyur, ətəyini 

onun üstünə salır ki, tez böyüsyn. Sözə baxmayanları, dərs 

oxumayanları, xalı toxumayanları, yola daş atanları, quşa 

daş atanları, çox yatanları ətəyinə büküb aparır, ilin bu 

başından o başına yumaq yumaqladar, kələf açdırar... 

Yel babası da sözə baxanları, dərs oxuyanları yel 

atına mindirib yarıdar- yarsıdar, sözə baxmayanlara 
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püşkək təmizlədər, çör-çöp yığdırar...Bunların belə 

mahnısı da vardı, oxuyardıq: 

 

Yel babası yelnən gəl, 

Aynan gəl, ilnən gəl, 

Xıdır Nəbiyə qovud, 

Sənə yelapardı bişirdim 

Çiçəklə-güllə gəl. 

 

Çən qarısı çən qara  

Mən ağ olum, sən qara. 

Püşkəyi sel apara, 

Çör-çöpü yel apara. 

Yumağın suya düşəsi, 

Kələfin ucu itəsi, 
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Ətəyində gül butası... 

 

*** 

 

Atalar deyib: “elmin başı səbrdi”... 

 

*** 

 

Bir daha düşünək...Yaradıcı xalq hər şeydən əvvəl 

keçmişinə, -yaşamış olduğu ömür-günə,  bir sözlə, 

tarixlərə yaratdıqlarıyla bağlıdır. Özü bilməsə də bu 

yaratdıqları həm də onun tarixidir... Yaddaşında 

kodlaşdırılmış tarix. Yer üzünə məktubu da deyə bilərik. 

Tarixi yaradan da dediyimiz kimi elə kökü olan 

xalqlardır. Xalq təbiyətə, -varlığa, yaranışa  olan 

münasibətlərinin dərinə işləməyiylə yaşayır. Gətirdiyim 

bu yaşı bilinməz yaddaş nümunələri də onun tanınması 

üçündür...Köksüz xalqlar, dediyim kimi yaradıcı deyillər, 
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düzdür işləyib çalışırlar, sabahlar üçün yox, daha çox bu 

günlə yaşayıb ömür-gün keçirərlər, bununla belə özlərinin 

yaratdıqları yox dərəcəsindədir... 

Bu cür xalqlara da kökü olmayan qayalar, daşlar kimi 

“düşmə” demək olar; “düşmə xalq...”. Belə xalqlar başqa 

xalqların yaratdıqlarını mənimsəməyə çalışarlar, bu öz 

yolundan sapmaqdır, başqasının olan yol da yalana, 

oğurluqlara,-yuxarıda dediyim kimi “tarix oğurluğuna” 

aparıb çıxardır... 

 

Qarğa məndə qoz var... 

 

Bir qarğa göydə uçurdu. Göy üzünün də azad, dinc 

çağıydı. Qarğa şimala doğru uçurdu. Yerdə,-lap 

aşağılarda bir qoz ağacı vardı, qarğanı görüb dırnağının 

ucuna qalxdı, dikəldi ki, özünü göstərsin, desin ki, “ qarğa 

mən də qoz var”, amma qarğa görmədi, qoz ağacının 

çevizləri bir-birinə dəyib səs elədi. Qarğa yenə 

görmədi...Cevizi insanlar gördü, biri dəstədən ayrılıb sağ 

əlini Lenin kimi qarşıya uzatdı, qoz ağacının başı  
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üstündən gələcəyə baxdı: -Yoldaşlar -dedi, -gəlin, yığışaq, 

qoz ağacı əkək! Elə eliyək ki, yel əsəndə qoz tökülsün! 

Dəstə, -Urraaa, -deyb çığırışdı... 

Qoz ağacı hələ də ümid içindəydi ki, qarğa eşidib 

qayıdacaq. Yerdən baxanda alaca-qaraca, göydən 

baxanda bab-balaca, dünyanı qoz boyda eləyib dişinə 

vurmuş, gözləri dəmgilli, əmgəyi kəkilli, adam şəkilli, birli, 

ikili, qoca qarğaydı. Qoz ağacı yarpaqlarını yelləyə-yelləyə 

yenə çağırdı: 

-Qarğa, qarğa, məndə qoz var! 

Aşağıda adamlar dəstə-dəstə qoz ağacı əkirdilər. 

Qarğa onları gördü, ağaca tərəf bir “çırt” atdı: 

-Qozun başına dəysin!-dedi. 

Deyirlər,elə o vaxtdan o yerlərdə güllə atılan kimi 

başdan papaq düşür, yel əsən kimi ağacdan qoz... 

*** 
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Xalq, yaratdıqlarıyla həm də Vaxtı ifadə edir,  Xalq 

həm də vaxt deməkdir. Vaxt ancaq Xalqda saxlana bilər, 

Vaxta ancaq xalqın yaddaşında, düşüncəsində rast gəlmək 

olar... Ona görə də xalqın yaddaşıyla vaxtı bərpa etmək 

mümkündür.. 

Vaxtı duyub anlamaq həm də Xalqın millətə çevril-

məyinin, millət olaraq inkişaf etməyinin əsas 

şərtlərindəndir. Ona görə də deyə bilərik ki, xalq hələ 

millət deyil.  

Millət olmaq xalqın inkişaf etmiş duru yerindən 

başlayır. Bunu başqa cür anlamaq düzgün olmazdı. Ağıllı, 

sağlam xalqdan ağıllı, sağlam da millət yaranır. Əksinə ola 

bilərmi? Yəni, sağlam xalqdan xəstə millət törəyə bilərmi? 

Məncə bu, xalqın yaşam tərzindən, -həm aldığı, həm də 

verdiyi tərbiyədən asılıdır. 

Xalq, eyni soydan, eyni dildən gələn insanların 

birliyindən yaranır. Bu adamların birliyi sağlamdırsa Xalq 

sağlamdır, ağıllıdırsa ağıllıdır. Ona görə də “xalq obrazı” 

deyilən anlayış var. Bir-birinə bənzəməyən cürbə-cür 

insan xarakterləri olduğu kimi xalqlar da ayrı-ayrıdır, həm 

də xaraktercə bir-birinə bənzəməz... 
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Yüzilliklərlə bir hakimiyyət altda yaşayıb yaxşı tanıdı-

ğımız Rus xalqının obrazını bir anlıq təsəvvürümüzə 

gətirək: sadəlövh, səmimi, ürəyi açıq, sağlam. Həm də 

kinli, tərs, dediyindən dönməyən. Təsadüfi deyil ki, 

aramızda belə bir atalar sözü də formalaşıb. “Rus kimi, 

net, dedi, qurtardı”. Bu dediyimiz cizgilər rus xalq 

obrazının təxmini cizgisidir. 

Ancaq mənə belə gəlir ki, indi dünyanın aparıcı, 

güclü millətləri sırasında əsaslı yer tutan rus milləti bir 

başa Rus xalqından əmələ gəlmədi, ondan törəmədi, bir 

az türk-tatarlardan, bir az alman, fransız millətindən, 

ingilis milliyəsindən, yəhudilərdən götürdü, dikəldi, bu 

səbəbdən də tarixin bir çox məqamlarında az qala özünü 

də tanımadı... hətta xalqın zahirən də olsa dəyişməsi 

haqda sərəncamlar, fərmanlar da verdi. Müəyyən 

mənada xalqa təsir edib onu dəyişdirə də bildi... 

1941-45 ci illərdə, yəni Böyük Vətən müharibəsi 

illərində hələ rus xalqı çox dəyişməmişdi, xalq kimi var idi. 

Başının üstə dayanmış rəhbərlər müxtəlif millətlərin 

nümayəndələri olsa da onların əmriylə döyüşürdü, öz 

sağlam inamıyla Vətəni müdafiyə edirdi və etdi də. 

Əfqanıstan müharibəsində isə artıq Rus xalqı yox 

dərəcəsindəydi, artıq heç nəyə, net, -demirdi, əfqanlarla 
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rus xalqı yox, birləşmiş Sovet xalqının birləşmiş milləti 

müharibə aparırdı. Qarşı tərəfdə isə xalq 

dayanmışdı...Əfqan xalqı! Xalq qalib gəldi. 

Qarabağ müharibəsində isə nə millət iştirak edirdi, 

nə xalq. Bizim doğma, milli müharıbəmiz baş tutmamışdı. 

Cəbhədə ölənlərimiz, ölümə gedən igidlərimiz olsa da 

rəhbərlik qaraguruhun, yuxarıda dediyim xalq-millət 

obrazına dəxli olmayanların əlində qalmışdı... Çaşqınlıq 

içində rəhbərini gözləyirdi. Hərc-mərclik idi. 

Ona görə də düşmən əlinə keçməsin deyə Ata öncə 

qızını, qadınını öldürürdü, sonra özünü... Onun öz doğma 

müharibəsi alınsaydı qələbəyəcən gözünü qırpmadan 

gedəcəkdi. Bundan əmin olun!... Düşmən əlinə keçməsin 

deyə özünü qayalardan atan xanım qızlarımız, xatun 

analarımız və Ata dediyim bu obraz  bizim Xalqın 

obrazıdır. Yüzilliklərlə, minilliklərlə yaşayıb yaratmağımız 

da bu “ataların” üzünədir. Bu cür yüzlərlə fakt var, xalqı 

da belə tarixi faktlar yaşadır, tərbiyə edir,  ayağa qaldırır, 

Millət kimi boyunu göstərir. 

 

Tərs nallı atlılar... 
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Belə deyirlər ki, Şəmkir çayından sağ əldə Qalakənd 

dağının başında əzəmətli bir qala var, el arasında Koroğlu 

qalası da deyirlər. İçindəki at axuru minillərdi, necədirsə 

eləcə də qalıb. Qışda, yazda bol suyu, gizlin yolu olan su 

quyusu var... 

Dağın ətəyində kərpic kürsüsü yerləşir, qalanın 

kərpici də bu kürədə bişirilib...Deyilənlərə görə Qara Şah 

adında bir hökmdar varmış, günlərin birində qalanı 

almağa qalxır. Qalanın tək bir yolu varmış, Qaladan xeyli 

aralı bu yolun bir hissəsini küllüyərlərmiş, gözətçilər tez-

tez yoxlayarlarmış, küllənmiş yerdə ayaq izi görən kimi 

göyərçinlə xəbər edərlərmiş... 

Qara Şah gəlir, atlılarıyla küllükdən keçib gedirlər, 

gözətçilər ayaq izlərini görüb xəbər göndərirlər. Qala 

yolunun Qaya arası deyilən yerində Qara Şahın ordusu 

tələyə düşür, ölən ölür, qaçan qaçır,  Şah da canını bir 

təhər qurtarır, bir kəndin bir qırağında bir qarıya qonaq 

olur. Axşam çağıymış,  qarı bacadan baxır, görür ki, inəyi 

örüşdən gəldi, amma yanında buzovu yoxdu. Qarı elə 

uzaqdan-uzağa deyir: 
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-Buzovun hanı, damazdığı gödək, yoxsa Qara Şah 

qoşununu qoyub qaçan kimi sən də buzovunumu qoydun 

qaçdın?! 

Qara Şah üstünü vurmur, elə onu deyir: 

-Şah neynəsin, ay nənə, o qala alınmazdı. 

-Canına azar eləsin, ağılı olsaydı, atları tərsinə nalla-

dardı, izi azdırardı... 

 Qara Sah ürəyində deyir, “eyy dili-qafil, nə 

durmusan tərpən”.  

Şah qayıdıb təzədən qoşun yığır, atları da tərsinə 

nalladıb Qalaya tərəf qalxır, küllükdən keçəndən sonra 

qoşunu yoldan çıxardıb gizlədir. Qala gözətçiləri izi görüb 

izə düşürlər. İz tərs, bunnar da tərsinə gedirlər. 

Qara Şaha da elə bu lazım idi, qalxıb qalanı aldı, 

amma belə deyirlər ki, içəridəki gizlin su yolunu 

bilmədiyinə görə Qalanı əlində çox saxlya bilmədi... 

 

*** 
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XX yüzilliyin sonlarında təsəvvürə gəlməz, ağıla 

sığmaz, daha dəqiq decək, gözlənilməz bir tarixi mərhələ, 

tarixi dönüş baş verdi. Heç kəsin gözləmədiyi səmtdən 

Vaxt özünü yetirdi, yalanları yıxa-yıxa, gerçəyi-doğru 

olanları dikəldə-dikəldə gəldi, bütün gücüylə özünü 

göstərdi. Sovet İttifaqı deyilən imperiyanı çökdürdü.

  

Doğrudanmı belədir? Doğrudanmı Sovet İttifaqı 

deyilən qüdrətli bir imperatorluğu Vaxt-Zaman parçaladı. 

Məncə yox, Vaxt  bir iş görərkən həm də nəticəni 

hazırlayır. Yəni açdığı qapılar boşuna yellənmir, orda 

həyat işarır. 

Sovet İttifaqını özünün yaşadığı məntiqsizlik, lazımsız 

qapalılıq, dünyadan təcrid, ayrı, tək bir başla idarə olmaq, 

bütün bunlardan doğan yalanlar, hiylələr, ikiüzlülük, 

könüllər sındırmaq, xalqı hiss edib duymamaq, Yaradan 

adına üz tutacaq müqəddəs bir şeyin qalmaması, 

olmaması yıxdı...Bir dövlət kimi yarananda içini-çölünü, 

yan-yörəsini  bərkitmək üçün istifadə etdiyi qorxular, heç 

vaxt aydın olmayacaq siyasi vahimələr, represiyalar, 
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yalnız dini mənada yox, bütün mənaların ruhuna enmiş 

allahsızlıq yıxdı onu... 

      

Yaddaş anları... 

 

Belə deyirlər ki, dəvə yenicə dünyaya gəlmişdi, hələ 

heç kəs dəvəni görməmişdi. Adam səhər tezdən evdən 

çıxdı, gördü, yolun qırağında qəribə bir canlı ayaqlarını 

altına qatdayıb gövşəyə-gövşəyə ona baxır. Adam qorxdu, 

istədi fikir verməyib keçib getsin, amma nəsə heyvanın 

çox dinc görkəmi vardı, belindəki hürgüclərsə elə bil 

oturmaq üçün düzəldilmişdi; Adama gəl, gəl deyirdi. 

Doğrudan da Adam özünü saxlaya bilmədi, çıxıb oturdu 

orda, hürgüclərin arasında. Yenicə yerini rahatlamışdı ki, 

dəvə qalxdı, üzü günbatana yol aldı...Adam çox hündür-

dəydi, enə bilməzdi, bir az gedəndən sonra dəvənin belə 

yeriməyi ona ləzzət elədi. Aşağılarda hay-küy vardı, 

insanlar çığırışırdılar, dəvənin ardınca qaçıb nəsə demək 

istəyirdilər. Amma Adam heç nə anlaya bilmirdi, o da 

aşağılara baxıb nəsə deyirdi, onu da orda anlayan yox idi. 

Adamın bu çağacan görmədiyi dəvə yerişi, dəvənin 
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belindəki yastığa oxşar qalın yunlu hürgüclər hər şeyi 

unutdururdu...Azmı keçdi, çoxmu, Adamın xəbəri olmadı, 

özünə gələndə gördü tamam başqa yerdədi, sağına baxdı, 

soluna baxdı, hər şey,-yerdən göyəcən dəyişmişdi,  heç nə 

tanış deyildi. Elə bu vaxt başının üstündən səs gəldi,  səsə 

başını qaldırdı,  bir qara qarğaydı, günbatandan gəlirdi. 

Qarğanı görəndə çox sevindi. 

-Ay xır-xır dost, -dedi, qarğaya, -gedərsən bizim evə, 

pendir çörək yeyərsən, arvadıma da deyərsən ki, ərini lök 

apardı.- Ardınca da kövrəlib bir bayatı dedi. 

 

Fağıram yekə, mənnən, 

Kimsə yox, çəkə mənnən 

Vaxt məni yük eylədi, 

Yüklədi lökə mənnən... 

 

Yerini-yurdunu xatırlayıb, dərindən ah çəkdi: 

 -Ax vətən-dedi.-Ax, axxx... 
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“Axx”, deyən kimi, dəvə dizlərini qatlayıb yatdı. 

Dəvənin belindən enib dörd yanına baxdı. Amma vaxt çox 

keçdiyindən Adam heç yeri tanıya bilmədi, səmtini-

yönünü itirmişdi, bilmirdi hansı səmtə getsin...Dörd yol 

ayrıcında dayanıb hardan gəldiyini xatırlamaq istəyirdi. 

Hardan gəldiyini tapsaydı, hara gedəcəyini biləcəydi... 

Hə, bu Dədələr məsəlini çəkməkdə məqsədim var; 

Sovet İttifaqı həmin dəvə kimi dizlərini qatdayıb yatdı, 

bütün yer üzünü təbrik etmək olar. Amma bir şey var ki, 

Avropanın da əslində nə olduğunu yaxşı anlamayan, 

tanımayan bizlər üzümüzü elə o səmtə tutub - Urraaa! -

deyə qışqırmağa başladıq...  

Bir dəmir barmaqlıqlar arasında yaşayıb, bir 

qazandan yeyənlər, bir yerdən idarə olunub bir əmri 

yerinə yetirənlər hələ ki qəfəs canlıları kimi, ya da dəvə 

belindən düşmüş kimi çaşqınlıq içindəydilər... İmperiya 

dəvətək  cökmüşdü, gerçək olan bu idi... Azadlıq yelləri 

əsməkdəydi. 

Əl altından, -müstəmləkəçilikdən yəni, qurtarmaq 

yük altından çıxmaqdır. Yəni ömrün boyu daşıdığın yükün 

birdən-birə üstündən götürülməyidir. Qəddini 

düzəldirsən, əvvəl-əvvəl öz boyunu hiss edirsən, başını 
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qaldırıb daha uzaqlara baxırsan... heç vaxt görmədiyin, 

dəvə kimi adını belə bilmədiyin uzaqlar... Nə eləyəcəyini 

fikirləşirsən.  

Bütün bir xalqın Millət kimi formalaşmağı həmin 

andan başlayır. Qul olmayan, qanında köləlik hissini 

daşımayan xalqı sındırmaq mümkün deyil. İtayətdə 

yaşasa da ağalığını öz həyət-bacasında, əkinində-

səpinində, ən azından adəd-ənənəsində göstərəcək... 

Bu mənada müxtəlif adlarla Sovet İttifaqında 

yaşayan türk xalqları, tayfa birləşmələri üzdə sınmış kimi 

görünsələr də, “dəvə belində özündən uzaqlaşsalar da” 

qanında-ruhunda gətirib çıxartdığı adət-ənənəsiylə hələ 

də özündəydi, azad idi. Yəni yenə ilxılarını otarırdı, atını 

sağırdı yenə, yenə kımız düzəldirdi. Sürülərin ardınca 

dolaşa-dolaşa keçmişini xatırlayırdı, dastanlarını 

oxuyurdu. Bunun özü əslində azad olmaq demək idi. Bu 

da gerçəkdir ki, Azadlıq bu cür varsa qazanıla bilər. “İki 

daşın arasında” sazını-sözünü qoruyan, əlindəki qamçının 

hardan gəldiyini kökünəcən bilən və hələ də ona bayatılar 

oxuyan, hələ də işığa, suya, ucalığa, yola, aydınlığa and 

içən Azərbaycan türkləri bunun fərqinə varmasalar da 

azad idilər. Yenə sazını çalıb sözünü oxuyurdu, yenə 

minilliklər boyu oldğu kimi, yayda yaylağa, qışda qışlağa 
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daşınırdı, yenə yəhər-yüyənini düzəltməkdə, qamçısını 

hörməkdəydi... 

 

Qamçı... 

 

(Qamçı haqda araşdırıb hazırladığım bu kiçik 

etnoqrafiq yazını daha yaxşı qavranılsın deyə televiziya 

proqramları üçün ssenarı kimi yazmağı lazım bildim...hər 

halda bu da məktubdur). 

 

(İri, qara qotazlı qamçı bütün boyuyla ekrana gəlir, 

kiminsə əlində gözlənilmədən açılır və tüfəng səsi 

çıxardır... Qamçının hörgüsü boyunca verilişin adı yazılır.) 

K. a.səs: Qamçının yaranmasını bir başa şamançılıqla 

bağlayan araşdırmaçılar var. Bizim fikrimizcə bu daha 

inandırıcı, daha ağlabatan yozumdu, versiyadı...Qamçının 

adı da “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında deyildiyi kimi 

qam qamlayanın, Qamın, yəni, Şamanın əlindəki alətlə 

bağlıdı. Qamçı adının da qam sözündən yarandığı etimalı 

var Qam-çı... Bu alətlə Şaman, yəni Qam qamlayan pis 
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ruhları qovur, eydən eyləri, - yaxşıların yaxşısı sayılan 

ruhları salamlayırdı. 

Sibir türklərində Şamanlar indi də qamçıdan istifadə 

edirlər... 

(Qamçı ustası, köşə çəkir, yəni dana dərisindən qayış 

hazırlayır, kamera ustanın bu işlərini izləyir...) 

SƏS: Qamçı beş hissədən ibarətdi. 

(Kamera divardakı xalçanın üstündən asılmış 

qamçıları göstərir. Tələsmədən detallarınacan diqqət 

ayırır, qayışlarını, hörgülərini, qotazlarını nümayiş etdirir) 

Birinci hissə, qamçı sapı... hər ağacdan qamçıya sap 

olmaz. Elə ağacdan olmalıdı ki, çəkidən yüngül, dözümdə 

bərk olsun. Əsil qamçı sapı dağdağan, ya da zoğal 

ağacından olur... Oamçının hörmə sapı da ola bilir, yəni 

göndən-qayışdan da  sap hörülür...  

Qamçılar çox qatlı, yəni çox mərtəbəlidi. Qotazlı 

mərtəbələr... Dörd tağdan başlamış, doqquz, on dörd, on 

səkkiz tağdan hörülə bilir... Bu ustanın bacarığından 

asılıdı... 
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Dəridən hazırlanır, daha doğrusu, dana 

gönündən...Gön işlənir, aşılanır, ölçülüb, biçilib, kəsilib, 

tağlara ayrılır. Qamçı hörən el arasında seçilən-sevilən 

daha doğrusu, sınaqlı adamlardan sayılardı, indi də 

belədi... bu da yəqin ki, yenə də şamançılıqla bağlı 

olduğundandır... 

Qamçı sapından sonra dib qotazı gəlir... 

Dib qotazı, çox tağlı olur, yəni qamçının ən yoğun 

yeri... 

Sonra orta qat gəlir, yəni orta qotaz. Dib qotazdan 

hiss ediləcək drəcədə nazik olur. 

Sonuncu qat şoldu adlanır, qamçının şoldusu tək 

qayışdan ibarətdi. 

El arasında məsəl var: 

Kənd şortusunnan tanınar, qamçı şoldusunnan... 

Şoldunun qayışı  o biri tağlardan fərqli olaraq 

heyvanın baş gönündən düzələr, çünki baş-alın gönü çox 

qatı, möhkəm, dözümlü olur, ona görə də deyirlər; 

“Qamçını şoldusunnan tanı, kəndi şortusunnan.” “Qamçı 
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şoldusunnan üzülər...” deyərlər, çünki yerə qamçının 

şoldusu dəyir... 

(Kamera qamçıları müxtəlif vəziyyətlərdə göstərir; at 

belində, atlının əlində, at çapır, qamçı yellənir. Qoyn 

sürüsü yanında çobanın əlində görürük... 

Toy babasının əlindədi, qamçının səslənməsi və 

işarələriylə yallını idarə edir. Qamçıdan kəmənd kimi də 

istifadə etmək olur. Bu mənada qamçını ağaca dolayb 

atdanmaq mümkündü...) 

El arasında belə bir deyim də var: ellərə şoldu canım, 

yerə dəydim üzüldüm.. Deyilənlərə görə hürufilər-

əliallahılar üstlərində dəmir gəzdirmirdilər, ağac və 

qayışla silahlanardılar. Onların hər birinin çox qatlı 

qamçıları olurdu, ünvanlarını da yalnız özlərinin bilib 

anladıqları işarələrlə qamçı tağlarına həkk edirdilər. 

Tarixdən bildiyimiz kimi bu təriqət yarandığı gündən 

ruhanilər,- İslam dini mərkəzləri tərəfindən izlənilib. Ona 

görə də Hürufi dərvişləri yerlərdə 

təşkilatlanırdlar.Yerlərini də heç kəs bilməsin deyə bir-

birilərinə qamçılar vasitəsiylə ötürürdülər: təxminən belə, 

“bizi dib qotazın altıncı tağının qurtardığı yerdə arayın...” 
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Qamçının dib qotazı, yəni dib qatı hansısa 

bir dağı, bir yaylağı bildirirdi, hörülmüş, 

hörgüdə olan tağlarsa ora gedən yolu 

göstərirdi...Yəni bu gün lazımsız əşya kimi 

qavrayıb diqqət ayırmadığımız Qamçı ümum 

türk mədəniyətində,- düşüncəsində, 

yaşayışında önəmli yer tutub. Xalq 

yaradıcılığında bu gün də izi görünür. 

Haqqında çox sözlər deyilib... 

  

Tapmaca... 

 

Göyə dəyər səs eylər, 

Yerə dəyər iz eylər...(açması Qamçı) 

 

Deyimlər... 

 

(Əlində qamçı oğlan uşağı görürük, uşaq qamçını 

səsləndirmək istəyir, bu görüntünün üzərində) 
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Səs: Qurd dedi, dam dolusu qız gördüm qorxmadım, 

əlindəki qamçı boyda oğlan gördüm qorxdum. 

Qamçı şoldusunnan üzülər...(Şoldu qamçının 

qurtaracaq sonuncu qayışıdı) 

Ellərə şoldu canım, yerə dəydim üzüldüm... 

  

Qara kəl qamçı görüb... 

 

*** 

 

Qamçının növləri çoxdu... 

Tatarı... 

Matraq... 

Hər iki növ qamçı at qamçıları sayılır...Qotazlı, qara 

qamçılar kimi uzun olmazlar. Atı çox incitməsin deyə 

şoldusu, yəni ucu enli yarpaq boyda qayışdan düzəlir. 
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Toy qamçıları da olub. Bu növ qamçılar bəzək- 

düzəyiylə seçilərdi, yağlanıb asılardı bir yerdən, toyu, toy 

babasını gözləyərdi...İndiki dillə desək, tamadaları. Qamçı 

yallıları deyilən yallılar Toy babasının əlindəki qamçılarla 

idarə olunardı. 

Toy babası toya qamçısız gəlməzdi...Ona görə də 

belə bir deyim işlənərdi... 

Ağacsız çoban gördüm, qamçısız toy babası 

görmədim... 

Bütün bu dediklərim və imkan daxilində göstərə bil-

diklərim yaddaşımızda ilişib qalanlardı...Yaddaşımızın 

anlarıdı, yaşadığımız tarixdi. Bir suya ikinci kərə girmək 

olmaz, deyərlər. Tarix də belədi, ikinci kərə yaşanmaz. 

Ona görə də deyərlər... yanlışını yaşama, uğurunu yaşa. 

Bütün bunlar yaddaşımızın uğurlu anlarıdı. Ona 

qayıtmasaq da bu günki uğurundan güc almalıyıq... 

 

*** 
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İnsanı diri saxlayan, sınmağa qoymayan hər şeydən 

öncə onun əsilli-nəsilli, nəcabətli olmasıdır. Nəcabətli 

olmaqsa bir başa qanla, genetik gerçəkliklərlə bağlıdır. 

Nəcabətli olmaq həm də tərbiyəli olmaqdır. Nəcabət 

qanın təmiz qalması üçün insan əxlaqının mayalandığı 

qaynaqdır...Xalq da belədir, öz kökü ystündə yaşayarsa, 

bu nizamı saxlaya bilirsə inkişafı da sağlam və başacan 

olmalıdır.  

Sovet İttifaqının bayrağı altında yaşayan bir çox 

xalqlar Sovet İttifaqının öz qanununlarına görə öz kökünü, 

hardan gəldiyini unutmalıydı. Müəyyən mənada unutdu 

da. Amma yeni yaranan Şura dövlətinin gələcək planları 

tutulub, sabahların projeləri cızılsa da keçmiş 

unudulmamışdı, qüdrətli tarixlər yaşamış xalqların 

keçmişi aradaydı, dövlətdə hələ də narahatçılıq 

doğururdu. Bu qüdrətli keçmiş yeni yaranan Şura hökü-

mətini qorxudurdu. Ona görə də elə ilk gündən təbliğat 

maşını işləməyə başlamışdı. Bu fikri bu cür ifadə etsəm 

daha yaxşı olar: təbliğat maşınının hələki özü yox, 

təkərləri işləyirdi, Xalqda özünün olan doğma, milli nə 

varsa çeynıyib,əzib,məhv etməkçün işləyirdi, son 

günlərinəcən də işlədi. 
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Bu mənada kökünü-nəcabətini danmaq adi hal oldu. 

El arasında belə bir məsəl var: “İşimin xətrinə erməniyə 

dayı dedim...” Elədir, bir çox Sovet xalqı dolanmasının,-

həyatda qalmasının xətrinə Şura hökümətinə “dayı” dedi. 

Bununla da Sovet İttifaqının tərkibində Şura hökumətinə 

“dayı deyən” yeni millətlər yarandı, xalq yox, Millət...Ona 

görə ki, xalqı yaratmaq mümkün deyil, Xalq təbii olaraq 

doğulandır, millətsə yuxarıda dediym kimi doğulmur, süni 

şəraitlərlə, “düşmən dəyirmanının suyuyla”, təsir və 

təzyiqlərlə, yeni yaranmış mühitin təbliğat havasıyla 

qidalanıb yaranandır. 

 

Zoğal ağacı... 

 

Belə söyləyirlər ki, dəyirmanda novat (növbə) idi, 

neçə para kəndin adamları sıraya düzülmüşdü, sıra 

uzanıb-uzanıb dəyirmandan xeyli aralanmışdı. Sıraçıların, 

yəni novatda duranların hərəsinin əlində bir şey vardı, bir 

yana gedəndə yerinə əlindəkini qoyub gedirdi. Birinin 

əlindəki bıçaq idi, birinin ki, qamçı idi, beləcə, hərənin öz 

nişanası vardı.Əlində söyüd ağacı olanın sırası yaxınlaşdı. 
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Elə yenicə dən torbalarını içəri daşımaq istəyirdi ki,əlində 

zoğal dəyənək olan birisi özünü çatdırdı. Elə gendəncə 

əlindəki zoğal ağacını silkələyib işarə elədi ki,növbə 

mənimdi, mən üyüdəcəm... 

Ağacı söyüddən olan istədi, yox, desin, zoğal 

dəyənəyini görüb nə fikirləşdisə əyilib yavaşcadan 

ağacının qulağına dedi: 

 

                  Ay ağacım söyüd, 

   Sənə verim bir öyüd, 

   Qoy indi zoğal üyüdsün, 

   Sonra sən üyüd... 

 

*** 

 

Öz soyundan-kökündən uzaqlaşmaq sonda millətini 

də tanımadığı, anlamadığı yeni münasibətlərə aparıb 

çıxardır. Yeni münasibətlər də özünü unutmaq, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

minilliklərin yaşayış tərzindən, adət-ənənəsindən çıxmaq 

deməkdir, bu da yeniləşmək yox, əksinə təbliğata uyub 

yellərə, sellərə qarışıb yox olmaq deməkdir... 

Hərəkətdə olan hər şeyin “başını qaytarmaq” 

anlayışı var. Kiçicik bir hərəkət nizamsızdırsa fəlakətə 

doğru gedər. İnsan addımını hara atdığını bilmirsə 

yıxılacağı qaçılmazdır. 

 

 

“ATBELİ” oyunu... 

( sənədli film üçün ssenari...) 

 

Köynəyindən çıxmamış saz görünür... 

Uca bir yerdə dikinə qoyulub... 

Yiyəsi görünməyən əllər sazın yan-yörəsini bərkidir 

ki, külək yıxmasın... 

Sonra milli cıdır geyimində atlılar görünür, hiss 

olunur ki, işarə gözləyirlər... 
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Aparıcı: (k.a.) –Yaddaşımızda ilişib qalmış...bizim “At-

beli” oyunumuz...Yaşamağı bir tükdən asılıdı, desək daha 

dəqiq olar... 

(Cıdır atlarını meydanda dolandırırlar... Biri atını 

cövlana gətirir, biri məşq edir; atın belindən əyilib qalxır, 

elə bil yerdən nəsə götürür...Biri atını tumarlayır... 

Biri əlində bayraq tutub işarə gözləyir... Bu 

görüntülərin üstündə...) 

Aparıcı: -Məsəl var, at ayağı külüng, aşıq dili yüyrəg 

olar... Nə yaxşı ki, “Atbeli” oyununu tək-tük də olsa 

xatırlayanlarımız var. İgidlərimizin, ərənlərimizin döyüş, 

çeviklik, qoçaqlıq, mərdlik oyunu... 

Bir az da soyuqluq-laqeydlik göstərib fikir verməsək, 

başımızın qarışıq vaxtı elə bu atların belində də çıxıb ge-

dəcək... çünki bayaq dediyimiz kimi tükdən 

asılıdı...Deyərlər malı itənin imanı itər, imanı itmiş kimi 

görünməyimizin də səbəbi belə itgilərimizə görədi... 

(Kamera atlıları bir də göstərir, atlar da, yiyələri də 

həyəcan içindədi... 

Qara zurnanı görürük, hələ köynəyindən çıxmayıb...) 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

İşarəyə hazır dayanmış adam əlində milli bayragımız, 

gözləyir... 

Aparıcı: -“Atbeli” oyununun  quruluşu çox 

sadədi...lap cadə; yəni işarə verilən kimi atlılar sürəyə-

cıdıra başlayırlar...Hər biri çapa-çapa atın beilndən əyilib 

əvvəl papaqlarını, sonra yenə çapa-çapa qılınclarını, 

kəmərlərini açıb yerə qoyurlar... 

(Kamera dönüb yenə qara zurnanı göstərir, yavaş-

yavaş köynəkdən-qabından çıxır, bayrağın qalxıb 

enməyiylə qarazurnanın çalınmağı bir olur, “Cəngi 

Koroğlu” havası üstündə atlılar ox kimi irəli şığıyır... 

Kamera onları izləyir...) 

Aparıcı: Atlılar müəyyən olunmuş mənzilə çatıb dön-

məlidirlər. Dönəndə də yenidən çapa-çapa əyilib yerdən 

kəmərlərini götürüb qurşanır, qılınclarını alıb taxır, 

papaqlarını alıb geyinirlər... Beləliklə, bunları kim tez 

eləsə və mənzilə tez gəlib çatsa mükafat-nəmər onun 

olur... 

(Kamera çapa-çapa qayıtmaqda olan atlıları göstərir, 

hələ heç nə alınmır, biri papağını əlindən salır, təzədən 

qayıdır ki, götürsün...) 
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Aparıcı: -Çox lazım olanları beləcə, unutmuşuq, 

yadırğamışıq, yada salmaqsa özümüzə qayıtmağımızdı. 

Yaddaşsız yaşamaq başqası olaraq yaşamaqdı... 

Atalarımızsa deyib; hər şeyə bənzəyən heç nəyə 

bənzəməz...Amma örkən nə qədər uzun olsa yenə 

doğanaqdan keçər... Ot kökü üstə bitər, ağaca dedilər, 

maşallah nə ucasan, əyilib kökünə baxdı...Öz-özünə 

yiyəlik eləməyənin yiyəsi olmaz... 

(Axıra qalan atlılar görünür, atlar büdrəyir, yiyələri 

çaşqınlıq içindədi, çalışırlar ki, yerə qoyduqlarını atın 

üstündən əyilib götürsünlər, heç nə alınmır...Biri çox 

əyildiyindən yıxılır, təzədən qalxıb atın ardınca qaçır...) 

Aparıcı: -Eybi yox, qardaşım, özü yıxılan ağlamaz, 

yıxıla-yıxıla öyrənəcəyik... İtik itiyi tapdırar, öz əlimizlə 

itirmişik, öz ayağımızla da axtarmalıyıq... Beləcə, 

düzələcəyik, dikələcəyik, artıq yad bayraq altında deyilik, 

şükürlər olsun, başımız üstündə öz bayrağımız dalğalanır, 

ayaqlar altında qalmasın deyə, beləcə, yerdən papağımızı 

götürəcəyik, qılıncımızı qurşanacağıq... 

( Kamera atlılara yaxınlaşıb onları danışdırır, hərə bir 

neçə kəlmə... deyir) 
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Aparıcı: -“Atbeli” oyununu əməlli-başlı hazırlayanda 

bir də görüşərik, inşallah, sabahlara daha hazırlıqlı, daha 

çevik, daha özümüzə bənzər... Əsas məsələ vaxtı-zamanı 

anlamaqdı, anladınsa ayaqlar altında, tapdaqda yəni, heç 

nəyin qalmaz... 

 

*** 

 

“...hər şeyin başını qaytarmaq” fikrinə qayıdaq, ərəb-

fars istilahıyla desək, bu ifadə hər hansı bir hərəkətin və 

yaxud hərəkatın istiqamətlənməsidir. İnsan yarandığı 

gündən yuvasından çıxarkən addımını bir daha 

qayıtmamaq qorxusuyla atır. Sadəcə düşünməyi bacaran, 

yəni, heç olmasa bir addım irəlini görən qorxulardan 

yayına bilir. Amma təəssüflər olsun ki, azacıq da olsa 

düşünmək bir çoxları üçün dünyanın ən böyük əziyyətidir. 

Bu da bir cür köləlikdir, yəni əgər özünçün də olsa düşün-

mək əziyətinə qatlaşmırsansa yadında olanları unudacaq-

san, yaddaşsız qalandasa hara dartırlarsa ora getməlisən. 

Özün istəməyib getdiyin yeri də anlamaq mümkün deyil. 

Bu həm də güclə getmək deməkdir. Güclə getmək də 
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yüyənin kiminsə əlində olmağıdır. Bu neçə yüz illərdə 

bizim yüyənimiz sözün əsil mənasında yad əllərdə 

oldu...Əgər biz bu tarixi və psixolji anlayışı obrazlı olaraq 

yüyən altda yaşamaq kimi ifadə elədiksə o cür də izah 

etməyə, çözməyə çalışaq. 

Atın əhilləşməsi, yəni öyrədilməsi onun 

tutulmasından başlayır. Tutdun başına noxta saldın, 

qorxuda bildinsə sənindir. Xalq da elədir, köləliyin əvvəli 

zəbt olunmağıyla başlayır. Qorxur, qorxaqlarıyla içinə 

yığılır, bu da onun balaca görünmək istəyiylə bağlıdır. 

Amma Xalqın balaca görünmək istəməyən qorxmazları 

içinə dartınmır, seçilir, üzə çıxır, baş qaldırırlar ki, millətin 

boyunu göstərsinlər. Yüyən tutana da bu lazımdır... 

Görünənləri qırırlar. Amma o gözəldir ki, bu qırılmaya, 

qırğına ölüb qurtarmaq deyilmir, yaşamaq deyilir. 

Biz tarixlər boyu bu cür qırğınları çox görmüşük... 

ölməmişik, yaşamışıq. 

 

*** 
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Xan bıçağım, Xaqan bıçağım... 

 

-Yox. Sən bilmirsən,bilmirsən əlində tutduğun nədi... 

Əlindəkini hiss eləmirsən. 

Qardaşımın səsidi, əlli, altımış il öncə yaşadığım 

yaylaq həyatının dərinliklərindən gəlir...  

...Çiyinlərimdən yapışıb silkələyir. Mən sümük saplı 

bıçağın tiyəsindən tutub qardaşımın indicə dərisini soyub 

on-onbeş metr aralı qantarğadan asdığı qoyun cəmdəyinə 

baxıram. 

-At, - deyir qardaşım, - ürəkli ol. Amma daş kimi 

atma, bu bıçaqdı, bıçaq, yalama döyül. Bıçaq kimi at! 

Sonra bıçağı əlimdən alıb özü atır. Sümük saplı bıçaq 

qoyun cəmdəyinin sinəsinə saplanır, tiyəsi görünməz olur. 

-Bıçaq atmağı öyrənsən,-deyir,-addımların sərrast 

olacaq, qayım, bərk... addımlarını düz atacaqsan, 

dərslərini də yaxşı oxuyacaqsan, atı da yaxşı sürəcəksən. 

Böyüyəndə maşın alacaqsan aa, onda maşını da yaxşı 

sürəcəksən...Çünki sən bıçağın sancılmağını hələ 
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əlindəykən, yəni atmamış biləcəksən. Bu yaşamağa hazır 

omaqdı..hazır ol... Bıçağa diri kimi bax... Görürsən?-Bıçağı 

alıb gözümün qabağına tutur... -Əlinə alan kimi dirilir, 

tiyəsinə baax, ölür sancılmaqçün....    

-Mən ətə bıçaq ata bilmirəm ,- belə deyib başımı 

aşağı salıb susdum. 

-Onda alaçığın yanındakı taxtaya at, -bıçağı mənə 

uzadıb yönünü alaçığa tərəf döndərir.-Əlinlə yox, bütün 

canınla at. Bıçağın necə gedib batdığını gözünün 

qabağına gətir. Mahnısını bilirsənmi? 

Mən başımı tərpədib: 

-Hə, -dedim. 

-Mahnını oxuya-oxuya, at...! Ürəkdən oxu, onda 

sanca biləcəksən. 

Sümük saplı bıçağı çiynim bərabərində qaldırıb 

tiyəsinə baxa-baxa oxudum: 

  On bıçağım yüz bıçağım 

    Çox bıçağım, az bıçağım,   
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Oğlan bıçağım, qız bıçağım, 

  Yağı gözünəəə! 

-Bir də oxu. Çiyinlərini tərpədə-tərpədə oxu! 

Çiyinlərinə sal səsini! 

Mən həmin ahənglə ardını oxudum: 

  Xan bıçağım, xaqan bıçağım, 

  Qəbzəsi al-qan bıçağım 

  Əyri yatağan bıçağım, 

  Yağı gözünəəə...! 

Gözlərimi yumdum ,bıçağın taxtaya doğru getdiyini 

görürəm... Atdım,bıçaq taxtaya sancılmışdı... 

Bu mətn, minilliklər boyu yaşayıb yaşatdığımız 

uşaqlarımız üçün olan “Bıçaq atma” oyunundandır. Nə 

yazıqlar ki, indiki yüzilliklərdə demək olar ki, unuduldu. XX 

yüzilliyin ortalarınacan yaşadırdıq, yaşayırdı...Oyunun 

böyüklərimizin öyrətdiyi “Əl üstü”, “Əl içi”, “Barmaqarası” 

“Dişdəmə”, “Ayaqüstü” yönləri vardı. Birinci yön-əlin 

üstüylə atıb sancmalısan. İkinci yön,- əlin içiylə, üçüncü 
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yön, - dişlərinlə tutub atmalısan, dördüncü, ayağın üstünə 

qoyub atmalısan... Sonda yuxarıda dediyim mahnını 

oxuyub, “Yağı gözünə” deyən kimi bıçağı manşır-bəlli yerə 

sancmalıydıq, manşır yer də daha çox torpaq, üz-üzə 

durduğumuz dağ,-Böyük təpə olardı, - ora sancmalıydıq.  

Amma qardaşım yan-yörəmizin yağı-düşmən 

olduğunu anlayıbmış, bayram günlərində kəsdiyi 

qoyunların dərisini soyan kimi birinci bıçağı cəmdəyə 

sancardı... Mən bunu indi anlayıram... onu da anlayıram 

ki, bıçaq atmağı yaxşı bacaranlar həmişə hər yerdə birinci 

olurdular; at sürməkdə də, maşın sürməkdə də, dərs 

oxumaqda da. Minilliklər boyu yaşayıb minilliklər boyu da 

uşaqlarımızın tərbiyəsində var olan bu oyunu indi 

itirdiklərimizin içində arayıb axtarmaqdayam... 

“Yerişini, duruşunu bıçaq kimi kəsərli elə”, “Çox 

gülmə kəsərini itirərsən”, “Bıçaq kimi kəs, amma bıçaq 

kimi də dinməz ol”, “Bıçaq qurd ağzı bağlayar...” bu kimi 

deyimlər niyə, nə üçün yaranmışdı? Bu sorunun da bircə 

cavabı var, düz, doğru, halal, qorxmaz, igid, ağıllı uşaqlar 

böyütmək üçün...İndi özümüzlə bağlı tarixləri xatırladıqca 

yaddaşımıza yayılan dad-tam da ona görədir... 
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İllər keçdi, mən “Bıçaq oyunu”nun yaddaşımda qalan 

qırıntılarını toplayıb, bərpa edib işlədim, həmişə də oyun 

bıçaqları yanımda oldu, gizlin, daldey yerlərdə tuşqula ( 

nişangah- mişen-hədəf) atdım, indi də atıram, bu yaşımda 

da elə bilirəm bıçaq əlimdən yox, içimdən çıxır. İndi bərpa 

edib işlədiyim düzgünü, - oyunun sözlərini tam-bütöv 

şəkildə qulluğunuza təqdim edirəm. 

 

Ey bıçağım! E-hey bıçağım! 

Xan bıçağım, bəy bıçağım. 

El bıçağım, ev bıçağım, 

Əz bıçağım, əy bıçağım 

Öy bıçağım, söy bıçağım 

Döy bıçağım, dəy bıçağım, 

Yağı gözünə!... 
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Çox bıçağım, az bıçağım, 

On bıçağım, yüz bıçağım 

Oğlan bıçağım, qız bıçağım, 

Əyri bıçağım, düz bıçağım 

Əz bıçağım, kəs bıçağım, 

Söz bıçağım, səs bıçağım 

Yağı gözünə!... 

 

Bıçağım mənnən qurulu, 

Binədən, binnən qurulu, 

Qəbzəsi qınnan qurulu. 

Önündə düşmən qırılı, 

Yağı qanıyla durulu. 

Tiyəsi haqqa burulu, 

Xan bıçağım, xaqan bıçağım, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Əyri, yatağan bıçağım, 

Yağı gözünə... 

 

*** 

 

 

Bəs belədirsə niyə yer üzü bizi olduğumuz kimi 

tanımır və yaxud tanımaq istəmir? Özümüzün niyə 

özümüzə inamımız yoxdu? Biz bu inamı harda itirmişik? 

Özümüzə bəslənən bu inam indimizə niyə 

qalmayıb...Minilliklər, yüzilliklər boyu  yaratdıqlarımızı 

niyə görmürük? Bizi tanımaq istəməyənlər bir yana, bəs 

özümüz özümüzü niyə tanımırıq? Bəlkə bütün bunlar 

tərbiyəmizə, böyüməyimizə dəxli olan bu cür şeyləri itirdi-

yimizə görədir....  

Əlbətdə, bu suallar insana həmişə verilir, fərqinə 

varan oldu-olmadı, bütün həyatı boyu bu sorular ondan 

bir addım öndədir, ona görə də tam cavab vermək 

çətindir. Yaşın da elə vaxtıdır ki, nəinki yazılanların, hətta 

deyilən sözlərin belə, bircə-bircə hesabını aparmaq qalır 
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adama...Yəni, bu dövrlərdə insanın özündən asılı olmayan 

yır-yığışı başlayır. İndi mən bu yır-yığışda onu anlayıram 

ki, əslində mənsub olduğum və sevib qanım kimi dərindən 

tanıdığım bu xalqı yer üzünə dəyərincə, heç olmasa layiq 

olduğu qədərində tanıdıb anlatmadıq; Bilmədik, 

gəldiyimiz dünyanın ən dərin qatları haradır... Öz qapımı-

zın səmtini özümüz də itirdik, aça bilmədik ki, içəri girən 

qapımızdan girsin, bacamızdan yox... Çox vaxt, qapı 

açanda da yuxarıdan açdıq, başımızın üstündən... gələn 

yuxarıdan gəldi, çox vaxt ayaq altda yaşamağımız da ona 

görədir...Xalqın öz sözüdü, “yedəyə getdik”, başımıza 

gələnləri görsək də, görüb anlasaq da özümüzü o yerə 

qoymadıq, təhlil aparmadıq, araşdırmaları yazmadıq, 

tapşırılanları yazdıq, ələ baxdığımız üçün doğrunu 

gizlətdik. Şəkildən şəkilə düşdük. Yenə XALQIN öz 

dediyiylə deyək; “hər şeyə oxşayan heç nəyə bənzəməz” 

 

El arası deyimlər, adətlər... 

 

El arasında deyərlər,“Köhlən at başınnan, insan 

dilinnən bağlanar”, “Çoban gözüylə at al, qoca gözüylə 
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qız...”, “Elini hürküt, ağsagına yapış”, “Qapıdan çıxmayan 

kosanın yaşı bilinməz”, “İt sözünü quyruğuyla deyər...”, 

“Xırman ətəyinnən, bostan tağınnan bilinər”, 

“Dəyirmanda doğulan siçan göy gurultusunnan qorxmaz.” 

“Dananı dingildədən xayasıdı”, “Mən getdim gəlin 

görməyə, gəlin getmişdi təzək dərməyə...” 

 Deyərlər, “yuxudan gec duran gəlinin buzovu 

arxacda qalar”. İş bilməyən,tutamasız adamlar üçün 

deyərlər, “axşamnan yeriha yeri, saban namıdan geri”.... 

                      

*** 

 

Aranda xırman ayıdı, yaylaqda ağartı ayı... Təzə evə 

köçərkən, köhnə evin ocağından od götürərlər. 

Toy günü qız evi  oçağa gözətçi qoyardı ki, oğlan evi 

ocaqdan köz oğurlamasın... El arası deyərlər: evin 

bərəkəti ocağındadır.  

Deyərlər, hansı ocağın közü dik durdusa o ocağa 

qonaq gələcək. Deyərlər, gilas ağacının qabığı çıraq kimi 
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yanar. Ona görə də xonça gətirəndə gilas ağacının 

qabığıyla işıqlandırardılar. 

Odla sarılıq xəstəliyini sağaldardılar. Çaxmaq daşını 

çalıb xəstənin gözü qarşısında tez-tez qığılcım 

oynadardılar... 

Durnalar köç edib elin-obanın üstündən keçəndə 

aşağıdan uçarlarsa, deyərlər, qış soyuq, sərt keçəcək, 

hündürdən uçarlarsa qış yumşaq olacaq.  

Qışın sərt keçəcəyini arılar da bildirir, yuvalarının 

ağzını yüngülcə qapayarlarsa qış isti, yumşaq keçər, bərk 

qapayarlarsa  sərt, soyuq keçər,... 

Ağaclar, xüsusən çinar ağacı yarpaqlarını başından 

tökərsə qış soyuq keçməlidir.  

Qış sərt gələçəksə o il qoyunların yunu sıxlaşıb 

qatılaşır. Belə olarsa ağıllı çobanlar qoç vaxtı olsa da 

sürüyə qoç qatmazlar. Ona görə də belə deyim var, “dölü  

gecikdir”,yəni elə etmək lazımdır ki, döl ayı-doğum ayı 

qışa düşməsin, yaz aylarına düşsün... Qış quzusunu 

böyütmək çəti olur.  
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Qoyun tələsə-tələsə yeməyə başlayırsa bil ki,çovğun, 

boran yaxınlaşır.  

 

Ağ daş, qara daş... 

 

Qara, ağır, cingiltili daşları hörgüyə hörməzdilər, el 

arasında deyərdilər, qara daş yurd daşı deyil, qoysan da 

yurdda qalmaz...Yerini dəyişəndi. Uşaq vaxtı hərəmizin bir 

bəlli qara daşımız vardı, manşırlayıb-nişanlamışdıq ki, 

görək yerini dəyişəcəkmi. Amma görə bilmədik,  qara daş 

yaddaşımıza ilişib eləcə qaldı, yerini dəyişən özümüz 

olduq. Çox yəqin ki, gözəl şairimiz Musa Yaqub da  

yaddaşında qaldığına görə deyir:“Bu dünyanın qara daşı 

göyərməz...” 

Əslinə qalanda yarandığımız gündən daş ağlı-qaralı 

yoldaşımız olub, ona sığınmışıq, Yeri gələndə silah-yaraq 

kimi işlətmişik. Qobustan qayalıqları, qayaüstü rəsmlər 

minilliklər boyudur bizim itirib unutduğumuz sözləri 

söyləməkdədir... Deyərlər, qara daş o qədər sərtdi ki, 

sərtliyindən üstünə bərk qışqırsan çatdayar. Deyilənə 

görə, qara daşlar gözə-nəzərə də dözmür...Uğursuz, şərə 
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sevinən,qara fikirli adamlara deyərlər: “üzünə daş 

yamansın”, gözü götürməz adamlara da: “ gözünə daş”, 

deyərlər... 

Çaxmaq daşı da var, o da hörgü üçün yararlı deyil, 

bir-birinə vuranda od saçar, qığılcım üçün işlədilər. 

Böyüklərimiz bizi dağa-daşa göndərərdilər ki, çul daşı 

yığın, çox təəssüf ki,çul daşının nəyə lazım olduğunu 

unutmuşam, görünür, o vaxt da bilməmişəm, yoxsa 

unutmazdım...Onu bilirəm ki, çul daşı boyundan, 

çəkisindən qat-qat ağır olurdu. Bəzi bölgələrimizdə indi də 

işlədilən belə ifadələr var: “Çul kimi sərildi...” “Çulunu 

sudan çıxartdı...”, “Dəvə böyüyər, çulu böyüməz.” “Ağzına 

çullu dovşan sığışmır...” “Qulun yeri çul altında olar...” 

El arasında deyərlər, Babadağının ağ daşlarını suya 

sal, bu daşların suyu qızdırmalı, titrətməli xəstələrə 

dərmandı...Bu daşlardan un çuvalına qoyardılar ki, 

bərəkətli olsun, qıtlıq, aclıq olmasın. Süd sərnicinə (süd 

qabı) də o daşlardan atardılar, sonra çıxardıb qatıq 

çalardılar, qabı isti olsun deyə büküb üstündə oxuyardılar. 

Qum kimi quyruuul (qıvrıl) yat, 

Saman kimi soyruuul (sovrul)  yat... 
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Quraqlıq düşəndə bu daşları bir qab suda 

saxlayardılar, sonra ayaqyalın, başı açıq oxuyub 

oynayardılar. 

Çax daşım, çaxmaq daşım, 

Yağış gətir, yağ daşım... 

Yağış aramsız  olandasa, ocaga daş qoyub daş 

dağılana kimi yandırardılar... 

Körpüyə, bulaga hörülən daşlar el arasında sınaqlı 

sayılır, ona görə də toxunmazlar... 

Hörmətli alimimiz Zaur Həsənov stolüstü kitabıma 

çevrilmiş, “Çar skiflər” əsərində yazır: Bizim eradan əvvəl 

111 əsrdə Filarx skiflərin həyatından maraqlı bir adəti 

təsvir edir: “Skiflər yatmazdan əvvəl oxqabını götürür və 

əgər həmin günləri kədərsiz, uğurlu keçibsə  oxqabına ağ 

daş, uğursuz keçibsə qara daş atırdılar. Hər bir şəxsin 

ölümündən sonra onun oxqabını boşaldıb daşları 

sayırdılar: əgər  ağ daşlar çoxluq təşkil edirdisə ölən adam 

xoşbəxt-yaxşı yaşamış  sayılırdı. Xoş günümüz ox 

qabından çıxır, məsəli də burdan yaranmışdır”. 
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Zaur Həsənovun bu dəyərli əsərini oxuyandan sonra 

araşdırmalarıma, daha doğrusu, yaddaşıma bir də 

qayıtdım, daşlarla bağlı inanclarımızı, deyimlərimizi, 

məsəllərimizi yazıb araya ərsəyə gətirməyi gərəkli saydım. 

El arasında “Daşatma” adəti də olub. Elliklə yığışıb 

kiminsə daşını atardılar. Yəni dediyimiz bu “kimsə” El adı 

batırandırsa, satqınlıq edib yurd satıbsa, dostunu darda 

qoyub qaçıbsa, buna görə də Elə - Obaya xətər toxunubsa 

yığışıb onun “daşını atardılar”...Bu çox ağır cəza idi; 

dediyim bu “Kimsə” də ona atılan bu daşların altında 

üzünü döndərib çıxıb gedərdi, bir də qayıtmazdı. Eldən 

“dışqarı “ olardı.  Ona görə də dilimizdə  indi də tez-tez 

işlədilən  belə ifadələr var: “mən onun daşını atdım...”, 

“onun daşı çoxdan atılıb...” “Eldən dışqarı adamdı”. 

Son dövrlərə qədər, yəni bizim uşaqlıq çağlarımızda  

belə bir oyun vardı: beş-on dənə ağlı-qaralı daşları 

qarşımıza səpələyir, gözlərimizi yumub: “Ağ daş, qara daş, 

Allah mənə bir yoldaş”...- deyə-deyə ağı-qaradan 

seçməliydik.  

Ağ daşları kim çox seçərdi, oyunu udmuş hesab 

olunurdu. 
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“Mənim daşım ağırdı” ifadəsi də var, mənə elə gəlir 

ki, “ heç kəsin gözü məni götürmür”, “hamı paxıllığımı 

çəkir” mənalarında işlədilir...Belə də deyirlər, “gəl, daşı 

ətəyindən tök...” Uşaq vaxtı yağışdan sonra üfüqlərdən 

asılan göy qurşağına çatmaq üçün ətəyimizə daş doldurub 

üfüq boyu çox qaçmışıq. Nənələrimiz deyərdi ki, qurşağa 

çatsanız ətəyinizdəki daşlar qızıl olacaq. Biz də yağışdan 

sonra: “Nənə qurşağı əlimnən tut”, deyə-deyə şehli 

yamaclar boyu yorulub “əldən-dildən” düşənəcən 

qaçardıq. 

Bir də deyərdilər, ilin ayın axır çərşənbəsində, yəni 

çox-çox qədim adıyla desək, İl-Ay gecəsində atlar bir kərə 

gövşəyirlər, başqa vaxt atlar gövşəməz. Kim ətəyinə daş 

doldurub atın gövşəməyini görsə daşları qızıl olacaq. 

Beləcə, gözləyənlər çox oldu, səhəri, ətəyində daş, diri 

gözlə qarşıladılar, atların gövşəməyini görən olmadı. “Daşı 

ətəyinnən tök”, “at gövşəməz”, məsəli də güman ki, ona 

görə yaranıb... 

 

*** 
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Belə deyirlər ki, bir ana qızını köçürdəndə cehiziylə 

yanaşı cibinə də daş qoydu: “Bax bu daş dinsə, sən də 

dinərsən”. Gəlin getdi ər evinə, bir müddət dinib 

danışmadı. Gördülər, gəlin danşmır, elə bildilər laldı, 

gedib üstünə təzə gəlin gətirdilər. Köhnə  gəlin süd 

asmışdı, özü də çıxıb oturmuşdu taxtın üstündə, cibindəki 

daşı da ovcunda tutmuşdu. Təzə gəlin gördü süd daşır, 

dedi:  

-Ay lal gəlin, kar gəlin, südün daşdı, düşürsənə. 

Köhnə gəlin gözlənilmədən dilləndi: 

-Tumanı yəhər qaşında, 

Gözü ocaq başında 

Durub düşürsənə... 

Təzə gəlin ocağı söndürməyə yox, qışqıra-qışqıra 

həyətə qaçır: 

-Muştuluğumu verin, köhnə gəlin danışdı! 

Köhnə gəlinin sirri açılır; daşı cibindən çıxardıb tul-

layırlar...    
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*** 

 

Daşlarla bağlı mənim bu kiçik tədqiqat işimi hər 

halda rus transkripsiyasıyla yanlış olaraq skif kimi oxunan 

işquz-oguzların inancı ilə bir hesab edir, minilliklərdən 

sonra da azərbaycan türklərinin həyatında adət-

ənənəsində yaşadığı qənaətinə gəldiyimə görə 

sevindiyimi, qürur duyduğumu bildirirəm... 

 

Çöngə əhvalatı... 

 

Günlərin birində İlan qayası deyilən bir yerə köç 

düşür. Yaxınlıqdakı kənddə də Aşıq Abbas yaşayırdı. Aşıq 

Abbasın Nağı adında bir oğlu vardı. Nağı başının tay-

tuşuyla gedib həmən köçdən bir cöngə oğurlayırlar, 

gətirib elə Aşıq Abbasgildə kəsirlər. Aşıq Abbas da qonşu 

kənddə toydaymış... Toydan qayıdır, görür ki, evdə yaman 

tünlükdü, toy evinə oxşayır; kabab bişirənə bax, su 

gətirənə bax, odun yaran kim, ocaq qalayan kim... Aşıq 
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fikirləşir ki, yaxşı, oğlanlarımnan subayı yox, özüm də qırx 

ildi evliyəm, bə, bu toy kimin ola? 

Nağı atasının gəldiyini görüb özünü üstünə salır: 

-Dədə, başına dönüm, bir işdi eləmişik, açıb- 

ağartma! 

Aşıq Abbas öz-özünə deyir, yəqin cavanlardan 

hansısa qız qaçırıb gətirib bizim evə: 

-Nolar,-deyir,-bala, hamının başına gələn işdi, xoş 

gəlib, səfa gətirib. 

Oğlu deyir: 

-Uşaqlar başdan çıxartdı, mən getdim gətirdim... 

-Nə danışdığındı, belə- şelə  oğlu,- Aşıq yəqin elədi ki, 

oğlu evə ikinci arvad gətirib.- Oğul demərəm sənə, adımızı 

batırdın, iki uşağın ola-ola demək özünə toy eləyirsən? 

Cavanlardan biri işin nə yerdə olduğunu anlayıb 

deyir: 

-Abbas dayı, qız deyil, öküzdü, oküz... 

Aşıq yenə bir şey başa düşmür, deyir: 
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-Ə bu neynirdi öküzü, evdə biri vardı daa... 

Nə isə, aşığı bir təhər başa salırlar ki, gətirdiyimiz 

doğrudan da öküzdü, cöngə... 

İndi sizə kimdən deyim, öküz yiyəsindən. Öküz yiyəsi 

görür ki, cöngə yoxdu, oranı axtarır, buranı axtarır, tapa 

bilmir. Yer bir az höyüş imiş, yəni yaş...Kişi öküzün izini 

tutub gəlir. Gəl ha gəl, gəlib çıxır düz Aşıq Abbasın 

qapısına. Aşıq Abbas qapıya çıxır, sən demə, çoxdanın 

tanışlarıymış. Xoş beş, on beş, kişi də Aşıq Abbas kimi elə 

bilir toydu, deyir: 

-Aşıq, çox mübarəkdi, ayağı sayalı, başı dövlətli 

olsun, qoşa qarısınlar. 

Aşıq öz-özünə deyir, “ kələfin ucunu kişi də itirdi”. 

Kişi də fikirləşir ki, “indi Aşığa necə deyim ki, öküzüm itib, 

izi də gəlib çıxır sənin qapına...” 

Aşıq görür ki, Kişi sözlü adama oxşayır, yenə öz-

özünə deyir, “yəqin öküz elə bunundu”, bir-iki addım irəli 

yeriyib əlindən tutur: 

-Gərək məni bağışlayasan, qardaş, səni özüm  çağıra-

caqdım. Oğlum gətirib utanmazlıq eləyib. 
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Kişi yenə bir şey anlamır: 

-Əşi, yaxşı eləyib gətirib, bir qız bir oğlanın döyülmü, 

Allah mübarək eləsin. 

Ortaya kabab gəlir, Aşıq qabı Kişiyə sarı çəkib deyir: 

-Öz malın kimi ye... Öz halal malın kimi. 

Dörd yandan da him-cim eləyirlər ki, açıb ağartma... 

Amma kişi əlini yeməyə uzatmadı. Aşıq işi belə görüb 

arvadına baxır: 

  -Sazı gətir görüm... 

Saz gəlir, görək Aşıq  cöngə yiyəsinə nə deyir, necə 

deyir. 

 

  And içim, arpa biçim, 

  Başında bağı cöngənin. 

  Gönünnən bir cüt çarıq, 

  Tikəcək Nağı cöngənin. 

   

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

  Bu çuludu, bu alığı, 

  Itlərə bəsdi qalığı. 

  Dolanıb aranı, dağı, 

  Yığılıb yağı cöngənin, 

 

  Yəqin mələyir anası, 

  Canım odlara yanası. 

Altında dovşan tanası, 

Budunda dağı cöngənin. 

 

  Sağ yanınnan saldırdılar, 

  Bir deyəndə öldürdülər, 

 

  Gərdəyini qaldırdılar, 

  Uçdu duvağı cöngənin. 
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  Boyük oğlum gəlib ovdan, 

  Kiçik oğlum düşüb tovdan, 

  İndi axtar, çıxar evdən, 

  Başı-ayağı cöngənin... 

 

Söz tamama yetir, cöngənin yiyəsi işin nə yerdə 

olduğunu bilib çöngəni Aşığa bağışlayır... 

 

*** 

 

Dediyimiz fikrə qayıdaq... 

Bizim özümüzə olan inamı sarsıtmaq istəyənlərsə 

heç şübhəsiz, bizi bizdən yaxşı tanıyırdı. Ona görə də 

hardan başlamağı, daha doğrusu, hardan yapışmağı, nə 

deməyi, nece deməyi yaxşı bilirdi. “...Bunlar köçəri-

gəlmələrdi, hər yerə hardansa gəlmədilər...” “Bunu de, 
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dönə-dönə de, yorulma, usanma söylə, sən gəlməsən, de. 

De, bezdirənəcən de, yurdundan soyut, soyuyacaq. 

Özünün nəyi varsa, gözdən sal, dəyərsiz elə. Tarixini dəyiş, 

onun olub qarşına çıxan nə varsa tapdala, qır, dağıt, izini 

itir, özünə qayıda bilməsin. Elə et ki, həmişə başı qarışıq 

olsun, məsciddən çıxmasın, başı duadan ayılmasın. 

Mollası nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdı. Bütün 

imkanlarından-varından yoxunnan keç, elə elə ki, hər 

tində bir məscid olsun”. Yüzillər boyu üstüörtülü, açıq, gizli 

də olsa belə deyə-deyə müəyyən mənada bizi özümüzdən 

uzaqlaşdırmağı, kökümüzdən, soyumuzdan soyutmağı 

bacardılar.  

Ona görə də Rus sovet tədqiqatçısı Padolnıy “Sovet 

xalqlarının mənşəyinə dair” əsərində yazırdı. “Azərbaycan 

xalqı ən gənc xalqlardandır, Sovet İttifaqı yaranandan 

sonra əmələ gəlib...” 

Heç şübhəsiz, bu, onun Azərbaycan xalqını tanımadı-

ğından irəli gəlir. Onun tanıdğı minilliklərin dərin 

qatlarından gələn Azərbaycan türkləri yox, rus-sovet 

təbliğatıyla yaranmış Azərbaycan milləti idi. O millət ki, 

nümayəndələri,-üzdən iraq tarixçiləri, tədqiqatçıları 

millətinin yenicə yaranmasıyla fəxr edirdi və yaltaqlıqla 

irişə-irişə cavan olmağını elmi əsaslarla sübut eləməyə 
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çalışırdı. Onunçün də bir çox tarixi əsərlərimiz elə o 

zamandan rus, erməni, fars şovinistləri tərəfindən alqış-

larla qarşılanırdı. Çünki Padolnıya bənzər tədqiqatçılar 

bizim  bic toxumlar üzərində bitib böyümüş tarixçilərimizi, 

- millət nümayəndələrini tanıyırdı, bu nümayəndələr doğ-

rudan da rus işğalından sonra meydana çıxmış millət-

lərdən idilər. Belə tədqiqatçılar da yaddaşını incidən 

qüdrətli keçmişi dağıtmaq üçün  “erməniyə dayı” deyən 

millətin nümayəndələrindən istifadə edirdilər. 

 

*** 

 

Dədələr sözü... 

 

Deyərlər, ocağı elə yerdə qala ki, nəfəs ala bilsin.  

Deyərlər, ocaqda kösövlər səs elədisə, ardınca 

danışan var. 

Dədələr deyər, ocağın yan-yörəsi kirli gəlinin çörəyi 

qarın doyurmaz. 
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Dədələr deyər, süd içib, üstündən su içməyənlər, dan 

sökülməmiş şehə çıxanlar mat qalmışam, niyə min 

yaşamırlar. 

Üzü üstə uzanıb su içənlərin gözləri yaxşı görməz. 

Yuxudan ayılan kimi su içənlər yaxşı eşitməzlər. 

Ələ - üzə boz düşəndə qaratikanın yağıyla yağlayın. 

Qaratikanın yağını almaq üçün kolunu yandırıb alovunu 

şüşəyə tutarlar, yağı belə almaq olar. 

Qalyan çubuğunun hisi dəmrovun dərmanıdı. 

 

Bulaq üstü tamaşa... 

 

Payızın ala-qurşaq çağında, yəni toyların çox olan, 

bəzək-düzək vaxtında  gözəl bir qız səhəngini götürür, 

gedir, bulaq başına. El arasında deyərlər: Günəbaxan 

günə baxar, ərgən (yeniyetmə) oğlan gözaltısına... Nə isə, 

ərgən oğlanın gözü qızdaydı, gizləndiyi yerdən baxırdı.  

Qız o yana baxdı- bu yana baxdı, gördü heç kəs yoxdu, 

başmağını çıxartdı, hörüklərini gərdənindən endərdi, 
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yuyunmağa başladı. Oğlan gizləndiyi yerdən çıxıb qızın 

başmaqlarını gizlətdi... 

Qız da yuyundu, yaxandı, saçlarını yığdı, təzədən atdı 

gərdəninə, istədi başmaqlarını geyinsin, başmaqları 

yoxdu. Qız ora baxdı, bura baxdı, tapa bilmədi, başını 

qaldıranda oğlanı gördü. Aşıqlar demiş, qız ürəyidi, oğlanı 

görəndə başmaq yadından çıxdı, özünə təzədən düzən 

verdi, yalın ayaqlarını görəndə başmaq yadına düşdü. 

Başqa çarə yox idi, yenə aşıqlar demiş, “saçından üç tel 

ayırıb” görək oğlannan başmağı necə istədi... 

 

Bulaq üstə duran oğlan,  

Bığlarını buran oğlan  

Ox-yayını quran oğlan, 

Ver mənim güllü başmağımı, 

Dabanı xallı başmağımı. 

 

Oğlan da elə bunu gözləyirdi, cavabında dedi: 
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  Bulaq üstə duran laçın, 

  Zülfün kəmənd necə açım, 

  Gəl, səni götürüm qaçım, 

  Mən də yox, güllü başmağın, 

  Dabanı xallı başmağın. 

 

Qız işin daha da dolaşdığını görüb qardaşının adını 

dedi ki, bəlkə qardaşından çəkindi: 

Çıxdım bulaq başına , 

Qərq oldum göz yaşına, 

Xəbər verrəm, qardaşıma 

Qaytar  telli başmağımı 

Allı- güllü başmağımı.  
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Oğlan aldı, görək nə dedi: 

 

Endim bulaq başına, 

Sevgi çıxdı, qarşıma, 

Qurban ollam qardaşına 

Götür, telli başmağını, 

Dabanı xallı başmağını. 

 

Qız başmağını alıb geyindi, dönüb bir də oğlana 

baxdı, gördü ürəyincədi, dedi: 

 

Bulaq üstə söz olu, 

Qonum-qonşu göz olu, 

Elçi göndər, düz olu 

Geydim telli başmağımı, 
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Allı-güllü, başmağımı... 

 

Beləcə, payızın yelənində bir toy da cücərməyə 

başladı... 

 

Darağacı... 

 

1940-cı illərin sonlarına yaxın qonşuluğumuzdakı 

erməni kəndində erməni uşaqları balaca,-daha doğrusu 

oyuncaq bir darağacı qurub sazı darağacından 

asmışdılar...Mən uşaqdım, beş-altı yaşım olardı, yaxşı 

yadımdadı, bizim kəndin adamları bazara gedirdi, mən də 

anamla onların arasındaydım. Dara çəkilmiş sazı görəndə 

arvadlar ağlaşıb vay-şivən qopartdılar, kişilər əvvəl 

başlarını saldılar aşağı, sonra darağacına sarı getdilər ki, 

sazı açıb götürsünlər, erməni uşaqları hamımızı daşa 

basdı... Döngələrdən, pəncərələrdən, qapı diblərindən 

erməni böyükləri çıxıb gülə- gülə yaxınlaşdılar: 

 -Zarafat eləyirlər, ay kirvə... -deyə-deyə uşaqları 

aralayıb apardılar. 
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Bizim böyüklərimiz də özlərini daha çox başa 

düşməmiş kimi köstərib: 

-Belə zarafat olmaz, -dedilər, vəssalam... 

Beləcə, hər şey unuduldu getdi, amma darağacından 

asılmış saz unudulmadı, hələ də mənim yadımdan 

çıxmır... Yaddaşımda dar ağacından asılı qalıb ağrıdır 

məni. 

Sazı niyə asmışdılar? Niyə qorxurdular sazdan? Bir 

taxta parçasının darağacındakı görünüşü niyə elə ağır idi 

ki, ömrüm boyu unuda bilmədim? Anam o vaxt  ağlaya-

ağlaya məni darağacına sarı itələyib niyə dedi ki, bunu 

assaydılar heç belə yanmazdım? Niyə belə dedi, anam?  

Bütün bunların niyəsini çox sonralar öyrəndim, mən 

bu yazımda “təbiət hadisəsi” ifadəsini çox işlətmişəm, 

müəyyən məqamlarda da yerinə düşdüyünü bilirəm, 

bizim üçün sazın nə demək olduğunu anlatmaqda da 

həmin ifadəni işlətmək istəyirəm: saz da bizim üçün 

təbiət hadisəsidir...                       
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Tut ağacı boyunca... 

(televiziya proqramları üçün) 

 

Saz bu xalqın yaratdığı ilk musiqi 

alətlərindəndir...Məncə “yaratmaq” sözü burda 

doğulmaq kimi anlaşılsa daha dəqiq olar. Saz 

yaradılmaqdan daha çox  anadan olmağa, doğulmağa 

bənzəyir. Adicə bir musiqi aləti olsa da onunla bağlı bildik-

lərimiz bunu deməyə əsas verir... 

Hər ağacdan saz olmaz, deyərlər. Saz ancaq tut 

ağacından yaranır. Tut ağacının da yalnız güney üzündən, 

yəni gün düşən, gün döyən üzündən. Quzey üzündən 

yaranan sazın səsi olmaz, ona görə də lal sazlar var, 

neynirsən elə, lal saz istədiyin səsi verməz, ona görə ki, 

ağacın gün düşməyən kölgəli tərəfindən düzəlib.  

...El-oba yaddaşında, -yaradıcılığında başqa ağaclarla 

yanaşı Tut ağacının da çox geniş yeri var...hardasa bir az 

da qutlu-sayalı...yəni müqəddəsliyi var... Deyərlər, tut 
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ağacını “kəsmə, qarğışı qalır... kəssən də deynən, səni 

kəsmirəm, o taya aparıram... inanacaq”...  Deyərlər, 

“Beşiyi tutdan as, özü yırğalanacaq...” “Ən dərin yuxu tut 

ağacıyla söyüd ağacının altındadı...” həm də “Bəsləsən 

atlas olar, tut yarpağınnan...Səbr ilə halva bişər, ey qora 

səndən.” Bir də deyərlər, odunu-közünü düz versən, yəni 

meyvəsini arayıb-darayıb ocaqda düz qaynatsan, bəkməzi 

can dərmanıdı... İğid - bahadır oğlanlar üçün deyərlər, 

“...qolları əyilməz, elə bil gər tutdandı...” Gər tut meyvə 

verməz, onun meyvəsi əyilməzliyidi, ipək də onun yarpa-

ğından olur. Toxumu torpağa düşdüsə qayanı da yarıb ke-

çəcək...Yiyəsini anlayandı; sən də onu anlasan, nə calaq 

etsən tutacaq... 

Bütün bunlar bir yana, sazın anasıdı tut... sazın 

doğulduğu yerdi, sazın tellərində dil-dil ötəndi, tut ağacı... 

İndinin özündə də düzəltdiyi sazlarla ad-san 

qazanmış sazbənd Kövrək Murad qaçqınlıqdan-

köçgünlükdən sonra günlərin birində Şamaxı rayonunda 

yurd saldığım kənddəki qapımda günəqarşıda bitib boy 

vermiş tut ağacının güney üzünə  baxıb: 

-Tutun boyunda saz var, -dedi. -İnan ki, bətninnən 

sazın səsini eşidirəm. -Əlini ağacın gün döyən üzünə 
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sürtdü. - Ağacın gün düşməyən tərəfindən düzələn saz 

yaxşı dillənməz, ona görə də adına lal saz deyərlər... Sazın 

dillənməsi üçün günün düşməyinnən, yellərin 

əsməyinnən çox şey asılıdı. Saz da uşaq kimidi, ağacın 

gövdəsində onun da vaxtı-vədəsi var, “uşaq” kimi gərək 

vaxtını bilib  götürəsən... 

Deyərlər,“sazın yeri dördədi”, yəni evin sayılan, 

seçilən yerində. Çalınsa da çalınmasa da öz yerindən asılı 

olar... 

 

Daş uşaq... 

 

Deyirlər ki, bir kişinin uşağı olmurmuş, gecə-gündüz 

fikir eləyir, ağrılar-acılar çəkirmiş. Çox düşünür-daşınır, 

günlərin birində  arvadına deyir: 

-İzin ver, karvanın birinə qoşulum gedim, dərdim-

qəmim dağılsın, dolanıb gələrəm. –Dönüb dördən asılmış 

saza baxır.-Mənim qayıtdığımı saz bildirəcək... -deyir. -

Fikir verərsən, saz öz-özünə səs eləsə bil ki, mənəm, 

qayıdıram. 
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Elə də eləyir, bir karvana qoşulub gedir... 

Ay keçir, il dolanır, günlərin birində arvadın qulağına 

saz səsi gəlir. Bilir ki, əri qayıdır. Ora vurnuxur, bura 

vurnuxur, bilmir neyləsin, oğul yox, uşaq yox, qabağına 

yüyürsün.Qaxılıb təzədən oturur, birdən nə fikirləşir, nə 

fikirləşmir, əriylə zarafat eləmək istəyir, yanındakı duz 

daşını qucağına götürür, sonra da uşaq kimi büküb beşiyə 

qoyur. Çıxır ki, əri qapıdadı. Əri onu görən kimi gülə-gülə: 

-Niyə gec çıxdın? -deyir. 

Arvad özündən asılı olmadan cavab verir: 

-Uşağı əmizdirirdim!  

Elə bu vaxt içəridən uşaq səsi gəlir, kişi də arvad da 

evə qaçıllar, görürlər ki, beşikdə ki, doğrudan da uşaqdı. 

Deyiulənlərə görə həmin uşaq Sarı Aşıqdı. Ona görə 

də Sarı Aşıq özü haqda deyir:                 

Başdan mən, 

                    Binadan mən, başdan mən. 

                    Nə atam var, nə anam, 
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                    Yaranmışam daşdan mən... 

 

*** 

 

Beləcə, düşünək...! 

Düzdür, hamı öz xalqının oğludur, hərə öz ailəsinin, 

hər ailə öz xalqınındır, amma hamı öz xalqını bir cürmü, 

eyni səviyyədəmi tanıyır?! Məncə yox...Xalqı tanımaq 

xalqı sevməkdən də asılı deyil... təəssübünü çəkməkdən 

daha çox asılıdır. Xalq dediyimiz anlayış mühit kimidir, 

nəfəs dərdiyimiz hava kimi.  

Mənə elə gəlir ki, xalqdan qidalanan xalqını da yaxşı 

tanımalıdır. Xalqdan qidalanmaqsa anadan süd əmmək 

kimi başa düşülməlidir... Xalq doğrudan da təbiət kimidir; 

boş yerə təşəkkül tapmır. Doğulur, yaranır, özünün də 

xəbəri olmadan özünə lazım olanları yaradır, yəni hər 

yerindən tumurcuq açmağa başlayır, bu onun inkişafı - 

gəlişməyidir, qüdrətli xalqlar özündə boş yer qoymur ki, 

inkişaf etməmiş qalsın, yaşadığı və keçirtdiyi sınaqlar, 

təcrübələr də ona görədir... 
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Dediyimiz sınaqlar və təcrübələr də əslində onun 

yaradıcılıq məktəbidir. Xalq bütün münasibətlər üzrə “çiy 

yer” saxlamaz; boşluqları doldurmaqla öz möhtəşəmliyini 

qurur, ona görə də yaşayır və inkişaf edir... 

Dədələr deyər: “Eldən əl alan dağ oynadar, dil alan 

yığnaq”...El dediyimiz, yurd dediyimiz əslində torpaqdır, 

bir ovuc darını bir batman eləyən torpaq. El diliylə desək, 

bəyin amanı, kasıbın imanı, yoxsulun gümanı olan torpaq. 

 

 

Yağışlarımız... 

 

Xalq düşüncəsində müxtəlif adda yağış növləri var. 

Belə bir ifadə işlədilir. “Elə bil durduğum yerdə gürşada 

düşdüm”.  “Gürşad aparsın səni...” Belə də deyərlər, 

“gürşad şimşəklə gələr, ildırımla gedər”. Torpaq, deyərlər, 

“qara gürşadda özünü sıxar ki, canına üşütmə keçməsin”. 

Ən qorxulusu gecə gürşadıdır. Atlara qamçı kimi dəyər, 

ona görə də açıqda olan atlar qaçıb canını qurtarmağa 
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çalışar. Ona görə də deyərlər, “gürşad at bağrı 

çatdadar”... 

Sürüləri döyüb arxacdan çıxarar... Bütün heyvanlar 

gürşad yağışını qabaqcadan hiss eləyir. Köhlən atlar 

yalman çırpar, ayaq döyər, itlər cənsiyər, qoyunlar 

imrənər, göy üzündə quş görməzsən. Bu dilləri bilən 

adamlara sərkər, baytal adamlar  deyərlər. Belə olanda 

baytal, sərkər adamlar səs eləyər ki, sürülər, ilxılar, sığırlar 

səsə  yığılsın, tütək çalınar, qamçı açılar, ya da elə belə 

üzünü gürşada tutub səslənərlər...Çox vaxt gürşad özüylə 

dolu gətirər. Dolunu qaytarmaqdan ötrü mis qablara duz 

doldurub dolunun altına qoyarlar. İlkbeşik uşaqları qarğı 

ata mindirib dolu yağışının altına göndərərlər. Uşaq da 

qarğı atını çapa-çapa doludan götürüb dişlərinin altına 

qoyub oxuyar. 

 

   Mən anamın ilkiyəm, 

   Ağzı qara tülküyəm, 

   Mən kəsdim, sən də kəs, 

   Yığış yuvana qayıt, 
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   Dədə, babana qayıt... 

 

Adətən gürşad yağışlardan sonra ağyel gələr, bu vaxt 

deyərlər “gürşad dərd idi, ağyel dərman olacaq”. Belə bir 

alxış da var, “ağ yelə tuş olasan səni”, “üstünnən ağyellər 

əssin”.... 

Ağ yağış da var; bu vaxt deyərlər, “Göydən yerə nur 

yağır”. Ağ yağışda göyün bir yanı açıq, buludsuz olur, 

Göyün açıq yerindən gün düşür, damcılar işığa bələnir. 

Buna görə də ağyağışa çox yerdə günlü yağış deyirlər... 

Leysan yağışı da var; Leysan sel gətirər, deyərlər, 

birdən gəldiyi kimi birdən də gedər. Belə bir ifadə var; 

leysan getdi, sel qaldı...Sallama yağış, çiskin yağış var, 

çoban aldadan, qum-quma yağış, alaçalpo, çapıtma yağış 

növləri var. 

Sallama yağış dolu olar, iri damcılı, ona görə də tez 

kəsər. Sallama yağışda deyərlər, “göydən yerə tel 

düşər...” Günlü gündə yağarsa çayları qabaran görərsən. 

Ona görə belə deyirlər ki, balıqlar sudan baş çıxardıb 

günlü-günəşli damcıları udar. Elin düşəncəsinə görə 
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balıqların udduğu bu işıqlı damcılardan da dəniz 

mirvariləri yaranır... 

Bir də baxarsan dərə yuxarı duman süründü, 

bilməzsən hardan gəldi, özüylə, daha doğrusu, içiylə də 

çiskin gətirdi. Ona görə də belə bir ifadə var, “Çiskin 

dumana bağlıdır”. Çiskində torpaq quzulayar, deyərlər, 

yəni qoynu-qucağı tumurcuqla dolar, bir üksüyündə beş 

quzuya yem olar. Birdən də duman elə qatılaşar ki, gözün 

ayağın altını görməz. Bir-birini səslə taparsan. Bu cür 

dumana “Kor duman” deyərlər. Bunu da deyərlər ki, “Kor 

dumanda” yamaca köbələklər gələr. Getdiyin yerdən 

“dabandönmə” qayıdarsan, görərsən ki, papaq-papaq 

köbələklərdi, balaca-balaca alaçıqlar kimi düzülüb 

çəhliminə. Dumanda-çiskində deyərlər, canavarın qursağı 

səs eləyər, yəni aclığı başlayar. Dumana bürünüb ova 

çıxar... 

Babam deyərdi, “Kor duman” gələndə sürünün 

yanındasansa heç nə görməsən də özünü itirmə, gir 

sürünün içinə, qorxunu bidirmə, dinc səslə dindir sürünü. 

Sürü sənin səsinə yığışıb, topalaşıb səni də, özünü də 

otlaya-otlaya, qırpına-qırpına arxaca gətirib çıxardacaq... 

Yaylaq həyatımda mən bunu çox gördüm...   
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Qarı nənə ki, dilini dinc saxlamadı, Marta barmaq 

elədi, sataşdı, buna görə də oglaqları borana düşdü, 

qırıldı. Onnan sonra da “Yarma soyrugu” (sovruq) gəldi, 

“Tüpü”, “Quş boranı” axırda da “Camış qıran”... Güclü 

olmasalar da tumurcuq qaytarandılar..  

Bir də baxırsan günün gözəl, göy üzünün buludsuz, 

təmiz, dinc bir vaxtında  yağış başladı. Bu yağışın halına 

bələd olanlar heç fikir vermədi, bilməyənlərsə qaçıb 

gizləndilər. Naşı, xam çobanlar yapıncılarını çiyinlərinə 

atdılar, elə o an da yağış kəsdi. Ona görə də bu cür yağışa 

“Çoban aldadan” deyirlər...  

Qum-quma yağış...Qum yağışı da deyirlər. Qum 

yağışı elə kirmişcə yağar ki, heç islandığını da bilməzsən. 

Əkin-biçinçün çox  xeyirlidir. Qum yağışında bütün quşlar 

yuvasından çıxır, göyün göylüyündə oyun oynayırlar. El 

arasında belə ifadələr var: “Qum yağışı cücük çıxardar”, 

“Qum yağışına düşdüm, cücüyüm çıxdı...” “Cücük” sözünü 

araşdıra bilmədim. Məncə, tumurcuq sözünə yaxındır, 

“cecək” sözünə də qohumluğu ola bilər Amma Ərəş 

mahalnda Cücük adında kənd olduğu dəqiqdir. 

Yuxarıda ona görə dedim ki, böyük olan Xalq hətta 

ən xırda münasibətlərində belə, “boş yer”, yəni çiy, 
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işlənməmiş səmt qoymur, hər şeyi nizama salır, öz 

düşüncəsində düzən, səliqə yaratmasa gəlişməsi-inkişafı 

baş tutmaz. Bütün bunlar onun görüb-götürməyidir, onu 

gələcəyə alıb aparan proqramı da demək olar... 

  Bu mənada biz mənsub olduğumuz xalqı dərindən 

tanıyıb, öyrənib araşdırmalıyıq, boş yerə tərifləmədən 

doğrudan-doğruya fəxr etməliyik. Xalq özü bu haqda belə 

deyir; “Biliyini,-dərsini tərs oxumuş adam, yəni səviyyəsiz 

ziyalı yeri gəldi-gəlmədi xalqını tərifləyər, axmaq çoban 

itini tərifləyər, arvadağız kişi də arvadını...”  

Bayaq dedik, bir də deyək, Xalq öz münasibətlərində 

“çiy yer” saxlamaz. İrili-xırdalı bütün münasibətlərə göz 

qoymağı bacarar...Ona görə də bu cür deyimləri var, söz 

deyib, yaradıb, hər yerdə də özünə, daha doğrusu bizə 

baş ucalığı gətirib, gətirir də. Deyərlər, “Elin dinazı ağırdı” 

yəni elin təənəsi... Çəkdiyi dərdlərdə, acılarda da boş 

yerlər qoymayıb. Dərdi sarsılmadan nece çəkməyin, 

dərdli, sıxıntılı anları  nece yaşamağın da yollarını işləyib 

hazır qoyub...Vaxt olub göz yaşını içinə axıdıb, gizlədib ki, 

düşmənləri onun ağlamağını görməsin. Bunu özü daha 

dəqiq deyir. 
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   Gülənbirdə, 

                           Yol gedər, Güləbirdə, 

   Düşməni gördüm güldüm, 

   Ya qismət güləm bir də...  

 

   Kim sənəmdi, 

   Kim xandı, kim sənəmdi. 

   Gizli ağla, gözlərim 

   Bilməsin kimsə, nəmdi... 

Sarı Aşığın nağılını da ona görə misal gətirdim. Bu 

kiçicik nağılda öz mifaloji baxışlarını ifadə etməklə Xalq 

həm də özünün doğma, kəndi obrazını yaradıb... 

 

Urfanı... 
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1960-cı illərin sonlarıydı, Azərbaycan Dövlət Univer-

sitetinin filologiya fakültəsini bitirib Azərbaycan Dövlət 

Radiosunda işləyirdim. Ustad aşıq Hüseyn Saraclı 

Borçalıdan (Boççalı) qonaq gəlmişdi, Radionun səs yazma 

studiyasında üz-üzə oturmuşduq, saz havalarıyla bağlı 

sorğu götürürdüm. Ustadın yüzilliklərlə yaşı olan 

qaraçanaq sazı dizinin üstündəydi. Saza baxıb erməni 

kəndində oyuncaq “dar ağacından” asılan sazı 

xatırlayırdım, amma efirdə vaxtla bir başa üz-üzə 

dayandığın üçün vaxtın nece qiymətli olduğunu daha 

yaxşı anlayırsan, ona görə də Aşığa ayrılmış vaxtı almayım 

deyə o haqda danışmadım: 

-Ustad, bu günki saz dərsimizdə “Ruhani” 

havasından danışacayıq... Dinləyicilərimizi gözlətməyək, 

zəhmət olmasa... 

Aşıq sözümü kəsib: 

-Sən sazı bilənsən, -dedi, -  o havanın adına “Ruhani” 

niyə deyirsən bəs?! 

Mən çaşıb qalmışdım, dar ağacından asılan saz da 

yaddaşımda bilmirdim nə deyəm. 
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-Qoy bizi indi dinləyənlər də anlasın ki, bu havanın 

adı “Urfanı”dı, -dedi Aşıq. -Mollalar sazı görəndə az 

qalırdılar yiyəsi qarışıq dar ağacından assınlar. Bir fikirləş, 

saz havasının adına “Ruhani” deyərdilərmi, “Urfanı”dı bu 

havanın adı, bunlar eyni kök üstə olan üç qardaş havadı,; 

“Urfanı”dı, “Bəhməni”di, “Mansırı”dı. Ustaddar deyərdi 

ki, bu havaları yaradanın dərisini soydular... “Mənsuriyyə” 

adında muğam havası da həmin adamın  yaratdığıdı.  

1940-cı ilin sonlarında “darağacından asılmış” sazı 

unudub X əsrin sonlaında darağacında dərisi soyulmuş 

Həllac Mansuru və hürufiləri  xatırladım...Bu havanın da 

heç şübhəsiz, Həllac Mansurun yaratdığını, onun adıyla 

bağlı olduğunu düşündüm... 

 

Qodu... 

 

Deyərlər, yaz axşamlarının düşdüyünü bilməzsən, 

yaz axşamları obaya durna kimi enər... Bir də yamaca 

çıxarsız ki, lalələr elə düzülüb ki, elə bilərsən sərgiyə gəlib, 

canıyanmışlar, utancaq-ytancaq baş endəriblər, xalları, 

dəmgilləri də yanaqlarında. Lalələri belə görüb gəlinlər də 
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yaşındılar. Nənələr də göz qoyurmiş: -Gəlinimiz lalədən 

yaşmaq öyrəndi, -deyərlər, -baxın, yaşmaqlandılar. 

Məsəl var; “Urvan özündən olsa xəmirin küt 

getməz”... 

Bir də baxarsan dediyimiz belə bir yaz axşamlarında 

“buludlar qarın bağladı”, yer aradı ki, ayağını qoysun, 

sonra da bir dağa dirsəklənib “yumub tökdü”. Belə 

yağışlar uzun çəkər, yəni ayağı yer tutmuş buludun yağışı 

uzun çəkər... 

Hava yağışlı keçəndə kənd uşaqları yığışıb Qodu bə-

zəyərdik, dingəli, toqqalı bir gəlincik düzəldərdik, öz 

geyim-gecimimizi də dəyişib gülünc eliyərdik, düşərdik 

qapı-qapı...İp götürüb qırx düyün vurardıq, hər qapıda bir 

düyün kəsib, deyərdik: -bax, mən kəsdim, sən də kəs. 

Sonra da başlayardıq oxumağa: 

               Qodu- qodunu gördünmü, 

  Qoduya salam verdinmi? 

  Qodu gedənnən bəri, 

  Qırmızı gün gördünmü? 
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  Qodunun qızıl sancağı, 

  Günə düşdü yançağı... 

  Yağ gətirin yağlayaq, 

  Bağ gətirin bağlayaq... 

 

Nənələr də qabaqcadan: -Qoduya patava 

toxuyuram, -deyə-deyə patava toxuyurdular ki, gələndə 

uşaqlara paylasınlar. 

   Patavanı geyinək, 

   Gedək, günü gətirək. 

   Oyalıdı, oyalı, 

   Yumurtası boyalı, 

   Qodu ayağın sayalı, 

   Günün yağlı, boyalı... 
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Pay verməzlərin qapısında ayaq döyərdik, pay alana 

kimi əl çəkməzdik... 

   Ay çatma, çat, çatdadı, 

   Günün yanı çıtdadı... 

   Qoduya pay verməyənin  

   İlməsi ip tapmadı, 

    Ərişi üstdən addadı... 

 

Nənələr də düşərdi əl-ayağa:-ay gəlinlər, ay qızlar, 

Qodunun payını verin, yoxsa: 

 

 

Əllərimiz iş tutmaz, 

Hanamız əriş tutmaz, 

Yamağımız tikiş tutmaz. 

İynəmiz gözə dəyər, 
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Həvəmiz dizə dəyər 

Xalçasız, gəvəsiz qalarıq, 

Sığırsız, dəvəsiz qalarıq... 

 

Biz də pay alandan sonra səs-səsə verərdik: 

 

Dediyimim doğru olsun, 

Pay verənin oğlu olsun,                                        

Verməyənin qızı olsun, 

Yanağı qırmızı olsun... 

 

Beləcə, Günəşi gətirib gələrdik ... 

 

İlin belə çağında dədələr-babalar deyərdi:-ilimiz 

tumurcuq üstündədi, torpağa toxum atın, iliniz qalsın... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Torpağa çiyid-toxum atardıq, ilimiz qalardı... 

  

      

*** 

 

Beləcə...  Varsaqdan Baxşıya, Baxşıdan Ozana, 

Ozandan Akına, Aşığa qalan, dildən dilə, yaddaşdan 

yaddaşa, dövrdən dövrə keçən, kağızlara, kitablara yox, 

içimizə yazılmış atüstü, ayaqüstü tariximizə sığındım...  

 

“Çərşənbəqovdu” mərasimləri... 

 

Xalqda belə bir ifadə var: “Öyüdü deməsən qarğışdı, 

qarğışı deməsən alxışdı”. El-oba düşüncəsində hər bir 

günün öz sınağı var; çərşənbə günləri el arasında ağır gün 

sayılar. Ona görə də çərşənbə günü çöl işi başlamazdılar. 

Hana asmazdılar, uğura çıxmazdılar. Həmin gün adətən 

yarımçıq işlər görülərdi, bir də tənbəlləri çimizdirərdilər. 

“İşbilməzləri suya çəkin, ay tənbəl yiyələri!” Belə deyib 
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yarızarafat, yarıgerçək yarımçıq iş görənləri 

utandırardılar. 

Uğura, yəni səfərə çıxmazdılar, dedik, doğrudan da 

belədir, indinin özündə də elə ailə var, çərşənbə günü 

yola çıxmaz.  

Mən el, kənd, şəhər deyə bilmədim, sadəcə, bir ailə, 

deyə bildim. Çünki, düşünürəm ki, dediyim bu sınaq 

unudulub, sıxılıb bir ailə boyunda qalıb. Buna da, şükür, 

deyib araşdırmağımı davam etdirdim, bildiklərimi qələmə 

aldım. 

Eldə belə bir söz var: “çərşənbə, tərpənmə”. Bu 

ifadələr İl-Ay günündə, yəni ilin-ayın axır çərşənbəsinin, 

daha doğrusu, həmin çərşənbə gününün başlanğıcında 

işlədilərdi, bu yeni il günündə oynalınan bir mərasim 

oyunu idi; tənəkə doyərdilər, qazan tovlayardılar, at 

üstündə kənd yollarına çıxardılar, at sürərdilər, qamçı 

səsləndirib tüfəng atılardı. Buna da el arasında “Çərşən-

bəqovdu” deyərdilər. Beləcə, el-oba öz inancına, 

düşüncəsinə görə Çərşənbəyə daraşmış pis ruhları  qovub 

çıxardardı...  
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Amma onu da deyim ki, xalqın minillik yaddaşında 

çərşənbə adı yoxdur; gün adlarını öz doğma dilimizdə 

bərpa edə bilsək çərşənbə sözünə rast gəlmərik. 

Bazarertəsi, Xas, Duz, Süd,(Tək), Adna, Adnaaxşamı, 

Bazar... 

Bu mənada Xas günü sınanılmış ən yaxşı gün sayılır, 

Duz, Süd günləri həftənin ara-orta günləri olduğuna görə 

Elat-tərəkəmə günləri sayılırdı. Bu günlərə Həp-Hap-Xap 

günləri də deyilir. Qərbi Azərbaycanda, ölkəmizin qərb 

bölgələrində “Xap” adlanan günləri var. Bu söz məncə 

türk sözü olub “həp” sözündəndir; Bir, birləşmək-bərabər 

olmaq mənasındadır. Həmin anlayışda erməni dilində də 

işlədilir... Bu söz  özüylə hansı adət-ənənəni, hansı 

mənanı daşıyır? 

Kəndlərimizdə,-misalçün Şamaxı rayonunun Kərkənc 

kəndinə köçmüş Ermənistan türkləri bu minillik ənənəni 

Şirvanda da yaşatmaqdadırlar. Xapçı ailələr, yəni malqara 

saxlayan ona qədər ailə birləşir, həftəlik sağılan süd ara 

günlərdə bir ailəyə verilir. Beləliklə,- Xap kimdədi? –

Filankəsdə. “Duz günü sənin, Süd günü mənim...”. “Tək 

günü sənin, cüt günü mənim” ifadəsi də işlənir. Yəni on 

ailənin bir həftəlik yığdığı süd bir ailəyə verilir. 

Tərəkəmənin minillik təzrübəsiylə kəndin Həp dediyi 
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Birlik qış  azığını-azuqəsini düzəltmiş olur...Ərgən 

(yeniyetmə) vaxtlarımızda biz də belə edərdik, 

soruşardıq:-Xap kimdədi? Yerini öyrənib o evə qaymaq 

yeməyə gedərdik. Bunu ancaq yeniyetmələr edə bilərdi. 

Uşaqlara, yaşlılara ayıb sayılardı.. 

 

Pəhlivan bacı-qardaş... 

 

Bir odunçunun bir oğlu, bir qızı vardı...Kasıbçılıq idi, 

kişi meşədən odun gətirib satıb güzəranını keçirirdi; bir 

qarına ac, bir qarına tox yaşayırdılar.Bu minvalla uşaqlar 

böyüdü, yeniyetmə  çağlarına çatdılar. Oğlu işə-gücə 

meyilli deyildi, bacısı da onu kimi. Atası da səhərdən 

axşama deyinirdi:-Bu boyda boyunuzla heç oldunuz. 

Günlərin birində oğlunu da özüylə meşəyə odun 

qırmağa apardı: 

-Heç olmasa odun yarmağı öyrən,-dedi,-mən öləndə 

ac qalmayasan. 

Oğlu dinib danışan deyildi, atası nə deyirdisə kirmişcə 

qulaq asırdı... Nə isə atası odunu ulağa yüklədi, meşədən 
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çıxdılar. Bir çaya rast gəldilər. Ulaq çaydan keçə bilmədi, 

yük qarışıq dizlərini qatlayıb suyun içində yatdı. Ha 

dartındı ki, qalxsın, qalxa bilmədi. Atası bir oğluna baxdı, 

bir ulağa: 

-Ulaqcan da olmadın, -dedi, - xeyirsiz oğul, bir işə 

yaramadın.  

Söz oğlana nece təsir elədisə çaya girib ulaq qarışıq 

odunu çiyininə qaldırıb çayı keçirtdi. Odunçu qaldı baxa-

baxa, mat-məətəl... 

Elə-obaya söz yayıldı ki, odunçu oğluna vergi verilib. 

Amma odunçunun qızından hələ heç kəsin xəbəri yox idi. 

Bir gün qız gecə qardaşının çarıqlarını damın orta kərənini 

qaldırıb altına qoydu. Kərən palıd ağacından idi; iki boyun 

ulaq güclə sürüyüb gətirmişdi, qonum-qonşu da yığışıb 

damın üstə qaldırmışdı. 

Səhər açıldı, oğlan çarıqlarını aradı tapa bilmədi, 

çıxdı bayırda axtardı, qonum-qonşunun gözü onsuz da 

oğlandaydı, yığışıb tamaşaya durdular. Odunçu da 

gəldi,çarıq tapılmadı. Bir də baxdılar ki, qız qapıya 

söykənib gülümsəyir. Oğlan bacısına tərəf getdi: 

-Sənin işindi, ver çarığımı! 
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Qız orta kərəni göstərib: 

-Odu, ee, çarığın. 

Odunçu oğlu əl atdı kərənə, qaldıra bilmədi. Qız 

kərəni qaldırıb, -Götür, - dedi. -İndən belə bir özündən 

deyəndə beş də mənnən de... 

*** 

Deyimlər: “Qapını haramdan gözlə,yoxsa bərəkətin 

olmaz”. “Əlini işdən soyutma,bucağın isti olmaz”. “Yolu 

ulu tut, ayağın sayalı olar”. “El od başına yığılar, bacanı 

tüstülü elə”... 

*** 

 

 Çox düşündüm...düşünək; belə çıxır ki, biz içə yazıl-

mışlara, - yaddaşa, Sibirdən tutmuş Qafqaza, Qafqazdan 

tutmuş Balkanlaracan yayılmış yer adlarına, ayrı-ayrı 

millətlərin, xalqların düşüncəsində hələ də yaşamaqda 

olan izlərimizə inana bilmirik, yüz illiklərdir əlini hara 

uzadırsa bizdən yapışmağa məcbur olan qonşu xalqların 

danışdığı dilin tərkibini, yediyi yeməyi, çalıb oynadığı 

musiqini, yaşadığı adət-ənənəni, bir sözlə damarlarından 
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axan qana qədər etdiyimiz dəyişiklikləri görüb anlamaq, 

nəyin bizim, nəyin onun olduğunu bilmək istəmirik. 

Amma yalana inanırıq. Yalan da bildiyimiz kimi aparır, 

qaytarmır... 

 

Mayıs ayı- özək ayı... 

 

May ayına özək ayı da deyərlər, malın-heyvanın 

“göyə” çıxan vaxtı.... El arasında belə bir bağlama var: 

Yamacda sığır gördüm, yiyəsi haya çıxdı... 

Ikisi suya endi, səkkizi göyə çıxdı... 

 Sığır əsgi türkcəmizdə mal-qaraya deyərdilər, bəzi 

bölgələrimizdə indi də inəyə sığır, naxırçıya sığırçı 

deyirlər.  Sığır ana maralın da adıdır... Z. Həsənov “Çar 

Skiflər “ əsərində qeyd edir: 

 “Saka etnonimi “sağlam”, “sağ-salamat”, “saf”, “sağ 

(qol), Heyvan adı-maral (sığın)  və inək adları bildirən 

sözlər də bu kökdəndir...Həmin bu kökün əsasında bir sıra 

digər sözlər də meydana gəlmişdir”...(səh. 60)   
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Bağlamanın açmasına gəldikdə isə; on sığırın- inəyin 

səkkizi örüşə-göylüyə -“göyə” çıxır, ikisi də su içməyə, 

açması budur...Misal gətirdiyimiz bütün nümunələrdən 

görürük ki,  xalq düşüncəsi və bu düşüncənin ifadəsi 

əslində təbiətin özündən doğub. Bu da bir daha sübut 

edir ki, heç nə heç nədən ayrı deyil, Varlıqdakı, yəni  

təbiətdəki uyğunluqdur ki, hər şeyə düzən verir...Təbiətin 

özü, yəni təbiətin yaratdıqları obrazlı olduğuna, yəni çox 

mənalar daşıdığına görə, xalq da onun çox mənalı, obrazlı 

ifadəsini tapıb ifadə edir... 

 

 

Haxışda... 

 

 Durmaqdan oysan (usan) oğlan, haxışda 

 Baxmaqdan oysan oğlan, haxışda. 

 Eldən elə qız köçür, 

 Sən elə osan oğlan, haxışda... 
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 Araxcının badamı, haxışda, 

 Igid allam qadanı, haxışda 

 Qabaqca özüm qurban, haxışda, 

 Sonra kəndin adamı, haxışda... 

 

*** 

 

Yaylaq sazağında deyərlər, qocaların özündən çox 

sümüyü üşüyər. Harda od var, özlərini ora salarlar, əllərini 

ocağa tutub deyərlər: “Gorum ol, ocaq, gorumda yan...” 

 

 

Tənbəl... 

 

Bir kişinin bir tənbəl oğlu varmış...Kişi oğlunu 

evləndirir. Deyir, “bir it bir dərini sürüyə biməyəcəkmi”, 

evləndirim bəlkə düzəldi, adam oldu. Elə də eləyir. Oğlan 
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evlənəndən sonra daha da tərpənməz olur. “Ver yeyim, 

ört yatım.”  

Bir gün arvadı ev süpürürdü, tənbəl də oturmuşdu 

sobanın qırağında. Arvad güc-bəlayla onu ocağın o biri 

yanına keçirir ki, altını süpürsün. Tənbəl bayaq oturduğu 

yerə baxır, həsrətlə deyir: 

-Ay gidi dünya, insan quş kimi şeydi, bayaq 

hardaydım, indi hardayam... 

 

*** 

 

Bir tənbəl də tez-tez deyirdi: üçdə alacağım yox, 

beşdə verəcəyim yox, niyə işləyirəm, kimin üçün 

işləməliyəm. O gəlir deyir: qalx, bu gəlir deyir, qalx. 

Nolaydı qıymaqulada toğlu otaraydım, salmasaçaqda 

sağmal otaraydım, yayda camış, payızda at otaraydım. 

Qışda da bir yanım ağrıyaydı,ağrımın  üstə də beşini 

qoyub yaza kimi yataydım, bir yanımda toy olaydı, bir 

yanımda vay; toydan da pay, vaydan da pay...  

İndi görək bu tənbəl adamın istədikləri nəymiş? 
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Qıymaqulada deyir, toğlu otaraydım”. Qıymaqula 

otun yenicə cücərən çağıdır. “Cücük çağı” da deyirlər.  

Toğlu da ona görə hara qoyarsan ora sancılıb otlayar, heç 

çoban lazım olmaz.  Salmasaçaqda sağmal otarmaq 

istəyir. Sağmal, qoyunun sağılanlarına deyilir. Salmasaçaq 

otun dadlı, ballı vaxtıdı, sağılan qoyunun, yəni sağmalın 

qarnı bu vaxt doyar; çobana zəhmət verməz. Yayda da 

camış otaraydım deyir. Yayda camış ot yox, su axtarar, 

dədələr belə deyib, su tapıb girər içinə, bir də axşam üstü 

çıxar. Payızda da deyir, at otaraydım. Payız ayları kəhər 

atların soyuq aylarıdı. Yaylaqlardan, yamaclardan enərlər 

oba ətəyinə, çoban lazım olmaz...Beləcə, tənbəl də deyər; 

bütün bunlar mənim hünərimdi: 

 

Dağ başını qar alıbdı, 

Geyinməyə kürk gətir, 

Ipək əldən quymağı 

Ağ fətirə bük gətir. 

Yağca verin yağlanım, 

Balca verin ballanım, 
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Haça buynuzdan eydirmə, 

Qoç ətinnən döydürmə 

Verin yeyim, örtün yatım, 

Ağ taxtım, qızıl baxtım... 

 

 

Oğlaq... 

 

Bir qarı quzularını çaya çıxartmışdı, yəni ağırlığını-

yağırlığını yusun deyə, bilirdi ki, quzu tez- tez su səsi 

eşitməlidi, bu da el arası bir sınaqdı; deyərlər: quzunu çox 

yatırtsan övkə xəstəliyinə tutular. Ona görə də qarı 

quzularını çayın yaxasıyla aşağı-yuxarı gəzdirirdi. 

Quzuların içində bir oğlaq da, yəni keçi balası, vardı, 

birdən atdanıb düşməyə başladı. Qarı gülə-gülə dedi: 

-İndi suya düşəcək, nə tez başladı, bu?! 
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Dildə-ağızda belə bir ifadə yaşayır:“keçilərin şeytanla 

qohumluğu var”. Onu da deyirlər ki, “Dıbır keçilər qıza-

gəlinə pis baxarlar”...  

May ayında deyərlər, torpaq can gətirər. Qışda sirr 

yığar, martda, apreldə sirri cücərər, mayısda sir qalmaz, 

torpaq sirrini açar. Ona görə də dədələr deyib: “mayısdan 

baxanda payız görükər...” Yəni payızın varı-dövləti may 

ayından bəlli olar. 

Mayısda deyərlər, arxaclar  yamaca qarışdı. Arxac 

otuyla yamac otunu bir-birindən ayıra bilməzsən...Amma 

bilənlər vardı; güney otunu qüzey otundan, arxac otunu 

yamac otundan seçən bilicilər vardı... Südün, qaymağın, 

pendirin dadınnan bilərdilər ki, sürü hansı  dağın hansı 

yamacında otlayıb...Ot var, südü yağlı edər, ot var sulu 

edər. 

Arxac otuna sürü yaxın düşməz, çünki arxacda bitən 

otun dadı-tamı yoxdur, bir yekəliyi var, ona görə ki, arxac 

otunun bitdiyindən torpağın xəbəri olmaz; arxac otu 

peyin otudur. Ona görə də boylu-buxunlu, amma ürəksiz, 

qorxaq oğlanlara deyərlər, “arxac otudu”... 
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Əkin bayatıları... 

(holavarlar) 

 

   Sarı kəl kəsə dönər, 

   El-oba bəhsə dönər. 

   Dolaşalar pay istəyər,  

   Öküzlər səsə dönər, 

   Əlləş kəlim, çək kəlim, 

   Qaldım çöldə tək kəlim... 

 

 

 

   Düzləri  ək, xop döndər, 

   Sarı kəlim hop, döndər 

   Gün günorta olubdu, 
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   Ay xanım, yağlı göndər 

 

   Sarı kəlim naz eylər, 

   Quyruğu pərvaz eylər, 

   Xanımda insafmı var- 

   Xaşılı yağsız eylər. 

 

   Herik yeri, xam yeri, 

   Qan ayağı, qan yeri, 

   Tərpən ha, kəlim, tərpən, 

   Sökülübdü dan yeri... 

 

Holavarlarda işlədilən “xop”, “hop” sözü kotan hissə-

lərindəndir... 

Kotanlar cürbə-cür olurdu; ən böyüyünə “Qara 

kotan” deyirdilər, iri gavahanlı, -tutacaqlı kotanlar idi, on 
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boyun ulaq,- tapmacada deyilən kimi “səksən ayaq, qırx 

buynuz”, yəni iyirmi gəl qoşulardı. Açması kotan olan 

həmin tapmaca budur. 

 

  Bay ola, bayquş ola, 

  Bayquda yatan quş ola. 

  Səksən ayaq, qırx buynuz- 

  Bu nə dövlətli  quş ola?... 

 

Ağzı zoddu... 

 

Ən kiçik kotan cütdür, tək at qoşulur, ağacın 

kötüyündən düzəldilirdi.  Dəmir kotanların torpağa 

işləyən yerində el arasında “hop” deyilən iri, iti, kəsərli bir 

parça uzunsov polad olur, tez-tez də korşalır, yəni kəsərini 

itirir. Torpağı yaxşı yarmır...Onda həmin polad parçasını, 

yəni hopu dəmirçiyə aparırlar ki, itiləsin. Dəmirçi hopu 

körük odunda “pul kimi” qızardır, suyunu təzədən verir. 
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Suyu da gərək elə verəsən ki, sərtliyini itirməsin. Suyunu 

alandan sonra itilənir. İtiləndiyi yerə, yəni kəsərinə isə zod 

deyilir.Ona görə də tez- tez işlədilən belə bir ifadə var. 

“Filankəsin ağzı zoddudu...” El arasında kiməsə arxalanan  

adamlara “ağzı zoddudu” deyərlər... 

   

      

  Bayatılar ... 

 

Quşum gəl, hay quşum gəl, 

Qanadı  sınmışım gəl. 

Xalqlar ölər ayrılar, 

Diri ayrılmışım gəl. 

 

Armud ağacı haça, 

Əlim dolaşdı saça. 

Iyid ona deyərəm, 
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Sevdiyin ala qaça... 

 

Yaznan gəli, 

Sonalar yaznan gəli. 

Qəm yemə dəli könlüm, 

Başa yazılan gəli... 

 

*** 

 

Hansı ilin sərcəsi çoxdur, onda deyərlər, qarışıqlıq, 

dava-dalaş çox olacaq. Deyərlər, sərçələri suyla qovun ki, 

öcəşməsin, yoxsa dalınızla danışan çox olacaq...daşla 

qovanda daha çox deyinirlər, üstünüzə deyindirməyin. 

Ona görə də sərçələr topalaşanda üstlərinə su səpib 

oxuyardıq: 
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Haşa, haşa, bizdən haşa, 

Qarğışın dağa-daşa. 

Ardınca su sənin, su sənin...  

 

*** 

 

Deyərlər, ən yaxşı boya gicitikan boyasıdı, amma 

boyası alınar, tutmaz,  həm də qanın sevdiyi, qana xeyirli 

bitgidi, ye, qanın durulsun... 

Deyərlər, quraqlığı çayquşundan soruş... Axşamlar 

çay qırağında nəğməsini oxuyarsa bil ki, yağış yağacaq... 

     

 

Gül-çiçəyin sulu vaxtı... 
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May ayının ortalarında deyərlər, gül suyunun 

vaxtıdır, bəzi bölgələrimizdə buna “gül yağı” mövsümü 

deyilir. Qızılgülün suyu mayıs ayında az qalır şehə 

qarışsın, elə qarışır da. Qızılgüllər səhər tezdən elə şehli-

şehli yığılır, mis qazanlara doldurulur, sonra gülün üstü 

örtülənəcən su tökülür. Qoyulur ocağa. Şəki yörələrində 

“əngənə” deyilən qapaqla qazanın ağzı qapanır, yanları da 

xəmirlənir ki, gülün havası çıxmasın. Əngənənin qırağında 

balaca deşik olur, həmin deşiyə bir arşın uzunluğunda 

qamış taxılır, bir ucu da bağlanır güyümə, güyüm də axar 

suya qoyulur. Qazanın buxarı qamışla gəlir güyümə, orda 

da dönüb olur gül suyu, -gül yağı. 

 

*** 

 

Deyərlər:“Səhər gəzər obanı, axşam qızar dabanı”... 

“Atıcı atar qurd oynar, ağlı kəsən bir də oynar” 
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HƏKƏTLƏR – HEKAYƏTLƏR... 

 

Qərb bölgələrimizdə olaylara-olmuşlara “həkət” 

deyirlər. İndinin özündə də tez-tez işlədilən belə ifadələr 

var: “həkətini gördünmü?” “Başıma gələn həkəti 

eşitdinmi?” Mənə elə gəlir ki, “həkət”sözü hekayət 

sözünün qərb ləhcəsidə işlənən formasıdır. Mən bu kiçik 

hekayətləri toplayıb işlıəmişəm.  Beləliklə, eşitdiyim kimi: 

 

I hekayət... 

Quş dili bilən Ovçu Əhməd... 

 

Belə deyirlər ki, Ovçu Əhməd bütün canlıların,- hey-

vanların, otun çiçəyin, dilini bilirdi. Gülün çiçəyin yenicə 

açılan çağı Ovçu Əhməd yamaca çıxdı, amma ayağını qoy-

mağa yer tapmadı. Ayağını hara qoydu gülün- çiçəyin 

səsini eşitdi:  

-Əzmə məni. əzmə məni... 
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O yana baxdı, bu yana baxdı, dırnaq boyda boş yer 

gördü. Aygülü ayağının ucundaydı, əyilib Aygülündən 

soruşdu: 

-O kimin yeridi, niyə boşdu?! 

Amma Aygülü gecələr açıldığı üçün gündüzlər ağır 

eşidirdi, dinmədi, yaşılca-dəmgilli gözləri vardı altdan 

yuxarı Ovçu Əhmədə baxdı. Onun yerinə Sərçə gülü 

dilləndi: 

-Ora Qızlargülünün yeridi, gec gəlir, tez də gedir.  

Bəlkə də elə indi gəldi, ayağını qoyma ora... 

Sərçəgülü çox danışan idi, ona görə də adına sərçə 

gülü deyirdiər. Ovçu Əhməd güldü, yanında daş vardı, 

daşın üstünə çıxdı...Dədələr də ona görə deyib: “Gülün, 

çiçəyin Ovçu Əhmədi daşa dırmaşdırdığı vaxtdı...” 
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II hekayət... 

 

 Bir padşah vardı, onun da bir arvadı. Bir gün arvad 

padşaha dedi: 

-Mənə elə bir imarət tikdir ki, mən evdən baxanda 

bayırı görüm, bayırdan məni görən olmasın... 

Padşah ha fikirləşir, bir şey tapa bilmir. 

-Vəzir, vəkil gəlsin! 

Gəlirlər, amma onlar da bir çarə tapa bilmirlər.  

Padşah özündən çıxır:  

-Yeddi gün möhlət verirəm, -deyir, - çarəsini 

tapmasanız ikinizi də darağacınnan asdıracam...! 

Vəzirlə Vəkil əl-ayağa düşürlər: “neyləyək, nece 

eləyək?” 

Vəkil çoxbilmiş idi, əyilib Vəzirin qulağına dedi: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

-Bu ölkədə ən ağır çəkiyə gələn bilikdi, bilik də ağır  

olduğundan yuxarıda yaşaya bilmir, aşağıda axtaraq. 

Aşağıdan yuxarı ölkənin bütün bilicilərini yığdılar, 

amma bildim deyən olmadı. Darağacına bir gün qalmışdı, 

bir gündən sonra Vəzir, Vəkil qarışıq bütün bilicilər 

darağacından asılacaqdı... Axır-axırda eşitdilər ki, quş dili 

bilən Ovçu Əhməd sağdı. 

Gedirlər, Ovçü Əhmədi tapırlar. Ovçu Əhməd də 

məsələdən halı olub bütün quşları çağırır yanına: 

-Hə,-deyir,-bilirsiz sizi niyə çağırmışam. Deyin, görək 

neynəmək olar?  

Söz verirlər durnaya. Durna qalxır, boğazını uzada-

uzada bir təzə mahnı oxuyub qayıdır yerinə. Deyirlər, indi 

tovuz quşu gəlsin.  

Tovuz quşu gəlir; paah, yüz naz-qəmzəylə, “alışdım-

yandım”, ora baxır-bura baxır, heç nə deyə bilmir, özünü 

göstərib qayıdır yerinə.  

Qarğa söz alır, bir sağa-qırr eləyir, bir sola, boğazını 

arıtlayır ki, təzədən başlasın. Ovçu Əhməd deyir: 

-Hə yaxşı, aydındı, keç otur... 
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Sərçəyə söz verirlər. Sərçə çixır meydana, gözünü 

yumub ağzını açır, ürəyini boşaldır, heç kim də heç nə 

anlamır. Ovçu Əhməd soruşur ki, bəs bayquş hanı? 

Deyirlər, bayquş endir eləyib gəlmədi. Ovçu Əhməd 

deyir, - gedin ona çatdırın ki, ömrü boyu gündəlik 

yeməyini alacaq, gəlsin. 

Yüz minnətlə bayquşu gətirib gəlirlər. Ovçu Əhməd 

soruşur ki, hə, neyniyə billik, nə deyə bilərsən? Bayquş 

atdanıb yerini dəyişir. Ovçu Əhməd soruşur: 

-Niyə belə elədin, sən ki, ağır oturub, batman 

gəlirsən?  

Bayquş deyir: 

-Yurd yurddan sayalı gərək... 

Ovçu Əhməd deyir: 

-Yaxşı neyniyək, Padşah ölkədəki bilicilərin boynun 

vurduracaq?!  

Bayquş gözlərini yumub xeyli fikrə gedir... Belə 

deyirlər ki, bayquş çox yatağandı, tez-tez yatıb oyanır, 
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gözlərini açanda da dünyanı dəyişmiş görür, indi də 

oyanır, xeyli dörd yanına nəzər salır: 

-Onda gərək quşlar qırıla, -deyir. 

Ovçu Əhməd soruşur: 

-Nece bilirsən,  bilicilərmi qalsın, quşlarmı? 

Bayquş deyir: 

-Bilicilər azdı, bilicilər qalsın... 

Quş sümüyündən bir ev tikdirib padşahın arvadını da 

oturdurlar içində. Arvad evin içindən bayırı görür, 

bayırdan evin içi görünmür. 

Bayquşa da o vaxtdan gündə üç sərçə verirlər. Elə 

indi də deyirlər, bayquş gündə üç sərçə yeyir. Yeyib çəkilir 

bir qırağa, başlayır dünyanın fikrini eləməyə...  

Belə bir deyim var: “Bayquş hər yatıb- duranda 

dünyanı dəyişmiş görər. 

     

III hekayət 
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Ovçu Əhməd gördü səs gəlir, ayaq saxlayıb göy 

üzünə baxdı. Heç nə yox idi, quş da uçmurdu. Yan-

yörəsinə boylandı, səs lap yaxından gəldi. 

-Ovçu Əhməd! 

-Ovçu Əhməd!... 

Ovçu Əhməd elə bildi kəndin qızlarıdı. 

-Ay uşaq, kimsən? 

Yenə dörd yanına boylandı. Uzaqlarda yaşıl təpəliklər 

görünürdü... 

-Ooy, kipriklərimi yoldular!... 

Balaca qız uşağının səsiydi. Ovçu Əhməd güllərin 

çiçəklərin arasında quruyub qalmışdı. Öz qızları yadına 

düşdü, fikirləşdi ki, yəqin oyun qurublar. 

-Oy, əzildim! 

-Ooy sürməm sıyrıldı... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Ovçu Əhməd qanrılıb kəndə sarı baxdı; “gülül”, 

“südüyən”, “yemşan” komalıqlarının dibləri qaranlıq, 

görünməz idi. Elə qarasına qızlarının səslədi: 

-Ay qız, Yasəmən, Nərgiz, qayıdın evə, döyərəm sizi! 

Gülüş səsləri çölü-çəməni bürüdü, Əhməd qonum-

qonşunun qızlarını da səslədi: 

-Ay qız Çiçək, Bənövşə, Süsən, Lilpar, ay şeytanlar, 

çıxın görüm hardasız? Ax Lalə, babana deyəcəm, çıx 

kolluqdan, utanma. 

Allı-yaşıllı çəmənlik boyu yenə gülüş səsləri yayıldı, 

sonra bayraq küləyi kimi bir əsim yel əsdi, güllər-çiçəklər 

dalğalanıb yelləndilər... 

-Ooy, biz-biz idik, Ovçu Əhməd, 

Bir çəmənlik qız idik.   

Bizi əzdilər, Ovçu Əhməd, 

Çəmənliyə düzdülər... 

Səs Ovçu Əhmədin ayaqlarının ucundan gəlirdi.Ovçu 

Əhməd  yavaş-yavaş otluğa, çiçəkliyə çökdü;  quş 
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civiltisinə oxşar yüzlərlə səs bir-birinə qarışa-qarışa aləmi 

bürümüşdü. Əzilib qırmızısı qan kimi ləçəyinə dağılmış 

çiyələk Ovçu Əhmədlə üz-üzəydi: 

-Ayağını qaldır, Ovçu Əhməd, Laləni əzdin... 

Ovçu Əhməd gözlərini çiyələyin qanamış yanaqlarına 

dikdi, çiyələyin xallı, dəmgilli baxışları Ovçu Əhmədə 

zillənmişdi, səs çiyələkdən gəlirdi. 

-Məni də sən əzdin, Ovçu Əhməd, hələ çox yaşaya-

caqdım, sənin qızın payızağzı dərib meyvəmi yeyəcəkdi. 

Ovçu Əhməd ayaqlarının ucuna qalxdı, ayağını 

qaldırdığı yerdən də Lalənin səsi gəldi: 

-Ovçu Əhməd yaxın dur, cənə söykənim, yıxılacam 

indi. 

Ovçu Əhməd ayaqları altına baxdı, təzəcə buta 

bağlamaqda olan Lalə başını torpağa qoymuşdu. Ləçəkləri 

balaca quş qanadları təki cırpınırdı. 

-Anam bu yamacdandı, Ovçu Əhməd, atam o 

yamacdan. Bununla min dönəmdi gəlirəm... 

Ovçu Əhməd Laləni dikəltdi... 
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-Çox sağ ol, Ovçu Əhməd, kökümü də bərkit,-dedi 

Lalə.-Min birinci kərə də gələcəm. 

Ovçu Əhməd Lalənin dibini bərkitdi. 

Bayaq nəfəsini içinə çəkmiş kimi görünən çəmənlik 

təzədən səs-səsə verib oxumağa başladı... 

-Oy, ooy, Ovçu Əhməd, bu gün sevgi günüdü ... 

Bir çırpım külək əsdi, bu sevgi küləyiydi, o yamacdan 

bu yamaca sevgi qoxusu gəldi, Nərgiz bu yamacdan o 

yamaca  duyduğu sevgi qoxusuna açıldı, dəmgillərinə, 

xallarınacan sığallanıb nazlandı: 

-Ooy, Ovçu Əhməd, nə yaxşı ki, gəldim yer üzünə,- 

dedi. 

Ovçu Əhmədin başı üstündə quşlar sevinə-sevinə 

qanad döyürdü, sular çöllərin sazını çalıb, sözünü oxuya-

oxuya  keçib gedirdi. Hər şey bir-birinə bağlı, bir-birindən 

asılı olduğundan varlıq qurulu bir tamaşa kimi göz 

qabağındaydı... 

Kəndin camaatınınsa bundan xəbəri yox idi; öküzləri, 

kəlləri qoşub yer əkirdilər. Kotanlar yeridikcə ordan bura 

nəyinsə yavaş-yavaş səs eləyə-eləyə cırıldığı hiss 
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olunurdu. Ovçu Əhməd bilmirdi bu çağacan hardaymış, 

otların, çiçəklərin,  quşların, heyvanların dilini bilənəcən 

nə ömrü yaşayırmış. Yer-göy başdan ayağa duyğuymuş, 

indi bilmirdi ayağını hara qoysun. Gəlib bir daşın üstünə 

çıxdı. Birdən-birə qavrayıb alışa bilmədiyi duyğuların 

çoxluğundan özündən gedib daşın üstə uzandı...Aradan 

nə qədər keçmişdi bilmirdi, gözlərini səsə açdı. 

-Bacılı, bacılı, tanıyırsanmı bu adamı? 

-Tanıyıraım, Adam atanın oğludu. 

-Hə, toruna ceyran düşdü, açdı buraxdı. Çaya daş 

atmadı ki, balığa dəyər, göyə daş atmadı ki, quşa dəyər. 

Oxu oxdanında, yayı çiynində, kəməndi qolunda, xəncəri 

qınında...Ona görə də bütün canlıların dilini bilir indi... 

Amma Vaxt gələcəyə yalançı çiçəklər hazırlayırdı, 

Vaxt yalançı quşlar yaradacaqdı...Yalanınsa dili yox idi. 

Ona görə də gələcəkdə heç nəyin dilini anlamaq 

olmayacaqdı... 

Ovçu Əhməd dikəlib daşın üstündə oturdu, başını 

qaldırdı ki, iki ağ göyərçin nar koluna qonub danışırlar. 
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-Baclı,bacılı, o bizim qardaşımızdı, yatmışdı, oyatdıq. 

Saya sal, gedək. 

Hərəsi qanadından bir ağ lələk saldı, lələklər uça-uça  

gəlib Ovçu Əhmədin üstünə düşdü...Gələcəyə yaxşı ki, 

hələ çox vardı... 

Güllər-çiçəklər, süsənlər-sümbüllər yenə səs-səsə 

verib oxyurdular... 

Ooy, oy Ovçu Əhməd, 

Çiçəklərin qardaşı. 

Bıçağı qan görmədi, 

Xəncəri gün görmədi. 

Tor atdı balıqlara, 

Toruna özü düşdü. 

Çıxdı, kəklik ovuna, 

əlinə qan izi düşdü. 

Ooy, Ovçu Əhməd 

Çiçəklərin qardaşı.... 
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IV hekayət... 

 

Səhər tezdəndi, sərçələr dil-dil ötür, dünən 

dediklərini bu gün də çeynəyib tökür, balaca bağçada ağız 

deyəni qulaq eşitmirdi. Ovçu Əhməd də yuxudan təzəcə 

oyanmışdı, daha çox şüşə qırıntılaına bənzəyən quş 

səslərindən bir şey anlamağa çalışırdı. Hələlik heç nə 

anlaşılmırdı, dayanıb səslərin durulmağını gözləyirdi. 

Qaraboyun, daha çox torağaya oxşayan ata sərçə, uçub 

onunla üz-üzə budağa qondu: 

-Salamlaşırıq bayaqdan... Üstümüzdən gecə keçib, 

balaca iş deyil, bu. Sənin də sabahın xeyir, Adam! Hara 

gedirsən yenə?  

-Arvad axşamnan atası evinə getmək istəyir,-dedi, 

Ovçu Əhməd. 

Həyətin o başında göylüyə hörüklənmiş atlar 

başlarını döndərib oxrandılar; bu atların soruşmağıydı: 

“Gedirik yenə?” 
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Alapaça daylaq həyətin bu başından o başına 

anasının yanına qaçdı: 

-Gedirik! Gedi-irik! 

Ala it komasından çıxıb silkələndi, uzun ala tüklərini 

çırpıb həyətə göz gəzdirdi... Bir azdan hər şey onun 

umuduna qalacaqdı. Qorxusuzluqdan, işsizlikdən korşalıb 

ağırlaşmış səsiylə astadan hürdü, bu onun: 

-Bur-rr-dayam... -deməyi idi. 

Arvad getdikləri üçün qazları qaz damından 

çıxartmadı, üstəlik qapısının ağzına bir ağac yenə keçirdi. 

Qapının o üzündən : 

-Batdıq, -dedi, erkək Qaz. -Acından qırılacağıq. 

-Səni görüm, məni kimi tükün əllərdə qalsın... -Anaş 

Qaz dimdiyini doldurub yenə nəsə demək istəyirdi 

arvada. Erkək Qaz: 

-İşin yoxdu, -dedi. -Əri bizim dili bilir, eşidər ayıbdı... 

Qarğış eləmə, yenə hər nədi, yiyəmizdi. Mən yiyəsiz 

qalmağı görmüşəm, bunnan da pisdi. 
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Ovçu Əhməd qaz damının qapısına sarı gəldi, istədi 

qapını açsın, dönüb arvada baxdı: 

-Yazıqdılar, qırma bunları acından, burax çölə. 

Arvad hikkə içində əllərini belinə qoydu: 

-Sən indi birdən-birə mal qədri bilən oldun? Mən 

özüm nə yeyirəm ki, onlara da nə verəm... 

Ana Qaz hirsindən qapının taxtasını dimdiklədi, o 

birilər də yaxınlaşdılar, analı-balalı qapını çeynəməyə 

başladılar. Deyinə-deyinə, söylənə-söylənə dimdiklərini 

taxtaya döydülər. Tıqqıltı həyəti başına götürmüşdü... 

Arvad yır-yığış eləyirdi, daha doğrusu, atası evinə 

aparmaq üçün bir şey tapmadığına görə əlinə keçəni ora-

bura tullayırdı. Boynu ponpullu anaş toyuq da arvadın 

yan-yörəsində küllənirdi, dimdiyinin ucunda qığıldadı: 

-Yumurtam var, məni belə qoyub hara gedirsən? -

dedi. 

Arvad əlindəkini əl ayağına dolaşan toyuğa tərəf 

atıb: 
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-Kiş, kiş, xeyirsiz, mən kimnən yarımışam ki... -Ərinə 

söz atırdı. 

Bunu toyuq da başa düşdü, gözlərini süzdürə-

süzdürə Ovçu Əhmədə baxdı: 

-Ər deyil ki, elə bil dən torbasıdı, - dedi, aralandı.-

Arvadağız... 

Toyuğun sözü doğrudan da Ovçu Əhmədə toxundu, 

dümələnə-dümələnə Xoruza sarı gedən toyuğun ardınca 

baxdı. Xoruz boğazını arıdıb qanad çırpa-çırpa xoruzlandı: 

-Gündüz dalaşdıqlarını baxma, -dedi, -gecə bir-birinin 

qucağınnan çıxmır.  

Toyuq gözlərini o yandan belə dolandırıb yenə 

süzdürdü, bir anlığa bozumtul pərdə gözlərini örtdü, 

sonra da qanadlarını qaldırıb özünü yellədi... 

Arvad elə bil toyuğu indi gördü, toyuq burcuda-

burcuda özünə yer eşirdi. 

-Bu yoluq bostanı eşəcək, -dedi, arvad, toyuğu ərinə 

göstərdi. -Sən atları yəhərlə mən bunun ayağının 

patavasını- papucunu geyindirim.  
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  Toyuq qorxusunda az qaldı uçub getsin, özünü ora-

bura vurdu. Arvad qayım parçadan tikdiyi şapşapları 

gətirib bərkdən: 

-Yass,yass,-dedi. 

Toyuq qanadlarını gərib hardaydısa orda çöküb 

arvadı gözlədi. Arvad papucları toyuğun ayaqlarına 

geydirib, ora-burasını əlləşdirdi. 

-Ymurtası var ki, bunun...-Elə ehtiyatla yerə qoydu ki, 

elə bil doğrudan da əlindəki yumurtaydı.  

Ovçu Əhməd də dedi: 

-Yazıq bayaqdan ayaqlarına dolaşa-dolaşa onu 

deyirdi... 

Toyuq hinə sarı getdi ki, yumurtlasın, amma onu da 

bilirdi ki, hələ tezdi. Boğazını uzadıb hinə baxdı; 

yumurtaya bənzər bir şey vardı hində. Gözlərinin 

qabağında ağlı-qaralı xeyli cücə canlandı. Yumurta 

üstündə həmişə gözlərinə belə şeylər görünərdi. Elə bu 

cür də, yəni, gözləriniun önündə ağlı-qaralı cücələr hinə 

yatdı. 
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Evdə adam olmadığından ala itin itliyi tutmuşdu. 

Qulaqlarını şəkləyib hər səsə hürürdü. Qazlar arakəsmədə 

qığıldaşır, ana baladan, bala atadan soruşurdu: 

-Nolub? 

İtin səsində qorxu yox idi, eləcə, burdyam, deyirdi... 

Yumurta anaş toyuğun içiylə Ay goy üzüylə süzdüyü 

kimi süzə-süzə yol gəlirdi. Bunun azacıq acısı olsa da 

toyuğa ləzzət eləyirdi. 

Kənddə səssizlik idi. Bir quşlardı, itin səsinə, qazların 

qığıltısına bağlı yumurtadan çıxandan nə deyirdilərsə indi 

də onu deyirdilər. İt seyrək-seyrək hürürdü. Elə bu səsə 

görə də Ovçu Əhmədin həyəti “ala itdən manşır” idi. 

Obanın o başından ala itin səsini tanıyırdılar. 

Amma qazların da Ala itin də, Anaş toyuğun da, hələ 

evin künc-bucağında  yuva qurmuş həyət quşlarının da 

gözü yoldaydı ki, Ovçu Əhmədin arvadı Sarı Sarıca nə vaxt 

gələcək, əlindən-ovcundan düşəni dənləyib yeyəcəklər. 

Yaddaşlarının qurtaracağında bir balaları, bir 

yuvaları, bir də Sarı Sarıcadan özgə heç nə yox idi. 
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Anaş toyuq yumurtlayan kimi yüp-yüngül oldu. 

Atdanıb tara çıxdı: 

-Bir yumurta-aaa yumurtlamışam!... 

Həyətdə heç kəs yox idi. Toyuğun səsini qonum-

qonşu eşidirdi. Ovçu Əhmədlə arvadı onda atların belində 

yol gedirdilər...  

 

V hekayət... 

 

Ovçu Əhməd arvadı Sarı Sarıcayla qonşu kəndə 

gedirdilər. Hərəsi bir ata minmişdilər. Arvadın atı 

daylaqlıydı. Yanaşı addımlayırdılar. Yamacda adamlar 

göründü, ocaq qalamışdılar... 

-Yandıı-ım!... 

Güllərin-çiçəklərin səsi gəlirdi. Ocağın istisindən, 

tüstüsündən kollar-komalıqlar içini vururdu. Nar ağacı 

öskürüb üstündən narlarını saldı, çəkilib dərisinə-qabığına 

sığındı, yəqin ki, bu onun ağlamağı idi. Yaxınlıqda ox atıldı, 
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oxdan lap tüfəng səsi gəldi. Yal-yamac bərkdən içini 

çəkməyə başladı... 

Ovçu Əhmədin üz-gözü qırış-qırış olmuşdu. 

-Niyə ağlayırsan, ağlarqalmış, nolub? Qan-yaş 

tökərmi kişi də? Ayrı arvad istəyirsən, açığını de?! - Sarı 

Sarıcaydı. 

Ovçu Əhməd başını qaldırıb: 

-Kimdi ağlayan? -dedi. 

-Bə nəyin fikrini eləyirsən? Mən fikir eləməliyəm ki, 

sənin kimi ərim var. Nə əynim geydi, nə qarnım doydu... 

Ətrafdakı ağaclardan, otlardan, çiçəklərdən gülüş 

səsləri gəldi. Ovçu Əhmədin kefi duruldu, yan-yörəsinə 

baxıb gülümsədi. Onun belə gülümsəməyi arvadı lap 

özündən çıxartdı, atın üstündən əllərini ərinə sarı uzatdı: 

-Kül dəli başına, bu da mənə ər olub, dilbilməz! 

Elə bu vaxt daylaq kişnədi: 

-Ana-aa, yorulmuşam. 
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At Sarı Sarıcanın altında boynunu döndərib oxrandı: 

(“oxranmaq” sözünü yadınızda saxlayın, sevin, həmişə 

lazım olacaq, hər heyvanın özünün istəyini bildirmək 

ifadəsi var; it cənsiyər, yalmanar, şırvanar, bu hürmək 

deyil, nəsə istəməkdir, eləcə də qoyun imrənər, at da 

oxranar):  

-Özün gəl, -dedi, - neynim yorulmusan. Gör nə qədər 

yüküm var, biri belimdə, biri belimdəkinin qarnında, biri 

də öz qarnımda, səni harama götürüm?! 

Ovçu Əhməd daha özünü saxlaya bilmədi, bərkdən 

güldü. 

Sarı Sarıca acığından özünü didişdirdi, sonra atdan 

düşüb yalı yolu,yəni tərsinə getdi. 

-Sənnən bir addım da atmaram daha,-dedi.-Sənin 

fikrin məni dəli eləməkdi. 

-Qayıt yaxşı, bir də gülmərəm. 

Kəhər at Ovçu Əhmədn altında oxranıb ana ata, yəni 

madyana baxdı: 

-Bunların gününə bax. 
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-Özləri bilər,-dedi madyan.-İnsan nə elədiyini nə vaxt 

bilib ki. Otunu otla, biz onların işinnən baş açammarıq... 

Ovçu Əhməd atdan enib arvadının ardınca getdi. 

-Qayıt, yaxşı, sənə gülmürdüm. 

Azca aralıda sürü otlayırdı. Bir qoyunla bir qoç 

sürüdən çıxıb Sarıcaya tərəf  gəldilər. Qoç imrənib: 

-Bu dəfə quzun mənə oxşayacaq,-dedi. 

Qoyun sürüdəki qoçlara baxdı: 

-Onu hələ bilmək olmaz, -dedi, atdanıb dərənin o biri 

tayına keçdi. -Gəl dalımca... 

Qoç burma buynuzlarını silkələyə-silkələyə dedi: 

-Mən sənə Ovçu Əhməd deyiləm ki, arvad dalınca 

düşəm... 

Ovçu Əhməd arvadına çatmışdı, qoçun dediyini 

eşitdi, təzədən gülüb geri qayıtdı. Atını minib yolunu 

getməyə başladı. Sarı Sarıca qışqıra-qışqıra onun ardınca 

qaçırdı. Qoyun da qayıdıb dərəni keçdi, burmabuynuz 

qoçun ardınca düşdü...  
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VI hekayət... 

 

Ovçu Əhməd həyətdəki kirkirə daşının üstündə otur-

muşdu, arvadının deyintisindən üzünün tükləri biz-biz ol-

muşdu. İstəyiridi, arvadının cavabını versin, desin ki, mən 

neynim sən var-dövlət istəyirsən. İstəyirsən, xan arvadının 

evi kimi evin olsun, sən də olasan xan arvadı. Mən bunu 

bacarmıram, neynim... Bayaqdan istəyiridi belə desin, 

amma bir anaç qazı vardı, qazların arasından ayrılıb gəlib 

Ovçu Əhmədlə üz-üzə durmuşdu, kipriksiz göy gözlərini 

süzdürə-süzdürə deyirdi: 

-Ovçu Əhməd, aadı (qətiyyən) arvadını qınama, 

arvadın düz deyir. Mən də bayaqdan öz kişimə deyirəm. 

Deyirəm, boynunu yoğnudub yanımda nə qazdanırsan, on 

baş külfətik,-Anaş qaz burda qanadının birini gərib 

lələklərini göstərdi.-Düz on baş, saxla bizi, yedirt, ot tap, 

dən tap. İnsanlar elə doğru deyirlər ki, mal yiyəsinə 

oxşayar...Sənə oxşayıb daa. 

Ovçu Əhməd qazın belə deməsinə bərkdən güldü. 

Ərinin öz-özünə gülməsi yenə arvadı özündən çıxartdı: 
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-Nəyə gülürsən, -dedi, - may gülü kimi?!   

Ovçu Əhməd çöllüyə-çəmənlyə doğru boylandı ki, 

görsün maygülü arvadının dediyini eşitmədi ki. amma tez 

də yadına düşdü ki, payıza yaxındı, maygülü qayıdıb 

gedib. Qaymaq çiçəyininsə lap söz anlayan.yetişmiş, 

anlaqlı vaxtıydı, ləçəyini şeşəldib qulaq asırdı: 

-Qoy maygülü gəlsin, xəbər verəcəm hamısını. -dedi 

qaymaq çiçəyi. -Gör bir, dalca danışır. 

Ovçu özünü saxlaya bilmədi, yenə güldü. Arvad 

əllərinin içini göstərdi: 

-Belə arsız olduğun üçün evin-eşiyin qaz örüşü kimi 

qupquru qalıb... 

Arvad belə deyəndə anac qaz boğazını irəli uzadıb 

erkək tayına tərəf getdi: 

-Görürsən, səni deyir, utan, adın alaitdən manşırdı. 

Alait komasına girib yatmışdı, bunu eşidib çıxdı, 

yuxulu-yuxulu bir-iki ağız hürdü: 

-Məndə işin olmasın... 
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Ovçu uğunub getmişdi, artıq heç nə eşitmirdi. Elə bu 

vaxt gördü, erkək qaz anac qazı da yanına salıb deyinə-

deyinə gəlir. Gəlib çəp-çəp Ovçu Əhmədə baxdı: 

-Arvadına deynən, aramıza qalmaqal salmasın. 

Hardan alım mən buna, təzə yeri, örüşü. Hər yan quru 

qalıb, bir qarış yerin yüz yiyəsi çıxıb... 

-Arvadına lazım olanda tükümüzü belə yolur baa-ax.-

Anac qaz qanadlarını açıb yığdı, gözlərini süzdürə-süzdürə 

dedi. 

-Əvəzində də heç nə vermir. Arvadın deyilmi? Başa 

sal, bizə pis baxır, ac saxlayır. Mən boyda qaz, yarı yaşımı 

keçmişəm, acınnan toyuğa oxşayıram. Arvadın bilsin ki, 

bunnarın hamısı borcdu üstünüzdə...Mən neynirdim bu 

qədər balanı, yetim onlardan yaxşı yaşayır. -Erkək qaz 

boynunu döndərib burdan ora palçıqlı, bulaşıq suda qum 

yeyən balalarını göstərdi. -Odu bax, acından başlarını 

sudan çıxartmırlar, qum yeyirlər. Arvadın elədi hamısını, 

yumurtaları yığıb qoydu bu ayağısürüşkənin altına... 

Anac qaz: 

-Neynim, heç özüm istəyirdim ki,-dedi,-üstümə xəlbir 

keçirdib güclə yatırtdı. Bala saxlamaq vaxtıdımı indi, 
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aclıqdı, odu eey, hamısı qum yeyir. - O da dönüb 

balalarına baxdı. -Çoxu da heç mənim yumurtamnan 

deyil. 

Qazların səsi həyəti başına götürmüşdü. Arvad 

birdən süpürgəni götürüb qazların ikisini də döyəclədi: 

-Bunnar da vaxt tapdı, gör nə hay-küy salıblar. 

Erkək qaz yenə nəsə demək istəyirdi, süpürgə düz 

başından dəydi: 

-Tüpürüm belə yaşamağa, - balalarına sarı getdi, 

boynunu döndərib yenə Ovçu Əhmədə baxdı. -Aparın 

hamımızı satın, sizdən qaz saxlayan olmaz. Ya da kəsin, 

yeyin. Belə yaşamaqdan ölmək yaxşıdı. 

Ovçu Əhməd tut ağacının dibində oturub mat-

məətəl gah arvadına baxırdı, gah qazlara.    

-Bu ağacı da qurudacam, -dedi, arvad. -Sabunnu su 

töküb dibinə, qurudacam. Elə eləyəcəm ki, oturmağa bir 

kölgəlik tapmayasan. 

Ovçu Əhmədin doğrudan da ağac indi yadına düşdü. 

İri, qollu-budaqlı tut ağacı idi. Budaqlarında xeyli quş 

vardı, susub dinləyirdilər. Arvad belə deyəndə ağac 
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tərpəndi, susuzluqdan bərkimiş dibi bir neçə yerdən 

çatdadı, nəfəs dərib nəsə demək istəyirdi ki, Ovçu Əhməd 

səhəngi götürüb suyunu ağacın dibinə boşaltdı, ağac 

dərindən: 

-Oxqay... -dedi.   

 

   VII hekayət... 

 

Hər yan ağappaq işıq içindəydi, amma birdən birə 

hava qaraldı... 

Çobanəppəyi bayaq günə dikəlib havanı içirdi. Çən-

çiskin gəlib havanı qaraldan kimi bürüşüb ləçəklərini 

üstünə çəkdi... 

Azca aralı dağbənövşəsi qayanın güneyində fikirli-

fikirli dayanmışdı, üstündən çiskin addadıqca nəmlənirdi. 

Ovçu da atını həmin qayanın tuşunda saxladı. Dörd 

yanına boylanıb atın yalmanını sığalladı: 
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-Çoban Aykəmin arxacını kimnən soruşaq? Belə tapa 

bilməyəcəyik... 

At yedəyində dartınıb oxrandı: 

-Mən də bilmirəm, bircə yol getmiş olsaydım 

tapardım. 

Qayanın dibindən səs gəldi: 

-Sağa get, Ovçu Əhməd, bax, o bələni aş... 

Ovçu qayaya sarı əyilib gülümsədi. Bayaqkı 

çobanəppəyi qayaya söykənib saçaqlarını sallamışdı: 

-Ovçu... -Çobanəppəyi yenə nəsə demək istəyirdi. 

-Sən ayaq altda bitdiyinə görə kobudsan, -

dağbənövşəsi bir az aralıda özü-öz şehini çırpıb 

qoxulanırdı, bu sözləri çobanəppəyinə dedi. 

-Ağıllı danış, mən Ovçudan min yaş böyüyəm,-dedi, 

çobanəppəyi. 

Bir kökdən çıxıb beş özəyə ayrılmışdı, beşi də dönüb 

bənövşəyə baxdı. Bu sözü də hansı özək dedi, nə 

dağbənövşəsi bildi, nə də Ovçu Əhməd. 
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-Bu il gələnsən, hamı bilir bunu. 

-Sən gəldin ki, mən varam, sən gedəcəksən, mən 

yenə qalacam. Sağa get, Ovçu Əhməd, çoban Aykəmin 

arxacı sağdadı... 

Sağ bələni aşanda Aykəmin arxacı göründü...Ovçu 

Əhməd dayanıb tamaşa eləyirdi; həyat öz nizamıyla 

davam etməkdəydi. Bir az aralıdan çay axırdı, çayın 

qırağında bir madyan otlayırdı, Ovçunun kəhər atını 

görüb kəsik-kəsik kişnədi: 

-Gəl məni dişlə...Gəə-əl! 

Dələmə tutmaq  vaxtı olduğundan bir-birinin ardınca 

arxaca çoxlu sərçə uçuşdu. Balası olan da olmayan da 

balasını səsləyirdi. 

-Yem tapmışam, dən tapmışam, gəə-əl!... 

Sonra arxacdakı göy it bir-iki ağız hürdü. 

-Ovçu dostumuz gəldi. 

Çoban Aykəm də itin səsindən bildi ki, dosta hürür... 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

   VIII hekayət... 

 

Göy it başını qollarının üstə qoyub sözlü-sözlü Ovçu 

Əhmədə baxırdı. Gün batmışdı. Günün batdığına görə səs-

küy də yer üzündən işıq kimi çəkilib getməkdə, 

azalmaqdaydı. Yüngül, çevik yaylaq quşları deyinə-deyinə 

diblərə çəkilirdilər... 

Hava qaraldıqca yan-yörədən ətrafa gizli-gizli 

narahatçılıq yayılmaqdaydı. 

Yaylağa zil qaranlıq çökdü. Hava buludlu olduğundan 

ay-ulduz görünmürdü. 

Kəlin toğlu (yəni buynuzlu, qonur üzlü) başını qoçun 

buynuzlarına sürtdü: 

-Dərədən canavar iyi gəlir...! 

Arxac ocağının qırağındaydılar. Ovçu patavasını 

qurudurdu. Qoç sürüdən aralanıb mələdi, o da: 

-Havadan canavar iyi gəlir, -dedi. 

Çoban Aykəm qonağın narahatçılığını görüb: 
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-Sürü canavar duyub, ona görə mələşir, -dedi, üzünü 

uzaqdan mağara ağzı kimi görünən dərəyə tutub qışqırdı. 

-Hey, ağzıyanmış! 

Sürünün üstünə elə bil su səpdilər. Dincəlib təzədən 

yatışdı. Səssizlik çökən kimi burma bynuz qoçun tükləri 

biz-biz oldu. Ovçu Əhməd nəzərlərini qaranlığa dikib 

gülümsəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, çoban Aykəm də bütün 

canlıların dilini bilir. Elə bu vaxt yuxarı qayalıqlarda 

canavar uladı. 

-Auu-u! Tufan qopacaq, ildırım çaxacaq, auu-uuu! 

Baxtım oyanacaq, sürü bölünəcək, mənim olacaq, au-

uuu! 

Arxacın ətəyindən də göy it hürdü, canavara cavab 

verirdi: 

-Yiyəm qara dəmgilli, axsaq qoyunu kəssin, versin 

mənə, mən yeyim, sən gəl, görüm mənə neyniyə 

bilərsən?! 

Canavar yerini dəyişmişdi, başqa yöndən uladı: 

-Ələ baxan, nökər, sənin özünü də parçalayacam. 

Mənnən olub, məni tanımayan satqın! 
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Çoban Aykəm üzünü qaranlığa tutub yenə qışqırdı: 

-hey, ağzıyanmış! 

Ovçu Əhməd gördu çoban Aykəm bundan o yana bir 

şey anlamayıb: 

-hürən hansı itdi?-soruşdu. 

-Göy itdi, başqa itim yoxdu. 

-Bəs, sürüdəki dəmgilli, axsaq qoyun hansıdı? 

-Onu neynirsən qonaq? 

-Kəs onu!  

-Sən mənim sayılan-sanlı qonağımsan, bu nə sözdü 

danışırsan. Sənə burmabuynuzlu... 

-Yox, axsaq qoyunu kəs, ver göy itə. 

Çoban axsaq qoyunu kəsib göy itə verdi. 

-Bunu başa düşmədim,-dedi. 

-Sabah başa düşərsən... 
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Elə bil Ovçu Əhmədin bu sözünə bənd idi; ildırım 

çaxdı, şimşək oynadı, sürü ayrılıb iki yerə bölündü. 

Iyirminci əsrin şairləri demiş, dərələr gələcəyin şəhərləri 

kimi uğuldayırdı. 

-Sürü bölünəcək, ruzum gələcək, au-uuu!... 

Canavar zil qaranlıqda sürünü körpə quzusunacan 

görüb ağzını yalayırdı... 

-Sürümüz bölündü qonaq qardaş, sən bu bölüyün 

yanında ol, mən o birisinin ardınca gedim. 

Ovçu sakitcə soruşdu: 

-Gör it arxacdadımı?  

İt yox idi, sürüylə getmişdi. Çoban sürünün bölüyünü 

çox axtardı, tapa bilmədi, qayıtdı. Ovçu Əhməd yenə 

ocağın qırağında əyləşmişdi. 

-Gəl otur, gəl, isin, -dedi. -Sürüyə heç nə olan deyil. 

Olsa itiyini mənnən alarsan. 

Çoban ocağın qırağında əyləşib təəccüblə Ovçu 

Əhmədə baxırdı: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

-Yoxsa qurd ağzı bağlamısan, qonaq?! 

-Yox, qurd ağzı bağlamağı bilmirəm, amma bir 

quzunun da burnu qanamayacaq, arxayın ol. 

Sürü dərənin lap dərinliyində bir qayanın altında 

özünə yer elədi. Göy it sürünün başına dolanırdı. Canavar 

qayanın üstündən baxıb uladı. 

-Kökünü danan köpək, mənnən olub, mənə 

oxşamayan, səni parça-parça edəcəm! 

-Sus, yiyəsiz yalquzaq, sən yiyəmin bir axsaq 

toğlusucan da deyilsən. 

Canavar yuxarıdan aşağı bir qaya beli də atdandı: 

-Mənim tayımı sənin yiyən öldürdü, yalqız qaldım, 

yalquzaq oldum, gəl mənim tayım ol, birgə yaşayaq. 

İt hürdü, itin bu dəfəki hürməyi yiyəsini köməyə 

çağırmaq üçün idi... 

-Yiyəm gələcək indi! 

-Birini yeyəcəm, qırxını parçalayacam, a-uu-uu! 
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Canavar qayadan yerə atdandı, göy it elə göydəcə 

onun qarnından yapışdı. Dərə aşağı yumarlandılar. Göy it 

səhərəcən ağzını açıb canavarı buraxmadı. Səhər tezdən 

iti elə bu şəkildə də tapdılar. Canavar ölmüşdü, göy it də 

yiyəsini  görəndən sonra öldü, elə həmin yamacda da 

basdırdılar... 

-Bu yaxşılığın əvəzində sürüdən seç, qırx qoyun 

apar,-dedi çoban. 

Elə bu vaxt qara gözlü şişək toğlu mələdi: 

-Ovçu Əhməd məni götür, tək mən yüz qoyun anası 

olacam. 

Bu yandan da  burma buynuzlu qoç mələdi: 

-Məni də götür, mən də yüz qoyun atası olacam. 

-Elə bu ikisinə bərəkət, bu ikisi bəsimdi,-dedi Ovçu 

Əhməd, toğluları alıb yola düşdü. 

        

IX  hekayət... 
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Dünyanı su basmışdı, hara baxırdın su...Ailəsiylə 

gəmidəydi, bütün heyvanlardan da özüylə götürmüşdü, 

dünyanı su basandan üzürdülər, quruya rast gəlmirdilər. 

azuqə tükənmişdi, üç-dörd günlük su qalmışdı. Ona görə 

də fikirləşirdi ki, neyləsin... 

Qarğa dor ağacına qonmuşdu, kömək eləmək 

istəyirdi, amma ağlına yeməkdən başqa bir şey gəlmirdi. 

“Yeməsəm fikirləşə bilmərəm”. 

Göyərçin başlarının üstündə dövrə vurub yenə 

qayıdırdı gəmiyə. Yiyəsini belə görüb dinclik tapmırdı. 

İt için-için zingildəyirdi. 

Pişik gəmini qoyub qaçmaq istəyirdi, amma hara 

qaçasan, hər yan sudu, beləcə, pusquda dayanıb fürsət 

gözləyirdi. 

İlan da  neçə gündü fikirləşirdi, qıvrılmışdı, başını 

qıvrımından çıxartmırdı... 

Sərçə Onun dizinin üstə qonub tələsə-tələsə nəsə 

deyirdi, heç nə anlaşılmırdı. 

Gəmidə nə qədər canlı vardı, narahatçılıq içindəydi... 
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İlan qəflətən başını qıvrımından çıxardıb: 

-Torpağı gördüm,-dedi, dor ağacına dırmaşdı ki 

uzaqlara baxsın.-Torpaq gözümə göründü, axtarmalıyıq. 

Leylək dedi: 

-Axtarmağa mən gedim... 

O: 

-Yox,-dedi,- sən yaz quşusan, dözə bilməzsən. 

Bayquş dedi: 

-Mən gedim. 

-Yox, sənin qanadın ağırdı, gedib gəlməyin uzun 

çəkər. 

Sərçə dedi: 

-Mən gedim. 

Sərçəyə fikir verən olmadı. O, sərçəni ovcuna alıb 

sığalladı: 

-Qarğa getsin, -dedi. - Qarğanın üzü bərkdi. Getsin 

qurudan xəbər gətirsin. 
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Qarğa uçmağa hazır idi, amma bilmirdi, hansı yönə 

uçsun. 

-Hansı səmtə uçum? 

-Bütün səmtlərə uç. Qanadın kəsənəcən get. Bəlkə 

qohumlarına da rast gəldin. 

İlan quyruğu üstə qalxmışdı. 

-Uğur olsun, get tapacaqsan! 

Qarğa gündoğana doğru uçdu. 

Aradan nə qədər keçmişdi bilən yox idi. Hər yan su, 

göz işlətdikcə su... 

Qarğa yorulub əldən düşsə də gecə-gündüz qanad 

çırpırdı. “Bəlkə qohumlarını da tapdın” Onun bir bu sözü 

yadındaydı, ona görə də var gücüylə uçmaqdaydı... 

Dan yeri sökülürdü... Birdən birə dənizin havası 

dəyişdi. Yorğunluqdan qarğanın halı özündə olmasa da 

dəniz havasının dəyişməsini hiss etdi, ayılan kimi oldu. 

Uzaqdan bir dağın zirvəsini gördü. Qışqırmaq istədi səsi 

çıxmadı. Qanadlarına güc verdi, bir dağla üz-üzə gəldi, 
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uçub dağın zirvəsinə qondu. Bir yarısı çəmənlikdi, bir 

yarısı qayalıqlar... 

Dincini alıb qayıtmalıydı. Qayadan qayaya qona-qona 

yamaca gəldi. Gəldi, bir öküz leşinin üstünə çıxdı. Başladı 

yeməyə... 

Aradan nə qədər keçmişdi yenə heç kəs bilmirdi. 

Qarğa leşdən o qədər yemişdi, toxluqdan artıq yadında 

heç nə qalmamışdı. Yenə yeməkdəydi, ona görə də 

qayıtmadı. 

Gəmidə narahatçılıq böyümüşdü. Bayquş Ona dedi: 

-Qarğanı göndərməkdə səhv etdin. Gərək üzübərk 

olanı göndərməyəydik. 

-Bəlkə başına bir iş gəlib... -Dovşan dedi, titrəyə-

titrəyə. 

İlan neçə gündü yenə qıvrımından başını çıxartmırdı. 

Günlərin birində ayılıb başını çıxartdı: 

-Yenə torpağı gördüm, qarğanı da üstündə. 

Göyərçini göndərdilər... 
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Göyərçin qarğa uçan səmtə uçub gözdən itdi. 

Yorulmadan qanad çaldı, günlərin birində torpağı gördü. 

Qarğa yenə leş yeyirdi. Özü də o qədər kökəlmişdi ki, 

qanadları özünə dar gəlirdi. 

Heç nə demədən qanadı üstə geri döndü... Beləcə, 

Onun gəmisini quruya gətirib çıxartdı... 

Ona görə də göyərçin bütün zamanların sınaqlı, 

sayalı quşudu... 

 

    *** 

     

X hekayət... 

 

Vasvası  

(nağıl-film) 
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Şeytan balasıyla gizlənpaç oynayırdı. Dünyanın nə 

vaxtıydısa yuxarıda Tanrıdan, aşağıda Adam Atadan başqa 

heç kəs yox idi. 

Tanrıyla Adam Atanın arasında ana-bala oyun çıxar-

dırdılar. Anası gözlərini yumurdu, balası gizlənirdi, balası 

yumurdu anası gizlənirdi. Amma gizlənməyə yer tapa 

bilmirdilər. Şeytanın əlindən harda, nece gizlənmək olar? 

Şeytanın anası gözlərini bir də yumdu. Balası ora 

baxdı, bura baxdı,gördü dağın ətəyiylə çay axır, suyu 

köpüklənib, üstü qabarcıqlarla doludu; “hopp” eləyib 

suyun köpüyünə qarışdı, qabarcıqların birinə girib 

gizləndi. 

Anası gözlərini açan kımi balasını gördü: 

-Görünürsən, -dedi, - hər yerin görünür. 

Şeytanın balası sürüşüb su köpüyünün lap qatı 

yerinə girdi. Çay şeytanın qorxusundan dartınıb, gərilib 

başını daşlara vurdu. Suyun köpükləri bir yerə yığışmışdı, 

elə bil güclü külək əsirdi. Əslində külək yox idi.  

Şeytanın havası hər yeri bürümüşdü. Anası dedi: 

-Görükürsən...dalın görükür. 
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Çayın suyu qorxudan damar-damar olmuşdu, hava 

qabarcıqları bir-birinin ardınca səs eləyə-eləyə çatdayıb 

açılırdı. 

Şeytanın balası üzə çıxıb anasına baxdı: 

-Kimsə xəbər verir. Yerimi sənə göstərən var. 

Şeytanın anası güldü: 

-Yerlə Göyün arası bir bizik. Tanrıdan başqa bizi 

görən olmaz. 

Tanrının  adını eşidən kimi şeytanın balası dik atıldı, 

başı buludlara dəydi. ağ-ağ, topa-topa buludlardı, 

çaxnaşma düşdü, qapqara qaralıb iki ayrıldı, ildırım 

çaxdı... 

-Bulud da suymuş,-dedi, şeytanın balası. 

Şeytanın anası onu izləyirdi: 

-Hə, sudu, -dedi, -su bizi götürmür... 

Elə yağış başladı ki, yerlə göy bir oldu. 
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-Bu da Tanrının işidi, -dedi, şeytanın balası. - Mənim 

yerimi də sənə O göstərir. Ona de, bizim oyunumuza 

qarışmasın. 

Tanrı doğrudan da hər şeyi görürdü... 

Aralıda çiçəkli bir yamac vardı, şeytanın anası yağışı, 

seli o yamaca göndərmişdi. Amma mələklər qanadlarını 

gərmişdi yamacın üstünə, çiçəkləri qoruyurdu. Hər şey 

nizam-düzən altındaydı, hər şeyin üzərində Yaradanın 

nəzəri vardı. 

Tanrı yuxarıdan aşağı baxıb gülümsədi. Yer üzü 

köynək-köynək işıqlandı. Yağış damcıları Tanrının 

gülümsəməyindən nura qərq oldu. Çayın da elə bil suyuna 

sığal çəkdilər. Çöl-çəmən yenidən öz əbədi mahnısını 

oxumağa başladı. 

Şeytan balasına: 

-Bir də gizlən, -dedi. -Elə yer tap, heç Tanrının da 

xəbəri olmasın. 

Şeytanın balası hər yeri ələk-vələk elədi, Aladağdan 

Qaradağa qarış-qarış gəzdi, gizlənməyə yer tapmadı. Hər 

yer Tanrının ovcunun içindəydi... 
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Şeytanın balası bir dağın yamacında oturub özü öz 

quyruğuyla oynayırdı. Elə bu vaxt qarşı yamacda Adam 

Ata göründü. Əlində əsası, çiynində xurcunu, çayın 

addamacından keçirdi. Şeytanın balası ora baxdı, bura 

baxdı, “hopp” eləyib Adam Atanın ürəyinə girdi... 

“Tıp-tıp, tıp-tıp...” 

Şeytanın anası balasını arayırdı, gördü tapa bilmir 

adıyla çağırmağa başladı: 

-Vasvası, Vasvası... 

Vasvası heç yanda yox idi. Anası onu axtarmaqdan 

yorulub əldən düşmüşdü. Yamacda Adam Atanı gördü, nə 

fikirləşdisə yenə balasını çağırdı. 

-Vasvası, Vasvası... 

Vasvasının səsi Adam Atanın içindən gəldi: 

-Burdyam, tıp-tıp, burdyam...! 

Şeytanın anası çox sevindi, çünki balasının yeri 

istiydi, Tanrının da baş açmadığı bir yer tapıb gizlənə 

bilmişdi...  
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XI hekayət... 

Yağış uşaqlar 

 

(1970-ci illərin ortalarında “Azərbaycanfilm” 

kinostudiyasında işimlə bağlı silsilə  nağıl-filmlər yazdım. 

Mövzuları yenə də xalq düşüncəsindən götürmüşdüm. 

Bilirəm,indinin özündə də ölkəmizdə olan, olmayan 

kinostudiyalar,-kinostudiyaların nəinki rəhbərliyi hətta 

yaradıcı adamları belə bu yazdıqlarımı görəcək səviyyədə 

deyillər. Amma əminəm ki, vaxt gələr, görərlər. Ona görə 

də işləyib həmin Vaxt-Zaman üçün hazırladım... 

      

Göy üzünə topa bulud gəldi. Aşağılarda dərələr 

ağızlarını açıb nəfəs dərirdi. Bir yandan da külək 

əsməkdəydi. Buna görə də bulud özünə yer tapa bilmirdi; 

dartına-dartına, əyilə-əyilə özünü güclə saxlayırdı. Yerə 

baxdı... 
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Elə bil topa buludu sıxdılar, suyu damcıladı...Torpaq 

aşağılarda arxası üstə səvərmişdi, damcıları görüb 

gərnəşdi, kökləri şaqqıldadı. Dovşanlar, tülkülər, quşlar, 

böcəklər, - torpağın üstündə nə vardısa qaçışdılar... 

İldırım çaxdı. Bulud neçə yerindən yarıldı. Uca 

binaları az qala buluda dirənən şəhərin camaatı bir-birinə 

qarışa-qarışa ora-bura doluşdu... Yuxarıdan baxanda ardı-

arası kəsilmədən axışan maşınlar təsbeh düzümünə 

bənzədi.  

Topa bulud yun kimi çırpıldı, içi-çölü açıldı, canından 

iri-iri damcılar düşdü. Nağıl danışanın sözüylə desək, 

buluddan düşən damcılar yer üzünə çatanda gördük ki, 

damçı deyil, sudan düzəldilmiş dupduru, apaydın, 

bapbalaca uşaqlardı... 

Balıqlar suda, ağaclar meşədə, çiçəklər düzdə yağış 

uşaqlarını qarşılamağa çıxmışdı. Yağış uşaqlar çığırışa-

çığırışa tökülüşürdülər. Biri yarıyacan sudan qırağa çıxmış 

balığın burnunun ucuna düşdü. Balıq, Yağış uşaq da 

burnunun ucunda suyun altıyla gedirdi. Suyun dibi Yağış 

uşağın gəlişiylə işıqlanmışdı. Yağış uşaq get-gedə rəngini 

dəyişir, kəhrabaya dönüb işıq saçırdı. 
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Meşəyə tökülən Yağış uşaqlar şərqi oxuya-oxuya 

ağacları, yarpaqları, talada otlayan kəhər atı yuyub, 

təmizləyirdilər... 

Çiçəklər ləçəklərini açmışdı, Yağış uşaqlar iki bir, üç 

bir çiçəklərin qoynuna düşdü. Çiçəklər həsrətlə onları 

bağrına basdı, qucaqlaşdılar. 

Bayaq buludu görüb gərnəşən torpaq gülümsəyirdi, 

hər yan işıq içindəydi...Elə bil İl-Ay bayramıydı, canlı-

cansız nə vardısa oyun çıxardırdı. 

Dovşanlar Yağış uşaqlar da bellərində o yamacdan 

bu yamaca qaçırdılar. 

Kirpilər bir açıqlıqda başlarını içlərindən 

çıxartmışdılar, yağış uşaqlar tikanlara batmasınlar deyə, 

çataçatda yollarını dəyişib kirpilərin başına qonurdular. 

Hər kirpinin başına üzlərlə Yağış uşaq qonmuşdu. 

Bir yamacda Yağış uşaqlar canavarı çimizdirirdilər... 

Yağış uşaqlar şəhərə də yağırdı.  

Amma şəhərin havasından keçəndə Yağış uşaqların 

rəngi qaraldı. Bir binanın üstündə Yağış uşaqlar bir-birinin 
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üz-gözünü təmizləyirdi. Sonra binanı təmizləməyə 

başladılar... 

Bir ev uşağı əlini pəncərədən çıxartmışdı. Ovcuna 

Yağış uşaqlar düşürdü. Ev uşağının əlinin içi yarpaq kimi 

təmiz, dinc idi. 

Bir əl hirslə uşağı çəkib pəncərəni bağladı. Uşağın ov-

cundakı Yağış uşaqlar asfalta dəyib parçalandılar, tez də 

bir-birindən yapışıb səkinin dibiylə axdılar. 

Bayaq təsbeh dənələrinə bənzəyən maşın qatarı 

yenə bir-birinin acığına, bəhsinə keçib getməkdəydilər. 

Şərqilər oxuya-oxuya asfalt yolu yuyan Yağış uşaqlarsa 

təkərlərin altında qalıb çığırışa- çığırışa qırağa dağılışırdı... 

Uzun saçları kürəyini bürümüş qız qarşıdakı binaya 

tələsirdi. Yağış uşaqlar qızın saçlarına çəmənliyə 

tökülürmüş kimi tökülürdü. 

Arxadan biri də gəlirdi, amma çətir tutduğuna görə 

onun üzünü görmürdük. Çətirin üstə düşən yağış uşaqlar 

sürüşə-sürüşə çətirin qırağınacan gəlir, bir anlığa sallanıb 

baxırdılar: bığıburma bir kişidi... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Yağış kəsmişdi, göy üzü yuylub apaydın olmuşdu. 

Şəhər də tərtəmiz idi. Yağış uşaqlar indi yerdə-asfaltın 

üstəydilər; hərəsi arxasınca çirk, kir bağlaması sürüyə-

sürüyə səkilərin dibiylə gedirdilər. Binaların divarları boyu 

gecikən Yağış uşaqlar da yüklənib ağır-ağır enirdi. 

Yer asfalt olduğuna görə hara getdiklərini bilmirdilər. 

Amma hardansa su səsi eşidirdilər, bilmirdilər hardadı. 

Azala-azala getməkdəydilər. 

Səkilərin qıraqlarında ağaclar vardı, ağacları duyduq-

larından bir-birinin çiyininə çıxıb özlərini ağaclara 

çatdırmaq istəyirdilər. Getdilər-getdilər, bir əl yollarını 

kəsdi, dönüb başqa yerə axdılar.  

Aşağıda asfalt örtüklərin ortasında bir parça torpaq 

gördülər, üstünün çiçəkləri ləçək yelləyə-yelləyə Yağış 

uşaqları çağırırdı... 

 

XII hekayət... 

Oğru öskürəyi. (Nağıl-film) 
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(El arasında “oğru öskürəyi” ifadəsi var. Sürü 

oğrunun gəldiyini hiss edəndə içini vura-vura çobana 

bildirir. Buna “oğru öskürəyi” deyirlər...Bir də canavar 

adətən oğrunun kölgəsinə girib sürüyə girər, istədiyini 

götürər. Ay arxadan düşdüyü üçün oğrunun kölgəsi 

özündən çox-çox qabaq sürüyə çatar.Canavarın ovu 

oğrunun kölgəsinə girib gizləndiyinə görə uğurlu olar. 

Nağıl-filmimiz bu mövzuya həsr olunub) 

Yalquzaq da boz idi, təpəliklər də, ona görə də 

yalquzaq yerdən-göydən seçilmirdi. Neçə gündü acdı, 

amma hardansa, nədənsə ağzında dad-tam vardı, ağzı 

dada gəlmişdi. Yaddaşına tam damcılayırdı...nəsə 

yeyəcəkdi. Beləcə, bozümtul qayaların arasında ruzusunu 

gözləyirdi.  

Neçə gündü dağ dələn, xırmanda darı seçən 

gözləriylə dörd yanı seyr eləyirdi ki, nə ruzusudu bu? Bu 

ov hardan gəlməlidi, kim gətirməlidi?! 

Axşam düşmüşdü. Sürülər arxaca axışır, çoban 

itlərinin dözüm daşıyan səsləri yaylaq qaranlıqlarına 

təskinlik, toxdaqlıq vəd eləyirdi... 
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İnsanların tamahı ayaq üstəydi, hərəni bir yana 

dartırdı... Elə də oldu, gecə yarını ötəndən sonra hərə öz 

tamahının dalınca düşdü. Əl əldən uzun olmuşdu. 

Dünyanın varı tamaha yüklənirdi. Gün çıxanacan azın 

azından, çoxun çoxundan götürməliydilər. Bağ oğrusu 

bağa, dağ oğrusu dağa getdi...   

Kökələr yağlanmaqda, karvanlar saxlanmaqdaydı; 

var-dövləti daşan, cibləri şişən vardı, halallar aldan 

keçirdi, haramlar əldən. Halalın gözündən, doğrunun 

üzündən uzaq, nə gedirdi bağdan gedirdi... 

Nə isə, bizim nağılımız Yalquzaqdandı...Görək bu 

getha- getdə ruzusunu, qismətini gözləyən Yalquzaq 

neynədi? 

Qorqud Dədə demiş, qaranqu düşmüş, qurdun bəxti 

oyanmışdı...  

Ay doğdu, gecənin qoynuna nur çiləndi, elə bil. Ay 

doğan kimi sürüyə yaxınlaşan oğrunun kölgəsi canavarın 

ystündən aşıb sürünün ətəyinəcən uzandı. Canavarın 

ağzını dada gətirən tam, ruzu elə bu yoldaymış; oğrunun 

kölgəsiylə gedib sürüyə girdi. Onu da bilirdi ki, ən kök, ən 
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yağlı heyvan sürüdən qıraqda yatar; ən qıraqda yatanını 

tutub arxacdan  çıxartdı... 

Qayaların arasında ovunu yeyirdi...Üstündən bir 

kölgə yenə keçdi, bayaqkı oğruydu. Bir qoyunla gözü 

doymamışdı, yenə gətirməyə gedirdi... 

     

XIII hekayət... 

Ceviz qurdunun balası. (Nağıl-film) 

 

Ceviz qurdu balasını yalayıb tüpürcəyinə bükdü, 

sonra da qoz ağacının qabığının altında gizlətdi...Payız 

gəlmişdi artıq, meyvələr yığılmış, yarpaqlar tökülmüşdü. 

Hər şey mənzilinə çatmış kimi görünürdü... 

Ceviz qurdinin balası bələkdəydi, ağacın gövdəsi 

istiydi bu istiyə uyumuşdu. Yazacan da beləcə 

uyuyacaqdı... 

Qoz ağacı çox böyükdü, başı bluddan, ayağı 

dəryadan nəm çəkirdi. 
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Deidiyim kimi soyuqlar düşdü. Ceviz qurdunun özü 

torpağa qarışıb qış yuxusuna getdi, blası da ağacın qabığı 

altda... 

Ağacın başında ceviz qurdlarının yeyib boşaltdıqları 

beş-altı qoz qabığı qalmışdı, külək əsdikcə boş-boşuna 

yellənirdi. 

Ötən yazdan qalan elə bunlardı. Elin-obanın nağılçısı 

da bunlara baxıb ona görə dedi: 

-Ee-yy, gidi dünya, bir çürük qozcan da 

deyilmişsən...! 

Amma dünya, daha doğrusu, Varlıq-Gedişat özü 

özünü sağaldan, ağrılarını unudandı. 

Beləcə, yaz gəldi, hər şey yenidən doğulana oxşadı. 

Torpaq öz cücərtiləriylə yollara çıxdı yenə. Bütün qışı 

köklərinə sığınan qoz ağacı da ayılıb özünü cana gətirdi; 

tumurcuqları içindən-içindən çırtlayıb açıldı... 

Hər şey o biri illərdə olduğu kimi gözəldi... 

Ceviz qurdunun balası hava dəydikcə, daha doğrusu 

bələyi isindikcə böyüyürdü. Hava əslində Vaxt idi,-Tamah, 

bütün gücü, tutumuyla qurdun balasından keçirdi. Ona 
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görə də qurdun balası, bir anın içində böyüdü. Həə, qurdu 

böyüdən tamahdı, qurd tamaha böyüyürdü... 

Bələyini yırtıb çıxdı, ağacın başında turş-məzə dad 

vardı, bu dad onun içindən canını çəkib çıxardırdı. Ağac 

yarpaqlamışdı, meyvəsi yaşıl örtük içindəydi, hələ 

süddüydü, süd qoxuyurdu, sümüyünü bərkitməmişdi. 

Qurd bu turşməzə qoxuya yeriyirdi, çatıb qozun hələ 

bərkiməmiş, yaşıl gövdəsinə sancıldı... 

Günəş yarpaqların arasından süzülüb qurdun balasını 

işıqlandırırdı. Hər şey dadlı, doğma, onunku idi. Beləcə, 

böyüyüb cana-qana gəldi, cevizlər də özünü tutub iriləndi, 

qorxunu hiss eləyəsi oldu, amma gec idi, qurdun balası 

qoz bərkiməmiş, hara cancılmışdı ordan içəri girdi... 

Bələkdən təzəcə çıxmışdı, nə görmüşdü ki? Arıq 

çəlimsiz  idi. Amma  bilirdi ki, hər şey onundu... Elə  girdiyi 

yerdən söküb yeməyə başladı...  

Qozun içi də dünyada olduğu kimiymiş. Arakəsmələri 

varmış, enişi-yoxuşu, batısı-doğusu, sağı-solu varmış... 

Çox tez kökəlib enləndi. Yenə iştahla yediyi bir 

vaxtda özünün açdığı deşikdən bir qurd yenə gəldi. Çox 

vaxtında qalxdı, təzə gələni əzib heç elədi. Vaxtı 
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ötürsəydi, gec olacaqdı, qurdun dəqiq bildiyi şeylərdən 

biri də buydu: nə qədər toxsan yerini qoru... 

Yağış yağırdı, qurdun açdığı deşikdən damcılar 

sürüşüb keçirdi, qurd bundan da ləzzət alırdı, gördü hər 

şey onundu, sevindiyindən az qaldı ürəyi getsin. Başını 

çıxardıb boşluqlara doğru uladı. 

-Uuuuu-uuuu! 

Qurdun boşluq hesab etdiyi aşağılarda nə olmuşdusa 

nağılçı əlinin qanını yuyurdu, bir də dedi: 

-Gidi dünya, bir çürük qozcan da deyilsənmiş! 

Qurd yeyib-içib o qədər kökəlmişdi ki, dərisinə 

cığmırdı. Cevizin yer üzündəki sərhədlərə bənzəyən 

arakəsmələrini dağıdıb yeyib-içib toxluğundan hıçqırır, 

girdiyi deşikdən aşağıları seyr edirdi. 

-Uuu-uuu...! 

Qoz ağacının boyu uzunu sinirləri titrədi, üstündə nə 

qədər quş vardı uçub dağılışdılar... 

Qurd günlərlə beləcə, toxluğunu yaşadı, acanda 

özünə gəldi; qozün içi bomboşdu, o baş bu başa getdi, 
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özü bilməsə də aradan xeyli keçmişdi. Gəldi ki, girdiyi 

deşikdən çıxsın, heç burnunun ucu da yerləşmədi. özünü 

bir də deşiyə vurdu, gicəllənib, boşalıb külə dönmüş 

arakəsmələrin üstünə uzandı. Qozun içində yellər əsirdi. 

Aradan nə qədər keçmişdi bilmədi. Ac idi, yemək istəyirdi, 

amma küllükdən başqa heç nə yoxdu. Özünü deşiyə bir də 

çırpdı, çıxa bilmədi. 

-Uuuu-uu! 

Gözləri baxa-baxa arıqlayıb çöpə döndü. Qozün içinə 

girəndə nə boydaydısa, təzədən o boyda olub deşikdən 

çıxdı. 

Qurd harda səhv eləmişdi, biləmmədi. Qalxıb heç nə 

olmamış kimi nəsil artırmağa getdi... 

 

 

 

 

XIV hekayət... 
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Yalan-doğru. 

 

Bir məclisin şirin yerində Adam Aşığın sözünü kəsib 

sual verdi: 

-Aşıq mənə bir yalan danış, həm inanım, həm 

inanmayım. 

Aşıq bi az fikrə gedib dedi: 

-Bir düzənliklə gedirdim, nə dağ vardı, nə dərə, nə 

daş vardı, nə ağac. Günün də günorta vaxtıydı. Birdən 

göydə küçük hürdü. 

-Nə hürdü?! 

-Küçük... 

-Aşıq, biz sənlə söz damışmışıq. Göydə küçük 

hürməz. 

-Mən də bilirəm hürməz. 

-Bəs onda niyə deyirsən? Kimi inandıra bilərsən? 
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-Bir qartal caynaqlarına bir küçük alıb başımın 

üstündə dolanırdı. Küçük göydə hürürdü, mən də 

küçüyün səsinə başımı qaldırdım. Olarmı? 

-Olar,- dedi, Adam.- Həm inandım, həm inanmadım. 

 

*** 

 

Fidana məktublar... 

Fidanın üç yaşı üçün 

 

I məktub 

 

Fidan hələ məktəbə getmir, amma yazıb oxumağı 

bacarır. İlk sözü də mənə yazıb: “Necesən...” Sual işarəsi 

də qoymayıb. İkinci məktubunda iki söz yazdı, üçüncü 

məktubunda üç sız. Beləcə, məktuba bənzətməyə başladı. 

Günlərin birində- baba, sən də mənə məktub yaz, -dedi. 
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Düz deyirdi, cavab yazmalıydım... 

Bütün səmimiyyətimlə deyim ki, yazıçılıq edəndə heç 

belə çətinliyə düşməmişdim. Bir daha anladım ki, uşağı 

aldatmaq olmaz, uşaq oyuncağın özünü sevər, oyunbazlığı 

yox. Daha doğrusu, uşağa oyunbazlığı göstərmək lazım 

deyil. Yəni, ən ciddi sözünü uşaq üçün deməlisən, ən ciddi 

həyat tərzi, ən dəqiq vaxt bölgüsü uşaq üçün ayrılmalıdır. 

Bütün bunlara görə nəvəmə ilk məktubu yazanda 

çətinlik çəkdim, axırda belə bir şer yazıldı. Şeir də yəqin ki, 

söz tapa bilmədiyim üçün yaranmışdı. 

 

 

Quşdan xəbər aldım səni, 

-Fidanı görmüşəm, -dedi. 

Başından bir tel istədim, 

-Fidana vermişəm, -dedi. 

 

Gül əkdim, tutdu eyvanı; 
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Bitdi, bürüdü hər yanı. 

Elaya dedim: -gül hanı? 

-Fidana dərmişəm, - dedi. 

 

Bahar özünü yetirib, 

Daşda da yarpaq bitirib. 

Fidana çiçək gətirib 

-Qapıya sərmişəm, -dedi. 

 

Bilmədim, başlayım nədən, 

Bir sözdü gəldi sinədən, 

Fidanı soruşdum nənədən 

-Yuxuda görmüşəm, - dedi. 
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II məktub 

 

Sonrakı məktublarda hissi duyğunu dəyişməliydim. 

Yoxsa söz tükənərdi. Yəni, şəxsi hisslərdən çıxmalıydıq. 

Doğma, azad Azərbaycanımızda Fidanlar çoxdu...Söz indi 

onarın hamısına deyilməliydi. Belə də düşünməyə və 

çalışıb işləməyə başladım. Tapmacalar, təkərləmələr, 

düzgülər, yanıltmaclar, hekayətlər yazdım. Tanıdığım, 

tapındığım  xalq yaradıcılığı yenə köməyimə gəldi.. 

 

   Tap tapmaca... 

 

Xətkeşin iz-iz eylər, 

Xətləri dümdüz eylər. 

Hansı saydı toplasaq, 
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Ikini səkkiz eylər.      (cavab 6) 

 

Tək saylı olan nədi? 

Saylara dolan nədi? 

Iki birdən bir çıxsaq 

Yerində qalan nədi?   (cavab 1) 

 

3 gəlsə 10-a nelər? 

10 getsə sona neylər? 

Birini üstdən aldıq, 

Bəs biri yana neylər? (cavab 1) 

 

Bir onluq iki 5-dir, 

Bir 1-in beşi 5-dir. 

Adına nə deyərsən, 
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Mən desəm 5-i 5-dir...?! ( cavab beş dənə 

1) 

 

 

 

 

III məktub 

 

Alabəzək 10 quşdu, 

Bağımıza qonmuşdu. 

Yerdə üçü qalıbsa, 

Bəs neçəsi uçmuşdu?  ( cavab 7) 

 

Bir “sən”də bir “s” varsa, 

Bir “mən”də neçə “n” var? 
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Bir 10-da on 1 varsa, 

Bir 100-də neçə 10 var?  (cavab 10) 

 

 

 

IV məktub 

 

  Əl ələ tutub sənlə 

  Vərəqləri dolaşır. 

  Nə səsi var, nə dili, 

  Amma sənlə danışır... (cavab qələm) 

  

  Tap tapmaca, tapdınmı? 
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  Durum birin də yazım. 

  Ata otdu, quşa dən, 

  Bə, bəbəyə nə lazım?  (cavab süd) 

 

  Buynuzu var ucadan, 

  Hər şey baxar, bacadan. 

  Hər nə desən orda var, 

  Amma heç kəsə verməz, 

  Sən onu görərsən,  

  O, səni görməz...        (cavab televizor) 

 

  Dəmir dəmir üstündən, 

  Hörüyü var tüstüdən. 

  Soyuq olar, tərpənməz, 

  Qaçar, gedər istidən...   (Paravoz) 
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  Görsən də görəmməzsən, 

  Görməsən də görərsən. 

  Üstündən keçən kimi 

  Saçlarını hörərsən...   (cavab külək) 

 

V məktub 

 

Bir quzu elə birdi, 

Min yoxlayaq, min sayaq. 

Arxaca gələndəsə, 

Iki baş, səkkiz ayaq.   (cavab quzu və anası) 

 

On inəkdi, de görüm, 

Tövlədən niyə çıxdı? 
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İkisi su içəndə, 

Səkizi göyə çıxdı... ( cavab: “göy” birda yaşıl çəmənlik 

mənasındadır) 

 

Bir balıqdı, bir ceyrandı, bir də quş, 

Gördüm, bir-bir əl elədim onlara! 

Qaçdı, getdi, səsim-ünüm çatmamış, 

Balıq suya, ceyran çölə, quş hara?    (cavab: quş 

göyə) 

 

Səkkiz yöndən nur saçar, 

Zülmət ondan gen qaçar 

Üç rəgli, üç boyalı, 

Azad, uca, sayalı...!(cavab: Milli bayrağımız) 

VI məktub 
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“Yüyət günü”nün düzgüsü 

 

Yüyət günü deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? 

Yüyət günü, təmizlik günü deməkdir. İndi də bəzi 

kəndlərimizdə, evlərimizdə-ailələrimizdə az da olsa 

yaşamaqdadır. Yəni hər evin özünün təmizlik günü, 

yuynma-yüyət günü olardı. 

Bizim ailənin yüyət günü adna günüydü, yəni cümə 

günü, beşinci gün. 

O günün salamlaşmağı da başqa cür idi. Hamı bir-

birinə: “Günün yağlı olsun”-deyərdi... 

Paltar yuyan, qazan asan, su qızdıran, uşaq 

çimizdirən qadınlarla ancaq belə salamlaşardılar: 

-Günün yağlı olsun!  

Analarımız bizi yuyub-yaxıyanda su qarışıq “Yüyət 

düzgüsü” oxuyardı, bununla da bizi arıdar-duruldardılar. 

Bu düzgüləri bizim özümüz də əzbərləyər, başımızdan su 

töküldükcə  deyərdik: 
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Ağırlığım, yağırlığım,  

Dağdan axan sellərə, 

Küləklərə, yellərə, 

Qarğış deyən dillərə, 

Yalan, talan əllərə, 

Haram yeyənlərə... 

Dənizlərə, göllərə, 

Öküzlərə, kəllərə, 

Axsı-ıın, getsin... 

 

Ağırlığım, yağırlığım, 

Göydə uçan quşlara, 

Qara-qara daşlara, 

Geridə qalmışlara, 

Cinə yoluxmuşlara, 
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Oğruya, oğraşlara, 

Axsı-ıın getsin... 

 

Ağırlığım, yağırlığım 

Bizə hürən itlərə, 

Minilməyən atlara, 

Yeyilməyən otlara, 

Yağılara, yadlara, 

Pis arvadlara 

Axsıı-ıın, getsin... 

Son uğurlamağı (son suyu) analarımız oxuyardı: 

 

Bu su böyütsün səni, 

Yusun, eyitsin səni, 

Öysün, öyütsün səni... 
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Sən ananın balası, 

İmarəti, qalası, 

Su səni təmiz yusun, 

Yanınnan axmasın, 

Canınnan axsın...  

 

*** 

 

Yaylaq dərslikləri... 

 

Yarıyaşını çoxdan ötmüş bir ağsaqqaldan 

soruşdular:-Nə var, nə yox? Səhhətiniz necədi? Dedi: - 

Yaxınlar uzaq olub. Birlər iki olub. Ikilər də üç. 

Ağsaqqalın nə demək istədiyini anlamaq üçün xeyli 

düşünməli olduq. Axır ki, tapdıq. Yəni qocalmışam, 

yaxınları seçə bilmirəm. Hər şeyi iki görürəm. Ayaqlarım 

da əlimdəki əsayla bir yerdə olub üç... 
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*** 

 

El arasında “qurd fəndi”deyilən ivadə var. 

Qurdun“Oğru kölgəsi”nə girmək fəndiylə tanış olduq. Bir 

fəndi də Gün şüalarının düşdüyü vaxtlarda “işığa 

girməklə” bağlıdır... 

Bunu bilən ağıllı çobanlar axşam üstü sürünü kəndə, 

obaya gətirəndə adətən elə gələr ki, Gün arxadan 

düşsün...Günəşə qarşı gələrsə, yəni günün işığı qarşıdan 

düşərsə sürü heç nə görməz, çobanın da gözü qamaşar, 

qoyun-quzunun da... Canavar bilir bunu, çoban qarışıq, 

sürünü güdür, Günəş əyilir, dağların qaşından düşən 

şüalarla sürüyə girir, sürü də, çoban da, çobanın iti də heç 

nə görməz, gözləri qamaşar...Günəşin bata-batda olduğu 

qürub vaxtı bir an çəksə də bu andan qurd ustalıqla 

istifadə eləyə bilir, yararlanır. Ona görə də Dədələr deyib; 

sürünü günə qarşı aparma... “işığı qurd gətirər”. 

 

*** 
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Qurdun bir fəndi də çoban itləriylə bağlıdır...Belə 

deyirlər ki, tayı ölüb yalquzaq olmuş canavarlar yaylaq 

itlərini səslərindən tanıyırlar. Səslərindən bilirlər ki, hansı 

itə yaxın düşmək olar, hansı it sərtdi, hansı it yumşaqdı. 

Beləliklə, istədikləri vaxt yalquzaq canavarlar çoban 

itlərini yoldan çıxarda da bilirlər. Yaylaq diliylə desək 

taylaşırlar, birgə yaşamağa başlayırlar. Yalquzaq itin 

bələdçiliyiylə sürüyə düşür. Ağıllı çobanlar itdən tez 

şübhələnməyə başlayırlar. Bunu ilk öncə qoyunların özü 

bildirir. İt canavarla yaxın olub qayıdanda canavarın 

qoxusunu gətirir, qoyunlar hürkür. Ona görə ki, itdən 

canavarın iyi gəlir... 

Yaylaq həyatında belə hadisələr çox olub. Bu cür 

dönük, satılmış itləri elə yerdən asırlar ki, canavara görk 

olsun. Canavara görk olur, amma o gündən  yalquzaqla 

çobanların arasında açıq müharibə başlayır... 

70-ci illərin əvvəllərində yazdığım “Qaraca kişinin 

yaylaqları” hekayəsini bu mövzuya həsr etmişəm... 

Nə qədər yırtıcı olsa da  eldə-obada qurda hörmət, 

sayqı azalmır. Ona görə ki, qurdun elədikləri açıq- 
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açığınadı, mərdanədi. El-oba deyimindən də bilinir: “Qurd 

üzü mübarəkdi”, “Qurdla qiyamətə qaldı”, “Qurd anıldığı 

yerə gələr”, “Qurd əniyindən it olmaz, yenə qurdoğlu qurd 

olu...”, “Qurd kimi ağız-ağıza yatırlar...” 

 Deyilənlərə görə bir ağ canavar Oğuz xana döyüş 

yolunu göstərərmiş, həmişə də qələbələrə 

apararmış...Əmir Teymur döyüşlərdə “qurd fəndi” 

işlədərmiş...Qurdun adını çəkməzlər, “ağzıyanmış” 

deyərlər... 

 

*** 

 

Deyərlər, “küçüyü mahmızından, ili yazınnan tanı”... 

Mahmız küçüyün qabaq pəncələrinin arxasında olan 

çıxıntıdı. Usta çobanlar küçük seçəndə mahmızına baxıb 

seçərlər... 

Küçüyü böyütmək üçün, daha doğrusu, yaylaq iti 

eləmək üçün yaylağın öz dərslikləri var. Öncə, dediyim 

kimi, küçük vaxtından gərək seçilsin. Sonra gözləri 

açılmadan  yeraltı qazmaya salınmalıdır... Ona görə də 
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məsəl var: “Gəlini gərdəkdə, küçüyü deşikdə (dəməkdə) 

saxla...”  

Bu da çox yəqin ki, iti küçük vaxtından qaranlığa 

öyrəşdirmək üçündür. Yeməyini də elə orda deşikdə 

verirlər. Adına öyrəşsin deyə adını çağırıb vaxtında 

yeməyini, suyunu deşiyə qoyurlar. Gözləri açılandan 

sonra küçüyün qorxusunu çıxartmaq qalır...Qorxu 

çıxartmaq nədir? Küçük hələ qazmada ikən kimisə 

bəzəyib-düzəyirlər, yəni qalın geyimlərdən geyindirirlər, 

qorxunc hala gətirirlər. Yiyəsi əlləriylə küçüyün gözlərini 

örtür ki, işığa birdən-birə baxmasın. Dünyaya gözlərini 

açanda da ilk dəfə qorxunu görsün. Küçük qorxa-qorxa, 

hürkə-hürkə ətrafına baxır, istəyir çıxdığı yerə qayıtsın, 

deşiyin ağzı bağlıdı, artıq. Yiyəsinə sığınmaqdan başqa 

çarəsi qalmır...Elə bu vaxt bəzənib-düzənmiş Adam 

qorxunc səslə küçüyün üstünə yeriyir. Küçük çığırıb özünü 

yiyəsinin üstünə salır. Bu, küçüyün qorxunun nə demək 

olduğunu bildiyi andır.Yiyəsi də neçə müddətdi bu anı 

gözləyirdi, ağacını götürüb  Qorxuya  hücum edir, Qorxu 

qaçır, küçüyün yiyəsi də dalınca: -Paraq tut, -bu səs 

küçüyə bəs edir. Yerin altında yaşadığı günlər ərzində 

adını eşitdiyi doğma səssin nə dediyini anlayır, yerindən 

götürülür. “Arxalı köpək qurd basar” məsəlini də ona görə 
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deyiblər. Qorxuya çatır, Qorxulu qaraltı da özü bilə-bilə 

yıxılır, küçük elə bilir bu boyda qorxunu özü yıxdı, daha da 

qızışıb onu didişdirməyə başlayır. Yiyəsi qorxunu onun 

əlindən alır, başını tumarlayıb, tərifli sözlər deyir... 

Bununla da it gələcəyin bütün qorxularına hazır olur... 

 

*** 

 

Yaylaq yerində alaçıqların çox zaman qapısı bacası 

açıq olur, ya da heç qapısı olmur. İt qaba- qaşığa baş 

vumasın deyə küçük vaxtından ağzını yandırırlar... 

“Hələ ağzı yanmayıb” deyimi də təsadüfi 

yaranmayıb. Dediyim kimi, birinci dərs ayağındakı 

mahmıza baxıb küçüyü seçməkdi, ikinci dərs qazma 

həyatıdı, üçüncü qorxu dərsini qorxusunu keçirtmək... 

Sonra ağzını yandırmaq gəlir. Mis qabı odda qızdırıb, içinə 

yemək töküb alaçığın qapısı ağzına qoyurlar. Küçük özünü 

salıb yeməyi yeyəndə ağzını yandırır, zigildəyə-zingildəyə 

uzaqlaşır. 

Acından ölsə də bir də başını qaba salmır... 
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Qurdbasan itləri xışa öyrədirlər; yəni, üstünə xırda 

bıçaqlar bərkidilmiş xalta keçirdirlər boynuna. Boynunda 

xış, bu cür təlim görmüş itlər özlərini çırpmaqla 

qarşılarına nə çıxdı yaralaya bilirlər... 

1990-cı illərdə Amerikada çalışan türk tədqiqatçı-jur-

nalist Əhməd Arslan “Oğuz eli” qəzeti”nə bir məqalə ver-

mişdi, yazırdı ki, arxeoloqlar hindular yaşayan ərazilərdə 

iri, çox böyük boyun bağı tapmışdılar. Mətbuatda bu 

haqda çox yazdılar dərc olundu, mübahisələr, dartışmalar 

getdi. Əgər, deyirdilər, qadın boyunbağıdırsa, bunu 

gəzdirən qadının üç metrdən artıq boyu olmalıdır... Mən, 

-deyir, - Əhməd Arslan, – boyunbağının şəklini qəzetdə 

gördüm, tanıdım ki, xışdı, Qars kəndlərində döyüş itlərinin 

boynuna taxılan xalta-xış. Getdim redaksiyaya belə də 

dedim, inanmadılar. Redaksiyadan bir müxbir də qoşdular 

mənə, getdik Qarsa, elə öz kəndimizdən bir neçə dənə  xış 

götürüb qayıtdıq Amerikaya... 

Məsəl var: “At qarnından üşüyər, it burnundan”. Ona 

görə də atlar ayaq üstə yatarlar, itlər də quyruqlarıyla 

burunlarını örtəndən sonra. Böyüklərimiz itlərin 

quyruqlarını da bu səbəbdən kəsirdilər ki, yatmasınlar, 

sürüləri qorusunlar...Quyruqsuz itlərə də xola deyərdilər.. 
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Çox vaxt da quyruqlarının ucunu qatdayıb qırla ya-

pışdırırdılar. Bu cür itlərə Çəmbər adı verərdilər. Deyərlər, 

iti aldatma; bir dəfə çağırdın, gəldi, bilsin ki, nəyə görə 

çağırdın, yanında verməyə yemək olmasa da başını 

tumarla ki, bir də çağıranda nəyə  gəldiyini bilsin. 

Türk həyat tərzində, anlayışında atla it insanın ən 

yaxın dostudur. Bu onun düşüncəsində, yaratdıqlarında, 

adət-ənənəsində sazında-sözündə yaşamaqdadır...     

  

Arı otu... 

 

Deyərlər, arı beçə verəndə əsgi yandırıb tüstüsünü 

arıya verərlər, yanında tütəkçi tütək çalar, beçələr səsə 

yığışıb bir-birinə sarına-sarına asılıb qalarlar. 

Beçə qaçanda tənəkə döyürlər, göyə papaq atırlar. 

Ana arı hardadı, beçələr ora yığılar. Arı otu var, o otdan 

dərib əlində tutsan ana arı üstünə qonacaq, beçəsi də 

ardınca... 

Belə deyirlər ki, kandalaşın meyvəsi qaralanda balı 

çəkməyə başlayırlar. Adətdi, təzə gəlini əlində bir qab 
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balla gətirərlər. Gəlin əlini bala batırıb keçdiyi qapıya 

vurur. Qaynana gəlinin başı üstündə çörəyi ailənin sayı 

qədər bölür, evdəkilərə verir, hərə qismətini gəlinin 

əlindəki bala batırıb yeyir ki, arada şirinlik olsun... 

Baxmayaraq el arasında belə bir ifadə də işlədilir: “ 

Elə gəlin var, qapıdan bir batman balla girsə də xeyri 

yoxdur”. 

Deyərlər, Günəş çıxanda da, batanda da yer-yurd 

üzünü Günəşin ardınca çevirər. Gün batandan sonrakı 

vaxtın adı “Darçağı”dır. 

Dədələr deyər, “vaxtdan giley eləmə, vaxtın gedər”. 

“Torpaq qızıl quşdu, deyərlər, əlindən uçurtma”. 

Deyərlər “dar vaxtı”nda itini açma, qonağın gələ 

bilər. 

Deyərlər, “ilin-ayın da yeləni var, bələni var, gəzi var, 

yayı, yazı, qışı, küzü var”.  

“Yelən” burda sınır-sərhəd mənasındadır, yəni, ilin 

əvvəli, qırağı. Misal üçün, xalçanın yeləni. Yelən ən çox 

gəlağayılar və xalçalar üçün işlədilir. Deyərlər, yelənsiz 

xalça olmaz. 
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“İlin yeləni..” deyəndə, yəni, işini vaxtında gör. 

“Bələni var”, yəni aşırımları, çətinlikləri. “Gəzi var”, burda 

dövr-dövran mənasında işlədilib. Yəni işini vaxtında gör ki, 

bəhrəsini də görəsən... 

 

                     Bayatılar...     

 

                 Dağların göy çəməni, 

  Göyərər göy çəməni. 

  Ya mən yarı taparam, 

  Ya vurar, oyçu (ovçu) məni... 

 

  Xoruzun dan səsinə, 

  Oyandım ban səsinə. 

  Yarım çağırdı məni, 

  Demədim can səsinə...   
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  Verdiyinə... 

  Şükr olsun verdiyinə. 

  Verirsə Tanrı versin, 

  Qul nədi, verdiyi nə?! 

 

*** 

 

Bütün bunlara görə qısaca son qənaətimi deyim; 

bizim yaşayış tərzimiz, baxışlarımız, yəni, özümüz 

yaratmış kimi təbiət hadisələrinə ərk eləməyimiz, bizə 

üstünlük gətirib həmişə. Yuxarıda dediyim bəşəri, insani 

münasibətlərlə yanaşı, - qaranlığı, işığı, gecəni-gündüzü, 

yeri-göyü canlı duyğu kimi anlayıb söz deməyimiz, 

mahnılar bəstələməyimiz əslində bizim xalqın yaratdığı 

fəlsəfədir. Bizim fəlsəfəmizdir, bunu belə 

dəyərləndirməliyik... Ona görə də folklorumuz, onun 

xüsusi qolu olan aşıq yaradıcılığı,-SAZ, minilliklər boyu bir 

çox xalqların, bizi əhatə edib bizə xor baxanların, istər 
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içimizdə olsun, istər çölümüzdə, yaddaşını incidən, onu  öz 

milli hikkəsinə sıxışdırıb dəyişikliklərə uğradan gücümüzün 

ifadəsidir. 

    

Alaşa... 

 

Bir kişinin bir atı vardı, dolanışını bu atnan çıxardırdı, 

bazarda işlədirdi , ora yük aparırdı, bura yük aparırdı. Kişi 

qocalmışdı, artıq, necə deyərlər, beş-beş çıxıdığını bir-bir 

enirdi.Arpa bahaydı, atı samanla saxlayırdılar. Saman atı 

da elə gendən manşırdı, canını gəzdirirdi. Birdən-birə dilə 

gəlmiş olsaydı, birinci sözü arpa olardı. Ata da , oğul da 

bir balaca sinədən söz deyən idi,hərəsinin bir sazı vardı, 

dara düşəndə deyişirdilər. Günlərin birində anası oğluna 

dedi: 

-Oğul, gələndə bazardan bir batman duz al, gətir. 

Oğlu da qayıdanda bar batman duz aldı, qoydu atın 

üstünə. Gəlhagəl, yolun yarısında atın dizləri qatdandı, bu 

ilmi ölübsən, bildirmi... Oğlanın əli bir yana çatmadı, alaşa 

canını tapşırdı. Çulunu, alığını belinə götürüb gəldi evə. 
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Atası da həyətdəydi, oğlunu görgəc, bildi ki at ölüb. 

Dönüb arvadına dedi: - Sazı gətir. Arvad sazı gətirdi. Kişi 

sazın kökünü yoxladı, gördü elə “Urfanı” üstədi, aldı 

görək, nə dedi, necə dedi:  

Oğul, 

  Günün bu çağında səni xoş gördük, 

  Aldınmı canını boz alaşanın? 

  Bayaq çul üstəydin, indi çul altda, 

  De, nəydi dərmanı boz alaşanın. 

Oğlu bir istədi, atasına cavab verməsin, daha da 

qızışdırmasın aranı, baxdı yox,ürəyinə bir-iki qatar söz 

kəlib, gərək deyə. Bir anasına baxdı, bir atasına, dirəkdən 

sazı asılmışdı, götürüb dedi: 

  Yüyəni sürüşüb çıxdı ağzınnan, 

  Götürüb qaldırdım qantarğasınnan. 

  Gərək yaxşı çıxaq onun yasınnan, 

  Bu oldu “fərmanı” boz alaşanın. 
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Kişi acığındanmı, nədənsə, oğlunun nə dediyini yaxşı 

anlaya bilmədi, istədi sazı atıb sınmazı götürsün. Şeytana 

ləənət, sazı basdı sinəsinə görək day nə dedi: 

  Sənnən oğul olmaz, mənnən də ata, 

  Heç dəyişərdimmi onu Qırata. 

  Götürüb sınmazı vurasan yata 

  Alasan qanını boz alaşanın. 

Oğlu gördü, atası daha da hirslənib, sözdən yan 

keçir, sınmaz-zad deyir, sazı da düz vurmur. Dedi: 

  Qışda verəmmədik ələfdən, otdan, 

  Bizə əziz idi, qohumnan, yaddan. 

  Arpa deyə-deyə getdi həyatdan, 

  Az oldu samanı boz alaşanın... 

Arvad bayaqdan baxırdı, gördü atalı-oğullu çox 

uzatdılar. Əri sinədən söz deyən, oğlu söz deyən, arvad da 

öyrənmişdi, arada bir onun da deməyi vardı. Deyimmi, 

deməyimmi; ömründən-günündən də narazıydı. Bir addım 

irəli yeriyib: 
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  -Dayanın!-dedi. 

Əri də əl saxladı, oğlu da. İstədi birinin sazını alıb 

sazla desin, ustadlar sözü, saçından üç tel ayırıb basdı 

sinəsinə, ərinə üz tutub görək nə dedi: 

  Axşamnan  bilirdim, çıxmaz səhərə, 

  Mən nə gün görmüşəm, o nə gün görə. 

  Öldürdün acınnan göz görə-görə, 

  Sən oldun yamanı boz alaşanın... 

Söz tamama yetişdi, onlar yedi-içdi yerə keçdi, biz 

dörə keçək... 

 

*** 

 

 Saz da, bir çox muğam əsərlərimiz də, bizə  adi 

görünən qala divarlarımız da, dəvə, at, qoç qəbirüstü 

heykəllərimiz də milli abidələrimizdəndir, daş üstə qalmış 

yazımız kimi daşıdığımız, yaşadığımız məna və 

mahiyyətimizdir. Ona görə bu səmtə - bu yönə indinin 
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özündə də hücumlar ara vermir. Fərq budur ki, 

abidələrimiz əl çatan, göz görən olduğu üçün dağıdıldı, 

xarabalıqlarına qədər yer üzündən silindi; müsəlman-

çılığımızdan ustalıqla istifadə olundu, - xristiyan 

abidələridir, deyə ad qoydular, mənimsədilər, mənimsəyə 

bilmədiklərinisə,   - kafir ocağıdı, məhv edin, -dedilər. Biz 

də yüzilliklər boyu,      -Urra, deyib hücuma keçdik, nə 

yaratmışdıqsa əlimizə keçəni məhv elədik: dəvə, qoç, at 

qəbrüstü  abidələri sındırıb içində qızıl axtarmağa 

başladıq, çünki yaxın qonşular ortaya belə bir fikir 

atmışdılar; bu heykəllərin içində qızıl gizlədilib.  

Təpə dediyimiz kurqanlarımızı bir tərəfdən də biz da-

ğıtdıq, -yiyəsi yoxdur, ya da Şaman yuvasıdır, deyə-deyə 

gözdən saldıq. Amma yaratdıqlarımız təkcə bunlardan 

ibarət deyildi, BÖYÜKLƏRİMİZ, USTADLARIMIZ tərəfindən 

iç dünyamıza, yaddaşımıza yazılmış tariximiz  özümüzdən 

asılı olmadan yaşadı və bizi də yaşatdı...Qonşuların əli 

yaddaşımıza çatmadı,  saz da, muğam da yaddaşımızda, 

ruhumuzda olduğu üçün məhv etmək mümkün olmadı... 

Həmişə yaratdıq, yaşamağa davam etdik! 

Yeri gəlmişkən bir məsləni də açıqlayım. El arasında 

belə qarğışlar, söyüşlər qalmaqdadır: “Kül təpənə”, 

“Təpənə küllər”,”Babanın təpəsinə...” bu kimi misal yenə 
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də tapmaq mümkündür. Fikrimcə bu ifadələr də elə belə 

yaranmayıb, çox köklü, əsaslı mənalara söykənir. Mənim 

qənaətimə görə bu söyüş, qarğış ifadə edən “təpə” sözü 

təpəliklər anlayışından başqa mənada da 

işlədilir.İslamdan öncə bir çox türk tayfaları dəfn 

mərasimini fərqli yerinə yetirirdilər. Dünyasını dəyişən-

lərin qəbri yerdən seçilənəcən qaldırılırdı, kiçik təpəcik 

olana qədər torpaq, kül tökülürdü. Bu adət Çar skiflərdə 

geniş yayılmışdı. Hörmətli alimimiz Zaur Həsənov çox 

dəyərli “Çar skiflər” əsərində olan-qalan mövcud  dünya 

elminə əsaslanaraq  bu haqda geniş, dəyərli bilgilər 

vermişdir. Yeri gəldikcə bu mövzuya qayıdılacaq... 

 

Qonaq və xəsis arvad... 

 

Günlərin birində biri uzaq yoldan gəlirdi, bir kəndin 

ucqarında bir qapını döyür, -bəs, Allah qonağıyam, qonaq 

almazsanmı? Ev yiyəsi çıxır, buyur, qardaş, buyur. Qonağa 

da qurban gəldiyi yollara da...Ev yiyəsinin də bir 

arvadıymış, bir özü. Arvad da qonağın bəxtindən çox göy-

bərk, yəni xəsismiş, “armud qurusunnan su çıxarmış, 
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ondan yox...” Nə isə...arvad qazanda qaz bişirirmiş. 

Qonağı görən kimi qazanı qaz qarışıq gizlədir. Çac asıb 

buğda çörəyi bişirirmiş, onu da gizlədir. Qonaq dediyimiz 

kimi ağıllıydı, gözünün ucuyla bunları gördü, ürəyində 

dedi, yaxşı... 

Arvad çar-naçar süfrə açdı, süfrəyə darı çörəyi 

qoydu. Qonaq ac idi, boğula-boğula bir-iki qismət yedi, 

artıq yeyə bilmədi. İlan vuran yatar, ac yatmaz, deyərlər, 

yata bimədi. Gecənin bir aləmində gördü səs-səmir 

yoxdu, kişi də, arvad da yatıb. Durdu ayağa, zil qaranlıq 

idi, divardan tuta-tuta getdi, çörəyi çıxardıb dağarcığına 

qoydu, qazandan qazı çıxardıb onu da qoydu dağarcığa. 

Qapının küncündə bir pipiyi qanlı xoruzları vardı, onu da 

götürdü. Ev yiyəsi özünə təzə çarıq tikib xoruzun çıxdığı 

tardan asmışdı, açıb ayağına geyindi, çarığın üstündə biz 

vardı, onu da çıxardıb yaxasına taxdı. Gördü hər şey qay-

dasındadı, fikirləşdi ki, belə getmək yaxşı olmaz, kişini 

oyadım, sağollaşım gedim. Bir sağa öskürdü, bir sola, 

kişini oyatdı. Kişi baxdı, gördü qonaq ayaq üstədi: 

-Qonaq, niyə tez durmusan, nolub?   

Qonaq dedi: 
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-Sözdən-söhbətdən eləyək, bəsdi yatdıq. 

Kişi dedi: 

-Gecənin yarısıdı, nə söhbət? 

Qonaq dedi: 

-Neçə yaşın var, bayaqdan fikirləşirəm, bilmirəm, 

sənmi böyük olarsan, mənmi? 

Kişi dedi: 

-Əşşi, qoy yataq, yuxuluyam mən, deyəmmərəm. 

Qonaq dedi: 

-Yaxşı, Qaz xan Qazan qalasınnan çıxıb Dağar 

qalasına gedəndə sən vardınmı? 

Kişi dedi: 

-Yox əşi, o vaxt heç nənəmin nənəsi də olmayıb. 

Qonaq dedi: 

-Onda mən divardan tuta-tuta təknədən çörək 

götürürdüm. Hə, mən sözümü dedim, sən deyəmmədin,  

indi izin ver mən gedim. 
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-Qonaq,  sən ala-bula danışırsan, bir şey anlamıram, 

belə yaxşı deyil, gözlə, heç olmasa qoy xoruz banlasın, 

xoruz banında gedərsən. 

Qonaq dedi: 

-Xoruz banlayar-banlayar, banlamaz gedib yolda 

banlayar. Mən getdim, salamat qal. Axtararsan bizi, 

tapmasan bizi, halal elə bizi.-deyib yola düşdü. 

İşıqlaşar işıqlaşmaz kişi arvadı səslədi ki,  qonaq 

gedib, dur qazanı as, axşamnan acıq. 

Arvad dedi: 

-Qoy xoruz banlasın. 

Çox gözlədilər, gördülər xoruzun səsi çıxmır. 

Durdular, baxdılar ki, xoruz yoxdu, tavaya baxdılar, çörək 

yoxdu, qazana baxdılar qaz yoxdu. Kişi istədi təzə çarığını 

geyinsin qonağın ardınca yola çıxsın, çarığını da tapmadı, 

arvadına dedi: 

- Qonaq apardı, Gedəndə də halallıq istəyirmiş 

mənnən... halal xoşu olsun. “Malını yeməzin malını 

yeyərlər”. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

 

 

Tap tapmaca, 

 

  Gül qoqqaca, 

              Dizi bayırda, 

              Buynuzu haça... açması çəyirtgə. 

 

  Ay doğdu Alıstannan, 

  Gün doğdu Gülüstannan, 

  Bir gün bir meyvə tapdım 

  Yeddi illik bostannan...       açması 

yeralması... 

 

  Yer küpə, 
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  Yeriməz küpə.  

  

Min il qala çürüməz küpə...   açması addır,  

                            dağa- daşa, insana verilən Ad. 

 

Ellər yuxarıda, 

  Sellər aşağıda, 

  Su qurşaqda, 

  Toz qopur, amma...   açması dəyirman... 

 

*** 

 

Təəssüflə də olsa etiraf edək ki, bizdən,-nəsil 

nəcabətimizdən, soyumuzdan keçib gedən rus-sovet 

məktəbləri hardasa yaddaşımıza da yol tapdı, müəyyən 

mənada bizi bizdən ayırıb yaddaşsızlığa gətirib çıxarda 

bildi...Əlimizdə olanlara, yaddaşımızda qalanlara dəyər 
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vemədik, başımızı qaldıran kimi qonşuya cumduq. O 

məktəb öz işini yaxşı bilirdi. Bilirdi ki, bizə nəyi 

öyrətməlidi; daha doğrusu nəyi öyrətməməlidi. Proqramı 

vardı, özünə dediklərini bizə demək olmazdı; onun 

dərsliyi ayrı idi, bizim dərsliyimiz ayrı. Ona deyirdi: “hər 

şey sənindi, bütün gördüklərini  sən yaratmısan, sən də 

sahib durmalısan”. Bizə: “Sən yoxsan, deyirdi. Gəlməsən, 

hər yerə gəlməsən”. Məktəblərimizin hamısında dərsliklər  

bunu dedi: “Adı yox, yazısı yox”... Öz müəllimlərimizə də 

bunu dedirtdilər. Bunu deməyənlər Sibirə sürgün olundu, 

güllələndi, ac qaldı, xalq düşməni adlandırıldı: “De,  de ki, 

türk deyiləm, de ki, heç türk olmamışam, olmaq da 

istəmirəm de. De ki, müsəlmanam!” ...Bir türkün 

“müsəlmanam” deməyi onun sağ qalması üçün yetərli idi. 

Özünə türk demirsə, bəsimizdi; sovet məktəbində dərs 

deyə bilər.  Dedirtdilər...sonra da, indi dərs deyə bilərsən, 

buyur, keç! Məktəb qapıları açıqdı... 

Bizim heç nəyimiz yoxmuş...Doğrudan da 

varımızdırsa, indi, lap müstəqillik dövrümüzdə də 

tikdiyimiz obyektlərə, ticarət mərkəzlərinə şadlıq 

saraylarımıza niyə ad tapa bilmirik? “Fovorit”, “Monte 

Karlo”, “Monte Kristo”, “Flaminqo”, “İmperial”, 

“İmperator” və s...və ilaxır, minlərlə bu cür misallar çəkə 
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bilərik, çünki biz rus-sovet məktəbini bitirmişik, təsdiq et-

məliyik ki, hər yerə hardansa gəlmişik...Özünə, sözünə 

yiyəlik etməyənin, sayqı göstərməyənin  heç vaxt, heç 

yerdə hörməti olmaz.  

 

 

 

Qaşqa Sərdar təpəsi-kurqanı... 

 

1950-ci illərin ortaları olardı...Atlı-arabalı Oy 

dərəsiylə (əslində Ov dərəsidi, eşitdiyim kimi yazmaq 

istədiyim üçün bu variantı götürdüm) gedirdik. Mən 

arabada Nənəmin dizinin dibində oturmuşdum. 

-Bax o görünən, -dedi, Nənəm, bizdən bir az aralı, 

əllə düzəldilmiş kimi səliqə sahmanlı balaca bir təpəni 

göstərdi,      -Sərdar təpəsidi, nağılını danışım eşit, gör 

niyə adına Qaşqa Sərdar təpəsi deyirlər...  
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Həə, vaxtın nə vaxtıdı, deyə bilmərəm, amma çox da 

uzun zamanların sözü deyil. Mənim nənəmin nənəsinnən 

də qabaqların sözüdü...  

Nə isə, söz vaxtına çəkər, yayın son ayıydı, yaylaqdan 

bir köç enirdi, elə bizimki kimi balaca köç idi, kəl 

arabasında oğul -uşaq gedirdi. Atlılar vardı, naxırlar, 

sürülər sürülüb yol gedirdi. Axşam çağıydı, elə bu Oy 

dərəsinnən keçirdilər. Oy dərəsi də indiki kimi deyildi, 

adam boyunnan da hündür asırğalları, baldırğanları olan, 

böyürtikənli, qaratikanlı, sarmaşıqlı, kol-kos içində bir yer 

idi.  Nə cür desən ov olardı, addı-sannı ovçular da gəlib 

burda ov eləyərdilər. Köç Oy dərəsinnən keçəndə araba-

dan südəmər bir oğlan uşağı yatdığı yerinnən sürüşüb 

otluğa düşür, heç kəsin xəbəri olmur. Araba uzaqlaşır, 

yaylaq qaranlığı düşür, gecənin bir vaxtında uşaq oyanıb 

ağlayır...Yenicə doğduğu balasını itirmiş bir ana maral 

uşağın səsini balasının səsinə oxşadır, ağacların, kolluğun 

arasından çıxıb gəlib düz uşağın yanındaca yatır, uşaq elə 

bilir anasıdı, iməkləyə-iməkləyə gəlib maralın qoynuna 

girir...Beləcə, Oy dərəsinin cəngəlliyində ana-bala 

yaşamağa başlayırlar... 

...Belə deyirlər ki, günlərin birində ovçular uşaqla 

maralı görürlər...Maral qaçıb canını qurtarmaq istəyir, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

amma uşağı qoyub gedə bilmir. Beləcə, elə-obaya xəbər 

yayılır. Maralı izləməyə başlayırlar. Amma incitmirlər, vaxt 

keçir, oğlan ayaq tutur, böyüyür, elə olur ki, anasınnan da 

bərk qaçır... 

El-oba gənəşiyə-məsləhətə yığışır...Qərara alırlar ki, 

Marala dəyməsinlər, oglanı tutsunlar, ev uşagı eləyib 

əhilləşdirsinlər... 

Günlərin birində bir dəstə atlı kəmənd atıb uşagı 

tuturlar. Görürlər ki, uşağın alnınnan başının ortasınacan 

tük yoxdu. Maral tez-tez yaladığına görə tük bitməyib. 

Adına Qaşqa deyirlər; Qaşqa Sərdar...  

Maral uşaqdan əl çəkmir, uşağın ardınca kəndə gəlir, 

heç kəs marala toxunmur, kəndin ot tayasının dibində 

günlərlə uşağı gözləyirmiş... 

Qaşqa Sərdar böyüyür, iğid oglan olur, eldə-obada 

ad-san qazanır, ona analıq eləmiş Maralı da unutmur, öz 

evində saxlayır. Maralın xətrinə Oy dərəsindəki maralların 

da qış,yaz otunu suyunu  verir... 

Bax, bu təpəcik Qaşqa Sərdarın dünyasını 

dəyişənnən sonra yatdığı yerdi. Elə-obaya yaxşılıqları çox 
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olduğuna görə yığışıb ona təpə qurdular...Yadında saxla, 

bu qurulu təpənin yanınnan elə belə keçmə... 

Nənəm belə deyib əlini üzünə çəkib salavat çevirdi... 

Beləcə, hamımız  səfə düzülüb kurqana baş əydik... 

 

*** 

 

Biz əslində yerinə- yurduna quş kimi bağlı olan 

insanlarıq. Evimizi-eşiyimizi quş kimi dimdiyimizdə daşıyıb 

qurub yaradanıq. Ona görə də yaşadığımız hər qarış yerin 

də adı var. Əlimizi hara uzadırıq, tarixin hansı yerinə ayaq 

qoyuruq tanış gəlməyi də təsadüfi deyil.  

Minilliklər boyu çox acılar yaşasaq da  bu gün 

ağrılarımızı azaldıb əsəblərimizi sahmana salan, 

çiyinlərimizdəki yiyəsizlik yükünü götürüb başımızı 

dikəldən, aldığımız nəfəsə belə dinclik gətirən 

Müstəqilliyimizə, Üçrəngli Bayrağımıza şükür! 

Bununla belə klassik yaradıcılığımızda da ayrıca 

Azərbaycana aid əsərlər çox azdır, o qədər azdır ki, 

yoxdur, demək mümkündür. Bəzi qaynaqlarda, 
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mənbələrdə adı çəkilib, vəssalam. Belə də olmalıydı; min 

illiklər boyu indiki biz, yəni müasir azərbaycan türkləri  

bir zamanların imperatorluqlarını idarə edən güc 

birləşmələrinin tərkib hissəsi idik, ara-sıra bu şəkildə də 

xatırlanırıq... Tarixin müxtəlif dövrlərində, hətta b.e. öncə 

1V-X-XX- minilliklərdə müstəqil dövlətlər kimi mövcud 

olmuşuq. Quttubilər, lullubilər, Midiya-Maday, Manna, 

Atrapatena, Xəzər İmperatorluğu, Alban dövləti, Qafqaz 

Albaniyası... sonuncu imperatorluğumuz olan Səfəvilər 

dövlətidir ki, bəzi tarixi qaynaqlarda adına Qızılbaş 

Midiyası və yaxud Kiçik Midiya da deyilib. Məqsədim 

bütün bunlar haqda yazmaq deyil. Yalnız onu qeyd etmək 

istərdim; bu qədər imperatorluqlardan indiyə çox az iz 

qalıb, daha doğrusu, o çağlardan qalan izləri itirməyə, 

məhv etməyə niyə məcbur olmuşuq... 

Amma bir gerçəyi dərk etməliyik ki, bizi əhatə edən 

qonşu xalqların dünyagörüşündə, yaşam tərzində, 

danışdığı dildə, geydiyi geyimdə, yediyi yeməkdə özünü 

göstərən izimiz, dəyərlərimiz, bir sözlə Böyük təsirimiz 

düşünürəm ki,elə o çağların, islamdan öncəki zamanların 

təsiridir. Bunu bu gün qanlar bahasına qazandığımız 

Müstəqillik dövrümüzdə anlamalıyıq. Bu danılmaz 

faktdır ki, uzun yüzilliklər, minilliklər boyu islam dininin 

təsiri altında yaşadıq və yaşamaqdayıq. Təsir altda 
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yaşamaqla təsir etmək mümkün olsa da çətin məsələdir. 

Bu da faktdır! 

Bu da faktdır ki, mübarək islam dinini anlayıb, sevib 

ruhumuzla itaət etsək də bilməliyik ki, biz bir xalq kimi 

iclam dininə qədər də yüksək səviyyələr yaşamışıq, 

istər siyasi, istər ictimai mənalarda, yaşayıb 

yaratmışıq, yaratdıqlarımızla istilalarda itib-

batmaqdan qorunub yad tapdağından sağ-əsən 

çıxmışıq...  

Bu mövzu da yer üzünə yazılası çox vacib məktub-

lardandır ki, hələ də yolunu gözləyir. Doğrudan da adına 

istila,-dini istila desək də MÜBARƏK İSLAM DİNİ 

TÜRK DÜNYASINA,-türk olaraq harda varıq ora, özüylə 

gətirdiyi tarixi yeniliklərlə bizi istədiyi şəkildə dəyişə-

dəyişə yaşadı və indi də  yaşamaqdadır. Yeniliklərsə 

köhnəliyi məhv etməsə, ayağını olanların xarabalıqları 

üzərinə qoymasa yaşamır. İslam dini istila kimi gəlsə də 

işıq, hava, su təki hamımızın ola bildi, çünki o da təbiyət 

hadisəsiydi, o da varlıqdan doğmuşdu, minilliklər boyu 

yaratdığımız mədəniyyət qatlarını da öz içinə alıb 

gücləndi, mahiyyətimizdə, mənamızda bizim üçün doğma 

olsa da özünə yad olan və yad görünən hər şeyi dəyişdi, 

düşüncəmizdən tutmuş adımıza, geyimimizəcən dəyişdi.  

Bütün bunlarla yanaşı dini baxışlarımız demək olar 

ki, Tanrıçılığın əsaslarından o qədər də yayınmadı. 
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Tanrıçılığın sağlam anlayışlarını, tanrıçılıqla bağlı 

inanclarını qoruyub saxladı. Tanrıya necə inanırdısa 

Allaha da elə inandı. Tanrıçılığa görə Su onun and 

yeriydi, Ucalıq and yeriydi; məsələn, uca dağlara 

tıapınmağı vardı, görəndə bağır basıb baş əyirdi. İslamı 

qəbul edəndən sonra isə əlini yzünə çəkib salavat cevirdi...   

Ona elə gəldi əslində heç nə dəyişməyib YARADANIN 

sadəcə adı dəyişib, vəssalam...Amma hər halda Tanrıyla 

Allahın arasında az da olsa fərq vardı, o fərqi Xalq elmi 

izahlarla yox, ruhuyla hiss etdiyinə görə bütün bunları  

yaşada bildi, indi də yaşatmaqdadır... 

Ustad aşıq Hüseyn Saraclını da yuxarıda ona görə 

xatırladım...Məlumdur ki, vaxtın müəyyən vaxtlarında 

islam dini tərəfindən çalıb oxumaq, aşıqlıq eləmək 

qadağan olundu; dediyim fərq bu cür məsələlərdə, 

mənalardaydı. Bu fərqlərsə islam dininin kökündən-

mahiyyətindən yox, bizi sevməyən hər hansı bir din 

xadimindən gəlirdi... 

Bu Xalq öz yaşam tərzini də islam dini qaydaları 

üzrə demək olar ki, dəyişmədi, dini dairələri nəzərə 

almasaq min illiklər boyu necə yaşamışdısa elə də 

yaşamağında oldu... 

 

 

Çobanla minbər... 
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Günlərin birində bir çoban sürüsünü yaylaqdan 

endərdi. Kənddə gördüyünə məətəl qaldı. Minbəri birinci 

kərə görürdü; o yaylaqda olanda obada minarəli məscid 

tikmişdilər, görməmişdi. Ona görə sürünü də saxlayıb 

mat-məətəl minbərə baxırdı. Ondan bundan soruşdu. 

-Bu nədi? Nəyin nəsidi? 

 Dedilər:  

-Minbərdi.  

Dedi:  

-Bəs minbərdəki kimdi? Nə deyir? Oxuduğu nədi?  

Dedilər: 

-Molladı, əzan çəkir.  

-Əzandı, nədi, onun dediklərinin mənim qoyunlarıma 

bir ziyanı yoxdu ki?  

-Heç bir ziyanı yoxdu,-dedilər,- əksinə xeyri var.  

-Onda qoy nə qədər istəyir oxusun,- dedi Çoban, 

sürüsünü çəkib uzaqlaşdı... 

 

*** 

 

Bir adam uzaq yoldan gəlirdi, bərk yorulmuşdu, 

mənzilə çatmağa da hələ xeyli vardı...Allaha yalvardı ki, 

bir atlı göndər, məni tərkinə alsın, artıq yeriyə bilmirəm. 

Bir dedi, iki dedi, gördü budu, bir atlı gəlir, yanında da 
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daylağı. Atlı çatan kimi kişini heç ağzını açmağa 

qoymadı:-Daylaq yorulub,-dedi,- götür dalına! Kişi nəsə 

demək istəyirdi, Atlı qılıncını azacıq qınından çıxardıb 

tiyəsini göstərdi. Kişi çar-naçar daylağı aldı dalına, 

başını qaldırıb göyə baxdı dedi:-Saqqalı yanmış da 

yetirəndə tərsinə yetirir... 

   

 

*** 

Bu cür hekayətlərlə, detallarla(qırıntılarla) Xalq 

zaman-zaman özü öz münasibətlərinə aydınlıq 

gətirməliydi, gətirirdi də, çünki Xalq ayrı-ayrı adamlarıyla 

yox, bütöv halında vaxta-zamana bənzəyir, içini-çölünü 

aydınlatmalı, yaşayışının hər anına düzən verməlidir; 

dinini dəyişsə də öz işindəydi, sürüsünü artırırdı, 

dolanışığını düzəldirdi, oğul-uşaq böyüdürdü. Bütöv halda 

götürsək, din öz möhtəşəm gücüylə ona təsir edə bilmirdi. 

Yuxarı təbəqələrdə məscidlər inşa edilib, dini mərasimlər 

keçirilsə də xalq əslində öz işindəydi. Onun fikrini-düşün-

cəsini yalnız təbiət hadisəsi dəyişdirə bilərdi. Adət-

ənənələri də bu cür köklənmişdi, yəni yazla, güzlə 

(payızla), bir söz, fəsillərlə bağlı idi. Toy-düyün adətləri 

əslində yazın –payızın tərkib hissəsi kimiydi. Bütün 

düyünlər qız görməkdən, qız seçməkdən, “hə”ni almaqdan 
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elçiliyə, toya-düyünə, uşağa qalmaqdan uşağın 

doğulmağınacan öz vaxtına-zamanına bağlıydı; yaz 

özüylə öz yaşıllığını-tumurcuğunu gətirdiyi kimi Xalqın 

da adət-ənənəsini cücərdirdi... Bir vaxtlar bu adət-ənənələr 

də dediyim kimi vaxtın-zamanın içini doldururdu, vaxtdan 

ayrı deyildi. Hər şeyin öz vaxtı var idi...Baxmayaraq yeni 

din özünün yeni adətlərini təbliğ edirdi, yerli adətlərə 

qadağalar qoyur, aranı öz istədikləriylə doldurmağa 

çalışırdı. Yeni dinə görə qızlar, gəlinlər örtünməliydilər, 

ümumiyyətlə qadın olan kəs görünməməliydi. Bu cür 

moüzələr oxunurdu... Xalqsa, hə, desə də çiyini qalxa-

qalxa gülür, amma yaratdığını yaradır, sözünü deyir, 

sazını çalıb, mahnısını oxuyurdu. 

 

               Dəyirman üstü çiçək, 

               Oraq gətirin biçək. 

               Qardaş bir qız sevibdi, 

   Uzun boy, qara birçək... 

 

 

 

Deyişmə... 

 

Günlərin birində eşitdim ki, aşıq dostum evlənib, 

ayınnan-uyunnan da(şey-şüy)alıb getdim təzə ailənin 
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“gördüsünə”. Xoş-beş, ordan-burdan, anrıdan-bəridən, 

hancarısan, necesən? Gəlinin ayağı sayalı,başı dövlətli, 

dırnağı bərk olsun, qulluğu-zadı necedi, göntöy, söz 

qaytaran deyil ki? 

Pah, dediyimə peşiman olmadımmı? “Dəli qızın 

dərdi varmış” dost dediyim Aşıq cumub sazı 

götürmədimi? Balaca daxmada özünə yr eləyib: -Qulaq 

as, -dedi, -saznan deyim, söznən deyə bilmərəm. 

 

 Arvad aldım, bir ev qurdum özümə, 

 Küllüklərin külü yağdı gözümə. 

 On dörd put buğdanı verib özümə, 

 Yeyib içər, yenə doymadım deyər. 

Dedim, əl saxla, ayıbdı, təzə gəlindi, eşidər, peşiman 

eləmə məni. Kimə deyirsən?!  Saz sinəsində bir də dövran 

vurub,-Qulaq as, dedi, xəbərdən xəbərin yoxdu sənin:  

 

 Dedim allam, yıxıq evə dirəkdi, 

 Nə biləydim bir açılmaz kələkdi. 

 Hər öynədə yeddi qazan xörəkdi, 

 Soruşsan neçədi,saymadım deyər. 

 

Dedim, -məni yaxşı qarşılamadın, qonağı gileylə qar-

şılamazlar. 

Dedi, -soruşmusan al cavabını: 
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 Duran kimi qonşularnan dalaşar, 

 Xoruz təki al qanına bulaşar. 

 Qab-qacağı əl-ayağa dolaşar, 

 Üç ay keçib hələ yumadım deyər. 

 

Çəkilib durdum qıraqda: “Özü bilən məsləhətdi, 

yəqin nece deyir elədi” fikirləşdim.Elə bu vaxt gəlin o biri 

otaqdan güllə kimi çıxdı, boynuma alım ki, hələ bu 

vaxtacan belə qorxmamışdım. İrəli yeriyib sazı ərinin 

əlindən alıb:-Qonaq qardaş, -dedi, - bir mənim də 

dərdimə qulaq as! 

 

 Cəhrə deyib bəyi-bəyir bəyirdim, 

 Iyə, tağalağa, muma səyirdim. 

 Üç ay keçdi, bircə cüt bağ əyirdim, 

  Onda bildim bədnəzərə gəlmişəm. 

 

Gördüm bunnarın ki, mənnik deyil, arvad da aşıq 

çıxdı. 

 

 Çıxar evdən papağını yan qoyar, 

 Bir bənd deyər, gözün yumar, uyuyar. 

 

 Öküz yeyər, nə bəs olar, nə doyar, 
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 Təzə yurdda təzə gözə gəlmişəm... 

 

Baxdım gördüm dostum bığaltı gülür, bildim ki, 

arada iş var. Dedim, bir az da gözləyim, görüm nə olacaq. 

Gəlin tapşırmasını deyirdi. 

 

 Bir də baxdın dərə keçdi, dağ aşdı, 

 Saz götürdü, elə bil ki,ağacdı. 

 Sual verdim, çaşdı qaldı, dolaşdı, 

 Görən deyər, mən də ərə gəlmişəm. 

 

Söz tamama yetişdi, sən demə, zarafatları varmış. 

Dedim bəs mənim suçum nədi ki, biriniz sağdan deyirsiz, 

biriniz soldan... 

 

*** 

  

Toy adətlərimizdən – Şax ağacı... 

 

Qərbi Azərbaycan bölgələrində toyun ikinci günü, 

günortadan sonra qız evində “Şax”  bəzədilərdi. “Şax” 

nədir? Əslində dağdağan ağacından düzəldilir. Piramidaya 

oxşar quruluşu olur, gövdəsinə elə dağdağan ağacının 

budaqlarından asılqanlar quraşdırılır. Aşağıdan iki adam 

üçün tutacaq qoyulur.  Qğlan bəyinin sağdışı, soldışıyla 
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qız bəyinin sağdışı, soldışının hədiyyələri, sovqatları, 

qohum-qonşuların verdikləri paylar bu asılqanlardan 

asılır. “Şax”ın götürülmə vaxtı axşam üstüdü, “Şax ağacı” 

qız evindən elə vaxt çıxarılardı ki, yolun yarısında işıq lo-

paları yandırılsın, toy evinə işıq lopalarıyla çatsınlar. İşıq 

lopaları da gilas ağacının qabığından düzəldilirdi. Əsas 

məsələlərdən biri oydu ki, “Şax” qız evindən oğlan evinə 

təzə yolla getməliydi, yəni, hamının getdiyi yolla yox, 

təzə cığır salınmalıdır ki, qız bəyi ər evində qayım-qədim 

olsun, şeytan  geri qayıtmağına yol tapa bilməsin, yol 

göstərəmməsin...  

Adətə görə “Şax ağacı”na bələdşi seçilərdi. Bələdçi 

də “Şax ağacını” başının dəstəsiylə bir yerdə bəy evinə 

ayrı yolla aparmalıdır, divardan aşırır, hasarlardan keçirir, 

qız da başının dəstəsiylə “Şax ağacı”nın ardınca toy evinə 

yollanırlar...Nə qədər gec çatsalar, nə qədər uzun yol 

getsələr o qədər yaxşı sayılardı. “Şax” yolunun öz 

qaydaları olduğundan unudulmaz tamaşalar göstərilir ki, 

təzə toyluların ömürləri boyu danışılsın. 

“Şax”ı hər toy yiyəsi öz imkanına, adına görə 

bəzəyərdi, yəni adla söylənərdi ki, filankəs gözəl “Şax” 

bəzəmişdi, məsələ təkcə sovqatlarda deyildi, təntənəylə 

gətirilməyindəydi; “Şax ağacı”na dediyim kimi bələdçi, 

qoruqçu seçilirdi, Qoruqçu da özünün dəstəsini yığırdı ki, 

“Şax ağacını” bütövlükdə qoruya bilsin. Ona görə ki, 
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“Şax”ın yağmalanmağına-talanmağına izin verilirdi: 

Gəlini də onun sağdış, soldışını da oğurlayıb nəmər-sov-

qat alıb qaytarmaq adətdəndi... Bu da bir tamaşaydı, bu-

nunla belə adətə görə kim bacararsa “Şax ağacı”ndan 

istədiyini götürə bilərdi. Amma qoruqçu dəstəsinin 

qamçısına heç kim yaxın düşə bilməzdi...Bu arada 

nayğara deyilən adamlar, yəni güldürücülər “Şax”ın 

önünə çıxırdı, Qız bəyini (gəlini) kim güldürərdisə, 

istədiyi payı ala bilərdi... “Şax” çal-çağırıyla təzədən 

yoluna düzələrdi, hansı məhlədəsə yenə yolunu kəsərdilər. 

Bələdçi irəli çıxıb soruşar: 

-Nə istəirsən?! 

-Güləş havası çalınsın. Güləşmək istəyirəm. 

Güləş havası çalınır, şaxın qoruqçu dəstəsindən 

güləşçi çıxır, Qoruqçu meydanı genəldir, “Güləşəngi” 

havası altında görünməmiş bir güləş baş tutur... Ona görə 

də el arasında belə deyim, ifadə yaranıb: “Elə bil şah 

güləşçisidi...” Əvvəl hesab edirdim ki, “şah” sözü burda 

“padşah” mənasındadır. İndi mənə elə gəlir ki, “Şax 

ağacı”nın güləşçisi kimi anlasaq daha düz olar... 

 “Şax”ın güləşçisi udardısa yol açılardı, uduzardısa 

şaxdan nəmər-mükafat  verməliydilər... 

“Şax ağacı”nın yanından qız oğurlamaq-qaçırmaq 

adəti də var, daha doğrusu, adətdi, qız bəyini oğurlayıb 

gizlədirlər ki, bahalı hədiyyələr alıb yerini desinlər. Ona 
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görə  “Şax ağacı”na bələdçiylə yanaşı gizlincə çuğul da 

seçilir; qız bəyi itəndə çuğul kəndi bir-birinə qatıb oğlan 

evinə xəbər göndərir ki filan yerdədi. Oğlan bəyinin 

başının dəstəsi həmin qapıya gedib qız bəyini sazla-sözlə 

istəyirlər: 

 

  Bizdən salam olsun nazənilərə, 

  Verin qız bəyini, yar bzimkidi. 

  Çuğul söz gətirdi, oyun oynadı, 

  Yardan  xəbərimiz var bizimkidi. 

 

Qızlar istəyirlər yox, deyib işi bir az da bərkitsinlər: 

 

  Başına döndüyüm el igidləri, 

  Varın gedin burdan, yar sizin deyil. 

 

  Gözəllər toruna düşüb qalarsız, 

  Gedib çatammazsız yol sizin deyil... 

 

Qızlar görürlər ki, oğlanlar əl çəkmir, bütün el-oba da 

axışıb bura, hamı bu zarafatın, bu oyunun içindədi; biri 

qızı ver deyir, biri vermə deyir. Sonda oğlan evi yeyib 

içməyə bir qoç boyun olur. Qız bəyini gizlədənlər bu 

sözlərlə qızı verirlər: 
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  Gözünüz yoldadı, könül səsdədi, 

  Qaşları qələmdi, ağzı püstədi. 

  Yığval ətəyidi, muraz üstədi,  

  Alın gedin oğlan yar sizinkidi... 

 

Bu cür toy tamaşalarının, zarafatlarının içindən keçə-

keçə gəlib çatırlar toy evinə; “Usta çal” havasıyla 

gəldiklərini bildirirlər, şənlik-şənliyə qarşır, saz-saza... 

“Şax” adamları (obrazları) Bələdçi, 

Qoruqçu,Nayğara, Çuğul başına gələnləri gülməli şəkildə, 

biz sizə nece danışdıq eləcə, oynaya-oynaya bəzəyib-

düzəyib danışıb toy adamlarını əyləndirirlər. Danışdıqları 

da beləcə, yüzilliklərə addayır...Bu obarazlar –yəni “Şax 

ağacı”nın adamları çox vaxt dəyişdirilmir, elin-obanın 

toyunu-şənliyini onlar idarə edir; sağdış, soldış 

dəyişdirilir, onlar yox... 

 

*** 

 

Böyük türk tədqiqatçısı Ziya Göyalp “Türk 

mədəniyyəti tarixi” kitabında yazır: “Avropa tədqiqatçısı 

Grenar, Çin Türkistanında ailə qurmaq - evlilik törənlərini 

üç cür işləyərək toplamışdır:  

a) Güvey, (Azərbaycan türklərində kürəkən, yeznə, 

göyü, giyov) dostlarıyla birlikdə qayınbabasının (bizdə 
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qaynata) evinə gedərlər, indi mənası bilinməyən “Hay, 

Hay evlənin! Hay evlənin” mahnısını oxuyarlar. Qızın 

atası onları qapıda çörəklə qarşılayar, sonra onları 

təntənəylə evə dəvət edər, oğlanın boynuna bir yazma-şərf 

dolayar, qızını ona təqdim edər. Tədqiqatçı Grenar belə 

hesab edir ki, bununla da, yəni yazmanın oğlanın boynuna 

salındığıyla qızın üzərində olan atalıq haqqının artıq 

oğlana keçmiş olduğu bildirilir...Bundan sora bir qab su 

gətirilir, oğlanla qızın ata-anası su qabında çörək isladıb 

nişanlılara verirlər. Bu da o deməkdir ki, qız artıq ata evini 

tərk edə bilər.  

b) Qızı ata evindən qızın qadın qohumları ağlaya-

ağlaya yola salarlar.  

Kazaklarda  qonşu oğlanlar bizdə olduğu kimi yolu 

kəsib bəy evindən “Torpaq basdı” istəyərlər. Bəyin 

boynuna salınmış yazmanı-şərfi oğurlamağa çalışarlar. 

Kürəkən yazmanı verməmək üçün pul-para xərcləyir.... 

Bəy evinə çatanda qızı xalça üzərində aparırlar, çünki 

qızın ayağı ilk qədəmində bəy evinin həyətinə 

dəyməməlidir. Icəridə yanan bir ocağla üz-üzə qoyurlar, 

bu da Çin Türküstan türklərinə görə qızın ruh pərisinin 

oğlanın ruh pərisiylə tanışlığı üçündür. 

c) İndiyə qədər bir-birini görməmiş olan bu iki pəri 

birdən-birə sevişməzlər. Ona görə də qaynanayla qaynata 
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azı üç gün gəlini görməməlidir ki, bu iki gəncin könül 

pəriləri isnişə bilsinlər. 

Sartlarla Qırğızlarda gəlin bu üç günü pərdə 

arxasında (bizlərdə gərdək) keçirir, ona yalnız bir qız 

arkadaşı qulluq edir. Üç gündən sonra üz açılması törəni 

başlayır. Qırğızlar buna “bet açar toy”, Çin Türküstanında 

“üz açıqdır”, Türkiyə türklərində “üz görümlüyü” 

Azərbaycan türklərində (əlavə mənimdir) “üz gördü”yə 

yığışıb hədiyyələr gətirirlər... 

Ziya Göyalp bəy əfəndiyə görə də bütün bunlar iki 

gəncin sıxıntısını, utanmağını aradan qaldırmaq üçündür. 

Mən də bu fikirdəyəm... 

 

 

 

*** 

    

Dədə-babadan qalma toy adətlərimiz həmişə bir 

adamın yaratdığına yox, təbiətin özünün yaratdığına 

bənzəyib, təbiətin dəyişilməz qanunu kimi qavranılıb. İndi 

toylarımızdakı sahmansızlıq özümüzdə olanları 

unutduğumuza görədir.  

Vaxt, onu anladıq-anlamadıq, güclüdür, zəifləri öz 

havasına oynatmağı sevir... Sən min-min illərlə sınaqdan 

çıxartdığın inancları, işləri-işləkləri, adət-ənənələri atıb 
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başqa – yad şeylərə cumanda özün də bilmədən vaxtın 

çaldığına oynayırsan. Vaxt gedir, Vaxt hərəkətdə olandı, 

onunçün də düşüncəsiz, sınanılmamış, haya-küyə aldanıb 

nə eləyirsənsə bu günlükdür, sabaha qalmır. Bizim bu 

günkü toylarımızdan gileylənə-gileylənə qeybət 

etməyimizin səbəbi də budur. Bir zamanlar hər hansı bir 

toyu mövsüm kimi yaşayırdıq, ona görə ki, toyun ilki, ilk 

addımı elə mövsüm kimi başlayırdı; cücərirdi, göyərib- 

yaşıllanırdı, arınır-daranırdı, yetişib meyvəsini gətirirdi... 

Xalqın özünün yaratdığı ifadədir: “Toy-toyu gətirər...” 

“Bir toydan yüz toy çıxar” deyib. Düz deyib, təbiətdə də 

bir-birindən ayrı heç nə yoxdur. Bir kökdən min kök 

ayrılar, uzaqdan-uzağa sevgi havasına sevgi çiçəkləri 

açılar...İndiki kimi toylara az qala bir ay qabaqdan 

dəvətnamələr paylanmazdı. Qara zurnada “Sabah sazı” 

deyilən bir hava adında olduğu kimi sabah-sabah çalınar, 

çalınan kimi də səsi çatan yeddi para kənd bilər ki, axşam 

filan yerdə toy var; tələsməz, qara zurna yenə nəsə 

deməlidir, indiki dilimizlə desək, toyun proqramını 

bildirməlidir.         

 

Saçın ucun hörməzlər; toy havaları... 

(musiqili tamaşa üşün libretto) 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Qarazurnada “Sabah sazı” çalınır, çox zildə səslənən, 

çağırış xarakterində olan bir havadır; mənasını bir 

cümləylə belə açmaq olar: “Gəl hee-eeey...!” Kənd 

yerlərində indinin özündə də dəvətnamələr olmadığına 

görə xeyir işlərə adamlar bu havayla çağırılır... 

Orda-burda,- həyət-bacalarda, bulaq başında, xalça 

dəzgahının üstündə, pəncərələrdən boylanan üzlərdə, bir-

birinə doğru qaçan yeniyetmə qızların sevincində, 

həyəcanında bu havanı elə bu anlayışda da hiss edirik. 

Ordan-burdan səslər eşidilir: 

-Aaa, toydu? Nə yaxşı...! 

-Kimin toyudu? Həmişə toyda...! 

-Toya çağırırlar...ba-aax... 

Alabəzək geyinmiş qızlar ordan-burdan çıxıb bir yerə 

yığışırlar... Yeddi qızdı, baş-başa verib qarazurnanı 

dinləyirlər. 

-Hə, toydu, baax...bizi çağırırlar! 
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Qarazurna doğrudan da dil açıb, qaydalada-

qaydalada, usta çalı havasıyla “toy var deyir”, “gəlin, sizi 

gözləyirik”, deyir... 

Analar da görükür, toy havasını eşidib ayaqlarının 

ucuna qalxıb boylanırlar, qızlarını, oğlanlarını görürlər... 

Hamısı sevinc içindədi. 

-Mübarəkdi, - deyirlər. -Subaylarımızçün olsun! 

Bəxtləri açılsın, gözlədikləri gəlsin...! 

-Ərgən oğlanlarımız, ərlik qızlarımızçün olsun...! 

-Subaylarımızçün olsun! 

Oğlanlar da görükür, tamaşa-filmimizə uyğun hərəsi 

bir iş üstündə... (biri atını yuyr, biri maşından düşür, biri 

idman eləyir, biri qamçı hörür və s...) 

Musiqi havası dəyişir, nağarada oynaq xırdalıqlar 

edilir və bunun nə demək olduğunu, nağara diliylə nə 

demək istədiyini adamların, daha doğrusu, artıq 

qəhrəmanlarımıza çevrilmişlərin üz-gözlərindən 

anlayırıq...                                                                                                                                                                                                                                                              

Oğlanların dilindən eşidirik: 
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-Aha, qızları da çağırdılar. Ba-ax...“Oız yallısı” çalındı. 

 Musiqi sədaları dəyişir, “Qız yallısı”nın başlanğıcı su 

səsinə oxşar lirik melodiyadı, elə bil üstümüzə axıdılır. 

Qızlar doğrudan da bu çağırışı anlayıb musiqinin 

dediyinə uyğun, ritm altında süzə-süzə yığışırlar, səs 

onları çağırmaqda davam edır... 

Görürük ki, bura bir toy evinin (Şadlıq sarayının) səh-

nəsidi.  

Qızlar yallı cərgəsinə durublar... 

Onların ora-bura boylanmağından nəyinsə 

çatmadığını, kimisə gözlədiklərini hiss edirik. Oğlanları 

gözləyrlərmiş... 

Qarazurna da, nağara da elə bil onların nə istədiyini 

anlayır, havasını dəyişib yenidən səslənir, bu yeni 

melodiyadı, bir az sərt, amma sahmanlı, səfərbər, hərbi 

marşlara bənzər... Oğlanları çağıırırlar. Qızlar bunu 

anlayıb canlanırlar: 

-Oğlanları da çağırdılar... Bax, nağara gəl, deyir. 

Analar bir-birinə əl eləyir. 
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Filmin əvvəlində gırdüyümüz adamlar, musiqini 

eşidib elə bil danışığa qulaq asırlar; oğlanların əllərindəki 

işlər əllərində qalıb; atını yuyan, maşından düşən, qamçı 

hörən...velosiped sürən, üzünü qırxan... 

Musiqinin nə dediyini anlayıb gülümsəyirlər, 

əllərindəki işləri atıb,  hamısı birdən nağara sədalarına 

uyğun hərəkətlərlə nizama düzülə-düzülə səsə gedirlər. 

Onları da həmin toy evinin səhnəsində görürük... 

Qızlarla yan-yana qatara düzülürlər... 

Musiqi sədaları saz havasıyla əvəz olunur. “Almanı 

atdım xarala...” havası  çalınır, musiqini eşidən kimi 

ordan-burdan səslər eşidilir... 

...hamı ara verib diqqətlə musiqini dinləyirlər. 

-“Alma yallısı”...! - hamısı birdən sevinc içində qışqı-

rırlar... -Alma yallısı olacaq! Deyin yallısı-ıı! 

-Nə yaxşı, çoxdandı yox idi...! -Analar səs səsə 

verirlər: -Deyin yallısı-ıı...?! 

Dinləyirlər... 
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Biri başını səs gələn tərəfə tutub... 

-Mənim alma yallısına deyinim var. 

-Mənim də... 

-İstəyirəm oğlum “Deyin yallısı”nda qız seçsin...! 

Yastı balabanda doğrudan da elə bil kimisə 

çağırırlar... Balabanda “Sarı gəlin” mahnısının sədaları 

eşidilir. 

Saçın ucun hörməzlər, 

        Sarı gəlin... 

Orta yaşlarında bir adam musiqini eşidib harasa 

qaçır, görünməz olur... 

Onu qiyafəsini dəyişmiş halda görürük, milli 

geyimdə, çiyinindən qotazlı qamçı asılıb, əlində 

nağıllardan çıxmış kimi, qırmızı yanaq iri bir alma tutub. 

Alma görünən kimi mahnı sədaları yenidən yayılır. 

Səslər eşidilir: 

-Saç hörüləcək... 
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Qızlar baş-başa verib sevindiklərini bildirirlər. 

 

                            Yara qurban, yara qurban, 

                            Yara qurban olum... 

 

Almanı al eylərəm,                                   

Örpəyi şal eylərəm. 

Tək yarım gələn olsun                                  

Yolları gül eylərəm...                               

  

                            Aşıq arada məni, 

                 Tutma qarada məni... 

                          Alma qurbanın olum,                                                                                                                                       

                 Çatdır murada məni...  
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Qızlar oxuya-oxuya almaya tərəf gedirlər... 

Oğlanlar da o biri tərəfdən oxuya-oxuya yaxınlaşırlar: 

                                                                                                                                                                  

Alma atana qurban, 

                           Atıb tutana qurban. 

                           Məxmər döşək, naz balış, 

                           Yalqız yatana qurban...   

                                                                                           

Yeddi oğlan yeddi qız oynaya-oynaya almanın 

önündə dua eləyirmiş kimi bir anlığa dayanırlar, əllərini 

yüngülcə almanın üstünə qoyub baş əyib keçirlər.        

  

Yallının ən qaynar vaxtıdı, Toybabası əlindəki 

qamçıyla istədiyi işarələri verir, bu işarələrlə yallı düzlənir, 

yeni nizam qurur, bükülür, açılır...  

 Oğlanlarla qızların rəqsləri tez-tez dəyişir, ritmik 

hərəkətlər bir-birini əvəz edir... Əlində alma tutmuş 
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Toybəyinin qamçısının kəskin işarələriylə yallıdan yallıya 

keçirlər. 

Qamçının səsi də nəsə demək üçündü, belə də 

anaşılır, bu dəfə, qamçının səsi, dur, deyir, oğlanlar da, 

qızlar da dayanırlar... Toybəyi qamçısını oynada-oynada 

yenidən işarələr verir, bu dəfəki işarə sakitlik yaradır...  

Toy babası qamçısını boynundan asıb almanı ovcuna 

götürür, əllərini qoşalayıb irəli uzadır, sağda qızlar, solda 

oğlanlar, yallının arasıyla o biri başa keçir. Kəskin dönüşlə 

çevrilib almanı oğlan yallısının birincisinə atır... Alma 

kimin əlindən düşdü oyundan çıxmalıdı. 

Bütün bu hərəkətləri musuqi sədaları izləyir, daha 

doğrusu, musiqi nə deyirsə ona da əməl olunur. 

Oğlan almanı göydə tutur, başının üstə qaldırır, 

sümüyə düşən bir havanı oynayırlar... Alma əldən ələ 

dolaşır, biri əlindən salır, tez də sıranı tərk edir, yerinə 

hazır olan bir başqası qatılır. Alma birinin əlində qərar 

tutur. 

Qızlar üz-üzə əl çalmaqla ritm altında xırda 

hərəkətlərlə oynaya-oynaya oğlanları müşayət edirlər. 

Alqışlar musiqi sədalarına qarışır... Oğlan almanı hansı 
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qıza atacaq, hamı narahatlıq içindədi, ən çox narahat olan 

da qızlardı... 

Baxışırlar... alma ritmə uyğun olaraq sürətlə oğlan 

yallısı boyu əldən-ələ keçir... Bir neçəsinin əlindən düşür, 

almanı salanlar peşimançılıq içində dəstədən çıxırlar, 

tamaşaçılar arasında analar yenilərini, -öz qızlarını, 

oğlanlarını hazır saxlayıblar, onları meydana ötürürlər, 

eyni ritmlə yeniləri qatılır. Qız yallısı hərəkətə başlayır, 

oğlanlara üz tutaraq: 

                          

Ağ alma, qızıl alma, 

Yallıya düzül alma, 

Vaxt keçdi, vədə gəldi, 

Budaqdan üzül alma... 

 

Oğlanlardan biri alma əlində bir addım irəli çıxır, 

oxuyur, yallı onu müşayət eləyir: 
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                     Bağçalar bar gətirər, 

                    Gül açar bar gətirər, 

                    Almam bəxt almasıdı, 

                    Tez gedib yar gətirər. 

 

Oxuya-oxuya almanı seçdiyi qıza atır... 

Hiss olunur ki, qız bunu gözləmirdi, alma əlini yandı-

rırmış kimi o əlindən bu əlinə ötürür.... 

Nəqarət oxunur... 

                     Yara qurban, yara qurban... 

                     Mən yara qurban olum, 

                     Bağçada bir gül bitib, 

                     Bu gülə qurban olum... 

                     Yarım yallı boyunca, 

                     Tez gələ qurban olum...                                                                                                                      
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Yallı ortada üz-üzə dayanmış oğlanla qızın başına 

dolanır... Oğlan qızdan cavab gözləyir. 

 

Yara qurban, yara qurban, 

 Yara qurban olum...  

Qız almanı geri oğlana atır... 

Hamı çaşqınlıq içində boylanır, oğlan diksinən təki 

olur, oğlan almanı tutub, kəskin hərəkətlərlə  yallının 

başına dolanır.  

Nəqarət oxunur: 

                                                                                

Saçın ucun hörməzlər, 

Gülü sulu dərməzlər, 

Səni mənə verməzlər,  

Neynim aman Sarı gəlin... 
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Ölsün nənən, Sarı gəlin... 

 

Oğlanlar da qızlar da heç nə olmamış kimi yallını poz-

madan hamısı bir yerdə əllərini irəli uzadıb oxuya-oxuya 

oğlanı rəqsə dəvət edirlər ki, buna da “Qamçıyla tək 

oyun...” deyirlər. Toybəyi qamçını oğlana atır, oğlan da 

almanı Toybabasına atır, qamçını tutub, qamçının eninə-

uzununa bir-iki uyğun hərəkət edir, qamçıyla rəqsə 

başlayır. (Qamçı rəqsi)  

Çox mənalarla dolu olan bu Qamçı rəqsi bitəndən 

sonra bütün musiqi alətləri səs-səsə verir, hərəsi öz 

dilində, öz ifadəsində deyir, daha doğrusu xahiş edir: 

barışmaq lazımdı,qızın istəyini anlamaq və barışmaq... 

 

                            Yara qurban, yara qurban, 

                            Yara qurban olum... 

 

Nağara da xırdalıqlarıyla bunu tamamlayır... oğlan 

təzədən qıza yaxınlaşır, nəqarətin müşayətiylə. 
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                            Aşıq nişana gəlməz, 

                            Gedər nişana gəlməz, 

                            Ovçu ovun seçməsə, 

                            Oxu nişana gəlməz... 

 

Oğlan barışmaq üçün yaxınlaşır, qız bunu belə də 

anlayır, əlini ona doğru uzadır, oğlan indiyəcən 

dinlədiyimiz bütün musiqi alətlərinin uyğun sədaları 

altında qızın əlini öpmək üçün əyilir, qız əlini çevirir, oğlan 

onun ovcundan öpür, yəni, biz qardaş bacı ola bilərik... 

Oğlan qızla qoşa oynaya-oynaya onu qızlar yallısına təhvil 

verir. 

Biri almanı tuta bilmir, əlindən salır, musiqini də elə 

bil qəsdən saxlayırlar, melodiya kəsilir, bu da o deməkdi 

ki, almanı əlindən salan oyundan çıxmalıdı, həmin qız 

yallıdan çıxmalı olur. 
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Yara qurban, yara qurban, 

Yara qurban olum... 

Gül əkdim yollarına, 

Yar gələ qurban olum... 

Bu gül mənim gülümdü, 

Bu gülə qurban olum  

 

Alma əldən ələ keçir, biz üz-üzə durmuş yallıda qızla 

oğlanın gizlicə gözləşməsinin şahidi oluruq. Qız oğlanın 

işarələrini anlayıb almanı ona atır, oğlan almanı alıb öpür, 

yenidən qıza atır, qız da almanı öpür, bununla da 

alqışsədaları yayılır...  

 

Yara qurban, yara qurban, 

Yara qurban olum, 

Bu elin yazısıyla,                                         

Qoyunlar quzusuyla, 
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Mən sənə hə, demişəm,   

Tanrının yazısıyla... 

 

Oğlanla qız oynaya-oynaya dövrə vururlar, hər 

yandan onları təbrik edirlər, ətrafdan təbrik sədaları gəlir. 

Oğlan qamçını Toybabasına qaytarır... Toybabası 

qamçının hərəkətləriylə işarələr edir, iki yallı bir olur; bir 

oğlan bir qız halında düzülürlər. 

 

  Yara qurban, yara qurban, 

  Mən yara qurban olum...       

                                                                                                             

“Sarı gəlin” mahnısı oxunur: 

 

Səni mənə verərlər, 

Sarı gəlin. 

Gülü sulu dərərlər, 
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Saçın ucun hörərlər, 

Qoy anan anam olsun, 

Sarı gəlin, 

Hörüyüm hörən olsun, 

Sarı gəlin... 

 

Oğlanla qızı yuxarı başda oturdublar... 

Gümüş qabda almanı gətirirlər, oğlan almanı 

götürüb qıza verir, qız almanı dişləyib oğlana qaytarır, oğ-

lan da dişləyir... Toybabası qamçının qayışını oğlanın 

başına dolayır, qamçının sapı oğlanın boynunun ardına 

düşüb, qotazları alnında qəribə, amma əzəmətli bir 

görkəm yaradıb. Qızın hörüyünü açıblar, darayıb, ayırıb 

saçlarını yenidən oğlanın başına dolanmış qamçının 

qayışına hörürlər... Onlar, -qız oğlan hörüklərinin ucları 

bir-birinə hörülmüş halda yanaşı oturub gülümsəyirlər. 

Yallı onların başına dolana-dolana oxuyur: 
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Səni mənə verdilər, Sarı gəlin, 

Gülü sulu dərdilər,   

Saçın ucun hördülər, 

Qoy anan anam olsun, Sarı gəlin... 

Hörüyüm hörən olsun, Sarı gəlin... 

           

 

                                                                                               

Ağaclarımız... 

 

Eldə-obada deyərlər, dağdağan ağacı “pis gözü, pis 

nəzəri kəsir, qaytarır. “Deyərlər, dağdağan su səsi 

eşidilməyən yerlərdə bitir. Tərəkəmələr yarar inəklərin 

boynundan dağdağan asarlar ki, göz dəyməsin. “Yarar” 

sözü aydın olsun deyə belə bir misal çəkim, deyərlər: 

“Filankəsin inəyi yarar inəkdi”, yəni, südü yağlıdı. 

Dağdağan həm də bəzək ağacıdı,... 

Nar ağacı el arasında istək, sevgi ağacıdı. Palıd, 

fındıq, arçan ağacları sayılan, seçilən ağaclar olub. 

Deyərlər, Arçan ağacının şirəsi dərdlərə dərmandı. 
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Barama qurdunu Arçan ağacının tüstüsüylə sağaldarlar. 

Arçan ağacının ocağında bişən süd çürüyüb kəsməz. Bar 

saxlamayan ağacın dibinə paslı dəmir sancarlar. Yaz başı 

tumurcuq açmayan ağacı səksəndirməklə,-qorxutmaqla 

sağaltmaq olur... Balta götürüb üstünə yüyür, -vurdum 

səni, de, amma vurma, azacıq yarala, sonra yarasına su 

tök, sarı, sığallaya-sığallaya, de: niyə gəlmirsən de, ağac 

bacım, yeminmi az oldu, suyunmu az oldu, bax, hamı 

gəlib, sən də gəl! Beləcə de, gözlə, tumurcuqlayacaq.  

Göyrüc ağacı inam ağacı sayılır.  

El arasında “köp ağacı” deyilən ağac olur. Nar 

ağacının çubuğundan düzəlir, düzəldəndə gərək elə 

eləyəsən ki, çubuq torpağa toxunmasın. Mal-qara köpəndə 

bu çubuqla vura-vura qaçırdırlar... 

Söyüd ağacının kölgəsi, deyərlər, meyvəsidi. Söyüd 

ağacının çubuğunu axmayan suya at, uzun müddət keçsə 

də iylənməz. 

Təzə ağac basdıranda, təzə bostan əkəndə qayqanaq 

bişirirlər... 

Adamın nağılı... 

 

Belə deyirlər ki, Adam yaxşı dolana bilmirmiş. 

Günlərin birində düşünür daşınır, deyir: -Gedib harda 

olur-olsun arayıb-axtarıb Allahı tapacam, soruşacam ki, 

məni niyə yaratmısan? Niyə eşitmirsən səsimi? 
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Elə bu fikirlə də evdən çıxır; az gedir, uz gedir, dərə-

təpə düz gedir, dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi 

gethaget, iri bir armud ağacına rast olur, deyir: - Elə 

bunun altında dincəlim, qalxıb gedərəm...  

Yenicə dincini alırdı ki, səs eşitdi, başını qaldırdı, 

heç kəs yox idi. Ora boylandı, bura boylandı, kimsəni, 

görmədi. 

“Bilirdim gələcəksən, səni gözləyirdim. Çox uzun 

çəkdi...” Başını qaldırdı, yenə heç kəsi görmədi. Səs 

ağacın içindən gəlirdi: - hə, mənəm, -dedi, Ağac. -Bilirəm 

Allahın yanına gedirsən, mənim də dərdimi deyərsən. 

Cavabsız gəlmə... 

-Dərdin nədi, sənin? 

-Meyvəmi saxlaya bilmirəm, neçə illərdi meyvəm 

qalmır, elə çiçəkdə tökülür. Allaha de, dərdimə əlac 

eləsin. 

-Yaxşı,-deyib yola düzəlir.  

Nağıl dili yüyrək olar; nece deyirlər elə, aranda ayla-

illə, dağda küləklə-yellə, aşağıda   yağışla-sellə, yolda 

şirin dillə, Allahı kimdən soruşur, gördüm, deyən 

olmur...gəlir bir kimsəsizliyə düşür. 

“Hardasan, bilirsən gəlirəm, bə niyə 

görünmürsən?!”-fikrində Allahla danışa-danışa gəlirdi, 

gördü. təpənin başında bir Bozqurd quyruğu üstə şöngəyib 

onu gözləyir. 
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-Oturub səni gözləyirəm, -dedi, Bozqurd. - Bilirdim 

gələcəksən, Allaha deyərsən, başım ağrıyır, ulaya-ulaya 

qalmışam, bir çarə eləsin. 

 -Yaxşı,-dedi, Adam- gözlə burda, cavabını 

gətirərəm. 

Az getdi, çox getdi, dərə getdi, dağ getdi, qara getdi, 

ağ getdi, sol getdi, sağ getdi, günəşli isti bir gündü, iri 

damcılı ağ yağış başladı. Adamın ürəyinə damdı ki, Allah 

buralardadı, hardaymışsa yağışla gəlib çıxıb. Yan-

yörəsinə baxdı, nə vardısa hər şey,-ot, çiçək ayağının 

ucuna qalxmışdı, ilıq, işıqlı, ağ yağışa-Allaha yəni, 

dartınırdı. Adam da ayağının ucuna qalxdı, Yağışdan səs 

gəldi, ağyağış Allahın səsini gətirmişdi: 

-Ey Adam, sənin qismətini verdim, hardan gəlmisən 

ora qayıt. Ağaca de ki, dibində yatır (xəzinə) var, onu 

çıxartdırsın, sağalacaq. Bozqurda de ki, yanına bir axmaq 

adam gələcək, onun beyini dərmanındı. Get, Adam, elə 

beləcə de. Sənin qismətini anadan olanda da vermişdim, 

görmədin qismətini, indi görərsən, get qismətin qarşına 

çıxacaq... 

Adam sevinə-sevinə, daha doğrusu, tələsə-tələsə 

getdiyi yolu qayıdırdı ki, qismətinə çatsın. Armud ağacı 

onu gözləyirdi, görən kimi yüz yerindən gərildi: 

-Noldu, -dedi, -Allahı görə bildinmi? 
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-Gördüm, Allah sənin dərdini bilirmiş, dərmanını da 

dedi. Dedi ki, dibində yatır-xəzinə var, çıxartdır, 

sağalacaqsan. 

Ağac elə sevindi, az qaldı kökündən çıxsın:  

-Sən özün çıxart, xəzinə də sənin olsun. 

-Yox,-dedi, Adam, - sənin dibini qazmaq ağır işdi. 

Allah mənim öz qismətimi verib, gedib öz qismətimi 

tapacam, -dedi də getdi. 

Ağac Adamın ardınca baxa-baxa qaldı... 

Bozqurd Adamı gözləyirdi: 

-Gəldinmi, -dedi, - Allahı gördünmü?! 

-Gördüm, bir axmaq adamın beyni onun dərmanıdı, 

dedi Allah, - yesə sağalacaq. Get bir axmaq adam tap, 

beyinini ye. 

Qurd soruşdu: 

-Ağaca nə dedi? 

-Ağacın, -dedi, -dibində xəzinə var, xəzinəni 

çıxartsalar sağalacaq, dedi. 

-Çıxartdınmı? 

-Yox, -dedi Adam. 

-Niyə? -soruşdu Qurd 

- Allah mənim öz qismətimi verib, gedirəm onu 

tapmağa. 

Bozqurd gördü bunnan axmağını tapa bilməyəcək, 

Allahın göndərdiyi dərman elə budu...Adam aralanmışdı, 
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dörd yanına baxa-baxa gedirdi ki, görsün Allah qismətini 

hara qoyub. Amma Bozqurd artıq ona çatmışdı...  

*** 

 

Məsəl var,  deyərlər: “Qurd anıldığı yerə gələr”. Ona 

görə də qurdun adını çəkməzlə, həmişə “ağzıyanmış” 

deyərlər. Qurdun bir adı da börüdü, “məşədi börü”... Uşaq 

vaxtı “kor duman” gələndə dumana üz tutub oxuyardıq:  

 

   Börü-börü, meşədə börü. 

   İt gördü üşüdü börü, 

   At gördü üşüdü börü. 

   Yemək-içmək dalınca 

   Düz bizim kəndə gəldi, 

   Oldu, Məşədi börü... 

 

“Qurd üzü müarəkdi”, deyərlər. Yazı boyunca yeri 

gəldikcə “bu mübarək üz” anılacaq, qurdla bağlı xalqın 

bildiklərini, baxışlarını-görüşlərini qeyd edəcəyəm. İndi 

isə... 

 

Üzlü qonaq... 

 

Belə deyirlər ki, günün birində bir evə qonaq gəlir. 

Allah qonağıdı, bu gün gəlib sabah da gedər, deyib içəri 
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alırlar, yeməyini-içməyini veririlər, hörmətlərini eləyirlər. 

Səhər açılır, sabah olur, qonaq gedənə oxşamır. Yenə 

qulluğunu eləyirlər, eybi yox, bu gün getmədi, sabah 

gedər, deyib yeməyini-içməyini verirlər.  Bir belə, beş 

belə, görürlər yox, qonaq yaman ağır oturub, tərpənmək 

fikrində deyil. Ev yiyəsi anlaqlı adam idi, baxdı, qonaq 

evin yuxarı başında, - dör, deyilən yerdə “yeddi 

mərtəbədən” əyləşib yeyib-içib indi də evin pişiyiylə 

məzələnir, pişiyə də nə var, qılıq kimin üzündədi, yiyəsi 

odu, deyərlər.  Ev yiyəsi yenə şeytana lənət deyir, qonaqla 

bağlı nə qədər məsəllər, atalar sözü bilirsə fikrindən 

keşirir: “Qonaq ruzudu”, “ Qonaq özüylə ruzusunu da 

gətirər”, “Qonaq qonağı istəməz, ev yiyəsi də heş birini”, 

“Qonaqsız ev suyu soğulmuş dəyirmandı”. Nə isə, ev 

yiyəsi bir gün yenə səbr edir. Bir gündən sonra görür 

qonaq mütəkkəyə dirsəklənib uzanıb taxtın üstünə burdan-

ora, çay istəyir. Ev yiyəsi işi belə görüb pişiyi qucağına 

götürür, qonağa baxa-baxa oxuyur: 

 

   Pişiyim, pişik ovuna, 

   Siçan düşər ovuna. 

   Qonaq bu gün burdadı, 

   Sabah  gedər evinə. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Qonaq da himə bənd imiş, mütəkkədən azacıq dikəlib 

pişiyi çağırır: -piş-pişş. Pişik də elə gəldiyi gündən qonağa 

işləyirdi. Dırmaşıb girdi qonağın qucağına. Qonaq pişiyi 

tumarlaya-tumarlaya oxudu: 

 

   Pişiyim pişik izlə, ha, 

   Siçan tutdun gizlə, ha. 

   Qonaq bu il burdadı, 

   Gələn ili gözlə, ha... 

 

*** 

 

Dədələr deyər,yer üzündə bircə qarış yerin də 

“əyəsi” var, yəni yiyəsi. Buna da bizdən yeylər”deyirik, 

yəni bizdən yaxşılar. Indinin özündə də aramızda belə bir 

inam yaşayır: “Yurdu biz tərk etsək də bizdən yeylər, yəni 

yaxşı ruhlar yurdu tərk etməz”. Ona görə də kimsəsiz 

yurdlara,- evlərə gedəndə salam ver:-Salam, ey bu yurdun 

əyəsi. İnancımıza görə qapının ağzına qaynar su 

tökməzlər, çünki gördüklərin qədər də görmədiklərin var. 

Axşamüstü qapı süpürülməz, çünki o vaxt astanalara 

hər ailənin öz ruzusu bərəkəti gəlir, deyərlər, qapılar bu 

vaxtlar bərəkət ətəyinə dönür. Bərəkəti süpürmə, deyərlər. 

Qırt yatan anaş toyuğun üstünə güllə gəlməzlər... 
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Gülü solduranda  yerə atma, suya at ki, ömründən 

olmasın. 

Deyərlər, hər yetənə sirrini açma, özün üstü açıq 

qalarsan...   

                        

Çoban Məmməddən gözəlləmə... 

 

Aşıq Ələsgərin qardaşı çoban Məmmədin də sinədən 

söz deməyi vardı. Kasıb idi, bir bölük də oğul uşağı vardı, 

bir qarına ac, bir qarına tox yaşayırdılar. Arvad bir gün 

ərinə deyir: -Dananı sat, əynimə paltar al, kənd bir yana, 

artıq öz uşaqlarımdan da utanıram. 

Çoban Məmmədin çarəsi qalmır, görür arvad düz 

deyir, dananı yedəkləyib aparır bazara. Düşərinə-

düşməzinə yenicə satıbmış ki, borclular tökülüşür üstünə, 

əlindəkinin hamısını alırlar. Məmməd də neynəsin, suyu 

süzülə-süzülə qayıdır evə. Arvad elə dana gedəndən 

qapıda gızləyirdi, gördü, əri gəlir, özü də əli ətəyindən 

uzun gəlir, istədi daşı-kəsəyi başına yağdırsın, amma 

düşündü ki, bunun da xeyri yoxdu. Deyərlər “gəlin ocağa 

çəkər, kömbə bucağa”, arvad da sinədən deyənmiş. Saz 

divardan asılıydı, götürüb görək nə dedi, necə dedi: 

 

Dedim paltar gəti, yaşıldan-aldan, 

Əbrüdən-atlasdan, tirmədən, şaldan, 
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Alışdım-yandımnan, bahalı maldan  

Gün vermərəm, günü qara düşərsən. 

 

Çoban Məmməd bazardan çıxandan qorxu içindəydi, 

elə bilirdi ki, arvad ağac götürəcək, saz yox. Qılığa keçdi: 

 

Paltar allam, qızıl düymə taxılar, 

Onu görən nəfsin salar, yıxılar.  

Ocağım qaralar, evim yıxılar, 

Nə bilirsən bəxtəfərə düşərsən. 

 

Arvad səsini daha da qaldırdı, fikrində dedi, ağzım 

açılmışkən ürəyimi boşaldım. 

 

Mənnən gözəl kimdi qızda-gəlində, 

Ağkilsə kəndində, Göyçə elində, 

Gedərəm qalarsan yetim əlində 

Ah çəkibən ahu-zara düşərsən. 

 

Məmməd gördü, “xına o xınadan deyil”, qılığ keçmə-

yəcək, üzünü bozartdı. 

 

 Axmaq oldum, niyə düşdüm felinə, 

 Dana getdi, əlin qoydun belinə. 

 Indi budu çatammıram dilinə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

 Üz çevirrəm, qapılara düşərsən. 

 

Söz arvada əsər elədi, bir az özünə gələn kimi oldu. 

 

 Demədim ki, yüz ver, yüzdən al gəti, 

 Elə belə, ağdan-bezdən al gəti, 

 Gücün çatan çoxdan-azdan al gəti 

 Vaxtı gələr bahalara düşərsən. 

 

Çoban Məmməd gördü arvad yumşalır, o da 

yumşaldı. 

 

 Çoban Məmməd de neynəsin yoxunan, 

 Əyir yunnan özünə don toxuynan. 

 Bacarmazsan lap o qədər çoxunan 

 Bezikərsən min bazara düşərsən... 

 Söz tamama yetişdi... 

 

*** 

 

Elə bu cür saza-sözə görə də el arasında deyim var: 

Aclıq olsun, kef olsun”, “Kasıbam, dediyinə baxma, 

gündə toy-düyündədi”... Ona görə də deyərlər: “kasıbın 

əkdiyi bitməz,.... bitər”. 

Məsəl var: “Cavan oğlan cavan qızdan həyalı gərək”. 
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Deyərlər, suyu durultmaq üçün ağac salmısansa, bu, 

suyu bulandırmaqdı, çünki “dəyənəklə su durulmaz”. 

Deyərlər: “Əl comərddi, göz namərd”... 

 

Qız anasıının bəd öyüdü... 

 

Bir arvad qızını gəlin köçürürdü.Yengəli, sağdışlı, 

soldışlı, təmtaraqla yola salırdı. Nə demişdi, nə 

deməmişdi, qapıdan çıxanda son öyüdünü deyirdi: 

“Qızım, anadan olannan üzün ər evinədi. Bunu Dədələr 

deyib, “ qız üzü ər evinə doğular”. Gedirsən, bu gündən 

ər evində olacaqsan, yadında saxla, qarşına üç arx 

çıxacaq, əgər bu arxları bir deyəndə atdana bildin,ər 

sənindi, mindin boynuna, yox, atdana bilmədin onda 

özünnən küs. Qız dedi: - Can ana, açıq de, bir şey anlaya 

bilmədim... 

Anası dedi: - Qızım, birinci arx odu ki, ərin sənnən 

su istəyəcək. Onda de: -Odu səhəng get iç, birin də mənə 

gətir. İkinci arx odu ki, deyəcək, -paltarımı ver, geyinim. 

Deyərsən, paltarını da mənmi geyindirim. Onunçünmü 

gəlmişəm,de, qaş-qabağını salla, dinib danışma. 

Üçüncüdə deyəcək: - Çaydan- çörəkdən gətir, yeyək. 

Yeməyə bir şey olsa da deynən, nə gətirmisən, nə də olsun. 

Beləcə, hay-harayla qızını köçürdü, ər evinə. Səhər 

açıldı, bəyin də nece deyərlər, təzə çağı; ağır otur, yüngül 
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dur. Dedi:-Paltarımı ver geyinim. Gəlin ürəyində dedi: -

Aha, birinci arxa çatdım. Qayıdıb,- paltarını da mənmi 

geyindirəcəm, -dedi-get, geyin. Əri qalxdı,sakitcə 

paltarını geyinib getdi işinin ardınca. Günorta gəldi: -Su 

ver, içim, -dedi. Gəlin dedi: -Odu, shəng, get nə qədər 

istəyirsən iç. Yenə əri heç nə demədi, qalxıb su götürüb 

içdi. Axşam düşdü, əri gəldi: - Nəyin var, çaydan-

çörəkdən, -ded, - gətir yeyək... Gəlin də üçüncü arxı 

gözləirdi: -Nə gətirmisən, nə də olsun, -dedi. - Get, bir şey 

tap, ye...! Əri qalxıb onu döydü, qolunun birini qırıb 

yanına saldı. 

Xəbər çatdı anasına, başı alovlu özünü yetirdi. İstədi, 

çığır-bağır salsın, qöz qoymadı: -dinmə, - dedi, -mənim 

qolumu sən qırdın, sənin sözünə baxdım, birinci arxı 

atdandım, ikincini atdandım, üçüncünü atdananda qolum 

sındı... 

 

*** 

 

Bütün zamanların gerçəyi budur ki, Xalq min il 

qabaq olduğu kimi həmişə də öz sözünü deyir, 

yaratdıqlarını yaradır və yaratmaqdadır.  Heç nəyi 

nəzərindən yayındırıb gözündən qoymaz, o an da 

münasibətini bildirər, desə də deməsə də, hər şeyi, olanları 

da olacaqları da qiymətləndirər. Bütün bunlar xalqın milli 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

səmtindən, özünü dərk edib anladığı yöndən gəlir. Yəni  

bu münasibət xalqın  millət olmağından bəhrələnir. Heç 

nədən asılı deyil; nə siyasətdən, nə dindən... 

 

Elin həndi... 

 

Bir kənddə bir molla yaşayırmış, amma bu molla 

gündüz mollalıq, gecə oğurluq eləyirmiş. Payız ayı, bar-

bəhər vaxtıymış. Molla gecənin bir yarısında: ya Allah, 

deyib zəmiyə taxıl oğurluğuna gedir. Çatan kimi 

yavaşcadan deyir: 

-Salam əleyküm, eey elin həndi...! - Zəminin yerinə 

də özü cavab verir: 

-Ay əleykümə salam, Molleyi Rəcəb əfəndi. 

Qayıdıb deyir: 

-Nə deyirsən, çin götürüb qırpınmağa gəlmişəm. 

Çırpınımmı, qırpınımmı?! 

Yenə zəminin yerinə özü cavab verir:  

-Xoş gəlib səfalara gəlmisən, 

Çırpınna da, qırpınna da... 

Molla beləcə, torbasını doldurur, evinə qayıdır. 

Deyərlər, tamarzıdan al,dadanmışa ver. Bununla bağlı 

belə məsəl də var: dadanan dadda qalar,bir gün gələr 

yadda qalar. Molla dadanmışdı, bir getdi, iki gedti, axırda 

zəmi yiyəsinin dalağı sancdı, bildi ki, taxıla dadanan var. 
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Yeddi qotazlı qamçısı vardı, açılanda elə bil tüfəng 

açılırdı. Bunu da götürüb getdi, zəminin içində gizləndi... 

Molla yola elə öyrəşmişdi ki, artıq qımqını çala-çala 

gedirdi. Zəmiyə çatıb həmişəki kimi dedi: 

-Səlamün əleykümə, eyy elin həndi. 

Yenə özü cavab verdi: 

-Ay əieyküm-əssəlam, molleyi-Rəcəb əfəndi. 

Zəmi yiyəsi kirimişcə qulaq asır, yeddi mərtəbəli 

qamçısını hazırlayırdı, Molla yenə dedi: 

-Çin götürüb qırpınmağa gəlmişəm, izin ver, qırpım 

səni! 

Sözün bu yerində zəmi yiyəsi gizləndiyi yerdən çıxıb 

dedi: 

-Həə, Molleyi-Rəcəb əfəndi, sən bura çırpılmağa gəl-

misən. İzin ver, çırpım səni! - Belə deyib doğrudan da 

Mollanı çırpmağa başladı...  

 

Toy-düyün tapmacası... 

 

Deyir günlərin birində gəlini atdandırdılar, toy-düyün 

karvanı yola düşdü, kənddən çıxa-çıxdaydı, kəndin 

ağsaqqalı durdu ayağa ki, toyun qarşısını kəsəcəm, 

bağlama deyərəm, açmasını bilərlər yol onlarındı, yox, 

bilməzlər, yol mənimdi. Elə də elədi. Toyun qarşısına 

çıxıb əl qaldırdı. Toy igidləri gülüb dedilər: 
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-Baba deyəsən güləşmək istəyir. 

Ağsaqqal dedi: 

-Bir bağlama deyəcəm, cavabını tapsanız yol sizindi, 

tapmasanız mənim. Nə vaxt istəsəm o vaxt da yol 

verərəm. 

 

Dedilər: 

-Buyurun... 

Ağsaqqal dedi:  

O nədi ki, 

 

Ataya dəyməz, 

Babaya dəyər, 

Xalaya dəyməz, 

Əmiyə dəyər. 

Dəyərə dəyməz,  

Dəyməzə dəyər. 

 

Toy-düyün adamları qaldılar baxa-baxa... Cavabı 

tapa bilmədilər. Gəlin hər şeyi duvaq altından görürdü, 

duvağı üzündən çəkib dedi: 

 

           Baba o dodaqdı... 

  Dəyərə dəyməz, 

  Dəyməzə dəyər... 
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Ağsaqqal baş endərib: 

-Düzdü, - dedi, - qızım, halal olsun səni doğan anaya, 

buyurun, uğurlar olsun, yol sizindi... 

 

*** 

    

Bığ yağı... 

 

Belə deyirlər ki, bir ər, bir arvad varmış, bunların da 

xeyrə-şərə yaramaz  bir oğulları. Bir təhər yaşayırmışlar. 

Amma kişi özünə baxanmış, üzünə-gözünə, taxımına fikir 

verənmiş. El diliylə desək, şenliyə-kəndin içinə çıxanda 

həmişə bığını yağlayarmış. Günlərin birində görür ki, 

küpədə yağ qurtarha-qurtardı, yağdan  bir qaşıq götürüb 

qoyur bir yana ki, kəndə-kəsyə çıxanda bığını yağlasın. Nə 

isə,bığını yağlayıb yenə çıxmışdı şenlyə, adam arasına. 

Görən də deyirmiş ki, kişi ya quymaq yeyib, ya da plov... 

Günlərin birində kişinin oğlu bərk acıbmış, evdə də 

heç nə yox. Ora baxır, bura baxır, əlinə bir şey keçmir, 

götürüb kişinin bığ yağını yeyir, çıxır bayıra. Görür ki, 

dədəsi camaatı arasındadı, bığı da par-par parıldayır. 

Qaça-qaça gəlir ki, bəs, ay dədə, pişik bığ yağını yedi 

“Bığ yağı”ifadəsi belə yaranıb... 
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***. 

 

Türklərin su, işıq, külək (hava) kimi azad, sərbəst 

dövrləriydi, torpağın harası yumşaqdı ora axırdılar, 

rüzgarlara qatılıb keçib gedirdilər, işıq tək getdiyi yerlərı 

aydınlada-aydınlada öz milli mədəniyyətini-kültürünü 

yayıb yaşayıb, yaşatdığı zamanlar idi... 

Yerüzündə çox geniş anlamda yer-yurd adlarının türk 

mənşəli olduğu faktı da ona görə danılmazdır...Bu cür 

danılmaz faktlarsa onun yaddaşının yaşamasıdı. Daha 

doğrusu, yaddaşlarda yaşamagıdı... İşıq göstərdikləriylə 

göründüyü kimi TÜRK də yaddaşıyla görünür. Özü fikrini 

yaratdığı hekayətlərlə belə bildirir... 

 

Dodaqqaçdılar... 

 

Biri varmış, biri yoxmuş, bir dəvəymiş, bir qurdmuş, 

bir də tülkü. Dünyanın harasıymışsa yol gəlirlərmiş. Bir 

kökyə (kömbə çörəyi) rast gəlirlər. Dəvə deyir: - Kökəni 

bölməliyik. Tülkü deyir: - Bölməyək, bölsək nə düşəcək 

bizə. Hərə öz yaşını desin, kimin  yaşı çox olarsa, kökə də 

onun olsun... 

Deyirlər, yaxşı.  Qurd önə çıxır, deyir: - Anamın 

birçəyi haqqı, dünya binə olanda mən vardım. 
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Tülkü tez onun sözünü kəsir: - Nə danışırsan sən, 

arsız-arsız hələ bir and da içirsən, dünya binə olanda mən 

vardım, bir də bir oğlum vardı, adını da Binəli 

qoymuşdun. Sən vardınsa , bə niyə görmədim səni?!. 

Sıra çatır dəvəyə. Dəvə işi belə görüb əyilib kökəni 

götürür, atır ağzına, gövşəyə-gövşəyə deyir: -Hə, onda 

dəvə uşaq olarmış... 

 

*** 

 

Amma bir şey var ki, tarixlərin bütün dönəmində 

niyəsə, hansı istila nə göstərdisə, nəyini göstərdisə, 

istədik, istəmədik, mənimsəməyə çalışdıq. Amma heç nə 

bizim olmadı, arada da bizim olmayan yad şeylər qaldı, 

özümüzün olanlar unuduldu... Böyük Hun 

imperatorluğunu, Göytürk imperatorluğunu Kiçik 

Midiyanın, - Qızılbaş Midiyasının adını düşünmədən 

dəyişib babamızın adına Səlcuq, Osmanlı, Səfəvi dövləti 

qoyanda buna da şükür deməkdən başqa çarə qalmır. 

 

Tərəkəmə öynəsi, sınanclar... 

 

Ağsaqqallar deyər: uca boylu, nazik buynuzlu, 

göyümsov, yekəqarın, sağ yanından ön qabırğası aralı 

olan inəklər süddü olar; amma südü yağlı-yararlı olmaz. 
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Qara rəngli, gödək buynuzlu, tökmə, yəni ağır sığırın südü 

az, amma yağlı-yararlı olar. Belə inəklər, dədələr sözü, 

qışa da dözümlüdü. Elə inək var ki, boynu gödək, həm də 

yoğundu. Başıda yasdıdı. Belə inəklər süd verməz, 

yeməyini bol eləsən də xeyri yoxdu. Adına öküz inək 

deyərlər, daha çox  ətliyə saxlayarlar. Belə deyirlər ki, ağ 

inəklərin südü cır olar, yəni bir az turş. Nə istiyə dözümlə-

ri olar, nə soyuğa. Çox yaxşı bala bəsləyirlər.Belə 

inəklərə yuxa mal deyirlər.... Qara, ala mallar südlü olur, 

həm də qılığa gedəndilər, eydirmə de, qılıqla. Nəyi var 

versin sənə. Amma çox yeyicidi, kəndin diliylə desək, 

boğazlı olurlar. Ona görə də ot az olan yerlərdə belə inək 

saxlamırlar. Məsəl var: Deyərlər, qızıl inək qaraqabaq 

gəlinə südün verməz.  

 

 

Bayatılar... 

 

  Bağça bara bağlıdı, 

  Heyva nara bağlıdı. 

  Viran qalmış mahnının 

  Hamsı yara bağlıdı. 

 

  Damları dam üstədi, 

  Qırğısı qol üstədi. 
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  Suya hardan gedim mən, 

  Nişanlım yol üstədi. 

 

  Düşən ağlar, 

  Yıxılıb düşən ağlar. 

  Qoy düşsün yad gözünə 

  Zülfünə düşən ağlar... 

  

*** 

 

Mən əslinə qalsa bu fikirləri bildirmək istəyirəm; 

yazının əvvəlində də dedim,  biz tarixi səliqəylə, yəni 

yalnız tarix kimi yox, təbiət hadisəsi kimi yaratdıq, amma 

tarixi yaratdığımız kimi yazmaqda, yaşatmaqda səliqəli 

olmadıq... Yazsaq da əlimizdə saxlamağı bacarmadıq, 

unutduq, itirdik. İndi özümə məxsus bir ifadəylə bu fikri 

belə təqdim edərdim: əsil tarix yazılmaq üçün 

yaradılmasa da tarixi yazmaq lazımmış; bir həqiqət var ki, 

bizim əsil tariximiz özümüzün xəbərimiz olmadan 

xalqımızın yaddaşına, içinə yazıldı. Xalqın iç dünyasına, 

yaddaşına yazılanlar; məsəllərimiz, atalar sözləri, nağılla-

rımız, dastanlarımız yaşayışımızda, məişətimizdə, həyat 

tərzimizdə bizi indinin özündə də dahiyanə üstünlüklərlə 
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idarə edən və idarə etməkdə olan adət-ənənələrimiz elə 

bizim TARİXİMİZdir. 

“Qorqud Atanın kitabı” dastanı haqda belə bir fikrim-

qənaətim var. Qorqudşünas alimlərimizdən üzr istəyərək, 

bir yazıçı kimi hisslərimi, duyduqlarımı bidirim: Mənə belə 

gəlir ki, “Koroğlu”, “Əsli Kərəm”, “Aşıq Qərib” və sair 

dastanlarımız kimi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı 

yaddaşın, şifahi ədəbiyyatın məhsulu deyil. “Dədə Qorqud 

dastanı” daşıdığı fikrə, düşüncəyə, əsasən bu düşüncənin 

ifadəsinə, özü də yüksək səviyyədə obrazlı ifadəsinə görə 

yazılı abidə, islam dininə qədər mövcud olmuş hansısa bir 

yazılı qaynaqdan köçürülmüş olduğu iddiasındayam. 

Əlbətdə bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Dastanın 

özünün yazılış dili, dilin ifadə gücü, bir cümlə ilə anlaşılan 

və açılan geniş mənzərə, əsərin əhatə tutumu bu fikri 

müdafiə etməyə imkan verir.   

    

Milli oyunlarımızdan – Beş daş... 

 

 Bu oyunu oynamaqçün beş dənə daş 

götürülür...Vacib deyil ki, mütləq daş olsun... İndiki 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

şəraitdə müxtəlif meteriallardan da ola bilər. amma 

yumru, dənəvər daşlar seçilməlidi ki, əl üstündə saxlamaq 

o qədər də asan olmasın, çünki, hər oyunun sonunda xal 

yığmaq üçün daşları göyə atıb əl üstündə saxlamaq lazım 

gəlir. Daşın hamısını əlinin üstündə saxlamağı bacaran ən 

yüksək bal yığır. Bunu tək əlli də etmək olar, cüt əlli də. 

Bununçün öncədən danışmaq lazımdı. Əlbətdə, tək əllə 

oynamaq, - bir əlin üstündə çox daş saxlamaq təbii ki, 

çətindir, elə bu çətinlik də oyunun dramatik, kəskin 

keçməsi üçündür... 

Bu oyunu beş adam da oynaya bilər, iki adam da... 

Daha çox qız oyunu kimi tanınır. 

1-ci gediş... Beş dənə daşı bir əldə tutursan... Birini 

göyə atıb dördünü yerə qoymalısan; yerə qoydugun 

daşlar göydəki daş yerə düşənəcən yerini tapmalıdı... Bir 

şeyi də bilməlisən ki, ikinci gedişdə yerdəki daşları 

göydəki daş ovcuna düşənəcən götürməlisən... Ona görə 

də birinci gedişdə daşları elə qoymalısan ikinci gedişdə 

yerdən götürmək sənə asan olsun. 

2-ci gediş, dənnəmə...Göydəki daşı tutub təzədən 

göyə atırsan, yerdəkiləri bir-bir götürənəcən təkrar 

edirsən... Buna “dənnəmə” deyilir. 
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3-cü gediş, ikiləmə...Daşın birini göyə atıb dördünü 

yerə qoyursan, sonra həmin qaydada, yəni göydəki daşı 

tutanacan yerdəkiləri iki-iki  götürməlisən. Ona görə də 

əvvəlcədən elə eləməlisən ki, daşlar bir-birindən aralı və 

yaxud səmtsiz düşməsin ki, yerdən götürmək asan olsun. 

4-cü gediş, üçləmə... Üçü bir, biri tək...həmin 

qaydada, tək daşı göyə atıb tutanacan yerdəkiləri  üçünü 

bir, birini bir ayırıb götürməlisən... 

5-cü gediş, gözətçi adlanır... Öz əl çərəyinlə qapı 

düzəldirsən, bu qapının ağzına gözətçi qoyursan. 

Gğzətçinin adı olmalıdı. Şirvan-Ərəş mahalında gözətçinin 

adı adətən İgid olur. Yurdumuzun batı, -qərb bölgəsində 

gözətçi adətən Molla adlanır... Bəzi yerlərdə Çərək 

qapısına gözətçi kimi it bağlanır. Nə isə... Çərəyinlə qapı 

qurmalısan, göy daşını atıb tutanacan yerdəki daşları bir-

bir bu qapıdan içəri ötürməlisən, elə eləməlisən ki, içəri 

ötürülən daşlar qapıdakı gözətçi daşa toxunmasın... 

Gediş edən oyunçu çərəyiylə qapı düzəldib rəqibini 

gözləyir.  

Rəqib oyunçu içəri ötürüləcək daşları izləmək üçün 

dediyimiz kimi çərək qapının agzına gözətçi qoyub 
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adlandırmalıdı... Bunun üçün gediş edən oyunçu rəqibinə 

deyir: 

- Özünə gözətçi seç! 

Rəqib: 

-Mən qapıya it bağlayıram, gözətçim itdi. 

Oyunçu: 

-Olmaz! İt qapar məni... 

Rəqib: 

-Yaxşı, qurd bağlayıram... 

Oyunçu: 

-Qorxuram, qurd yeyər məni... 

Rəqib: 

-Yaxşı, qoy gözətçim İgid olsun... 

Oyunçu: 

-Yox-yox, iğid sevər məni... 
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Rəqib: 

-Yaxşı, onda qapını Mollaya tapşıraq... 

Beləliklə, Molla gözətçi olur... Dediyimiz kimi gediş 

edən elə etməlidi ki, daşlar çərək qapıdan keçəndə 

Mollaya (Molla adlanan daşa) toxunmadan keçsin. 

Sonra, oyunun sonunda daşların hamısını atıb əl 

üstündə saxlamalısan. Kim əlinin üstündə çox daş saxlasa 

xalı da çox olur... 

Beləliklə, həmin adam qalib olur, oyunu udur... 

 

İnanclarımız... 

 

Quzey otu qaraya çalar, güney otu qırmızıya. 

Sürülər dağ güneyində tərpənməz, iynə olub bir qarış 

otluğa sancılar. 

Tumov (qrip) oldun, reyhan çiçəyini iylə. 

Əncirlə qursaq-mədə ağrısını sağaltmaq olar. 
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Quru qoz qabığını əz, külfəcdən keçir, qan axmanı 

dayandırar. 

Deyərlər,bir uşağa on beş yaşınacan sarımsaq 

yedirtsən gündüz göydə ulduzları görə bilər. 

Qaraçərək otu ölümnən başqa bütün ağrıların 

dərmanıdı.. 

 

*** 

 

Mənim amacım bildiyim, anladığım qədərində yazılı 

tarixdən, kitab tarixindən yox, bu, dediyim, içimizdə, -iç 

dünyamızda möhtəşəm abidələrə dönmüş tarixi 

yaradıcılıq haqda yazmaqdır... 

“Yağışda at, küləkli, yelli havada qoyun, toyda qız 

bəyənən, səhv edər”.  Bu atalar sözünün daşıdığı 

mənaların üzərində dayanaq... 

Yağışlı havada yer sürüşkən olur, ona görə də atın 

yerişini doğru-düzgün bilmək mümkün deyil. Yelli havada 

qoyun seçmək çətindi,  külək əsir, qoyunu başqa görkəmə 
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salır, yel yunun arasına dolub qoyunu kök göstərir, olduğu 

kimi görünməyinə mane olur; səhv etməyə məhkumsan. 

Qaldı sonuncu anlayış... toyda qız bəyənmək. Heç bir qız, 

heç bir toyda təbii halında deyil, ola da bilməz. Bəzək-

düzəklər, işvələr, cilvələr onu gizlətməlidi. Ona görə də 

dədə-babadan toyda gördükləri qızı toysuz , toydan 

sonraların sınaqları gözləyir... 

Birinci sınaq, bulaq başına oğlan evindən adam 

göndərilir; qızı suya gedəndə yox, sudan qayıdanda 

danışığa-söhbətə tutur, əgər qız çiynində səhəng yük 

altında dayanıb söhbətə qatılırsa  bu kifayət eləyir ki 

ondan üz döndərilsin...Ən azı ona görə ki, çiynində sənək 

dayanıb qeybətə qoşulan qızdan gəlin olmaz. 

Ikinci sınaq, qız keçdiyi yola əşyalar atılır, əgər qız 

onların üstündən heç nə yoxmuş kimi keçib gedəcəksə üz 

döndərilir. Misal üçün gəlin süpürgəni evin baş tərəfində 

görüb götürüb yerinə qoymursa bu onun anlaqsız, 

səliqəsiz, pinti olmağını göstərmirmi...?! 

Əlbəttə, deyəcəklər ki, indi səhəng əsri deyil, 

süpürgə vaxtı deyil, bu cür qız bəynmək artıq gülüncdü. 

Mən sayqılı, sayın oxucumdan təmkinli olmağı xahiş 

edirəm. Söhbət heç də  səhəngdən getmir. Söhbət heçdə 
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toyda qız bəyənməkdən və s... getmir. Söhbət ana qızdan 

gedir, yəni ana olmağı bacara bilən qızdan gedir... Mənim 

xahişimi nəzərə alıb tələsməsək bu gün bütün dünyanın 

anasızlıqla üz-üzə qalmaq qorxusunun gerçək olduğunu 

anlayarıq... 

İndi mən bu hüssləri ifadə etdikcə 1980-ci illərin 

əvəllərində yazdığım bir şeri xatırlayıram... 

 

 

Yoxsan bu rənglər altda, qız, 

üzün-gözün hanı?! 

İtirmisən vaxtı-vədəni, 

gecən-gündüzün hanı?! 

Hanı o gülüşlərin ki, 

əksimi görərdim üstündə, şüşə kimiydi?! 

Nədən döngələrdə qırılır sevgin, 

bir vaxt ki, başa kimiydi?! 
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Sən ki, sevimli bir varlıqdın, 

özünü qorumursan, niyə? 

Niyə bitib-tükənib ətrin, 

çiçək tək qoxumursan, niyə?!  

Anasız qalacayıq, qız, inan, 

Dərdlərin ən ağırıdı, bu! 

Bütün ölümlər-itimlər yalan, 

Dünyanın axırıdı, bu! 

 

*** 

    

Gözaltı... 
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Bir qarı nəvəsini evləndirmək istəyirdi. Günlərin 

birində nəvəsi dedi: - Nənə, qonşunun qızını gözaltı 

eləmişəm, get, gör, sən də bəyənərsənmi, ağızlarını ara, 

gör nə deyirlər?! 

Qarı: - hə, -dedi, -gedim, dindirim, söylədim, görüm, 

kimdi sevib seçdiyin? 

Qarının öz diliylə desək, “dəlikli muncuq yerdə 

qalmaz”, ətəyini dəstələyib üz tutdu qız evinə. Yenə 

qarının diliylə desək, qız evi də nolacaq, “on qonağı gəlsə 

onunu da elçi biləcək”...pah, qarını bir mərtəbəylə 

qarşıladılar ki, tərifini gərək sazla deyəsən. Qulaqlarına 

söz çatmışdı, axı. Qarı hal-əhvaldan sonra qızı çağırtdırdı 

yanına. 

-Qızım, mən səni alıb aparsam, qışda nəyim olarsan, 

yayda nəyim, payızda nəyim?. 

Qız dedi: -  Nənə, məni alıb aparsan, qışda ocağın 

olaram, yayda sazağın, payızda bucağın. 

Qarı dedi: - Qızım, atan evi sənin nəyindi? 

Qız dedi: - Ər evinnən baxıb deyərəm, görüm ordan 

necə görünür. 
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Qarı dedi: -Yaxşı, ağıllı qızım, harda olur, sənin süpür-

gən? 

Qız dedi: -Səhər erkən əlimdə, günorta eşikdə, 

axşam ayaqda... 

Qarı dedi: - Qızım, halal olsun ananın südü. 

Yıxıla-qalxa özünü saldı evə nəvəsinin üz-gözündın 

öpüb dedi: 

-Yaxşı qız seçmisən, halalın olsun, qoşa qarıyasan, 

yığvalı yeyinnən, ocağın eyinnən olun... 

 

*** 

 

Yaranışın, -dünyanın yəni, - qanunları dəyişilməzdir, 

bu qanunların yaxşı ki, yaranması da icrası da səndən, 

məndən,-bizdən asılı deyil... Bu qanunlar həm də Vaxt 

deməkdir; gəlir, səhvləri, yanlışlıqları düzəltməkdən daha 

çox göstərmək üçün, görk üçün gəlir, heç nəyi heç kəsə 

bağışlamır; yalanları itirir, yaşanası olanları yaşadır... 
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Gənəçi... 

 

Tərəkəmələrdə, - yaylaq-qışlaq həyatı yaşayan türk 

tayfalarında GƏNƏÇİ deyilən bir termin var, əsasən 

maldarlıqla-qoyunçuluqla məşğul olduğu üçün ona 

həmişə Gənəçi, yəni baytar həkim lazım idi.Ona görə ki, 

GƏNƏ xəstəiyi, - mala-qoyuna gənənin yayılmağı indi 

olduğu kimi bütün zamanlarda vardı; yaşayışa ən çox 

ziyan vuran xəstəliklərdən biridi... 

GƏNƏÇİ – həkim hazırlamaq, yetişdirmək, təlim 

vermək də çox cətin olduğu üçün gənəçilər tapılmırdı. 

Eldə-obada adıyla sayılan bir-iki GƏNƏÇİ olardı, ya 

olmazdı, Olanda da o eldən bu elə var-dövlət 

bağışlamaqla, təntənəylə dəvət olunardı, çünki gənəçinin 

təlim görüb yaranması da Şamanlar tərəfindən ruhun 

çağırılması, ruhun qovulması kimi bir başa təbiət 

hadisəsiydi,  daha doğrusu təbiət hadisəsi olmalıydı; 

anadan gəlmə... Elə etmək lazım idi ki, uşaq,- fərqi yoxdu, 

oğlan ya qız hələ ana bətninə düşən anından təlim 

mərasiminə başlasın, ona görə ki, bu mərasim dəqiq 
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hesablamalara bağlıdı ki, bunu ancaq el arasında vergi-

görücülük verilmiş kimi tanınan  bir-iki qoca qarı 

bacarardı... 

Bu haqda mən 1960-cı illərin sonu 70-ci illərin 

önlərində “Bulaq” radio verilişinə gələn məktubların 

birində oxumuşdum. Bu məktubun ardınca getdim, kənd-

kənd, oba-oba öyrəndim, araşdırdım, tədqiqat apardım, 

bildiklərimi bir neçə radio verilişində səsləndirdim, 1979-

cu ildəsə “Köç” romanında da xırdalıqlarınacan işlədim. 

Bu mərasim dediyim kimi bir başa təbiət hadisəsinə,- 

yazın gəlməyinə, varlığın dəyişməyinə bənzədiyi üçün 

gerçək hesablamalara çox bağlıdı... 

Bu təəlim-mərasim necə başlayır? 

İlk öncə Şaman qarının üstünə minnətə gedilir, elin-

obanın seçilmiş adamları (şahın, bəyin, xanın adamları da 

ola bilir) pay-ürüşlə QARININ qapısına gedib razılığını 

alırlar... sonra QARININ iştirakıyla təzə toyluların 

arasından cütlük seçilir. Ən çətin və əsas işlərdən biri bu 

seçimdi, QARI gərək seçimində yanılmasın. Ona görə də 

qarı cütlüyün yeddi arxa dönənindən, nəslindən-
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nəcabətindən başlayır; südünə, sümüyünə, qanınacan 

öyrənir. 

Gəlin Qarının göstərişiylə uşağa qalmalıdı, Qarının 

göstərişiylə oturub durmalı, Qarınım göstərişiylə yeyib 

içməlidi, boyundakı uşağın ilk anından səs eşitdirməlidi, 

laylalarla öz səsini duyurmalıdı... 

Uşağın doğulmağına yeddi gün qalmış Qarı yeddi 

arxacdan yeddi gənə yığır, bir qarış uzunluğunda qarğını 

buğumundan kəsir, gənələri qarğıya ötürür, ağzını mumla 

qapayır, əlçatmaz bir yerə qoyur, (məktubda yazılmışdı, 

kərənin gəzinə). Uşaq anadan olanacan, içində yeddi gənə 

olan qarğı-qamış Qarının nəzarətində qalır. Qarı hər gün 

qamışı nəm olsun deyə suya batırıb yerinə qoyur. 

Gənələrsə gündə yığışıb hansı zəifdisə onu yeyirlər, hər 

gün biri azalır. Beləliklə, axıra ən güclüsü qalır. Yeddi 

gündən sonra, yəni uşaq anadan olan kimi, Qarı qamışın 

müşəmbəsini açır, bir dənə gənə qalıb, yan-yörəsini yeyb 

dırnaq boyda olub. İşığa çıxan kimi partlayacaq, Qarı bilir 

bunu, ona görə də gənəni üksükdə çıxardır...Gəlinin ağız 

südünü, alır, ona qarışdırır, - ağız bulaması da deyilir,  

(məktubda ağız bulaması yazılmışdı). Uşağı onunla 

mayalayır, qırxı çıxanacan uşağı qovrulmuş gənə yağıyla 

yağlayır...Sonra uşağı hələ qundaqda ikən oymaq-oymaq 
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gəzdirirlər, uşağın getdiyi yerdə gənə qalmır, mal-

qaradan, qoyun-quzudan, yataqdan, arxacdan gənələr 

tökülüb qırılırlar... 

 

*** 

 

Mən uşaq ikən Gürcüstana bağlı Dağ Borçalının 

Yırğançaq kəndindən bizim kəndə gənəçi gəlmişdi... 

Niyəsə bu gəlişin vahiməsini indi də xatırlayıram. 

Yeri gəlmişkən bu kəndin adıyla bağlı fikrimi bildirim. 

Məncə İrqancay, Yırğançay, Yırğançaq kimi səslənən bu 

kəndin adı Ürgençək yer adıyla bağlıdır. Ürgenç türk-hun 

tayfalarının birinin adıdır. Özünə məxsus görünüşü, daha 

çox qıpçaq üzlü olan, sazlı sözlü, dönməz, alt qatları 

yaradıcılıqla dolu, dastanlar yaradan, dastanlar bilən bir 

eldi, var olsun. Qayım-qədim olsun, biz köçməyə məcbur 

olduq, onlar köçməsin... Bir zamanlar gürcü 

arxeoloqlarının yerli xalqı belə yaxınına buraxmadıqları 

qazıntılardan daş arabalar çıxmışdı, hələ yazılı gil 

lövhəciklərdən də söhbət gedirdi...  
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Beləcə, hər şey yenidən torpağa kömüldü,  nə 

tapdıqlarını da sirr kimi öz içlərinə kömdülər. Kənd o 

haqda indi də belə deyir: Nə tapmışdılarsa qorxuya 

düşmüşdülər... 

 

*** 

 

Yanıltmaclar... 

 

 Tək-tək dükcə,  təkcə dükcə, dik-dik dükcə, dikcə 

dükcə, cüt-cüt dükcə, üç cüt dükcə, cütcə dükcə, üçcə 

dükcə... 

Dəyirmana girdi köpək, görək, kəpək yedi, köpdü 

köpək, kötək yedi, köpdü köpək.. 

 

*** 
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Bir qarının üç gəlini... 

 

Bir qarının üç gəlini varmış, atam, bu qarı gəlinlərin 

üçünün də iki əlini bir eləyib oturdubmuş bir küncdə, - 

dur, deyəndə dururlarmış, otur, deyəndə otururlarmış. 

Verərmiş yeyərlərmiş, verməzmiş durub baxarlarmış. 

Qorqud Dədəd demiş, “bəbəyi bitməsin, belə qarıların”. 

Keçənnərin sözüdü, günlərin birində Qarını toya çağırırlar, 

Qarı toya getməli olur... Gəlinlərin üçünü də çağırır 

yanına: -Mən gedirəm toya,-deyir,-ölməyəcəm ki, toyda, 

qayıdıb gələcəm, mənsiz bir şeyə əl vurarsız, “gününüzü 

göy əsgiyə düyünləyib ovcunuza qoyaram” (hansısa çox-

cox qədim mərasimlə bağlıdır, izahı üçün hələlik heç nə 

deyə bilmərəm). 

Qarı toya getməyində olsun, görək gəlinlər 

neynədi...Evin yuxarı başında dovğa qazanı vardı; yemək-

içməyin hamısı o tərəfdə – yuxarı başdaydı. Qarı torpaq 

döşəməyə o başdan-bu başa su töküb yumşaldıb, manşır 

qoyub getmişdi. Gəlinlər burdan ora baxıb: -Neyniyək, -

deyirdilər, -hancarı addayaq, nece keçək o tərəfə, 

ayağımızın izi qalmasın. Bir az dovğa içərdik, bir az da 

unnan-dənnən götürüb kökə bişirərdik. Kiçik gəlin çox 
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bilmiş idi, nə fikirləşdisə çıxdı eşiyə, bir də gördülər, eş-

şəyin belində gəlir, keçir içəri, eşşəyi sürür, düz evin 

yuxarı başına, dovğanın yanına. Dovğadan yeyir, gəlinlər 

üçün də kökəlik un götürür, qaydır geri. Eşşəyi də aparıb 

bağlayır yerinə. Kökəni təzəcə bişirib qurtarmışdılar ki, 

gördülər Qarı gəlir. Əl-ayağa düşdülər. Kiçik gəlin dedi:-

Harda gizlətsək tapacaq. Gəlin kökələri ipə keçirək, 

paltarımızın altından belimizə bağlayaq. Elə də eləyirlər. 

Qarı içəri keçən kimi gəlinlərin taxımından bildi ki, arada 

nəsə var, qorxa-qorxa tərpənirlər. Bir az irəli yeriyir, 

eşşəyin izini görür, amma anlaya bilmir ki. eşşək burda, 

evin yuxarı başında neyniyə bilər. Ürəyində deyir, 

“gəlinləri oynadım, bəlkə bir şey öyrənə bildim”. Deyir: -

Yarımadım sizdən, özgələrdə gəlinlər var, sona kimi 

süzürlər toylarda. Gəlinlər bir ağızdan dedilər: - Niyə? Bizi 

də toya aparaydın görərdin necə oynayırıq. Qarı deyir: 

Nolar, indi oynayın, baxım. Gəlinlər başlayırlar çalıb 

oynamağa. Böyük gəlin oynayıb oxuya-oxuya deyir:  

 

   Eşşəyin izi qara, 

   Yaş oldu izi qara. 
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   Adın çəkmə, qayım tut, 

   Açılar, düşər üzü qara. 

 

Ortancıl gəlin  oynaya-oynaya ortaya çıxır: 

 

   Kimsə bilməz nə dərddi, 

   Oyna deynən mədətdi. 

   Yüz atdanam, yüz düşəm, 

   Açılmaz bağı bərtdi. 

 

Ən çox atdanıb düşən kiçik gəlin idi: 

 

 

   Eləmi qiyamətdi, 

   Oyna de, qiymətdi. 
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   Yavaş atdan, yavaş düş, 

   Açılsa qiyamətdi. 

Arada nəsə olduğunu Qarı bayaqdan hiss eləmişdi, 

amma hələ də bilmirdi arada olan nədi, o da gəlinlərə 

qarışıb başladı oynaya-oynaya oxumağa: 

 

   Meydan sizin, söz sizin,  

   Başdan-başa süz sizin. 

   Bircə şeyi annadım, 

   İz eşşəyin, üz sizin... 

 

*** 

     

Bəlkə də tarixçi olmadığıma görə belə 

düşünürəm...Tarix əslində olmuş hadisələrin qeyd 

edilməsi və yaxud yazıya alınmasıdır, doğrudur, olmamış 

hadisələr də yazılıb, adına da tarix deyilib, ona görə 

mümkündür ki, yazıya alınmış yalançı tarixlərə görə əsl 
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tarix bir daha yaşanmasın. Çünki tarixin yazılmağında  “əl 

olduğu” üçün və bir adam yazdığı üçün arada “barmaq 

yalanının” olması etimalını qəbul etməliyik... müasir İran 

alimi Nasir Pur Pirar son illərdə nəşr etdirdiyi və Güntay 

tərəfindən dilimizə çevrilən “On iki əsr sükut” əsərində 

yazır ki, Dara Bisutin Qayaüstü yazı lövhəsini sökdürüb 

öz adını və qələbələrini ora həkk etdirdi... 

Gəlin düşünək... Pozulanlarsa Böüyk Midiya 

tarixindən, adlarından, qələbələrindən, uğurlarından başqa 

nə olmalıydı... 

Ermənilər minillər boyu yazmış olduqları tarixi elə 

min illərdi də axtarırlar, min-min illər də keçsə 

tapmayacaqlar, çünki onlar tarixi olduğu kimi yox, yalan 

yazıblar, öz istədikləri kimi, özlərinə necə lazımdırsa elə 

yazıblar, tarixə “barmaq” eləyiblər... Tarixsə daha çox 

keçmişdir, şərəfli, ya şərəfsiz olsa da yaşanmış keçmişdir, 

gələcək deyil. Yaxşı ki, belədir...yoxsa, gələcəyi istənilən 

vaxt dəyişmək mümkün olardı...necə ki, qonşularımız 

həmişə buna cəhd ediblər. 

Bununla belə, çox təəssüf ki, saxta tarixlərlə iş 

görmək, gələcəyi dəyişmək, yer üzünün təbii quruluşuna 

saxtalıqlar gətirmək mümkünmüş. Təəssüf ki, yalanlarla, 

saxta yazılarla da cəmiyyəti inandırmaq, ən azı 

düşüncələrdə istilalar mövcudmuş. Tarixdə belə faktlar 

təəssüf ki, çoxdur... 
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Adını çəkdiyim İran alimi Nasir Pur Pirar özünün “On 

iki əsr sükut” əsərində tarixin atası sayılan Herodota 

şübhəylə yanaşır. Deyir ki, Daranın hakimiyyətindən sonra 

farslar Heredotu müxtəlif yollarla ələ aldılar. Ona görə də 

Herodot öz “Tarix” əsərində tarixi gerçəklikləri gizlədib 

farsları,-onların hakimiyyətlərini, döyüşlərini, adət-

ənənələrini şişirdib tərənnüm etdi. 

Halbu ki, Midiya kimi azman bir imperatorluq yenicə 

çökmüşdü... Midiya ordusunun sərkərdəsi Qarpaqın 

midiya ordusuyla bir yerdə üsyan qaldırmış mehtər 

farsların, -atlara baxanların tərəfinə keçməsiylə Astiyaq 

məğlub olmuşdu. Tarixdə  şah Astiyaqın üsyançılar 

tərəfinə keçmiş sərkərdəsinə dediyi sözlər, doğrudan da 

bütün dövrlər üçün xarakterikdir. Heredot midiyalılar 

haqqında çox qısqançılıqla yazsa da mühüm mətəblərə 

toxunub... Astiyaq Qarpaqa deyir: 

-Sən bir yox, bir neçə dəfə axmaqsan. Birinci, 

axmaqsan ona görə ki, sən öz oğlunun qisasını tək 

məndən almalıydın, amma bütün Midiya xalqından aldın. 

İkinci, axmaqsan ona görə ki, öz xalqını qul elədin, qulları 

başa çıxartdın. Üçüncü, axmaqsan ona görə ki, özün şah 

ola biləcəyin halda bir köləni şah etdin, və s...  
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Midiya özünün böyüklüyünün və təmizliyinin 

qurbanı oldu. Onu hiylə çökdürdü, hiyləylə də 

hakimiyyətə gəldilər. 

Mərkəzdən uzaqlara sürgün edilmiş, oralarda Nineva 

atlarına baxan farslar elə Midiya ordusunun gücüylə 

qonşu dövlətləri də Midiyalı sərkərdə Qarpağın başçılığı 

ilə bir-birinin ardınca məğlub etdi. 

Bu mənada doğrudur, klassik yaradıcılığımızda elə bir 

şey yazılmayıb... Hara baxasan? Nəyə baxasan? Bu haqda 

lazımım ola biləcək elə bir şey yoxdur... Çox şükür ki, xalq 

var, öz yaratdıqları üstündə bərqərardı, sağlamdı, yenə də 

yaratmağındadı. 

 

Xalça bayatıları... 

 

   Dilimin andı hana, 

   Dizimin bəndi hana, 

   Yaxşı toxun, tez kəsil, 
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   Dolanım kəndi hana. 

 

   Darağım ay darağım, 

   Həvək dəstə yarağım, 

   Can kitabım oxunub  

   Qalıb bircə varağım. 

 

Cehizim gəvədəndi, 

Yunu yüz dəvədəndi, 

İlmələr çiçək-çiçək 

Kirkitdən, həvədəndi. 

 

Maralın izi hanı, 

O qara gözü hanı. 

Kirkit, sən buynuzusan 
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Bəs maral özü hanı?   

 

*** 

 

Vaxt özünü bir də nəsillərin dəyişməsində göstərir. 

Nəsillərin dəyişməsi əslində Vaxtın dəyişməsidir. Belə bir 

ifadə işlətmək olar; məsəl var, “qardaşını tanıyırsanmı? 

Deyir, yoldaşlıq eləməmişəm”...Bu mənada nəsillər də 

Vaxtın yol yoldaşıdı. Vaxt yoldaşlıq etdiyi neçə belə 

nəsillərdən keçib gedər, ayaq izlərini, görüşlərini, 

baxışlarını, ən əsası, qanunlarını-qaydalarını qoyub gedər, 

əgər bir-birini əvəz edən nəsillər öz yaşadıqları tarixi həm 

də anlayırlarsa və yaşada bilirlərsə, biz də nəsillərin 

yaşadıqları tarixi izləri oxüya biliriksə bu TARİXDİR.  

Bu mənada gənc nəslin, yəni cavanların yazılarını, - 

şerlərini, nəsr əsərlərini oxumağa başladım, düşüncələrini 

izlədim ki, bəlkə mən də öz  yazımın yeni havasını ala 

bildim...yox, gənclərimizin çoxu hələlik özlərindən başqa 

heç kəsi görmürlər, daha doğrusu, görə bilmirlər, çoxu 

ayağının ucundadı, səsə-küyə boylanırlar ki, görsünlər 

harda nə var. Görmək üçünsə düşünmək lazımdı, bizim 
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gənclikdəsə özünü soyundurmaq meyli yaranır, 

hisslərinin, duyğularının, dünyagörüşünün, ən acısı, 

ağrılısı tərbiyəsinin üstünü açmaq... elə bilir, bununla 

nəyisə görə biləcək... Bu meylə, bu düşüncəyə görə də 

çox gənc adamın yaddaşını bom-boş gördüm, bu 

yaddaşsızlığa görə də onların üstündə Vaxt ilişib qalmır, 

onların oxuduğum yazılarında da Vaxtı görə bilmədim. 

Bunu təxminən də olsa özləri də bilməmiş deyil. Boş 

yaddaşla, yəni yaddaşsız yaşamaqsa olmaz, tələsə-tələsə 

nə gəldi yaddaşlarına doldurduqları da ona görədi... 

Yaddaş dediyimizsə əslində milli ruhumuzdu, yaddaşımız 

necədisə elə də görünürük. Bu cür şeylərdən danışanda 

da başlarını tutub qaçırlar. Amma hələ bilmirlər ki, heç 

yana yox, özlərinə qaçırlar. Çünki insanın özündən başqa 

yana gedən bütün yollar bağlıdır... 

Midiyanın sonuncu şahı Astiyaqın öz sərkərdəsi 

Qarpağa dediyi “axmaqlıqlar”sa anlayan üçün dərslikdən 

başqa bir şey deyil... 

Mən, əlbətdə, milli ruhlu, yəni, yaddaşı olan 

gənclərimizi də gördüm və sevindim, dərindən nəfəs 

dərib yazıya başlaya bildim... Yaddaşı-milli ruhu olan 

gəncliyimizin nəfəsini-ritmini duydum. 
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Ağlım kəsəndən özümüz haqda belə eşidirəm: “biz 

triximizi yazmamışıq”. Millət haqqında söz düşəndə 

həmişə belə deyiblər, “biz tarixi yaratmışıq, amma tarixi 

yazmamışıq”. Mən belə düşünmürəm. Tarix yalnız yazıya 

alınmaq üçün, yazıya alınmanın xətrinə yaradılmır. Söhbət 

yalançı tarixlərdən gedə biməz. Biz hamımız, -yer üzünün 

insanları, asanca razılaşarıq ki, belə tarix yazanlar və belə 

yazılmış tarixlər var. 

İndi bu haqda fikirlərimi, özümü səsi batmış kimi hiss 

eləsəm də,  anlayanların olacağına inanıb yazıram. 

Bədiilikdən qaçmaq... düşünürəm ki, bu gün bər-bəzəyin 

yeri deyil, yazdıqlarımı və yazılanları, ümumiyyətlə 

gördüyüm üzləri, tele-şoulardakı burcutmaları unudub 

yazmaq. 

Dediyim kimi tarix yalnız kağıza yazılmır, tarix daşlara 

da yazılır. Yalnız daşlara da yox, dağlara, sulara, torpağa 

yazılır. Daha dərinlərə və dəqiqliyə getsək xalq tarixini 

həm də öz içinə yazır. Bunu əsas götürərək belə bir 

qənaətə gələk: tarix hər şeydən əvvəl içlərə yazılır. İnanaq 

ki, şərəfli, şərəfsiz tarixlər milli xarakterləri dəyişə 

bilir.Xalqın yaratdığı tarixin xalqın xarakterində də dərin 

izlərlə yaşadığı təsadüfi deyil. Cürət edib çəkinmədən 

deyə bilərəm ki, əsil Tarixi xalq yaradır. Belə desək də 
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doğru olar; tarixi güclü xarakteri olan, mənəviyyatca 

zəngin, istedadlı xalqlar yaradır və yaşadır.  

Su yatağından çıxanda daha asanlıqla axar, çünki 

ətrafına yayılır, yayıldıqca dayazlaşır, yeni, yad torpaqlara 

hopa-hopa axır, bilmir ki, bu onun yox olmağıdır. Özünün 

də xəbəri olmadan bir zaman döğrudan da yoxa çıxır. 

Tarix də belədir, “yatağından” çıxdı, yox olur, çünki artıq 

gerçəyi ifadə etməyəcək... 

Yer üzündə hər şeyiylə, - ədəbiyyatıyla, 

incəsənətiylə, musiqisi, adət ənənəsi-gələnəkləriylə 

maraqlı xalqlar çoxdur. Bütün bu maraq axır üstümə, bu 

da dünyagörüşüdür ki, adına  TARİX də demək olar və elə 

belə də deyilir.  

Tarix yalnız ölümlərlə, qırğınlarla, qan-qadayla bağlı 

deyil. Tarix yaratmaq, qurmaq təntənəsiylə də bağlıdır. 

Bunu da etiraf edək ki, tarixdən qıraqda qalan, 

dediyimiz zidddiyətlər, qırğınlar, təntənələr axınında adı 

çəkilməyən xalqlar da olub, indi də var. Bu xalqlar tarixin 

içində olmasalar da elə qıraqdaca oğrun-doğrun özlərinə 

tarix düzəldiblər... Tarixləri öz istəklərinə uyğun söküb 

dağıdan, yazılanları, yapılıb yaradılanları yenidən quran və 
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qurmağa cəhd edən, bir sözlə tarixi saxtalaşdıran xalqlar 

zaman-zaman gözə kül üfürüblər ki, gerçəyi görən 

olmasın, xalqın özü demiş “bulanıq suda balıq tutmaq 

asandır...” çox sular bulandırıblar... (Biz bu mənzərəni bir 

çox qonşu xalqların tarixçilərinin yaradıcılığında gördük) 

Bütün bunlara görə dedim, əsil tarix xalqın iç aləminə 

yazılanlardır. 

Ona görə də bir daha qeyd edim ki, tarixi 

saxtalaşdıran xalqlar olub və var, amma deməliyəm ki, 

saxtalıqları əslində xalq etməz, xalqın arasında olan 

ictimai-siyasi tamahkarlıq, paxıllıq, ayrılıqlar, mövqelər, 

mənafelər, münasibətlər törədir; xalq adına mənəvi, siyasi 

terrora cəlb edilən öyrədilən insanların münasibəti 

saxtalıqlar yaradır, yalnız bir idioloji qurumun öyrətdikləri 

yox... 

Bu işi bütün dünyada olduğu kimi Qafqazda da 

əsasən dini məktəblər həyata keçirtdi. Yəni kilsələr və 

məscidlər... bizim eranın Y1-Y11 yüzilliklərindən 

başlayaraq Azərbaycan ərazisində bütün mənaların, 

mahiyyətin, - geyimdən tutmuş, ada, soyadacan, - 

dəyişməsi yönündə məscidlər çalışdı, iş gördü, demək olar 

ki, müəyyən mənada istədiyinə də nail oldu... minilliklər 

boyu yaratdıqlarımızdan elə üz döndərdik ki, indi bizim 
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olduğuna belə inanmırıq. Amma bizim eranın başlanğı-

cında artıq azərbaycan türkcəsi ən azından bütün 

Qafqazda ana dili səviyyəsindəydi. Kəndlər-kəsəklər, ellər-

obalar türkcə səslənirdi. Midiya-Maday kimi qüdrətli bir 

dövlət demək olar ki, elə öz əli, öz qılıncıyla doğranıb 

Nineva atlarına baxan mehdərlərin əlinə keçmişdi. Min 

ildi... yəni bizim eradan əvvəl V əsrdən min il keçmişdi, 

amma istilalara, qarətlərə, dağıntılara, baxmayaraq 

Midiya dövləti tarixi fakt kimi hələ də aradaydı; yəni, özü 

çöksə də, yaratdıqları qalıb yaşayırdı, - tərbiyələrə, 

müxtəlif xalqların milli əxlaqınacan təsir edib onu 

dəyişdirirdi; tikililəri, qalaları yaşayırdı, Qğuz-Quz-Kas-Qız 

adında əbədi, pozulmaz, əvəzedilməz varlığı-görkəmiylə 

anlayanlara  hələ də ozünü olduğu kimi təqdim edirdi, 

indi də etməkdədir. Şumerdən üzü bu yana yuxarıda adını 

çəkdiyim dövlətlərimizin mahiyyətini özündə saxlayan və 

ehtiva edən qüdrətli, möhtəşəm Midiya elə belə yox olub 

getməzdi; düşüncələrdə, yaddaşlarda özündən asılı 

olmadan mənimsədiyi, özününküləşdirdiyi başqa xalqların 

belə yaşam tərzində hələ də vardı, dağların, daşların, 

yerlərin, yurdların adında yaşamaqdaydı. Midiya 

mağlarının-kahinlərinin yaratdıqları ayinlər əslində 

dəyişməmişdi, sazın ruhunda el-el, oba-oba dolaşırdı, 

şaman, qam, ozan, varsaq, yanşaq, aşıq adında ruhları 
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dindirirdi. Muğamlarımız Maday kahinlərinin yaratdıqları 

Tanrı əsərləriydi, belə anlaşıqlı, bu cür içəbağlılığı da, 

qaibanəliyi də ona görədi...İndi XX1yüzilliyin bu 

məssəbsizliyində muğamlarımızın adına moltanıca, farsca 

nə gəldi dediyimizə baxmayaq, hamısı ruhumuzun minil-

liklərdən qalma səslənməsidir. Əlbəttə bu şəkildə, 

mənimdi, deməklə deyil. Amma faktdır ki, bu Tanrı 

əsərlərinin tamını-bütövünü biz bilirik, bizim onu 

yaratdığımızı, başqalarınınsa ancaq öyrənə bidiyini sübut 

etmək olar. Başqa xalqlarda bu dahiyanə əsərlər öz 

dəstgahı-tapşırmasıyla deyil, parçalar, fraqmentlər 

şəkilində yaşayır. Bizim üçünsə bütün dövrlərdə hər hansı 

bir muğam əsərinin elə belə, necə gəldi yox,  sözün əsl 

mənasında sirri-sehriylə ifa olunması təbiyət hadisəsi kimi 

təsirli olub... Sadəcə, indi bizim özümüzün öz yaratdıqları-

mızdan xəbərimiz yoxdur...olanlarımızın da əsl mənasnı 

itirmişik... Biz indi bilmirik ki, ayrı-ayrı saz havalarımız, 

muğamlarımız da abidələrimizdir; Kas-Quz-Qız, Koroğlu 

qalaları kimi, suyu, torpağı, işığı, havası kimi, yüz illiklərdir 

başqalarının ola bilməyən yurdlarımız kimidirlər... Neçə 

yüz illərdir Sibir rusun ola bilmir, daha doğrusu, rus 

siyasəti Sibiri özünə oxşada bilmir, ayıq, sağlam heç nə 

qalmasa belə Sibir elə Sibirdir... Yaxın tariximizə baxın, 

yüz illərdir Rusiya dövlətinin müstəmləkəçilik siyasəti 
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cənublu şimallı Qafqazın başına nə oyunlar açdı, yenə heç 

nə edə bilmədi. Bəlkə də yaxşısı budur, çünki Yaradan nə 

yaratdığının fərqindədir. Təbiətin də üzü yaratdıqlarına 

görə gülür... 

Amma biz minilliklər boyu yaratdıqlarımızın çox vaxt 

mənasını  anlamadığımızdan onu qorumaq haqda  

düşünməmişik. Çünki su kimi yatağından çıxıb gerçəkləri 

ifadə etməkdən uzaqlaşan TARİX  artıq siyasiləşib siyasətə 

qulluq etməyə başlamışdı...Bir şeyi dəqiq anladıq, gec də 

olsa əmin olduq ki, siyasətsiz heç nə yoxmuş, anladıq ki, 

hər şeyin, ən kiçik hadisənin belə siyasi məntiqi, düşüncəsi 

var. Nəinki hər hansı bir xalqın, adicə bir ailənin, bir evin 

də öz siyasəti mövcudmuş.  

Səhv etmirəmsə siyasət sözü ərəb sözü olub quruluş 

mənasına yaxındır. Siyasət-siyasi düşüncə həm qura bilər, 

həm yıxa bilər. Uğurlar da, uğursuzluqlar da, savaş da, 

barışıq da siyasi bacarıqdan, siyasi anlamdan asılıdır. 

Baxmayaraq, bir çox yazıçılarımızdan soruşsan, deyər, -

yox, mən siyasi əsər yazmıram və yazmamışam. Amma 

mən düşünürəm ki, siyasətdən uzaq heç nə yoxdur, bir 

cümlənin belə əsaslandığı siyasət var.  Dediyimiz sözün 

canı elə onun siyasətidir.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Fikrimi davam etdirib onu da deyə bilərəm ki, zəif 

əsərlər də ona görə zəifdir ki, siyasi məntiqi səviyyəsizdir. 

Obyektiv deyil, haqqı arada görmür, gerçəkdən uzaqdır... 

 

Kirpiylə Dovşanın yarışması... 

 

Günlərin birində kirpi dovşana deyir, gəl ötüşək, kim 

mənzil başına tez çatsa uduzan gündə iki kərə yeməyini 

ona versin. Dovşan sevindiyindən əlini-əlinə sürtüb 

razılaşır, ötüşürlər. Dovşan bir, deyəndə mənzil başına 

çatır, görür ki, kirpi ordadı. Məətəl qalır, çığır-bağır salıb 

bir də ötüşək deyir. Ötüşürlər, dovşan bu dəfə daha bərk 

qaçır, gedir görür ki, kirpi yenə mənzil başındadı, onu 

gözləyir. Bu minvalla dovşan nə qədər qaçdısa kirpini 

mənzil başında gördü. Belə də olacaqdı; çünki kirpi 

oynaşını mənzil başına qoymuşdu, hərəsi mənzilin bir 

başındaydı. 

Bu məsəldən sonra erməni hərəkatına diqqət edək... 

Fikir verin, tarixdə “erməni məsələsi” kimlərə lazım 

olub. Bu məsələ zaman-zaman niyə ortalıqdadır və niyə 
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aradan çıxmır? Daha doğrusu, erməniləri hansı siyasi 

meydanlarda oynadıblar və oynadırlar. Rus imperiyası öz 

işğalçı məqsədləri üçün ermənilərdən niyə istifadə edib, 

niyə indi də öz oyunlarından əl çəkmir. Artıq bu suallar 

gizlində deyil, cavabı da bütün aydınlığıyla üzdədir. 

Məsələ burasındadır ki, kim onu necə anlayır...Təxminən 

iki yüz il öncə rus dövləti erməniləri niyə Qarabağa 

yerləşdirdi, bu bicliyi – bu siyasi uzaqgörənliyi anlaya 

bildikmi. Anlaya bilsəydik, altını, ağrısını çəkməzdik. 

Düşünək... Niyə biz? Niyə İrandan, Turandan 

erməniləri bizim torpaqlara-yurdlara köçürdülər? Niyə 

ancaq bizim torpaqların hesabına Ermənistan dövləti 

quruldu. “Zəncir zəif halqasndan qırılar”, biz bu oyunları 

zamanında anlaya bilmədik, milli təəsübkeşliyimizin 

zəifliyindən üstümüzə atılan addımların heç birinə ağılla 

cavab verə bilmədik. Xalqın öz diliylə deyək:“Ac başım, 

salamat başım”, “azacıq aşım, ağrımaz başım”, ona görə 

də “mənnən ötdü, qardaşıma dəydi”... Osmanlı dövləti 

səviyyəsində də bu məsələyə düzgün yanaşılmadı. İranda 

Qacarlar sülaləsi hakimiyyətdəydi, Çar Rusiyasının atdığı 

siyasi addımların güddüyü məqsədi düzgün qiymət-

ləndirmədilər... 
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Qafqazı Türkiyənin təsirindən qurtarmaq, onsuz da 

xanlıqlara bölünmüş Azərbaycanı parçalamaq, özünün 

nəhəng ayaqlarını qoymaq üçün yer açmaq lazım idi 

Rusiyaya ki, ermənilərin vasitəçiliyiylə bu işi 

gördü...Ermənilərin bu yerlərə köçürülməsi Rusiya üçün 

hər cəhətdən əlverişli idi. Ermənilərin yeri-yurdu yox idi 

ki, sınırını-sərhəddini qorumaqla məşğul olaydı, torpağı 

yox idi ki, əkib becərəydi, şəhəri yox idi ki, “başı bir yerə 

bağlanaydı”. Ona görə də gözü orda-burdaydı, bununla 

bağlı çox iri dövlətlərə əl açmışdı; kilsə kitablarındakı 

yalançı tarixin Dənizdən Dənizə dediyi yeri-yurdu hələ də 

arayıb axtarırdı. Kilsə onu o qədər inandırmışdı ki, 

dənizdən dənizə böyük Ermənistanın yoxluğuna inanmaq 

istəmirdi. Bilmirdi ki, yalanın heç vaxt ayağı yerdə olmur, 

ona görə də yalanı tapmaq mümkün deyil.  

Onu deyək ki, yurd yarananda onun qalası, şəhəri, 

kəndi yaranır,  sözü-sovu yaranır; nağılları dastanları 

yaranır, içlərə-xalqın daxili aləminə yazılmış yalanlardan 

uzaq  etnoqrafik duyğuları, baxışları doğulub formalaşır. 

Ona görə də su oxşarlığı, torpaq oxşarlığı anlayışı var, 

yurd başqasının ola bilmir, onu zəbt eləsə, işğal eləsə də 

özünə oxşada bilmir. Bəs, boş yerə deyilmir ki, 

ermənilərdə Qafqaz xarakteri yoxdur. Onunçün də Rusiya 
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kimi dövlətlər asan ələ gəldikləri üçün ermənilərdən öz 

siyasi maraqları üçün istifadə etməkdədirlər. Yəni, dovşan 

hələ çox qaçacaq; həmişə də kirpi oynaşıyla mənzil 

başında olacaq... 

 

Balığın susuz yaşaması... 

(El arasında deyilənlərə görə) 

 

Balıqçı gəmilərində o zamanlar ki, soyuducular yox 

idi, ovlanan balıqlar xarab olmasın, diri qalsın deyə, 

gəmidə ac pişiklər saxlayırdılar. Tutulan balıqları diri-diri 

göyərtənin əl çatmayan yerindən asardılar, ac pişikləri 

buraxardılar üstünə. Amma pişiklərin əli balıqlara 

çatmazdı. Pişiklər yemək gördükləri üçün balıqlar 

qorxusundan sağ qalardılar... 

 

*** 
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  Bu gün şadlıq saraylarında keçirtdiyimiz toylar 

görün nə kökdədir! Elə bil dünyaya yenicə gəlmişik; 

yenicə gəlmiş kimi kasıbıq, nə musiqimiz var, nə sazımız, 

nə sözümüz...Görün, ağabəyimizi, xatun gəlinimizi indiki 

toylarımızla nə günlərə qoymuşuq...heç biri özünə yer 

tapa bilmir, çünki o quruluşda bəylə gəlinə yer 

düşünülməyib, ayrıca masa ayrılsa da, heç özümüzə də 

yer yoxdur, özümüzə oxşamamağımız da ona görədir. Toy 

evində başımıza yağan səs-küyü,- oxunan mahnıları, 

çalınan musiqiləri, hətta alxış-xeyir-dua adına deyilən 

sözləri belə yaşadığımız minilliklərin heç birində 

eşitməmişik... Mən bu halımıza çox yer ayırmaq 

istəmirəm, çünki bu hala düşməyimizin səbəbləri o qədər 

üzdədir ki, yanımızda, özümüzdə, aramızdadır, deyə 

bilərik. Yəni, biz yox, VAXT-ZAMAN bizə toy tutur, toy 

çaldırır. Biz özümüzü atdıq bir qırağa, özümüzdə olanları 

bəyənmədik, kimlərəsə bənzəməyə çalışdıq və 

çalışmaqdayıq, yuxarıda dediyim kimi bu bizim 

soyunmağımız idi. Bu ifadəylə  sözün hərfi mənasında 

fiziki soyunmağı nəzərdə tutmuram, iç çılpaqlığı, mənəvi 

kasadlıq olduğunu anlamağımızı istəyirəm. Düşünək... 

Son onilliklərəcən toylarımızın quruluşu bu millətin 

dərk etdiyi öz fəlsəfi görüşlərinə, milli anlayışına 
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əsaslanan mərhələlərdən ibarət idi; yəni, qız bəyənmək, 

oğlan seçmək, elçilik, yeni qohumluqda bir-birini 

anlamaq, evlilik, yeni ailənin qurulması, ailə anlayışı da 

yuxarıda dediyim kimi təbiət hadisələrinə bağlıydı, hər 

şey bir-birini təbiətdə-Yaranışda olduğu kimi 

tamamlayırdı; yəni, bu xalq döyüş, savaş havalarını, 

nəğmələrini unutmamışdı, döyüşməsə də oxuyurdu, bu 

nəğmələr, çalğılar onu kökdən düşməyə qoymurdu, ona 

görə də həmişə döyüşə hazır idi... Yaylağın yaylaq, Aranın 

aran havaları olduğu kimi, At-Cıdır havaları da var idi ki, 

kənddə bu havaya kəhərlər qanadlanardı. Güləşəngi 

adlanan ayrıca güləşmək havası vardı, doğrudan doğruya, 

xüsusən də yenyetmələri havalandırırdı, suya, işığa 

böyüyəntək böyüdürdü. Əkin-səpin nəğmələri, çalğısı 

olduğu kimi, toy nəğmələri, çalğısı da vardı ki, bu haqda 

danışmağımız bu günlər üçün çox vacibdir... 

Sevib-sevilməkdə bütün minilliklərboyu sərbəstlik, 

genişlik, cəmimilik hökm sürüb. Bu gün xalqın 

yaratdıqlarında bunu aydın şəkildə görüb anlamaq 

mümkündür... 

Minilliklərdən misal... 
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 (elçilik) 

 

Maday şahı qızını ərə vermək istəyirdi. Gözünün ağı-

qarası bir dənə qızı vardı. Qızın adı da elə Bircəydi. Şah 

qızına elə belə də dedi: 

 -Bircəm,Vaxtdı, ərə getmək haqda nə düşünürsən? 

Qız dedi: 

 -Sevəcəyim oğlanı özüm bəyənib seçməliyəm... 

Maday şahının qızı ağıllı, bilikli, tədbirliydi; şah onsuz 

bir iş görməzdi... Ona görə də qızın sorağı ətraf ölkələrə 

də yayılmışdı. Adı dillərdə əzbər idi... 

Günlərin birində belə bir əmr oxundu: 

-Maday şahının qızı Bircəylə kim evlənmək istəyirsə 

şah meydanına gəlsin... Bircə meydanda sevgilisini özü se-

çəcək... 

Beləliklə, nəinki Maday elindən dünyanın bütün 

ölkələrindən igid oğlanlar Şah meydanına at sürdülər, 
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yarışdılar, döyüşdülər, amma Bircənin tapmacalarından 

heç kəs sağ çıxa bilmədi... 

Aradan illər keçmişdi, amma atlılar yenə 

gəlməkdəydi... 

At yarışı təyin edilmişdi. Bu at yarışının qaydasını 

Bircə özü bildirdi; kimin atı birinci yox, sonuncu kəlsə o 

mənim ərim olacaq...birinci yox, sonuncu. 

Birinci yox, sonuncu...necə ola bilər?! 

Ağ, qara, kəhər atlardı...Çaparlar eyni cür geyiniblər, 

bir birindən seçilmirlər, ancaq atlara görə seçilirlər; ağatlı, 

qaraatlı, kəhər atlı... 

Dəmir dəbilqələr, polad üzlüklər geyib, qılınc-qalxan 

taxmış üç igid bir yedə ilişib qalmışdılar, irəli çıxan atının 

başını çəkirdi ki, sona qalsın. Çünki, ancaq sona qalan 

Bircənin sevgilisi olacaqdı... 

Atlılar çaş-baş halda bilmirdilər neyləsinlər...Şah 

vəzir-vəkilləriylə, Bircə qırx incəbel qızla meydanın yuxarı 

başında, el-elat aşağı ayaqda tamaşaya durmuşdular. 

Meydanda atlılar gedə bilmədikləri üçün atlarından enib 

çarə fikirləşirdilər... 
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Bu vaxt dəvənin belində bir ağsaqqal cıdır yoluna 

çıxdı, atlıları bu halda görüb  məsələdən agah oldu, elə 

ordaca atlılara nə dedisə atlılar tələsik atlara minib 

çapdılar...Ag at sonuncu yeri tutdu, ag atın yiyəsi 

Birdənənin svgilisi oldu... 

 Tapın görək, ağsaqqal atlılara nə deyə bilərdi?   

 

*** 

 

Döl məktəbi... 

 

Döl ayı qoyun-quzunun doğum ayına deyilir...Döl 

məktəbi də döl ayında açılır. Döl ayında, deyərlər, 

kənddən-kəsəkdən süd qoxusu gələr. Döl ayı əsasən boz 

aya düşür, yəni yanvarın yarısından martın yarısınacan 

uzanır. El arasında deyərlər, döl ayında analar balalarını 

çox ictəyər. Uşaq mehirli, yəni uşağını çox istəyən gəlinlər 

uşagının ardınca dolananda deyərlər, döl ayınamı 

düşmüsən, uşağı ərkəsöyün böyüdəcəksən... Ona görə də 

məsəl var, “ ağacı kökündən qoru, uşağı ərköyünlükdən... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Döl ayı tərəkəmə məktəbinin sınaq, təcrübə ayıdır, 

əgər bir tərəkəmə döl ayının nə demək olduğunu 

bilmirsə, tərəkəmə deyil. Tərəkəmə suyu, torpağı, otu-

çiçəyi necə anlayırsa dölü də elə anlayır; həmişə ona 

hazırdı, səhv etsə dölü baş tutmaz, o bu dərsi keçməlidir... 

Bu həm də qoyunların yelin çağıdır, yelin çağında 

qoyunları soyuqdan qoruyurlar. Deyərlər, döl çağı 

qoyunun yelini soyuğa açıqdır, soyuqdan gözlə. 

Quzulayandan sonra həlim içirdərlər, südü durulanacan. 

Çünki doğuşdan sonra qoyunun südü qatı olur, buna ağız 

bulaması deyirlər, arpa həlimi qoyunun südünü 

duruldur... 

Quzu doğulan kimi gərək anası yalayıb quruda, anası 

yalamasa quzunun dərisi açılmaz. Elə qoyunlar olur, 

quzusunu yalamır, onda deyərlər, quzu quru qaldı, yəni 

yalanmadı. O zaman qoyunu duzla aldadırlar; quzunun 

üstünə azacıq duz səpirlər, ana balasının üstündən duz 

yaladıqca öz iyini, içinin qoxusunu tanıyır, quzunu 

qurudur… 

Döl ayında ölüm-itim çox olur. Bu da hər hansı bir 

tərəkəmə üçün, tərəkəmə dolanışığı üçün itgidir, çox ağır, 

çox ağrılı bir işdir həm də… Bir qoyunun balası ölür, bir 
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quzunun anası. Onları ana-bala etməkçün teləkçi çağırılır. 

Tərəkəmələr arasında teləkçilər vardı, daha doğrusu, 

teləkçi mütləq olmalıydı. Əgər bir qoyun balasız, bir quzu 

anasız qalırdısa, bu artımın dayanmasıydı. Anasız quzunun 

sağ qalma etmalı az idi. Balasız qoyunsa azından süd 

vermirdi, süddən kəsilirdi. Ona görə də onları, yad ana-

balanı bir-birinə bağlamaq üçün teləkçi çağırılardı… 

Teləkçi gələn kimi birinci göstərişi bu olardı: 

-Bunları qarıblığa aparın, (qəribçiliyə) təkliyin, tək 

qalsınlar, darıxmalıdılar.    

Mən yazının bu yerində çox sevdiyim bir xalq 

mahnısını xatırladım... 

   Aman kəklik əlindən, 

   Zülüm kəklik əlindən. 

   Baş götürüb gedəydım, 

   Mən bu təklik əlindən.. 
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Deməli düzgün anlaşılsa, yalqız, tənha, tək qalmaq 

da bu xalqın düşüncəsində mənalar, anlayışlar daşıyır... 

Amma çox təəssüf ki, indi bu mahnının sözlərini düzgün 

oxumurlar; təklik əvəzinə kəklik deyirlər: 

Baş götürüb gedəydim, 

Mən bu kəklik əlindən, -bu cür oxuyurlar. Əgər 

müğənni bu iki beytin fərqini anlamırsa oxuduğu nə 

olmalıdır? 

 

*** 

Maday şahının qızı Bircənin tapmacasının açması; 

Ağsaqqal atlılara deyir: 

– Atları dəyişin!... 

 

***  
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Sözümüzü unutmayaq, yeri gəlmişkən bu fikri 

aydınlaşdırmaq üçün qardaşımla bağlı bir görüşü də 

danışım... 

Azərbaycan Dövlət Universitetində oxuyurdum, 

1960- illərin ortalarıydı, yay tətilində kəndə getdim, ordan 

da qardaşımın yanına,-yaylağa qalxdım... Bir neçə gün 

keçəndən sonra  şəhər üçün darıxmağa başladım, 

dözülməz bir darıxmaq tutdu məni, kənd üçün də yox, 

şəhər üçün. Bunu qardaşıma da dedim: 

-Yaman darıxmaq tutub məni. Bəlkə qayıdam mən. 

Qardaşım yan-yörəni göstərib: 

-Başını qaldır, yan-yörənə bax, -dedi, -gör nələr var, 

əgər sən başımızın üstündə oynayan  bu qara buludları, 

sağına gələn sağmalları, ayaq döyən ilxıları, bu gülü-çiçəyi 

qoyub darıxırsansa doğrudan da sənə nəsə olub, şəhər 

nəsə eləyb sənə. 

O vaxt qardaşımın sözü mənə təsir etdi, inandım, 

indi də inanıram ki, darxmaq dah çox boşluqdan, özünə 

yer tapmamaqdan yaranır... 
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Nə isə... sözümüzü unutmayaq, balası ölmüş qoyunu 

sürüdən ayırıb bir səmtə, anası ölmüş quzunu başqa 

səmtə aparırlar. Elə yerə ki, bir-birini eşitməsinlər. 

Teləkçinin işarəsiylə ayağı yer tutan teləkçün ayrılmış 

meydana axışır. Atı olan atını minir, biri qazan gətirir ki, 

səs eləsin, qazan dibi döysün, biri tonqal çatır ki, lazım 

olanda havaya od səpələsin, tüfəngi olan tüfəng 

atmalıdır. İtlər gətirirlər ki, bu hay-küyə hürüb aranı daha 

da qatsınlar.  

Çıx hörmət etdiyim tarixçi alim Zaur Həsənov “Çar 

skiflər” əsərində yazır: “Qədim türklərdə ovsunlama 

mərasimi göyə od atmaqla keçirilirdi. Menandr 568-ci ildə 

türklərin qonağını xanın yanına buraxmazdan əvvəl onu 

odla nece bəd ruhlardan təmizlədiklərini təsvir edir. Hətta  

bu ölkələrə gəlib çıxmış ilk avropalıları da iki yanan tonqal 

arasından keçirməklə odla təmizləyirdilər.” 

Telək mərasiminin keçirildyi meydanda da tonqallar 

qalanır, qoyuna da, quzuya da ovsunlamaq, -təlqin, təsir 

etmək üçün havaya od- qığılcım səpələyirdilər...  

Hamısı ona görədir ki, qoyun da quzu da harda 

olduğunu unutsunlar; sürünü unutsunlar, yiyəsini, 

çobanını, yeri-yurdu unutsunlar... Belə də olur, öncə 
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meydana qoyunu gətirirlər. Biri qoyunu başı 

hərlənənəcən fırlayır, biri qoyunun təninə,- uşaqlığına 

duzlu su vurur, qoyunun uşaqlığı doğanda olduğu kimi 

acışmağa, yanmağa başlayır, biri nar qırıb qoyunun gözlə-

rinə yaxır. Bunların hamısı ona görədir ki, qoyun təzədən 

doğmağına inansın, elə bilsin doğur. Həə, qoyun axşam 

ölmüş quzunu doğanda da buna oxşar ağrılar keçirmişdi, 

indiki kimi hər yanı qan rəngində görürdü. Elə bu zaman 

Teləkçi quzu da qucağında görünür, quzu bağrı yarıla-

yarıla mələməkdədi. Qoyun yaşadığı, keçirtdiyi bu 

ağrıların, bu hay-küyün içində özünü eşitdiyi bu doğma 

səsin üstünə salır. Amma gözləri doğanda olduğu kimi 

qıpqırmızı qan içindədi, Teləkçini də, quzunu da yaxşı 

seçmir. Kimsə gözlərinə yenə nar suyu çiləyir. Teləkçi 

artıq qoyunu yenidən doğmağına inandırdığını hiss eləyir, 

quzunu qoyunun duzlu sudan alışıb yanan təninə- uşaqlı-

ğına sürtüb qarşısına qoyur. Bu hay-küydən dəliyə 

dönmüş qoyun öz içinin qoxusunu tanıyıb quzunu 

yalamağa başlayır... Quzudan başqa nə istəyirsən olsun, 

qoyun elə biləcək öz içindən çıxıb. Qoyun bu minvalla 

papağa da telənir... “Köç” romanında belə bir mənzərə 

var; Bəkil oğlunu gözləyir, əhd edir, “...oğlum gəlsin, 

papağımı qoyuna teləyəcəm, qoy papağım quzu olsun.” 

Elə də eləyir, oğlu Alay gəlib çıxanda papağını qoyuna 
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teləyir... “Erməni adındakı hərflər” əsərində də təsvir 

olunub. 

Səhərdən bağrı yarıla-yarıla mələyən quzu da anasını 

tapır... Yan-yörə sakitdi, səs-küy çəkilib. Teləkçi qoyunun 

başını sığallayır, onun da üzü-gözü işıq içindədir, 

gülümsəyir. Qoyun öz səmtini yaxınlaşdırır, başıyla 

quzunu yelininə sarı itələyir, -həə, yelininə süd gəldi 

təzədən, indi əmizdirəcək,- bunu Teləkçi deyir. 

Qumral qoyun təzəcə doğduğuna inanıb ləzzət içində 

balasını yedirdir, hamı telək mərasiminin baş tutduğunu 

görüb gülümsəyir... 

 

*** 

 

Xalq yaşam tərzinə çevrilmiş bu adət-ənənələrə görə 

də YARANIŞI-TƏBİƏTİ özünün yaratdığı kimi qavrayır. 

Bizim xalqın Təbiətə ərki də ona görə böyükdür. Belə 

ifadələr var, bir-birini çox istyənlərə deyərlər: “elə bil 

teləkdən çıxıblar”, “elə bil teləkçi teləyib, gör bir-birindən 

ayrılırmı...” “Telək quzusudu elə bil, dalımcan düşüb”. 
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Quzu doğulandan iki-üç gün sonra, çobanın özünün 

dediyi kimi ayaqlanıb, dırnaqlanandan sonra anasından 

ayırırlar.Çox qalsa deyərlər, “südə düşə bilər; yəni süd 

artıqlıq edər. Bir də qış vaxtıdır, quzu çənəsinə qoyun 

dayanmaz. Həm də deyərlər, quzu yun götürər. Yəni yun 

udar... Sərkər çobanlar deyərlər ki, quzunun yatdığı yeri 

qaranlıq eləmə, ciyəri xallı böyüyər... 

Yaz açılanda sərkər çobanlar bir-birinin quzularına 

baş çəkməyə gedərlər ki, görək kim necə quzu çıxardıb 

yaza. Yeri qaranlıq olan, qaranlıqda böyüyən quzuları 

görən kimi tutqun yunlarından tanıyarlar. Quzuları çox 

yatmağa qoymazlar, çox yatan quzu öhvə (övkə) olar, 

deyərlər, tez-tez quyruqla hürküdürlər ki, qırışığını açsın.  

Quyruq da nədir? Quzuları ağacla, ya da qamçıyla 

vurmazlar, deyərlər, bərk şeylə vurarsan ətinə dəyər, 

qarası qalar, sümüyünə dəyər göyü qalar. Ona görə dana 

dərisi tapan kimi  quyruğunu kəsib quzu qamçısı 

düzəldirlər. Quzuları elə bu qamçıyla gündə azı üç kərə 

səksəndirərlər ki övkə xəstəliyinə tutulmasınlar. 

Adətə görə nənələr döl üstündə corab toxumazdılar, 

babalar çarıq tikməzdilər, dəri aşıyıb, köşə çəkilməzdi. Bir 

də deyərlər, döl düşdümü yatağa ayağı yalın getmə. 
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Qaydadır, quzuları birdən-birə qara çıxartmazlar. Küləkli-

yelli havalarda çıxartsan yelqursaq olar. Hərdən quzular 

çox atdanmaqdan bağırsağı dolaşır, bu xəstəliyə də elə öz 

adyla deyərlər: “quzu bağırsaq oldu”. Onda bilici çoban 

quzunun dal ayaqlarının arasından əlini salıb qabaq 

ayaqlarını tutut, dartıb quzunun qatını açır, bununla da 

bağırsaqlarının dolaşığı açılır. El arasında ifadə var, “quzu 

bəndi”, bu, döl çağı quzulara düşən xəstəliyin adıdı. 

Deyərlər, bu xəstəliyin dərmanı canavar sümüyüdü. 

Canavarı öldürüb dizindən aşıq sümüyünü çıxardırlar, 

asırlar quzunun boynundan, ya da yatağın, küzün 

qapısından. Deyərlər, qoyunlar canavarı yalnız qırxılanda, 

qırxılıq altında olarkən unudurlar... 

 

Su... 

 

Xalq suyu oğlu, qızı kimi tanıyır, suyu canlı bildiyi də 

ona görədir. Yaratdıqlarında, deyimlərində də su canlıdır, 

loğman və bilicidir, ona görə də deyir, “...dəlini suyla 

döy...”, “su suya qarışmaz...” deyir. Suyu canlı, atası-anası 

kimi sayqılı, doğma bildiyinə görə  “...suya tüpürməzlər”, 
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deyir. Su onun həm də inanc yeridir, islamı qəbul 

edəndən sonra Qurana and içdiyi tək suya da and içir; 

“...bu su haqqı”, Suyla dost kimidir, kirli suya baxıb ərklə 

deyər: “Su murdar götürməz, canı sağdı, axıb özünü 

duruldacaq”, “Su özünü durultmaqçün axır...”, “Su özünə 

axar”, “Su kimi getdiyin yolu bil ”, “Su axar, çuxurun 

tapar”, “Dərdini suya söylə...” Ata sözü adlandırılan bu 

deyimlər Ötükən yaylalarında yaşayan uyğurçün də 

aydındır, Qafqazda yaşayan azərbaycan türkü üçün 

də...Bütün bunlara əsaslanıb deyə bilərəm ki, türklər eyni 

yerdən, eyni fövqəlbəşər mərkəzdən təbiətin qanunlarıyla 

idarə olunurlar... Çox təəssüf ki, bunu, -bu idarə 

olunmanı, onun əlindən müəyyən mənada ala bildilər. 

Bəlkə də təbiətin özü kimi asanlıqla hamının ola bilmələri 

də ona görədir. Onun özünü yox, yönünü-səmtini 

dəyişmək asandır... Doğrudur, səmtini dəyişir, ona görə 

su kimi altını, -getdiyi yeri hiss edəndir, hara yumşaqdır, 

hara ilıq və gülümsərdir, məmuniyyətlə ora hopar, yox 

olduğundan xəbər tutmaz... Dediyim kimi yalnız dəyişil-

məyi mümkün olmayan xarakteri, - qanındakı qorxmazlığı, 

igidliyi, ayıqlığı və təbəti anlamağıyla əhatəsində olan 

xalqlardan seçilə-seçilə minilliklər boyu azala-azala da 

olsa yaşayar, mənşəyini, kökünü adicə bir dəstə yemşan 

bitgisiylə, kək otu- kəklik otuyla da tanıyıb özünə gələ 
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bilər, ya da bir saz havasının, bir muğam tapşırmasının 

ardına düşüb dünyanın axırına gedib çıxar... Sovetlər 

Birliyi dövründə də belə oldu... Savad, bilik aldıqca niyəsə 

tələsə-tələsə başqalarına bənzəməyə başladı... Bir neçə 

ilin içində rus dilini rusdan yaxşı mənimsədi. Amma özü 

bilirdi; özü daha dəqiq deyib “...hər şeyə bənzəyən heç 

nəyə oxşamaz...”. Özü yaranışı boyu hamı üçün xırdalıq-

larınacan aydın olub, “su yerin yumşağına hopar, su 

açıqdan qayıtmaz...” Bu cür deyimləri ona görə yarada 

bilib ki, özü də elə su kimi mövsümlərə- fəsillərə qarışıb 

yaşayıb, “su kimi üzü yola ol”, doğrudan da su kimi üzü 

yola olub, dövləti kağız üstündə qurulan bolşeviklərin 

yalanına uyub hara çəkirdilərsə ora getmirdimi? O boyda 

imperatorluqlar yiyəsi Türkiyə türkləri Avropanın bir 

barmağının işarəsiylə özündən, keçmişindən yəni, nece 

məmuniyyətlə uzaqlaşdı, hələ də uzaqlaşmaqda davam 

etmirmi?  Nə qədər uzaqlaşdığından xəbəri yoxdu, 

qayıtmaq istəsə belə nəinki özünü, heç geyimini tapa 

bilməz ki, kəndisinə bənzəsin, üstünü örtə biilsin ki, ayıb 

yerləri görünməsin... Günlərin birində sorsalar: -Kimsin 

sen?  Maləsəf: -Müslümanım, - söyləməkdən ayrı söz 

bulamaz.    
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İki min il bundan qabaq da elə beləydi, üzü yola, 

hardan işıq gəlirdi ora, yerin harası yumşaqdı ora, tabqaç-

çin xanımlarının ipək dilinə aldana –aldana, bütün 

yaratdıqlarını da özgəninmiş kimi unudulmaqçün gözdən-

könüldən uzaqlarda qoyub məhv etdi. ...Güntəkin, 

Tanyukuk, Bilgə xaqanın daş abidləri də iki min ildi ona 

görə bağırır: “Ey Türk xalqı, çox sayda öldün, Çin 

xalqının(Tabqaç bəylərinin) yağlı dilinə, ipək qumaşına 

aldandın, ey Türk xalqı, öleceksən! Güneydə Çuğay dağla-

rına, Tögültün obasına qonum deyirsən, ey Türk xalqı, ölə-

cəksən!... Aclığı toxluğu düşünməzsən, (tox olanda aclığı, 

ac olanda toxluğu) bir doyarsan, aclığı heç 

düşünməzsən...!” (Tələt Təkinin, “Orxon Yazıtları” 

kitabından, Gül Təkin yazısı, güney üzü.)  

Minilliklər boyu türklərə qarşı yaşanan acıq-qisas izi 

var... Düşünək, görək nə acıqdır bu? Nə vaxtın qisasıdır ki, 

minilliklərə qalıb?! Ozü demiş, “qisası qiyamətə qaldı”. Nə 

qisasıdır bu? Yuxarıda qeyd etdim ki, türklər, azərbaycan 

türkləri də içində üstün və çatışmayan cəhətləriylə yanaşı 

daha çox tabiət hadisəsidir. Yəni, qazanmış olduğu 

uğurlarla da, uğursuzluğuyla da ancaq təbətlə müqayisə 

oluna bilər... Doğrudur, irili-xırdalı bütün dünya xalqları 

da təbiət hadisəsindən başqa bir şey deyillər, amma 
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yaşayış tərzindən, - dünyaya baxışlarından, 

düşüncəsindən, görünənlərlə yanaşı, görünməyənlərə də 

bəslədiyi münasibətindən asılı olaraq bir-birindən əsaslı 

fərqlənirlər... Daha doğrusu, təbiətdə, təbiətə qarışmış 

halda,-payızında payızı, qışında qışı, yazında yazı, yayında 

yayı yaşayanlar, (mən türkləri bura aid edirəm) təbiətə 

qarışmayıb ayrıca,- təbiətlə üzə duraraq yaşayanlar, misal 

üçün, Avropalılar kimi təbiəti öz hökmü altında saxlamaq 

istəyənlər... Bütün bunlar, bu, fərqli yaşam tərzi insanın 

nəinki sözünə-söhbətinə, hətta onun görkəminə-

görünüşünə də təsir edib, dəyişdirə bilir. Ona görə də 

aran adamıyla dağ adamı, şəhərliylə kəndçi mövcuddur. 

Burdan çıxış etsək, deyə bilərik ki, həyatda görünən və 

görünməyən yönlər və yöndəmlər var, bu yöndəmlərin-

tərəflərin izahı xalqları bir- birindən kəskin surətdə fərqli 

göstərir... 

 

 

 

Qoç... 
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Tərəkəmə, döltutma vaxtı olsa da, olmasa da qoçu 

həmişə sürüdən ayrı saxlayar. Çoban sözüdür, ayrı 

saxlanılmasa qoç həmişə qoyunun yadında olar, çünki 

yanındadı. Tərəkəmənin düşündüyünə görə əslində qoç 

qoyunun yadından çıxsa  yaxşıdı; həm südün yaxşı verər, 

həm də iştahla otlayar. Belə deyərlər ki, tərəkəmənin 

yaşayışı davar eşiylə, yəni saxladığı-becərdiyi, yoldaşlıq 

etdiyi sürüylə, mal-davarla dəyərləndirilər. 

İçində vaxtlı-vaxtsız qoçu olan sürü gendən tanınar. 

Ona görə biri o birinin sürüsünə baxıb deyər:-Sürü sınıq 

görükür, içində qoç var, deyəsən. Bunu ona görə deyirlər 

ki, qoç qoyuna dinclik verməz; həm özü həm qoyun ətini 

tökər. Bir də döl ayı olmasa da qoç yalan yerdən qoyunun 

belinə qalxır, ona görə də qoyunların sağrı yunu (ətəyinə 

yaxın yerlər) həmişə çirkli olar.   

Deyirlər, iki çoban varmış, bir-birinə qonşu 

yaylaqlarda sürü saxlayırmışlar. Çobanın biri bilənmiş, o 

biri el diliylə desək, quruca ağac tutan, yapıncı 

geyinənmiş. Usta çoban   qışın ağır gələcəyini hiss edir, 

qoçu ayırır sürüdən, o birinə də deyir sən də ayır. -Nə 

danışırsan, - deyir, o biri ,- qoçsuz qoyun olarmı? 
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Yaylaqdan enirlər. O il doğrudan da ağır qış gəlir, 

evdən eşiyə çıxmaq olmur. Usta çobanın sürüsündə quzu 

yox idi, çünki vaxtında qoçu ayırmışdı. Sürüsünü bir 

təhərliklə yaza çıxardır. O biri çobanın qoyunları 

quzuluydu. Quzulu qoyun da deyərlər, xanım qulluğu 

istəyər. Ona görə də hamısı tələf olur. İşi belə görənlər 

axışıb ağıllı çobanın yanına gəlirlər: -Hardan bildin, qış 

ağır gələcək, qoçu qoyunnan ayırdın?! Ağıllı çoban deyir: - 

Bulud yumurlandı dedi, su damarlandı dedi, sürü xumar-

landı dedi, dilbilməz anlamadı, dedi, dilbilən anladı, dedi... 

 

*** 

 

80-ci illərin sonlarında C.Cabbarlı adına “Azərbaycan-

film” kinostudiyasında çalışırdım. Dağlıq Qarabağda 

doğulub böyümüş erməni mənşəəli qadın yazıçı-jurnalist 

Qreta Qəhrəmanova da mənimlə işləyirdi... O da 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü idi. Son vaxtlar, yəni 

“Yer üzünə məktubu” yazdığım ərəfələrdə onu bir neçə 

kərə xatırlamalı olmuşam. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, 

bu maraqlı qadın mənim indi ifadə etmək, açmaq 
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istədiyim bəzi milli mətləbləri öz xarakterində daşıyırdı; 

azərbaycan dilini bilirdi, amma bildiyini çox böyük 

ustalıqla gizlədirdi ki, biz ondan soruşaq: -Azərbaycan 

dilini niyə bilmirsən, burda doğulub böyümüsən, burda da 

işləyirsən. Ancaq soruşan olmurdu. Onu əhatə edən 

xanımlarımızın heç ağllarına gəlməzdi, soruşsunlar.  

Mən Qretanı Aşıq Ələskər haqqında yazdığı, səhv 

etmirəmsə, “Durna çırağı” adında bir məqaləsiylə 

tanımışdım, Anarın redaktorluq etdiyi “Qobustan” 

jurnalında nəşr olunmuşdu, gözəl bir yazıydı...Mənim indi 

təqdim etdiyim folklor nümunələrinə, - xalq düşüncəsinə, 

xalqın yaratdıqlarına yaxın olmayan, onu dərindən hiss 

etməyən, sevməyən Aşıq Ələskəri duyub, belə yazı yaza 

bilməzdi. Mən o vaxt da indi də bu fikirdəyəm. Amma 

Qreta bunu, bizə olan bu sevgini heç vaxt bildirmədi, 

bildirməzdi də. Onun hərəkətlərində, davranışlarında, - 

bütün bunlar niyə mənim deyil, ifadəsi oxunurdu. 

Aramızda belə bir mübahisə oldu... 

-Biz bu gün tarixlərə qayıtsaq, mən gedib filosoflara 

çıxacam, erməni filosoflarına, sən çobana çıxacaqsan, 

bunu yəqin ki, bilirsən, elə deyimi? 
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Doğrusu,mən bir az duruxdum, gözləmədiyim sual 

idi: 

- hə, dedim, elədi. Sən gedib yalançı tarixçilərə, hay 

adlanan bir məzlum xalqı aldadıb avara-qaraçı eləyən 

yalançı filosoflara, saxtakar din adamlarına çıxacaqsan, 

mən çobana çıxacam, bütün Qafqazın hər qarışına öz 

adını verən, Sibirdən Balkanacan, Uzaq Şərqdən Xəzər 

qıyılarınacan qalalar yapan, şəhərlər, kəndlər tikən, 

dünyanın o başından bu başına “İpək yolu”çəkən öz 

dastanlarını yazıb, musiqisini yaradan izi itirmək üçün rus 

tədqiqatçılarının işquz-quz-oğuz adını qəsdlə Skif kimi 

şifrələyən, yazan sak-oğuz çobanlarına çıxacam, doğ-

rudur. Bilməmiş deyilsən ki, çobanlıq da minilliklər siviliza-

siyasının əsas mərhələlərindən-dönəmlərindən biridir. Hə-

yat məktəblərindən də demək olar. Yurdsuzdan çoban ol-

maz. Çoban yeri-yatağı, Aranı-dağı olanlara lazımdır; 

çobanlıq ev, el-oba, -kənd, şəhər, -Vətən bağlarından 

biridir ki,bununla yaşadığın ömrə-günə bağlana bilırsən, 

həyatını, gedişatını, inkişafını qurursan, Təbiətə qarışıb öz 

düşüncəndə yaranan düzənlə, qayda-qanunlarla aradakı 

boşluqları doldurub yurd salırsan, quş yuvasını dimdiyində 

daşıdığı kimi özünə Vətən tikib böyüdürsən, oğul-uşaq 

böyütdüyün kimi. Indi  əlimdəki “...məktub” boyu təqdim 
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etdiyim nümunələr də onun  yaratdıqlarıdır ki, tarixim, 

tarixi faktlarım kimi fəxarətlə başımın üstə qaldırıb qürur 

duyuram... 

Bugün siz nəyə görə özünüzə yer tapa bilmirsiz, qapı-

qapı düşüb çörək axtarırsız?! Ona görə ki, o mərhələni 

yaşamamısız... Elədi, elə deyil?! 

 

Yaylaq  dərslikləri... 

 

Belə deyimlər var: “Çobanın bildiyini bilici bilməz. 

Çünki o, dilbilməzi danışdırandı.”  “Şoban dilbilməzlə dil 

tapandı” . Məsəl var: Oğlunu çoban qoy adam olsun, çox 

qoyma ki, cüdam olar. Addı-sanlı usta çobanlara sərkər  

deyərlər, sürünün sərkəri. 

Sərkər çoban dan sökülər-sökülməz:- havada süd 

sazağı var, yaxşı ot günüdü-dedi. - Sürünün yönünü çəkdi, 

tərpənişindən bildi ki, axşamnan acdı. Çünki ayağa duran 

kimi yanını, -arxacı otlamağa başlamışdı. Usta çoban ona 

görə də sürüyə acıqlandı: - Arxac ətəyi, arxalıq ətəyidi, 

arxac otuyla qarın doymaz, -dedi. - Yürü, yamaca. 
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Sürünü dağın qılıcına ( zirvəyə qalxan dik) sarı apardı. 

Səhərin sazaqlı çağında sürününki dağ qılıcıdı.  

Aradan dağ çayı keçirdi; belə tezdən sürünü çaydan 

keçirməzlər; qoyun tufana dözər, səhərin dağ çayına 

dözməz, deyərlər: “sürünü üşü vurar”... 

Dağın qılıcına çatıb çöksüyüb, yəni, sancılıb otlayar. 

Gün qalxdı, sürünün, belə deyərlər, “dırnağı isindi, 

ağzı durdu”, yəni doydurdu özünü. Sürünü “xam vurdu” 

ifadəsi də var. Sərkər çobanlar həmişə sürüyə “xam 

saxlayarlar”. Bəlli bir yeri qoruyub qoruq edərlər, mal-

heyvan buraxmazlar, xam saxlayarlar ki, arada bir sürünü 

orda otarsınlar. Xam saxlanan yerdə yonca, yoncaya 

bənzər kimi ağır yem otları olur ki, sürü çox yesə həzm 

edə bilməz, ona görə də sürünü xamnan tez keçirdirlər ki, 

dayanıb özünü doydurmasın, doydursa, sürü vaxtsız 

gövşəməyə başlayır, onda deyərlər, sürünü “xam vurdu”. 

Sürünün gövşək vaxtı günortadı. Tezdən heç bir heyvan 

gövşəməz. Belə olanda, yəni qoyunu “xam vuranda” qara 

çıxardarlar. Dağların qüzeyində illərdən qalma qar 

qalaqları olur, sürü qara yığılır. Bu, həm gənəsini tökmək 

üçündü, qarın soyuğundan gənələr tökülür, sürü 

çəkiləndə qarın üstü gənəylə örtülmüş olur... həm də 
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qoyun qar yeyir, xamda otlayandan sonra xarlanmış qar 

yoncanın, xam otunun həzmini yüngülləşdirir. 

Sağından qabaq qoyunu sulamazlar, deyərlər ki, 

südünə su yığar. Səhər otunun şehiylə, günortaüstü qara 

çıxmağı sürüyə bəs edir. Bütün bunlardan sonra sürü 

sağına gəlir, sağmalı subayı ayrılır. Sağmal sağın bərəsinə 

keçir, sağıncı çobanlar bərənin ağzında yerlərini tutub 

sağına başlayırlar. Bütün bunları bərəçi tənzim edir... 

Budur, minilliklərin dəyişməz yaylaq qaydaları... 

Sağın növlərindən ən əsası oyşar sağınıdı, buna 

sıxma sağın da deyilir. Çirtma sağın da var, tək məmə də 

adlanır. 

Sağın qurtarandan sonra quzuçunu səsləyirlər. 

Niyəsə quzuçunu adıyla çağırmazlar. Mən o vaxtlar çox 

soruşdum çobanlardan, aydınlaşdıra bilmədilər. mənə elə 

gəlir ki, quzuçunun tanınmaması üçün adsız çağırırlar. 

Qardaşım da elə dedi: quzuçinin adını bilməsələr yaxşıdı. 

Mindən çox sağmalı, yəni ana qoyunu olan sürünü 

becərmək, bəsləmək  çətin-ağır sayılır, ən yaxşısı beş yüz 

sağmalı olan sürüdü. Bu sayı döndərmək, qatdamaq, 

becərmək asandı. 
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Sağı n qurtaranda Quzuçunu səsləyirlər. Quzuçu 

quzunu səsə gətirir; beş yüz ananı n beş yüzdən çox 

balası  bir-birinin səsinə qaçı rlar. Gözləri ayaqları nı n 

altı nı  seçmədiyi üçün nə qoyun, nə quzu bir-birini 

görmür, ancaq səsi tanı yı rlar; hərə öz doğma səsinə 

doğru qaçı r... Beləcə yaylaq diliylə desək, böyük 

tapı şma (Türkiyə türkcəsində buluşma) anları  

yaşanı r. Ana balanı n, bala ananı n səsini aramağa 

başlayı r. Bu yaşı ma qədər dünyanı n heç bir 

yanı nda buna bənzər mənzərə görmədim. Bir daha 

görməyəcəyim duyğusu daha kədərlidir. Sürü -qoyun 

hər yerdə var, amma o yaylaqlar, o adətlər, o 

düzənlər ki, indi mən təsvirini verməyə çalı şı ram, 

işğal altı ndadı r. Ermənilər   Rus-Sovet hərbi 

qüvvələrinin köməyiylə ələ keçirti, indi Türkiyə 

sərhəddi boyu o yaylaqlarda rus hərbi düşərgəsi 

yerləşdirilib. Qrda heç kəs yaşamı r; yaylaqlar da 

yaşamı r, dağlar da yaşamı r. Orda indi dağları  dağ 

kimi görən yoxdur, daş-torpaq yı ğı nı  kimi görən var. 

Dağlar ordakı lara ona görə lazı mdı r ki, arxası nda 

gizlənsinlər, ya da ayaqları nı n altı na qoyub üstünə 

çı xsı nlar ki, görsünlər, türklər hardadı r... Beləcə, 

orda hər şey səssizlik içində qaldı , lal-kar. Yaylaqlar 

həyatı nı  itirdi, bulaqlar adı nı ... Türklərin 

düşüncəsində, anlayı şı nda gözdən axan yaş su 
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olmadı ğı  kimi, bulaqlardan axan da su deyil... 

Təbiətlə üzə duranlar, təbiətlə istədiyi təki rəftar 

edənlər bu hissləri yaşamazlar.   

 

*** 

 

Yaylaq həyatı  haqqı ndakı  söhbətimə 

qayı dı ram.1950-ci illərə qədər yaylaqda heç nə 

dəyişməmişdi, üç min il bundan qabaq neceydisə 

eləydi. Minilliklər boyu quzular əmiş zamanı  anası na 

tərəf nece qaçı rdı sa indi də elə qaçı rdı ... Xalq 

arası nda buna “sərdən sürmək” də deyilir. Sərdən 

sürmək beş yüz quzunun hamı sı nı n öz anası nı  

tapmağı dı . Bu boyda səsin içində anası nı  

tapmayanlar çox olur, Sərdənçi ananı  balaya 

qovuşdurana deyirlər. Quzular da qoyunlar da 

Sərdənçiyə öyrəşdiyindən bir-birini bulmayanda onun 

yanı ndan ayrı lmı rlar; Sərdənçi onları n hamı sı nı  

bir-birinə qovuşdurur, bununla da ətrafa səssizlik çö-

kür, yaylağa çökən bu səssizlik də böyük 

qovuşmanı n, -tapı şmanı n yaratdı ğı  mərhəmət, 

dinclik duyğusundan, yağı şı n yağı b kəsdiyi kimi 

təbiət hadisəsindən başqa bir şey deyil.  

Ustadlar deyər: Qoyunu nece sağı rsan sağ, 

balası na süd saxlayacaq. Çobanlar bir-birinə bunu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

da deyərlər: Səhərdən deyirdin başı m ağrı yı r, 

sərdənə çı x, ağrı n kəssin... 

Sərdəndən sonra dələmə tutmaq vaxtı  gəlib 

çatı r. Qoyun sağı ldı qca südü süzüb palı d çəlləklərə 

doldururlar. Bu işi də ən çox Sərdənçi görür. 

Çobanları n özünün hazı rladı ğı  dələmə mayası  olur: 

dəqiq yadı mda qalmayı b, qoyunun öz qursağı yla 

hansı  turşunusa qatı b düzəldirdilər, bununla da  

çəlləkdəki südü mayalayı b uyuyşmağa (məktubda 

“üyüşməyə” yazı lmı şdı ) qoyurlar...  

Min-min illər qabaq bərə, bərəçi nə demək idisə 

indi də o demək idi. Sağı n növləri; oyşar, çı rtma 

sağı m, təkməmə sağı m indi də vardı . Dələməni indi 

də,yəni üç min ildən sonra da palı d çəlləkdə ağ 

yapı ncı ya büküb “qı mqı nı ”yla yatı rdı rdı lı r ki, 

uyuşsun: 

   Qum kimi quyrul, yat, 

   Saman kimi soyrul, yat. 

   Al, südüm sənin olsun 

   Yat yuxun dərin olsun. 

   Sayaçı  gəlib saya gəlib, 

   Yel babası  paya gəlib, 

   Sən də gəl... Sən də gəl! 
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Sayaçı  da elə bu vaxt gəlib çı xı r, elə gendən-

genə öz oyununu oynamağa, -zarafata başlayı r. 

-Gəl, dələmə ye, -deyirlər. 

Sayaçı :  

 -Yemirəm, -deyir, -sizin bərəkətin üstünnən ac 

gedəcəm. 

 -Niyə ac gedəcəksən? -deyir, çobanlar. Bilirlər 

ki, Sayaçı  zarafat eləyir. 

-Heç nə bişirməmisiz, -deyir Sayaçı . 

-Gəl bəri, tərslik eləmə. Gəl dələmə ye. 

Sayaçı  deyir: 

-Dələməniz yatı b axı ! 

-Yatı b, səksəndir oyansı n. 

Sayaçı  dələmənin başı na dolana-dolana 

oxuyur: 

-Kim yatmı ş, kim oyaq? - Sonra dönüb 

Sərdənçiyə baxı r.- 

Yox kim yatı rdı b o da oyatsı n, -deyir. 

Sərdənçi dələməni kəsib bir qab da Sayaçıya 

verir...Sayaçı da dələməni yeyib sayaçı gözəlləməsi deyir. 

 

   Nənəm a səkil qoyun, 

   Belində kəkil qoyun. 
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   Ayağımı daş apardı, 

   Arxaca çəkil qoyun. 

    

   Nənəm qoyunun qarası, 

   Polad qırxılıq parası.. 

   Qış öyü bulaması, 

   Yaz öyü dələməsi... 

 

*** 

 

Deyərlər: Dölün bir başı, bir ayağı, ortada sərkər qo-

yunun özüdü.  

Deyərlər: Canavarlar çobanını tanıyar. Usta 

çobanlara yaxın düşməzlər... 

Deyərlər: Bütün qorxuları qoyunlar qabaqcadan 

xəbər verir.Usta çoban lazımdı bunu bilsin.  
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Belə deyirlər ki, sürüyə oğru gələn kimi qoyunlar 

öksürürlər: Buna görə də  çobanlar arasında “oğru 

öskürəyi” deyilən ifadə var (Bu haqda artıq yazmışıq). 

Bunu bilən çoban gecənin qaranlığında səs eləyir ki, Oğru 

qardaş, gəldiyini kəlin qoyun bildirdi, “get, ay batannan 

sonra gəl” 

Sürünün içindən su dolu qab keçirməzlər.   

Deyirlər, bilicilər həmişə sərkər çobanlardan 

çəkinərmiş. 

Bir biliciyə deyirlər, loğman qardaş. Deyir, loğman 

mən deyiləm, çoban yastığı yeyəndi... 

Belə bir ifadə var: bərəkət üstündən ac addamazlar. 

Ona görə də çobanlar arxacın yanından keçəni saxlayır.-

Bərəkət üstündən ac addama.-deyir. 

Iti alaçığın ağzında yemləməzlər. 

Bu dediklərimi bilməyən çobanlara əl çobanı 

deyərlər. 

Kök qoyunlar həmişə sürüdən aralı yatar. Ona gırə də 

canavar gələndə qıraqdan yapışar. Oğrular da 

canavardan öyrənib. 
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*** 

 

Bu hissləri-duyğuları “Erməni adındakı hərflər” 

romanında geniş, təfərrüatıyla işləmişəm. Indi daha 

uyğun, daha yaxın söz tapa bimədiyim üçün o zamanlar 

yazdığım “Yarpaqsızlıq” poyemasından bir parçanı 

diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 

 

Kimə axı r çayı mı z, görəsən? 

Görəsən, körpüsündən keçilirmi? 

Səhəng salı nı rmı , 

arat alı nı rmı  görəsən...? 

Görəsən, suyu içilirmi? 

   

     

Əslində atı b getdiyimiz 

Ellərin səsini axı r, çayı mı z... 

başı ndan ayağı nacan ayrı lı ğı mı zdı , 

ardı mı zca balı q kimi baxı r, çayı mı z.

    

Axı r, ağzı ayrı q dərələrdə 
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başı nı  daşlara döyə- döyə... 

Axı r, yadları - yağı ları  yuya- yuya. 

 

Biz də axdı q, xəcalət təri kimi 

İ ndi ruhumuz ulaşı r orda... 

Yuxuları mı z daşlara dolaşı r orda... 

                                                                                                                

Göy üzündə gözlərini döyür quşlar, 

mat- məətəl... 

Daha dağları  aşmı r yoxuşlar, 

qanrı lı b geri baxı r: 

-Gəəəl...!                    

     

                                                               

Özünü qayadan atdı , 

yurdda qalan at da...  

        

Qı zları yla özünə qəsd etmiş 

Gültəkin ana kimi... 

İ timiz anlamadı ğı  ayrı lı ğı  yaşadı , 

boynunda zəncir,  

sümük olana kimi... 

 

Daşlara qamçı  kimi dəyir, bizsiz, 

Günəşin istisi. 
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Hələ yurdun üstündədi, 

getmir heç yana, 

soyumuş ocaqları n tüstüsü... 

                                                                                                              

İ ndi küləklərin ağzı yla  

yiyəsizlik, yalqı zlı q ulayı r, orda, 

gicitikanları  bizi boyda olub 

öz- özünü dalayı r, orda... 

                                                                                                                                                                                                                            

Qayı tmağı mı z yaşayı r içimizdə, 

qaranlı qlar boyu  

Ay süzən kimi... 

 

Üzüm aşkara gülür, 

fikrim oralarda gəzən kimi... 

 

Öləziyir ocaq yerləri, 

qaralı r, sönür ovcumda, 

 yanı gı  ürəyimdədi, 

iyi burnumun ucunda... 

            

Bütün günahları  yer örtər, 

yurdu itirməyi yox... 

Ayı bı mı zı  yer gizləməz, 

yurd bizsizdi, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

yerdən götürəni yox... 

Kimə axı r görəsən çayı mı z...? 

Gecələri qara paltardı , bilirəm, 

içi boşluqlarla dolu... 

Eləcə uzana qalı b 

körpülərin qolu... 

Getməz üstündəki yük, 

gözləri yurd yerlərindən böyük... 

                                                                                                                                                                           

Bir kərə qardaşı mla vurdular məni, 

bir kərə dayı mla öldüm, 

bir kəz əmimlə...  

Yedim qələmimi, uddum... 

Doğrayı ram içimi indi, qı yma- qı yma, 

qələmimlə. 

Yedim qələmimi çeynədim, uddum... 

Özümü kafir bazarı nda adı mı  satarkən 

tutdum... 

Elə bil əllərə geyiblər məni, 

əlcək kimiyəm... 

elə dinc, elə rahat, elə yurdsuz, 

böcək kimiyəm... 

 

 

*** 
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Amma neynirsən elə, nə şəkildə deiyrsən de, 

bütün hallarda söz adamı n içindəki tikanı  çı xartmı r; 

söz İ nsan üçün özünü ovutmaq, oyalamaqdan başa 

bir şey deyilmiş. Xalq özü yaxşı  deyir: “hey, eləməklə 

donuz darı dan çı xmaz”. Gərək ağac götürəsən. Min 

illiklər boyu belə olub, belə də olacaq, dözüm, səbr 

tələb olunur. Atalar deyib: “Düşmənimnən yüz il sonra 

hayı f aldı m, elə bildim dünəndi”. Belə də deyir, “döyə 

bilmirsənsə düşmənini söymə, ayı f ala bilməzsən”. 

Bir də deyir: “Düşmənli evin uşağı  tez böyüyər...” 

Bunlar xalqı n yaratdı ğı  dərsliklərdi; unutmayaq, 

bilək, fikir verək, düşünək, tez böyüyək... 

Nə isə, bu qeydləri işləyəndə onu da düşündüm 

ki, bu günümüzdə, - indi, “çoban” sözü öz mənası yla 

bir yerdə qəzaya uğramı ş halı ndadı . Yəni müasir 

həyatla uyğunlaşmayan, bu günün dərsliklərindən 

xəbərsiz, səliqə-sahmansı z, çəngəl-bı çaqdan 

avropalı  kimi istifadə etməyi bacarmayan...Hardasa 

bir az da təhqir mənası nda işlədilir. Nə səbəbə? 

Səbəb nədir?  Mənim qənaətimə görə əsas səbəb 

bizim özümüzün dəyişməyimizdir. Doğrudur, mühid 

daha başlı ca rol oynayı r, amma bilməliyik ki, mühit 

dəyişəndi, nəfəs dərdiyimiz hava tez-tez dəyişən 

olduğu kimi  cəmiyyətimiz də dəyişməlidir. Bu, vaxtla 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

ayaqlaşmaq deməkdir; yəni gələcəyə addı mlamaq. 

Gələcəyə özünə oxşayaraq, kəndinə bənzəyərək 

getməsən  gələcək dediyimiz bu təntənəli məkan heç 

cür sənin ola bilməz. Düzdür gedəcəksən, amma sən 

olaraq addı mı nı  qoymağa yer tapa bilməzsən, 

ancaq ayaqlar altı nda qərar tuta bilərsən. Başı mı za 

gəlib hər halda, dünyanı n özündən gizli deyil ki, 

baxı n, fars kimi yaşamaqdayı q, rus kimi müəyyən 

zaman-məqamlar yaşamı şı q, avropalı  kimi də 

yşaya bilərik, yaşayarı q, dünya dağı lmayacaq. 

Amma avropalı  kimi yaşamaq başqa şey deyil, elə 

avropalı  kimi yaşmaqdı r. Tarix göstərdi ki 

başqası na bənzəmək, başqası nı n yerişini yerimək 

yox olmaq deməkdir. Yaradı cı , istedadlı , güclü xalq 

assimilyasiyanı  sevməz, yəni istəməz ki, kimisə 

özünə oxşatsı n. Bu prosesi alı b-aldatmaqla dövlət 

qurmuş, gücsüz, gerçək tarixdən yalanları yla keçən 

qı sı r xalqlar istəyər, bu yolda varı ndan-yoxundan 

belə keçməyə hazı r olar. 

Bu gün bizə özünə qayıtmaq, öz kökü üsündə 

bitmək, boy atmaq hava su kimi lazımdır. Bizim bu günki 

nöqsanlarımız bir az da özümüzdən, öz 

yaratdıqlarımızdan uzaq düşdüyümüzə görədir. Yazdığım 

bu əsər boyu, həyəcan içində, emosialarımı belə 

gizlətmədən kövrələ-kövrələ təqdim etdiyim etnoqrafiya, 
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folklor, tarixi numunələrdən uzaq düşməyimizdəndir. Ona 

görə də milli kinomuzu yarada bilmirik. Ələ 

baxdığımızdan, ondan bir şey, bundan iki şey 

götürdüyümüzdən yaratdıqlarımız da hamıya – ona buna 

oxşayır, “hər şeyə, hamıya oxşayan da heç nəyə 

bənzəməz”. Bunu xalqın özü deyib. Yuxarıda qeyd etdiyim 

kimi, xalqın da obrazı – özünə oxşamağı var, başqasına 

oxşayandan, daha doğrusu, oxşamaq istəyəndən Millət 

olarmı?! Dünya dahilərinin əsərlərini bir də xatırlayaq, 

bəşəri olmağı milliliyinə görə, özünə oxşamağına görə 

deyilmi?Elə bilirəm ki,bu da ekoloji fəlakət kimi bir şejdir. 

Son yüz illiklərin içində belə ifadələr yarandı: 

“çobannama...”, “çoban kimi”  bu cür ifadələr hardasa 

geridə qalmışlığı, səviyyəsizliyi göstərməyə başladı... Hər 

halda niyə belə olub deyə, günah-günahkar axtarmaq 

düzgün olmazdı. Amma səbəb vardı. Böyük səbəb! O da 

özümüzdən uzaqlaşıb kiməsə oxşamaq istəyimizdən 

əmələ gəlib. 

Dərindən yanaşsaq görərik ki, bu hal yalnız çoban 

məsələsində deyil,bir çox səmtlərdə-istiqamətlərdə də 

belədir. Son yüzilliklərdə aşığa da münasibət belə oldu, 

bəlli qüvvələr sazı gözdən salmağa çalışdı. Hardasa bunu 

bacardılar da... Sazı üzə çıxartmağa çəkindik. Görün nə 
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günlərə qaldıq ki, daha dəqiq desək bizi nə günlərə 

saldılar ki, bunun nə demək olduğunu anlamadan ruslara, 

ermənilərə qarışıb aşığın geyiminə, papağına sataşmağa 

başladıq. Zaman da o zaman idi ki, erməni əsilli 

Paracanov sahibsiz, yiyəsiz mövzü kimi “Aşıq Qərib” das-

tanından film çəkirdi... 

Azərbaycan Dövlət Tele-Radio Verilişlərində işlədiyim 

vaxt sədrlərdən biri müavinlərin, baş redaktorların 

yanında belə bir olmuş hadisəni danışdı: -Günlərin birində 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə verilişlərlə bağlı məruzə 

edirdim. Proqramımızda çıxış edən bir siyasət adamıyla 

əlaqədar belə bir ifadə işlətdim: Aşıq papağını da qoyub 

başına,-dedim. Sözümü kəsdi,-Sən də sataşırsan, aşıq 

papağına, -dedi. -Bil və yadında saxla, aşıqlar minilliklər 

boyu bizim mədəniyyətimizi, mədəni sərvətlərimizi 

yaşadanlardır, bir də belə səhv etmə...   

Nə demək istədiyim yaxşı anlaşılsın deyə daha bir 

misal göstərim; “müsəlmançılığına salma”, “müsəlmanın 

sonrakı ağılı”, tamam başqa mənada işlənən “ay 

müsəlman” ifadələri də sonrakı yüzilliklərin bəhrəsidir. 

Savadsız, kor-təbii dindarların, mollaların 

səviyyəsizliyindən törəmiş olan ifadələrdir. Müsəlman 

olmaq ərəb olmaq demək deyil ki? Bu, dünyanın hər 
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yerində olan müsəlmana aiddir. Təəssüf ki, çox zaman 

belə olmur... 

Yanılmıramsa 1990 cı ildə Türkiyənin Kayseri şəhəri 

Ərciyəz Univrsitesində Böyük Azərbaycan Konqresi oldu. 

Konqreyə mən də o sıradan əllidən çox Azərbaycan ziyalısı 

dəvət olunmuşdu. Biz tələbələrlə görüşə  

paylaşdırılmışdıq. Şəxsən mənə bir tələbə belə bir sual 

vedi: 

-Mövlud Süleymanlı söyləsin, İslam dinimi öndə 

gəliyor, türkçülükmü? Hankisi birinci?! 

Osmanlılar demiş; soru beni şaşırtdı: 

-Sen ne söylüorsun, yavrum, kendin bilmiyormu? 

Türkçülük sonra gəlirsə, İslam bir din kibi nasıl koruna 

bilir. Onda biz,-seninle ben- nasıl türk oluyoruz? Böylə 

soru sorulurmu, ya?! İslamdan bin-bin yıllar öncə sen 

vardın, senin yapdığın imperatorluqlar vardı. Sen her şeyə 

yalnız Türk olaraq, başqa kimseyə bənzəmədən, ancaq 

Türk olaraq hazırdın, hazır olduğun üçün  İslam dəyərlərini 

koruya bildin. Eyi düşün, yenə sen koruyursun; əgər 

türkçülüyünü öndə tutmazsın heç kəndini də 

koruyamazsın. Yan-yörənə bak hələ, islam dini pərdələrinə 
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bükülüb kendi yalanlarını qaynadanları, dini şüarlar deyə-

deyə özünü-kəndisini birinci yerə qoymaq üçün islama 

quyu qazanları görəcəksin... 

O zaman heç  bilmədim tələbələrdən məni anlayan 

oldumu, amma sualı verən etiraz etdi...Arada lətifəyə 

bənzər belə bir söz-sual da dolaşırdı: Əgər bir quyuya bir 

ərəb, bir rus, bir türk düşübsə sən özün türk olaraq hansını 

çıxardardın? “Müsəlmançılıqda” gərək sən: ərəbi 

çıxardardım deyəsən... Bax, Allah bunnan saxlasın.  Bu, 

riyakarlıqdır, müsəlman riyakarlığı... Bütün bunları mən 

gələcəkdə baş verəcək fəlakətlərin səbəbi və işarəsi kimi 

anlayıram. 

   

Bənövşə... 

(1970-ci ildə Qarabağın Cəbrayıl 

bölgəsinin Sarıcallı kəndindən Həsən 

Yunusov göndərib. O vaxtlar “Bulaq” radio 

verlişində səsləndirmişəm. Aradan qırx 

ildən çox keçib, heç bilmirən Həsən 

Yunusov yaşayırmı? Amma Cəbrayıl rayonu 

yaşamır, bizim gəlməyimizi gözləyir. O 
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zaman da efir vasitəsiylə təşəkkür 

etmişdim, indi də dərin təşəkkürüm 

bildrirəm.)  

 

Deyirlər, Qargülü dünyaya ona görə tez gəlir ki, gəlib 

bənövşəni görsün. Qarın altından çıxan kimi boylanır, 

amma Bənövşəni görmür, ah çəkir. Onunçün də, deyirlər, 

yer-yurd talalanır, yəni Qargülü ah çəkdikcə qar köynək-

köynək əriyir... Belə bir deyim var: “Qargülü gəldi, tala 

vaxtıdı”. Qargülü çox gözləyir, Bənövşə gəlmir ki, gəlmir. 

Axırda dözmür, sellərə-sulara qarışıb gedir. Bənövşə gəlir, 

görür ki Qargülü yoxdu, ora baxır, bura baxır, 

Quzuotundan soruşur. Quzuotu deyir: Gəlmişdi, səni çox 

gözlədi, ah çəkdi, ahınnan qarlar əridi, bir də baxdıq ki, 

yoxdu, qarlara qarışıb gedib... 

Bənövşə ağlayır, bir kimsəsizliyə çəkilir, başını salır 

aşağı, heç kəsə baxmır...Amma ona oxunan mahnılar bitib 

tükənmir. 

 

   Bənövşə bitər allanır, 
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   Başınnan teli sallanır 

   Səni görcək xəyallanır, 

   Gəl-gəl bənövşəli yarım, 

   Əcəb tamaşalı yarım. 

       

  

   Bənövşəsi tutam-tutam, 

   Gülü bənövşəyə qatam. 

   Aradığım haçan tapam 

   Gəl-gəl bənövşəli yarım, 

   Boyu tamaşalı yarım. 

 

   Bənövşəsi üç yarpaqdan, 

   Getməz xınası barmaqdan 

   Öldüm səni aramaqdan, 
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   Gəl-gəl bənövşəli yarım, 

   Boyu tamaşalı yarım... 

 

*** 

 

Əslində  axtarıb, işləyib bərpa etdiyim bu “Yaylaq 

dərslikləri” çoxlarına Qreta Qəhrəmanovaya cavab kimi 

yazılmışdı. Amma indi bütün dünyaya aid hesab edirəm. 

Minilliklər boyu türk çobanlarının dahiyanə 

kəşvlərindəndir. 

...Bunu da bildirim ki, bir neçı il sonra təxminən 1989-

cu il hadisələrində Qreta Qəhrəmanova çox qorxmuş 

halda özünü redaksiymıza saldı, ardınca da bir dəstə 

adam. O vaxt mən “Azərbaycan” jurnalında işlıyirdim. 

Bakı Soveti, -İçərişəhər metrosuyla üz-üzə olan binada 

yerləşirdik. Redaksiya əməkdaşlarıyla bir yerdə onu 

qoruduq. O vaxt mən onun yazdığı məqaləni misal 

çəkdim: - Bu, Aşıq Ələsgərdən məqalə yazan qadındı... 

Həmin gün Yazıçılar İttifaqının köməyiylə onu hava 

alanından yola saldıq... 
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1988-89-cu illər hərəkatını, daha doğrusu, Xalqın 

ayağa qalxmağını, Qırmızı İmperiya ilə üz-üzə durduğunu 

görüb qorxmuşdu, sarsıntılar içindəydi: -Biz, -dedi, - sizin 

xalqı tanımaqda səhv etmişik, elə bilirdik, azərbaycan 

xalqı heç vaxt ayağa durmaz... 

Bu, Qreta Qəhrəmanovanın dilindən çıxan sözlərdi. 

Qarabağın da ermənilərin olacağına inanmırdı, 

bununla belə dediyini də deyirdi: - Heç nə eləyə bilməsək 

də, sarsıda biləcəyik, əlinizi işdən soyudacagıq, yazanınız 

yazmayacaq, oxuyanınız oxumayacaq... - bu da onun 

sözləridir. 

Bunlar Qretanın zaman-zaman öz içində gəzdirdiyi 

bizimlə bağlı mətləblər idi. Doğrudan da sarsıntıları 

yaşadıq, toparlananacan itgilər, qurbanlar verdik. Bütün 

ermənilərin, onların içində də Qretanın qorxduğu dahi 

Xalq zamanında öz dahianə fəhmiylə çıxış yolunu tapdı. 

    

 

Qırx ilin yeddi görüşü... 
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Dahilərin yaranmasından heç kəsin xəbəri olmur, 

hətta onun özü də dahi olduğunu bilməz. «Ehtiyac olanda 

dahiləri zaman özü yetirir»… O, tarixi yaradır, tarixin yeni 

səhifələrini açır, hara getdiyini anlamayan xalqın yönünü 

– istiqamətini dəyişir, el diliylə desək, xalqın «başını 

qaytarır», istilalara, təcavüzlərə, ən əsası, 

assimilyasiyalara  məruz qalmaqdan qoruyur. Özünü 

anlamağa  səsləyir və öz dəmir məntiqi, dərin zəkası ilə 

onu düşünməyə  məcbur edir. 

Cəmiyyəti  düşündürməyi bacarmaq, əslində onu 

tərbiyə etmək deməkdir. Düşünə bilən cəmiyyətsə bütün 

inkişaflardan keçməyə qadirdir. Azadlıq da belə 

qazanılır… 

Düşünə bilməyən, daha doğrusu, düşünmək 

istəməyən xalqlar bir millət kimi, imzasızdır və köləlikdən 

qurtula bilməzlər. 

1802-ci ildə alman  filosofu Hegel yazırdı: millətlər 

nəyə qadirdirlərsə ona da layiqdirlər. 

Xalqın – millətin taleyində bir çox tarixi mərhələlər 

böyük şəxsiyyətlərin adıyla bağlıdır. Xalq onun adıyla 

tanınır, çağırışına qoşulur, səsinə səs verir və bu birlik – 
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Xalq, Şəxsiyyət birliyi qarşısıalınmaz gücə çevrilir, 

qələbələr, uğurlar qazanılır, xalq dikəlir, neçə boy ucalıb 

özünü göstərir. 

Xalqın fəhmi – hiss etmə qabiliyyəti böyükdür. Xalq 

yaxşını pisdən tez seçir və seçimində yanılmır. Xalqın 

tərkibində yalnış yollara düşən, tamahının dalınca gedən, 

yalnız öz mənfəətini güdən ayrı-ayrı fərdlər – insanlar olsa 

da, kim onun sözünü doğru və təmənnasız deyə bilirsə, 

kim ona düzgün yol göstərirsə, öz dahiyanə fəhmiylə ona 

inanır, ölümdən, qandan belə çəkinmədən yaralarını 

sağaldanacan onun ardınca gedir. 

Son bir neçə yüzilliklərə nəzər salsaq Azərbaycan 

xalqının taleyində  əvəzsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev 

belə tarixi şəxsiyyətlərdəndir. 

Heydər Əliyev Sovet İttifaqının hüdudları daxilində 

belə, o qədər də yaxşı tanınmayan Azərbaycan xalqını 

zaman-zaman ucalara qaldıran və onu inkiaşf etmiş dünya 

xalqları sırasına gətirən liderdir. 

Bu tarixi vəzifəni öz xalqını yaxşı tanımadan, onu 

sevmədən və irəlini görmədən yerinə yetirmək mümkün 

deyil. 
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Xalq məvhumu öz mənası – anlayışıyla təbiətə çox 

bənzəyir. 

Belə ki, əgər təbiətə laqeyd olsaq, qayğısına 

qalmasaq, qorumasaq, əksinə, söküb dağıtsaq, intiqamını 

heç kəsdən yox, bizim özümüzdən alacaq, nəticədə 

ağrısını özümüz çəkməli olacağıq! 

Xalq da belədir, onu anlamadınsa, o da səni 

anlamayacaq, sevmədinsə, o da səni sevməyəcək. 

Bir anlıq tarixə nəzər salaq. Son 40 il müddətində 

Azərbaycan xalqıyla Heydər Əliyevin səmimi 

dostluğunun, birliyinin, ata-oğul istəyinin şahidi 

olacağıq… 

Bu faktdır… Sağlam tarixsə belə faktlara söykənir! 

Bunu qeyd etməklə biz hər halda tarixin dönə-dönə 

təsdiq etdiyi həqiqətləri ifadə etmiş oluruq. 

Bu gün bu sözü demək istəməyənlər də yox deyil, 

var, ancaq onlar bu tarixi həqiqətlər qarşısında susmağa 

məcburdurlar. Ona görə ki, tarix güclüdür, yalanları, 

böhtanları silib atır, haqsızlıqların cavabını özü verir, hər 

şeyi yerinə qoyur, – duruldur, arada qalır mahiyyət, 
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gerçəklik. Bu isə siyasi dillə desək sağlam ictimai mühitin 

yaranmasıdır. 

Xalq – kütlə hələ millət deyil… xalqın özünün 

yetirdiyi dahilər, xalqın millət olması üçün özlərindən asılı 

olmadan fəaliyyətdə bulunurlar; çalışırlar, döyüşürlər, 

işgəncələrə, əzab-əziyyətlərə dözürlər və xalq onların 

fəaliyyəti nəticəsində özünü dərk edir, layiq olduğu 

dəyəri-qiyməti anlayır, başını qaldırıb sağını-solunu görür, 

dostunu düşməndən seçir, bütün bunlar istər-istəməz 

onu birliyə – bir olmağa səsləyir, maariflənir və inkişafın 

bütün mərhələlərində nailiyyətlər qazanır! 

Əslində bu proses bir tarixi şəxsiyyətin adıyla bağlı 

olur ki, Azərbaycan xalqı da Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

dövründə bu tarixi şəraiti – prosesi yaşadı və 

yaşamaqdadır. 

Bu dövr, həm də Heydər Əliyevin dahiyanə siyasi 

yaradıcılıq tarixinə çevrildi. 

1983-cü ilin yayında yazıçı dostlarım Anar və 

Ə.Əylisliylə Ermənistanın Kalinino rayonunun Qızılşəfəq 

(Cücəkənd) kəndinə getmişdik. Bu elə zaman idi ki, 
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erməni paxıllığı, erməni deyintisi, yalançı göz yaşları yenə 

qaynamaqdaydı. 

Heydər Əliyev Sovet İKP MK Siyasi Bürosuna üzv 

seçilmişdi. Kalinino rayonunun mərkəzi küçəsindən Siyasi 

Büro üzvlərinin sırayla portretləri asılmışdı. 

Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər bayram içindəydi. 

Eşitdik ki, ermənilər Heydər Əliyevin portretini 

cırıblar… Bütün obalara xəbər yayıldı. Bir, deyən kimi 

qapılar çırpıldı, bütün kənd-kəsək yığışdı və rayona 

axışdılar! 

İyirmi il bundan qabağın bu tarixi hadisəsi çoxlarının 

yadındadır. Moskvadan belə yüksək dairələri 

narahatlıqlar bürümüşdü. 

Bu, bizim Xalqın neçə yüzilliklərdə ilk dəfə olaraq 

özünü dərk etməyi, cəmiyyətin düşünməyiydi! Yalnız öz 

hasarının içini, evini-eşiyini yox, bütün kəndi, eli-obanı 

fikirləşməyiydi. 

Bir xalqın millət olaraq inkişaf edib təşəkkül tapmağı 

bu hisslərdən başlayır. 
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Bir vaxtlar heç nəyin üstə – bir çəngə otun, bir ovuc 

torpağın üsütndə dava-dalaş salan kənd camaatı artıq 

özünün ləyaqətini anlamışdı və bu ləyaqəti qorumaq üçün 

ayağa qalxmışdı. 

Bu milli hisslərin oyanması və xalqın ucalmağı idi! 

Həm də xalqın – bir millət olaraq inkişaf 

mərhələsinə başlamağı idi. Bu başlanğıcı əslində 

qarşısıalınmaz təbii hadisələr, proseslər kimi  anlamalıyıq. 

Bu inkişafı görüb vahiməyə düşənlər, gözü götürmə-

yənlər meydana  çıxdı və ciddi  şəkildə mane olmağa 

başladılar, gizli, açıq mübarizəyə qalxdılar. Azərbaycan 

xalqına yönəlmiş bu ölüm-dirim mübarizəsi isə birbaşa 

Heydər Əliyevə qarşıydı və ona tuşlanmışdı. 

Niyə? 

Ona görə ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti artıq 

Azərbaycan xalqıyla bir idi, xalqın bu inkişafı əslində onun 

uzaqgörən fəaliyyətinin nəticəsiydi, şübhəsiz. Bunu 

bilənlər, anlayanlar var idi. Mane olmağa çalışırdılar. 

Xalq böyük şəxsiyyətin çağırışıyla dikəlir, uzaqlara 

baxır, pisi yaxşıdan, dostu düşməndən seçir, sabaha 
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atacağı addımlarını ölçüb-biçir, daha qətiyyətlə, daha 

inamla öz yolunu gedirdi. 

Bu bizim gözümüz qarşısında baş verən, yaşadığımız 

tarixdir. Biz bu tarixin əzablarla, mərhumiyyətlərlə dolu 

olduğunu da gördük, xəyanətlərin, satqınlıqların, millət 

deyə-deyə döşünə döyənlərin əslində yad, ögey, yağı 

olduqlarının şahidinə çevrildik. 

Dediyimiz kimi, bu milləti sevməyənlər millətə zərbə 

vurmaq üçün hər yerdə birinci növbədə Heydər Əliyevi 

axtardılar. Bilirdilər ki, Heydər Əliyevin çəkdiyi ağrı, 

əslində Azərbaycan millətinin ağrısıdır, onun büdrəməyi 

Azərbaycan xalqının büdrəməyidir. 

Heydər Əliyev bu zərbələrə dözdü, xalqın ağrılarını 

öz ağrıları kimi yaşadı və tarixi çıxışlarının birində – artıq 

Müstəqil Azərbaycanın bayrağı  önündə dedi: – …Bu vaxta 

kimi öz xalqımın yolunda heç nəyi əsirgəməmişəm, qalan 

ömrümü də onun yolunda qurban verməyə hazıram! 

İnsan hardan və necə tərbiyə olunduğunun fərqinə 

varmaz. Bunu, tarixi prosesi öz uzaqgörənliyi, dərin  

zəkası və güclü məntiqiylə xalqın taleyində rolu olan 

şəxsiyyətlər yerinə yetirirlər. Çoxları gəlib gedər, ən 
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yüksək  vəzifələrəcən qalxar, amma xalqın yaddaşında izi 

qalmaz və yaxud qara ləkələrlə görünər, zaman-zaman üz 

qaralığı gətirən pislikləri xatırlanar. 

Necə ki, bütün bunları yaxın zamanlaracan 

yaşamışıq. 

Fikir verin, bir millət olaraq bizə dəyən zərbələr 

Heydər Əliyevin xalqın taleyindən uzaq qaldığı, 

uzaqlaşdırıldığı zamanlar baş vermədimi? 

1988-ci ildə Sovet imperatorluğunun ən uca 

nöqtəsindən düşmən qüvvənin dediyi: 

– Heydər Əliyev yoxdur, indi kimi gözləyirsiniz? – 

ifadəsi  yadınızda deyilmi?! 

Və biz bu tarixi yoxluqda talan olmadıqmı, 

torpaqlarımız yağmalanıb, insanlarımız yerindən-

yurdundan didərgin düşüb, ərazilərimizin 20%- işğal 

olunub, əhalimizin  bir milyondan çoxunun qaçqına-

köçkünə çevrilməsiylə nəticələnmədimi?! 

1994-cü il oktyabr ayının 4-ü gecəsini xatırlayaq. 

Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin ölüm-dirim 

məsələsi həll olunurdu… İllər boyu fürsət axtaran düşmən 
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əllərini içimizə uzada bilmiş, aramızdakı satqınlarla işini 

qurmuşdu… qarşıda onlara mane ola biləcək bir qüvvə 

qalmamışdı, hamı, demək olar ki, Heydər Əliyevi 

meydanda tək qoyub, qaçıb dağılmışdı. 

O, dahiyanə  fəhmiylə vəziyyəti çox düzgün və 

vaxtında qiymətləndirib, gücünün harda olduğunu doğru 

anlayıb, xalqa üz tutdu… 

Gecə yarıydı… 

Minilliklər boyu xatırlanacaq şərəfli bir tarix! 

…Əziz həmvətənlərim! Bacılar, qardaşlar! Oğullarım, 

qızlarım! Vətənimizin  üstünü qara buludlar alıb! 

Dövlətimiz-dövlətçiliyimiz təhlükə altındadır… 

O gecə əli çatan, ünü yetən hər kəs onun səsinə səs 

verdi… 

Ayağı yer tutan yola çıxdı, avtobuslarla, maşınlarla, 

metro ilə, piyada, ayaqyalın, başıaçıq Prezident 

Aparatının qarşısına axışdılar… 

Bir-birini ruhuyla anlamış, tarixin  bütün 

dönəmlərində bir-birinə səmimi, sadiq və həyan olmuş iki 

qüvvə: Xalq və Heydər qüvvəsi birləşmişdi, bütün 
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təhlükələri, xəyanəti tapdayıb bayrağını yenidən 

ucaltmağa, dövlətini-dövlətçiliyini qorumağa gəlmişdi. 

Bu, yazın gəlişi, sellərin oyanması kimi təbii idi. Bunu 

ancaq təbiət hadisələriylə müqayisə etmək olardı, ona 

görə də qarşısıalınmaz gücdə idi. 

Heydər Əliyev bel bağlayıb arxalandığı gücü hiss et-

mişdi… 1994-cü il  oktyabrın 4-ü gecəsinin ziddiyyətlərlə 

dolu qoynunda yenidən ucalara qalxmış üç rəngli 

bayrağımızın fövqündə onun əzablardan, təhlükələrdən 

sıyrılıb çıxmış, yorğun, amma ümidlərlə, sevgi və istəklərlə 

dolu, bir az da kövrək səsi eşidildi. 

...Əziz həmvətənlərim! Əziz qardaşlarım, bacılarım! 

Əziz atalar, analar..! 

Səhərə yaxın idi… 

Bu, – onun səsinə səs vermiş, Onu meydanda tək 

qoymamış Xalqına minnətdarlıq çıxışı idi… 

Xalq münasibətində – yəni nifrətində də, sevgisində 

də yanılmaz. Onu dəqiq tanıyıb, onun dilində danışıb, onu 

sevib qoruyanları unutmaz, nəsildən-nəsilə ötürər, 
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qadağalar qoyulsa belə yaddaşında gizləyib saxlayar, ən 

ümidsiz anında ona ümid bağlayar. 

Bu, Xalq ömrüdür, xalqın yaşamağıdır! 

Və Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətinin yaddaşlarda 

qalması dediyim anlayışa, mənaya görə, – Xalqın seçiminə 

görədir, təsadüfi deyil… 

Bu gün Azərbaycanda 1960-cı illər sərbəstliyindən, 

milli oyanışdan, azadlıq duyğularının artmasından söz 

açanlar var. 

Haqlıdırlar… Altmışıncı illər o biri onilliklərə 

bənzəməz. Dərindən izləyib araşdırsaq, demək olar ki, 

əksər sahələrdə özünə qayıdışın, özünü anlamağın, ədəbi 

proseslərdəki  sətiraltı mənaların, yeni ab-havanın 

yarandığını görərik. Bakı küçələrində çox zəif halda 

eşidilən Azərbaycan dilinə yeni münasibətin, yeni, 

nisbətən canlı səslənmənin şahidi olarıq. 

Artıq DTK qorxusunu unudub auditoriyalarda milli 

mənliyimizdən, azadlıq duyğularından danışan  

müəllimlərimiz yaranmışdı. Tələbələrin, ümumiyyətlə, 

ziyalılarımızın birliyini, görüşlərini, anlaşmasını təmin 
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edən çayxanalar aşıb-daşmaqdaydı… Ordan-burdan etiraz 

səsləri eşidilməyə başlamışdı hətta. 

Doğrudur, bu ab-hava bütün SSRİ miqyasında hiss 

olunmaqdaydı. Amma heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycana 

bu tərkibdə, yəni, o biri respublikalardan  seçilən xüsusi  

baxış və nəzarət vardı. Adətən DTK-ya əksər hallarda 

Azərbaycan xalqına yad münasibətilə seçilən insanları işə 

götürürdülər. 

60-cı illərdə bu münasibət və tənasüb nisbətən 

dəyişmişdi… 

Mən bunun səbəbini çox sonralar anlaya bildim… 

DTK divarları arasından yayılan qadağalar, yasaqlar, 

qanlar-qadalar xofu-qorxusu səngimişdi… Elə bil kimsə 

qapalı bacaları, pəncərələri qapıları aralamışdı, 

cəmiyyətin düşüncəsinə təmiz hava sızmağa başlamışdı. 

Bu hava 60-cı illərin tələbə mühitinə öz təsirini daha 

tez göstərdi… 

Cənubi Azərbaycan mövzusu qəzet səhifələrində 

görünürdü artıq. Azadlıq, İstiqlaliyyət sətiraltı mənalarla 

xatırlanırdı… 
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Əsas, düşüncələrə işığın düşməsi idi. Əsas o idi ki, 

toxum atılsın, atıldısa cücərməli idi. Belə də oldu… 

1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

filologiya fakültəsinin II kurs tələbəsiydim. Əksəriyyətimiz 

rayon və kəndlərdən gəlmişdik. 

Yadımda deyil, necə seçildik, bir-birimizi necə 

anladıq. Günlərin birində ADU-nun 4 nömrəli 

yataqxanasının bir gizli guşəsində yığışdıq… Hələlik, adsız 

bir təşkilatın bünövrəsi qoyulurdu. 

İlk növbədə Güney Azərbaycan məsələsi idi. 

Çıxış yolları araşdırıldı, daha doğrusu ümidsizliyi 

qırmaq, Azad olmaq ruhuna böyümək, bir-bir, iki-iki olsa 

da artıb çoxalmaq üçün addım atmaq, təməl daşı 

qoymaq. Bir olmağın, birləşməyin əhəmiyyətini və 

Azadlığın nə olduğunu anlayıb, anlatmaq. 

Yəni, bu taydan o taya gözləri yaşara-yaşara şeir 

yazmaq, ağlayıb sıtqamaq bəsdir, iş görmək lazımdır. 

İkinci məsələ, çox sadəlövh görünsə də, Sovet 

İttifaqının tərkibindən çıxmaqdan ibarət idi… 
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Günün müəyyən vaxtlarında, müəyyən yerlərdə 

yığışmağa başladıq, təxminən bir-iki aydan sonra hərə öz 

proqramını hazırladı. Nə isə, hələlik planlar tökülür, 

müzakirələr, mübahisələr aparılırdı. 

Bir il təşkilatlandıqdan sonra o zaman müəllimimiz 

olan Bəxtiyar Vahabzadənin yanına getdik. 

Üniversitetin uzun dəhlizində Bəxtiyar müəllimin 

başına yığışmışdıq. Çox həyəcanlanmışdı. 

– Bura gəlin – Bəxtiyar müəllim belə deyib, bizi boş 

auditoriyaya apardı. O vaxt onun hər sözü, hər addımı göz 

qabağındaydı, daha doğrusu, göz qabağında olmalıydı. 

Bir neçə dəqiqə heç kəs dinmədi. Bəxtiyar müəllim 

başını aşağı salıb susmuşdu. 

Elə bildik ağlayır… 

Başını qaldırdı, doğrudan da gözləri nəmli idi. 

– Zindanlarda çürüyərsiniz, - dedi. – Məsləhət 

görmürəm. Neynəmək olar. Şərait yetişsin gərək… 

 Bəxtiyar müəllimi bir daha narahat etmədik. 
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Bir il də keçdi, 1964-cü ilin  sentyabr ayında DTK 

gizlin fəaliyyətimizdən xəbər tutdu. 

1964-cü ilin  payızı idi. Universitetin Yasamalda 

yerləşən yataqxanasında səhər tezdən qapımız döyüldü, 

tanımadığımız adamlar içəri girdilər. 

- Balakişiyev kimdir? 

- Mənəm, - dedim. 

- Gəl! 

Məni araya aldılar, pilləkəni  endik… Jurnalistika 

fakültəsinin tələbəsi Hüseyni də mənim kimi araya 

almışdılar. İki qara maşın dayanmışdı, hərəmizi bir maşina 

qoyub apardılar. 

Hara getdiyimizi bilirdim. Keçən həftə 

yoldaşlarımızdan bir neçəsini aparmışdılar. Gedib 

qayıdanlar artıq bizə yaxınlaşmırdılar. Münasibətlər 

qapanıb ətrafa anlaşılmaz dərin vahimə çökmüşdü. 

Səhər tezdən, qaranlıq düşənəcən məni müxtəlif 

otaqlarda dindirdilər. 
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Qaranlıq çökmüşdü, saat 9-10 radələriydi. Uzun, ala-

qaranlıq dəhliz boyu dolana-dolana xeyli getdik (bəlkə də 

mənə belə gəlirdi), bir otağın qapısında dayandıq. Qapını 

ehtiyatla və ehmalca açıb məni içəri saldılar. 

Qapının ağzında dayanıb otağa göz gəzdirdim, 

özümü itirmişdim, fikrimdə-düşüncəmdə heç nə yox idi. 

 Çox güclü, şaqraq gülüş səsinə özümə gəldim. Otaq 

çox böyükdür, yuxarı başda saçlarını arxaya daramış, 

enlikürəkli bir adam oturmuşdu. 

- Yaxın gəl..! 

Bir neçə addım gedib yenə dayandım. 

- Yaxın gəl..! 

Stolun üstündə iri vazada alma qoyulmuşdu. Yaxın-

laşdım. 

- Alma ye! 

- Yemirəm, - dedim, dodağımın altında. 

- Otur, görüm!- Səs dəyişmişdi. Elə zəhimli idi ki, elə 

bil məni divara çırpdılar. 
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Qorxulu-qorxulu başımı qaldırıb baxdım. Elin-obanın 

«komissar» dediyi əmimi xatırladım, kövrəldim… Burdan  

çıxıb qurtaracağıma inanmırdım, ümidim üzülmüşdü 

artıq. 

- Neynəmisiz? 

Susmuşdum… 

- Düzünü de, görüm, neynəyibsiz! 

- Heç nə, – dedim. – Yığışıb Cənubi  Azərbaycan 

haqda danışmışıq. 

- Cənubi Azərbaycanın nəyindən danışmısız? 

Tanıyırsız Cənubi Azərbaycanı?! 

Dinmədim. 

- Sonra neynəmisiz? 

- Heç nə… 

- Onsuz da məlumdur hər şey… Keçini keçi 

ayağınnan, qoyunu qoyun ayağınnan asacayıq. 

Sözə başımı qaldırdım, çoxdandır bu məsəli 

eşitmirdim. 
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- Hardansan, danışığınnan bir şey ayırd 

edəmmədim. 

Hardan olduğumu dedim… 

Bir az ara verdi, bu səssizliyi anlamaq  üçün başımı 

qaldırdım… Mənə baxırdı… O vaxtdan qırx il keçib, mən o 

baxışları bütün dərinliyiylə indi də xatırlayıram. Bayaq 

sərtliyinə, zəhminə tab gətirmək mümkün olmayan 

göyümsov, daha çox yaşıla çalan gözlərində doğmalıq hiss 

olunurdu. 

- Kimin var, sənin? 

- Atam davadan qayıtmayıb, anam var. 

- Harda işləyir anan? 

- Kolxozda… 

- Sizə zəhmət çəkənlərin əməyini itirməyin, təhsil 

alın, biliyinizi artırın. Ağıllı, bilikli gəncliyə xalqın indi daha 

böyük ehtiyacı var. Sən bilirsənmi, başqa vaxt olsaydı, 

sizin başınıza nə oyun açardılar? Güllələyərdilər… 

hamınızı! 
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Mən artıq özümə gəlmişdim, olanları, olacaqları 

anlayırdım. Başladığımız işin belə uşaqcasına qırıldığının 

göynərtisi yenidən oyansa da bu doğma adamın hissləri, 

duyğuları qarşısında baxa-baxa qalmışdım. 

- Mənim bu sözümü unutmayın, bunu mən sizin 

hamınıza demişəm. Ağlınızı başınıza yığın, bu xalqa, bu 

millətə xeyir verin, elmini ucaldın, tarixini yazın. Rus dilini 

öyrənin, başqa dillərə yiyələnin. Nə elədiyinizdən 

xəbərimiz var. Bilmirsiz ki, bu işin ziyandan başqa bir xeyri 

olmayacaq?! İndi Moskva  nəticəsini soruşacaq bizdən! 

Hamısını eşidiblər, bilirlər. Amma mən sizi Moskvaya 

təqdim etməyəcəyəm. Bunun nə demək olduğunu 

anlayırsızmı?! 

O vaxtdan qırx il keçib. Mən o görüşü həmişə 

xatırlamışam. Bərkə-boşa düşdükcə, yaxını-uzağı dərk 

etdikcə bunun nə demək olduğunu anlamışam… 

60-cı illərin sağlam mühitini, ali məktəb 

müəllimlərinin dilə gətirdikləri milli duyğuların hardan 

gəldiyini, qarşısıalınmaz oyanışın kökünün hara 

bağlanıldığını bildim, Azərbaycanın ictimai-siyasi 

mühitində yaranmış milli hisslərin, özünüdərkin, sətraltı 

çağırışların oyanmasının səbəbini, mənasını anladım. 
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Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin qorxulu nağıllara 

bənzəyən qaranlıq, qapalı həyatına Heydər Əliyevin 

gəlişiylə işıq düşmüşdü və bu işıq nəhayət, bizim də milli 

düşüncələrimizi işıqlandırmışdı, bu işıqda biz bir-birimizi 

görməyə  başlamışdıq, birliyə səslənirdik. 

1969-cu ildə  Heydər Əliyevin  Azərbaycan KP MK-in 

I katibi vəzifəsinə təyin olunması milli oyanışın daha geniş 

vüsət almasına səbəb oldu. 

Xalq ən yüksək tribunadan nəhayət ki, öz səsini 

eşitməyə başladı. Respublikanın birinci şəxsi onun doğma 

dilində danışır, milli hisslərə, duyğulara geniş yer verir, öz 

dilini gözəl, səlis bilməyiylə ümidi üzülmüş  ziyalılarımızı 

təəccübləndirir, xalqsa sevindiyindən kövrəlirdi. 

Yadımdadır, 70-ci illərin ortalarıydı, Novruz bayramı 

ərəfəsində böyükdən kiçiyə hamı Şıx çimərliyi səmtində 

ağac əkməyə çıxmışdı. Yazıçılar İttifaqının ayrıca sahəsi 

vardı, orda ağac əkirdik. Heydər Əliyev sahələri dolaşıb, 

adamlarla görüşüb axırda yazıçıların yanına gəldi. Həmişə 

olduğu kimi səmimiydi, ərki çatanlarla zarafat edir, 

gənclərlə maraqlanırdı. 

Şair Qabil yenə özünəməxsus orijinallığı ilə seçildi: 
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- Yoldaş Əliyev, Siz azərbaycanca nə gözəl 

danışırsınız! 

Heydər Əliyev astadan gülüb dedi: 

- Qabil, sən niyə mənim rusca gözəl danışmağıma 

təəccüb etmirsən, azərbaycanca danışmağıma təəccüb 

edirsən? Bu dil mənim ana dilimdir, mən bu dili 

bilməliyəm! Eləcə də  hamımız. 

Bu söz, bu fikir elə ordaca alqışlarla qarşılandı… 

Amma onunla bitmədi, çoxlarımızın xəbəri olmadan bu 

söz, bu fikir kiçik məcrasından çıxdı. Uzun müddət milli 

tərbiyəmizdə iş gördü. 

Rus məktəblərinin get-gdə genişlənən və 

şirnikləndirici perspektivlər vəd edən qapılarının taybatay 

açıq olduğu vaxtda, yüksək  vəzifə yiyələrinin öz dilini 

unutduğu bir zamanda deyilmiş bu söz, bəlkə də bir neçə 

günün içində Azərbaycanımızın bütün künc-bucağına 

yayıldı, öz doğma dilinə xor baxan vəzifə sahiblərinin 

yadına çox şeyləri saldı. 

Onları dönüb arxaya baxmağa vadar etdi… Arxadakı 

isə taleyi tükdən asılı olan Azərbaycan idi… Bu da faktdır 

ki, bir az əvvəl yuxarı səviyyələrdə Azərbaycan dilində 
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ümumiyyətlə danışıq getmirdi, rus dilini pis bilənləri işə 

götürmürdülər, ona pis baxırdılar və s. 

Adi bir iməcilik günündə deyilmiş bu söz, bu fikir və 

ümumiyyətlə Heydər Əliyev fəaliyyəti doğma dilimizə 

olan soyuq münasibəti dəyişdirdi. Yeri gəldi-gəlmədi rus 

dilində danışan və danışmağa can atan kütləviliyin qarşısı 

alındı. Gələcəyi bu cür anlayanlar ayaq saxladılar və 

düşünməyə məcbur oldular. 

Rəhmətlik Rəsul Rza danışırdı ki, (Anarın 

dediklərindən) Azərbaycan KP MK-nin I katibi H.Əliyevin 

qəbulunda oldum… 

Novruz bayramıyla bağlı fikirlərimi bildirdim. Mənə 

dedi, - Rəsul müəllim, gəlin gedək bizim evə, görək 

Novruz bayramını siz yaxşı keçirirsiniz, yoxsa biz. Əgər 

bizim ziyalılarımız Novruz bayramını mənim tapşırığımla 

keçirəcəklərsə bu heç də yaxşı deyil… Qoy ürəkləri 

istədikləri şəkildə keçirsinlər. 

O zaman 70-ci illərin əvvəlləri idi, bu söz də dildən-

dilə düşdü… 

Yaz bayramımız öz səmənisiylə  evlərdən bayıra 

çıxdı, yaxınlı-uzaqlı yurdumuzu dolaşdı. 
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1976-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının VII 

qurultayı keçirilirdi. Qurultayda Respublikanın I katibi 

Heydər Əliyev iştirak edirdi. Gənc yazıçıların – mənim 

yaşıdlarımın iştirak etdiyi ilk qurultay idi və orda 

mübahisələrə, müzakirələrə səbəb olan söhbətlər indi də 

yadımızdadır… 

Heydər Əliyev prezidiumda oturmuş Süleyman 

Rüstəmə və başqa qocaman şair, yazıçılara müraciətlə 

dedi: 

- Süleyman müəllim, mən hələ orta məktəbdə ikən 

dərsliklərdə sizin şeirlərinizi oxuyurdum, 60 il keçib, 

dərsliklərdəki yenə sizin şeirlərinizdir. Bu çox yaxşıdır. 

Bəs, bu 60 ildə heç gənc şair yetişmədimi?.. Gənclər hanı 

bəs?! 

O vaxtın  gurultulu alqışları hələ də qulaqlarımdan 

getməyib. 

Yekun iclasında bir sıra məsələlərlə yanaşı İraqın 

Kərbəla şəhərində uyuyan Məhəmməd Füzulinin qəbrinin 

Azərbaycana gətirilməsi haqda məsələ qaldırıldı. Heydər 

Əliyevin dediyi sözləri yəqin ki, iştirakçılar yaxşı xatırlayır. 
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- Siz istəyirsiz bu məsələni mən qaldırım. Ancaq bilin 

ki, elə şeylər var, mənə qədər həll olunmalıdır. Siz öz 

tərəfinizdən bu istəyinizi, arzunuzu bildirsəniz daha yaxşı 

olar. Çünki, mən bunu etsəm hallandıracaqlar, 

mənalandıracaqlar, başqa rəng verənlər olacaq… 

Vaxt-zaman özü bunu təsdiq etdi. Biz bunu yaşadıq, 

bu gerçəkliyi gözümüzlə gördük, başımıza gəldi… 

Həmin illərdə Yazıçılar İttifaqının qonağı olan gürcü 

şair-tərcüməçi Zezva Medulaşvilini Bakının görməli 

yerləriylə tanış edirdim, Yazıçılar İttifaqından 

tapşırmışdılar… Nağıllarımızın, «Koroğlu» dastanının 

gürcü dilinə tərcüməsiylə məşğul idi. Azərbaycan və 

erməni dillərini yaxşı  bilirdi. 

İçəri şəhəri dolaşdıq, Dağüstü  parkdan Bakını seyr 

etdik… Bakı doğrudan da bir neçə ilin içərisində 

dəyişmişdi… 

Qonaq baxdı-baxdı, gözləmədiyim halda dedi: 

- Bilirsiz, siz niyə belə sürətlə inkişaf edirsiz?! 

- İnkişaf edirik ki, bəyəm?! – təəccübümü gizlədə bil-

mədim. 
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- Siz görməsəniz də böyük inkişaf mərhələsi 

keçirirsiniz, - dedi.        

– Uzaqdan hər şey yaxşı görünür. 

- Bəs, inkişafımızın səbəbi nədir? – soruşdum. 

- Sizin birinci katibiniz millətçidir, budur səbəb. 

Dedim: 

- Hörmətli Zezo, hamı sizə millətçi deyir, sizsə… 

Dedi: 

- Hamının millətçi olmağı başqa şeydir. Bir də ki, bi-

zimkilər ancaq danışarlar, iş görməzlər. Sizinki isə danışır, 

amma dilindəki işi yox, ürəyindəki işi görür. 

Bu söz gözlənilməz olsa da mən fəxr etdim və qürur 

duydum… 

Biz çox vaxt uzaqların-qonşuların belə yaxşı gördüyü 

bu həqiqəti görmək istəmirik. Ancaq görməmək mümkün 

deyil, sadəcə görüb göz yumuruq… olsun! Amma fakt 

faktlığında qalır. Zaman keçir, hər şey durulur və Heydər 

Əliyevin 40 illik siyasi  yaradıcılığı bu gün müstəqillik 
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təntənəsini yaşayan Azərbaycanımızın əsasını təşkil edir. 

Biz desək də, deməsək də Azərbaycanda inkişaf etmiş, 

böyümüş, artmış, tikilmiş, yenidən qurulmuş hər nə varsa 

onun adıyla bağlıdır! Bunu danmaqsa mümkün deyil… Bu 

tarixdir! 

 1983-cü illərdə Əbülfəz Elçibəyin bir söhbətini xatır-

layıram: «Türkiyə  radiosunu dinləyirdim, veriliş Heydər 

Əliyevə həsr olunmuşdu. Jurnalist belə bir cümlə işlətdi: 

«Azərbaycanda doğulmuş türk cocuğu Haydar Aliyev 

Kremli fəth ediyor…» Sonra əlavə elədi, XX əsrdə türk 

dünyası iki böyük şəxsiyyət yetirib. Mustafa Kamal  

Atatürk və Heydər Əliyev. Çoxlarımız bunun fərqinə 

varmırıq, amma onlar çox uzaq görəndirlər, həm də 

sərkərdədirlər. Türk dünyasının sərkərdələri… 

1970-ci illərin sonlarına yaxın Heydər Əliyevin 

iştirakı ilə Bərdə rayonunda zona müşavirəsi keçirilirdi. 

Yazıçılar İttifaqının sədri İmran Qasımovun başçılığı ilə 

gənc yazıçı və şairlər də iştirak edirdi. Mən də onların 

arasındaydım… 

Hər yanda səliqə-sahman, işgüzarlıq duyulur, hər 

şey sözün əsl mənasında üzə gülürdü!.. «İttifaq daxilində» 
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bu görüntünün, mənzərənin özü də yazılası, maraqlı 

mövzulardandır…  

Zona müşavirəsinin birinci günü sona yetdi… 

Heydər Əliyev bizi unutmamışdı, Bərdə rayon 

partiya komitəsinin I katibinə üz tutdu: 

- Səfərəliyev, yazıçılarla özün məşğul ol! – Onun bizə 

ayırdığı diqqət həmişəlik yaddaşlarda qalacaq. Bu gün 60 

yaşını haqlamış, Azərbaycan ədəbi mühitində əsaslı yer 

tutan yazıçı və şairlərimiz o günü, o anı bütün ömrü boyu 

xatırlayacaqlar. 

- İmran müəllim, gənc yazıçıları təqdim et, tanış 

olaq! 

 Vaxt o vaxt idi ki, yazdığımız şeirləri, hekayələri milli 

soyadımızla yaza bilməzdik, gizli qadağa qoyulmuşdu. Və 

gizli qadağaların əslində daha qorxulu olduğunu nəzərə 

alsaq o günlərin sıxıntılarını anlamaq o qədər də çətin 

deyil. 

Müşavirədə iştirak edən  Rüstəm və Maqsud 

İbrahimbəyov qardaşları elə o zamanlar da tanınırdılar, 

İttifaq miqyasında məşhur idilər. Azərbaycan Yazıçılar 
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İttifaqının sədri İmran Qasımov bizi tanış etdi. Bir-bir 

qalxıb özümüzü təqdim etdik: 

- Nüsrət Kəsəmənli. 

Mətbuat nümayəndələri, ittifaqın müxtəlif 

yerlərindən gəlmiş qonaqlar, jurnalistlər, kinooperatorlar, 

teleoperatorlar maraq içindəydilər. Bir anlıq sükutdan 

sonra Nüsrətin soyadını Heydər Əliyev də təkrar etdi. 

- Həə, Kəsəmənli… Nə deməkdir Kəsəmənli? 

- Kəndimizin adıdır. 

- Oldu, Kəsəmənli… 

Sıraylı oturmuşduq. Sabir qalxdı: 

- Sabir Rüstəmxanlı! 

Heydər Əliyev Sabirin soyadını da təkrar etdi. 

- Hə, Rüstəmxanlı! 

Mətbuatda «oğlu», «xanlı», «lı-lü» soy-famil 

sonluğunu yaxın buraxmayanların bəziləri də müşavirədə 

iştirak edirdilər. Çoxunu hətta tanıyırdıq da… Onların 

hamısı ləzzət içində gülümsəyirdilər. Yəqin düşünürdülər 
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ki, indi ciddi şəkildə tapşırılacaq ki, yığışdırın, bu cür 

familiyaları. Hamı gərginlik içində gözləyirdi. 

- Səyavuş Sərxanlı. 

Heydər Əliyev gülümsədi: 

- Hə, Sərxanlı – xanlı! 

Mən ayağa durdum: 

- Mövlud Süleymanlı. 

- Oldu, sağ olun, əyləşin! 

Müşavirədən bir müddət sonra İmran müəllim bizi 

qəbul etdi. 

- Mən, yoldaş Heydər Əliyevin tapşırığıyla sizi bir də 

çağırtdırdım. İstəyirəm onun sözünü sizə çatdırım. Heydər 

Əliyev dedi ki, müşavirədə iştirak edən gənc yazıçılardan 

muğayat ol, nə problemləri olsa həll et. Yaxşı uşaqlardır. 

Doğrudan da elə o ərəfədə evlə təmin olunduq, 

maşın aldıq, hərəmiz bir yerdə işləyirdik. Bir yazmaq 

qalırdı… 
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Və doğrudan da böyük həvəslə, ruh yüksəkliyilə 

yazılarımızı yazırdıq… 

Yeni ab-hava yeni də düşüncə tərzi tələb edirdi… 

İstər-istəməz milli duyğular canlanır, ağlı başında 

olan hər bir qələm əhli özünü dərk etməyə çalışır, onu 

əhatə edən sıxıntıları, yad-yabançı münasibətləri 

ədəbiyyata gətirir, özünü təsdiq edirdi. 

Heç, şübhəsiz, «Dəyirman» povesti də bu sağlam, 

duru, doğma ab-havanın məhsulu kimi meydana çıxdı. 

Əsər 1979-cu ildə «Azərbaycan» jurnalında dərc olunan 

kimi hücumlara məruz qaldı. Antisovet əsər adıyla 

hallandırıldı. Mərkəzə məktublar yazıldı.  Elə həmin ilin 

payızında Yazıçılar İttifaqı, Natəvan adına klubda 

«Dəyirman» povestinin müzakirəsini «məhkəməsini» 

keçirməli oldu. 

Qaragüruh bu əsərə qarşı, - mənə qarşı çox aqressiv 

idi… bu münasibəti mən indii təhlil edib göstərmək 

fikrində deyiləm. Fikrim məni qoruyan, məni sınmağa, 

məhv olmağa qoymayan insanlara minnətdarlığımı 

bildirməkdir. 
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«Dəyirman» əsərinin müzakirəsi, ona qarşı olan 

hücumlar  böyüyüb bütün Azərbaycanı bürüdü, Moskvaya  

teleqramlar vuruldu… Burda da, orda da kitablarım 

plandan çıxarıldı. Hamısı üstümə qaytarıldı. 

Belə sıxıntılı günlərimin birində gənclərin dostu, 

xeyirxahı olan mərhum İmran Qasımov Əkrəm Əylisliylə 

məni yanına çağırdı, dedi: 

- Yoldaş Heydər Əliyev indi mənimlə telefonda 

danışdı. Soruşdu ki, bu nə «Dəyirman»dı belə? Toyda da 

dəyirman, yasda da dəyirman. Mən povest haqda qısaca 

fikrimi bildirdim. 

- Göndər. – dedi – mən də baxım. 

Və mən, sizin xəbəriniz olmadan «Azərbaycan» 

jurnalını göndərdim. Budur, oxuyub fikrini bildirdi, hətta 

akademik Həsən Əliyev də oxuyub, onun da fikrini dedi. 

«Əsər istedadla yazılmış əsərdir, müəllifi qorumaq 

lazımdır. Sadəcə onun həyata baxışını, görüşlərini 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Anlasın ki, həyatımızda yalnız 

tünd boyaları yox, işıqlı tərəfləri də görsün»… 
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Sonra dedi ki, müəllifi də, əsəri nəşr edən redaktor 

Əkrəm Əylislini də vaxt tapan kimi qəbul edəcəm. 

Mən köməyi – dəstəyi dərhal bütün varlığımla hiss 

etdim… Dediyim qaragüruh məni uçurum qarşısınacan 

sıxışdırmışdı. Əllərini çəkdilər. 

Heydər Əliyevin qəbulunda da olmuşdular artıq. O 

dəstənin arasından bir nəfər mənə danışdı: 

- Hərəmizin əlində «Dəyirman» povestinin nəşr 

olunduğu «Azərbaycan» jurnalı Heydər Əliyevin 

qəbulunda  olduq. Bizi görən kimi, - nolub, - dedi, - nə baş 

verib?! 

- Yoldaş Əliyev, bu əsərdə bizim quruluşumuza 

böhtanlar atılıb, qara yaxılıb, söyüşlər yağdırılıb! 

- Nə söyüş? – soruşdu. 

- Söyüşlərin altını qırmızı karandaşla cızmışıq… 

Sayını da bilirik. Yetmiş üç söyüş var. 

Heydər Əliyev əsəri vərəqlədi, altından xətt çəkilmiş 

söyüşün birini oxuyüb bərkdən güldü, dedi: 
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- Onda gərək rus xalqı M.Şoloxovu məhkəməyə 

versin ki. 

Beləcə… Heydər Əliyev məni sözün əsl mənasında 

qaragüruhun əlindən aldı. Mən nihilist tənqidin dəmir 

caynaqlarından qurtulub bir-birinin ardınca romanlarımı 

yazdım. Bacardığım qədər sağlam, təmiz, halal sözümü 

dedim. Bütün bunlara görə və ən əsası yurdumuz 

Azərbaycanı yenidən tikib yaratdığına, Azərbaycan xalqını 

əsl oğul istəyi ilə sevdiyinə, dünyanın ən uca kürsülərində 

Azərbaycan adını sevə-sevə çəkdiyinə görə Heydər 

Əliyevə minnətdaram. 

Bu gün onu sevməyənlər də ondan 

öyrənməkdədirlər. 

Bu da həqiqətdir ki, uca dağlar ətəyindən-dibindən 

bütün əzəmətilə görünməz. Yüzilliklər, minilliklər keçdikcə 

daha ucalacaq. Tarix bütün mərhələlərində onu 

xatırlayacaq, Böyük, əbədi Sözünü deyəcək… 

Bu günsə O, - hələ də nigarançılıq, narahatçılıq 

içində xalqın ağrılarını yaşamaqdadır. Bu ağrıları yaşamaq 

Onun şərəfli taleyinə yazılmış müqəddəs borcdur… 

Siz bu ağrıları yaşamaqdasınız… 
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Yaşayın, cənab Prezident! 

 

 

*** 

 

Uzaq günlərin birində iki adam bir vaxtda dəyirmana 

gəlir. Nobat olmadığına görə dəyirmançı: -siz dəninizi 

üyüdün, mən indi gəlirəm, deyib dəyirmanı bunların 

umuduna qoyub çıxıb gedir. Bu iki adamın hərəsi bir 

səmtdən gəlsə də sən demə şeytannan betərmişlər... Nə 

təhər olursa su azalır, dəyirman daşı birdən birə ağır 

işləməyə başlayır, biri o birisinə: -Gedim suya baxım, 

görüm niyə azaldı, - deyib çıxır, suya baxmağa. O çıxan 

kimi içəridə qalan, onun dəninnən bir çanaq götürüb öz 

dəninə qatır.  

Ocaq qalayıb oturmuşdular ocağın qırağında, hər şey 

qaydasındaydı, dən üyünürdü, dəyirman daşı da avaza 

düşmüşdü. Dən oğurlayan birdən-birə başladı mahnı 

oxumağa. 
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Dillən ay daşım, dillən 

O çıxdı yannan,  

Imannan, dinnən, 

Mən aldım dənnən. 

Dillən ay daşım, dillən 

Dillən qardaşım, dillən... 

 

O biri işin nə yerdə olduğunu anladı, üstünü 

vurmadı, yalınca baş barmağını ocağın havasına tutdu:-

Sən bilən,-dedi,- sazaq hardan gəlir?  Dən oğurlayan çox 

bilmiş olsa da bir şey anlamadı, ona görə də narahat 

olmağa başladı. Elə bu vaxt su yenə azaldı, o biri dən 

oğurlayana dedi: -Bayaq mən getmişdim indi sən get, 

suyu artır...Dən oğurlayan qalxdı, öz dənini nişanlayıb 

manşır elədi, amma dəninnən xeyli üyünmüşdü. Çıxdı ki, 

suyu artırsın. Dəyirmanda qalan adam onun dəninə 

dəymədi, çünki manşırlanmışdı, ununnan götürdü. 

Qayıdırdılar, yolda dən götürən yenə başladı avazla 

öz mahnısını oxumağa: 
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Əylən qardaşım, əylən, 

Dillən ay daşım, dillən.  

O çıxdı yannan, 

Mən aldım dənnən, 

Dillən, ay daşım dillən.  

 

Un götürən yenə baş barmağını qaldırıb havaya 

tutdu, sakitcə, avazsız dedi: 

Sən aldın dənnən, 

Mən aldım unnan, 

Imannan, dinnən; 

Nə çıxsın bunnan?... 
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*** 

 

El arasında “Quyruq doğdu”, “Quyruq dondu” 

ifadələri var; bu ifadələr eyni anlayışı daşısalar da ayrı-ayrı 

qaynaqlara söykənir. Təəssüf ki, indi el arasında da, 

elmdə, -elmi araşdırmalarda, mətbuat aləmində də bu 

ifadələr bir-birinə qarışdırılır; bir hərfin - “n”, “ğ” 

hərflərinin doğurduğu səhv kimi anlaşılır. Belə deyil... 

Yaylaq həyatında payıza yaxın havanın sərinləşdiyini 

görən ağsaqqallar, bu vaxtlar çovğun, boran olduğunu 

bilirdilər, ona görə də ağbirçəklər bayıra quyruq əridib 

qoyurlar ki havanın nece olduğunu öyrənsinlər. Bunu 

bilmək indi də yaylaq əhlinə, daha çox çobanlara lazım 

olur. Axşamdan quyruq yağını əridib bayırda əl çatmaz 

yerdə saxlayırlar. Quyruq donarsa, yəni soyuducuya 

qoyulubmuş kimi donarsa təcili köçmək gərəkir. Azacıq 

üzü qaysaqlanırsa və yaxud elə belə soyuyursa hər biri 

üçün köçməyə müddət, vaxt ayrılır... 

“Quyruq doğdu” ifdəsi də var, bu ancaq ulduz 

düzülüşü və doğulmasıyla bağlıdır. Bu da həmin vaxta 

düşür, yəni quyruq donan ərəfələrdə düzülüşü quyruğa 
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oxşar ulduzlar topası görünməyə başlayır. Quyruğun 

donduğunu görənlər həmişə gecənin bir aləmində baş 

qaldırıb göyə baxarlar ki, görsünlər quyruq da doğubmu? 

Bunlar xırda ulduzlar topasıdı, batıya, yəni günbatana 

doğru əyili, ucu qatdanmış halda görünər... 

“Quyruq doğdu”  “Karvanqıran” ulduzunun yanında 

olar. Bu ulduzlara çoban ulduzları da deyirlər. Belə 

deyirlər ki, “Karvanqıran” ulduzunun öz adı varmış, (bu 

adı qardaşım mənə demişdi, çox təəssüf ki, unutmuşam) 

səhərə yaxın çıxar, çıxmadığı günlər də olur, o günlər də 

çovğunlu, tufanlı keçər. Bu ulduz görünməyiylə havanın 

xoş, ilıq keçəcəyini bildirir.  Hardansa bir duz karvanı gəlir, 

əylənir Əyri qarın ətəyində. Sözü bir yerə qoyurlar ki, 

dincələk, əgər o ulduz görünsə yola çıxarıq. Beləcə, 

gözətçi qoyub yatırlar. Gözətçi səhərə yaxın yanılır, 

ulduzu tanıya bilmir, başqa ulduzla yerini səhv salır, 

çıxdığını deyir. Qalxıb yollarına davam edirlər, bir az keçir, 

boran, tufan başlayır. Karvandakılar borana düşüb 

qırılırlar. O vaxtdan ulduzun adına “Karvanqıran” deyilir... 

 

Noxtalı adam... 
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(Xalqın yaddaşında dolaşan bu hekayət əsasında 

1980-ci illərdə yazdığım eyni adda ədəbi ssenari var) 

Belə deyirlər ki, bir at sövdagərı bir kişinin atına 

vurulur, -nece olur-olsun, neçəyə olur olsun- deyir 

ürəyində, - gərək o atı alam. Ondan-bundan soruşur, 

öyrənir, görən-görən deyir, o at “igid arxası, yol ağasıdı” 

heç kəs satmaz o atı... Sövdagər gedir at yiyəsinin yanına: 

-Qardaş, -deyir, maldan mal verim, dövlətdən dövlət, 

çəkidən yüngül, dəyərdən ağır, nə isrəyirsən götür, sat 

atını mənə. Ya əlimi kəs, ya ətəyimi. 

 Kişi toxdamış, ağayana adam idi, deyir:-Qardaş, 

tanımaza bilməzə qapıma gəlmisən, qonağımsan, canımı 

da istəsən verərəm, atı istəmə. 

Sövdagər kor-peşiman qayıdası olur, amma atın 

sevdası başından çıxmır. Bir ay keçir, iki ay keçir, dolanıb 

yenə gedir at yiyəsinin yanına. At yiyəsi deyir: -Qonaq 

mən sənə yox demişəm, yenə yox, deyirəm. Mənim yaxşı 

atım olduğu kimi yaxşı da itim var, bir də gəlsən itə 

yedirdərəm səni. 
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 Sövdagər deyir: - İzin ver, heç olmasa gennən də 

olsa baxım.  Deyir, nə qədər istəyirsən bax. Sövdagər ata 

xeyli tamaşa edir, nə fikirləşir, nə fikirləşmir deyir: - 

Qardaş, sən mərd adama oxşayırsan, mən də mərdi-

mərdanə deyim, mənim başqa yolum qalmayıb, bəlkə 

mən bu atı oğrlamaq fikrinə düşdüm, neyniyərsən? 

 At yiyəsi deyir: -Gəl belə danışaq, mən atımı 

qoruyacam, əgər oğurlaya bilsən sənindi...halal eləyirəm. 

 Əl tutub sağollaşırlar... O gündən at yiyəsi atını 

qorumağa başladı, sövdagər atı güdməyə.  Bir neçə kərə 

cəhdi boşa çıxdı, at tövləsinə girmək istədi, az qaldı özü 

itlərə yem olsun. Oğru dəstəsiylə kəsmətə girdi 

(müqaviləyə) yenə bir şey çıxmadı. Atı elə bil qalada 

saxlayırdılar, yaxın düşmək mümkün deyildi. Sövdagər ata 

ancaq gendən-genə tamaşa eləyə bilirdi. At yiyəsinin eyni 

vaxtda evdən çıxmağı, yaylağa qalxmağı,  eyni vaxtda 

yaylaqdan enməyi vardı. Həmişə də enişdə atdan enər, 

düzənliyəcən yedəkləyərdi... Günlərin birində bu daşlı-

kəsəkli eniş sövdagərin yadına nə saldısa bir neçə gündən 

sonra elə burda atı gözləməyə başladı. Yanında da bir 

nəfər vardı. Axşama yaxın idi. Qayalıqların arasında 

gizlənmişdilər... 
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At yiyəsi həmişə olduğu kimi enişə çatanda atdan 

düşdü, atı yedəyə alıb üzüaşağı endi. Sövdagər 

yanındakıyla bir yerdə gizləndiyi yerdən çıxıb atın ardınca 

getdilər. Dar keçid idi, qayalıqların arasıyla burula-burula 

enirdilər, sövdagər yavaş-yavaş yaxınlaşdı, atın noxtasını 

açıb öz başına keçirtdi, atı yanındakına verib işarə elədi ki, 

buralarda gözlə. At yiyəsi eniş qurtaranda yüyəni çevirdi 

ki, ata minsin, noxtadakı başı görüb özündən getdi, çöküb 

daşların arasına uzandı. Sövdagər başında da  noxta 

qayıdıb ata doğru qaçdı... 

O vaxtdan sövdagərə noxtalı adam dedilər... 

 

*** 

 

“Quyruq donandan” sonra elin-obanın yaylaqdan 

enməyi də yaylağa qalxmağı kimi xalqın yaradıcılığı, toyu-

düyünü, sazı-sözüylə müşayət olunardı, bəzənərdi: el 

gəlir, -deyərdilər, -bir yanında ağ-arxa sürüləri, bir 

yanında muraz üstə bulud- bulud atları, yelini paçasına 

sığmaz haçalı-paçalı ağartılı inəklər, toysin cöngələr, 

burnu halqalı buğalar, yayla motallarıyla, toyla yununnan 
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toyluq kələfləriylə, kərə yağ qarınları, üzdü-üzsüz 

qurudları, qız hörüyü kimi hörülən yaylaq əvəliyi, kəklik 

otu-kək otlarıyla yaylaqdan enərdilər. El-oba zurna-

balabanla yola çıxıb qarşılayardı... 

Hər halda yaylaqdan enən məhsul, ağartı Aran azığı 

(azuqəsi-ruzusu) seçilirdi... yaylaq ruzusu idi. 

Bizim tərəkəmələrdə işlənən qarın yağına Türkiyə 

türkləri “dəri yağı” deyirlər. Bizlərdə işlənən qarın yağı 

ancaq qoyun qarnından düzələr. Qoyun kəsilərkən 

öncədən qarnı yağ saxlamaq üçün ayrılır. Çox kök qoyun 

da, arıq qoyun da bu mənada hesaba alınmaz, yəni 

yaramaz. Lap yağlı qarınlarda yağı saxlamazlar, ona görə 

də deyərlər: yağlı qarın yağ saxlayar, amma öz dadını 

verər. Sağlam, gümrah qoyunların qarnı yağ üçün ayrılır, 

yuyulub, təmizlənib, duzlanıb sonra da üfürülməklə 

şişirdilib qurumağa qoyulur, üzü, astarı asta-asta qurusun 

deyə günün altına yox, kölgəyə asarlar, elə yerə ki, yağ 

tutanların diliylə desək, yelquz  olsun, yəni yeldöyəndən 

(skvoznyak)  asardılar. Təcrübəsiz gəlinlər dərinin 

quruyub qurumadığını yaxşı bilmədikləri üçün analara, 

nənələrə göstərərdilər ki, görün qarın quruyubmu. Onlar 

da baxıb deyərdi: -Hələ canını tapşırmayıb. Yəni hələ nəmi 

var, yaxşı qurumayıb. Qurumuş olsa deyərlər: hə, canını 
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tapşırıb...Yalnız onnan sonra işə başlayardılar. Belə bir 

deyim var; yağın dadı yamacdadı. Yəni, örüşdən, -otlaq 

yerindən asılıdır. Ən dadlı məhsul, -ağartı güney 

otundadı. Hara gün çox düşürsə oranın otu dadlı olar. 

Ona görə də  deyərlər,  qoy may ayı keçsin, may ayının 

südü suludur. Ağartını adətən qora bişirən ayında 

yığarlar. Qarın yağı da o vaxtlar hazırlanır. Nehrələr asılır, 

yağı yağ, ayranı ayran...Deyərlər, nehrə asılanda yan-

yörədə yarasa görünərsə xeyir üçündü. Doğrudan da çox 

vaxt nehrə asılan kimi  üstündən o yan - bu yana yarasalar 

uçuşar. Ona görə də hətta yarasanı tutub qanadının 

tozunu nehrəyə sürtərlər ki, bərəkətli olsun... Yağ tutanda 

qurudulmuş qarını astar üzünə çevirib dediyimiz kimi 

üfürüb şişirdirlər, sonra nehrədən təzəcə çıxmış kərə yağı 

əl içi boyda eliyib qarına doldururlar, elə etmək lazımdı ki, 

içəridə hava qalmasın. Beləliklə, ağzı qayım bağlanıb so-

yuq aylara saxlanılar. Bu haqda belə deyim var: “yağ qarı-

nının ağzını yayda açan kasıb”. Bu o deməkdir ki, qarın 

yağı qış üçündür... ancaq kasıb olan məcburiyyət 

qarşısında yayda yağ qarnının ağzını açar... Ona görə də 

bu deyim yaranıb. 

Çox adamlar dadlı olsun deyə yağa sınanılmış otlar, 

göyərti, ətirli çiçəklər qatardılar. Bir vaxtlar bu otların, 
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çiçəklərin adı bəlliydi, çox təəssüf ki, bu adları öyrənə 

bilmədim. 

Çalxandıqca yağdan ayrılmış nehrə ayranı da maraqlı 

ağartılardandı. “Ayran aşı” deyilən yemək növü var. Ən 

yaxşı dovğa ayrandan olar. Ayran dovğasının ətri bütün 

kəndi başına götürər. Ayran bir də qurud hazırlananda 

işlədilər, süzməyə ayran qatıb qurud üçün yoğurub qurud 

kündəsi yapılardı...Bir zamanlar yəni, tələbə olduğum 

illərdə rus-sovet arxeoloqları Sibirdə, səhv etmirəmsə, 

Tuva Muxtar Respublikasında arxeoloji qazıntılar zamanı 

üç min il bundan qabaq düzəldilmiş qurud aşkar 

etmişdilər, o vaxtın mətbuatının verdiyi bilgiyə görə 

tərkibini o qədər də dəyişməmişdi, tədqiqatçılar bunun 

nə olduğunu bilmirdilər,  onlara yerli tuvalılar 

anlatmışdı... 

Dediyimiz kimi qatıq çalınır, (qatığın mayalanması- 

çalınması haqda artıq yazmışam) uyuşandan-tutandan 

sonra kətan torbaya doldurulur, asılır bir yerdən ki, suyu 

süzülsün. Suyu süzülür, torbada qalır süzmə. Süzmə 

kündələnir, xəmir kündəsindən fərqli olaraq bir ucu iti, 

armudvari yumrulanır. Qurud üçün əsas olan onun harda 

qurumağıdı. Həmişə hündürdə yelquzda günün altında 

qurudarlar. Qurud günəş şüalarını özündə bol və uzun 
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müddət saxlayandır. 1970-ci illərdə kinorejissor Xamis 

Muradovun aptekçi qardaşı Məhəmməd Muradovun 

xahişiylə kənddən beş-on dənə qurud gətirdim. 

Labaratoriya şəraitində tərkibini araşdırdı, heyrətli 

nəticələr söyləyirdi: ikinci elə bir maddə tanımıram ki, 

günəş şüasını özündə bu qədər saxlamış, yaşatmış olsun...   

Dediyim kimi süzməyə ayran qatılırsa bu olur, ayran 

qurudu, ən yaxşı qurud sayılır. Elə belə adi, yəni ayransız 

süzmədən üzlü üzsüz qurud tədarük edilir; əsasən Güney 

Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçə qurudu adla 

söylənərdi, Borçalıda qurudsuz qışı keçirməzlər.  Qurud 

ən çox xəngəldə işlədilir. “Ahsaqulağı” deyilən yemək 

növümüz var, kərə yağı əridilir, əzilib həll olunmuş quruda 

tökülür, bu da dadlı, gözəl ayaqüstü yaylaq 

yeməklərimizdəndir. Anaların, nənələrin “qım-qımı” çalıb 

belə bir mahnı oxuduqları yadımdadır: 

 

Qurudu, qurudu quruddaq, 

Gün vurar yanı çatdar...  
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Yeri gəlmişkən  kərə yağ haqqında; kərə yağ duzsuz 

olur. Nehrədən çıxan yağa duz vurmayıb açıqda 

saxlanılırsa bu kərə yaqdı... 

Zaur Həsənov “Çar skiflər” tədqiqat əsərində 

Herodota, onun müasiri olan Mitilenli Hellanikə 

əsaslanaraq göstərir ki, “skiflər və kimmerlər həm də ilk 

dəfə heyvan yağını hazırlayanlar kimi də tanınırlar”...(“Çar 

skiflər” səh. 39. Bakı-2005)  

Bu gün biz haqlı olaraq idmanımızı, muğamlarımızı, 

aşıq havalarımızı dünya səhnəsinə çıxardıb qürur 

duyuruqsa bunlarla, -bu təqdim etdiyim kökü minilliklərə 

bağlı olan araşdırmalarla da  dünyanı heyrətə salıb fəxr 

edə bilərik. Çünki bütün bunlar da mədəniyyətimizin bir 

ayrılmaz parçasıdır. Yuxarıda dediyim kimi “suyun yanı 

əyilməz, suyun üzü  düzdü”, xalqın yaratdıqları bir sahəli 

olmur, yəni, yalnız bir sahəsini inkişaf etdirmir, təbiətdə 

olduğu kimi cəmiyyətdə də hər şey bir-birinə bağlıdır. 

Əgər “Qız qalası” kimi tikililər yapa bilirsə, muğam sənəti 

kimi ucalığa vara bilirsə, saz havaları  təbiətin-varlığın özü 

kimi insana təsir etmək gücündə ola bilirsə sözü də, 

mətbəxi – bişi-düşüsü də o səviyyədədir. Türkiyə türkləri 

demiş, kəsin olaraq böylə kavramalıyız. 
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Biz indi lazımınca dəyər verməsək də bilməliyik ki, 

qarın yağı, kərə yağ, üzdəmə qaymaq, motal pendiri, 

axtarma pendiri, çanaq pendiri, çılğı pendiri, tecən (tejən) 

pendiri,sucuq, üzlü-üzsüz ayran, üzlü-üzsüz qatıq, süzmə 

üzlü-üzsüz, qurud, onun da üzlü-üzsüzü var, hamısı türk 

dünyasının, indiki halında mənsub olduğum oğuzların 

min-min illiklər boyu yaratdıqlarıdır ki, öz zamanının kəşvi 

də deyə bilərik, yer üzünün əksər xalqları bu adətlərdən 

adıyla-sanıyla öz zamanının kəşfləri kimi götürüb istifadə 

ediblər, indi də yararlanmaqdadırlar... 

Məsəl var, “arvadı əri saxlar, pendiri dəri”, bu elə 

belə söz deyil, nece deyərlər, əsilli-nəsilli, köklü-köməcli 

sözdür. Min-min illərin təcrübəsindən, sınağından çıxmış 

fikirdir. Dəyişməz əbədi bir qanunun ifadəsidir... 

Motal böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olaraq 

qoyun dərisindən düzəlir. Yəni motalın çəkisi dərinin 

böyüklüyündən, kiçikliyindən asılıdır. Elə qoç dərisi var 

ki,70-80 kq pendir tutur. Motal sıxma, çanaq, baş 

pendirlərdən tutulur, eyni ölçüdə üç barmaq enində 

doğranıb duzlanır, astar üzünə çevrilmiş dəriyə 

doldurulur, daha doğrusu, motal ağacı deyilən xüsusi 

yonulub sığallanmış əltutanı olan ağacla dəriyə 

yerləşdirilir. Motal ağacı da hər ağacdan olmaz, palıd, tut, 
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göyrüc ağacından düzəlir ki, qamqalağı (Abşeronda 

tilişgə) qopub pendirə qarışmasın. Həmin ağacla basılır, 

sıxılır ki, içində hava qalmasın. Motallıq dərinin də yağ 

qarını kimi yaxşı olması, yuyulub qurumasından çox 

asılıdır. Pendirə tük çıxmasın deyə dərini içindən cuna ilə 

(tənzif) örtərlər. Amma tükün pendirə çıxması dərinin 

hazırlığından: yuyulmasından, qurudulmasından, xüsusən 

duzundan asılıdır. Çox yerdə pendirə kək otu qatırlar. Yeri 

gəlmişkən, bu ota kəklik otu da deyirlər. Eyni şey olsa da 

kək otu kəkdə bitər, deyiblər, yəni dikdə bitər. “Kək” çox 

əsgi türkcəmizdə dik deməkdir. Saç mənasında işlətdiyimiz 

Kəkil də o sozdəndir, məncə “əmkək” sözünü də o sıraya 

aid etmək olar. Deyərlər, “Məhləmizə dəllək gəlib kəkili 

yannan qoyur”. 

Pendirin daha ətirli olmasıyçün kək otundan istifadə 

edilir. Kəklik sözünün əsgi tüpkcəmizdə mədə-qursaq 

anlamını ifadə etdiyi də məlumdur. Ifadə var: “Kəkliyim 

azıb...”  Nə gəldi yeyəndə, çox yeyəndə mədədə 

narahatçılıq yaranır, ağızda pis dad hiss olunur. Bu “kəkliyi 

azmaq”dır. 

Axtarma pendir, bu ifadəyə ustad aşıq Ələsgərin 

yaradıcılığında da rast gəlinir. Axtarma pendir qoyunun 

çiçək axtardığı dövrün məhsuludur. Yəni, bu dövr yaylaq 
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ayının sonlarına təsadüf edir. Sağmal qoyunların südü 

azalır, soğulmaq həddinə çatır, “payızın ucu” körünür 

artıq. Ot-əncər saralıb yox olmağa başlayır. Sürünün 

ot,çiçək, -xam axtardığı vaxt olur. O vaxtın südündən 

pendir tutulur, bu pendirləri bir müddət qaymaqda 

saxlayırlar. Bu pendirlər qaymağı canına çıkib “yeyəndən” 

sonra motallıq dəriyə yuxarıda dediyim qaydada, 

doldurulir, yerləşdirilir.  

    

*** 

 

Deyərlər, durnalar gələndə həmişə dimdiyində bir 

şey gətirir. Sünbül gətirsə bolluğa, sümük gətirsə pisliyə 

işarədi. Deyərdilər, bu yaz durnalar lələk saldı, deyərdilər, 

lələk barışıqdı, gedənlərimiz gələcək. Biz də səs-səsə verib 

çığırışardıq: - Ay durna lələ, bizə lələk tulla, sünbül gəti, 

dən gəti... ay durna lələ, bizə lələk sal. 

 

*** 
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Şərilli aşıq Billabalı Şiralı... 

 

Billabalı aşıq Şiralı haqqında yazmadan Ilk öncə Şəril-

Şərur toponimi haqqında qənaətimi deyim və bir daha 

qeyd edim ki, mənim bu haqda bildiklərim əsasən xalq 

yaradıcılığına söykənən, min illiklər boyu yaddaşlarda 

saxlanılan, müəyyən bağlarla elmi anlayışlara gəlib çıxan 

fikirlərimdir; düşünürəm ki, “yanlışı olsa da yalanı olmaz”. 

El arasında deyərlər: “ Yazıda Şərurdu, dildə Şəril... Bütün 

bunları yüz ölçüb bir biçəndən sonra seçib araya 

gətirirəm, bu halda mənə yox, deyə bilərlər, amma çox 

istərdim ki, “yox”, deyənlər də yüz ölçüb bir biçsinlər, 

yalnız bu zaman biz çox yayğın, çox zəif işlənmiş 

toponomiya, etnoqrafiya elmimizə xeyirlər vermiş olarıq. 

Ona görə də  xalq ifadəsiylə deyim: yanlış da bir naxışdır... 

Orxon yazılarının Tanyıquq kitabəsində deyilir: 

Göytürk Xaqanlığının,- imperatorluğunun əhalisinin 

əsasını oğuzlarla yanaşı Sir xalqı təşkil edirdi... Sir xalqı 

altı tayfa birliyindən ibarət idi. Uyğur, tunra, ediz, boku, 

bayırku, si. Bu altı qohum tayfanın hamısı bir yerdə Sir 

xalqı adlanırdı. (pof. Dr.  Tələt Tekin. “Orhon yazıtları” 

səh.101. Ankara 1988. ) Mənə belə gəlir ki Şirvan bölgəsi 
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də Sir adıyla bağlıdır. Aradakı fərq “ş” “s” 

əvəzlənməsindən başqa bir şey deyil. Sirik, Sarıcalı, Sarab, 

Sirab, Saraclı, Şor, Böyük-Şor, Şərur, Şəril, Corat, Çıraq, 

Şirak və bu kimi  yer adlarımızı eyni kökdən hesab e tmək 

olar...Bakı kəndlərindən Novxanının adı yaxın vaxtlara 

qədər Siyan olub, indi də xarabalıqları görünən si-lərin 

izləri...  

 Yüz illərdir, Bakı kimi doğma şəhərimizin adı 

haqqında ağlasığmaz fikirlər yürüdürük. Xalq demiş, 

“ağına-bozuna, sağına-soluna” baxmadan Bakını Badu 

kübə eləməyə çalışmışıq. Bu boyda yalana-yanlışlığa 

ağlımız kəsir, inanırıq, Sir xalqının əsasını təşkil edən altı 

tayfa birliyindən biri olan boku-bakı adını qəbul etmək 

istəmirik. On-onbeş il qabaq bu haqda məqalələr yazdım; 

“Xalq qəzeti”ndə nəşr  elətdirdim, amma heç kəsdən bir 

tərpəniş görmədim... 

Səbayıl dediyimiz yer adı da onun kimi. Bu toponim 

Sir xalqının bir-birinə qohum olan iki  tayfasının – Si və 

Bayıl (r) qəbilələrinin adını ifadə edir. İndi Səbayıl 

dediyimiz bölgədə hər iki qohum tayfanın bərabər yaşaya 

bilməsi təbii idi, nece ki, biz adına nə dedik, demədik, 

yaşamaqdadırlar. 
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Türk tarixçisi  Tələt Təkin bəy əfəndi adını artıq qeyd 

etdiyimiz “Orhon yazıtları” əsərində yazır ki, ... “eki ediz 

kəlməsini Tomsen iki edizker şəklində oxumuş və bunu” 

cesurlar və soylular” deyə tərcümə etmişdir”.(yenə orada) 

Mənə elə gəlir ki, Eldəgiz, -Eldəgəz –Eldəniz kimi 

işlətdiyimiz X-X1 əsrdə mövcud olmuş Eldəgizlər dövlətinin 

adını da Sir xalqının ediz- edizker deyilən tayva birliyinin 

adında aramaq doğru olardı...Beləliklə. mənə elə gəlir, 

Şərur-Şəril yer adını da minillik tariximizdən keçən Sir yer 

adyla bir kökdən hesab etmək mümkündür... 

 

*** 

 

Şərurun Billabalı kəndindən olan aşıq Şiralının cavan 

vaxtlarıydı. Belə deyirlər ki, günlərin birində aşıq Şiralı yol 

gedirdi, qış vaxtıydı, orda burda tala-tala qar vardı. Biraz 

getmişdi qarşısına bir fərə çıxdı, təntidiyinnən bilmirdi 

hara getsin. Ayağına da qırmız bağlamışdılar. Aşıq, 

ürəyində fikirləşdi ki,  deyəsən bu fağır toydan-nişannan 

qaçıb. Hər nə, uğuruma çıxandı deyib tutdu, bürüncəyinin 

altına soxub yoluna davam elədi. Bir az getmişdi, gördü 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

biri elə gəlir, elə gəlir, elə bil qovullar. Yetişən kimi dedi: -

Qardaş oğlu, bəlkə buralarda fərə görəsən?! 

Aşıq Şiralının könlünə elə ordaca bi-iki xana söz gəldi, 

sazı çiyinindən aşırıb aldı görək nə dedi: 

 

Ay əmi, qar yağıb boran eləyib, 

Bu sınıq könlümü viran eləyib 

Bəlkə də qar-çovğun haram eləyib, 

Bəlkə də düşübdü borana fərə. 

 

Kişi  ürəyində dedi, “yoluqara kimi gəldim yenə aşığa 

rast oldum”... Şiralının aşıqlığı tutmuşdu, qarda-boranda 

meydan açmışdı. 

Kişi izin tutub düşüb sorağa, 

Indi  Şəril əhli qalxar ayağa. 

Boran döyə-döyə, qar yağa-yağa 

Bəlkə də addadı o yana fərə. 
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“O yan” sözü deyiləndə Türkiyə  nəzərdə tutulurdu; 

xüsusən Sovetlər birliyi dönəmində; heç kəs ürək eləyib 

“Tükiyə” sözünü elə belə açıq deyə bilməzdi, üstü örtülü 

“o tay”, “o üz” sözləriylə ifadə edərdi.  

Kişini od götürdü, -indi sənə elə söz deyərəm, 

dəymişin dura-dura kalın tökülər. Özün bənzəyirsən “o 

taya” keçənə. Sazı əlinnən alıb, yalın göndərərəm səni. 

Indi eşit gör, sözü nece deyirlər: 

 

Yəqin canın gəlib can ayağına, 

Əyər annamadın qanayağına 

İndi baş əyərsən qan ayağına 

Yaxşı dərman olar yarana fərə. 

 

Aşıq Şiralı gördü fərə zad yalan olub, kişi az qalır xata 

çıxartsın. Başladı fərənin nişanını verməyə ki, bəlkə kişi 

özünə gəldi... 
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Darıdan yeyibdi, əti yağlıdı, 

Qırmızı baftadan qolu bağlıdı 

Sinəm üstü çalın-çarpaz dağlıdı 

Halal maldı, dönməz harama fərə... 

 

Belə deyirlər ki, aşıq Şiralı sazla dediyi kimi sözlə də 

dedi, fərəni çuxasının altından çıxardıb yiyəsinə 

verdi...Sən sağ, mən salamat. 

*** 

 

Şəril obalarının birində bir qarıya qazan lazım olur. 

Qarı dümələnə-dümələnə özünü salır qonşuya: -Qazanını 

ver, lazımımdı. -deyir. Qonşu: -yoxdu, - deyir - bir qazanım 

var, baş (baş-ayaq) asmışam, qazanmışam, aş asmışam, 

çox asmışam, az asmışam, verəmmərəm. Bərəkətimə göz 

dəyər. 
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Qarı deyir: - Biz gor qonşusuyuq, odu köznən 

çıxardarlar, istəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü 

qara. Mən sözümü dedim, yadında saxla, qazan diyirlənib 

qapağın tapar... Qazan dedi, “dibim qızıldı, çömçə dedi, 

indi gəzib gəlmişəm”. Vermirsən vermə, “əl əldən 

utanar”. 

Kor peşiman qayıdır evinə. Qarı gedəndən sonra 

qonşu xeyli fikirləşir, qarının dediklərini xeyrə yoza bilmir. 

Qazanını da götürüb qarının ardıca gəlir. Amma qarı 

deyir: -Yox ay qonşu, qazanın daha lazım omadı. Ordan 

gələndə öz qazanım qaynadı, belə bir şeir yazdım, izin ver 

deyim: 

 

Bu gün hava yaxşıdı, 

Dərdə dəva yaxşıdı, 

Qonşunun qazanınnan  

Bizim tava yaxşıdı.  

 

*** 
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Ağıçılar... 

 

Bütün türk dünyasında olduğu kimi Azərbaycan türk-

lərində də islam dinindən çox-çox öncə keçirilən yas 

mərasimlərinin izlərinə hələ də rast gəlmək 

mümkündür...Xalq arasında belə bir deyim var: “Dərd 

dərddi, dərdin ağı qarası olmur”. Sonra deyir: “Dərd dərd 

üstə gələr”, “Dərd dərdi gətirər”. Bunu ona görə deyir ki, 

dərdə çox üzülməsin. Elə bu anlamda belə bir ifadə də 

var: “Dərdi verənin acığına ağlama”, “Gül, oyna, acı 

günlər acığına”...Bütün bunlarla Xalq öz sahmanını düzəl-

dir; bu ifadələrlə O özünə düzən verir. Dərdi yaşamaq da 

ömürdəndi, deyir. Xalqın öz sözüdü: “ Toyla yas qardaşdı” 

Toy-düyününü nece keçirdirsə yasını da elə keçirdir. Toy-

düyünündə nece sevinirsə yasında da elə ağrı-acı yaşaya 

bilir... Özü deyir: “Ölüm haqdı”, Dədə Qorqudun diliylə 

“Gəlimli-gedimli, bir ucu ölümlü dünya” deyir. 

Yaşamağına nece inanırsa, ölümünə də elə inanır, 

həyatını da ona görə oz istədiyi kimi qura bilir; ölümlə 

itim arasında...Özü deyir: “Ölüm itim dünyasıdı, dediyini 

indi de, elədiyini indi elə”...Tamamilə doğru olar desək ki, 
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bu xalq dərdə yaxın xalqdı. Deyir, sevinc aparar, dərd 

gətirər.  Dərdə dözmək ağlamaqla deyil, yaşamaqladı, 

ağlamaq ən asan yoludu. Toy günündə evladının ölüm 

xəbərini eşidən analarımız var, heç kəsə bildirmir, oğul 

cənazəsini gizlədib yenə toyunu çaldırır ki, şadlığı 

sınmasın, düyünə gələnlər narahat olmasınlar. Özünün 

dediyi kimi: “Bir gözü ağlayar, bir gözü gülər” Yenə 

özünün dediyi kimi yaşayar, “ağ qarda-göy buzda, saçının 

birini ağ hörər, birini qara”...  “Dərdi tək çəkib,  yaxanı 

tanıtma”, deyər... Belə deyimlər var: səksəni keçən yüzə 

də gedər, belə gedəni toy-düyünnən apar”.  

Ağır yaslarda evin orta dirəyinə qara bağlanar. “Ağır 

yas” seçilən yasdı. Yalnız yas yiyələri yox, qonum-qonşu, 

məhəllə, kənd, oba adamları bərkdən danışmazlar, yavaş 

yeriyərlər, yasda olanlar da, olmayanlar da dərdi dərd 

yiyəsiylə bu cür bölüşərlər. Ayağı yer tutan “baş sağlığına” 

gedər: “Tanrı o dünyasını versin”, “Başın sağ olsun”, 

“Tanrı toxdaqlığını versin”, “Torpağı sanı yaşa”, “Allah 

soyuqluğunu versin”... 

 Dünyasını dəyişən azyaşlıdırsa ata-anasına deyərlər, 

gedin ölümün acığına yerinizi qəbrstanlıqda salın, elə 

orda özünüzə uşaq düzəldin, əcəlin acığına, yeri boş 

qalmasın. “Ağır yas”da doğrudan da hər şey fərqlidi, hər 
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şey ağırdı. Yasa ağıçı çağırılır, əski çağlaqda buna yuğçu  

deyilib... El arasında ən çox ağıçı-yuğçu kimi yox, “dil 

deyən” kimi işlədilir. Ölənin üstündə “dil deyilməsə” bu 

onun ruhuna hörmətsizlikdi. Bu dili də ağıçılar deyər... Usta 

ağıçılar ağır yaslarda ölənin təsvirin verər, öyər, elə cizgilər 

çızar, elə tellərə toxunar, vay-şivən başlayar: 

Qolu dirsəyəcən düyməli 

Özü eydən öyməli 

Qalxanlı, qolçaqlı, 

Beli qılınclı, xançallı 

Ayağı dizəcən çəkməli, 

Çuxası qara bükməli  

Gəlin gərdəyinə girməyən, 

Yar otağı görməyən 

Balam vay, igidim vay, oğlum vay.. 

 

Ağ geydim, qara saldılar. 
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Yar dedim yara saldılar, 

Altım torpaq, üstüm qaya,  

Gör məni hara saldılar. 

Uca boylum, qara toylum,  

Oğlum, oğlum, oğlum vay... 

 

Qorqud Dədə demiş: “Güz alması kimi al yanaqlar 

dartılıb yırtılar”.  Göz yaşları qana qarışar, “qan 

ağlayarlar”. “Qan ağlamaq” indi də qalıb, yeri gəldikcə 

indi də işlədilir: filankəs “qan ağlayırdı”, “qan ağlatma 

yazıqdı” “qanlı yaş axıtdı” kimi ifadə edilir. Minillikləri 

özündə yaşadan bu cür ifadələr də yarı uçmuş qala 

divarları kimi özündə müəyyən tarixləri yaşadır... 

Dərd indi də var, dərd sağdı, ölənlə ölüb getmir... 

Dərd həmişə sağlamdır. Mən öz yaşımda belə ağır 

mənzərələri çox görmüşəm. Bacım oğlanları bir-birinin 

ardınca qəzaya uğrayıb  dünyalarını dəyişdilər. Mən yasa 

gələndə bacımın qan ağladığını gördüm, gəldiyimi eşidib 

üzünü mənə sarı döndərmişdi, qanlı yaş içində gülümsədi 

birdən-birə. Sonra da yerindən tərpənmədən qollarını 
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qaldırıb içini çəkə-çəkə, öz hıçqırıqlarının ahənginə uyğun 

oynamağa başladı: -Ağ toyunu çaldırammadıq, gəl, qara 

toyunu oynayaq...! 

 Üzünü dırnaqlarıyla qopartmışdı, göz yaşları hələ də 

qanlıydı. “Dərdin acığına oynayacam”, dedi, dərdini 

oynadı... təxminən əlli il qabaq da belə bir yas 

görmüşdüm. On yeddi yaşında bibim oğlu Borçalının 

Bolus Kəpənəkçidən Qaraxaç (Qarakas) yaylağına 

gedərkən qəzaya uğrayıb dünyasını dəyişmişdi. O vaxt 

mən Kəpənəkçi kəndini iç vura-vura bir yerə sancılıb 

qırıla-qırıla tərpənən, oynayan gördüm, ömrüm boyu da 

unuda bilmədim, hərdən-hərdən oxuduğum tarixlərdə 

past gəldim. 

Hörmətli alim Zaur Həsənov “Çar skiflər” əsərində 

qeyd edir: “türklərin əcdadlarının, şərqi köçərilərin dəfn 

ənənələri barədə ən erkən məlumatlar bizə Çin 

mənbəlırindən gəlib çatır. Xunnlar da,”çar skiflər 

kimi...ölənlərin üstündə ağlayarkən üzlərini bıçaqla 

doğrayırlar ki, döyüşçülərin göz yaşları qana qarışsın. Eyni 

şeyi hunlarda da görmək olar. İordan hunların dəfn 

mərasimi barədə xəbər verərək deyir ki, Atillanın ölüm 

xəbərini eşitdikdən sonra hunlar adətlərinə uyğun olaraq 

saçlarını yolur, üzlərini yaralarla eybəcər hala salırdılar. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

Bu belə izah edilirdi ki, ad çıxarmış döyüşçü vəfat etmiş 

çarı arvad kimi ağlayıb sızlamaqla yox,  qanıyla 

ağlamalıdır. Göründüyü kimi hunların bu dəfn adəti 

Herodotun “çar skiflər”in yas mərasimi ilə eynidir.”  

El arasında deyilən “kişi ağlamaz”, “kişi göz yaşını 

göstərməz” kimi ifadələrin də yaranmasının təsadüfü 

olmadığı ortaya çıxır.  

Yazının əvvəllərində “Kül təpənə”, “ başına kül” və 

sair bu kimi ifadələr haqda fikirlərimi söyləmişdim, bir 

daha qeyd edim ki, bu ifadələrin də dərin mənayükü var... 

Bizim alimlərimizdən kimsə, və yaxud kimlərsə, indi 

adlarını xatırlamıram, “kül təpənə” ifadəsini minillərlə 

bundan qabaq türklərin dəfn-yas mərasimləriylə bağlı 

tədqiq etmişdilər. Səhv etmirəmsə araşdırmada deyilirdi 

ki, ölənin yaxınları dəfn mərasimində öz başlarına, daha 

doğrusu, təpələrinə kül tökürdülər, ona görə də “kül 

təpənə” ifadəsi-qarğışı yaranıb. Bu yozumda müəyyən 

uyğunluq olsa da mənə elə gəlir ki, təsadüfilik, quramalıq 

var. “Kül təpənə” ifadəsi ağıçının dil deməyiylə – dil deyib 

ağlamağıyla tutmur, həm adət kimi, həm də daşıdığı 

məna kimi başqa-başqa şeylərdir. Başa kül tökmək, 

ağlayanların üz cırmagıyla və yaxud hamının birdən-birə 
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bir yerə sancılıb oynamağa oxşar hərəkətlər etməsiylə 

bağlı ola bilməz, yasdakı ağrını-acını yaşamaqdan, ifadə 

etməkdən uzaqdır. Yas törəni-şöləni üçün də uyğun, 

yaraşası adət olmadığına görə mənə elə gəlir ki, heç bir 

qaynaqda qeyd olunmayıb. Əlbəttə bunu mütəxəssislər 

daha dəqiq bilərlər...  Ölənin yaxınları bir yox, beş yox, 

yüzlərlə ola bilər, üstəlik  yasdakı adamların hamısı öz 

təpəsinə kül töksə yas məclisində nələr baş verdiyini 

təsəvvür eləmək o qədər də çətin deyil, desəm yəqin ki, 

yanılmaram...Mənə elə gəlir ki “kül təpənə” ifadəsi başa 

kül tökməklə yox, ölənin qəbriylə, basdırıldığı yerlə 

bağlıdır. Herodot “Tarix” kitabında skif çarlarının dəfn 

mərasimi haqqında yazır ki, “...qəbrə həm də qızıl qablar 

qoyulur, sonra qəbir torpaqla doldurulur və üstündə təpə 

(kurqan) yaradılır.(H,1V,71). 

Məncə “Təpənə küllər” ifadəsi həmin mərasimlə, 

mənzərəylə əlaqədardır. Əvvəla deyək ki, kül öz tərkibinə, 

işləndiyi yerə görə torpaqdan fərqlidir. Kül tökülən yerdə 

ot bitməz, alaq-çayır ola bilməz, torpağa baxanda daha 

isti, daha yumşaqdır, həşaratlar, böcək, qurd-quş üçün 

xoşagəlməzdir, küllükdən qaçırlar. Kül qalır, bərkiyir, 

yanmış olduğuna görə hava saxlamır, tez birləşib 

möhkəmlənir... Kül tökülən yerə püşkək deyilsə də daha 
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çox  küllük kimi işlədilir. Belə bir deyim var: “Külü küllüyə 

tökərlər”.  Belə də deyirlər: “Püşkəyi yurd elə sınaqlı olar”. 

Fikrimcə qırğız türklərinin başkəndi olan Bişkək şəhərinin 

adı da həmin sözdəndir. Aldığım məlumata görə nə vaxtsa 

şəhər püşkəklikdə salınıb...    

 Demək istədiyim budur ki, dörd künc qazılan 

qəbirlər əvvəlcə küllə döşənirdi, yuxarıda dediyim 

keyfiyyətinə görə, sonra kül qarışıq torpaqla yerdən 

seçilənəcən doldurulurdu. Elə qəbirlər də olurdu balaca 

təpəciklər qədər qaldırılırdı. Bu ölənin imkanlarından 

asılıydı. Yazının əvvəllərində dediyim “Qaşqa Sərdarın 

təpəsi” buna misal ola bilər. Bu Qaraxaç (Qarakas) 

dağlarının arasındakı düzənlikdə birdən-birə, gözlənil-

mədən qalxan bir diklikdir. Baxan kimi əl işi olduğunu 

bilmək mümkündür. Yüz illər ərzində görkəmini dəyişib, 

ot gətirib. Qardaşım deyərdi, hər dağın öz otu var. “Qaşqa 

Sərdar təpəsi”nin otu isə “kəndi gəlmə”di, yəni  özü 

gələn. “Kəndi gəlmə” yad otlara, - torpaqla, küləklə 

daşınan toxumlardan bitən otlara deyirlər... 

 

*** 
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Deyərlər, ölünü dəfn edib qayıdanda - 

qəbrstanlıqdan çıxanda geri baxmazlar. Geri baxılsa 

kəndin öləni çox olar... 

   

İki xanlı kənd... 

 

(Şərur bölgəsinin Qarabağlar kəndindən məktub.  

1971-ci il) 

 

Belə deyirlər ki, bir kəndin iki xanı varmış. Indi görün, 

nece olar iki xanlı kənd. Bu xanın birinin adı Usub 

ağaymış, birinin adı Cabbar xan. Qurd deyərlər, ağız-ağıza 

yatar, bunlar da elə göz-gözə yatarlarmış. Bir-birinin 

ağzından gözlərini çəkməzmiş ki, görsün kimin ağzından 

nə keçdi. Görənnən göz kirəsi, deyənnən söz kirəsi 

istəyərlərmiş. Kənddə deyərdilər: əkinnən gələn xeyir 

Cabbarnan Usubun, gedən kasıbın. Payları artıq 

düşdüyündən günlərin birində Usub ağa vurub Cabbarı 
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öldürür... Cabbarın adamları yasa ağıçı aparmaq 

istəyirlər.  Elə həmin kəndin də bir ağı deyəni varmış, 

gəlib onu yasa aparırlar. Ağıçı arvadın bir qısqanc əri 

varmış, toyda da qısqanarmış, yasda da. Kişinin həm də 

Usub ağadan da, Cabbar xandan da zəhləsi gedirmiş. 

Istəyir, gələnlərə yox desin, arvada izin verməsin. Yenə 

eldən-obadan ayıbdı, deyir, razılaşır. Amma arvadına 

tapşırır ki, dediklərinə fikir ver, artıq-əskik bir şey desən 

özünnən küs. Nə isə, arvadı ağıçı kimi, özü də elə belə, 

arvadın yanıyla, gedirlər Cabbar xanın yasına. Arvad 

başlayır ağı deməyə. 

 Gül açıbdı, “Dəmilər”in çiçəyi, 

Qana batıb Cabbar xanın birçəyi. 

Yığılıbdı Qarabağlar göyçəyi... 

Ağının elə bu yerində kişi özünü saxlaya bilmir, 

əlində də ağac girir ağı deyilən yerə, arvadının qolundan 

tutub aparır evə: Belə-şelə qızı, sən indi özünə göyçək 

deyirsən? Cabbar xanın hansı yaxşılığına yaraşır bu sözlər. 

Getsin, dalınca da qara daş. 
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Camaat da onların dalınca dağılışırlar. Cabar xanın 

dəfni qalır ailəsinin umuduna. El Cabbar xanı yerdən 

götürmür. 

 

*** 

 

Şəril aşıqlarının yaratdıqları saz havaları var: “Şərili”, 

“Ağır şərili”, “Yüngül şərili”, “Baş şərili”, “Şəril çuxuru”...    

 

*** 

 

Belə deyirlər ki, Şəril bölgələrinin birində Əsəd oğlu 

Zal adında bir igid varmış. İgidin də deyərlər, adı olar, 

varı-dövləti olmaz. Əsəd oğlu Zal da kasıbmış.Bir 

halalıymış(arvadı), bir də özü. bir-birilərini çox 

istəyirmişlər.  

Günlərin birində harda var, harda yox, pristav 

bunlara qonaq gəlir. Pristavın belə bir xasıyyəti vardı, 
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kimin arvadı gözə gəlimlidi, onlara qonaq getməyi 

xoşlayardı. Kənd camaatı bunu bilirdi...Nə isə keçən 

söhbətdi. Əsəd oğlu başdı (ağıllı) adam idi, bilirdi ki, 

pristav xeyirliyə gəlməyib, gözlədi. Gördü arvada əl 

uzatmaq istəyir. Qalxıb dinməz- söyləməz Pristavı 

öldürdü. Gəlib onu tutdular. El-oba yığılıb ona vəkil tutdu. 

Dindiriş vaxtı vəkil qaçdı. Belə deyirlər ki, el böyükü-kiçikli 

yeridi qol zoruna Əsəd oğlunu azad elədi. Ürəyi soyumadı, 

belə bir qoşma da qoşdu. 

 

Araz aşdı deyirlər, 

Qum qaynaşdı deyirlər. 

Əsəd oğlu kasıbdı, 

Vəkili qaçdı deyirlər...     

 

*** 

 

Motal-motal oyunu... 
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Oğlanlar ya qızlar, dəstəylə oturub ayaqlarını 

uzadırlar, Motalçı-Başçı əlindəki çubuqla yüngülcə onların 

ayaqlarına vura-vura oyunun mahnısını oxuyur. 

 

  Motal-motal dərzi motal, 

  Ellər atar, qaymaq tutar, 

  Çillə çilik, yeddi milik. 

  Əmim oğlu, çinar boylu, 

  Bir ağac aldı, 

  Haldırım, dedi, huldurum dedi, 

  Ye,iç dedi, qurtul dedi, 

  Vur nağara, çıx qırağa...  

  

Sonuncu söz kimə düşərsə, deyərlər:  

-Qarğasanmı? Quzğunsanmı? 
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Qarğa desə qarr, eləməlidi, quzğun desə qurr 

eləməlidi... Beləcə, dəstə ayağa durana kimi oyun davam 

edir... 

 

*** 

 

Məsəl var: “suyun üzü düzdü” yəni su, əyri qalmaz, 

əyri qabda da düz dayanır. Xalq da, cəmiyyət də elədir, 

yaratdıqları bir tərəfli, daha doğrusu, bir yanlı deyil, 

yaşadığı, dolaşdığı yerlərə, torpaqlara, ərazilərə özününkü 

edib ata-anası kimi sevməsə ad verməz, yurd-yuva bilib 

sazına-sözünə gətirməz. Sazında-sözündə hansı 

ucalıqlarda dayanırsa, dünyaya baxışlarıyla, görüşləriylə 

hansı səviyyədədisə, mətbəxində də o səviyyədədir... 

Bütün ömrüm boyu bunları, bu dediklərimi, bu 

qeydlərimi bilən adamlarla oturub durmuşam. Başımı 

qaldıranda çoxunu sağ görmədim, onlar mənim bu 

səpgidə bilmədiklərimi bilənlər idi; bilmədiyimi 

öyrənəcəydim, ama heç birini tapa bilmədim... İtgi, 

gecikmək, yuxarıda dediyim kimi vaxtında görmədiyim bu 
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iş Molla Nəsrəddinin küləkli havada qovud yeməyi kimi 

bir şey oldu, çox şeyləri sonacan öyrənə bimədim... 

El arasında belə bir deyim var: “mən ölü, siz qalı...” 

yəni mən də dünyanı tutub durmayacam, günlərin birində 

“köçümü çəkəcəm”, Siz, Azərbaycan türkləri kimi 

əbədisiniz, -həmişə yaşarsınız, bütün səmimiyətimlə 

deyim ki, bunlarsız,- qeyd etdiyim bu həyat yaradıcılığını 

bilməsək pis görükəcəyik; pis görükəcəksiz! Axıra-sona 

əliboş çıxacaqsız. Heç kəs əlində, dilində olanı Sizə 

verməyəcək, versə belə, heç vaxt verdiyi sənə 

bənzəməyəcək. Onun istədiyi sənin ona bənzəməyindi. 

Sən məni düzgün anla, bu gün sən nehrə çalan deyilsən, 

ayran alan deyilsən, motal tutan deyilsən, çünki Vaxt o 

vaxt deyil. Bir onu bil ki, sən ancaq özündə güclüsən, 

özünə sığın. Səni əhatə eləyən qonşular bunu bilir, bütün 

çalışdıqları səni səndən uzaqlaşdırmaqdır. Bildiklərini 

unutdurmaq, yaddaşını silməkdi. Sən ərəb minilliyində 

ərəb oldunmu, bu keçən iki yüz ilin içində rus ola bildinmi 

ki, indi də avropalı olmaq haqqında düşünənə oxşadırsan 

özünü?!  

Bir də deyirəm ki, gündən günə gözəlləşən iri 

addımlarla gələcəyə qoşan baş şəhərimizdə yeni tikilən 

binalara, şadlıq saraylarına, ticarət mərkəzlərinə, mühüm 
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obyektlərə bu nə adlardı qoyuruq, nə olsun ki, Bakı şəhər 

icra hakimiyyəti fikir vermək iştəmir, nə olsun ki, Bakı 

Şəhər İcra hakimiyyətində anlaşılmaz əllər var. Belə 

olmasaydı üstümüzə yürüyən bu cür yabançı adların 

qarşısı alınardı. Cox zaman belə şeylərə, xırda 

məsələlərdi, deyib fikir verilmir. Amma bilək ki, sonda baş 

verənlər; göz görə-görə əriyib yox olmalar, azalıb az 

qalmaq, milli xarakterin ölməsi-itməsi, öz yurdunda 

özünü yad hesab etmək, özünə özününkülər arasında yer 

tapmamaq, ataya-anaya, dədə-babaya həqarət, 

bəyənməmək, doğma dilini unutmaq kimi zədələrə, 

ağrılara gətirib çıxardır; nece ki, bunun nəticələrini görə-

görə gəlirik... 

Deyir, “bazara girdin, gözü qıpıq, sən də ol gözü 

qıpıq”. Mən bu dədələr sözünü hər yerdə, hər zaman ayıq 

ol, vaxtı anla, keçən hər bir ana dəyər ver, mənasında 

anlayıram... 

Xalqın yaratdıqları da yurd yerlərimiz, yaylağımız, 

qışlağımız, çiçəyimiz, otumuz kimi bizə qalandır, heç 

şübhəsiz bizdən də keçib gedəcək və bilək ki, xalqın sənət 

əsərləri də təbiətin yaratdıqlarına bənzədiyinə görə 

əbədidir...Amma doğru olan odur ki, yerindən oynayan 

hər şeyin, təzədən yerinə qayıtmağı çətindir, qayıtsa da 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Mövlüd Süleymanlı            “And olsun, əsrə…” 

öz yerində görünmür; həmişəki şax yerişi axsamağa 

başlayır, bizim milli tariximiz haqda yazdığımız əsərlər, 

etdiyimiz tarixi gedişlər kimi. Yad hay-küylərə aldanıb 

gedirsən, səs özünü ifadə etmir, xəbərimiz olmadan yad 

havalar çalıb, yad havalara oynayırıq. Qıraqdan baxanlar 

da rahatlaşıb, - həə, bunlar artıq onlar deyil, - belə deyib, 

gülümsəyib əl çalırlar ki, oynamağımız uzun çəksin... 

Beləcə, bizi yerimizdən oynatdılar. -Siz gəlməsiz. Qafqaza 

da gəlməsiz, Sibirə də. Volqa - İtil çayı sahillərinə də, 

Ötükən yaylalarına da, Xəzər qıyılarına, Balkana, 

Anadoluya...Hər yerə gəlməyik. Bəs, hər yerə hardan 

gəlmişik? Bu yaratdıqlarımızı harda yaratmışıq? Bəs, niyə 

yer üzünün yarıdan çoxu hələ də bizim dildə adlanır? 

Dünya dillərindəki türkcə izlər niyə var?!  

XI əsrin gürcü tarixçisi Leonti Mraveli yazır ki, üç min 

ildi, Kartlidə xəzər dilində danşılır (xazarauli) Xəzər dili de-

yəndə hörmətli tarixçi hansı dili nəzərdə tutur? 

Düşünək... Əgər xəzər dili bizim indiki azərbaycan türkcəsi 

deyil, başqa dildisə başqa dilin niyə izləri qalmayıb. Belə 

deyildisə, bizim eradan da min-min illər o yandan 

başlayaraq bu yaxın zamanlaracan, elə indinin özünəcən 

niyə Qafqazda, anlaşma dili, ortaq danışıq dili azərbaycan 

türkcəsiydi... 
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Bir sözlə, bu gün etiraf etməliyik ki, qısqanclıqla 

yanaşdığı doğru tarixləri oğurlayan xalqlar var, olub, elə 

zənn edirəm ki,olacaqdır.  

Tarixi hadisələrin məzmununda yaşayan, daha 

doğrusu, bu hadisələri, bu hekayətləri yaradanlarsa 

təəssüf ki, yaratdıqlarını qorumaq haqda  düşünmür. 

Bilmir ki, bu yaratdıqları elə əslində onun Tarixidir.  

Tarix bir başa keçmişlə bağlı olsa da daha çox 

gələcək deməkdir... ayağını qoyduğun yerdə hələ tarix 

yoxdur, tarix bir addım qabaqdadır. Sən xalq olaraq bu 

addımı necə atırsan? Bu arada, atılan tarixi addımların 

arasında yapılıb, qurulanların yıxılması da var, tikilməsi 

də. Bütün hallarda bu tarixi addımlar yer üzünün 

mənzərəsini dəyişdiyi kimi mənasına da əl gəzdirib və 

gəzdirməkdədir... 

Yüzilliklər, minilliklər boyu saxtakarlıqlara qarşı 

çıxmış, obyektiv söz demiş, haqqı arada görmüş bəşər 

dahilərinin,- yer üzünün böyüklərinin  olduğunu  bilirəm, 

zaman-zaman tarixi həqiqətləri qoruyanların yazdıqlarını 

oxumuşam, tanıyıram və indi onlara üz tutub bidirirəm ki, 

bu mənada yer üzünün ən çox talanan-yağmalanan, içi, 

dəyərləri qarət olunan, adına böhtanlar deyilən, indinin 
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özündə də yalanların, haqsızlıqların əsirinə çevrilən, kağız 

üzərində tikilmiş Şura hökümətinin azərbaycanlılar dediyi 

Azərbaycan türkü adında möhtəşəm  bir  xalq var...     

Təbiyət-Varlıq-Yaranış bütün hallarda öz qanunauy-

ğunluqlarıyla bərqərardır, bu qanunauyğunluqlarsa 

əslində bir sirr məktəbidir ki, adına fərqinə vardıq, 

varmadıq həyat məktəbi deyilir. Sirrlərin açılması isə tarix 

oğrularının ziyanına, sirr yiyəsininsə xeyirinədir? Gərək bu 

srri anlamağa çalışasan, gərək bu həyat məktəbindən 

keçməyi bacarasan... 

Mən bu qənaətdəyəm ki, Azərbaycan türkləri 

minilliklər boyu bu mənada çox ciddi məktəblər yaradıb; 

tərbiyə, əxlaq dünyagörüşü, münasibətləri dərk etmək 

baxışları, təbyəti-yaranışı anlamaq dərslikləri var. Onun 

yaratdıqları da təbiətin yaratdıqlarına oxşayır... Bu xalq 

Yaranışın həmişə hərəkətdə olduğunu bilir və özünü də 

bu hərəkətin-getməyin-ritmin-döyüntünün bir hissəsi, bir 

vintciyi hesab edir, bu anlayışla da işini görür... Həmişə də 

belə olub, miniliklər boyu belə yaşamağı bacarıb. Ona 

görə də yer üzünün qüzeyində yaşayan türklə güneyində 

yaşayan türkün yaşam tərzində o qədər fərq yoxdur, çün-

ki onları birləşdirən danışdığı dildən, tapındığı, ibadət et-

diyi dindən başqa arada daha əsas olan TƏBİƏT-təbiətin 
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qanunları dayanır, dindən öncə özünü təbii qanunlarla 

idarə etməyi bacarıb... Göy üzünü Günəşiylə, Ayı, 

ulduzuyla bir yerdə, yer üzünü bütün olanlarıyla-dağı,daşı, 

suyu, torpağıyla, aranı, yaylağıyla  bir yerdə anlayıb 

yaşayıb ki, bu da harda, hansı məkanda ömür sürürlərsə 

sürsünlər bu duyğular onları bir-birilərinə bağlı bir və 

bütün saxlaya bilir... 

 

 

 

SON 
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