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DĠQQƏT 

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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Етибар Кяримли 

 

1969-ъу илдя Бакынын Бцлбцля гясябясиндя анадан 

олмушдур. Бакы Дювлят Университетинин филолоэийа 

факцлтясини битирдикдян (1996) сонра Москвайа кючмцш, 

орда тящсилини давам етдирмякля йанашы, бу шящярдя 

йарадылмыш илк диаспора тяшкилатларымыздан бириндя 

чалышмышдыр. Ейни заманда, «Дан улдузу» гязетиндя 

чап олунмуш илк щекайяси (1989) иля башлайан 

йарадыъылыьыны Москвада да давам етдирмишдир. 

Азярбайъана гайытдыгдан сонра мцхтялиф гязет вя 

журналларда («Азярбайъан», «Улдуз», «Гобустан», 

«Ядябиййат гязети», «Халг», «Республика», «Ядалят», 

«525-ъи гязет», «Айна», «Азадлыг» вя с.) елми, 

публисистик вя бядии йазыларла чыхыш етмишдир. 2001-ъи илдя 

Азярбайъан диаспорасынын бир сыра актуал проблемлярини 

арашдырмайа ъялб едян «Азярбайъан диаспору: 

нязяриййя вя практика» китабы ишыг цзц эюрмцшдцр.  
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Atam Xanməmməd Böyükağa oğlunun əziz xatirəsinə 

ithaf edirəm 
 

 
Ədəbi prosesə keçən əsrin 90-cı illərindən daxil olmuĢ 

yazıçı, publisist Etibar Kərimlinin bu kitabına 

yaradıcılığının ilk on beĢ ili ərzində qələmə aldığı 

povestlər, hekayələr, bədii oçerk və esselər daxildir. 

Mövzu və süjet rəngarəngliyi ilə seçilən povest və 

hekayələrdə əsas hadisələr Bakının ġor gölü ətrafı 

qəsəbələrində - müəllifin obrazlı dillə ġor qırağı 

adlandırdığı məkanda baĢ verir. Əsas qəhrəmanlar 

müxtəlif xarakterə, dünyagörüĢə, peĢəyə, yaĢa, sosial 

statusa malik insanlardır və onları birləĢdirən bu ümumi 

yer hansısa konkret gölün deyil, özünün xüsusi qayda-

qanunları ilə yaĢayan metaforik bir Dünyanın qırağına 

çevrilir. Bədii oçerk və esselərdə istər ölkəmizdə, istərsə 

ölkə hüdudlarından kənarda yaĢayan soydaĢlarımızı son 

zamanlar narahat edən problemlər diqqət mərkəzinə 

çəkilir, onların həlli istiqamətində müəllifin mövqeyi 

açıqlanır.  
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Ġki misranın ardınca 

 

Yanılmıramsa, üçüncü sinifdə oxuyurdum. Hər halda ibtidai 

sinif Ģagirdi olduğumu dəqiq deyə bilərəm. Səbəbini az sonra 

siz də biləcəksiz. O zaman abunəylə aldığımız qəzetlərdə, 

jurnallarda bəzi orta məktəb uĢaqlarının Ģeirlərinə rast gəlib, hər 

dəfə təəccüblənirdim. Təxminən belə düĢünürdüm ki, 

həmyaĢıdlarım Ģeir yazırsa, mən niyə yaza bilmirəm? Mən də 

əlaçı idim. Yadımdadır qəzet-jurnallarla yanaĢı, oxuduğum 208 

saylı məktəbin kitabxanasında mütəmadi kitablar götürüb 

həvəslə mütaliə edirdim. Amma nədənsə Ģeir yazmırdım. 

Bildiyim qədər bu sual Ģüurlu insan kimi məni narahat edən ilk 

ciddi sual olmuĢdu. Görünür bədii söz demək istəyi də elə o 

zamandan yaranmıĢdı içimdə. YaranmıĢdı və günü-gündən 

güclənirdi. Nə baĢınızı ağrıdım, nəhayət, gözəl günlərin birində 

həmin iki misra yarandı. Heç özüm də bilmədim hardan, necə... 

 

  QıĢ qurtardı, gəldi yaz. 

  Hər tərəf atlas-atlas. 
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  Bu misralar öz-özündən, yoxdan var oldu. Sonra onların ardını 

qoĢdum, uydurdum və iki-üç bəndlik Ģeirə oxĢayan bir Ģey 

düzəltdim. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Ġndi mən də 

fotoĢəkillərini mətbuat səhifələrində gördüyüm həmin 

uĢaqlardandım. O da yadımdadır ki, xeyli vaxt heç kimə heç nə 

demədim. Gizlətdim yazdığımı. Amma bir gün bibim qızı (o da 

Ģeir yazırdı) evimizdə necə oldusa ədəbiyyatdan, poeziyadan 

danıĢanda yaxınlaĢıb, utana-utana yazdığımı göstərdim. O da 

oxudu və... gözləri birdən-birə parlamağa baĢladı. Sonra ata-

anamla mənim haqqımda nəsə uzun-uzadı danıĢmağa, bəzən də 

məhz o iki misranı sitat gətirməyə baĢladı. Həmin gün deyilən 

sözlərdən yalnız iki cümlə olduğu kimi yaddaĢıma həkk 

olmuĢdu: "Bu iki misra nəinki ibtidai sinif Ģagirdi üçün, hətta 

böyüklər üçün də çox yaxĢı misralardı" (ona görə yazırdım ki, 

ibtidai sinifdə oxumağım dəqiq yadımdadır). 

  Ġllər keçdi. Həmin misralar əvvəlcə bənd-bənd Ģeir, sonra 

səhifə-səhifə nəsr parçalarına çevrildi. Onların davamını 

gətirmək üçün müxtəlif insanların, ayrı-ayrı hadisələrin, 

füsunkar təbiətin, ümumiyyətlə, Allahın yoxdan var etdiyi bir 

çox maraqlı varlıqların ardınca düĢməyə baĢladım. Eyni 
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zamanda, məktəbimizin balaca kitabxanasından tutmuĢ, 

qəsəbəmizin, rayonumuzun, Ģəhərimizin, respublikamızın, 

keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqının ən böyük kitabxanalarına qədər çox 

gəzib-dolaĢdım. Bəzən burnum girməyən yerlərə baĢımı 

soxdum, od kimi isti predmetlərə əlimi vurdum və bunlara görə 

ziyan çəkdiyim vaxtlar da az olmadı. Amma nəticədə bir gün 

ayılıb gördüm ki, əlimin altında o iki misranın ardınca yazılmıĢ 

xeyli yazı var və o "xeyli"nin bir qismi də məhz bədii 

yazılardır: bəziləri ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif qəzet və 

jurnallarda iĢıq üzü görmüĢ, digərləri isə otağımdakı rəflərdə 

yatıb qalmıĢdı. Onları elə bundan sonra da arxivimdə 

saxlamağa davam edə bilərdim. Çünki həmin rəflərdə 

əlyazmalarımla yanaĢı, ġekspirin, Servantesin, Balzakın, 

Hötenin, Tolstoyun və b. neçə-neçə dahinin kitabları durub 

sakit-sakit mənə baxırdı və sanki onların gözləri qarĢısında 

hansısa iddiaya düĢməyi, nə deyirsiz-deyin, heç vaxt özümə 

sığıĢdırmamıĢam. Digər tərəfdən, bəzən düĢünürdüm ki, birdən 

nəĢr etdirəcəyim kitab ölkəmizin hansısa ucqar guĢəsində, 

hansısa orta məktəb Ģagirdinin əlinə keçdi və o Ģagird həmin iki 

misranı, onların ardınca yazılanları oxuyub, özünə sual verdi ki, 

"bəs niyə mən bunlardan yaza bilmirəm?" Sonra da əlinə qələm 
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alıb, baĢladı yavaĢ-yavaĢ havadan, sudan, göydən, yerdən 

misra-misra, bənd-bənd, səhifə-səhifə sözləri, cümlələri süzüb 

çıxarmağa, onlardan Ģeirlər, poemalar, romanlar yaratmağa - nə 

qədər gözəl olardı! Yalnız buna görə adını çəkdiyim və 

çəkmədiyim dahilərin kitablarına ərkyana göz vurub (əminəm 

ki, onların ruhu məni üzrlü sayar), bədii yazılarımı kitab 

halında qarĢınıza çıxarmaq qərarına gəldim. Həm də maraqlıdır, 

görəsən, sonradan yazdıqlarım sənətkarlıq səviyyəsinə görə 

həmin iki misradan çoxmu uzağa getmiĢlər? Bu suala doğru-

düzgün cavab vermək sizlərin üzərinə düĢür, əziz oxucular. 

                                                                                                                              

Etibar Kərimli 
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Ġmprovizasiya 

 

Həyata və azadlığa yalnız onlar uğrunda hər gün döyüşə 

gedənlər layiqdirlər. 

İ.V. Höte. 

 

 

1990-cı ilin son yanvar günləri idi. Soyuq olsa da qar hələ 

yağmamıĢdı. Yollar tərtəmiz, qupquruydu. QıĢ sanki bu il 

cənub Ģəhərinin sakinlərindən bir qədər çəkinirdi. Bərk üzünü 

göstərmir, heç kəsə əlavə çətinliklər yaratmaq istəmirdi. Onsuz 

da yaradan yaratmıĢdı. Bunu təbiət də köks ötürərək anlamıĢdı.. 

Hər tərəfdə soyuq Ģimal küləkləri əsirdi. Onlar da olmasaydı, 

insanlar hazırda qıĢ fəslində yaĢadıqlarını, yəqin ki, çətin ayırd 

edərdilər.   

AxĢamüstü artıq evdə duruĢ gətirə bilmədi. Küçəyə çıxıb, 

həyət darvazasını bu dəfə arxasıyca ehmalca cəftəylə bağladı. 

Qapını açıq saxlayanda külək çırparaq gurultu qoparır, anası da 

evin içində yerində dik atılırdı. Neçə dəfə az qala yalvara-

yalvara xahiĢ eləmiĢdi ki, bayıra çıxanda qapını cəftələsin. Hər 

dəfə də yadından çıxırdı. Bu gün nədənsə...  
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Elə qapının ağzındaca ətrafa boylandı. Küçədə heç kim 

yoxdu. 20-sindən sonra elə bil məhəllənin neçə illik adətləri də 

dəyiĢmiĢdi. Əslində, indilər hamı üçün ictimai vaxt sayılırdı. 

UĢaqlar məktəbdən qayıdıb kiminsə evinin qarĢısında futbol 

oynayir, böyüklər iĢdən sonra qayıĢlarının altını möhkəmlədib, 

məhlədəki skamyaların birində toplaĢır, gün ərzində baĢ vermiĢ 

maraqlı hadisələri danıĢıb canfəĢanlıqla müzakirə edirdilər. 

Hazırda isə havada uçuĢan sallofan zibil paketlərindən savayı 

heç nə gözə dəymirdi. Evə qayıtmaq istəmirdi. Bir yerdə boĢ-

bekar oturmaqdan, ən yaxĢı halda televizora baxmaqdan 

bezmiĢdi artıq. Çarə yoxdu, Univermaq tərəfə getmək lazımdı. 

Bəlkə orda tanıĢ uĢaqlardan kimsə əl-ayağa dolaĢdı. 

Yekə bədəni titrəyib, ağır tonnajlı gəmi kimi ləngər vura-

vura hərəkətə gəldi. Maraqlı yeriĢi vardı. Addım atarkən hər 

dəfə beli bükülüb açılır, elə bil qarĢıdan gələnlərə təzim edirdi. 

Hər iki əlini həmiĢə Ģalvarının ciblərinə salır, orda yumruqlarını 

düyünləyib yana çəkir, bu zaman onsuz da enli olan Ģalvarı bir 

az da genlənərək eninə doğru tarım vəziyyətə düĢürdü. Qarnı 

isə içinə su doldurulmuĢ rezin Ģar kimi yuxarı-aĢağı yırğalanır, 

qara köynəyindən pırtdayıb bayıra çıxmaq istəyirdi. Uzun 

saçları tez-tez dağılırdı və ara-sıra toppuĢ əlini alnına aparıb 
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üzünü yumĢaq tellərdən azad etmək məcburiyyətində qalırdı. 

Anası həmiĢə danlayırdı ki, baĢqalarına dəlləklik edir, amma öz 

saçını-baĢını düzəməlli sahmana sala bilmir. YaĢlı adamdı, 

dəbdən-zaddan baĢı çıxmırdı. Bilmirdi ki, bu saç formasını 

məxsusi olaraq özüyçün yaratmıĢdı. Əslidə, yaratmıĢdı demək 

bir az ĢiĢirtmək olardı. Klassik saç formalarından biri üzərində 

azacıq improvizasiya edərək, hələ peĢə məktəbindən tanıdığı 

bərbər yoldaĢlarından birinə yerli-yataqlı baĢa salmıĢdı. Sonra 

da hər dəfə yanına gedib düzəltdirirdi. 

 Məhəllənin tinindən burulub əsas avtomobil yoluna təzəcə 

çıxmıĢdı ki, yenə həmiĢəki qurd hardansa gəlib beyninə girdi. 

Son günlər əcaib bir sual haqqında düĢünməkdən bezmiĢdi 

artıq: o dünyada, daha doğrusu, cənnətdə bərbərxana var, ya 

yox? Nə qədər gülməli olsa da bu fikri özündən uzaqlaĢdıra 

bilmirdi. Neçə gündü televizorda, qəzet səhifələrində onların 

fotolarını göstərirdilər. Demək olar hamısının üzü tüklü, 

bəziləri saqqallı, bəzilərinin saçları onlara yaraĢmayan Ģəkildə 

uzun. HəmiĢə də belə vaxtlarda qeyri-ixtiyari gedib onları son 

mənzilə yola salanlara təmənnasız bərbər xidməti təklif etmək 

istəyi yaranırdı içində.Bir qədər sonra isə təəssüflənərək baĢa 

düĢürdü ki, bu mümkün olan iĢ deyil. Bəlkə həmin əcaib sual 
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da bundan sonra ortaya çıxmıĢdı? Doğrudan da maraqlıdı axı 

bunu dəqiqləĢdirmək.Cənnət deyilən yer real mövcuddursa, 

bərbərxana olmayan yerdə insanları baĢdan-ayağa tük-saqqal 

basar. Bundan sonra orda necə rahat, mollaların dediyi kimi, 

Ģad-xürrəm yaĢamaq olar? Neçə dəfə dini bayramlarda, elə adi 

günlərdə də Ağabala bəy məscidində, Ġmamzadədə olmuĢdu, 

amma bircə dəfə də nə axundun, nə baĢqa hansısa mollanın bu 

haqda nəsə dediyini eĢitməmiĢdi. Keçən dəfə hətta istəmiĢdi 

məhəllənin namaz qılan uĢaqlarından soruĢsun, amma son anda 

cəsarəti onu tərk eləmiĢdi. QorxmuĢdu ki, yenə düz baĢa 

düĢməzlər, gülüb ələ salarlar. Onsuz da həmyaĢıdlarının çoxu 

hər dəfə səhv baĢa düĢdükləri sözlərinə, hərəkətlərinə görə onu 

qızbibi, anasının ətəyindən yapıĢıb qalan, üstəlik baĢdan da bir 

az seyrək sayırdılar.   

O dünya ilə əlləĢə-əlləĢə nə vaxt gəlib Univermağın 

ikimərtəbəli binası qarĢısına çıxdığını heç özü də hiss etmədi. 

Yalnız burda bütün müĢkül sorğu-suallara son qoyuldu. Çünki 

nəzərləri istər-istəməz maĢın yolunun kənarında yerləĢən evə 

iliĢib qaldı. Qəribədir, görəsən az öncə darıxdığına görəmi 

evdən bayıra çıxmıĢ, sonra da məhz Univermaq istiqamətinə üz 

tutmuĢdu, yoxsa bu evi bir daha görmək istəyi yaranmıĢdı 
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ürəyinin hansısa ucqar guĢəsində? Bu sualı indi kim ona 

versəydi, yəqin ki, düz-əməlli cavab ala bilməyəcəkdi. 

Rozanın evi idi. Dünən elə bu vaxtlar olardı. Qız 

yaxınlıqdakı ərzaq dükanından çıxıb, hər iki əli paketlərlə dolu 

evinə qayıdan zaman toqquĢmuĢdular və paketlər dağılmıĢdı. 

Heç özü də bilməmiĢdi ki, nə vaxt əyilib yerə səpələnmiĢ 

meyvə-tərəvəzi yığmağa baĢlamıĢ, sonra da onları daĢımaq 

üçün köməyini təklif etmiĢdi. Atası azərbaycanlı, anası erməni 

olan məĢhur ġor qırağı gözəli də tanımadığı bu çaĢqın, amma 

çaĢqınlığı ilə son dərəçə Ģirin görünən toppuĢ oğlanın 

gözlənilməz təklifinə yüngülcə etiraz etməyə çalıĢmıĢdı. Bu 

vaxtadək heç kimdə görmədiyi maraqlı saç formasına gözucu 

nəzər salandan sonra gülümsünüb, “Oy, lazım deyil... ni tijelo... 

ya sama” desə də Səfər o dəqiqə anlamıĢdı ki, bunu elə-belə, 

nəzakət xətrinə deyir. Paketləri həmən əlindən alıb, düz 

evlərinin həyət qapısına qədər gətirmiĢdı. Ordan o tərəfə, yəni 

əvvəlcə həyətin, sonra da evin içinə Roza artıq zorla, qolundan 

dartıĢdıra-dartıĢdıra çəkib aparmıĢdı. Bir xeyli xahiĢ-minnətdən 

sonra bir fincan pürrəngi çaya da qonaq etmiĢdi. Sonra çay içə-

içə ordan-burdan söhbət eləmiĢdilər. Roza tələbəlik, o da peĢə 

məktəbində oxuduğu illərdən. Hətta sevdiyi qızın olub-
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olmadığını da soruĢmuĢdu. Nədənsə əmindi ki, evli deyil. Özü 

də elə qəribə tonda soruĢmuĢdu ki, sanki sabah havanın necə 

olacağını xəbər alırdı.O isə utandığından az qala girməyə siçan 

deĢiyi axtarmıĢdı. Ancaq onu edə bilmiĢdi ki, tələsik çayı 

baĢına çəkib, aradan çıxmıĢdı  

Ġndi dünənki hadisələr yadına düĢdükcə, nədənsə, içində bu 

vaxta qədər ona yad olan dolaĢıq hisslər baĢ qaldırırdı. Qarnı da 

birdən-birə ağrımağa baĢlayırdı. Bu günə qədər hər dəfə qarnı 

ağrıyanda, səbəbini özü asanlıqla tapa bilirdi. Ya keyfiyyətsiz 

ərzaqlardan olurdu, ya da bayat yeməklərdən. Amma indi düz-

əməlli baĢ aça bilmirdi. Bir Ģey dəqiq bəlli idi ki, az əvvəl evdə, 

məhəllədə onu sıxan əhval-ruhiyyə birdən-birə yox olub 

getmiĢdi. Əvəzində nəsə baĢqa Ģey peyda olmuĢdu. Üzündə 

xəfif təbəssüm yaranmıĢdı, məsələn. Görəsən Roza həmin 

görüĢdən sonra nə etmiĢdi? Yəqin tələsik evdən qaçmasına 

xeyli gülüb. Evli olmadığımı görəsən hardan bilmiĢdi? Hər 

halda xarici görünüĢümdən ən azı 25-26 yaĢ vermək olardı. Bu 

yaĢda isə, anam demiĢkən, mənim tay-tuĢlarım oğul-uĢaq sahibi 

olurlar. Bəs sevdiyim qızın olub-olmaması onu niyə belə 

maraqlandırırdı? Bəlkə onda da mənə qarĢı nəsə... Yox, yox, 

ola bilməz. Tək bizim kəndin deyil, bütün ġor qırağının ən 
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bərkgedən oğlanlarını çeçələ barmaçında oynadan qız ona qarĢı 

ilk görüĢdən nə hiss edə bilərdi ki? Olsa-olsa adicə maraq, 

vəssəlam. 

Univermağın ətrafında hələ də tanıĢ kimsə gözə dəymirdi. 

Bir yerdə durmaqdan yoruldu. Binanın önündən keçib geriyə, 

məhəlləyə qayıtmaq istəyirdi ki, giriĢdəki yoğun daĢ sünunlara 

yapıĢdırılmıĢ əl yazılı dəftər vərəqi diqqətini çəkdi.  

 

MİLLİ QURTULUŞ PARTİYASI ƏMİRCAN ŞÖBƏSİNİN 

BƏYANATI 

Əziz qəsəbə sakinləri! Vətən torpağı işğal 

altındadır.Düşmənlərimiz güclü, qəddar və məkrlidir. Onların 

məqsədi dünya ictimaiyyəti qarşısında xalqımızı əzmək, 

sındırmaq, özlərinin əbədi quluna çevirməkdir. Bu 

məqsədlərinə nail olmaq üçün bizi son nəfərimizə qədər 

qırmağa, ən yaxşı halda həbsxanalarda çürütməyə hazırdırlar. 

Yanvar hadisələri buna qanlı sübutdur. Amma bu alçaq sövda 

baç tutmayacaq. Damarlarında Babəkin, Xətainin, Cavad xanın 

qanı axan övladlarımız hələ yaşayırlar. Üstümüzə ən müasir 

silahlarla gələnləri biz Misri qılıncımızla geri qaytaracağıq. 

Bunun üçün bütün məhəllələrdə pərakəndə şəkildə ayrı-ayrı 
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mübariz insanlar tərəfindən yaradılmış kiçik qrupların 

fəaliyyətini birləşdirmək lazımdır.Bu çətin və məsuliyyətli 

vəzifəni öz üzərimizə götürmək üçün bütün imkanlarımız var. 

İnanın ki, düşmən nə qədər qüvvətli olursa-olsun, birgə 

mübarizəmizlə doğma vətən torpağında azadlığı, haqqı və 

ədaləti bərpa edə bilərik. Yaşasın müstəqil Azərbaycan!  

 

UĢaqlıqdan vurub-yıxmaqla, atıb-tutmaqla arası yoxdu. 

Məhəllənin oğlan uĢaqları yığıĢıb “dava-dava”, “ənzəli” 

oynayanda o, qızlarla “bənövĢə-bənövĢə”, “ipattı” oynayırdı. 

Buna görə hətta ən yaxın qohumlarının da gülüĢ obyektinə 

çevrilirdi. Odur ki, oxuduqlarının elə bir təsiri olmadı. Yenə 

əllərini cibinə saldı, Ģalvarını eninı tarım çəkib uzaqlaĢdı. 

 Məhəlləyə kəsə yoldan yox, maĢın yolunun kənarı ilə 

getmək qərarına gəldi ki, yolüstü iĢ yerinə də dəysin. ġəhərin 

mərkəzini ġor qırağı kəndləri ilə birləĢdirən “Tramvaynı” 

küçəsinin kənarında yerləĢirdi bərbərxanası. PeĢə məktəbini 

bitirəndən sonra anası öz qardaĢından, yəni dayısından xahiĢ 

eləmiĢdi ki, iĢə düzəlməyinə kömək etsin. O da Orconikidze 

rayonu ĠaĢə xidməti mərkəzinin müdiri ilə danıĢıb bura təyin 

etdirmiĢdi. Əslində, dayısının hər dəfə balaca çətinlik yaranan 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

kimi o dəqiqə evlərində peyda olması, hər fürsətdə uzun-uzadı 

nitqləriylə baĢına ağıl qoymağa giriĢməsi ürəyindən deyildi. 

Neçə dəfə buna görə anası ilə mübahisə də eləmiĢdi. Amma 

çarə yoxdu. Ailənin ağsaqqalı o sayılırdı. 

Atasını xatırlamırdı. Xatırlaması, əslində, mümkün də 

deyildi. Çünki anasından öyrənmiĢdi ki, heç bir yaĢı tamam 

olmamıĢ onları atıb yoxa çıxıbmıĢ. O vaxtan üzünü yalnız 

fotoĢəkillərdən tanıdığı həmin adama qarĢı nifrətdən baĢqa heç 

nə hiss etmirdi. Atasız böyüməyə məcbur etmiĢdi onu. Bu nə 

deməkdi? Məhəllədə yaĢayan tək oğlan uĢaqları üçün çox Ģey. 

Məsələn, uĢaqlıqdan bilirdi ki, küçədə-bacada kiminləsə davası 

düĢsəydi, güvənəcəyi heç kimi olmayacaqdı. Anası məhz bu 

üzdən uzun illər boyunca hər dəfə evdən bayıra çıxanda təkrar-

təkrar xatırladırdı ki, nadinc uĢaqlara qoĢulmasın. O da anasının 

sözünə baxan bütün ağıllı uĢaqlar kimi həmiĢə pisoxuyan, 

davakar oğlanların dəstəsindən mümkün qədər uzaq gəzməyə 

çalıĢmıĢdı və ona görə elə həmin uĢaqlar tərəfindən ələ 

calınmıĢdı. Bunun günahını da, əlbəttə ki, neçə illər əvvəl it-bat 

olmuĢ, onu güclü kiĢi – ata, qardaĢ dayağından məhrum 

buraxmıĢ həmin adamda görürdü.  
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ĠĢ yerinə çatıb, qapını özünə tərəf çəkdi. Açılmadı. Ġçəridən 

bağlamıĢdılar. Artıq neçə gündü ki beləydi. Raykomun tapĢırığı 

ilə rayon Ġcrakomu bağlatmıĢdı. Tanklar həmin gecə küçədən 

keçəndə ətraf binalara gözəgəliĢi bir neçə avtomat darağı 

boĢaltmıĢdılar. Güllələrdən bir neçəsi də bərbərxanasına tuĢ 

gəlmiĢdi. Özü də bayır tərəfdən divara necə dəymiĢdilərsə, 

içəridəki suvaq çox yerdə tökülmüĢdü. Odur ki atəĢə tutulmuĢ 

bütün binalar kimi, buranı da təmir etmək göstəriĢi verilmiĢdi. 

Amma di gəl bir həftədən çoxdu ki, iki nəfərin güclə sığıĢdığı 

əl boyda otaq heç cür təmirdən çıxmırdı. Demək olar hər gün 

yolunu burdan salır, bağlı qapının ĢüĢəsindən içəri boylanır, 

amma hər dəfə məyus olub, evdə anasının narahat suallarına nə 

cavab verəcəyini düĢünürdü. Bu gün də üzlərini tük basmıĢ iki 

usta taxta yeĢiklərin üstündə üzbəüz oturub, böyük həvəslə nərd 

çırpırdılar. Otağın yarısı alababat təmir edilmiĢdi. Bir istədi 

ehtiyat açarı cibindən çıxarıb qapını açsın, keçsin içəri və bu 

kefkom adamların yaxasından tutub hesab tələb etsin, amma... 

Son anda yenə cəsarəti ona dönük çıxdı. “Gələn həftə 

qurtararlar” deyib, dərindən köks ötürdü və yoluna davam etdi. 

Onsuz da bu günlərdə camaat bərbərxanalara müraciət 

etmirdi. Əsas o idi ki, özünə söz vermiĢdi. Matəm günləri 
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qurtarandan, iĢ otağı təmirdən çıxandan sonra tanıĢ uĢaqların 

hamısını yığacaqdı bura. Əvvəlcə onlara Ģəraitini, səliqə-

sahmanını, təmizliyini göstərəcəkdi. Sonra ordan-burdan od 

qiymətinə aldığı müxtəlif saç dəbi jurnallarını soxacaqdı 

gözlərinə. Qoy nəhayət arxayın olsunlar ki, balaca kənd 

bərbərxanasında da dünyanın ən müasir saç formasını 

yaratmaq, hətta onlara hər kəsin istəyinə görə nəsə yenilik 

gətirmək, çoxdankı saç formaları üzərində improvizasiyalar 

etmək mümkündür. Bunun üçün həm biliyi, bacarığı, zövqü, ən 

baĢlıcası isə həvəsi vardı. Daha heç kimə dağa-daĢa düĢüb hər 

dəfə basa-basa Ģəhərə getmək, ordakı bərbərxanalarda 

ustalığına bələd olmadıqları adamların yanında saatlarla uzun 

növbələrdə gözləmək lazım deyildi. Həm də Ģəhər ustaları 

kənddən gələn müĢtərilərə həmiĢə göydəndüĢmə həriflər kimi 

baxırdılar. Çünki həm baĢlarını qırxırdılar, həm də ciblərini. 

Burda isə keyfiyyətinə görə heç də onlardan geri qalmayan iĢ 

üçün o, çox zaman heç dəqiq qiymət belə demirdi. “Nə 

verirsən, ver”lə ötüĢüb gedirdi. Buna baxmayaraq, nədənsə bu 

günə qədər məhəllədə hamı ustalığına Ģübhə ilə yanaĢırdı. 

Hesab edirdilər ki, əlindən uĢaq-muĢağı keçəl etməkdən savayı 
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heç nə gəlmir. Bu ədalətsizliyə təmirdən sonra mütləq son 

qoymaq fikrində idi.   

 

***  

 

Səriyyə bir ayağını yığıb, o birini irəli uzatmıĢdı. 

DöĢəməyə sərdiyi yorğanın astarını söküb açmıĢ, bərkimiĢ yun 

topalarını qarĢısına tökmüĢdü. Dünən qonĢuluqda yaĢayan 

Məlahət müəllimə didməyə gətirmiĢdi. Özünün vaxtı olmurdu. 

Həm məktəb iĢi, həm balaca uĢaqlarının təmizliyi, yemək-

içməyi bütün gününü alırdı. O da hərdən belə iĢləri olanda 

müraciət edirdi. Əri Ģəhərdə hasısa vəzifədə iĢləyirdi, imkanlı 

ailə idilər, hörmətini də necə lazımdısa edirdilər. Barmaqları 

artıq sızıldamağa baĢlasa da, iĢinə ara vermir, necə olursa-olsun 

bu gün baĢladığını bitirmək istəyirdi. Oğlu bir həftədən çoxdu 

ki iĢləmirdi. Evi birtəhər dolandırmaq lazımdı.  

Həyət darvazasının tükürpədici səsi eĢidilən kimi iĢini bir 

anlığa saxlayıb qulaq verdi. Səfərin yeriĢini addım səslərindən 

tanıyırdı. Ayağa qalxıb kərpic pilətəyə sarı getdi. Qazın 

təzyiqini artıran kimi su çayniki aramla fısıldamağa baĢladı. 

Taxçadan götürdüyü əski parçasıyla masanın üstünü yaxĢı-
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yaxĢı sildi. Oğlu evdəki təmizliyə, səliqə-sahmana xüsusi fikir 

verirdi və bu, əslində, Səriyyənin ürəyindəndi. Bəxtəvər 

gələcək gəlininin baĢına. Bu cür təmizkar ərlə yaĢamağa nə 

vardı ki? Yaralı yeriydi. Səfərin atası ilə evliliklərin ilk 

günlərindən tez-tez təmizlik üstündə sözləri çəp gəlirdi. Bəlkə 

elə buna görə toylarından heç bir il keçməmiĢ Rusiyaya alıĢ-

veriĢ etmək adıynan gedib, bir də geri qayıtmamıĢdı. Qaynatası 

müharibədə itkin düĢmüĢdü, odur ki, heç üzünü də görməmiĢdi. 

Sonralar qaynanası necə bacarıqlı, fərasətli, ailə qeyrəti çəkən 

olması haqqında ağızdolusu danıĢardı. Sanki bu söhbətləriylə 

vəfasız oğlunun kimə çəkdiyini anlamadığını bildirmək 

istəyirdi gəlininə. Sakit, mehriban, ev iĢlərini, xüsusilə biĢ-düĢü 

sevən, həm də yaxĢı bacaran qadındı. Ġlk vaxtlar gəlinini qazana 

əlini belə vurmağa qoymurdu. Ancaq onu istəyirdi ki, yanında 

durub nəyi necə elədiyinə fikir versin. O da bir-iki ay fikir 

vermiĢdi və nəticədə, indi bir çox peĢəkar aĢbazlardan daha 

yaxĢı xörək biĢirirdi 

Sonralar bu bacarığı çox karına gəlmiĢdi. AĢbazlığı tək 

məhəlləyə deyil, bütün ġor qırağına yayılmıĢdı. Xeyirdə-Ģərdə 

xörək biĢirmək üçün hamı çalıĢırdı ilk növbədə ona müraciət 

etsin. O da bacardığı qədər hamını yola verməyə çalıĢırdı. Bircə 
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iĢ vardı ki, təkbaĢına qazandığı ruzisi qaynana-ustasının 

boğazından elə də rahatlıqla keçmirdi. Oğlunun 

üzüdönüklüyünə çox üzülürdü. Nəticədə, it-bat olandan sonra 

çox dözə bilmədi. Top kimi arvad günü-gündən Ģam kimi əridi 

və bir ildən sonra rəhmətə getdi. O da balaca uĢaqla bu boyda 

evdə-eĢikdə tək qaldı. Bütün ömrünü-gününü, əməyini, 

sevgisini oğluna həsr etdi. QardaĢı ata evinə qayıtmağı təklif 

etsə də, heç yana getmədi. Demək olar tək, heç kimə möhtac 

olmadan, heç kimin minnətini götürmədən – qardaĢını hesaba 

qatmırdı, vaxtilə onun da qardaĢına xeyli yardımı dəymiĢdi – 

bu cür ağıllı-kamallı, səliqəli, təmizkar övlad böyütmüĢdü. 

Əlinə yaxĢı peĢə də vermiĢdi. Ġndi isə görməli olduğu son iĢi 

qalırdı: halal süd əmmiĢ birisiylə baĢ-göz etmək. Son vaxtlar 

evdə nə haqda danıĢırlar-danıĢsınlar, sözü yenə ora gətirirdi. 

Evə girib stulu altına çəkən kimi armudu stəkanda çayı 

oğlunun qarĢısına qoydu, özü də üzbəüz oturdu.  

- GetmiĢdin? 

Sual gözlənilən idi. Əvvəlcədən hazırlanmıĢ cavab 

gecikmədi. 

- GetmiĢdim. Bala-bala iĢləyirlər. Bir həftəyə qurtararlar. 
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- Bir həftəyə? Əl boyda yerin üstündə bir həftədən çoxdu 

əlləĢirlər. Demək hələ bir həftə də əlləĢəcəklər, hə? – oğlunun 

elə də kefsiz olmadığını görüb bir az cəsarətlənmiĢdi, - girəydin 

içəri, söhbət eləyəydin. Onların ümidinə qalsa, bir həftəyə yox, 

lap bir ay da çəkə bilər təmir. Bəlkə umacaqları var?  

Yalnız anasının anlaya biləcəyi təbəssümlə ona baxdı. 

- Deyəsən kalansan axı?  

Amma zarafatlaĢmaq cəhdi boĢa çıxdı. Səriyyə o halda 

deyidi. Sızıldayan barmaqlarını ovuĢdura-ovuĢdura ayağa 

qalxıb, yenə yun qalağının qarĢısında oturdu. Dodaqaltı öz-

özünə mızıldana-mızıldana bir ovuc yun götürüb, əsəbi halda 

didiĢdirməyə baĢladı. Hirsini onlardan çıxarmaqdan özgə çarə 

qalmamıĢdı.  

- Mən özümü fikirləĢmirəm-e. Pensioner, qoca arvadam. 

Çox Ģeyə ehtiyacım yoxdu. Sən amma cavansan, indi əsl yeyib-

içən, gəzib-dolaĢan vaxtlarındı. Bununçun da iĢləməlisən, pul 

qazanmalısan. Pulun olmasa heç bir qız üzüvə baxmayacaq. 

Tay-tuĢların çoxdan ailə qurublar, oğul-uĢaq sahibidilər. 

Səniynən Rəfail hələ də bambılı kimi qalmısız. 
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Anası söhbəti gəzdirib-dolaĢdırıb yenə evlənmək 

məsələsinə gətirmiĢdi. Odur ki, belə vaxtlarda həmiĢə gördüyü 

iĢi gördü. 

- Darıxma, təmirdən sonra hər Ģey düzələcək. Evlənmək 

məsələsini də həll edəcəm.  

Səriyyə bu vaxta qədər oğlundan belə sözlər eĢitməmiĢdi. 

Evlənmək mövzusu gələndə ya mövzunu dəyiĢir, bunu 

bacarmayanda isə aradan çıxırdı. Ġndi görəsən nə olmuĢdu? 

Tənbəllik eləmədi, yerindən durub evdən bayıra çıxmağa 

hazırlaĢan oğlunun qarĢısını düz qapının ağzında kəsdi.  

- Mama qurban, nə vaxt düzələcək? ĠĢi demirəm-e, o biri 

məsələni. Dedin həll edəcəm. Vallah, camaatın üzünə çıxa 

bilmirəm. Hamı məni günahkar sayır. Deyirlər ki, bircə oğlunu 

evləndirə bilmirsənsə, deməli, yaxĢı ana döyürsən. Elə düz də 

deyirlər. BaĢına dönüm, qurtar məni adamların dil-ağzından. 

Neynəyirsən, tez elə. YaxĢı, mama qurban?  

Deməyə söz tapmırdı. “Həll edəcəm” kəlməsi də heç özü 

də bilməmiĢdi necə ağzından çıxmıĢdı.   

- Allah qoysa, o məsələ də təmirdən sonra.  

Anasını qapının ağzından ehmalca kənara çəkib həyətə 

düĢdü. Arxadan sevincək səsini eĢitdi.   
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- Uzağa getmə. UĢaqlar ġora çıxmıĢdılar. Gözdə-qulaqda 

ol. Balıq olsa, götür.  

Arxaya çevrilmədən Ģalvar ciblərinin astarını üzünə çevirdi, 

yaxĢıca çırpandan sonra yerinə qaytardı.  

- Olsa, sən götür, iĢin olmasın. QonĢu bu gün gəlib yunu 

aparacaq, - oğlunun artıq həyətdən çıxmasına baxmayaraq hələ 

qıĢqırırdı, - deyib ki iç-ciyər də gətirəcək. Nə vaxtdandı 

qovurma istəyirdin...  

 

***  

 

Adətən, tay-tuĢları Poçtun yanında, avtobus 

dayanacağından bir az kənarda yığıĢırdılar. Buralarda çox 

olmurdu. Daha doğrusu, ola bilmirdi. Hava qaralana qədər 

iĢləyir, iĢdən çıxanda isə bütün günü ayaq üstə durmaqdan elə 

yorulurdu ki, evə özünü güclə çatdırırdı. Yeməyini yeyəndən 

sonra yuxu tuturdu və bəzən elə televizorun qarĢısındaca yatıb 

qalırdı. Bu gün isə ilk növbədə Rəfaili görmək üçün gəlmiĢdi. 

Amma bir az tezdi, heç kim gözə dəymirdi. Az sonra iki bir-üç 

bir toplaĢacaqdılar. HəmiĢə bura yığıĢanların həvəsinə mətəl 

qalırdı. Çoxları hətta gecə səhərə qədər dağılıĢmırdılar. Neçə 
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dəfə səhər tezdən həmin yerdən keçib gedəndə axĢamkı 

uĢaqların hələ də orda olduğunu görmüĢdü. 

Rəfail qapı qonĢusuydu. Üstəlik uĢaq bağçasında bir qrupda 

olmuĢ, sonralar rayonun ən güclü onillik məktəbi sayılan 208-

də bir sinifdə oxumuĢ, bəzi illərdə hətta eyni partada 

oturmuĢdular. Daha doğrusu, o həmiĢə istəyirdi ki yanında 

otursun. Ev tapĢırıqlarını köçürmək üçün. Elə o vaxtlardan 

yaxın dostluqları baĢlamıĢdı. Çoxları bəzi hərəkətlərini düzgün 

baĢa düĢməyəndə Rəfail həmiĢə ona arxa dururdu. Anası da 

bunu yaxĢı bildiyinə görə dostluqlarına etiraz etmir, əksinə, 

bacardıqığı qədər möhkəmlətməyə çalıĢırdı. Məsələn, qutab 

biĢirəndə həmiĢə elə divarın üstündən səsləyib evə çağırırdı. 

Evdə olmayanda, yenə də divarın üstündən bir boĢqab qutabı 

“Rəfailin payı” adıyla anasına verirdi.  

Rəfail də elə-belə oğlan deyidi-ya. Məhəllənin ən 

bərkgedənlərindəndi. Lotu Tahirlə oturub-dururdu, çox yerdə 

tanıĢ-tunuĢu vardı. BaĢqalarının aylarla həll edə bilmədiyi 

problemi görürdün ki, bir günün içində həll elədi. Odur ki, 

həmiĢə bütün vaçib iĢlərini planlaĢdıranda mütləq onunla 

məsləhətləĢirdi. Heç kimə, hətta anasına belə açmadığı sirlərini 

onunla bölüĢürdü. Ġndi də ona görə gəlmiĢdi ki, Roza ilə 
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dünənki görüĢlərini danıĢsın. Bəlkə nəsə ağıllı yol göstərdi. 

Bilirdi ki Rozanı yaxĢı tanıyır. Bir dəfə haqqında söhbət 

düĢəndə bircə kəlmə demiĢdi: “Bomba Ģeydi!” Sonra bic-bic 

gülmüĢdü. O da anlamıĢdı ki, aralarında nəsə münasibət var. 

Elə yeri gəlmiĢkən bu münasibətin nədən ibarət olmasını, necə 

yaranmasını da öyrənmək pis olmazdı. 

Bir ayağını və belini divara dirəyib, bütün bunları rahat-

rahat götür-qoy edirdi ki, heç özü də bilmədi necə gumbultu ilə 

yerə çökdü. Kimsə ayağına arxadan yağlı bir təpik iliĢdirib 

yerdən üzmüĢdü. Toz-torpaq yatıĢandan sonra baĢını 

qaldıranda... əlbəttə ki, Rəfaili gördü. Məhəllədə ancaq o belə 

Ģit zarafat edə bilərdi. Ona görə də çoxları adının qarĢısına 

balaca bir “hır-hır” əlavəsi edirdilər, alınırdı “hır-hır Rəfail”. 

Özü də elə Ģirin-Ģirin, ürəkdən gülüĢü vardı ki, o dəqiqə 

ətrafdakılara yoluxurdu. HəmiĢə etdiyi növbəti Ģit zarafatından 

sonra Ģaqqanaq çəkməyə baĢlayanda istər-istəməz onun da 

dodaqları qaçırdı. Amma sonra tez özünü ələ alıb, üz-gözünü 

bozardırdı ki, qoy elə bilməsin zarafatı xoĢuna gəlib. Ġndi də 

belə biyabırçı Ģəkildə yerə dəyməsinə baxmayaraq, dostunun 

sirayətedici qəhqəhəsinə qoĢulmaq istədi əvvəlcə. Lakin zorla 

üzündə qəzəbli ifadə yaratdı. 
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- Ġtil burdan! Gözümün düĢməni. 

Rəfail sözlərinə fikir verməyib əlini irəli uzatdı, yerdən 

durmasına kömək elədi. 

- YaxĢı, nə oturmusan, dur görək, yerin rahatdı deyəsən? 

YavaĢ... yavaĢ... evin yıxılmasın, qarın yiyəsi.   

Yerdən qaldırandan sonra ətrafına dolanmağa baĢladı. 

Hərdən toz-torpaq içində olan Ģalvarının bir-iki yerinə çırtma 

vururdu. Guya tozunu çırpırdı. 

- Heç nə yoxdu. Tər-təmiz Ģakalad kimi oğlansan, 

maĢallah. Ġndi tərpən, gedəsi yerimiz var, - qolundan tutub 

çəkməyə baĢladı, - uĢaqlar bu gün o baĢda, tində yığıĢıblar. 

Məni də səni gətirməyə göndərdilər. Dedilər ki, get neynirsən 

elə, amma Səfər qədeĢimizi gətir. Onunla böyük bir söhbəti 

xırdalamalıyıq. 

Yuxarıya, ərzaq dükanına tərəf qalxmağa baĢladılar. Ciddi-

cəhdlə anlamaq istəyirdi ki, görəsən məhəllə uĢaqları onunla nə 

haqda danıĢmaq istəyirdilər. Bu vaxta qədər belə Ģey olmamıĢdı 

ki, kimsə onunla “söhbət xırdalasın”. Həm də buna görə Rəfaili 

üstümə göndərsin. Rəfail özü kimi istəsəydi, istədiyi yerə 

göndərə bilərdi. 

- Deyirsən söhbətə çağırırlar? Bəs demədilər nə haqda? 
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Dostundan cavab gəlmirdi. Aydındı ki, tapĢırıblar 

əvvəlcədən heç nə deməsin. Birdən Roza yadına düĢdü. 

Əlbəttə, elədir ki var. Niyə bayaqdan ağlına gəlmir? Yəqin 

öyrəniblər ki, dünən evində olmuĢam və bunu da bildikləri kimi 

yozublar. Ġndi də yəqin nəyin necə olmasını dəqiqləĢdirmək  

istəyirdilər. Ay-hay, gözləyin, gözləyin. Siz soruĢduz, mən də 

hər Ģeyi açıb danıĢdım! Bu saat.  

Tinə çatdılar. Hava artıq qaralmıĢdı. Diqqətlə ətrafı gözdən 

keçirir, amma heç kimi görə bilmirdi. Bu vaxt yanında durmuĢ 

Rəfailin pıqqıltısı eĢidilməyə baĢladı.  

- A-a-a, heç kim yoxdu ki! Buna bax-e. Mənə dedilər get 

Səfər qədeĢimizi çağır gəlsin. Nə vaxtdandır dəlləyə getmirik, 

saç-saqqal basıb. Bir əncam çəksin. Keçəldən-zaddan... ha-ha-

ha... əlindən nə gəlirsə... ha-ha-ha... 

GülüĢü bütün bədənini titrədir, dalğa-dalğa ġor qırağına 

yayılırdı. Yenə tab gətirə bilmədi, qeyri-ixtiyari dodaqları 

qaçdı. Dostu yenə bundan istifadə edib, məhrəmcəsinə qolunu 

çiyninə aĢırdı. O dəqiqə ciddiləĢdi. 

- Sənin adını “hır-hır” yox, “zır-zır Rəfail” qoyaydılar 

gərək. Söz demək istəyirdim. Bundan sonra qulağının dibini 

görərsən.  
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Dostu onu bir az da qıcıqlandırmaq istədi. 

- Sən mənim canım, de. Nədi, dəlləkxananı təmir eləyib 

qurtarıblar yoxsa? 

Bu zaman gözlərindəki parıltını görüb, bir qədər karıxdı. 

Gülməyini həmən kəsdi. Hətta təbəssümü belə üzündən 

yığıĢdırıb tamamilə ciddiləĢdi. Səfər utancaq-utancaq ona 

baxırdı. 

- Dünən Rozanın yanındaydım... 

Qəfildən baĢına dəyən güclü zərbədən səsi titrədi və 

kəsildi. Deməyə hazırlaĢdığı sözləri uddu elə bil. Bu dəfə Rəfail 

hədəqəsindən çıxmıĢ gözlərlə ona baxırdı. 

- Bayaqdan bununçun yerə-göyə sığmırsan? Mən də 

deyirəm nə olub görəsən! Demə kiĢinin oğlunda söz varmıĢ. 

Dayan, dayan, qoy bir dənə də qapaz salım o gic baĢuva, - 

qaçdığını görüb ona tərəf getməyə baĢladı, - Ay manqol, 

camaat nə haydadı, sən nə hayda? Heç belə Ģeylərin vaxtıdı 

indı? Nə vaxt ağlun baĢuva gəlicey? 

Heç nə anlaya bilmir, çaĢqın halda geri çəkilirdi. Bir anın 

içində dostunun gülümsər simasında hardansa nifrət peyda 

olmuĢdu. Niyə? Axı o nə dedi?? 
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- Özünüz günlərlə evinin həndəvərində veyillənəndə yaxĢı 

olur, amma mən cəmi bir dəfə, özü də bir neçə dəqiqəlik 

gedəndə pis? 

Rəfail bu sözlərdən sonra yolun ortasında dayandı. Nə 

haqdasa fikrə getdi. Nəhayət, sürətlə uzaqlaĢmaqda olan 

dostuna tərəf əl edib səslədi. 

- Dayan görüm, gəl bura. Gəl, gəl, qorxma, iĢim yoxdu. 

Onun yanına aparacam. Bəlkə orda bəzi Ģeylər çatdı sənə. 

Bir azdan hündür, Ģax qamətli Rəfail yeriyərkən 

ətrafdakılara təzim edən bəstəboy Səfərin yanı ilə iri addımlarla 

addımlayır, bəzi gizli mətləbləri onunçun yerli-yataqlı 

aydınlaĢdırırdı. 

Nə vaxtdandı ki Tahir var-e, tanıyırsan? Ay sağ ol, Çay 

dükanının yanındakı. Kənd uĢaqlarının ən dastoynularını yığıb 

baĢına, əməlli-baĢlı dəstə düzəldib. Mən də ordayam. Ġstəyirik 

rayonumuzun kamendatı üçün balaca bir padarka eləyək. 

Unvermağın yanında hər gecə iki nəfər patrul dayanır. Biri 

serjantdı, biri də maladoy. Güllə maqazinləri serjantın belindəki 

qayıĢda olur. Əgər birdən hücum eləsək, onlar ayılınca, 

maqazinləri çıxarıb avtomata salınca, sakitcə o dünyaya 

göndərmək olar hər ikisini. Görək də, hələlik hazırlaĢırıq, plan 
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qururuq. Necə yaxınlaĢaq, hansı tərəfdən? MaĢınla, yoxsa 

piyada? ĠĢi görəndən sonra harda qaçıb gizlənək? Zarafat 

döyür-e, əməlli-baĢlı partizan müharibəsi aparırıq. Sən də ilin-

günün bu vaxtı durub o sarıĢkanın yanına gedirsən. Ay-hay, heç 

gözləməzdim səndən. Biz onuynan bilirsən nə vaxtdan 

qurtarmıĢıq? Hələ bu həqq-hesablar təzə-təzə baĢlayanda. 

Amma tərpədə bilmirik burdan.O vaxtlar raykomda zamlardan 

biri saxlayırdı, indi də kamendantın zamı hər gün yanındadı. 

Dostunun son sözlərini eĢitmirdi. Az əvvəl baĢına dəyən 

güclü zərbə təsirini göstərirdi deyəsən. Gec də olsa düĢdüyü 

vəziyyətin ağırlığını anlamağa baĢlayırdı. Rəfailin yanında suyu 

süzülə-süzülə addımladıqca, daha aydın baĢa düĢürdü ki, 

deyəsən uĢaqlıqda olduğu kimi hamı “dava-dava” oynayırdı, o 

isə “bənövĢə-bənövĢə, bəndə düĢə, bizdən sizə kim düĢə” deyib 

öz bənövĢə payını gözləyirdi. Nə yaxĢı ki yenə dostu həmiĢəki 

kimi çətin anda əlini uzatmıĢdı. Nə yaxĢı ki, bu gün bura 

gəlmiĢdi, hər Ģeyi ona danıĢmıĢdı. Yoxsa Roza ilə bağlı Allah 

bilir daha hansı planlar quracaqdı. Həm də nə yaxĢı ki, belə 

sadiq dostu vardı. Bayaqdan gözaltı ona tamaĢa edirdi. Özüylə 

müqayisədə çox arıq görünən Rəfail gözünün qarĢısında ətə-

cana gəlirdi. Qolları, yumruğu nağıl kitablarında rəsmini 
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gördüyü toppuza bənzəməyə baĢlayırdı. BaxıĢları toqquĢanda 

qeyri-ixtiyari gözlərini çəkir, boy-buxunu bir az da bükülür, 

azca kənarla, ondan bir neçə addım geridə getməyə çalıĢırdı.  

 

***  

 

Həyət qapısı açıq olsa da Rəfail alçaq dəmir məhəccərin 

üstündən yüngül bədənini o taya atdı. Ġçəri tərəfdən qapını açıb 

baĢı ilə keçmək iĢarəsi verdi. Bu o deməkdi ki, danıĢmaq, səs 

salmaq olmaz. Sonra evin pəncərəsinə yaxınlaĢıb diqqətlə qulaq 

verməyə baĢladı. Bağlı pərdələrin arxasından içəridə nə baĢ 

verdiyini anlamağa çalıĢırdı. Nəhayət, “qonağı hələ gəlməyib” 

deyib, iri addımlarla evin qapısına yaxınlaĢdı. Təpiklə açıb içəri 

keçdi. Səfər də ardınca o üz-bu üzə boylana-boylana artıq bir az 

tanıdığı evə girdi.  

Dünənkindən fərqli olaraq, bu gün otaqda nəsə qəribə, ona 

tanıĢ olmayan xüsusi ovqat hiss olunurdu. Hər Ģey kiminsə, 

həm də görünür çox yaxın bir kimsənin gəliĢinə hazır 

vəziyyətdəydi. AçılmıĢ halda kreslo-divanın qarĢısındakı jurnal 

stolunun üstünə “Stoliçnı” arağı qoyulmuĢ, ətrafına sala, 

Ģoraba, dilim-dilim doğranmıĢ kolbasa düzülmüĢdü. Rəfail 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

yataqda yan-yana qoyulmuĢ yastıqları, nazik yorğanı, yorğan 

altında görünən ağappaq döĢəkağını nəzərdən keçirib, yenə bic-

bic gülümsədi və dostuna göz vurdu. Elə bu vaxt qonĢu otaqdan 

tanıĢ səs eĢidildi.  

- A-u-u, Sergey... prisajivaysya, ya seyças. 

Səsin ardınca özü də göründü. Böyük məhraba ilə saçını 

qurulaya-qurulaya otağa girdi. Burda nəhayət məhrabanı 

üzündən ayırdı və simasındakı sevinc ifadəsi bir andaca 

çaĢqınlıq, sonra da qorxu-hürkü ilə əvəzləndi. 

- A-a-a, uĢaqlar, sizsiz? XoĢ gəldiz. Oturun, oturun. 

Gözləmirdim... izviniti... 

Stulların üstünə, yerə atılmıĢ paltarları cəld yığıĢdırmağa 

baĢladı. Əynindəki ipək xalat dizinə qədər çatmırdı. Hər dəfə 

yerdən nəsə götürmək üçün əyiləndə bir əliylə xalatının 

yaxasını birtəhər bağlamağa, sinəsini Rəfailin ac baxıĢlarından 

qorumağa çalıĢırdı. Üstündəki su damcıları hələ qurumamıĢ 

uzun, çılpaq ayaqlarını isə heç cür gizlətmək mümkün olmurdu. 

Onların iĢıqlı otaqda gözləri qamaĢdıran parıltısı kimi istəsən 

baĢdan edərdi və bunu deyəsən həmin ayaqların sahibi də gözəl 

anlayırdı.   

- Nu, siz oturun, ya seyças, - deyib, yan otağa keçdi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Rəfail stolun ətrafında dövrə vurub, evin ümumi 

görünüĢünü bir daha nəzərdən keçirdi. Sonra pəncərədən 

küçəyə tərəf baxmağa baĢladı. Səfərə elə gəldi ki, o, konkret 

nəyəsə baxmırdı. Sanki uzaqlardan hansısa naməlum cihazla 

ona tərəf göndərilən hansısa gizli məlumatları qəbul edirdi. 

Birdən üzündə qorxunc ifadə yarandı. Ardınca da cəld Rozanın 

girdiyi otağa tərəf gedib, qarĢısında durdu. Yenə fikrə getdi. 

Üzündə narahat, qayğılı ifadə peyda oldu. Amma bu ani 

səmimiliyin ömrü çox sürmədi. Tezliklə bayaqkı qəzəbli ifadə 

geri qayıtdı. Qapını açdı... 

O böyük güzgünün qarĢısında uzun tellərini darayırdı. 

Darağı tələsmədən bütün saçı boyu aparırdı. Hələ yaĢ olduğu 

üçün tellərin ucu burularaq kürəyində xırda çevrələr yaradırdı.. 

Səfərə bir anlığa elə gəldi ki, darağı tutan onun əlidi. Yol 

kənarındakı təmirdən təzəcə çıxmıĢ bərbərxanasında çoxdan 

arzusunda olduğu iĢi böyük həvəslə yerinə yetirirdi. Rozanın 

saçları asanlıqla burularaq təcrübəli ustanın sözünə baxır, lazım 

olan formanı alırdı. Özü də o, hansısa klassik saç düzümünü 

yaratmırdı. HəmiĢə böyük həvəslə gördüyü iĢi görürdü. Yəni 

müĢtərisinin ümumi boyunu, üz quruluĢunu nəzərə alıb 

improvizasiya edirdi. Əslində, elə də mürəkkəb forma deyildi. 
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Gündəlik iĢ üçün yarayan rahat bir Ģey iĢləyirdi. Bəzən saçların 

ucunu iki barmağı arasında sıxıb, qayçı ilə cəld üzərində 

gəzdirir, azacıq qısaldırdı. Sonra... 

Sonra xəyal qəfil yarandığı kimi, qəfil də yox oldu. 

BaxıĢları ilə qızın saçları arasında kobud əl peyda oldu. Tellər 

həmin ələ dolaĢdı. Nizam pozuldu. Sonra çığırtı eĢidildi. 

Ardınca Roza otaqdan güllə kimi çıxıb, üstünə atıldı. 

- Qoyma onu. Sən ananın canı, qoyma. Sizə nə pisliyim 

keçib? Za çto? Nə istəyirsiz eləyərəm, amma vurmayın... 

Rəfail tələsmədən yan otaqdan çıxıb onlara sarı gəlirdi. 

- Bir neçə dəqiqənin içində gör necə tanıyıb ağciyər 

olmağuvu? Düz üstüvə cumur. 

YaxınlaĢıb arxalarında durdu. Əllərini Rozanın belində 

gəzdirməyə baĢladı. Qız müqavimət göstərmirdi. Boynunu 

qucaqlamıĢ halda dayanmıĢdı. Dostunun kobud təmasından 

zərif bədənin necə titrədiyini həm gözləri ilə yaxından görür, 

həm də bütün əzaları ilə hiss edirdi. Saçları üzünə dağılmıĢdı. 

Onları əvvəlki nizamına salmaq istəyirdi. Amma nədənsə əli 

qalxmırdı... 

Dostu isə əl çəkmirdi. Ha çalıĢırdı ki, Roza müqavimət 

göstəsin, çığır-bağır salsın, heç olmasa durmasını xahiĢ etsin. 
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Axı, indi o, istədiyini edə bilərdi. Nəinki ağappaq bədəni 

sığallamaq, indi həmin bədənin baĢına elə oyunlar aça bilərdi 

ki! Amma qız sanki onun acığına hərəkətsiz durmaqda davam 

edirdi. DiĢlərini bir-birinə kip sıxaraq danıĢmırdı. Susduqca 

Rəfail daha da əsəbləĢir, bu əsəbindən qolunun qüvvəsi artmaq 

əvəzinə, get-gedə tükənməyə doğru gedirdi. Son qüvvəsini 

hikkəsinə qarıĢdırıb, onu Səfərdən ayırdı. Yatağa doğru itələdi. 

- Cəhənnəm ol! Bir az da belə dursan, ağciyər dostun 

axıdacaq. 

Hərəkətsiz halda durduğu yerə pərçimlənmiĢdi elə bil. 

Rəfaili baĢdan-ayağa süzürdü. Az öncə ətli-canlı görünən 

bədəni, nağıllardakı toppuza oxĢayan qolları həmiĢəki adi 

görkəmini almıĢ, “hır-hır Rəfail” geri qayıtmıĢdı. Nəsə demək 

istəyirdi, amma yenə səhv bir Ģey danıĢacağından qorxurdu.   

- Niyə bəs Rozanı da o birilər kimi qovmursuz? 

- Yenə heç nə çatmadı sənə? Bayaq demədim ki, hər gecə 

yanına kamendantın zamı gəlir? Bir gün yerində görməsə, 

bilirsən nə oyun açar buralarda? 

Amma verdiyi cavab özünü də qane etmədi deyəsən. 

YaxınlaĢıb üzbəüz durdu. Gözünü gözünə zillədi. Fikirlərini 

oxumaq istəyirdi elə bil və deyəsən buna nail oldu. 
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- Yoxsa yazığın gəldi ona? Dillən görüm. Sən öləsən, o 

boçkaya oxĢayan qarnını yırtıb, bağırsaqlarını belinə 

dolayaram. 

Səfər susurdu. Heç özü də bilmədi ki, nə vaxt yanaqlarında 

iki damla parladı. Rəfail çılçıraq iĢığının bu damlalarda əks 

olunmasından yaranan ani parıltının hardan peyda olduğunu 

birdən-birə baĢa düĢmədi. Amma nədənsə Ģübhələnib əyildi. 

Yanaqlarını diqqətlə nəzərdən keçirməyə baĢladı və bu zaman... 

tükürpədici Ģaqqanaq səsi bütün evi baĢına götürdü. 

- Yerə soxum boyuvu. Sonra deyir ki, nöĢ baĢıma qapaz 

vurursan? Sənə qapaz vurmaq yox-e, xırda-xırda doğramaq 

lazımdı. Gör kiminçün ağlayır? Ġstəyirsən gedək onun 

Ģəkillərini göstərim sənə. Həmin yan otaqda hansı oyunlardan 

çıxmıĢıq onuynan, özün bax. Bəlkə baĢqa Ģəkilləri göstərim? 

Kor olmuĢ gözlərinlə görəsən ki, saqqallı qohum-əqrabaları 

bizimkilərin baĢına nə oyunlar gətiriblər? Orda sənin kimi göz 

yaĢları axıdanlar olmayıb həmin vəhĢiliklər edilən vaxtlarda. 

Nə ağzına su alıb durmusan? Cavab ver, qurumsaq!  

Ağladığını gizlətmirdi artıq. Hönkürtü elə tutmuĢdu ki, 

istəsəydi də gizlədə bilməzdi. Gah bu, gah da o biri əlini Ģalvar 
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cibindən çıxarıb balaca uĢaqlar kimi ovcunun içi ilə yanaqlarını 

silirdi.  

Evdən çıxıb məhəlləyə doğru gedirdilər. Rəfail hədələrinin 

istədiyi təsiri göstərmədiyini görüb, baĢqa yol seçmək qərarına 

gəlmiĢdi.  

- Eybi yox, noolar, baĢa düĢməmisən. Hamı ilə ola bilər. 

Ġndi durub qızbibi kimi gözüvün qorasını tökməyin yeri yoxdu. 

Amma bundan sonra ayağuvu oralara bassan, daha məndən 

incimə, oldu? Özün cəhənnəmə, məhlənin adını batırırsan-e, 

çatır sənə? Biz burda partizan müharibəsi aparırıq, sən də durub 

düĢmənimizlə Leyli-Məcnun olmusan. Vallah, dəstəmizdə 

bilsələr, səni heç kim qurtara bilməz. Heç mən də. 

Qeyri-ixtiyari baĢını yırğalayırdı. Amma birdən nəsə 

yadına düĢdü elə bil. 

- Bura bax, məni də yanınıza götürərsiz? Bəlkə bir 

köməyim dəydi sizə? 

Gözlənilməz təklifi eĢidər-eĢitməz Rəfail nədənsə baĢını 

aĢağı saldı. DüĢünmək üçünmü, ya da çaĢqınlığını dostundan 

gizlətmək istəyirdi, bilinmədi. Amma etiraz etməyə ilk sözləri 

tapan kimi yenə dik durdu. 
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- Bilirsən, bu iĢ elədi ki, bilmirik sabah baĢımıza nə 

gələcək. Ac-susuz qalırıq, yuxusuz qalırıq. Amma sənin ağzın 

həmiĢə iĢləyir, maĢallah. Ġncimə-ye, məsələmçün deyirəm. 

Həm də ailədə iki nəfərsiz. Allah eləməmiĢ, sənə bir Ģey olsa, o 

boyda Səriyyə xala neyniyəcək bəs? Sən fikirləĢməsən də, biz 

gərək bu məsələləri hərtərəfli ölçüb-biçək axı... 

Nəsə demək istədiyini görüb, onu qabaqladı. 

- YaxĢı, yaxĢı. Sabah oturub bir Ģey fikirləĢərik. Ġndi get 

evə. Bayır axĢam oldu. Səriyyə xala indi bütün məhləyə 

rozısk verib səninçün... ha-ha-ha... 

 

***  

 

Rəfailin onu dəstəyə götürmək istəməməsi, əlbəttə ki, 

xətrinə dəymiĢdi. Yəni doğrudanmı bu qədər vecsizin biridi ki, 

heç nəyə yaramır? Doğrudu, məhəllə uĢaqları kimi bütün 

gününü küçələrdə keçirmirdi, tinlərdə dayanmırdı. Ya da bəzən 

məhəllə-məhəlləyə dava düĢəndə iĢtirak etmirdi. Amma bunlar 

heç kimə ixtiyar vermirdi ki, hamı üçün ağır olan günlərdə 

hansısa vacib iĢlərdən onu kənarlaĢdırsınlar. Üstəlik, bunu guya 

onu fikirləĢdikləri üçün edirdilər. Sən demə anası tək 
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qalacaqmıĢ. Sənə nə var, kim tək qalacaq, kim cüt. Get öz 

dərdini çək. Eybi yox! O, hələ son sözünü deməyib. Kimin əfəl 

olduğunu hamıya göstərəcək, sübut eləyəcək necə lazımdı. 

Nəsə fərqli, heç kimin ağlına gəlməyən bir Ģey fikirləĢib 

tapmaq lazımdı... 

Evə girəndə anası hələ masanın üstünü silib qurtarmamıĢdı. 

Altdan-altdan oğlunu süzürdü. Bayaqdan gümanı gəldiyi bütün 

yerlərə zəng vurmuĢdu. Amma Səfəri gördüm deyən 

olmamıĢdı. Onun da içini yeyə-yeyə gözləməkdən baĢqa çarəsi 

qalmamıĢdı. Görəsən oğlu bir gün evə gec də olsa qayıtmasa, 

nə edərdi? Bunu heç düĢünmək belə istəmirdi. 

- Nə olub, yenə hardasan gecənin bu vaxtı?  

Həmin titrək, doğma səs. Rəfailin az əvvəl dediyi sözlər 

yadına düĢdü. Belə çıxırdı ki, yanında ən böyük günahkar elə 

bu səsin sahibidir! Məhəllə uĢaqları dəstələrinə götürmək 

istəmir, hələ bir lağa da qoyurdular. Nəyə görə? Axı, Ģəxsən 

onun heç bir günahı yoxdu. Günahkar indi qarĢısında duran və 

həmiĢəki kimi ondan haqq-hesab soruĢan bax bu qadındı. Bəlkə 

elə neçə illər əvvəl atasının evi tərk etməsinin səbəbkarı da...  

- Yeməyə nəyin var? 

Səriyyə qəddini düzəldib gülümsədi. 
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- Hə-ə-ə, mən də deyirəm bunun qaĢ-qabağı niyə tökülüb. 

Bütün günü ayaq üstə olanda, o küçə sənin, bu küçə mənim 

veyil-veyil gəzib-dolaĢanda mən də acından canavara dönərəm. 

Tavanı stolun üstünə qoyub, nimçəni qızardılmıĢ kartofla 

doldurmağa baĢladı. 

- QonĢu arvad yalançı çıxdı. CanıyanmıĢ iç-ciyər gətirmədi. 

Mən də bilmədim nə biĢirim. Hər Ģeyin qəhəti çıxıb, hər yer 

qupqurudu. Ay balam, belə Ģey olar? Ġki baĢ ailə özünü 

dolandıra bilməsin? Ġraq olsun, heç müharibədən sonrakı illərdə 

belə Ģeylər olmayıb. Mən o vaxtlar uĢaq olmuĢam, amma atam 

rəhmətlik danıĢırdı... 

- Bəsdi! Qurtar bu bazar söhbətlərini, - əlini masanın üstünə 

çırpanda nimçəsindən bir neçə kartof parçası süfrəyə düĢdü, - 

Nə qədər yeməkdən danıĢmaq olar? Camaat ac-susuz qalir, 

yuxusuz qalır. Heç nə yoxdu, biz də yıxılıb öləcəyik. Ölənlərin 

heç birindən artıq deyilik! 

Səriyyə oğlunun qəfil özündən çıxmağından çaĢıb qalsa da 

özünü o yerə qoymur, sakit görünməyə çalıĢırdı. Süfrəyə 

düĢmüĢ kartof parçasını götürüb, o tərəf-bu tərəfinə yaxĢı-yaxĢı 

baxandan sonra ağzına aparıb, iĢtahla çeynəməyə baĢladı. 

Anasının hərəkəti Səfəri bir az da özündən çıxardı. 
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- Heç nə vecinə deyil, hə? Dünya yıxılıb dağılsa da ancaq 

özüvü düçünəcəksən, hə? Məhləyə çıxa bilmirəm, tay-tuĢlarım 

məni saymır, lağa qoyurlar. Sözünə baxıb məktəbdən sonra 

uçılıĢə girdim. Ġndi bütün günü iĢim-gücüm uĢaq-muĢağın 

baĢını qırxmaqdı. Hamı gülür mənə. Sənin üstündə. 27 yaĢım 

var, amma hələ də balaca uĢaq kimi hər saatımçün sorğu-suala 

tutursan, hara getdin, hardan gəldin? Yazıq kiĢini də yəqin o 

vaxtlar beləcə çərrədib yola salmısan, hə?    

- Mama qurban, sən bircə hirslənmə, sonra bütün gecəni 

yata bilmirsən. Səhərə qədər o tərəf-bu tərəfə fırlanırsan... 

Elə əsəbləĢmiĢdi ki, anasının sözlərini eĢitmirdi. Sanki neçə 

illik gizli qalmıĢ sirrləri kəĢf eləmiĢdi özüyçün. Heç bir bəhanə 

onu qane edə bilməzdi. Əlini yelləyib ayağa qalxdı. ĠĢ yerindən 

gətirdiyi dolabçanı açıb nə vaxtdandı lazımsız əĢyalar kimi 

atılıb qalmıĢ alətlərini – baĢqırxan maĢını, müĢtərinin boynuna 

saldığı ağ mələfəni, darağı, qayçını götürdü, sonra nə 

düĢündüsə, qayçını geri qaytardı. Evdən çıxmaq istəyirdi ki, 

qapının ağzında hıçqırıq səsləri eĢitdi. Yerindəcə donub qaldı. 

Artıq açılmıĢ qapının kandarından ayağını o tərəfə ata bilmədi. 

Sanki ayağına ağır daĢ bağlamıĢdılar. 
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- Sən Allah, uzağa getmə. Kamendant saatı baĢlayıb. Tutub 

apararlar, sonra mən neyniyərəm sənsiz? Neçə gündü yuxu 

getmir gözümə. Məndən olsaydı çoxdan...  

Son günlər ilk dəfəydi ki anasına diqqət yetitidi. BaĢı o 

qədər qarıĢıq olmasa da, nədənsə, heç ağlına gəlmirdi. 

QocalmıĢdı yaman. Niyə bu vaxta qədər qocalığı gözünə 

dəymirdi görəsən? Yəqin, bir-birilərini tez-tez gördüklərinə 

görə. Amma hər gün gördüyün adamda belə ciddi 

dəyiĢikliklərin baĢ verdiyi gözündən qaçırsa, buna “görmək” 

demək olardımı? Saçları dağılmıĢdı. Gün ərzində bir-iki dəfə 

baĢını daramağa hövsələsi çatırdımı görən? Çox güman ki, yox. 

Xınasının vaxtı da keçirdi. Ağ saçların getdikcə daha çox gözə 

dəyməsindən bilmək çətin deyildi. Yaxın günlərdə xınası 

təzələnməsə, baĢ ağrıları baĢlayacaq. Üzü... üzündəki qırıĢlar nə 

qədər artıb, ilahi! Axı, yaĢı elə də çox deyildi, Pensiya vaxtına 

hələ xeyli vardı. Bu yaĢda üz-gözü belə qırıĢmıĢ insan yalnız 

özünü düĢünən birisi ola bilərdimi görəsən?.. Dayısı burda 

olsaydı, soruĢardı. O da adi vaxtlarda iki gündən bir gəlib-

gedirdi, belə lazımlı zamanlarda artıq neçə gündü gözə 

dəymirdi... Üst-baĢı bütünlükdə yunun içindədi. Görəsən arvad 

yunu aparanda bir Ģey verdi? 
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- Dayday gözə dəymir nəsə? Bilmirsən hardadı? 

- Rayona qaçıb. O da cəbhəçıdı axı. Gizlənir... 

Deməli, gizlənir. Necə də asan. Problemi həll etməyə 

çalıĢmaq əvəzinə qaçıb gizlənmək. Özü də bunu yeri gəldi-

gəlmədi baĢına ağıl qoyan birisi edirsə, baĢqalarından nəsə bir 

Ģey gözləməyinə dəyərdimi? Hamı qaçıb gizlənsə, bəs bu üzü 

qırıĢ-qırıĢ olmuĢ adamlar necə olacaq? Gələn dəfə dayısı onun 

yanında növbəti öyüd-nəsihət moizəsinə baĢlayanda, gərək bu 

suallardan bir-ikisini versin. 

- QonĢu yunu aparanda bir Ģey verdi? 

BaĢıyla təsdiq elədi. Cavab bir qədər sakitləĢdirdi. Deməli, 

ondan fərqli olaraq, anasının az-çox pul gətirən iĢi vardı. 

Deməli, bu vaxtından əvvəl qocalmıĢ, amma nəyə, yaxud kimə 

- əslində, aydındı kimə - görəsə gücünü-quvvəsini itirməmiĢ 

qadın, özünün deməsinə baxmayaraq, oğlu yanında olmadan da 

tamamilə rahat yaĢaya bilərdi. Buna həm iradəsi, həm də 

bacarığı çatardı. 

- MüĢtərimin baĢını evində qırxacam. Gəlməsəm, bil ki 

onlarda gecələmiĢəm. Bütün məhəlləyə rozısk vermək lazım 

deyil.  
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Az öncə ağlına orijinal fikir gəlmiĢdi. Amma onu həyata 

keçirmək üçün köməyə ehtiyacı vardı. Odur ki, Rozanın 

evlərinə doğru gedirdi. Univermaq binasına yaxınlaĢanda giriĢ 

sütunlarının yanında insan kölgəsi gözünə dəydi. Bir az da irəli 

getmiĢdi ki, balaca uĢaq cəld üzünü yana çevirib qaçdı. Yalnız 

uzaqda həddən artıq uzanmıĢ saçlarını görə bildi. Ətrafa göz 

gəzdirəndə sütunlara yapıĢdırılmıĢ ikinci dəftər vərəqini gördü. 

Bəlkə də uĢaq Rəfailin dediyi dəstənin üzvüydü. Vərəqi 

yapıĢdırmaq üçün buralarda fırlanırdı. 

 

AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ ƏMİRCAN DAYAQ 

DƏSTƏSİNİN MÜRACİƏTİ 

 

Hörmətli həmvətənlər! Xalqımızın suverenlik uğrunda 

mübarizəsində yeni, olduqca məsuliyyətli mərhələ 

başlanmışdır. Bu mərhələdə əsas məqsədimiz Azərbaycan 

parlamentini Moskvanın məngənəsində əzilən kommunust 

partokratiyasından alıb xalqa verməkdir. Əgər demokratiya və 

istiqlalın real bəhrələrini görmək istəyirsinizsə, ölkəmizin 

yüksək parlament mədəniyyətinə və milli heysiyyətə malik 

övladlarını Ali Sovetdə təmsil olunmasına kömək edin. Gələcək 
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seçkilərdə fəal iştirak edin. Bəzi qüvvələrin yaratmaq istədikləri 

təxribatlara, mübarizəmizi sivil, demokratik yoldan 

antidemokratik yollara döndərmək cəhdlərinə qoşulmayın. 

Bunun üçün dayaq dəstəmiz sizə hər cür yardım göstərməyə 

hazırdır. Yaşasın müstəqil, demokratik Azərbaycan! 

 

Ġlk fikrindən keçirtdiyi “Hərənin öz dərdi, bunlarınkı da 

kreslo dərdi” oldu. Ətrafa bir də göz gəzdirdi. UĢağı yaxalayıb, 

vərəqə paylayanların yerini soruĢmaq istəyirdi. Planını həyata 

keçirəndən sonra gördüyü iĢi haqqında yerli-yataqlı məlumat 

vermək üçün Rəfailə daha ağız açmayacaqdı. Amma gecdi. 

Oğlan qaranlıqda yoxa çıxmıĢdı.  

Küçənin kənarındakı alçaq məhəccərli evin açıq həyət 

qapısından keçib, içəri daxil oldu. Roza təkdi. Onu görüb, yenə 

qorxuya düĢmüĢdü. Səfər isə yaxınlaĢıb əlini ovcuna aldı. 

Yaninda oturub qızın qar kimi ağappaq, yumĢaq əlini 

sığallamağa baĢladı. Qurduğu planı, deyəcəyi sözləri bir də 

xəyalən təkrarladı. Səhv etmək olmazdı. 

- Mənə kömək etməlisən... Heç olmasa rəhmətlik atanın 

xətrinə!  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

***  

 

Artıq xeyli müddətdi ki, komendant saatı baĢlamıĢdı. 

Rozanın evində isə qonaqlıq hələ davam edirdi. Üz-gözü 

qıpqırmızı qızarmıĢ kapitan araqla ağzına qədər dolu qədəhi 

növbəti dəfə baĢına çəkib ayağa qalxmaq istədi.  

- Vsyo... xoroĢ! 

Roza nazlana-nazlana qollarını boynuna dolayıb üzündən 

öpdü. Sonra barmağı ilə pomada yerini sildi.  

- A za moyo zdorovye vıpit ne xoçeĢ? Obijus, - qədəhi 

yenidən ağzına qədər qoldurub, ağzına dayadı, - davay, davay, 

do dna... 

Bu iĢin öhdəsindən də məharətlə gəlməyinin sevinci ilə 

yırğalana-yırğalana masa arxasından qalxıb, özünü yatağa 

yıxdı. Yalnız indi yadına düĢdü ki, formasının pencəyini 

çıxarmayıb. Qolunu tutub dartıĢdırmağa baĢlayanda Roza cəld 

köməyinə gəldi. 

- Ne toropis. Sevodnya vsyo ya sama sdelayu. Tebe 

ponravitsa, vot uvidiĢ.  

Bir qədər sonra pencək və içində silah olan kobura evin 

giriĢindəki asılqandan asılmıĢdı. Ətrafa yayılan qırıq-kəsik, 
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ehtiras dolu anlaĢılmaz sözlər arasında bəzən Rozanın aydın 

səsi eĢidilirdi: “Na menya smotri, sladkiy moy, smotri tolko na 

menya!” 

Səfər artıq asılqanın yanında durmuĢdu. “Makarov”u 

koburasından çıxarıb o tərəf-bu tərəfini nəzərdən keçirir, körpə 

uĢağın baĢını sığallayırmıĢ kimi, sığal çəkirdi. Əsgəri xidmət 

illərindən bir qədər tanıdığı bu silahla arasında xoĢ 

münasibətlər yaratmaq istəyirdi sanki. O da yad adamın əl 

istisini soyuq canına hopdurduqca, elə bil hökmü altına 

düĢürdü. 

Yatağa yaxınlaĢdı. Böyük Ģövqlə öz iĢiylə məĢğul olan 

kapitanı Rozadan kənarlaĢdırmaq istədisə də, arağın boğucu iyi 

burnuna dəyən kimi tez əlini çəkdi. Piyli, ağır, tərli bədən dərisi 

təzəcə soyulmuĢ donuz cəmdəyinə oxĢayırdı. Belələrini elə 

həmin əsgərlik illərində çox görmüĢdü. Necə iyrəndisə, bütün 

vücudu titrədi. Cəmdəyin dalına var gücü ilə təpik iliĢdirdi. 

Tavandakı çılçırağın iĢığını əks etdirən qirmızı, tərli daz baĢ 

ağır-ağır arxaya fırlandı.Arxasındakı naməlum adamı, əlindəki 

silahı görüb, gözlərini döyməyə baĢladı. Elə bu vaxt Roza onu 

kənara itələyib, yataqdan qalxdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

- Svinya vonyuçaya, - geyimini üstünə atdı, - davay 

odevaysya bıstrey.   

Durub hərəkətsiz halda yataqda oturdu. Görünür hələ də 

anlamırdı ki, qarĢısında duran bu adam kimdi, hardan peyda 

olmuĢdu? Səfər isə gözlərini daz kəlləsinə zilləyib durmuĢdu. 

Bura baĢını təmiz qırxmağa gəlmiĢdi, amma... iĢi bir az da 

çətinləĢmiĢdi. Qəzəblə ikinci təpiyi də piyli cəmdəyə iliĢdirdi. 

Yalnız bu vaxt kapitan deyəsən ayılan kimi oldu və hərəkətə 

gəldi. ġalvar-köynəyini tələsik geyindi. Utusu pozulmuĢ 

qalstukunu boynuna keçirdi və bir əllə stula dayaqlanıb durdu. 

Səfər baĢıyla qapını göstərdi. Roza onu evdən çıxarmaq 

istədiyini anlayıb, həmən üstünə atıldı. 

- Canuvu yiyim, hara aparırsan? Nə dedin mənə? Demədin 

ki bu otaqda balaca iĢim var onunla? 

- Plan dəyiĢdi. Bunun baĢı dazdı. 

Hər iki əliylə boynundan yapıĢıb baĢını aĢağı əymək 

istəyirdi. Amma Səfərin boynu bükülmürdü ki, bükülmürdü. 

Buna görə qız əsəbi halda sinəsini, boynunu, qollarını öpüĢlərə 

qərq edirdi. 

- Nə olar, hə, nə olar? Gəl o daz kəlləsinə bir güllə sıxaq i 

vsyo. QonĢu Qarikgilin həyəti boĢdu, basdırarıq orda. Heç kəs 
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də Ģübhələnməz. Kamandiri də tanıyır məni. Yanında da 

olmuĢam. Davay? 

Ehmalca qızı özündən araladı. BaĢıyla kapitana bir daha 

qapını göstərdi.  

- Tərpən! 

Otaqdan çıxdılar. Bir neçə addım atıb arxaya boylandı. 

Qapı açıq qalmıĢdı və o, hər Ģeyi görürdü. Roza tələsik 

Ģifonerdəki paltarlarını yığıĢdırıb, üst qapağı açılmıĢ çamadana 

doldururdu. Artıq böyük bir qalaq yaranmıĢdı. Amma birdən 

elektrik vurmuĢ kimi yerində donub qaldı. Gözləri hansısa 

nöqtəyə iliĢdi. Yol çəkdi... sonra qarĢısındakı paltarla dolu 

çamadanı var gücü ilə vurub aĢırdı. Əlləriylə üzünü qapayıb, 

hönkür-hönkür ağlamağa baĢladı... 

Səfər indi ona kömək edə bilməyəcəkdi. PlanlaĢdırdığı iĢi 

axıra çatdırmaq üçün mütləq getməliydi. ĠĢini bitirəndən sonra 

isə yenə bura qayıdacaq, onu sakitləĢdirmək üçün nə lazımdısa 

edəcəkdi. Məsələn, özünə söz vermiĢdi ki, daha heç kimin onu 

incitməsinə yol verməyəcəkdi. Lazım olsa, lap Rəfaillə, digər 

məhəllə uĢaqlarıyla üz-üzə də gələcəkdi. Amma indi mütləq 

getməliydi. 
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Kapitan UAZ-ı Suraxanının mərkəzi parkında yerləĢən 

beĢmərtəbəli raykom binası qarĢısında saxladı.DüĢməmıĢdən 

əvvəl arxaya çevrildi. Deyəsən, Səfərin daha nələrsə 

istəyəcəyini baĢa düĢmüĢdü.  

- DüĢ aĢağı. OtvedeĢ k komendantu. Paznakomitsya xoçu... 

SərxoĢluq yavaĢ-yavaĢ keçir, deyilən sözləri artıq həməncə 

anlayırdı. Bu ağzından süd iyi gələn, baĢdan xarab yerli cavan 

oğlanın komandiriylə görüĢmək istədiyini duyunca, heyrətini 

gizlədə bilmədi.  

- Tı çto, sovsem s qolovoy ne drujeĢ? On je tebya na kloçki 

razarvyot! 

“Davay” deyib, silahı arxadan boynundan vurandan sonra 

istər-istəməz ağır bədənini birtəhər maĢından aĢağı saldı. 

Birlikdə binaya daxil oldular. Birinci mərtəbənin uzun 

dəhlizində, elə giriĢ qapısının yanındaca növbətçi stolu 

qoyulmuĢdu. Qoluna qırmızı lent bağlamıĢ növbətçi serjant 

uzaqdan kapitanı görüb, qaça-qaça gəldi. Üzbəüz farağat 

vəziyyətində durub, əlini gicgahına dayadı. Ağzını açıb raport 

vermək istəyirdi ki, kapitan onu qabaqladı.  
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- Volno, - bir qədər arxada dayanıb, silahı böyrünə dirəmiĢ 

Səfərin qan daman gözlərini görüncə yadına düĢdü ki, gecə 

növbətçisi ilə danıĢır, - marĢ k tumboçke! 

Ġkilikdə üçüncü mərtəbəyə qalxdılar. Üstünə “Komendant” 

lövhəsi vurulmuĢ qapının qarĢısına çatanda onu qapıya sarı 

itələdi. 

- Aç qapını. Otkroy... bıstro! 

Yıxılmamaq üçün divara yapıĢıb qalmıĢ kapıtan ağır-ağır 

gövdəsini çevirdi. Qorxu-hürkü dolu baxıĢlarını ona zillədi. 

Deyəsən yalvarmaq istəyirdi, amma dili gəlmirdi. Sözlərinin 

baĢa düĢüləcəyindən də əmin deyildi. BaĢını ağır-ağır 

bulamaqdan baĢqa çarəsi qalmamıĢdı. Burdan o tərəfə iĢini özü 

görməli olacağını anlayıb, kənara itələdi. Otağa girən kimi 

qapını kilidlədi. Arxadan elə o andaca bağırtı eĢidildi. 

- Dejurnıy! 

Artıq gecdi. Ġçəridə iĢinə baĢlamıĢdı. Öncə kabineti 

nəzərdən keçirdi. Ġlk gözünə dəyən paltar asılqanının yanındakı 

böyük güzgü və yaxınlıqdakı elektrik qovĢağı oldu. Sonra 

divanı və divana güclə sığan 35-40 yaĢlarında ağbənizli, 

mütənasib bədənli, mayor rütbəli birisini gördü. Boyu divana 

sığmadığına görə, ayaqlarını qoltuğun üstünə aĢırıb, Ģirin-Ģirin 
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yatırdı. Köynəyinin yaxası açıqdı. Enli, tüksüz sinəsi 

görünürdü. Üzündə az qala uĢaq təbəssümü vardı. Alnına, 

gözlərinə dağılmıĢ sarıĢın saçları simasına xüsusi yaraĢıq 

verirdi. Xarici görünüĢündən zabitə, daha doğrusu komendanta 

deyil, fotomodelə oxĢayırdı. Əynindəki hərbi geyimi çıxarıb 

əvəzinə müasir kostyum, son model köynək, qalstuk 

geyindirsən və bu vəziyyətdə fotosunu çəkib rəngli dəb 

jurnallarına göndərəsən. YaxĢı pul qazanmaq olardı. Amma o, 

peĢəkar fotoqraf deyildi, iĢini yaxĢı bilən kənd bərbəri idi...  

Astaca çiyninə toxundu. Mayor göz qapaqlarını o dəqiqə 

açdı. Sanki bir an öncə üzündə körpə təbəssümü ilə mıĢıl-mıĢıl 

yatan insan heç o deyildi. Qalxıb divanda oturdu. Heç nə 

olmayıbmıĢ kimi gözlərini ovuĢdurmağa baĢladı. Sonra 

qarĢısındakı əli silahlı adamı sakitcə baĢdan-ayağa nəzərdən 

keçirdi. Üzündə yenə bayaqkı uĢaq təbəssümü yarandı.  

- Tı kak suda popal?   

Güzgünün yanındakı stulu göstərdi. Yan tərəfə keçıb, 

baĢıyla iĢarə verdi. Tərpənmədiyini görüb arxadan silahı astaca 

çiyninə toxundurdu. Kobud hərəkətlə onu özündən küstürmək 

istəmirdi elə bil. 

- Bısto! 
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- Ruku uberi, tvoyu mat! 

Qalxıb güzgü qarĢısında oturdu. Rozanın evində kapitanın 

üstündən götürdüyü qandalla cəld qollarını arxa tərəfdən 

qandalladı. Sonra ağ mələfəni qoltuq cibindən çıxarıb çiyninə 

saldı. Digər cibindən də baĢqırxan maĢını çıxarıb qovĢağa 

qoĢdu. Sol əliylə silahı mayorun gicgahında saxlamıĢdı. Ona 

görə bütün bərbər iĢlərini sağ əliylə görməli olurdu. Nəhayət, 

saat kimi iĢləyən maĢını komendantın alnına toxundurub aramla 

yuxarıya doğru aparmağa baĢladı. Mayor elə bil  indi yuxudan 

ayıldı. 

- Ne ploxo. Nado priznatsya, ne ploxo pridumano dlya 

takoy çurki kak tı...  

Tək əllə iĢləmək bir qədər çətin olsa da həvəslə çalıĢırdı. 

Silahın lüləsi ilə qırxdığı baĢı gah bu, gah da o biri tərəfə 

meylləndirirdi. Nazik saçlar asanlıqla maĢının iti bıçaqlarına 

tabe olur, elə bil çoxdan bu kəllədən ayrılmaq istəyirmiĢlər 

kimi həvəslə diyirlənib, döĢəməyə düĢürdülər. Ara-sıra 

qırxılmıĢ yerləri yaxĢıca təmizlədikdən sonra gördüyü iĢə 

kənardan tamaĢa edirdi. Bu gün son dərəcə diqqətli olmağa 

çalıĢırdı. QarĢısındakı adam bu vaxta qədərki müĢtəriləri 
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arasında ən dəyərlisi idi. Ona layiqincə xidmət göstərmək 

lazımdı. 

Mayorun bayaqkı cingiltili səsi getdikcə daha çox xırıltıya 

çevrlirdi. Üz ifadəsi də artıq körpə uĢaq ifadəsi deyildi. 

- Niçevo, rabotay spokoyno. Ya tebe meĢat ne budu. Davno 

xotel nalıso podstiçsya. No patom, tı uj ne abijaysya, kak tebya 

zovut ne znayu. V proçem eto ne vajno. Tak vot, patom ya 

tebe... ya iz tebya... daje poka ne znayu çto ya iz tebya 

sdelayu...  

Öz iĢindəydi. MüĢtərisinin bayaqdan dodaqaltı nəsə 

mızıldanmasına qulaq asmırdı. Buna ehtiyac da yoxdu. Onsuz 

da hər Ģey gün kimi aydındı. Bəxti nəhayət ki üzünə gülmüĢ, bu 

kabinetə qədər gəlib çıxa bilmiĢdi. Üstəlik, tək əllə peĢəkar bir 

iĢə giriĢmiĢdi. Elə iĢə ki, onu nə anasının məsləhəti ilə tapmıĢdı, 

nə də dayısı kiminləsə dil tapıb düzəltmiĢdi. Tamamilə öz 

ağlının istehsalı idi. Əgər bundan sonra onu yarımçıq 

saxlasaydı, doğrudan da həm özünün, həm də Rəfail demiĢkən 

məhəllənin adını batıra bilərdi. Qətiyyən buna yol vermək 

olmazdı. Mütləq baĢa vurmalıydı. Belə düĢünür, bu fikirlər 

ağlına gəldikcə, daha böyük həvəslə iĢinə davam edirdi. Vaxtı o 

qədər də çox qalmamıĢdı. 
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Kabinetin qapısı artıq döyülürdü. 

- TavariĢ mayor, tavariĢ...  

- Lomay dver, skatina! Eto tı privel yeqo, tvoyu mat. 

Qavaril, baba tebya do dobra ne dovedet. Bez prikaza ne 

strelyat! 

ĠĢini bitirmək üzrəydi. Son tük yerlərini təmizləyib 

qurtarmıĢdı ki, qapının o tayında güclü gurultu qopdu. Tüstü 

çəkiləndən sonra qarĢısında onu bura gətirən kapitanı, tam 

təhcizatla silahlanmıĢ bronejeletli on nəfər əsgəri gördü. Hamı 

silahlarını ona tərəf tuĢlamıĢdılar. Komendant hələ də yerində 

sakitcə oturub qarĢısındakı güzgüdən onlara baxırdı.  

Son dəfə gördüyü iĢə nəzər saldı. Heç də pis alınmamıĢdı. 

Qətiyyən narahatlıq keçirmirdi. Roza ilə tanıĢlığı, Rəfaillə 

məhəllədəki söhbətləri, bu binaya gəliĢi hədər getməmiĢdi. 

Bunu yüz faiz demək olardı. Burdakı iĢinə isə ümumiyyətlə söz 

ola bilməzdi. Bir əllə belə təmiz baĢ qırxasan! Özündən tam 

razı qalmıĢdı.  

MüĢtərisi də dinmirdi. Deyəsən, onun da görülmüĢ iĢdən 

narazılığı yoxdu. Təzə saç forması xoĢuna gəlmiĢdi. Odur ki, 

Ģirnisini mütləq vurmaq lazımdı...  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

MaĢını qovĢaqdan çıxardı. Mələfəni bir neçə dəfə 

çırpandan sonra hər ikisini cibinə saldı. Qəfil iki barmağını 

düyünləyib komendantın kəlləsinə yağlı bir çırtma vurdu. 

- Bu da sənin Ģirnin! 

- Aqon... 

Kabinetdə yenə gurultu qopdu. Çırtmasının belə güclü səs 

çıxaracağını gözləmirdi. Gurultuya bir də qulaq asmaq keçdi 

ürəyindən. Əlini bir də qaldırdı... 

- Strelyayte vaĢu mat! 

Gurultu təkrar oldu. Silahı yerə düĢdü. Bəlkə də gərəksiz 

olduğu üçün özü onu yerə atmıĢdı. Mayorun səsi hələ də 

eĢıdilırdi. “Zakapayte eto dermo qde nibud podalĢe ot 

kamendaturı”. Daha hansısa sözlər... Sonra səslər kəsildi. Otaq 

birdən-birə əvvəlcə ağappaq, qatı dumanla, sonra ağ iĢıq Ģüaları 

ilə doldu. Ətrafdakı hərbi geyimli insanlar ağ iĢığın içində 

tədricən əriyib yox oldular. Onları nədənsə ağ geyimli adamlar 

əvəz etməyə baĢladı... 

Bu... ola bilməz, bu ki özüdü. Tam təmir edilmiĢ 

bərbərxanasında müĢtərilərini qəbul etməyə hazır vəziyyətdə 

durmuĢdu. Amma bura nədənsə “Tramvaynı” küçəsinin kənarı 

deyil, tamam baĢqa, tanımadığı yerdi. Ağ geyimli adamlar 
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qapıda növbəyə düzülmüĢdülər. Görünür, bu dəfə heç kim saç 

düzəltdirmək üçün Ģəhərə qaçmamıĢdı. Aralarında tanıĢları da 

az deyildi. Məsələn, Univermağın giriĢindədəki sütünlara 

vərəqə yapıĢdıran, onu görən kimi üzünü döndərib qaçan həmin 

balaca uĢaq. Ġndi ondan gizlənmirdi. Ġlk dəfə idi ki, bu yaĢda 

müĢtərisini keçəl eləmirdi. Nə vaxtdan bəri daraq üzü 

görməyən uzun saçları darayıb azca qısaltdı... 

Bu isə Roza idi. Nazlana-nazlana yaxınlaĢıb, pəncəsi üstə 

qalxdı. Üzündən öpüb, incə barmaqları ilə dodaq yerinin 

qızartısını sildi. Sonra qarĢısında oturub, dəbdə olan saç 

formasını sifariĢ verdi... 

Gözlərinə inana bilmirdi. Deyəsən, bütün həyatının 

məqsədinə çatmıĢdı. Bu boyda uzun növbə məhz onun üçün 

yaranmıĢdı. HəmiĢə Ģəhər ustalarının yanında belə növbələri 

görüb həsəd aparardı. Ġndi də qoy ona baxıb həsəd aparsınlar. 

Balaca kəndin içində iki adamın güclə sığıĢdığı balaca 

bərbərxanasında adi kənd ustası üçün bu boyda növbə zarafat 

deyildi. Halından çox məmnun görünürdü. Tanımadığı ağ 

geyimli insanları bir-bir iĢ otaĢına dəvət edib əvvəlcə Ģəraiti, 

səliqə-sahmanı ilə tanıĢ edir, müasir saç dəbi jurnallarını 

göstərirdi. MüĢtərilər hansısa modeli sifariĢ verəndən sonra 
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dinməz-söyləməz iĢinə baĢlayırdı. Hər kəsə təmənnasız xidmət 

göstərir, klassik saç düzümləri yaradır, bəzən özündən 

improvizasiyalar da edirdi. Yola saldığı insanlar deyib-gülür, 

əylənir, Ģad-xürrəm yaĢadıqları bu ağappaq məkandan heç yana 

getməyə tələsmirdilər. 

 

                                                                                                                                

1990 
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FıĢtırıqçalanlar 

 

Həyat uzunluğu ilə deyil, necə istifadə olunması ilə ölçülür. 

M. Monten.  

 

 

Əli. 

Bəzən dost-tanıĢ uzundraz Əli də deyir. Boyum bir az 

uzundu – bir metr, doxsan beĢ santi. Cavanlığımda daha 

uzundu, indi azacıq balacalaĢmıĢam. Bu yerdə birin qoyum, o 

birin deyim. Iki nəfər türmədə oturublar. Bunlardan biri cüzam 

xəstəsidi. Dayandığı yerdə gah burnu, gah qulağı düĢməyə 

baĢlayır. Vəziyyəti görən kamera yoldaĢı dözməyib deyir: 

“Dostum, deyəsən, yavaĢ-yavaĢ aradan çıxırsan-a!” Niyə 

danıĢdım bunu? Ona görə ki, yaĢa dolduqca adam həmin 

lətifədə olduğu kimi, baĢlayır yavaĢ-yavaĢ aradan çıxmağa. 

Amma aradan çıxmağıma baxma. Yenə biyabırçılıqdı. 

BaĢqalarıyla söhbət eləyəndə bir az irəliyə doğru əyilirəm ki, 

boy fərqi o qədər də gözə girməsin. Düz dayananda kənardan 

lap iĢıq dirəyinə oxĢayıram. Bunu dəfələrlə üzümə də deyiblər. 
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InciməmiĢəm. NöĢün ki, atalar nə deyib? Atalar deyib ki, düz 

sözə zaval yoxdu. 

Deməli, adım Əlidi, özüm də Derjinski zavodunda gözətçi 

iĢləyirəm. Allaha Ģükür, iĢimdən Ģikayətim yoxdu. Böyük 

zavoddu, az qala bütün sovetin neft buruqları üçün cürbəcür 

avadanlıqlar düzəldirlər. Ona görə iĢləri pis getmir. Mənim 

kimi yaĢı ötmüĢ fəhlə babaların qəpik-quruĢunu da vaxtı-

vaxtında verirlər. Indiki qarmaqarıĢıq zamanda iĢ yerindən 

bundan artıq nəsə gözləmək insafsızlıqdı. Mən də gözləmirəm. 

Görürük də baĢqa yerləri. Camaatın baĢına daha nə oyunlar 

açmırlar? ĠĢlədirlər eĢĢək kimi, pul vermək vaxtı gələndəysə, 

qarınağrıları tutur. Burda, çox Ģükür, belə Ģeylər olmur. Əl-əli 

yuyur, əl də üzü, yəni onlar iĢçilərini yola verirlər, iĢçilər də 

onları. 

Əvvəl gecə növbəsindəydim. Bir-iki gündü Ələkbər keçirib 

gündüzə. Ələkbər də özgəsi deyil, gözətçilərin komandiridi. 

Hərdənbir qıĢqır-bağır salsa da, pis adam döyür. Yeri gələndə, 

bizi zaĢiĢat eləməyi də var. Ona görə sözündən çıxmıram heç 

vaxt. Deyir sür dərəyə, gözü bağlı sürürəm. Həm də mənimçün 

gecə smeniynən gündüzün heç bir fərqi yoxdu. Səhər saat 

səkkizdə gəlirəm, axĢamüstü beĢdə gedirəm. Zavod 
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maĢınlarının giriĢ-çıxıĢ elədiyi praxadnoydayam. Yekə 

darvazanın yanında Nikalaydan qalma, əhəngi çoxdan solub 

getmiĢ balaca budkam var. BaĢımı aĢağı salıb iĢimi görürəm. 

Yəni maĢınları yoxlayıram. “BuraxılıĢ vərəqəsi” olmayanlar 

nəsə aparanda tutmalıyam. Özü də elə-belə tutmaq yox-e, 

tutandan sonra akt yazmalıyam. Yəni, kağız-kuğuz, hər Ģey 

necə lazımdısa, o cür. Sonra da yazdıqlarımı aparıb verməliyəm 

Ələkbərə. Yəni, sizin bildiyiniz iĢverənlik olur-a, bax, əsl bizim 

iĢimizdi. Amma sözün düzü, bu vaxta qədər heç akta-makta 

əlimi bulaĢdırmamıĢam. Sən deyən düzəməlli savadım da 

yoxdu. UĢaqlıq vaxtım müharibədən qabaqkı aclıq illərinə tuĢ 

gəldi. Mən də bir-iki il oxuyandan sonra getdim özümə 

çörəypulu qazanmağa. Odu-budu iĢləyirəm. Oxumağa, savad 

almağa sonralar da vaxt eləyə bilmədim. Amma sizə deyim ki, 

savadım olsaydı da yazmazdım. NöĢün ki, xəmiri belə yoğrulub 

Bakı kəndistanında yaĢayan camaatın. Adamları baqaja 

qoymaqla aramız yoxdu. Buna görə bəzən görürsən ki, elə 

özümüz əziyyət çəksək də, ondan-bundan cürbəcür söz-möz 

götürsək də, baĢqalarını heç vaxt satmırıq.  

Direktorumuz özü suraxannıdı. Əvvəllər elə burda qlavnı 

injiner olub. Müdir keçəndən sonra yığıb baĢına öz kəndlilərini. 
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Indi zavod demək olar hamısı onların əlindədi. Istədikləri kimi 

fırladırlar. Halal xoĢları olsun. HəmiĢə demiĢəm, bacarana can 

qurban. NöĢün ki, özləri yeyirlər, camaatı da yedizdirirlər. 

Zavodun az qala bütün iĢçiləri ətraf kəndlərdəndi – bülbüləlilər, 

əmircannılar, suraxannılar. Mən də elə zavodun 

qonĢuluğundakı məhəllədənəm. Evimiz əsas binadan beĢ-on 

metr o tərəfdədi. Sözümün canı odu ki, hamı burda bir-birinin 

lap cəddi-əqrabasını da tanıyır. Həlləm-qəlləm iĢlərlə də adi 

adamlar heç vaxt məĢğul olmurlar. Hər kəs baĢını aĢağı salıb, 

bir tikə çörəypulunu çıxardır. O cür iĢləri görənlər elə zavodun 

xozeyinləridi. Onlara da mən durub deməyəcəm ki, ay filankəs, 

sən məsələmçün, niyə zavodun malını oğurlayırsan? Dədəmin 

malı deyil ki! Öz mallarıdı, özləri bilər. Mən ölüm, necə 

söbətdi?  

Amma burda bir-iki nəfər var, onlardan bir az narazıyam. 

Belə də, xoĢum gəlmir nəsə. Onlar da heç kənd adamları döyür-

e, qırağdan gəlmədilər. Biri elə Alik – qlavnı injiner. Təzə gəlib 

buralara. Atası Sovetskinin lotularından olub, anası da rus qızı. 

Elə özü də rus kimi bir Ģeydi. Necə olub gəlib düĢüb zavoda, 

bilmirəm. Heç bilmək də istəmirəm. Allah vurub onu. Təkcə 

onu bilirəm ki, köntöy adamdı. Gül ağzını bir dəfə açdı-ya, 
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vəssəlam. Nə qədər söyüĢ-möyüĢ var, hamısını dalbadal 

avtamat kimi döĢəyəcək. Demir ki, bura kənd yeridi, arvad-

uĢaq var, böyük-kiçik var. Heç kimi sayıb-eləmir. Özü də 

yaman bicdi, köpəy uĢağı. Haçan baxırsan, gözləri qaynayır. 

Bir yerdə rahat durmağı yoxdu. Mən də açığın deyim, 

bacarmıram belə adamlarnan. Az aĢım, ağrımaz baĢım. 

Kimiynənsə bir balaca söz güləĢdirən kimi baĢlayıram 

hirsdənməyə. Dilim o saat topuğ vurur, ürəyim də bir tərəfdən 

baĢlayır stuk eləməyə. Ona görə heç baĢ qoĢmuram. Bayaq 

görürəm Emin yavaĢcana məni sakitləĢdirir. Bilirəm ki, deməyə 

sözü olanda belə eləyir. Sonra nə desə yaxĢıdı? Deyir, Alik 

durba çıxardacaq bir azdan. Niyə? Çünki gül alverçilərinə 

satacaq parnikdə istilik xətti çəkməkçün. Çoxdankı kliyentlərini 

qret eləyir.Sonra da yazıq oğlan o saat əlavə eləyir ki, 

hirslənmə, Əli dayı. Dünyanı sən qurtarmayacaqsan ki! Nə 

deyəsən? Cavan olsa da, ağıllı sözlər danıĢır bu naparnikim. 

Indi durub deyim ki, yox, ölsəm də qoymayacam. Mənim 

deməyimnəndi bəyəm? O Sovetski lotusu ilə rus qəh... 

əstafürullah, rus gözəlçəsinin qatıĢığı çox elə sözə-mözə 

baxandı. KaĢ smeni təhvil verəndən sonra aparaydı. Yoxsa yenə 
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salamsız-kalamsız maĢını sürüb gedəcək, uĢağın yanında pis 

vəziyyətdə qalacam.     

Amma indi yeri düĢdü deyirəm. Bu naparnikim milis 

gözətçisi Emin yaxĢı oğlandı. Böyük-kiçik yeri biləndi. TalıĢlar 

məhəlləsindəndi. Atası talıĢ, anası lahıcdı mən bilən. O 

tərəflərin adamları da Allahdan qorxan olur. Bundan əvvəlki 

nevedomstvenni axran mal buraxıb, gündə filan qədər 

qazanırdı. Mənim kimi zavod gözətçilərinə göz açmağa imkan 

da vermirdi. Bununsa fikri-zikri ancaq kitabın yanındadı. 

Tələbədi axĢamda. Bütün günü pəncərənin yanında oturub 

dərsini oxuyur. Hərdən yazığım da gəlir. Dilim gəlmir 

dərsindən ayırım. Budkanın yanında maĢınların kuzalarını 

yoxlamaqçün beĢ-altı pilləli hündür yerimiz var. HəmiĢə 

maĢınlar zəncirin qabağında dayananda, görürəm uĢaq baĢını 

qaldırıb mənə baxır. Yəni hazıram, çıxıb yoxlaya bilərəm. 

Amma heç vaxt qoymuram. Deyirəm qoy oxuyub bir yerə 

çıxsın. Görürəm kəlləlidi. Pul gücünə girsəydi, bu qədər kitab 

oxumazdı. Belələrinə canım da qurbandı. Biz oxuya 

bilməmiĢik, qoy bunlar heç olmasa oxusunlar. Amma hərdən 

görürəm, elə bil məndən Ģübhələnir. MaĢınları yoxlamayıb 

buraxandan sonra əlimə baxır. Yəni mal yiyəsindən bir Ģey 
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almıĢam, ya yox? Mən də bir-iki dəfə gülə-gülə demiĢəm ki, a 

bala, namaz qılan olmasam da, Allah adamıyam. YaĢım da 

gəlib yetmiĢə dirənib. Biz tərəflərdən elə Ģeylər gözləmə. 

Özünə inandığın kimi, mənə də inan. Hər dəfə dodaqları qaçır 

bu cür sözlərdən sonra. O dəqiqə baĢını aĢağı salıb kitabını 

oxumağa davam eləyir. Mən də bilirəm ki, sözümdən razı qalıb. 

Hə? Gedirsən? NuĢ olsun! Arxayın ol, kim gəlsə, bir söz 

tapıb deyərəm. Emindi. HəmiĢə günorta saat on ikiylə bir 

arasında nahara buraxıram. O da yaxınlıqda olur, bir saata 

gedib gəlir. Komandiri gələndə dil-ağız eləyirəm ki, elə bu 

dəqiqə getdi, indicə qayıdar. Sağ olsunlar, hörmətimi 

saxlayırlar. Bir söz demirlər. Amma o gün elə təzə darvazadan 

uzaqlaĢmıĢdı ki, komandiri milis maĢınında düz qabağına çıxdı. 

Mən də burdan durub baxırdım. GörüĢəndən sonra bir-iki 

dəqiqə ayaqüstü nə haqdasa danıĢdılar. Sonra komandir maĢına 

oturub getdi. O da yoluna davam elədi. Uzaqdan gördüm ki, 

uĢağı danlamırlar. Yoxsa tənbəllik eləməzdim, gedib tərəfini 

saxlayardım. Niyə? Çünki utancaq uĢaqdı. Özüyçün bir-iki 

kəlmə danıĢa bilmir. HəmiĢə evə gedəndə qonĢu idarənin 

qızları pəncərədən ona tamaĢa eləyirlər. Hərdən söz-möz də 

atırlar. Onlara nə var? Abırsız-həyasız rus qızlarıdı. Söz 
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atmaqnan da qalmırlar, bir-birinə göz-qaĢ eləyib bic-bic 

gülüĢürlər. Amma uĢaq baĢını aĢağı salır, pəncərələrinin 

yanından dümbədüz keçib gedir. XoĢum gəlir, malades, elə də 

lazımdı! Kənd yeridi bura, böyük-kiçik var, uĢaq-muĢaq var...    

Dayan görüm, o nə maĢındı gəlir? Hə, tikintinin maĢınıdı. 

Bunun sürücüsü qaxlıdı. YaxĢı adamdı. Amma bir az cəncəldi. 

Hərdən qapıdan çıxanda dayanmır ki, çıxıb kuzanı yoxlayım. 

Bilmirəm nəsə aparır-aparmır, camaatın babalın yuya 

bilmərəm. Aha, yanında kimsə oturub, deyəsən. Gözlər də uje 

əvvəlki döyür, uzağı yaxĢı seçmir. Hə, o da tikintidə fəhlə 

iĢləyir. Qaçqınlardandı. Vallah, onu hər dəfə görəndə ürəyim 

baĢlayır gup-gup eləməyə. 25-26 yaĢı olar, amma baĢının 

ortasını silib-süpürülər elə bil. Üzü də həmiĢə tüklü olur. 

Adama yazıq-yazıq elə baxır ki, heç dindirmək istəmirsən, o ki 

qaldı yoxlamaq.   

Dayan, dayan, ay uĢaq, saxla. Əleykəssalam. Yenə Ģuluqluq 

eləyirəsən-a. Bu pillələr də ildən-ilə hündürləĢir elə bil. 

Görürsən də necəyəm, bir gün yaxĢı, bir gün pis. Qocalığın üzü 

qara... Bacoğlu, bəs bu taxtalar nədi belə? Kağızı var?. 

Yoxdusa, aparmağa da icazə yoxdu. Bacoğlu, niyə üz vurursan, 

istəyirsən məni iĢdən qovsunlar? Elə qovarlar ki, heç tozum da 
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tapılmaz. Prorabın bilsə ki, fəhlələri stroykadan taxta 

oğrayırlar, elə səninçün də yaxĢı olmaz. Yox, olmaz. Bax, sənə 

yaxĢı məsləhət verim, özü də havayı. Nə qədər heç kimin 

xəbəri yoxdu, apar bunları qaytar yerinə. Sənə söz verirəm ki, 

məndən söz çıxmayacaq. Dayan görüm, a kiĢi, neynəyirsən? Ay 

uĢaq, çıxar əlini cibimdən. ƏĢĢi, çəkil o qana. Ayıb olsun sənə! 

Heç səndən gözləməzdim. Yəni mən onu götürə bilərəm sənin 

kimisindən? Yəni mən o qədər əclafam? Nə üçün? Bəs sən 

bunu qanunla, sənədlə apara bilməzsən? Onu düz deyirsən, hər 

Ģey pulnandı. Düzdü, kasıblığın üzü qara olsun, vallah. Bəs indi 

neynəyək? Allah sizi bu günə salanların özünü bütün yer 

üzündən didərgin salsın! Sizdə günah yoxdu, o böyüklərdədi 

günah. Düz deyirsən, adamın gərək adamı olsun. YaxĢı, yeri 

get. Nə baxırsan mal kimi üzümə? Get deyirəm. Amma bir də 

icazəsiz iĢ görmə. Sən də, bacoğlu, orda-burda necə sürürsən öz 

iĢindi, amma bu zəncirə çatanda həmiĢə sürəti yavaĢla, bildin? 

ġuluqluq eləmə, yoxsa içəridə yekə bir fıĢtırıq var. 

Komandirimiz Ələkbər verib ki, sənin kimi nadinc uĢaqlar sözə 

baxmayanda fıĢtırıq çalıb köməyə adam çağıraq, bildin? Hələ 

bu vaxta qədər istifadə eləməmiĢəm, amma elə eləmə ki, 

səninçün daĢı töküm ətəyimdən. BaĢa düĢdün də məni? Ay sağ 
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ol, davay, sizə yaxĢı yol. Qorxma, heç kim bilməyəcək. 

Tifillərindən də muğayat ol!    

Qoy getsinlər. Bu cür yazığın birini buraxmayasan, 

neyniyəsən? Min bir əziyyətlə gəlib çıxıb buracan. Aylarla 

küçədə-bacada qalandan sonra nə qədər borca-xərcə düĢüb 

balaca daxma düzəldib özüyçün, külfətini də yığıb altına. Indi 

qabağdan soyuqlar gəlir. Bunun yağıĢı var, qarı var. Ev də 

damır, taxtaları çürük-çürükdü. Gəl indi döz bu dərdə! Adamın 

ürəyi gərək daĢdan ola ki, bir neçə apalovka taxtasını 

beləsiyçün əsirgəyəsən. Amma yekəqarınlar gündə maĢın-

maĢın daĢısınlar. Insaf da dinin yarısıdı deyiblər. XoĢ günündən 

aparmır ki? Özü də tək bu belə döyür-e. Ordan gələnlərə fikir 

vermiĢəm, hamısı bu gündədi. Üst-baĢlarından əzab-əziyyət 

tökülür binəvaların. Yetimə oxĢayırlar, Allah göstərməsin.   

O nədi elə? Deyəsən Alik gəlir. Onun “Villis”idi. Durba 

məsələsi olsa, heç nə. Aparacaq, zalım oğlu. UĢaq da yoxdu 

yanımda ki, heç olmasa milisdən çəkinib-eləsin. Dayan, görüm. 

Yox, Alik deyil. Onun maĢınında tikintinin prorabıdı. Ho-off, 

Allaha Ģükür, bu dəfəlik ötüĢdük deyəsən. Bunlara nə olub bu 

gün? Bayaq fəhləsi, indi də prorabı. Bir-birinin dalıyca çıxırlar. 

Görəsən nə aparır?  
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Saxla, ay uĢaq. Saxla deyirəm, eĢitmirsən? Bax, belə. Niyə? 

MaĢına baxacam. Çünki belə lazımdı. Bəs bu brezent nədi? 

Dünən bu maĢın çıxanda brezent yoxdu. A-a-a, bu nədi? 

Görürəm, görməyinə. Amma kim aparır, niyə aparır, kağızı 

varmı? Sənindi? Hə, bildim. Amma nə əcəb bir parça kağız 

düzəltməmisən bununçün? Hə-ə-ə. Bəlkə sən gedib 

qayıdanacan mən çıxıb getdim, onda necə? Yox, kağızsız 

olmaz, vallah-billah olmaz. Bilsələr, it kimi qovarlar məni. 

Bəlkə qayıdasan? Dayan görüm, bağlama qapını. Hara 

sürürsən? A kiĢi, ay uĢaq, dayan! Dayan deyirəm. Zəncir 

bağlıdı, qoy açım heç olmasa... 

Buna bax-e! Əclaf qırdı zənciri. Bu da sənə prorab. Əlisi 

dəli, vəlisi dəli, bu qırılmıĢların hamısı dəli. OxumuĢu, 

savadlısı belə eləyəndə, o birilərdən nə gözləyəsən? Görüm səni 

bir də tol üzü görməyəsən. BeĢ rulon tola görə zonnu sürüb 

keçdi, sözlərimi burdan aldı, o biri tərəfdən buraxdı. Səni 

görüm elə o maĢında ürək ağrısı tutsun, necə ki məni burda 

tutdu. Ay, ay... qoy yuxarı düyməni açım, havam çatmır. Yenə 

hirsdəndirdi məni! Sürdü getdi, köpəy uĢağı. Neynəyim, durub 

o boyda prorabla əlbəyaxa olmayacağam ki? Götürüb indi 

vnutrenniynən Ələkbərə zəng eləyib deyəsən ki, bəs belə-belə. 
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Bacarmıram burda. Gəl keçir yenə əvvəlki kimi gecə smenimə. 

NöĢün ki, burda gündüz bir-iki gün də qalsam, xosumvay 

olacam.  

Yox, indi kiĢini vacib iĢlərindən ayırmayım. Smendən 

sonra tapıb deyərəm. Bu uĢaq harda qaldı? Gəlib çıxsaydı, 

rahatca çay dəmləyərdim. Bir az da danıĢıb hirsimi soyudardım. 

Bu Ģoğərib hirsimdəndi ürəyimin ağrısı. 

Bay, Ələkbər, sən hardan çıxdın? Vallah, elə bu dəqiqə sən 

keçirdin fikrimdən. Allahın yazığı gəldi deyəsən, göndərdi səni 

yanıma. Hə, otur orda, uĢağın yerində, indi gələr, obedə gedib. 

A kiĢi, görmürsən? Üzümə bax, halımı xəbər al. Nə olacaq, 

qoymurlar iĢləməyə. Guya ki, bilmirsən? Sənin əziz-xələf 

müdir dostların. HəmiĢə onların tərəfini saxlayırsan. Guya onlar 

olmasa, hamımız acından ölüb gedərik. Görsəydin ki, bayaq 

onlardan biri burda baĢıma nə oyun açırdı, belə danıĢmazdın. 

Kim, kim... tikintinin prorabı. Bəli, həmin o danabaĢ. Alikin 

maĢınında, brezentin altında beĢ dənə tol vardı. Zonnu sürüb 

apardı. Nə qədər qıĢqırdım, nə qədər bağırdım, xeyri olmadı. 

Heç vecinə də almadı, zalım balası. Bilmirəm bu necə prorabdı 

ki, öz stroykasından oğurluq eləyir. Nə fəhlə? Yox, fəhlə-məhlə 

keçməyib. Qaçqın-maçqın da görməmiĢəm buralarda. Ay 
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Ələkbər, dolandır məni balalarının baĢına. Keçir yenə gecə 

smeninə. Bacarmıram burda. Gündüzlər gediĢ-gəliĢ çox olur. 

QocalmıĢam, gücüm çatmır hamısıynan ağız-bağıza verməyə. 

Görürsən, zəncirimi də qırdılar. Heç imkan vermədilər ki, açım, 

zalım uĢaqları. YaxĢı zəncirdi. Ağır deyildi. Tez açılıb-

bağlanırdı. Əl yerini də görürsən necə düzəltmiĢdim? Rezin 

Ģlanqı əl boyda kəsib keçirmiĢdim zəncirə, üstündən də skoçla 

sarımıĢdım. Dartanda əlimi kəsmirdi. Qırdı tökdü, köpəy uĢağı. 

Indi təzəsini tapmaq lazımdı.Hə? Getdi də, indiyə prorab qalar? 

Yox, nə verəcəkdi ki? Söydü atama, qapını çırpdı, sürüb getdi. 

Zəncir də qırıldı. YaxĢı zəncirdi. Rahat, yüngül. Hə? Düzdü, 

hirsdənirəm də sözdü? Lap tüstüm təpəmdən çıxır. Ona görə 

ağrıyır, zəhrimar, elədi. Hara? Niyə? Nə bilim, vallah. Ora 

deyirsən burdan yaxĢıdı mənimçün? Nə deyirəm? Amma əgər 

məndən soruĢsan, Ələkbər, deyərəm ki yenə keçir gecə 

smenimə. Nə bilim. Sən bilən məsləhətdi. YaxĢı, oldu. Bir 

azdan oğlan gələr, tapĢıraram buraları. Sağ ol, ay Ələkbər. 

Allah səndən razı olsun, qurtardın məni bu cəncəldən. Allah 

balalarını saxlasın! Xudafiz!  

Gözün aydın, uzundraz Əli! Qoca vaxtında diyəsən səni 

bütün zavodun postlarında gəzdirəcəklər. Ġndi də qaraja 
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getməliyəm. Deyir ki, ora sakitçilikdi. MaĢınları gecə gətirib 

saxlayırlar, səhər də sürüb gedirlər. Oğurluq eləməyə də bir Ģey 

yoxdu. Nə bilim, vallah, əslində mənə elə yer lazımdı. Sakitlik 

olsun, hirsdənməyim. Rahatca kağızımı alım, maĢını buraxım. 

Yerli adamların içində olum. Heç kimlə dil-ağız eləməyim. 

Gəl, Emin, gəl. Elə səni gözləyirdim... Ona görə ki, 

gedirəm qaraja. Bayaq sən gedəndən sonra tikintinin 

prorabıynan dava elədim beĢ dənə toldan ötrü. Söydü atama, 

sürüb getdi. Ürəyimin sancısı tutdu. Bax, indi də ağrıyır. Bu 

vaxt Ələkbər gəlib çıxdı. Gördü ki, vəziyyətim ağırdı, yəqin 

qorxdu. Allah onu balalarına çox görməsin. Dedi ki, qaraja 

gedim, ora sakitçilikdi. Indi bax da. Birtəhər bu günü təkbaĢına 

yola ver, sonra yanına kimisə göndərərlər naparnik. Tək 

qoymazlar səni. Gözün praxadnoyda olsun, yenə zonnu sürüb 

keçməsinlər. Zənciri qırdı, köpəy uĢağı. Lazım olsa, fıĢtırıq 

yerindədi. YaxĢı, bala, salamat qal. Bəlkə Allah elədi, yenə 

görüĢdük.   

Bu da belə. Elə bir tərəfdən yaxĢı oldu. Allah üzümə baxdı. 

Durbaları Alik mənim vaxtımda aparmadı. Amma uĢaq tək 

qaldı. BaĢına bir iĢ gəlməsə yaxĢıdı. Yenə ikilikdə olanda 

muğayat olurduq bir-birimizdən. Niyə? Çünki yaxĢı oğlandı bu 
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Emin. Amma bir balaca utancaqlığı var. Indiki zamanda da 

utancaq oldun, vəssəlam. ĠĢin xarabdı. Çıxıb oturacaqlar 

baĢında.   

 

Emin. 

 

Sürücülər bayaqdan zarafat eləyirlər ki, bura təyin olunan 

təzə naparnikim çənədən möhkəm adamdı. Bir az da baĢdan o 

söz. Yəni qabaqcadan hər Ģeyə hazır olum. Görək də, hələ gəlib 

çıxmayıb. IĢləyərik, baxarıq.Əslində, mənimçün yanımdakı 

zavod gözətçisi kim olur-olsun, o qədər də isti-soyuğu yoxdu. 

Təki kitab oxumağıma mane olmasın. Bir də nahara getməyə 

Ģərait yaratsın. Həm də yaxĢı olardı ki, Əli dayı kimi əfəl 

olmayaydı. Onun vaxtında adi fəhlələr də əlinə keçəni daĢıyıb 

aparırdılar. Özü də quru sağ ola. Kim idi o cür adama hörmət 

eləyən? Boyu az qala iki metr olsa da, əzzəvaranın biriydi. 

Bəzən çənə-boğaz elədiyi adamlara yuxarıdan aĢağı bir dənə 

qapaz iliĢdirsəydi, elə yerlərində qalardılar. Bu isə hamıya 

tərbiyə verirdi, baĢına ağıl qoyurdu. Özündən xəbəri yoxdu. Ən 

çox məni əsəbləĢdirənsə, Ģalvarının enli balaqlarıydı. Onsuz da 

həddən artıq uzun ayaqlarını güclə çəkirdi, bir tərəfdən də bu 
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balaqlar yol gedəndə bayraq kimi dalğalanıb, yeriməyinə 

əməlli-baĢlı mane olurdu. Neçə dəfə görmüĢəm ki, əyilib 

balaqlarını düzəltmək istəyəndə az qalıb kəlləsi üstə dəysin 

yerə. Qolundan tutub güclə ayaq üstə saxlamıĢam. Bir dəfə 

dözməyib soruĢanda ki, o balaqları bir az daraltmaq olmaz, 

kiĢinin rəng-rufu qaçdı. Dili topuq vura-vura baĢladı ki, nə 

bilim, cavanlıq yadigarıdı, ay nə bilim, rəhmətə getmiĢ dərzi 

arvadı neçə il əvvəl öz əlləriylə tikib ad gününə hədiyyə 

edibmiĢ. Ona baxanda, guya ki, keçmiĢ gözəl günləri yadına 

düĢürmüĢ. Mənim də belə cəfəngiyyatlara qulaq asmağa səbrim 

çatmır heç vaxt. BaĢımı aĢağı salıb, kitabımı oxumağa davam 

etdim. Kim əfəlliyindən əziyyət çəkmək istəyirsə, öz iĢidi.      

“Azərbaycan parlamentinin açılışı. 7 dekabr 1918-ci il. 

Iclas günorta saat 13-25 dəqiqədə Şurayi-Milli rəisi 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əfəndinin nitqi iftitahilə açılır: 

Möhtərəm məbuslar! Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk Məclisi-

Məbusanını açmaq yomi-səadəti, siz möhtərəm məbusları təbrik 

etmək şərəfinin öhdəmə düşməsilə müftəxirəm... Bu gün əqliyyət 

təşkil edən millətlərin nümayəndələri ilə qəzaların yeni 

nümayəndələri dəvət olunmaq üzrə iştə bu məclis toplanaraq 

Azərbaycan Məclisi-Müəssisanı toplanıncaya qədər 
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məmləkətimizin sahibi olacaq. Burada Azərbaycanda bulunan 

bütün millətlərin, təbəqələrin və müxtəlif cərəyanların 

nümayəndələri olduğundan vətənimizi tamamilə təmsil edə 

bilər”.  

XX əsr tarixindən Cümhuriyyət dövrünü keçirik. Adam 

oxuyur, heyrət eləyir. O cür çətin dövrdə milləti bir araya 

gətirən, demokratiya davası edən rəhbərlərimiz olmuĢdu. O 

rəhbərləri də bu xalq yetiĢdirib, məsələn, həmin tarix dərsini 

keçən müəllimimizi də. Əli dayı kimi, Azərbaycanı bölüb 

regionlara. Adamı tanımaq üçün əvvəlcə hardan olduğunu 

soruĢur. Sonra baĢlayır həmin regionun insanlarına məxsus özəl 

keyfiyyətlər haqqında uzun-uzadı mühazirə oxumağa. Bir də 

ayılır ki, xeyli vaxt keçib, dərs soruĢmaq yaddan çıxıb. O da 

əgər region xoĢuna gəlirsə, tələbəyə yaxĢı qiymət yazır. Vay o 

gündən ki, yaĢadığın yerlə bağlı hansısa xoĢagəlməz xatirəsi 

olsun. Lap bütün kitabı əzbərdən danıĢsan da xeyri yoxdu. 

Üçdən artıq qiymət almayacaqsan. Adamı yandıran odur ki, 

yenə Əli dayı “haralısan?” soruĢanda, bunu hardasa 

savadsızlığına, avamlığına bağıĢlamaq olar. Bəs bu sualı elmi 

dərəcəsi olan, ali məktəbdə cavan nəslə dərs deyən müəllim 

verəndə nə deyəsən? Müstəqillikdən sonra keçən 70 illik iĢğal 
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zamanı yəni xalqın ziyalıları bu qədərmi cılızlaĢıb? Həm də 

əgər ziyalılar belə cılızlaĢıbsa, gör xalqın adi nümayəndələri nə 

gündədi?!   

Nə istəyirsən? Sür get. Yoxlamayacam. Inanıram sənə. 

Lazım deyil, sür deyirəm. Bayaqdan oturmuĢam pəncərənin 

qarĢısında, sürücülər də hara istəyir, nə istəyir aparırlar. Qoy 

kef eləsinlər. Nəyimə lazımdı? Bu korrupsiya sistemini 

kökündən söküb dağıtmaq lazımdı ki, belə xırda oğurluqlar 

olmasın. Ayrı-ayrı əliəyrilərin qarĢısını Ələkbərin verdiyi 

fıĢtırıqla almaq mümkün olmayacaq. Olsa da vəziyyət bununla 

çox dəyiĢməyəcək. Birinin yerinə o biri gələcək, vəssəlam. 

Arada özünə düĢmən qazanacaqsan. Deyəcəklər ki, 

demaqoqluq eləyir. Yenə zavod gözətçisi yanımda olsaydı, 

sənədsiz mal tutsaydı, mənə müraciət eləsəydi, onda bir Ģey 

fikirləĢmək olardı. Cərimədən-zaddan yükləmək olardı belinə. 

Neçə dəfə Əli dayı tikintinin maĢınında cürbəcür stroymaterial 

buraxıb. Özü də elə-belə, havayı. Keçən dəfə bu cür 

maĢınlardan birini buraxandan sonra bilə-bilə əlinə baxdım. 

Yəni, buraxırsan burax, amma heç olmasa, arada bir Ģey olsun. 

Heç nə anlamadı, ya da özünü anlamazlığa vurdu. Dodaqaltı 

nəsə mızıldandı, vəssəlam. Gözünün qabağında neçə dəfə 
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rəisim gəlib yoxlayıb. Guya postları gəzirlər. Sürücülər 

danıĢırlar ki, əvvəlki vaxtlarda milis rəisləri hər dəfə beləcə 

“postları gəzəndə” mənim kimi nəzarətçilərdən filan qədər 

yığıb gedirdilər. Ya da postun nəzarətçisi rəisinə balaca bir 

qonaqlıq verirmiĢ. Mənim yanımdansa, neçə dəfə əliboĢ 

qayıdıblar. Tələbə olduğuma görə yenə hörmət eləyirlər, sağ 

olsunlar. Amma nə vaxta qədər? Gələn dəfə ya çıxarıb 

atacaqlar Allah bilir hansı posta, ya da gərək öz cibimdən nəsə 

verim. Neyləyəsən? Çarə yoxdu. Bura mənə sərf eləyir. Həm 

evə yaxındı, həm də böyük zavoddu, öz axranı da var. Ikilikdə 

olanda yenə dərs oxumağa imkan olur. Hayıf ki, maaĢı bir az 

kəmdi. Çax-çuxu da Əli dayı kimilərin üzündən yoxdu. YaxĢı 

ki, dünən özləri birbaĢa mənə ağız açdılar. Alik torba 

çıxarmalıdı. Mən də rəisimizin üstünə göndərdim. O da sonra 

zəng vurub tapĢırdı ki, buraxım malı. Əli dayının burdan 

getməyi bir tərəfdən yaxĢı oldu. Yoxsa yenə baĢlayacaqdı iĢi 

burcutmağa. əlindən heç nə gəlməsə də, elə bil mənim yanımda 

vecsiz görünməmək üçün həmiĢə yeni-yeni hoqqalar fikirləĢib 

tapır. 

“Əfəndilər! Bilirsiz ki, bizim Rusiya cəmaətinə qarşı heç 

ədavətimiz və nifrətimiz yoxdur. Bezar olduğumuz Rusiya, 
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çarizm Rusiyası, Rusiya istibdadıdır. Rusiyaya nifrətimiz 

Rusiya istibdadı altında inləyən Rusiya cəmaətinə nifrət demək 

deyildir. Bizcə, mənfur olan Rusiya, millətləri əzən və 

hüquqlarını verməyən rəsmi Rusiyadır. Hər bir millət müstəqil 

və hürr olmalı, hürr olduqdan sonra digər millətlər ilə ürəyi 

istədiyi kimi əqdi-ittifaq etməlidir. Bütün dünya millətlərinin 

“Cəmiyyəti-əqvam” vücudə gətirməsi bizim ən müəzziz 

fikirlərimizdəndir...” 

Adamın ınanmağı gəlmir ki, bu sözləri 100 ildən artıq 

əsarət altından təzəcə çıxmıĢ, əhalisinin 90 faizi savadsız olan 

cavan respublikanın rəhbəri həmin iĢğalçı haqqında söyləyir. 

Gör insanın ürəyi necə kindən, nifrətdən uzaqdı. Eyni sözləri bu 

gün üçün də demək olar. Məsələn, burda yaĢayan rusların 

Moskvadakı qorbaçovların, yeltsinlərin bizə qarĢı elədikləri 

cinayətlərlə nə əlaqəsi var? Heç bir əlaqəsi! Bax, qonĢuluqdakı 

idarədə xeyli rus qız iĢləyir. Suraxanıdan gələnləri var, 

Qaraçuxurdan, Razindən gələnləri var, hələ Bülbülənin ruslar 

məhləsindən gələnləri demirəm. Hamısı gözəl-göyçək, çox 

səmimi qızlardı. Üstəlik, azərbaycanlı oğlanları öz 

qızlarımızdan da çox istəyirlər. Onların, məsələn, rəsmi 

Moskvanın ölkəmizə qarĢı yürütdüyü çirkin siyasətə bir isti-
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soyuğu ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox! Onlar artıq çoxdan bizim 

qızlardı. Bu torpağın suyunu içiblər, çörəyini yeyiblər, burda 

yaĢayırlar, ailə, oğul-uĢaq sahibi olurlar. Ona görə Ģəxsən mən 

o qızların birini min dənə yerli ləçərimizə, ifritəmizə 

dəyiĢmərəm. Adamda əsas vicdandı, qalanları boĢ Ģeylərdi.  

Aha, qız dedim, deyəsən, səsimi eĢitdilər. Idarədən 

çıxmağa baĢladılar. Naharın vaxtıdı, evə gedirlər. DanıĢmıĢdıq 

ki, tində görüĢəcəyik. Amma indi qapını necə qoyum gedim? 

Yox, qardaĢ, burda naparniksiz iĢləməyin yeri yoxdu, məhlə 

uĢaqları demiĢkən. Bax, indi döngəni burulub orda 

gözləyəcəklər. ƏhliləĢdirmiĢəm artıq. Bilirlər ki, hamının gözü 

qabağında onlarla görüĢmürəm. Baxma da, balaca kənddi. 

Ətrafda o qədər tanıĢ-tunuĢ iĢləyir. Birinin üstünə beĢini də 

qoyub, çatdıracaqlar evə. Hər necə olsa, yaxĢı deyil. Ona görə 

tapĢırmıĢam nahara çıxanda, tini burulub orda, avtobus 

dayanacağında gözləsinlər. Mən də naparnikimə deyib, o vaxt 

çıxıram obedə. Bir az söhbətləĢirik ordan-burdan. Pis qızlar 

deyillər, deyib-gülən, zarafatcıl. Ən əsası isə bizimkilər kimi, 

özlərini dartıb dağ baĢına qoymurlar. Birinin 21 yaĢı var, o 

birinin 22. Hər ikisiylə zavodda avtobus sürücüsü iĢləyən 

oğlanın hesabına tanıĢ olmuĢam. Neçə dəfə olub ki, zavod 
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iĢçilərini evlərinə aparanda həmin qızları da aparıb. Beləcə 

tanıĢlıq yaradıb. Mənə onlar haqqında danıĢanda, sözün düzü, 

əvvəlcə o qədər fikir verməmiĢdim. Çünki elə Ģeylər danıĢırdı 

ki, inanmağım gəlmirdi. Deyirdim, yəqin yanımda blatını 

artırmaq üçün gopa basır. O qədər belə adamlar tanıyıram ki! 

Özünü baĢqasının yanında göstərmək üçün iki dəqiqənin içində 

baron Münhauzen kimi cürbəcür cəfəngiyatlar uydururlar. 

Amma tanıĢlıq yaranandan sonra gördüm ki, danıĢdıqlarının 

hamısı düzdü. Bir neçə dəfə dərsə getməyib, onunla birlikdə 

axĢam saatlarında Univermağın qabağında qızlarla görüĢdük. 

Bizi götürüb evə apardı. Suraxanı kruqunun yanında 

beĢmərtəbəli evin birinci mərtəbəsində iki otaqlı, hər cür Ģəraiti, 

mebeli, çarpayıları, soyuducusu, qab-qaĢığı olan iki otaqlı boĢ 

mənzildi. Oğlanın ana tərəfi rusdu. Ev də deyəsən dayısınındı. 

Ailəliklə köçüb getmiĢdilər Rusiyaya. Evi də bağıĢlamıĢdılar 

buna. Ata evi olduğuna görə, oranı hərdənbir, belə incə-mincə 

iĢlərçün istifadə edirdi. Nə isə. Həmin görüĢlərdən sonra 

qızlarla əməlli-baĢlı dostlaĢdıq. Indi harasa getməkçün daha 

sürücü oğlana ehtiyacım olmur. Telefonlarımızı bir-birimizə 

vermiĢik. Əvvəlcədən danıĢandan sonra, adətən, bayaq dediyim 
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avtobus dayanacağında bir araya gəlirik. Sonrası da, Allah 

kərimdi. Qızların özləri demiĢkən, priroda podskazıvayet...   

“Əfəndilər! Zaman ağır, gedəcəyimiz yol çox tikanlı və 

arizəlidir. İrəlidə bir çox müşkilat və maneələri dəxi gözə 

almalıyız. Dumanlı yolları keçmək və sər mənzil məqsədə irmək 

üçün siz, məbus əfəndilər, bir çox fədakarlıqlar etməli, təmsil 

etdiyiniz millətə səbat, mətanət göstərmək üzrə bir nümuneyi-

əmsal təşkil etməlisiz. Bu nümunəni göstərəcək iqtidar və 

istedada malik oldunuzsa, yolun yarısı gedilmiş deməkdir. Əvət, 

əfəndilər, bu gün firqə ehtirasları, şəxsi qərəzləri və bütün bu 

kimi vətən və millət qayəsi qarşısında səqiq qalan qərəzləri 

atılmalı, vətən qayğısı, millət duyğusu hər şeydən yüksək 

tutulmalıdır”.   

Necə gözəl bilirmiĢ gələcəkdə baĢına gələnləri! Öz malına, 

daha doğrusu, millətinin iç üzünə bələddi də. Ona görə 

parlamentin ilk iclasında gələcək çətinliklərdən danıĢırdı. 

Çətinlik demiĢkən, görəsən təzə naparnikə torba məsələsi necə 

təsir edəcək? ƏĢĢi, mənə nə var-e? Deməyinə deyəcəyəm, 

sonrasını özü bilər. Onsuz da Alik malını çıxaracaq. Heç 

direktorun özü ona çox dəyib-dolaĢmır. Bilir ki, bu gün-
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sabahlıqdı. Dalından dəyəndən sonra yerinə keçə biləcək ilk 

namizəd isə elə Alikin özüdü.  

Nə? Niyə? YaxĢı görək? Dayan görüm, çıxıram. 

Sürücülərdi, bayıra çağırırlar. Təzə yoldaĢım gəlir. Çıxım 

qarĢılayım kiĢini. YaxĢı düĢməz, bir yerdə iĢləyəcəyik. 

Çətinliklərə bir yerdə əl-ələ verib sinə gərəcəyik. Zarafat döyür. 

Bəh, bəh, bəh. Bu kiĢi lap aləmdi ki! Əli dayı qələt eləyir 

beləsiynən müqayisədə.ġalvarının balağına da söz ola bilməz. 

Ümumiyyətlə, xarici görünüĢü yaĢına görə pis deyil. NimdaĢ 

kostyumun altından boğazlı vadalazka geyinib. Sağ ol sənə! 

Heç məndə o cür vadalazka yoxdu. Deyəsən, isti geyinməyi 

xoĢlayır. BaĢındakı “aerodrom” Ģapka da çox yekələrdən deyil. 

Xudmanidi, yaraĢır. Əlindəki qara dəri çantasına da yəqin 

ləvazimatlarını yığıb. Əli dayıda qədimi torlu setka vardı. Qab-

qacağı, dəmir kruĢkası içində görünürdü. Bununku yenə 

abırlıdı. Yox, uzaqdan gözəgəlimli kiĢiyə oxĢayır. O saat bilinir 

ki, özünə fikir verəndi. Sürücülər bayaqdan yanımda dayanıb 

gülüĢürlər. Deyəsən, onu yaxĢı tanıyırlar. Deyirlər ki, indi 

salam verəcək, sonra da çənəsi xoda düĢəcək. Bir də smenin 

axırında batareyası yatanda bəlkə dayandı. 
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Salam, salam, xoĢ gördük. Çox gözəl. Mənim adım da 

Emindi. 

 

Allahverdi. 

 

Emin, bu Ələkbər ki var-a, heç bilirsənmi niyə gündə gəzir 

postları? Bilmirsənmi? Mən yaxĢı bilirəm. Bax bundan istəyir. 

Bundan. Əvvəlki naparnikini də ona görə dəyiĢdi. Gördü ki, hər 

yoldan keçən zavodu daĢıyıb aparır, amma onun əlinə heç nə 

gəlmir, tezbazar iĢini həll elədi. Bildin də? Bəs nə, 

Azərbaycandı-ye bura! Qoy sənə bir hadisə danıĢım. Qulaq 

asırsanmı? Hə, qulaq as, danıĢıram. Keçən il Sabunçuda 

balnisədə yatırdım. Məniynən palatada bir gədəbəyli də vardı. 

Istəyirdi arvadı da yanında qalsın, qulluq eləməyə. Medsestralar 

da hər Ģeyçün pul istəyirlər axı. O da bax bundandı, 

yumruğumu görürsənmi? Hə, bax bundan. Bir qəpik çıxmırdı 

canından. Arvadı da yanında saxlamaq havayı Ģey deyil-e. 

Gərək qravat ola, tumbuçqa ola. Onları da almağa gərək bundan 

ola. Bəs nə? Mənə dedi ki, Allahverdi dayı, xazyayqa səniynən 

yaxĢıdı, get ondan qravat istə. Ə-ə-ə, quru-quru Ģey olarmı? Hə, 

Emin, sən özün de. Savadlı oğlansan, havayı Ģey olarmı? 
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Azərbaycandı-ye bura! Amma tovuzlularla arası bax beləydi. 

Hə, vıĢĢi, bax belə. Bilirsən də bu nədi? VıĢĢi. Hə, vıĢĢi. Özü 

gədəbəylidi. Yanına balnisyəyə qartoĢqa gətirirdilər. QartoĢqanı 

qravatının altında göyədirdi. Bax, bu stol elə bil ki, qravatdı. 

Sərirdi bax beləcə. Qoy durum, yaxĢıca göstərim. Hə, sərirdi 

qravatın altına, orda da qartoĢqa yavaĢ-yavaĢ göyərirdi. Ə-ə-ə, 

onu gətirəndə götürüb beĢ kilo verərəm birinə, üç kilo o 

birisinə. Özü hamısını yeyə bilmirdi, heç kimə də vermirdi. Ə-

ə-ə, onu ver bir az xazyayqaya, bir az ver həkimə. Sonra da iĢin 

düĢəndə üzün gəlsin bir söz deməyə. Düz demirəmmi, ay 

Emin? Savadlı adamsan?  

Ay Emin, o kitab ki, oxuyursan-a, dərsindimi? Hə-ə-ə, onda 

oxu! Emin, mən kimdənsə də eĢitmiĢəm ki, hər yerin öz adamı 

olur, öz xasyəti olur. Məsələn, gədəbəylinin, qubalının, 

bakılının. Düzdümü belə Ģey, sən bilərsən? Savadlı adamsan, 

eĢitmisənmi belə Ģey? Hə-ə-ə, ay Emin, hamı insan deyilmi? 

Hamının bir baĢı, bir ağzı, bir mədəsi, iki əli-ayağı yoxdumu? 

Hamımız azərbaycanlıyıq. Düzdü, düzdü, bax, sən bunu düz 

dedin, hamımız azərbaycanlıyıq. Yox, bəs hamı insan deyilmi? 

Hə-ə-ə, ay sağ ol, sağ ol. Hamımız insanıq-da! Heç birimizin 

quyruğu, ya da buynuzu yoxdu ki? Amma, yox. Buynuz 
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məsələsini düz demədim deyəsən. Çünki bəzi kiĢilərdə buynuz 

olur. Amma adi buynuzdan yox-a, o birindən. Bildin də, 

hansından? Ay sağ ol, ondan. Arvaddarın qoyduqlarından. Hi-

hi-hi...  

A-a-a, ora bax, Emin, maĢın gəlir. Özü də straitelnidi. Hə, 

toĢnu onlardı, Ģoferin yanında da birisi oturub. Üzdən elə bil ki 

cavandı, amma baĢının ortasını silib-süpürüblər. Üzünü də tük-

saqqal basıb. Tanıyırsan, ay Emin? Hə-ə-ə, kasıb adamdı 

deyirsən? Baxaq-görək də necə kasıbdı? 

Ə-ə-ə, saxla görüm. Demirəm saxla! Trosdan o yana 

keçmə. Nə olar açıqdı? Məsəli səndən uzaq, məscidin də qapısı 

həmiĢə açıqdı, amma it gərək baĢa düĢə ki, ora girmək olmaz, 

düzdü? Ay sağ ol, xoĢum gəldi səndən, yaxĢı Ģofersən. Bir 

balaca dala sür. Ay sağ ol. Gözdə çıxım. YaxĢı, bəs bu taxtalar 

nədi? Ode-e, quzada. Kimin damı? Bura bax, sür dala. Sür 

deyirəm, hardan gəlmisən ora. Yoxsa bu saat vnutrenniynən tri 

vosemnadsata zəng vuraram. Mənə heç nə baĢa salmaq lazım 

deyil. Nə? Allahım haqqı, dala sürməsən... Dayan, hanı o 

Ələkbərin fıĢtırığı? Hə, budu. Bax, qayıtmasan, Allahım haqqı, 

bütün zavodu yığıb tökəcəm bura. Mən kasıb-masıb bilmirəm. 

Kasıba oğurluq eləmək olarmı, hə? Yox, sən mənim sualıma 
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cavab ver, olarmı? Verə bilmirsən? Onda sür dala, vso! Bax 

belə. Belə gedərsən. Sənin kimi yazığ julikləri çox görmüĢəm.    

A-a-ay, yoruldum-a. Emin, bir çay içəkmi? Onda tək 

içəcəm. Limonludu-ya, içmirsən? YaxĢı, onda mən tək içəcəm. 

Emin, görəsən bu çaya atdığım limon var-a, onu yeyim, yoxsa, 

tullayım? Tullayım deyirsən? Yox, yiyəcəm. Vay, lap zəhərdi 

ki bu. Hi-hi-hi... ləzginin sözü olmasın, malım batınca, canım ... 

hi-hi-hi. 

Ay Emin, o kopay oğlunu, oğrac oğlunu gördün də 

neynəmək istəyirdi? Pilləkənə çıxıb baxmasaydım, aparacaqdı 

gül kimi taxtaları. Amma üz-güzündən yazığlığ yağır. Yazığ 

ilan vursun onu. Nə kasıb-bazlıqdı? YaxĢı, ay Emin, kasıb da 

belə qələti eləyərmi? Onda gərək bu boyda zavodun bütün 

fəhlələri evə gedəndə hərəsi qoltuğuna bir taxta vurub aparsın. 

Hamısı sən demiĢ, kasıbdı da. Düz demirəmmi, ay Emin? Sağ 

ol, Emin, sağ ol. E-e-e, ay Emin, cavan adamsan, bilmirsən. 

Minut-minut yaĢamalı deyil bu dünya, minut-minut. Nə? Hə, 

tanıyıram Aliqi. Kağızsız? Bu gün çıxarmalıdımı? Kim üçün? 

Hə, bildim, parnikçün. Bildim, bildim. 

A-a-a, Emin, aqoĢqaya bax. Arvaddar gedir. Idarənin 

arvaddarıdı. Onlara da lap əzab verirlər, ay Emin. Hi-hi-hi. 
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ĠĢləri gücləri çay içməkdi bütün günü, amma su baĢı uzaqdadı, 

düz bizim yanımızda. Dayan görüm, hanı fıĢtırığ? Hə, budu. Ay 

Emin, bilirsən bu fıĢtırığın nə yaxĢı səsi var? Bunların 

hərəsindən bir dənə Ələkbər alıb verib bütün postlara. Amma 

məndən baĢqa heç çalan görməmiĢəm. Bilmirəm niyə? Emin, 

sən bilən niyə bu fıĢtırıqdan heç kim istifadə eləmir? YaxĢı səsi 

var axı. Bir qulaq as. Hanı arvaddar? Hə, ode, növbəyə 

düzülüblər orda. Gör-a, növbə gəlib ora da çıxıb. Qulaq 

asırsanmı, Emin? Hə, qulaq as.  

Ay Emin, gəl arvaddara bax. Axtarırlar ki, səs hardan gəlir. 

Hi-hi-hi. Ay səni, qorxuzdum-e yazıqları. Hi-hi-hi. Gör necə 

qaçırlar? Ay Emin, orda cavan rus qızları da vardı-ya. Özü də 

bax belə qızlardı, vıĢĢi. Istəyirsən tanıĢ eləym səni? Niyə? Hə-

ə-ə, oxuyursan, düzdü, düzdü. Amma, ay Emin, mən nəsə də 

inanmıram ki, sən onlarla tanıĢ deyilsən. Düz demirəmmi? Nə 

bic-bic gülürsən? Yox? Hə-ə-ə, oxuyursan, vaxtın yoxdu. 

Düzdü, düzdü. Ay Emin, bu kitab ki oxuyursan, dərsindimi? 

Hə, onda oxu!    

Ay Emin, yenə də straitelnı maĢın gəlir. Neynəyim? Hanı 

fıĢtırığ? Keçən dəfə çalmadım, amma bu dəfə hamını bura 

tökməsəm, məndən oğrac adam yoxdu. Görərsən. A-a-a, yox, 
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deyəsən, fıĢtırığ lazım olmadı. Bilirsənmi niyə, ay Emin? 

ġoferin yanında straitelnı prorab oturub. Bax belə kiĢidi, vıĢĢi. 

Özü də yaman lotu adamdı, dünya-aləm vecinə deyil. Sən 

dərsini oxuyursanmı? Hə, oxu! 

Ay salamməleyküm. XoĢ gördük. Qoy çıxım padnoĢkaya, 

yaxĢı-yaxĢı görüĢək. Sağlığın, dumbul kimiyəm. Görürsən də, 

dəyiĢiblər. Yox, bura da pis döyül. Bura bax, ay lotu, baĢımı 

baĢqa söhbətlərə qarıĢdırma. O dəfə demiĢdin ki, xalanı 

verəcəksən mənə, nə oldu? Davay gəlsin. Bəs nə? Mən həmiĢə 

belə iĢlərə yest tovarıĢ qomandir, vseqda qotovam, özün 

bilirsən. Hi-hi-hi. Bildim. Bu nə sözdü, a kiĢi? Sən məni 

tanıyırsan, mən də səni. Allah bərəkət versin. Qulluğum olsa, 

deyəcəm, qorxma. Hi-h-hi. XoĢ getdin! 

AlabaĢ, AlabaĢ., qamne. Bax, çörəyi tökürəm bura, vur 

bədənə. A-a-a, yemir. Qudurub deyəsən. Acdı, amma yemir. 

Dayan, gedim setqama baxım görüm, daha nə dadlı-madlı 

Ģeylər tapıram səsinçün. AlabaĢ, AlabaĢ, qamne. Gələ, bunun 

dadına bax. A-a-a, yedi. Ay Emin, gördünmü, yedi. Dükan 

çörəyini yemədi, təndir çörəyini yedi. Qudurub-e, Emin, it də 

qudurub. Mən zavoda axran düzələn gündən düĢüb dalımcan bu 

it balası it. Hansı posta gedirəm, o da gəlir böyrümnən. YaxĢı 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

itdi, cins itlərlə qarıĢığı var. Özündən yekə itlərlə vuruĢur, qan-

tər içinə düĢür, amma uçastoka qoymur. Bir iĢ var ki, qudurub. 

Dükan çörəyi yemir. Bax, taxta piçənniqi atacam, göydə 

qapacaq. Baxırsanmı? O-o-op, malades. Yeri get, yeri. Gördün, 

getdi. Adam kimi dil bilir-a! YaxĢı itdi, yaxĢıdı. Ġstəyirsən 

deyim səniynən də dost olsun? Hə, ay Emin, deyimmi? Hi-hi-

hi...   

Emin, ay Emin, bir baĢını qaldır. Bax belə. Tut bunu, qoy 

cibinə. Nədi? Bax, görürsənmi Ģəkili? Dayan, qoy iĢığa tərəf 

keçim, yaxĢı-yaxĢı bax. Görürsənmi qırmızı kəlləni? Hə, bu 

qırmızı kəllədi. Qoy cibinə. Tut görüm. Bayaq gördüm 

naçalnikin gəlmiĢdi, baĢını bulayırdı. Tələbə adamsan, hardandı 

sənə? Qoy cibinə görüm, naz eləmə. Bax belə. O kiĢi prorab idi, 

getdi. Straitelnı prorab. Çoxdan tanıyıram. Yaman lotu kiĢidi. 

Quzada üç-dörd dənə tol vardı, apardı. Onu qaytarmağın nə 

mənası var? Hə, ay Emin? Bu qapıdan olmasın, o biri 

qapılardan, ya da gecə smenində onsuz da aparacaq. Istəsə, lap 

praxadnoydan da keçirə bilər luboy malı. Çünki hamı ilə arası 

bax belədi, vıĢĢi. Mənə bax. Belə, vıĢĢi. Dünya-aləm vecinə 

deyil. Bu cür adamın xeyrindən qaçanın baĢı o söz. Bildin də, 

Emin. Hə, düzdü, ondan. Mənim özümə heç nə lazım deyil, ay 
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Emin. Ġnanırsanmı? Yüz iyirmi pensiyamdı, yüz əlli də burdan 

verirlər. Bəs eləyir, Allaha Ģükür. Yeməyimi-içməyimi böyük 

oğlum verir, canı sağ olsun. Mən də xırda-xuruĢdan, alma-

armuddan alıb aparıram nəvələrimə. Qalanını da qoyuram 

qassaya oğlumun adına. Gördüm ki, uje o söz, iĢlər Ģuluğdu, 

vaxtım çatıb, çağırıb qniĢqanı verəcəyəm, deyəcəm ki, necə 

lazımdı dəfnimi təĢkil eləsin, qalanı da halal xoĢudu. Düz 

demirəmmi, ay Emin? Dünyanı hələ bu vaxta qədər heç kim 

özüynən aparmayıb, düz demirəmmi? O dünyaya corabda 

getməyi oğluna vəsiyyət eləyən kiĢi haqqında eĢitmisənmi? Hə? 

Ġstəyirsən, danıĢım? Yox, eĢitmisən. Bildim, eĢitmisən. Nə 

deyirdim? Hə. Burda əlimə keçən qəpik-quruĢu da verəcəyəm 

sənə, bir də ona, Ələkbərə. Ay Emin, o kitab dərsindimi? Hə, 

onda oxu! Emin, sən dedin ki, Aliq dorbaları nə vaxt aparacaq? 

Hə, bu gün, düzdü, düzdü. Yadıma düĢdü.  

Hə? Gedirsənmi? Get, sağ-salamat. Mən də durum qab-

qacağımı hazırlayım. Sən gələndən sonra oturub rahat-rahat 

yeyərəm. Sən də tələsmə, yavaĢ-yavaĢ, rahat-rahat iĢində ol. 

Emin, ay Emin, arvaddar qayıdır zaxotdan. Tut, qoyma. Adə, 

qoyma qaçdılar. Hi-hi-hi. Getdi. EĢitmədi. Aha, fıĢtırıq. Hanı 

fıĢtırıq? Hə, budu. Ay Emin, tut arvaddarı, yanuva gəlirlər. 
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Adə, qoyma, heç olmasa birini tut. Özün istəmirsən, gətir bura, 

bizə verərsən. Hi-hi-hi. Buna bax-e, heç vecinə də almadı. 

Cavanlıq belə Ģeydi-ya. Ona nə var ki! Bu idarəninki olmasın, 

baĢqa idarəninki olsun. Istədiyi vaxt, istədiyi yerdə istədiyi 

qədər qız tapar özüyçün. Ona görə də mənim kimi hayhayı 

gedib, vayvayı qalanların sözlərini burdan alır, o tərəfdən 

buraxır. Heç vecinə də deyil. Düz eləyir.  

A kiĢi. Ay tovarıĢ, ayıb olmasın soruĢmaq, hara gedirsən 

belə? Ona görə soruĢuram ki, bura praxadnoy deyil, transportnı 

daroqadı, bildin? Nə? Elə onlar da gəldikləri kimi qayıdacaqlar. 

Hara, hara? Prezident elə sizin qıĢqır-bağırınıza qalıb? Adə, 

kimə kəf gəlirsən? Sən suya gedəndə, mən uce qayıdırdım, 

bildin? ĠĢ vaxtı, günün günorta çağı nə mitinq-bazlıqdı? Ə-ə-ə, 

bəs siz hara? Keçin görüm trosdan bu tərəfə. Nə olar açıqdı? 

Keç görüm, az danıĢ. Bilmirəm, a kiĢi, bayaqdan bu ağzından 

süd iyi gələn uĢaq danıĢır nəsə. Prezident deyir, mitinq deyir. 

Heç nə baĢa düĢmürəm. Zəhmət çəkin, gedin praxadnoydan 

çıxın. Eybi yox, avtobus qoy gəlib sizi ordan götürsün. Bura 

olmasın, ora olsun, sizinçün nə fərqi var? Bura bax, mənim 

siziynən çənə-boğaz eləməyə nə vaxtım var, nə də həvəsim. 

Bildin? Obed vaxtımdı, qarnım da acından fıĢtırığ çalır 
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bayaqdan. Qayıtmırsız ki? Nə olar, canınız sağ olsun. Indi 

götürüb tri vosemnadsata zəng vuraram, ağlınız baĢınıza gələr. 

KiĢisən, götür vur. Əgər o desə ki, yoldaĢ Allahverdiyev, 

mitinqə gedən fəhlələri transportnı daroqadan burax, 

buraxmasam məndən oğrac adam yoxdu ves mirdə. 

Vurursanmı? Hə, vur. Bax belə, malades. Mən? Kim?   

Əlo, əlo. Allahverdiyev Allahverdi, axran tpansportnı 

daroqa. Kim? Dayan görüm. Ə-ə-ə, ay oğrac, mən sənə 

prafsayuza dedim zəng vur, yoxsa tri vosemnadsata? Əlo, hə. 

Yox, olmaz. Çığırma, qarnım ağrıyır. Sən orda bir dəqiqə dayan 

görüm. Ay camaat, a kiĢilər, dayanın hamınız. Ay arvad, dayan 

görüm, bəs sən hara gedirsən? Nə mitinq? Ə-ə-ə, heç o çürük 

diĢlərindən utanırsan? Ayaq üstə güclə dayanırsan, heç yaĢına 

yaraĢırmı? Əgər prezidentə sənin kimilərin köməyi lazımdısa, 

heç. Deməli, iĢləri xarabdı. Kim deyib? O naçalnikin ağlı da elə 

sənin ağlın qədərdi. Keçin hamınız trosdan bu tərəfə, yoxsa bu 

saat fıĢtırığı çalacam. Əcəb iĢə düĢmüĢük də bu gün. Hamınız 

dala. Bax, indi itimə qomanda verərəm, cumar üstüvüzə. Bax, 

belə. Əlo, hə. A kiĢi, prafsayuzsan, nə zibilsən bilmirəm, amma 

olmaz! Dəxli yoxdu, kim olursan-ol. Mənə tri vosemnadsat özü 

deyib ki, transportnı daroqadan lap Allahın bacısı oğlu gəlsə, 
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əstafürullah, buraxmayım. Bildin? Qoy praxadnoydan çıxsınlar. 

Bura bax, mən prezident-zad tanımıram. Burda mənim bir 

prezidentim var, o da tri vosemnadsat. Ondan icazə yoxdusa, 

keçid də yoxdu. Nə vaxt gələr, onda da keçərsiz. Kimi? Ə-ə-ə, a 

kiĢi, səni çağırır. Gedirsizmi? Ay sağ ol, gedin yavaĢ-yavaĢ. 

Ora, o baĢa, praxadnoya. Hi-hi-hi. Hələ Allahuvuza Ģükür 

eləyin ki, dostum Emin burda yoxdu, vayınızır axranı. Mənim 

qolumun gücü yoxdu, ona görə sözümə baxmırsız. Amma o 

cavan oğlandı, bir dəfə üstüvüzə çımxıran kimi o saat 

qayıdardız. Bəs nə? Vayınızır axranla zarafat olmaz. Hi-hi-hi. 

A kiĢi, sən bayaqdan orda durub fal açırsanmı? YaxĢı, gəlsə 

deyərəm praxadnoya sürsün, yeri get.   

... A-a-a, otaq dolub milçəklə. Hanı mənim 

milçəköldürənim? Hə, budu. Dayan görüm, bir az soyqırım 

eləyək. Çörək yeyəndə gəlib düz adamın ağzına girirlər, it 

uĢaqları. Bu biri. Bu ikisi. Bu üçü. A-a-a, deyəsən, bu ölmədi. 

Çabalayır. Ay səni, gör necə çabalayır-e. Yazıq, vurum 

öldürümmü görən? A-a-a, uçdu. Gör-a, uçdu getdi. A-a-a, 

oturdu. Indi sənin təpəndən elə vurum ki! Adə, qoyma qaçdı...  

Ay Emin, sənsən? Sənin saqqalın ağarsın. Qoymazsan 

iĢimizi görək? Bir az gec gələ bilmirdinmi? Yox, daha getmə. 
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Hi-hi-hi. Daha gəlmisən, keç otur yerinə. Bax belə. Ay Emin, 

bayaq bir dənə milçəyin dalından vurdum, amma ölmədi. 

Çabaladı bir az, sonra da uçub getdi. Ay Emin, görəydin necə 

çabalayırdı. Lap insan kimi. Sonra nə olacaq? Qondu qapıya. 

Elə orda təpəsindən bir dənə iliĢdirmək istəyirdim ki, sən açdın 

qapını. O da uçub getdi. Görürsənmi Allahın iĢini? Mən boyda 

zırpı kiĢi bir cınqılı milçəyi öldürə bilmədim. Deməli, burda nə 

isə də bir iĢ var. Bilmirəm, hardan bilim? Amma nə isə də var. 

Ola bilməz ki, olmasın. 

Ay Emin, evdə yaxĢı-yaxĢı yedinmi? Orası düzdü, Allahın 

verdiyindən, düzdü. Yox, soruĢuram, yaxĢı-yaxĢı yedinmi? Hə, 

bax belə, sağ ol. Sən cavansan, gərək yaxĢı yeyəsən ki, qolunda 

güc olsun, kitablarını yaxĢı oxuya biləsən, qızlara sataĢmağa 

halın olsun. Hi-hi-hi. Bəs nə? O da bir iĢdi. Amma görürəm ki, 

sən nə isə də idarənin qızlarına fikir vermirsən. Yanlarından 

zonnu vızz eləyib keçirsən, onlar da qalırlar yana-yana. Niyə, 

ay Emin? Hə-ə-ə, vaxtın yoxdu, düzdü. Ay Emin, vaxtın yoxdu, 

yoxsa istəmirsən görən olsun? Yox, vaxtın yoxdu, bildim, 

vaxtın yoxdu.   

Hanı mənim setqam? Hə, budu. Alma, alma. Hə, tapdım. 

Emin, bura bax. Bəh-bəh-bəh. Züleyxa xaladı-ye, Züleyxa xala. 
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Qıpqırmızı. Niyə? Tut görüm, buna bax, yemir. Indi mən də 

baĢlayıram yeməyə. E-e-e, ay Emin, bayaqdan burda bir dava-

dalaĢ salmıĢam ki, gəl-görəsən. Hayıf, sən yoxdun. Kopay 

oğlunun, oğrac oğlunun uĢaqları durub bir dəstə basa-basa 

gəliblər ki, biz mitinqə gedirik. Avtobus gələcək bura, aparacaq 

onları düz meydana. Bir-iki dənə də uzun taxta parçası götürüb 

üstünə o kiĢinin Ģəklini yapıĢdırıblar. Onun da, o dəfə 

televizorda ağlaya-ağlaya demirdimi ki, mən də bu xalqın 

oğluyam. Hə, ay sağ ol, onun. Necə olacaq, qaytardım hamısını. 

Bəs nə? Aldatmaq istəyirdilər. Zəng elədi bir nəfər ki, guya tri 

vosemnadsatı çağıracaq telefona. Mən də trubqanı  götürdüm, 

gördüm ki, prafsayuzdu. SoruĢdum ki, bəs tri vosemnadsat 

hanı? Deyir yoxdu. Mən də dedim ki... dedim ki... hi-hi-hi... nə 

vaxt olar, icazə də onda olar, vsyo! Düz deməmiĢəmmi, ay 

Emin? Neynəyəcəklər, getdilər düppədüz ora, praxadnoya. Bəs 

nə! Belə-belə iĢlər, bitdi qamıĢlar. Hi-hi-hi. Ay Emin, mən 

baĢladım yeməyə, nə vaxt qurtaracam, orası naməlumdu. Emin, 

o oxuduğun dərsindimi? Hə, onda oxu!   

... Hə-ə-ə, Emin müəllim, qurtardım axırı. Yox, qoy görüm, 

deyəsən, qloqda bir dilim çörəyim qalıb. Yox, yemiĢəm 

hamısını. Ay Emin, ağ eləmə də, bunlar qroĢqalardı. Hi-hi-hi. 
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Bilirəm, zarafat eləyirsən. XoĢum gəlir zarafatdan. Nə qədər 

bacarırsan elə. Vay, vay, qarnım partdamaq istəyir. Neynəyim, 

ay Emin? Çox yedim? Yox, çox yemədim. Ət çox idi, ona görə. 

Evdə demiĢdim gəlinə ki, əti çox qoysun. AlabaĢ da doyunca 

yesin. Bu əti özüm almıĢam, o gün xaladenniki açıb görürəm ki, 

ət gözə dəymir. SoruĢdum oğlumdan. Dedi ki, gözləyirlər nə 

vaxt dükana buzlu ət gələr səkkiz manata, bunlar da gedib o 

vaxt talonla alarlar. Ə-ə-ə, ay Emin, indi səkkiz manatlıq ətlə 

yaĢamaq olarmı? Ay sağ ol. Mən də getdim bazardan aldım 

kilosu iyirmi manata. Təzə ətdi, yağlı ətdi. Ay Emin, evinizdə 

ət varmı? Hə, bəs nə. Ġnanıram, olar, olar. Ay Emin, qazanda 

bir qusoq ət qalıb, xahiĢ edirəm onu yeyəsən. Allahım haqqı, 

ağlına heç nə gəlməsin. Bax, xörəyi o qazanda qızdırmıĢam, 

sonra da tökmüĢəm bu tarelqama. Ət də qalıb orda, qazanda. 

Bir qusoq. Yox, Allah haqqı, yeyə bilmirəm, getmir. Özün 

dedin ki, çox yedim. Hi-hi-hi. Dolub-e ağzınacan, polnu bakdı. 

XahiĢ eləyirəm, Emin, sən canın. Əlimi qaytarma. Ay sağ ol! 

Ġndi oldun vıĢĢi oğlan. Əla oğlandın, oldun vıĢĢi oğlan. Bəs nə!   

A-a-a, bəs AlabaĢ hanı? AlabaĢ, AlabaĢ, qamne. O tərəfə 

keç. Emin, bax gör necə qostoçqaları göydə qapır? O-o-op, 

malades. Gördün, Emin? O-o-op, malades. Hi-hi-hi. Emin, ora 
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bax, axtarır. Əlimi yellədim, amma heç nə atmadım. Hə, düzdü, 

aldatdım iti. Olmaz, düz deyirsən, olmaz, günahdı. Nə isə də 

çaĢdım, ağlıma batmadı ki, olmaz. AlabaĢ, qamne! Gələ, 

hamısını tökürəm bura, ye doyunca. Günahımdan da keç. 

Dalımca qarğıĢ tökmə, yaxĢı? Sonra sənə taxta peçenniq də 

verəcəm çoxlu-çoxlu. Amma qarğıĢ eləmə, yaxĢı? A-a-a, Emin, 

tri vosemnadsatın maĢını gəlir. Trosu sal aĢağı, tez ol, aĢağı sal 

trosu. 

Ay salamməleyküm, salamməleyküm. Sağ olun, kefiniz 

yaxĢı olsun. Heç əĢĢi, elə bir narahatlıq yoxdu. Bayaq bir dəstə 

adam burdan çıxmaq istəyirdi. Mən də sizin tapĢırdığınız kimi, 

heç kimi qoymadım trosdan o yana keçsin. Hamısını qaytardım 

dala. Ora praxadnoya. Bəs nə? Hə, prafsayuz zəng eləmiĢdi, 

amma yenə də icazə vermədim. Dedim ki, tri vosemnadsat özü 

qoymasa, icazə yoxdu. Düz deməmiĢəmmi, sən Allah? Ay sağ 

ol, sağ ol. XoĢ getdiz.  

Emin, gördün də, tri vosemnadsat özü gəldi yanıma 

vəziyyəti öyrənməyə. Bəs nə? Çoxdan tanıyıram onu. Hələ 

qlavnı injiner iĢləyən vaxtlarından. O vaxt da sakit, baĢını aĢağı 

salıb iĢini-gücünü görən, adamlarla yaxĢı danıĢan kiĢiydi. Elə 

indi də. VıĢĢi kiĢidi, vıĢĢi. Heç özünü dartıb eləməyi yoxdu. 
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Böyüklə böyük, kiçiklə kiçikdi. Bax belə adamdı, vıĢĢi. Ay 

Emin, demiĢdin ki, Aliq dorbaları bu gün aparacaq? Hə-ə-ə. 

Özü də kağızsız? 

Hə-ə-ə, yaxĢı bəs mənim dorbam hanı?. Hi-hi-hi. O 

dorbadan yox-e, setqa. Mən də alma yemək istəyirəm axı. Hanı 

alma? Hə, budu. Bəs, bıçaq? Hə, budu. Emin, bəziləri qabıqla 

diĢləyib yeyir almanı. Mən nə isə də öyrəĢməmiĢəm elə. 

Soyuram bıçaqla, qusoq-qusoq kəsib yeyirəm. Orda 

öyrənmiĢəm. Rusyetdə. Bəs nə? Düz beĢ il Rostovda 

yaĢamıĢam. Bir arvadın yanında. Bax, belə arvaddı. Hi-hi-hi. 

Nəyi? Elə hər Ģeyi. Hi-hi-hi. Hə, hər Ģeyi bax beləydi, vıĢĢi. 

Sonra? Sonrası odu ki, qaçıb gəldim yenə öz xarabamıza. Nə 

bilim? Yox, yaxĢı arvaddı, adamın Allahı var. Təmizkar, 

səliqəli. Vid-fasonu da pis döyüldü yaĢına görə. Bir xörəylər 

biĢirirdi ki, gəl görəsən. Amma nə isə də qaçdım. E-e-e, ay 

Emin, dünyadı da, burdan ora qaçırıq, ordan da bura. Hi-hi-hi. 

Yox, orda da axran iĢləyirdim. Bir gün smenə gedəndə, bax elə 

bu setqamı doldururdum yeməklə. Bir də gördüm, arvad baĢladı 

evi axtarmağa. Sonra da gəlib soruĢdu ki, bəs çaĢqa hanı? Bir 

dənə gəĢəng çaĢqası vardı. Əvvəlcə tərs-tərs baxdım ona. Sonra 

da dedim ki, get duĢavoya. Orda əl-üzyuyanın yanında 
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olmalıdı. DiĢimin protezini çaĢqanın içində suya qoymuĢdum. 

QalmıĢdı orda. O da elə bilmiĢdi ki, satmağa götürmüĢəm. 

KeçmiĢ əri alqaĢ idi. Evdə nə görürdüsə, daĢıyıb aparırdı 

satmağa. Ona görə mitilini atmıĢdı bayıra. Məndən də ona görə 

ĢübhələnmiĢdi. Amma çaĢqanın yerini deyəndən sonra getdi 

tapdı. Sonra da gəlib baĢladı ki, izvini radi boqa, neznala-filan. 

Mən də elə o iĢə gedən oldum ki, getdim. Bir də qayıtmadım 

yanına. Əvvəlcə Moskvaya getdim. Amma orda da çox qala 

bilmədim. Bir aydan sonra qayıdıb gəldim bura.      

Ay Emin, səndən bir söz soruĢmaq istəyirəm, cavab 

verərsənmi? Sağ ol. Bilirəm ki, verərsən. Çünki vıĢĢı oğlansan, 

vıĢĢi. Ay Emin, mən nə isə də eĢitmiĢəm ki, hər yerin öz adamı 

olur. Məsələmçün, bakılının, mosqvalının, rostovlunun. 

EĢitmisənmi belə Ģey? Savadlı oğlansan. Bilmirsənmi? Mən də 

bilmirəm. Bu Allahın iĢlərindən də hərdənbir baĢ açmaq olmur-

e. Qurban olum məsləhətinə, amma nə isə də elə bil çaĢdırmaq 

istəyir öz bəndələrini. Bax, ay Emin, hamı insan deyilmi? Ay 

sağ ol, sağ ol. Hamının bir baĢı var, bir ağzı, bir mədəsi, iki əli-

ayağı var. Hamı da adam kimi yaĢamaq istəyir. Düz 

demirəmmi, ay Emin? Ay sağ ol, sağ ol. Gürdünmü nə dedi tri 

vosemnadsat? Dedi ki, düz eləmiĢəm. Bəs nə! Kim nə bilir ki, 
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onlar burdan çıxıb mitinqə gedəcəklər, yoxsa evlərinə bağ-

bostan belləməyə? Ya da, nə bilim, dükan-bazara. Hə? Sən 

bilirsən? Bax, mən də bilmirəm. Ona görə də olmaz. Qayda var, 

qanun var. IĢ vaxtı hamı öz iĢ yerində olmalıdı. Ona görə ki, 

sənə o iĢ saatına görə pul verirlər. Sən də o pulla yaĢayırsan. 

Çörək alırsan, ailəni, balalarını dolandırırsan. Düz demirəmmi, 

ay Emin? Ay sağ ol, sağ ol. Adam gərək düz yaĢasın! 

Halalçılıqnan yaĢasın.  

A-a-a, Emin, dorbalar gəlir. Ay Emin, gəl bax gör, o 

dediyin dorbalardımı? Hə-ə-ə, yaxĢı. Sən çəkil otur yerində. 

Aliqnən mən özüm danıĢacam, yaxĢı? Hər Ģey yaxĢı olacaq, 

qorxma. Itlərin də, adamların da dilini yaxĢı bilirəm. Hi-hi-hi.  

A kiĢi, saxla. Saxla deyirəm sənə. Nə olub, nə xəbərdi, 

dalınca qaçan var? Hə-ə-ə, Aliqsən. Lap yaxĢı, mən də 

Allahverdiyəm. Mən də Ģadam. Yox, beĢ ildən çoxdu ki, 

iĢləyirəm. BaĢqa postaydım. Sən amma təzəsən deyəsən 

zavodda? Hə-ə-ə, lap yaxĢı. Bəs bu dorbaları hara aparırsan, 

ayıb olmasın soruĢmaq? Lap yaxĢı, bəs kağızın varmı? Yox?. 

YaxĢı, bəs tri vosemnadsatın xəbəri varmı? Varsa, qoy özü 

zəng eləsin, desin ki, yoldaĢ Allahverdiyev, filan adam gələcək, 

filan maĢınla, filan qədər dorba aparacaq, onu burax. Mən də 
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buraxım, gözüm üstə. Yoxdu? A kiĢi, cavan oğlansan, indidən 

baĢlamısan yalan-palan danıĢmağa. Tri vosemnadsat zavoddadı, 

elə indicə burdaydı öz maĢınıynan. Bir az söhbət elədik, sonra 

fırlanıb getdi iĢinə. Yox, tri vosemnadsat zəng vurmasa, 

buraxmayacam. Neynəyəcəksən? Hi-hi-hi. Ode, vayınızır axran 

da burdadı. Cavan oğlandı, Ģir kimi. Sənin gücün bizə çatmaz. 

Fırlan get iĢinə-gücünə. Dedim ki, buraxmayacam, deməli vso! 

Axırıncı yox-e, lap axırıncı sözümdü. 

A kiĢi, a kiĢi... ay Emin, gəl qoyma... hanı fıĢtırığ? Ay 

camaat, ay adamlar, qoymayın... vurdu öldürdü.... ay Emin, 

yetiĢ... Emin, qoyma öldürdü. Oğrac oğlu oğrac, gücün elə qoca 

adamlara çatır? Vay baĢım... vay belim... kopay oğlu, sənin 

atan-anan yoxdu, ay binamus... vay, vay, vay... AlabaĢ, vzat... 

ay oğrac oğlu, itə dəymə. Ay kopay oğlu, vurma iti... saxla, 

getmə. Kağız... Ələkbər... tri vosemnadsat...  

Aman, aman. Oğrac oğlu oğrac. Vay belim. Ay Emin, 

getdimi kopay oğlu? O atasından-anasından bixəbər. Mən 

cəhənnəm, iti gördünmü necə vurdu?  

Eybi yox. Elə bilir ki, atası yaĢında kiĢini döyməynən iĢləri 

düzəldi. Mən indi ona göstərərəm. Əlo, tri vosemnadsat? 

Hardadı? YaxĢı gələndə deyərsiz ki, axran transportnı daroqa 
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yoldaĢ Allahverdiyev zəng eləmiĢdi. Bəs Ələkbər oralarda 

yoxdu? YaxĢı, özüm taparam. Ay Emin, Ələkbərin vnutrenni 

nömrəsini bilmirsən? Qoy görüm. Hə, tapdım. Burda yazılıb. 

Əlo, Ələkbər, mənəm. Allahverdi. Nə olacaq, O Aliqdi, nə 

oğracdı bilmirəm. Gəldi, eĢĢək sudan gəlincəyə qədər vurdu 

mitilimə, sonra da bir maĢın dorbanı sürüb apardı. Nə? A kiĢi, 

deyirəm qoca yaĢımda, günün günorta vaxtı palaz kimi çırpdı 

məni Aliq. Nə olsun ki? Qlavnı injiner atası yaĢında adamı 

döyə bilərmi günün günorta çağı, ay Ələkbər? Qlavnı injiner 

oğurluq eləyə bilərmi, hə? Neynəyəcəm, götürüb o dəqiqə tri 

vosemnadsata zəng elədim. Katibəsi dedi ki, yerində yoxdu. 

Yox, Emin yazıq nə eləyəcək ona? Zver kimi adamdı. YaxĢı, 

gözləyirəm. 

Oxxa-ayy, yoruldum-a-a-a. Ay Emin, çox yoruldum bu 

gün. Hi-hi-hi. Vay, çənəm. Emin, burda apteçqa olmalıydı. 

Yoxdumu? Eybi yox, əl dəsməlım var. Onunla birtəhər. Ay 

Emin, bax gör, üzümdə qan yeri-filan qalıbmı? Ələkbər gəlib 

görməsin, yaxĢı deyil. Bir yaĢdayıq onuynan. Yoxdumu? Ay 

sağ ol, sağ ol. O setqamı ver, zəhmət olmasa. Baxaq görək nə 

qalıb içində. A-a-a, banqa. Emin, bilirsənmi nə var bu banqanın 

iĢində? Qlubnik mürəbbəsi. Hələ qloqun içində taxta pçenniq 
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də olmalıdı. Hə, budu. Gəl indi bunları yavaĢ-yavaĢ çayla vuraq 

bədənə özümüzçün. Yox? Niyə? Hə, oxuyursan. Emin, o 

oxuduğun dərsindimi? Hə, onda oxu! Sən oxu, mən də yeyim. 

Mən yeyim, sən də oxu. Hi-hi-hi... 

Ay Emin, gördünmü oğrac oğlu oğrac neynədi? Bir maĢın 

dorba getdi gül alverçilərinə. Indi tri vosemnadsat biləndən 

sonra gör nə eləyəcək. Bilir? Yox, ay Emin, bilmir. Allahım 

haqqı, bilmir. Bu oğrac oğlu oğrac özündən eləyir, öz cibi üçün. 

Bəs nə? Sən baxma ki, üç-dörd dənə tolu buraxdım. O baĢqa. 

Üç-dörd dənə tolnan, ona görə aldığımız bir dənə qırmızı 

onluqnan nə biz varlı olacağıq, nə də onlar kasıb. Amma bir 

maĢın dorbanın filan qədər qiyməti var. Xaricdən filan qiymətə 

dollara alırlar. Bu kopay oğlu isə özü kimi juliklərə satır. Bəs 

nə? 

Ay Emin, sən bilmirsən, cavansan. Minut-minut yaĢamalı 

deyil bu dünya, minut-minut. Görürsənmi Aliqdi-nədi, onu? 

SöyüĢ söyür, yumruq atır. Cavan oğlandı, qəĢəngdi, sağlamdı, 

savadlıdı. Bu boyda zavoddo qlavnı injinerdi. Amma indidən 

atası yaĢında kiĢinin üzünə söyür. Nə olar axran olanda? Axran 

adam döyül bəyəm? Düz demirəmmi, ay Emin? Ay sağ ol, sağ 

ol. Sən vıĢĢi oğlansan, ay Emin, vıĢĢi. O kopay oğlunun tayı 
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deyilsən. 

A-a-a, Emin, qlubniq mürəbbəsi qurtardı deyəsən. hə, 

qurtardı. Amma setqada hələ bir dənə alma qalıb. Yeyirsənmi? 

Onda özüm yeyəcəm. Çənəm ağrısa da yeyəcəm. Hi-hi-hi. Öz 

aramızdı, oğrac oğlu oğracın yaman ağır əli var. A-a-a, Emin, 

bura bax. Alma üzdən Züleyxa xaladı, qıpqırmızı. Amma içini 

görürsənmi, çürük çıxdı. Kəsdim xart-xart, çürük çıxdı. Ay 

Emin, insanlar da bax belədi-ya. Bəs nə! Ġnsanlar da belədi. 

Üzdən baxırsan ki, heç bir eybi-filan yoxdu. Ağıllı-kamallı, 

gözəl-göyçək. Birdən nə isə də hadisə olur, kiminsə də baĢına 

bir iĢ gəlir, o saat görürsən ki, yo-o-ox, içi çürükdü. Üzü 

qəĢəngdi, içindən zaxot iyi gəlir. Bəs nə!. Gəl Ələkbər gəlib 

çıxana qədər bir hadisə danıĢım sənə. Qulaq asırsanmı? Hə, 

qulaq as. Təxminən bir ilin söhbətini eləyirəm. Zavodumuza 

xaricilər gəlmiĢdilər. Bizimkilər nəsə də təzə məhsul buraxmaq 

istəyirdilər, ona görə gəlib tökülüĢmüĢdülər havayı yeyənlər. 

Stanok quraĢdırırdılar, adam öyrədirdilər. Nə isə, sözüm onda 

yox. O vaxt qonaqlar xarici maĢınlarıyla bax elə bu qapıdan 

keçib dayanmıĢdılar tri vosemnadsatın binası qabağında. Bir 

neçə saatdan sonra da çıxıb, uçastoku gəzməyə baĢlamıĢdılar. 

Xozeyin özü onları gəzdirirdi. AxĢamçağıydı. Mən də onda 
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gecə smenindəydim. Təzə gəlib budkaya girmiĢdim. Bunlar bir 

az sexləri gəzəndən sonra gəlib, bax o tərəfdəki bisetqanı 

görürsən? Hə, ay sağ oı, sağ ol. QəĢəng bisetqadı, Emin, düz 

demirəmmi? Ay sağ ol. Hə, bunlar da gəlib girilər o bisetqanın 

içinə. Deyən yorulmuĢdular, dincəlmək istəyirdilər. Amma, ay 

Emin, qoy sözün birin qoyum, o birini deyim. Xaricilər 

özləriynən bir qız gətirmiĢdilər, bir qız gətirmiĢdilər! Bax 

beləydi, vıĢĢi. Yemə, içmə, bütün günü otur ona tamaĢa elə. 

HəmiĢə qısa geyinirdi, köynəyinin yuxarı düymələrini də açıq 

qoyurdu. Məmələri də görünürdü. Bax, alma boyda. Cumbulu, 

ağappaq məmələri vardı, ay Emin. Dayı nə deyim sənə, dalısını 

özün baĢa düĢ, savadlı oğlansan. Ay sağ ol, sağ ol. Hi-hi-hi. 

HəmiĢə də üzü gülürdü. Ağappaq, muncuq kimi parıldayan 

diĢləri vardı kopaqqızının. Adam onu görəndə özündən asılı 

olmurdu, içinə nəsə xoĢ bir Ģey yayılırdı. Nə isə. Ondan çox 

danıĢmaq istəmirəm, yoxsa ağzın görürəm sulanmağa baĢlayır. 

Hi-hi-hi. Nə deyirdim? Hə, bir də gördüm tri vosemnadsat 

bisetqanın içindən əliylə məni çağırır. Getdim. Nə olsa yaxĢıdı, 

ay Emin? Ömründə bilməzsən. Bilmədinmi? Hə, onda qoy 

deyim. Bisetqanın içinə yekə bir təkər diyirlədib salmıĢdılar. 

Köhnə təkərdi. ġoferlərdən kimsə yəqin maĢının təkərini 
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dəyiĢəndə tənbəllik eləmiĢdi köhnəsini yığıĢdirsın. Ona görə 

diyirlədib salmıĢdı bisetqanın içinə. Orda görünmür axı! Ġndi 

həmin andır qonaqlara rahat oturmağa mane olurdu. Tri 

vosemnadsat dedi ki, götürüb aparım o baĢa. Mən də dedim ki, 

nə olar, apararam. Ağa deyirsə, sür dərəyə, sürməlisən. Düz 

demirəmmi, ay Emin? Ay sağ ol, sağ ol. Əyilib təkərdən 

yapıĢmaq istəyirdim ki, xaricilərin içindən cavan, hündürboylu, 

enlikürək, hardasa oğlum yaĢında olan simpatiĢni oğlan 

əlimdən tutub saxladı. EĢidirsənmi, ay Emin? Saxladı, qoymadı 

əyilim. Özü əyildi, təkəri hop eləyib dikəltdi, gillədə-gillədə 

aparıb, söykədi düz hasarın dibinə. Sonra da gülə-gülə əllərini 

çırpıb, gəldi təzədən bisetqaya. Xaricilər nəsə öz dillərində 

danıĢıb gülüĢdülər. Sonra həmin simpatiĢni oğlan əl verib 

görüĢdü məniynən. Çiynimə də bir-iki dənə vurdu, yoldaĢ kimi. 

Mən də güldüm. Tərcüməçi dedi ki, bisetqada oturmağa dəvət 

eləyirlər. Amma gördüm ki, tri vosemnadsat nəsə də birtəhərdi, 

özündə deyil. Mən də sağollaĢıb qayıtdım butqama. 

Görürsənmi, ay Emin, bu da onlar. Xaricilər. Necədi, xoĢuna 

gəldimi?     

Amma baxma belə danıĢdığıma. Onların da bəzi 

xasiyyətləri xoĢuma gəlmir. Məsələmçün, sabahı günü həmin 
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oğlanı bisetqanın içində elə həmin qızla gördüm. OturmuĢdu 

lap qızın yanında. Bax beləcə yapıĢmıĢdılar bir-birinə. 

Görürsənmi, ay Emin? Hə, bax belə. Əlini də salmıĢdı qızın 

boynuna. O da həmiĢəki kimi qısa geyinmiĢdi. Həm də ayağını 

aĢırmıĢdı bax belə. Dayan, qoy göstərim. Bax belə aĢırmıĢdı. 

Görürsənmi, ay Emin? Ay sağ ol. Ayağı burdan bax buracan 

qalmıĢdı bayırda, zalım qızının. Deyib-gülürdülər. Hərdən də 

oğlan qızın boynundan tutub özünə tərəf çəkirdi. Sonra da 

baĢlayırdı marça-murç. Hə, ay Emin, Allahım haqqı, hamının 

gözü qabağında, günün günorta vaxtı bir-birini duz kimi 

yalayırdılar. Kənardan da zavod iĢçiləri, qızlar-gəlinlər ora-bura 

gedirdilər. Bunlarınsa dünya-aləm veclərinə deyildi. Öz 

iĢlərindəydilər. Marça-murç. Ə-ə-ə, belə də Ģey olarmı, ay 

Emin? Hə-ə-ə, sən nə deyirsən, olarmı belə? Ay sağ ol, olmaz, 

sağ ol. Ay Emin, deyirlər ki, oralarda hamı elə bu cürdür. Elə 

küçədə-bacada dayanıb bir-birini yalayırlar. Sənin ağlın nə 

kəsir? OxumuĢ adamsan. Ola bilərmi belə Ģey? Bilmirsən? Ay 

Emin, onlar da bizim kimi insan deyillərmi? Hə, hə, hə. Yox, 

onu demirəm. Sən mənə de görüm, onlar da insandılarmı? Ode 

onlar, nə bilim, ameriqadı, parijdi-nədi, orda yaĢayanlar. 

Ordakılar da insan deyillərmi? Ay sağ ol, Emin, sağ ol. Allahım 
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haqqı, hamımız insanıq. Bir baĢımız, bir ağzımız, bir mədəmiz, 

iki əlimiz-ayağımız var. Hər yerdə gün bax bu yandan çıxır, o 

yanda batır. Hamımızın da bir Allahı var, onun qoyduğu qayda-

qanunlar var. Amma, ay Emin, baxıram ki, hər kəs öz iĢindədi. 

Hərə bir cür yaĢayır. Birisi belə, birisi elə. Birisi əyri, birisi düz. 

Bir soruĢan yoxdu ki, a balam, niyə? Hər kəs özündən gündə 

bir qayda-qanun yaratsa, onda nə oldu? Dünya dağılmazmı, ay 

Emin? Sən nə fikirdəsən bu barədə?  

A-a-a, ay Emin, ora bax. Yox, o baĢa, zavodun içinə tərəf. 

Görürsənmi Ələkbəri? Hi-hi-hi. Gəlir yırğalana-yırğalana. Hi-

hi-hi. Ay Emin, ruslarda quqla olur-e, görmüsənmi? Nə qədər 

əyirsən yıxılmır. Yırğalanır o tərəf-bu tərəfə. Amma yıxılmır ki, 

yıxılmır. Hə, bax toĢnu ondan. Ələkbər uzaqdan həmin quqlaya 

oxĢamırmı? Dayan bir. Onu qarĢılayacam öz verdiyi fıĢtırığıyla. 

Hanı? Hə, budu. A-a-a, buna nə oldu? Çalmır ki! Görürsənmi, 

ay Emin, fıĢtırığ çalmır. O oğrac oğlu oğracın ayağı altında 

qaldı-ye, ona görə pis çalır. Hayıf, bilirsənmi nə yaxĢı səsi 

vardı? Lap bülbül kimi oxuyurdu. Görən, Ələkbərdən təzəsini 

istəsəm, verərmi, ay Emin? Hə-ə-ə, verər deyirsən? Ay sağ ol, 

sağ ol. 
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Direktor. 

 

Ay qız, ay qız! Bu knopka da heç düzəməlli iĢləmədi də. 

Ay qız, eĢidirsən? Əleykəssəlam. ġükür Allaha, axırı eĢitdin. 

Əvvəla, mantyoru çağır, gəlib bu knopkaya baxsın. Yenə 

iĢləmir. Belə getsə, səni çağırmaqdan bu gün boğazım 

yırtılacaq. Sonra da tez bir stəkan çay gətir. Ay qız, baho-o-o, 

iĢə düĢdük ki. Ay qız, fikrin hardadı? EĢitdin nə dedim? YaxĢı 

ki eĢitmisən! Tez ol get, ciyərim yanır susuzluqdan. 

Bu bacıqızının da vaxtı çatıb deyəsən. Bütün günü fikri-

zikri haralardadı, Allah bilir. Gözünü pəncərədən çəkmir. Bəlkə 

iĢçilərdən birini tapıb özüyçün? BaĢı olsa, özünü cəncələ 

salmaz. Burda ağıllı-kamallı birisini tapmaq müĢkül məsələdi. 

Xarici qonaqlarla hər dəfə görüĢəndə ağız dolusu deyirlər ki, 

bizdə ucuz iĢçi qüvvəsi çoxdu. Guya bu bizim üstünlüyümüzdü. 

Məhsulumuzun maya dəyərini aĢağı salır. Daha demirlər ki, 

ucuz iĢçinin gördüyü iĢin həm keyfiyyəti ucuz olur, həm də 

itkiləri çox. Ona görə məhsulun maya dəyərinə müsbət yox, 

daha çox mənfi təsir göstərir. Nəticəsi də o olur ki, 

məhsulumuz baĢqa ölkələrin eyni adlı məhsulu ilə rəqabətə 

davam gətirmir. HəmiĢəki bazarlarımızı, müĢtərilərimizi 
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itirməyə baĢlayırıq. Qiymətə görə təxminən bizimkilərə yaxın, 

amma keyfiyyətcə qat-qat üstün olan məhsul istehsalçıları 

yerimizi tuturlar. Xüsusilə, bu çinlilərin malları qarıĢqa kimi 

basıb bütün dünyanı. Heç kim də bir çarəsini tapa bilmir. 

Xaricilərə nə var-e? Fikirləri gedib özlərinə. IĢçilərinin hamısı 

savadlı, peĢəkar, dəqiq, vicdanlı. Heç kəsə demək lazım deyil 

ki, niyə iĢə yarım saat gec gəldi, yaxud niyə iĢdən bir saat tez 

çıxdın. Direktorun qorxusu yoxdu ki, bir-iki saat iĢ yerində 

olmayanda zavodu daĢıyıb apararlar. Yoxsa mənim kimi? 

Allahın axranı da sözə baxmır. Gör-e, belə yerdə bilmirsən 

güləsən, yoxsa ağlayasan. Prafsayuz zəng vurub adama deyir 

ki, iĢçilər icazəlidi, burax getsinlər. Amma o, iki ayağını bir 

baĢmağa dirəyir ki, yox-e, gərək direktorun özü göstəriĢ versin. 

Ġddiaya bax-e! Az qala tədbir pozulacaqmıĢ. Sonra da 

çəkəcəkdilər məĢhər ayağına ki, müəssisəndə iĢin təĢkili lazımi 

səviyyədə deyil, nə bilim, zəhmətkeĢlərin problemləri həll 

olunmur. Daha demirlər ki, həmin zəhmətkeĢə söz qandırmaq 

xeyli çəyin məsələdi. Həmin zəhmətkeĢ özü-öz problemini həll 

etməyə giriĢir və bəzən səni də heç oğlunun daĢĢ... əstafürullah, 

vecinə də almır.   

Hə, nə olub? Qoymazsız bir-iki dəqiqə yerimdə sakitcə 
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istirahət eləyim? Yenə kimi qarınağrısı tutub? YaxĢı calaĢdir. 

Əleykəssəlam, beĢ də atrıq. Hə, hə, hə. Neynədin? Hə-ə-ə... 

Eləcə yıxıldı qaldı orda? Birdən nəsə olar-e, qoca kiĢidi. Hə, 

orasını düz deyirsən, yekəbaĢdı. Bayaq prafsayuz zavodun 

həyətində ondan ağız dolusu Ģikayət eləyirdi. Yox, heç nə 

aparmırdı. Yuxarıdan yenə zəng eləmiĢdilər ki, mitinqə adam 

lazımdı. Mən də tapĢırmıĢdım ki, arxa qapıdan on-on beĢ nəfər 

göndərsinlər, amma səs-küysüz. Bu qəhrəman da ərəbzəngi 

kimi qapının ağzını kəsdirib, heç kimi buraxmayıb. Axırı 

məcbur olub praxadnoydan çıxıblar. Bütün zavod kollektivi də 

bilib ki, biz günün günorta vaxtı mitinq adıynan adamları iĢdən 

azad edirik. Gül, gül, gülən vaxtındı. Ağzın isti yerdədi hələlik. 

Mənim yerimə zavodun baĢına keçəndə, onda görərəm halını. 

Ġndi Allah eləyəcək, raykom eləyəcək, orasını bilmirəm. YaxĢı, 

yaxĢı, Ələkbərnən danıĢaram. Görək nə eləyirik. Sən də gələn 

dəfə qabaqcadan Ələkbərlə razılaĢdır bütün iĢlərini, 

saymamazlıq eləmə. Davay... 

Ay qız, ay qız! Bura bax, nə olub sənə axır vaxtlar? Necə 

yəni heç nə. Ayaq üstə dura-dura yatırsan, çağırıram eĢitmirsən, 

pəncərənin qabağından ayrılmırsan. Özüvü yığıĢdır bir az. Elə 

eləmə ki, mamana zəng eləyim. Bax belə. Bu oldu yaxĢı cavab. 
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Indi get, dayan görüm, nə deyəcəkdim sənə? Hə, tez Ələkbəri 

çağır gəlsin. Denən sroçna, gözləyirəm onu. BaĢa düĢdün? Ay 

sağ ol. Bir az diribaĢ tərpən. Oğlanların sənin kimi ayaq üstə 

yuxulayan qızlardan xoĢları gəlmir-e... Gülmə, iĢinlə məĢğul ol.  

Bəsdi daha oynadım bunların nazı ilə. Elə deyirəm ki, 

özümüzkülərdi, yola vermək lazımdı. Olmur ki, olmur. Nahaq 

yerə qılınc müsəlmanı deməyiblər. Alik düz eləyir. Gərək 

qapazı endirəsən baĢına, onda içəridə bir də görürsən kantaktlar 

tərpəndi, sonra ağlı gəldi yerinə. BaĢqa cür mümkün deyil. Nə 

qədər çığırsan da, bağırsan da ancaq öz əsəblərini 

korlayacaqsan. Ya da xaricdəki kimi, kimdən bir az xoĢun 

gəlmədi, tut qolundan at bayıra. Bir-iki ay ac-susuz qalandan 

sonra quzuya dönər. Özü gəlib düĢər ayağına ki, bir qələtdi 

eləmiĢəm, keç günahımdan. Yoxsa, belə də Ģey olar? Bir dənə 

pensioner axranın əlində girinc qalıb bu boyda zavod. Bunun 

boyuna bax, elədiyi hərəkətlərinə bax. Bir fikirləĢmir ki, yazığ 

adamam. BaĢıma, Allah eləməmiĢ, bir iĢ gətirərlər. Dadıma 

yetiĢən olmaz, qalaram ayaqlar altında. Belə olar sənə! Aldın 

payını, indi get çağır dayını. Əgər vardısa. 

Gəl, gəl, çağırmıĢam. Otur Ələkbər dayı. Bu tərəfə keç. Hə, 

rahatdı yerin? Hə-ə-ə... Belə də, pis olmuram sizlər qanımı 
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qaraltmayanda. Ay çox Ģükür. Görürsən də, Ələkbər dayı, nə 

vaxtdır demiĢəm, çay hələ indi gəlib çıxır. Birini də bu kiĢi 

üçün gətirəydin də, ağlına çatmadı? YaxĢı, get gətir. Hə, harda 

qalmıĢdıq? Düzdü, sizlərdə. Bax, Ələkbər dayı, ağsaqqal 

kiĢisən. Neçə illərdi iĢləyirsən bu zavodda. Neçə direktor yola 

salmısan. Hamının vəziyyətini görmüsən. ġübhəm yoxdu ki, 

hamını ovcunun içi kimi tanımısan. Ġndi, Allaha Ģükür, mən də 

nə vaxtdandı ki, direktor iĢləyirəm. Hələ qlavnı injiner 

vaxtlarımdan tanıĢıq, düzdü? Ay aton oldu rəhmətlik! Özün 

görürsən ki, hansı Ģəraitdə iĢləyirəm. Rayonda, bütünlükdə 

ölkəməizdə vəziyyət necədi, bunları indi durub sənə uzun-uzadı 

danıĢmayacam. Düzdü, heç bilmirik sabah baĢımıza nə gələcək. 

Belə vaxtda bu boyda zavodu ayaqda saxlamaq, adamların 

maaĢlarını vaxtı-vaxtında yetiĢdirmək nəyin bahasına baĢa 

gəlir, xəbərin var? Çətin yox-e, ay rəhmətliyin oğlu, çox, çox 

çətindi. Itin zülmünü çəkirik. Məni də üstəlik, bilirsən yəqin, 

deputat seçiblər bu yaxınlarda. Sağ ol, sözüm onda deyil. 

Deməyim odu ki, gündə min yerə getməli oluram. Neynəyim? 

Öz xoĢumla deyil. Necə ki səni çağırdım sroçnu, sən də 

düzəməlli, yaxĢı iĢçi kimi, bütün iĢini atıb gəldin, mən də eləcə. 

Çağırırlar, hər Ģeyi atıb gedirəm. Bilsəydim ki, belə olacaq, heç 
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əvvəlcədən razılıq verməzdim. Indi gecdi Ģikayətlənmək. Nə 

isə, bir iĢdi, oldu. Mən harasa gedəndə də zavod qalır sizlərə 

əmanət. Düzdü? Hə, aton rəhmətlik. Yəni, deməyim odu ki, 

sizlərə güvənirəm, sizlərdən kömək gözləyirəm. Əgər hər xırda-

mırda iĢləri də özüm görməli olacağamsa, daha bu qədər rəhbər 

iĢçi nəyimə lazımdı? Deməli, bunlara elə havayı yerə maaĢ 

verirəm, hə? Yox, bir dəqiqə dayan, səbr elə. Sən deyəsən 

düzgün baĢa düĢmədin. Mənə lazım deyil ki, gecə-gündüz 

zavodda yatıb qalasan. Elə iĢçilərinə yaxĢı rəhbərlik eləsən, 

bəsimdi. Bəli, düz tapdın, söhbət ondan gedir. Niyə elə bir 

adamı qoymusan transportnı praxadnoya? ġtatın azlıq eləyir, 

yaz ver, məsələyə baxaq. Nə qədər ehtiyacın varsa, artıraq. 

Yoxsa, gətirib bir dənə ağıldan seyrəyi qoymusan qapıya. O da 

camaata gün verir, iĢıq vermir. Belə də olmaz axı. Tanımırsan 

onu bəyəm? Mən direktorluğumnan yaxĢı bilirəm ki, necə tərs 

oğlu tərsdi.   

Özü də orda deyəsən baĢqası iĢləyirdi. Nə oldu ona? Hə-ə-

ə, deməli o yazığın, fağırın biriydi, hər Ģeyi buraxırdı. Amma 

bu yaxĢıdı, heç nə buraxmır, hə? Bəsdi, bəsdi! Belə uĢaq 

söhbətləri sənin kimi təcrübəli iĢçilərə yaraĢmır. Heç 

gözləməzdim səndən. Tikintinin levi mallarını bəs kim buraxır? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

YaxĢı, bunu deyək ki, görmürük. Gözümüz kordu. Bəs bu gün 

baĢımıza nə oyundu açıb? Yuxarı təĢkilatlar ağız açıb xahiĢ 

eləyiblər, mən də razılıq vermiĢəm.. Bu cür ağır iqtisadi 

Ģəraitdə zavodun bəzi iĢçilərini azad etmiĢik ki, mitinqə 

getsinlər. Ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirak etsinlər. 

Ġndi daha keçən günlər deyil ki, mitinqə getmək üstündə 

camaatı iĢdən qovsunlar. Bütün Ģəraiti özümüz yaradırıq, 

avtobuz ayırırıq, mitinqdən sonra hamını evlərinə daĢıyırıq. 

Deyirik ki, qoy yüksək səviyyədə olsun hər Ģey, mütəĢəkkil 

keçsin. Zavodumuzun, rayonumuzun adı batmasın. Amma bu 

vaxt hansısa gözətçi... nə bilim, qarovulçudu, gözətçidi, nə 

zibildi. Yerindən durub deyir ki, mən də varam. Bəs mən qanun 

keĢikçisiyəm və qanunla da bütün iĢçilər praxadnoydan 

keçməlidilər. A kiĢi, heç dəxli var, sən Allah? Dayan görüm, 

sözümü kəsmə. Bu hələ harasıdı?  Bayaq bizim 

qonĢuluğumuzda yerləĢən idarənin yanından keçəndə, onların 

müdirləri də harasa gedirdi. Elə maĢının pəncərəsindən bir-iki 

dəqiqəlik söhbətləĢdik. Mənə nə desə yaxĢıdı? Bilmirsən? Elə 

yaxĢı ki bilmirsən. Biyabırçılıqdı, vallah. Deyir ki, az qala 

dünya miqyasında tanınan bir zavodda fərli-baĢlı iĢçi 

tapmadızmı darvazanıza gözətçi qoyasız? Utanıb yerə girdim, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

vallah. Sən demə, bizim bu gül oğlan idarənin qadınlarına 

sataĢır. Onun əlindən tualetə gedə bilmirlər. Nə bilim neynəyir? 

Get özündən soruĢ gör neynəyir. FıĢtırıq çalır. Bəli, bəli 

təəccüblənməli heç nə yoxdu. FıĢtırıq çalır ki, baxın görün necə 

gözəl kiĢi dayanıb yolunuzun üstündə. Hə-ə-ə, belə de də! Onda 

mən daha o yazığa niyə giley-güzar eləyirəm? Əgər sən 

vermisənsə, o da gərək çalsın da. Nə isə, gecə çalmalıdı, 

gündüz çalmalıdı, bu məni maraqlandırmır. Sabahdan onu 

darvazanın yanında görməyim. Bildin? Bax elə bu gün gedib 

özünə çatdırarsan. YaxĢı olardı ki, əvvəlki kiĢini qaytarasan 

yerinə. Bundan fərqli olaraq, o, baĢıaĢağı adamdı, heç kimnən 

də iĢi yoxdu. Qabiliyyətli, qanacaqlı kiĢiyə oxĢayırdı. Hə, daha 

bir Ģey. Elə et ki, mənim adım olmasın. Bildin də. Davay, gedə 

bilərsən. Alikə də demiĢəm ki, bundan sonra bütün iĢlərini 

qabaqcadan səninlə razılaĢdırsın. Narahat olma. 

Ay qız, bir çaĢqa çayı süzüb gətirmək üçün sənə nə qədər 

vaxt lazımdı? Ay Ələkbər dayı, görürsən də günümü. Indi sən 

deginən, mən bununla neynəyim? Sən Allah, oturmaq vaxtı 

deyil, sən iĢindən qalma. Mən sənə bir çaĢqa çay borclu. XoĢ 

getdin.      

... Yazıq Ələkbər, bu boyda bədəni də gəzdirmək zarafat 
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məsələ döyül-e. Gedib darvazaya çatınca bayır axĢam olar. Nə 

edəsən, mənim də bəxtim belədi. Harda nə Ģil-küt, artıq-urtuq 

var, baĢıma yığılıb. Bunun özü də böyük problemdi – kadr 

problemi. 

Nə var, nə istəyirsən? Mə-ə-ən? Çağırıb eləməmiĢəm. Yox, 

bu gün səndə toçnu nəsə var. Çağıranda yarım saatdan sonra 

gəlirsən. Çağırmayanda, içəri girirsən ki, nə buyurursuz. 

Doğrudan? Xəbərim olmayıb, vallah. Elə-belə oynayırdım 

knopkayla. Yəqin özbaĢına iĢə düĢüb. Nə bilim, ay qız, bizdə 

hər Ģey mümkündü. Yeri get, yeri. Səni oralarda gözləyən olar. 

YaxĢı düĢməz. 

ĠĢə bax-a. Indi mantyor gəlsəydi, knopkanı düzəltməyə azı 

yarım gün vaxt sərf edəcəkdi. Amma öz-özünə düzəldi. Bizim 

xaricilərlə fərqlərimizdən biri də budu. Hərdənbir bəzi iĢlərimiz 

öz-özünə düzəlir.  

 

Ələkbər. 

 

Çox düzdü, Arif məllim. BaĢa düĢdüm, hər Ģey dediyiniz 

kimi olacaq. Oldu, icazənizlə gedim. Yox, qorxuram gündüz 

smenin vaxtı qurtarar, Allahverdiyevi yerində tuta bilmərəm. 
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Dediz axı perevod məsələsini bu gün həll edim. A-a-a, çay. 

Oldu, gedirəm. YaxĢı, Aliklə hər Ģeyi öz aramızda yoluna 

qoyarıq, Arif məllim. Sağ olun. 

Sənin baĢın batsın, ay Allahverdi. Biyabır elədin məni bu 

yaĢımda kiĢinin yanında. Görüm biyabır olasan. Bunun 

baĢından böyük elədiyi hərəkətlərə bax. Dayan, gör sənə nə 

oyun açıram! Bundan sonra əgər gündüz növbəsinin üzünü 

görsən, qoy mənə də Ələkbər deməsinlər. Sən Allah, buna bax-

e. Adamların iĢ vaxtı transportnı praxadnoydan mitinqə 

aparılmasının əleyhinə çıxır. Deyən lazımdı, ay gicbəsər, ay 

baĢdan seyrək, nə iĢin var? Zəng eləyib deyirlər ki, burax, 

deməli burax da! Yo-o-ox, buna direktor özü tapĢırmalıymıĢ. 

Ordakılardan biri deməyib ki, sən kimsən, ay peĢka? Nə özüvü 

qaldırıb qoymusan dağ baĢına? 

Dayan görüm-a, bəlkə bunun baĢını cəbhəçilər biĢiriblər? O 

gün kumsə danıĢırdı ki, zavodda yenə beĢ-altı nəfər yığıĢıb 

dayaq dəstəsi düzəldiblər. Yəni bu zalım uĢaqları təzədən 

dirçəlməyə baĢlayıblar? Camaatı qırğlna verdilər, qovduqları 

ermənilərin bütün malını-mülkünü soyub-taladılar. Sonradan 

biri ev sahibi oldu, biri maĢın aldı, o biri kaperativ açdı. Kimisi 

instituta girdi, kimisi aspiranturaya. Bu vaxta qədər qəpiyə 
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güllə atanlar, indi bəy balası kimi gəzib forslanlrlar. Elə bil ki, 

alçaq dağları bunlar yarıblar. Bir ara yaxĢı sakit eləmiĢdilər. 

Pərən-pərən düĢmüĢdülər. Qaçan-qaçmıĢdı, gizlənən-

gizlənmiĢdi. Heç cınqırlarını da çıxarmırdılar. Deyəsən, yenə 

baĢ qaldırıblar. Nə olsun? Guya kiĢiyə yaxĢılıq eləyiblər? BoĢ-

boĢ fikirlərlə doldurublar gül kimi adamın baĢını. Indi çıxarıb 

atacam qluxoy bir yerə, qoy gedib oralarda qayda-qanun 

yaratsın.  

Amma hayıf. Belə baxanda, pis kiĢi deyildi. Böyük-kiçik 

biləndi, əslində. Hərdən xeyri də dəyirdi. O uzundraz Əliynən 

müqayisədə min dəfə toya getməliydi. Əliaçıqdı. Axırıncı 

tikəsini də bölüĢməyə hazırdı. Indiki zamanda beləsini hələm-

hələm tapmaq olmur. Neçə dəfə olub ki, nahar vaxtı təsadüfən 

postda yanında olmuĢam. Özüynən gətirdiyi xörəyi az qala 

zorla mənə yedizdirib. Yanında heç kim olmayanda da itini 

qonaq eləyirdi. Zalım balası, elə bil uĢaqlıq dostu idilər. Elə it 

də özü kimi dəlifasondu bir az. Xozeyini hara gedirdisə getsin, 

fıĢtırıq çalan kimi cumurdu dalıyca. Özü də Allahverdidən 

baĢqa heç kimi tanımır. Bir dəfə az qala idarənin arvadlarını 

diĢləmiĢdi. Ay səni... YaxĢı canımızı qurtarmıĢdıq. Bir təhər 

baĢa salmıĢdıq ki, sizi sevdiyindən cumub üstüvüzə. Daha 
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durub deməyəcəkdik ki, bu baĢdan xarab kiĢi sataĢmaq üçün 

qısqırdıb üstüvüzə. Hələ o dəfə tapĢırmıĢdım ki, arvadlarnan 

iĢin olmasın. Bir iĢ açacaqsan baĢuva. Gələ, bu da sənə iĢ. Indi 

quzu kimi gedərsən qaraja. Orda kimi tapsan, fıĢtırıqmı 

çalarsan, itmi qısqırdarsan, öz iĢindi. Amma bayaq postda 

olanda gördüm. Alik təpiyi necə vurmuĢdusa, yazıq bu 

vaxtacan kənarda baĢını yerə qoyub, ayağa da qalxmır. Allah 

eləməmiĢ, ona bir Ģey olsa, Allahverdi çərrəyib gedər. Sən 

öləsən, bu kiĢini də anlamaq olmur da. Bir tərəfdən Ģikayət 

eləyir ki, Alik eĢĢək qədər döyüb, o biri tərəfdən də özündən 

çox itinin halına yanır. Adama deyən lazımdı ki, ay Allahverdi, 

bir güzgüdə sir-sifətinə bax, gör nə günə düĢmüsən? Niyə hələ 

də ağlun baĢuva gəlməyib? Nə vaxt düzəlib, hamı kimi normal 

adam olacaqsan? Bir ayağın burdadı, bir ayağın gorda, hələ də 

özünü balaca uĢaq kimi aparırsan. Nə vaxt böyüyəcəksən? Nə 

vaxt Alik kimilərnən kəllə-kəlləyə gəlməyi tərgidəcəksən? 

Dövran bizim dövran döyül-e, a kiĢi, onlarındı. Istədiklərini 

eləyəcəklər, istədiklərini də aparacaqlar. Sonra da sən “neprav” 

çıxacaqsan. Mənim kimi yazıqlar da səni müdafiə etmək üçün 

ha çalıĢsınlar, çabalasınlar. Xeyri yoxdu. Heç ağzımızı da 

açmağa qoymayacaqlar. Necə ki, az əvvəl qoymadılar. Indi 
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neynəməliyəm? Durub mən də zavod direktoruynan kəllə-

kəllləyə gəlməliyəm? Yo-o-ox, olmaz belə, a qardaĢ, ay mənim 

əzizim. Vallah, olmaz! Sənin canın əzizdi, öz canım 

səninkindən də əzizdi. Sənə görə niyə rahat iĢimdən 

olmalıyam? Qoca vaxtımda sakitcə baĢımı aĢağı salıb, elə özüm 

kimi qocamalı iĢimi görürəm. Ayın axırında da filan qədər 

maaĢımı qətdiyib qoyuram cibimə. Özü də o maaĢı ki mən 

alıram, bu gün çox bığıburma, özündən dəm vuran cavanlar 

bütün ay boyunca səhərdən axĢama kimi iĢləsələr də qazana 

bilmirlər. Hələ arada çax-çuxu da olur, onu demirəm.  

Aha, ode dayanıb. Yenə kəsdirib darvazanın ağzını. Heç 

olmasa yanındakı vnevedomstvenni axran oğlan qədər də 

döyül-e, zalım balası. O Emin nə vaxtdandı burdadı, amma 

cəmi bir-iki dəfə səsini eĢitmiĢəm, o da sual verəndə cavabımı 

verib, vəssəlam. Ağıllı oğlandı. BaĢını aĢağı salıb kitabını 

oxuyur.. bütün çernavoy iĢi də buraxıb zavod axranlarının 

öhdəsinə. Yəni kim-kimiynən küsüĢür, kim-kimiynən barıĢır, 

vecinə deyil. Xeyrivüz lazım deyil, amma Ģərivüzü uzaq eləyin. 

Əsl mən deyən adamdı. Ona bax-e, yenə fıĢtırıq çalır. Qələt 

elədim hər posta bir dənə fıĢtırıq alıb verdim. Nə biləydim ki, 

balaca uĢaqlar kimi fıĢtırıq çalmaqdan ötrü ürəyi gedəcək. 
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Vallah, adam belə yerdə bilmir gülsün, yoxsa ağlasın.  

A kiĢi, kəs onun səsini. Kəs deyirəm. Nə gözlərini bərəldib 

baxırsan? Yoxsa elə bilirdin ki, direktor məni sroçna yanına 

çağırırdı ki, qəhrəmanlıqlarına görə medal taxsın yaxamdan? 

Abrımı bükdü ətəyimə sənə görə, xəbərin olsun. Borclusan 

mənə. Bəli, bax imenna sənə görə. Niyə, niyə? Özün yaxĢı 

bilirsən niyə! YekəbaĢsan, ona görə. Adamları mitinqə 

buraxmamısan, ona görə. Xalxın arvadlarına fıĢtırığ çalmısan, 

ona görə. Yenə sayım? Alik də elə düz eləyib bir-iki dənə çəkib 

sənə. A kiĢi, nə vaxt ağlını baĢına yığacaqsan? YaĢın yetmiĢi 

ötüb-e, xəbərin var? Cavan oğlan döyülsən çoxdan. Bura da 

Rusyet döyül. Orda necə yaĢamısan, hansı qələtləri eləmisən, 

öz iĢindi. Amma ordakı qayda-qanunlar burda keçmir. Bunu 

sox o qoz boyda olan quĢ beyninə. Soxmursan? YaxĢı, nə olar, 

canın sağ olsun. Onda Ģələ-küləni yığıĢdır, yalla.. hara olacaq, 

ode qaraja. Özü də gecə smeninə. Mən heç nə bilmirəm. 

Direktorun Ģəxsi tapĢırığıdı. Bah, bəs elə bilirdin Arif müəllim 

sənin qara qaĢına, qara gözünə aĢiq olub? A kiĢi, ayıl-e, ayıl. O 

direktordu, sən heç nə, nol! Bildin? Bublik görmüsən də 

Rusyetdə? Ay sağ ol, onun ortasındakı deĢik var-a, bax 

ondansan. Heç, ondan da deyilsən. Sən ümumiyyətlə onunçun 
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yoxsan. Elə mən də onunçun heç nəyəm. Yox, bəs. Nə bilirdin? 

Ġstədiyin hoqqalardan çıxacaqsan, mən də durub səni zaĢiĢat 

eləyəcəm?  

Yeri gələndə eləyərəm-e, niyə eləmirəm? YaxĢı oğlançun 

hər Ģey eləmək olar. Amma daha belə deməmiĢdik də! Sən lap 

ağ eləyirsən axı, a baĢına dönüm. Bura bax, mənimçün burda 

zakon talkavat eləmək lazım döyür. Gedib onları dayaq 

dəstəsində doyunca danıĢarsan, ürəyini boĢaldarsan. Orda sənə 

qulaq asarlar, çanki onlar da elə sənin ağlındadılar. Bilmirəm 

hansı dayaq dəstəsi, sən daha yaxĢı bilərsən. Davay tərpən. Bu 

gün keçdi daha. Sabahdan ora gecə smeninə çıxacaqsan, 

dediyim kimi. Ordakı uzundraz Əliyə də deyərsən bura gündüz 

smeninə çıxsın. Nə? Oranın öz fıĢtırığı var, narahat olma. 

Ürəyin istəyən qədər çala bilərsən. Burayçun mən təzəsini alıb 

verərəcəyəm. O xarab olanı da tulla getsin. BaĢqa sözün, 

tapĢırığın, göstəriĢin varsa, utanma, de gəlsin, ürəyində 

saxlama. Mə-ə-ən? Əlbəttə insanam. Tri vosemnadsat? O da 

insandı, necə bəyəm? A kiĢi, tutaq ki, sən də insansan, sonra? 

Nə demək istəyirsən? Bura bax, mazgimi xərəb eləmə. Məni də 

öz günüvə salmaq istəyirsən? Olmayacaq. Filosof çıxıb 

mənimçün. Burda deyiblər-e, var idi hər yarağımız, çatmırdı bir 
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saqqal darağımız. DüĢ qabağıma, səni özüm evə yola salacam. 

Yolda təfsilatı ilə danıĢarsan öz fəlsəfəni. Görüm xoĢuma gəlsə, 

növbəti yığıncaqların birində direktorun yanında məsələ 

qaldıracam ki, seçilmiĢ fəlsəfi əsərlərini buraxmağa bir az pul 

ayırsın zavodun büdcəsindən. Məncə, atkaz eləməz belə iĢçün. 

Yox, gəlsənə birdəfəlik tam külliyyatını buraxaq, necə sözdü? 

Sən deyəsən, hərdən-birdən Ģeir-zad da yazırdın axı. Davay, 

davay, tərpən görüm.   

Sənə nə var direktorla nə danıĢdıq? O bilər, mən bilərəm. 

Yox, gərək bağıĢlayasan, deyə bilməyəcəm. Çox bilsən, tez 

qocalarsan. Alik? Necə olacaq, əla! Kef-əhvalını xüsusi olaraq 

xəbər aldı. Çox-çox salam-dua da göndərdi. Dedi ki, yoldaĢ 

Allahverdiyevin xətrini dünyalar qədər istəyirəm. Hərçənd, 

arada bəzən xırda-mırda anlaĢılmazlıqlarımız olur. Onu da bir-

birimizə bağıĢlayaq gərək. Çünki ümumi iĢ görürük. IĢ görülən 

yerdə isə həmiĢə səhv də olur, anlaĢılmazlıq da. Bəs nə!. Sənin 

tri vosemnadsatın da tapĢırdı ki, bundan sonra onuynan əl-ələ 

verib bir yerdə iĢləyək. Yəni mehriban olaq. Rahatdadınmı? 

Odu-ya, fıĢtırığın gəlsin. Yeri görüm. Adamın fısını belə 

yatırarlar. Buna bax, bütün respublikada tanınmıĢ böyük bir 

zavodun direktoru, özü də deputat adamla elə danıĢır ki, elə bil 
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bacısı oğludu. Daha bilmir ki, o cür qurddar sənin kimilərlə 

zavtrak eləyirlər, mənim kimilərlə də obed.   

 

Əli. 

 

Uzundraz Əli də deyənlər olur. Boyum bir az uzundur, ayıb 

olmasın. Bir metr, doxsan beĢ santi. Məni tanıyanların dediyinə 

görə, cavanlığımda daha uzun idim. YaĢa dolduqca adam 

baĢlayır o lətifədə deyilən kimi, yavaĢ-yavaĢ aradan çıxmağa. 

Amma baxma, elə indi də biyabırçılıqdı. BaĢqalarıyla söhbət 

eləyəndə çalıĢıram qəddimi bir az aĢağı əyim ki, boy fərqi o 

qədər də nəzərə çarpmasın. Yoxsa düz dayananda, kənardan lap 

iĢıq dirəyinə oxĢayıram. Bunu dəfələrlə üzümə də deyiblər. 

Amma inciməmiĢəm. Niyə? Çünki atalar deyib ki, düz sözə 

zaval yoxdu. 

Deməli, adım Əlidi, özüm də Derjinski zavodunda gözətçi 

iĢləyirəm. Allaha Ģükür, iĢimdən heç bir Ģikayətim yoxdu. 

Böyük zavoddu. Bu boyda sovetin neft buruqlarıyçun cürbəcür 

avadanlıqlar düzəldirlər. Ona görə iĢləri pis getmir. Deməyim 

odu ki, mənim kimi yaĢı ötmüĢ fəhlə babaların qəpik-quruĢunu 

vaxtı-vaxtında verirlər. Indiki zamanda iĢ yerindən bundan artıq 
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nəsə gözləmək insafsızlıqdı. Mən də gözləmirəm. Görürük də 

baĢqa yerləri. Camaatın baĢına daha nə oyunlar açmırlar? 

ĠĢlədirlər eĢĢək kimi, pul vermək vaxtı gələndəysə, baĢlayırlar 

ağlamağa. Burda, çox Ģükür, belə Ģeylər olmur. Əl-əli yuyur, əl 

də üzü. Yəni onlar iĢçilərini yola verirlər, iĢçilər də onları. Odu 

ki, baĢımı aĢağı salıb fağırrığımı eləyirəm. Heç kimnən iĢim 

yoxdu, heç kəs də mənə dəyib-dolaĢmır. Beləcə, yavaĢ-yavaĢ 

baĢımı girrədirəm. ÇalıĢıram heç kimin xətrinə dəyməyim. Sağ 

olsunlar, iĢçilər də buna görə hörmətimi saxlayırlar. O cür 

“hörmət”dən yox-a. Adicə, əsl hörmət. Zavod rəhbərliyiynən də 

aram pis döyür. Bildiyimə görə, bura qayıtmağımı da elə 

direktorun özü istəyibmiĢ. Deməli, kiĢi xətrimi istəyir ki, belə 

tapĢırıq verib də. Amma məndən əvvəlki axran nəsə xoĢlarına 

gəlməyib. Heç nədən baĢağrısı yaradırmıĢ hamıya. Beləsi də 

məlum məsələdi ki, heç yerdə çox duruĢ gətirə bilməz. Özü də 

indiki zamanda... 

                                                                                                                       

1991-1992   
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ġor qırağının rəngli yuxuları 

 

Ölmək qorxulu deyil, yaşamamaq qorxuludur. 

A. Barbüs. 

 

 

 

           

   

 

 

 

- Heç inanmağım gəlmir. Adi günlərdə balaca siçandan 

qorxan arvad əlində balta həyətə çıxır ki, oğrunu tutsun? 
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Boyevik filmlərinə oxĢayır bir az. Yəqin gecə səhərə qədər 

televizorun qabağından qalxmırsan, hə? Səma, anaya düzünü 

de. Nənə axĢamlar kinoya çox baxır? Yox-e, mən etiraz-filan 

eləmirəm. Sadəcə öyrənmək istəyirəm, ən çox hansılar xoĢuna 

gəlir? Məsələn, bir neçəsini məsləhət verə bilərəm bekar 

vaxtlarında baxmaqçun. Son zamanlar yaxĢı qəhrəmanlıq 

filmləri çəkilir Hollivudda: “Qladiator”, “Ġskəndər”, “300 

spartalı”. 

Qızcığaz anasını düzgün baĢa düĢdü. Bir anlığa oynamağını 

kəsdi. Nənəyə sataĢmaq vaxtı gəlib çatmıĢdı. Heç ona tərəf 

baxmadan bacardığı qədər saymazyana: 

- O qədər baxır ki, lap divanda yatana qədər. Türkiyənin, 

Rusiyanın kanallarında bir dənə kinonu da buraxmır,- dedi. 

Nəvəsinin cavabı Nurcahanı özündən çıxardı. 

- Ay qız, yox. Həzrət Abbas haqqı yox! Nə kino-bazlıqdı? 

Səs gəldi hindən, toyuqlar birdən-birə qaqqıldaĢdılar. Xəbərim 

var axı, uĢaq-muĢaq dadanıb həyətlərə. Srəngün qonĢumuz 

Seyidxanımın hinduĢkasını aparıblar. Yazıq arvad bütün günü 

ağlayıb özünü öldürürdü. QonĢu arvadları yığmıĢdı baĢına. Heç 

cür sakitləĢdirə bilmirdik. Cəmi bircə dənə hinduĢkası vardı, o 

da getdi. Bu hadisədən sonra hamı məhlədə həyət qapısını içəri 
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tərəfdən bağlamağa baĢlayıb. Ona görə səs eĢidən kimi o saat 

bildim ki, iki cüt-bir tək toyuğuma növbə çatıb. Rəhmətliyin 

qara rezin dəstəyi olan ovçu baltası vardı-ya-a. Ġndiki kimi 

yadımdadı, onuynan iĢləməyi çox xoĢlayırdı. Qulluğunu da 

eləyirdi vaxtlı-vaxtında, tiyəsini itiləyirdi. Həyət-bacada nəsə 

taxta iĢi olanda o biri baltalarını yox, həmiĢə onu götürərdi. 

Mən də onu həyətdəki budkada yox, elə burda, evin içində 

saxlayıram hər ehtimala qarĢı. Həm gözümün qabağında olur, 

həm də hərdən mətbəxdə iĢimə yarayır. Ətin sümüklərini 

doğramağa yaxĢıdı. Hə, onu deyirdim axı, səsi eĢidən kimi 

taxçadan götürüb cumdum bayıra. Amma, hayıf ki, 

gecikmiĢdim...   

- Kim olubsa, baxtı yaman gətirib. 

- Yox bəs! Sonra bölməyə də zəng vurdum, Qabilə. Hələ də 

ordadı...  

Xalası oğlunun yaxınlıqdakı polis bölməsində iĢlədiyini, 

əlbəttə ki, unutmamıĢdı. Həmin bölməylə bağlı digər xoĢ 

xatirələri də vardı. Rəisi, mayor Saleh Abbasovun oğluna ġor 

qırağının ən böyük restoranı “AtəĢgah”da toy etməsini, orda 

bütün gecəni qol açıb rəqs etməsini, yəqin ki, rayonun bütün 

polis əməkdaĢları da hələ uzun müddət xatırlayacaqdılar. 
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Həmin məclisdə iĢtirak etməsi üçün uzun müddət, özü də bir 

çox hörmətli adamlar ağız açmıĢdılar. Həmin dövr üçün kifayət 

qədər böyük məbləğlər də təklif edilmiĢdi. Ulduz isə heç kimin 

gözləmədiyi halda toyun lap baĢlanğıcında restorana gəlmiĢ, 

təmənnasız olaraq bütün gecəni necə lazımdısa yola vermiĢ, bir 

də bəylə gəlinin tərifi ardınca binanı tərk etmiĢdi. O gündən 

sonra bütün rayon polislərinin əsl uğur mələyinə çevrilmiĢdi. 

MaĢınıyla postların qarĢısından keçəndə, həmiĢə “çest” 

verirdilər. Neçə dəfə olmuĢdu ki, tanıĢ-biliĢə kömək üçün 

bölməyə ağız açmıĢdı və hər dəfə rəisdən tutmuĢ adi serjanta 

qədər, rayonun bütün ölkədə məĢhur olan bir nömrəli 

rəqqasəsinə heç kim yox deməmiĢdi.  

- Arvadda həvəsə bax-e! YaxĢı, Qabil nə dedi? Gülməkdən 

ürəyi gedib yəqin. 

- Elə niyə? Özü yox idi, növbəsi deyildi. Növbətçi polisə 

tanıĢlıq verdim. O da düzdü, əvvəlcə gülüĢdülər bir az. 

Trubkada səslərini eĢidirdim. Amma sonra tam ciddi halda 

arxayın elədilər ki, həyətimə, evimə icazəsiz soxulan hər 

köpəkoğlunu vurub gözlərini bir deĢikdən çıxarsam da mənə 

heç nə olmayacaq.  
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- ġanlı Azərbaycan polisinə eĢq olsun. Əməlli-baĢlı qol-

qanad veriblər sənə. Bundan sonra ətrafında bir balaca qaraltı 

görən kimi baltanı götür, düĢ üstünə.   

Axırı gülüĢünü saxlaya bilmədi və üzünü gizlətmək üçün 

baĢını aĢağı salıb bayaqdan qarĢısına tökdüyü pal-paltarı ciddi-

cəhdlə ütüləməyə giriĢdi. Əslində, qızıyla nəvəsinin onunla 

zarafatlaĢdığını yaxĢı bilirdi. Artıq nə zamandan bəridir adət 

halını almıĢ bu oyun hər üçünün də ürəyindəndi. Odur ki, 

mümkün qədər uzatmağa çalıĢırdılar. Hər dəfə də elə alınırdı ki, 

oyundan birinci Nurcahan çıxası olurdu. Gülməyini saxlaya 

bilmirdi. YaxĢı ki, bu zaman ev iĢləri dadına çatır, bir bəhanə 

ilə baĢını qatırdı. Onsuz da yeni nəslin uĢaqlarına – bu zaman 

qızı ilə nəvəsini eyni nəslə aid edirdi – söz çatdırmaq müĢkül 

məsələdi. Belə düĢünür, sanki düĢüncələrini sübuta yetirmək 

üçün həmin nəslin nümayəndələrinə altdan-altdan göz qoyurdu. 

Budur, həmiĢə olduğu kimi dünya-aləm Səmanın vecinə 

deyildi. Elə bil heç anası ilə son görüĢündən bu yana bütöv bir 

illik zaman keçməyib və iki gündən sonra yenə onlardan 

ayrılacağını bilmir. Hər Ģeyi lap yaxĢı bilir. Sadəcə, Ulduzun 

ani peyda olub yoxa çıxmalarına alıĢmıĢdı artıq. HəmiĢə 

uzummüddətli ayrılıqdan sonra yazıq ana onu görcək, az qala 
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duz kimi yalamağa baĢlayırdı. Ağlayır, özünü həlak eləyirdi. 

Bu cuppulu isə ona nənəsinin yanına qeybətə gəlmiĢ qonĢu 

arvadlara baxan kimi baxırdı. Sonra da cumurdu hədiyyələrinin 

üstünə.  

Bax, bugünkü kimi. Nə vaxtdır axĢam olub, amma 

indiyəcən pleyerdən ayrıla bilmir. Qulaqcıqlardan süzülüb 

gələn hansısa əcnəbi musiqinin sədaları altında gah əzilib-

büzülür, gah atılıb-düĢürdü. Bu rəqs hərəkətlərini hardan 

öyrənmiĢdi, Allah bilir. Anasından fərqli olaraq, heç bir rəqs 

dərnəyinə getmirdi. Yox, bu uĢaq, deyəsən, onların hər 

ikisindən də güclü olacaq. Dərslərini təkbaĢına oxuyur, ev 

tapĢırıqlarını heç kimin köməyi olmadan yerinə yetirirdi. Kim 

kömək edəcəkdi ki? Ana uzaqda, nənənin də müasir dövrün 

məsələ-misallarından baĢı çıxmırdı. Onun dövründə hər Ģey 

indikindən çox sadə idi. Buna baxmayaraq, qızcığazın 

qiymətləri, maĢallah, beĢdən aĢağı düĢmürdü hələlik. Sanki 

uĢaq indidən qarĢısına hansısa böyük məqsəd qoymuĢdu və ona 

çatmaq üçün yaxĢı oxumağın vacibliyini anlamıĢdı. Amma 

hardan, necə? Axı bu haqda hələ ki, yaĢı azdı deyərək, nə anası, 

nə də nənəsi onunla heç bir söhbət eləməmiĢdi. 

Nurcahan baxıĢlarıyla qızının diqqətini Səmaya yönəldir. 
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- Ġkinci rəqqasəməz də bu tərəfdən böyüyür. Gözlə, bir 

azdan gəlib çörəyini əlindən alacaq... 

- Allah eləməsin! 

Səsi titrədi. Yenə nəsə demək istədi. Anasının sual, sualdan 

daha çox narahatlıq dolu nəzərlərini üzərində hiss edincə, 

dözmədi. Ağır yükün altından çıxıb qurtulmaq istədi. Əvvəlcə 

baxıĢlarını çəkdi. Amma bu da azlıq etdi. Durub mətbəxə keçdi. 

Ordan qab-qacaq, stəkan-nəlbəki səsləri eĢidildi. Az sonra iki 

fincan çayla geri qayıtdı. 

Nurcahan fincanı qızından alanda sakit, təlaĢsız görünürdü. 

- Nə vaxtdan istəyirəm soruĢum, hər dəfə də yadımdan 

çıxır. Sənin o Moskvadakı rəqs ansanbılın burda bir vaxtlar 

iĢlədiyin truppa kimi dövlətə tabedi, yoxsa... e-e-e, deyirəm 

yəni puluvuzu vaxtı-vaxtında verirlər heç olmasa? Çətinliyiniz 

olmur ki? 

- Axırı soruĢdun? Rahat ol, ona görə demədim bayaq, - 

zorla da olsa əvvəlki gülərüz ifadəsini geri qaytarmağa çalıĢırdı, 

- Allaha Ģükür, özün görürsən ki, burda da, orda da evim, 

maĢınım. Dünyanın ən böyük, ən bahalı Ģəhərlərindən birində 

pis-yaxĢı iĢim. Tez-tez yanınızda oluram. DolanıĢığımız da 

normaldı. Hər halda indiki zaman üçün. Üçündən geri olsaq da, 
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beĢindən qabağıq. Adama daha nə lazımdı ki? Əgər daĢı 

ətəyindən töksən, sizi də götürüb apararam yanıma. 

Son cümləsini elə-belə, daha çox anasının diqqətini baĢqa 

mövzuya yönəltmək üçün dedi. Az əvvəl ani hissə qapılmağı 

ona baha baĢa gələcəkdi. IĢi haqqında danıĢmağı heç xoĢlamır, 

anası da bunu yaxĢı bilirdi. Hər dəfə bu barədə söz düĢəndə 

söhbəti tezliklə qapamağa, ya da birtəhər mövzunu dəyiĢməyə 

çalıĢırdı. Bu zaman kara gələn ən sınanmıĢ üsul onları – 

nənəylə nəvəni həmiĢəlik özü ilə aparmaq haqqında söhbətə 

baĢlamaq olurdu. YaxĢı bilirdi ki, bu mövzu da Nurcahanın 

xoĢuna gəlmirdi. Nəinki xoĢuna gəlmirdi, həmiĢə “köçmək” 

sözü gələndə arvadı elə bil elektik vururdu. Dik atılır, yerində 

qurcalanmağa baĢlayır, dili topuq vurur, heç düzəməlli etiraz da 

edə bilmirdi. Əgər o zaman əlində çaĢqadan, nimçədən nəsə bir 

Ģey olurdusa, vəssəlam, yerə düĢüb sınmalıydı. Ona görə 

anasının belə vəziyyətdə çox qalmasına heç özü də dözə bilmir, 

bu haqda çalıĢırdı ki, az danıĢsın.  

Indi də son cümləsindən sonra yerindən dik atılmasını 

görüncə, rəhmi gəldi. Ġstədiyinə nail olmuĢdu. IĢi haqda, çox 

güman, bu gün daha ağzına bir kəlmə belə almayacaqdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Neytral mövzuya keçmək olardı. Belə mövzular da o qədərdi 

ki. Məsələn... 

- Sənə onu deyəcəkdim. Bu gün sinif yoldaĢımı, ġor 

qırağının bir nömrəli lotusunu gördüm. Tahiri. Avtoservisdə 

rastlaĢdıq. MaĢallah, kökəlib, ətə-cana gəlib, kiĢiləĢib. Əvvəllər 

qabırğalarını bir-bir saymaq olardı. Həm də mən elə bilirdim 

içəridədi. O vaxt 20-sindən sonra deyəsən rus əsgərini 

bıçaqlamıĢdı.  

- Ġçəridə idi. Sonra xalq cəbhəsinin vaxtında onun kimi 

çoxunu müharibə adıynan buraxdılar. Gedən getdi, getməyən 

də qaçıb aradan çıxdı. Bilmirəm yalan-gerçək, amma bir ara 

hamı deyirdi ki, yuxarı məhlədə Nail vardı-ya, onun 

batalyonunda ġuĢada vuruĢur. Mən də bir-iki dəfə görmüĢdüm.. 

BaĢı sarıqlı halda ağ “Jiquli”sini məhlədə ora-bura qovurdu. 

Sonra atəĢkəs elədilər. Batalyonların çoxunu da dağıtdılar. O da 

bir-iki cəbhə yoldaĢı ilə baĢ götürüb getdi Türkiyəyə. Guya 

bizneslə məĢğul olmağa. Heç cür baĢ aça bilmirəm, onun kimi 

savadsızın nə biznesi ola bilər? Nə isə, öz iĢidi. Amma indi 

deyirlər vəziyyəti pis döyür. Son vaxtlar demək olar hər il 

baĢqa-baĢqa maĢında görürəm. O süd rəngində “Qaz-31”i də bu 

yaxınlarda alıb. Ondan qabaq hansısa xarici maĢındaydı. O 
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parpar parıldayanlardan var-e, hündür, tanka oxĢayan. 

Onlardan. Zalım balası, elə bil kimiynənsə bütün maĢınları prob 

eləmək yarıĢına girib.  

- Deyirəm axı! Əlində mobilni. Boynunda, biləyində qızıl 

sep. Amma, - xəyallar Ulduzu alıb uzaqlara apardı. Gözləri 

xeyli yol çəkdi. Məktəb illərində oğlanların çoxunun, xüsusilə 

də Tahirin necə dalıyca qarabaqara düĢməsi, özünü oda-közə 

vurması, hətta neçə dəfə digər məhlə uĢaqları ilə onun üstündə 

dava etməsi yadına düĢdükcə, siması qeyri-ixtiyari açılırdı. 

Gözəl vaxtlardı və təəssüf ki, bütün gözəlliklər kimi, onlar da 

tezliklə bitib qurtardı. Nəhayət, uzaqlardan dönüb-dolaĢıb yenə 

indiki zamanın ġor qırağına qayıtdı, - amma köynəyi yenə 

Ģalvarının üstündə, ayaqlarında da yay Ģap-Ģupları. Burda 

deyiblər-e, “KiĢinin sözü bir olar”. 

- Sən ona çox bənd olma. Baxma ki, axmağa oxĢayır. Xata 

adamdı.  

- Xata yox-e, lotu adamdı. Restorana dəvət elədi. Sabah 

zəng vursa, gedəcəm. O ki bəziləri kimi özünü dağ baĢına 

qoymur, halaldı!  

Nurcahan yenə altdan-altdan qızına baxırdı. Diqqətini Tahir 

haqda deyilən sözlər yox, “bəziləri” kəlməsi çəkmiĢdi. Əlbəttə 
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ki, kimə iĢarə vurulduğunu yaxĢı bilirdi. Qızı hər dəfə Bakıya 

dönəndə ana kimi əsas vəzifələrindən biri də keçmiĢ həyat 

yoldaĢı haqqında ona az-çox məlumat verməkdi. 

Artıq yeddi ildən çoxdu ki, boĢanmıĢdılar. Əslində 

evlənmələri də düzəməlli olmamıĢdı. Ulduz Ġncəsənət 

Universitetinə daxil olan kimi, Bakının Yuxarı Dağlıq 

küçəsində yaĢayan dayılarından biri az qala bütün qohum-

əqrabanı yığıb tökmüĢdü üstünə. Xanəhməd də təzə rəhmətə 

getmiĢdi o vaxtlar. Bir özü qalmıĢdı, bir də ay parçası kimi 

gözəl, bilikli, istedadlı, amma həyatın sərt üzündən xəbərsiz 

olan tələbə qızı. O da düĢünmüĢdü ki, axırı bir gün bu iĢ baĢ 

verəcəkdi. Tanımadığı, bilmədiyi hansısa yad adamlara aman-

zaman bircə uĢağını etibar etməkdənsə, yenə qohum-əqrabası 

yaxĢıdı. Uzaq baĢı gənclər arasında Ģəxsi münasibətlərdə 

problemlər yarananda, qohumluq münasibətləri araya girərdi. 

Hə qədər olmasa, qohum qohumun ətini yesə də, sümüyünü 

atmazdı. Həmin vaxt bir çox analar kimi, o da belə düĢünürmüĢ 

və Ulduzun heç vaxt üzünü belə görmədiyi qohumu ilə 

evlənməyə etiraz etməsinə baxmayaraq, hərisini vermiĢdi. Qız 

da ananın son qərarına boyun əymək məcburiyyətində qalmıĢdı.  
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Amma Nurcahan hardan biləydi ki, dayısı oğlu qorxduğu 

həmin o yad adamlardan da pis çıxacaqdı? Problemlər evliliyin 

ilk aylarından baĢlamıĢdı. Təzəbəy evə gec saatlarında, çox 

zaman da sərxoĢ gəlir, ev-eĢiyə baxmırdı. IĢ hətta o yerə 

çatmıĢdı ki, halalca arvadının yanında telefonla hansısa 

qadınlarla mazaqlaĢırdı. Bəhanəsi isə o idi ki, arvadı rəqslə 

məĢğul olur və neçə dəfə oxuduğu universitetə gedib onu 

cürbəcür kiĢilərlə qol-boyun vəziyyətdə görmüĢdü. Bu da guya 

ki, kiĢilik qüruruna toxunmuĢdu. Ona heç cür izah edə 

bilmirdilər ki, bu rəqs dərsləri professional rəqs müəllimlərinin 

adi məĢğələləridir. Orda nəsə baĢqa Ģey axtarmaq sadəcə 

çirkinlikdir, həmin müəllimləri təhqir etməkdir. Bu haqda 

dayısı ilə danıĢmaq istəyəndə isə o, boynuna almıĢdı ki, oğluna 

gücü çatmır. Arvadıyla qaynanasının Ģikayətlərini isə dayı oğlu 

artıq çoxdan vecinə belə almırdı. Odur ki, bu cür bədbəxt 

həyata nə o, nə də Ulduz çox dözə bildi. Səmanın heç bir yaĢı 

tamam olmamıĢ, Nurcahanın təkidi ilə ayrıldılar. Bir zamanlar 

necə qızına təzyiq edib ərə vermiĢdisə, indi də eləcə təzyiq 

edib, onu ata evinə qayıtmağa inandıra bilmiĢdi. 

Amma Ulduz bu dəfə anası ilə eyni fikirdə idi. Sadəcə, 

ailəsinin belə tezliklə dağılmasını əvvəlcə Ģəxsiyyətinə sığıĢdıra 
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bilmirdi. Özündə də müəyyən səhvlər axtarırdı. Moskvada iĢə 

düzələndən, bununla əlaqədar ora yaĢamağa köçəndən sonra isə 

yeni həyatına tezliklə alıĢmıĢdı. Ətrafındakı tək yaĢayan 

rəfiqələrinin həyat tərzini görüncə, sərbəstliyin onun kimi 

bacarıqlı, iĢgüzar qadınlara verdiyi bir sıra üstünlükləri 

layiqincə qiymətləndirməyə baĢlamıĢdı. KeçmiĢ həyatı? O 

həyat indi onun üçün keçmiĢ ərinin ara-sıra etdiyi zənglərindən, 

Səma ilə nadir görüĢlərindən baĢqa heç bir məna kəsb eləmirdi. 

Rəqqasə kimi bütün ölkədə məĢhurlaĢmağa baĢlayandan sonra 

dayıoğlu bir-iki dəfə yenidən birləĢmək haqqında söz salmaq 

istəmiĢdisə də, belə söhbətləri heç baĢlamamıĢ kəsmiĢdi. 

- Zəng eləmiĢdi. Elə öz yerindədi. Amma vəzifəsini bir 

pillə böyüdüblər deyəsən.  

- Gözüm aydın! O, adi laborant iĢləyəndə bizim tərəfə 

yuxarıdan aĢağı baxırdı. Indi nə olub görəsən? Ulduz artıq 

həmən sadəlövh tələbə qız deyil, hə? Özüyçün çıxıb baĢında 

oturmağa adam tapa bilmir deyəsən? 

Ana-balanın çənəsi yenə qeybətə qızıĢmıĢ, Səmanı 

unutmuĢdular. PlyuĢ kuklaların arasında mürgü vururdu 

cuppulu. Qulaqcıqlar boynuna düĢmüĢ, uzun, qıvrım saçları 
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üzünə dağılmıĢdı. Belə vəziyyətdə saatlarla ona tamaĢa etmək 

mümkündü...  

Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də Moskvadan qayıtdıqdan 

sonra ilk gördüyü iĢi, atasının qəbri üstünə getmək, ardınca da 

körpəsini maĢına mindirib, Ģəhəri gəzdirmək olmuĢdu. Sabaha 

da söz vermiĢdi ki, sirkə gedəcəklər. Odur ki Tahir zəng vursa, 

görüĢü mümkün qədər axĢam saatlarına salmalıydı. Doqquza-

ona. O vaxt baĢlayan görüĢ də, e-e-e, nə vaxt bitəcəkdi, Allah 

bilir. Deməli, sabah da ata evində, doğma divarlar arasında 

rahat-rahat uyumaq ləzzətini çıxara bilməyəcəkdi. Yox, bu 

günkü qeybət bitdi. Yatmaq, yatmaq, yenə də yatmaq! Amma 

əvvəlcə Səmanı yatağında rahatlamaq lazımdı. 

Yanında diz üstə çöküb ehmalca qoluna toxundu. Səma 

gözlərini açdı. Anasını görcək gülümsünüb boynuna sarıldı. 

Onu qucağına alıb, bir müddət beləcə qaldı. Qızının balaca, 

təmiz bədənindən, Ģabalıdı, ipək kimi yumĢaq saçlarından gələn 

rayihəni doyunca içinə çəkdi. O qədər də inanclı adam deyildi. 

Amma əgər o dünya haqqında deyilənlər həqiqətdirsə, cənnət 

deyilən yer real olaraq mövcuddursa, ordan mütləq bu cür ilahi 

rayihə gəlməliydi. Hər dəfə qızını qucaqlayanda istər-istəməz 

bu fikir gəlirdi ağlına. Nəhayət, durub yan otağa keçdi. Elə 
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yarıyuxulu halda, birtəhər soyundurdu, yatağına uzatdı. Üstünü 

yaxĢıca örtdü. UĢaq rahat yorğan-döĢəyə uzanmağı gözləyirdi 

elə bil. O dəqiqə Ģirin-Ģirin fısıldamağa baĢladı. 

Yataqdan durmağa tələsmir, gözlərini ondan ayıra bilmirdi. 

Elə buradaca, ayaqları altında, quru döĢəmədə uzanıb səhərəcən 

yatardı...  

 

* * * 

 

… YaxĢı, qoy sən deyən olsun. Amma Səmanın məktəbə 

gedən vaxtı yaxınlaĢır. Əgər gedəcəyiksə, yay tətilində gedək. 

Məktəb dəyiĢmək asan məsələ deyil. Bunun nə qədər əziyyəti 

olacaq, sənəd-zad yığmaq, haralardasa, kimlərinsə qəbullarında 

gözləmək-filan. UĢaq avara qalmasın.  

Sonra nə deyəcəkdim? Hə, orda, yeni evimizdə bax indidən 

Ģərti Ģumda kəsək, sözümdən çıxmayacaqsan. Nə desəm, o da 

olacaq! Evdə-eĢikdə qayda-qanunu özüm yaradacam, sən də 

əməl edəcəksən. ĠĢin haqqında yerli-yataqlı məlumat 

verəcəksən. Hara getdin, hardan gəldin. Yoxsa burdakı kimi 

dörd divar arasında oturub, bütün günü gözlərimizi qapıya 

dikməyəcəyik ki, bəs xanım nə vaxt təĢrif buyuracaq, biz də 
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rahatcana yerimizə girib yataq. ġənbə-bazar günlərini mütləq 

bizə həsr eləyəcəksən. Bir-iki dənə də “mütləq” var: yay 

aylarında mütləq birlikdə dəniz kənarına istirahətə gedəcəyik. 

Bakıya da ola bilər, baĢqa yerə də, təki dəniz olsun. Bir də, hər 

il mütləq Novruzda Bakıya gəlib, bir neçə gün qalacağıq. Burda 

rəhmətliyin qəbrini onun-bunun ümidinə saxlaya bilmərəm. O 

dünyada yapıĢar xirtdəyimdən ki, bəs qız uĢaqdı, baĢa 

düĢmürdü, sən ki yekə arvadsan. Ağlın hardaydı doğma yerivi-

yurduvu dəyiĢəndə? Sonra… YaxĢı, hələlik bu qədər bəsdi. 

Sonrası Allah kərimdi. Yadıma düĢdükcə deyərəm. Necədi, 

xoĢuna gəlir, rəqqasə xanım? Niyə dinmirsən, Ulduz, Ulduz, ay 

qız…    

Gözlərini açanda özünü döĢəmədə ilan tək qıvrılıb uzanmıĢ 

vəziyyətdə gördü. Anası baĢı üstündə durub, onu oyatmağa 

çalıĢırdı. Əvvəlcə gözləri bərəlmiĢ halda ətrafa boylandı. 

Səmanın otağını tanıyınca, rahatladı bir az. Amma yuxusunun 

qəfil kəsilməsinə bilmədi sevinsin, yoxsa… Anası orda 

həmiĢəki təklifinə razılıq verir, əvəzində isə mümkün olmayan 

Ģey – həyatını tam nəzarətə götürmək istəyirdi. Heç yaxĢı 

yuxuya oxĢamırdı. Bəlkə doğrudan da Nurcahan gözəl günlərin 

birində bu istəyini dilə gətirəcəkdi? O zaman nə cavab 
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verəcəkdi? Heç vaxt düĢünməmiĢdi belə Ģeylər haqqında. Indi 

də düĢünməyə vaxtı yoxdu. Çünki kimsə gecənin bu vaxtı nə 

özü yatır, nə də baĢqalarını qoyurdu. Anası Səma oyanmasın 

deyə qulağına pıçıldamıĢdı ki, telefonda gözləyən var. 

- Bəli, özüdü ki var. A-a-a, cənab mayor, salam. 

BağıĢlayın, siz Allah, səsinizi tanımadım… bildiyimə görə, siz 

artıq varlısız… çox sağ olun. Sağ olun, belə də, pis deyiləm. 

YavaĢ-yavaĢ dolanırıq… o da yaxĢıdı, salam-duası var… 

Aha… yox, iki günlüyə… eləmi? HəmiĢə Ģadlıqlarda… e-e-e, 

bilirsiz, bu gün artıq gecdi, sabah isə söz vermiĢəm ki, bütün 

günü uĢaqla keçirəcəyəm. Biri gün də tezdən geri qayıdıram. 

Biletim tuda-obratnıdı… Saleh əmi, bu dəfə üzürlü sayın. 

Imkan olsaydı, canla-baĢla, özünüz bilirsiz… gözlərim üstə. 

Sağlıq olsun… gecəniz xeyrə qalsın. 

Telefonun dəstəyini qoyanda anası hələ də deyinməyində 

idi.  

- Bizim bu saqqalı ağarmıĢ da iki gündən bir kefdə-

damaqdadı, deyəsən. Camaatı da avara eləyir, - qızının nəyi isə 

axtardığını gördü, - nə lazımdı? 

- Pencəyimi bura, stulun baĢına atmıĢdım. 

- ġifonerdən asmıĢam, xeyir ola? 
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- Həyətə düĢəcəyəm. ġor qırağının havayı havasından bir 

az udmaq istəyirəm. BaĢım da ağrımaq istəyir deyəsən.  

- Saleh müəllimə görə narahat olursansa, çox nahaq. 

Bilirsən ki, elə kiĢi deyil. 

- Rayonumuzun polis idarəsinə yeni rəis təyin olunub, onun 

xahiĢi ilə zəng edirdi. 

Bölmənin rəisi hər kimin xahiĢi ilə zəng edirdisə-etsin, 

gecənin bu vaxtı restoranda bir yığın kiĢinin keçirtdiyi kef-

damağ məclisinə getməməkdə haqlıydı. Bunu Nurcahan da, özü 

də yaxĢı anlayırdı. Amma yenə də hər ikisinin baĢına qarıĢıq 

fikirlər girir, baxıĢlarıyla biri digərindən təskinlik dolu sözlər 

səsləndirməsini gözləyirdi elə bil. Sözləri isə deyəsən heç kim 

səsləndirmək fikrində deyildi. Əvəzində iki qadının gərgin 

baxıĢları... sükut... həyəcan... 

Həyətdə, ağacların sıx yerində bir zamanlar atasının öz 

əlləriylə düzəltdiyi taxta skamya vardı. Oturub siqaretini 

alıĢdırdı. Ilk qullabdan tüstünü ağzınacan ciyərlərinə doldurdu. 

Sonra aydın, ulduzlu göy üzünə tamaĢa etməyə baĢladı. Bir 

anlığa gözləri bədrlənmiĢ aya sancılıb qaldı. Əlləri isə bu 

zaman oturduğu skamyanın artıq çoxdan köhnəlmiĢ, çat-çat 
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olmuĢ taxtalarını qeyri-ixtiyari sığallayır, üstünə düĢüb qalmıĢ 

toz-torpağı, çör-çöpü yerə salırdı.  

Neçə illərin qar-yağıĢı iĢini görmüĢdü. Açıq hava altında 

skamyanın rəngi solub getmiĢ, taxtaları çürüməyə baĢlamıĢdı. 

Atası da xoĢlayırdı bəzən qanı qara olanda çıxıb burda 

oturmağı. Yadına gəlirdi ki, hər dəfə onu burda görən kimi, tez 

qaçıb qucağında otururdu və baĢlayırdılar birlikdə göy üzünü 

seyr etməyə. Günorta vaxtları da Xanəhməd kiĢi ayağına yay 

Ģap-Ģuplarını geyib, köynəyini Ģalvarının üstünə salıb həyət-

bacada iĢləməyə baĢlayanda, yenə yanından ayrılmırdı. Nə 

lazımdırsa gətirir, hara əl yetirmək gərəkdisə yetirirdi. Atası 

bəzən onu özündən uzaqlaĢdırmaq istəyəndə isə əlinə uzun nar 

çubuğu alıb, toyuq-cücələri qovmağa baĢlayır, ətrafında atılıb-

düĢərək dəcəllik eləyirdi. Anası belə vaxtlarda onu 

sakitləĢdirmək üçün kiĢidən xahiĢ edirdi ki, Ulduzun da baĢını 

bir iĢlə qarıĢdırsın. Beləcə, uĢaq kələyi ilə olsa da, yenə atasının 

yanına qayıdırdı. UĢaqlığı beləcə keçmiĢdi.  

Atası gec evləndiyindən evdə ondan baĢqa uĢaq yoxdu. 

Ona görə qız üçün o həm ata, həm də qardaĢdı. Aralarında belə 

münasibətləri də ata özü bilə-bilə yaratmıĢdı. QardaĢsızlıqdan, 

ümumiyyətlə, güclü kiĢi sözündən kasadlıq çəkməməsi üçün. 
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Hətta Xanəhməd kiĢiyə qalsaydı, Ulduzu oğlan kimi 

böyüdəcəkdi. Çünki birlikdə həyətdə-bacada təsərrüfat iĢləriylə 

məĢğul olmaları öz yerində, amma bir də görürdün, budu-ha, 

ata-bala qoĢulub futbol oynayırlar. Sonra baĢladılar televizorda 

birlikdə idman veriliĢlərinə baxmağa, hansısa komandalara 

azarkeĢlik eləməyə. Bəzən elə günlər olurdu ki, evdə çığırtı-

bağırtıdan qulaqlar tutulurdu. Amma bütün bunların qarĢısını 

Nurcahan, çox Ģükür, vaxtında ala bildi. Ġbtidai sinifdə 

oxuyarkən Ulduzu aparıb, yaxınlıqdakı Sabir adına klubda rəqs 

dərnəyinə yazdırdı. Özü də rəqs müəlliməsi qızın boy-

buxununu, musiqini duyma qabiliyyətini görüncə, nəinki o 

dəqiqə dərnəyə yazdı, hələ Nurcahana ağız dolusu təĢəkkür də 

elədi. Kənd yerində nədənsə bir çox ailələr qızlarını rəqsə 

qoymağa cəsarət etmir, bunu ayıb sayırdılar. Beləliklə də, 

Nurcahan həm qızını özü demiĢkən “oğlanfason” böyüməkdən 

qorumuĢdu, həm də gələcəyini uzun illər əvvəlcədən 

müəyyənləĢdirmiĢdi. 

Nazik, uzun qadın barmaqları skamyanın üstündə yüngülcə 

gəzir, deyəsən ondan keçən günlərdə olduğu kimi, ata nəvaziĢi 

gözləyirdi. Bəlkə də hansısa məsləhət, ağıllı söz. Demək 

çətindi. Əslində, elə burdan qalxıb aeroporta gedə bilərdi. 
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Ordan da əlvida Bakı və xoĢ gördük Moskva! Bu fikir bayaq 

birdən yaranmıĢdı beynində. Onsuz da hər dəfə evə gəlmək 

üçün iĢ yerindən böyük çətinliklə icazə alırdı. Böyük Ģəhərdə 

doğrudan da hər dəqiqə qızıla bərabərdi. YaxĢı bilirdi ki, nə 

qədər tez geri dönərdisə, rəhbərlik və xüsusilə də iĢ yoldaĢları, 

rəfiqələri gəliĢinə bir o qədər çox sevinəcəkdilər. Amma niyə? 

Niyə axı o, bütün gözəl günlərini keçirdiyi bu ġor qırağından 

nəsə pis iĢ görübmüĢ kimi qaçıb getməlidir? Niyə axı o, ildə 

cəmi bircə dəfə öz doğmaları ilə rahat-rahat vaxt keçirə 

bilməsin? Yəni bu qədər çox Ģeymi istəyirdi özüyçün? Bunun 

harasındaydı haqq-ədalət? Heç bir yerində! Bəli, əlbəttə ki, heç 

yerində. Ona görə də qalacaq və planlaĢdırdığı bütün iĢlərini 

görəcək! Bəzilərinin xoĢuna gəlib-gəlməməsinə baxmayaraq. 

Kimlərdi axı o “bəziləri”? ġor qırağının yeni sahibləri? 

Bəlkə də özləri haqqında elə düĢünürdülər. Yəqin hesab 

edirdilər ki, bu qədim, zəngin torpaqların kupçası artıq 

əllərindədir. Ona görə yerli adamlarla belə saymazyana 

davranırdılar? Ona görə özünü az-çox müstəqil aparmaq istəyən 

hər kəsi əzmək, sındırmaq istəyirdilər? Bunun üçün müxtəlif 

yollara əl atır, hətta yerli adamları üz-üzə qoymaqdan da 

çəkinmirdilər. Indiki halda olduğu kimi. Saleh müəllimə onu 
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kef məclisinə “dəvət etmək” göstəriĢini verən həmin Ģəxs çox 

gözəl bilirdi ki, aramızda səmimi münasibətlər var. Əgər 

“dəvət”i qəbul edib getsəm, belə hesab edəcəkdi ki, ondan 

qorxub gəlmiĢəm. Yox, getməsəm, bu halda tək onun deyil, 

eyni zamanda hörmət etdiyim adamın da ilk baxıĢdan tamamilə 

ziyansız “dəvət”ini yerə salmıĢ olacağam. Beləliklə, aradakı 

xoĢ münasibətlərə kölgə düĢəcək və getdikcə onlar aradan 

qalxacaqdı. Əvvəllər yaxın olan insanlar düĢmən kəsiləcəkdilər 

bir-birinə. Budumu istədikləri? Hər kəs dava-qırğın eləsin, 

onlar da araya girib Hakim olsunlar və beləcə ölkədə necə 

mühüm missiya həyata keçirdikləri hamı üçün sübuta yetsin. 

Amma, yox! ġəxsən o, belə alçaq, murdar planda iĢtirak etmək 

fikrində deyildi. Atası da sağ olsaydı, yəqin ona məhz bu 

məsləhəti verərdi. Qorxma, tutduğun yoldan dönmə, haqlı 

bildiyin iĢ uğrunda mübarizə aparmaqdan çəkinmə!  

 

 * * * 

 

- Bax, evin qapısına qədər arxamca düĢmə! Unvermağın 

yanındakı sfetafora çatan kimi ayrılırıq. Istəmirəm məhlədə bizi 
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bir yerdə görsünlər. Onsuz da camaatın ağzından düĢmürsən. 

Məni də sənə calayandan sonra iĢlərimiz lap düzələr. YaxĢı?  

Artıq maĢının qapısını açmıĢdı. Dayandı, Ulduza sarı 

döndü. O da öz maĢınının yanındaydı. Xeyli baxıĢdılar. 

Nəhayət, gülümsəyib əlini gözünün üstünə qoydu. Sükan 

arxasına keçdi. Həmin andaca ağ “31”in təkərləri tükürpədici 

səs çıxarıb sürətlə yerindən götürüldü. Istər-istəməz Ulduzun da 

dodaqları qaçdı. BaĢını bulayıb maĢına oturdu. Qırmızı “09” da 

eyni səsi çıxarıb yerindən tərpəndi.    

Bu gün də belə keçdi. Keçdi demək olardı artıq. AxĢam 

yeddiyə qədər Səmayla Ģəhərdə gəzmiĢ, Bulvarda doyunca 

yelləncəklərə minmiĢ, sirkə getmiĢdilər. Sonra evə qayıdıb 

əyin-baĢını dəyiĢmiĢdi. Doqquzda restoranda idi. Indi gecə biri 

keçib. YaxĢı qurtarıblar. Ümumiyyətlə, hər Ģey normal oldu. 

Hərçənd, görüĢdən əvvəl bir az narahatlıq keçirirdi. Zarafat 

deyildi. Axırıncı dəfə orta məktəb illərində Tahirlə belə yaxın 

münasibətdə olmuĢdu. O vaxtdan da xeyli keçmiĢdi. Xarakterin 

dəyiĢməsi üçün bəlkə də yetərli deyildi. Amma xarici görünüĢ 

üçün lazım olduğundan da çoxdu.   

MaĢının güzgüsündə özünə baxdı. Yox, Allaha Ģükür, 

gözəlliyi hələ ki çoxlarına göz dağı verməyə yetərdi. Birdən 
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keçmiĢ sinif yoldaĢının restoranda çıxardığı oyunlar yadına 

düĢdü. GülüĢünü saxlaya bilmədi. Dayan, bəlkə sərxoĢdu? Yox, 

ola bilməz! Artıq neçə illərdi maĢın sürürdü. Bu vaxt ərzində 

sanki içində avtomat qoruyucu sistem formalaĢmıĢdı. Özünə 

zərrə qədər Ģübhəsi olanda sükan arxasına keçmirdi. Həm də 

elə çox içməmiĢdilər axı. Tahir bir-iki qədəh konyak, o da 

həmiĢəki kimi qırmızı Ģərab. Yox, sonra deyəsən bir dənə də 

Ģampan partlatdılar. Elə-belə, kef üçün. Yenə, olsun. Moskva 

əyləncələri ilə müqayisədə bu, necə deyərlər, əsl mömin 

müsəlman normasıydı.    

Tahir heç halını pozmadan arxasıyca gəlir, aralarına digər 

maĢınların girməsinə imkan vermir, hərdən faralarla ona göz də 

vururdu. Keçən illər ərzində ġor qırağının bir nömrəli lotusu o 

qədər də ciddi dəyiĢməmiĢdi. Əvvəlki “svoyski” oğlan olaraq 

qalırdı. Elə tək buna görə ona yağlı bir “əhsən” düĢürdü. Ilk 

yaxın görüĢün təəssüratı bu idi. Ġlk təəssüratı isə adətən onu 

aldatmırdı. Hərdən orta məktəb illərində olduğu kimi, yerli-

yersiz özündən dəm vurmağı, güc nümayiĢ etdirməyini nəzərə 

almamaq da olardı. Hansı kiĢi bunsuz idi ki? Əvəzində müasir 

insanların bir çoxunda rast gəlmədiyi iki mühüm cəhətini özü 

üçün qeyd etmiĢdi: hələ dünən avtoservisdə hiss eləmiĢdi ki, 
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olduğu kimi görünməkdən qorxmurdu. Bütün vəziyyətlərdə adi 

məhəllə uĢağı görkəmini elə bil qəsdən vurğulayırdı. 

Ayağındakı Ģap-Ģuplardan , Ģalvarının üstünə saldığı 

köynəyindən nəinki utanmaq, əksinə, bunlarla fəxr edirdi sanki. 

Uzun sözün qısası, içiylə üzü birdi.   

Ikinci cəhətini bir neçə saat əvvəl aĢkarlamıĢdı: ordan-

burdan eĢitdiyi Ģayələrə görə insanlara damğa vurmağa 

tələsmirdi. Böyük Ģəhər həyatından öyrəncəliydi ki, 

ətrafdakıların çoxu, özü də cinsindən, yaĢından, təhsilindən və 

maddi durumundan asılı olmayaraq böyük əksəriyyət 

sözgəzdirən, aravuran, qeybətçi idilər. Kavalerinin xüsusilə 

indiki zəmanə üçün nadir hesab etdiyi bu xüsusiyyəti Ulduzda 

müasir kiĢilərə olan inamı azacıq artırmıĢdı elə bil. Özü də bu 

inamını hansısa uzaq yerlərdə, hansısa tanımadığı kəslər yox, 

heç gözləmədiyi halda öz kəndində, öz yerli qarabalası 

artırmıĢdı. Buna görə məhəllə uĢağına ikinci yağlı “əhsən” 

düĢürdü. Deməli, hələ yaĢamaq olardı! Heç də hər Ģey 

düĢündüyü dərəcədə pis deyildi. Məsələn, bu axĢam keçirdiyi 

vaxta zərrə qədər də heyifslənməyə dəyməzdi. Həm evdən 

kənarda azacıq istirahət etmiĢdi, həm də keçmiĢ sinif yoldaĢının 
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simasında özünə yaxĢı dost qazanmıĢdı. Hər halda, bu günkü 

görüĢdən sonra tam əminliklə Tahiri özünə dost saya bilərdi.  

Sonra? Sonra bu gözəl, sakit Bakı havasına görə də o 

gözəgörünməzə Ģükür etmək lazımdı. Çünki indi Moskvada 

çoxlarına bu nəsib deyildi. Bəlkə... Hə, bəlkə tək ona 

heyfslənmək olardı ki, sabah hansı reyslə geri qayıdacağını 

demiĢdi Tahirə. Ondan istənilən sürprizi gözləmək olardı. 

Məsələn, bir də gördün durub əli ətəyindən uzun gəldi 

aeroporta. Guya ki, ötürməyə. Həm də yekə bir buketlə. Orda 

isə anası olacaqdı, Səma olacaqdı. Sonra gəl onlara cavab ver 

görüm. Yox, yox, gəlməz. Ağıllı oğlandı, baĢa düĢər ki, məni 

çətin vəziyyətə qoya bilər. Hər halda, baĢa düĢməlidi. Mütləq 

düĢməlidi... Birdən düĢmədi?  

“Qaz-31” sfetafora çata-çatda irəli keçib, sonuncu dəfə arxa 

faralarıyla göz vurdu. Yolu burularaq dəmiryol keçidinə, 

kəndin aĢağı hissəsinə tərəf düĢdü. Bir də nə vaxt 

görüĢəcəkdilər, Allah bilir! Bayaqdan Türkiyədəki iĢlərindən, 

ümumiyyətlə oranın insanlarındakı əhval-ruhiyyədən, gözəl 

Ģəhərlərindən ağız dolusu danıĢdıqca, Ulduz özünü belə bir 

fikirdə tutmuĢdu ki, deyəsən onların hər ikisini bu kəndə 

bağlayan hisslər – həmin o məĢhur, gözəgörünməz tellər var-a, 
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o haqda ki Ģairlər romantik Ģeirlər qoĢur, yazıçılar cild-cild 

romanlar yazır, bax, həmin onlar zaman ötdükcə keyfiyyətsiz 

Bakı Ģamları kimi boğucu tüstü buraxaraq, sürətlə əriyib yoxa 

çıxırdılar. Demə, sinif yoldaĢı da nə vaxtdandır ki, həmiĢəlik 

köçüb getmək haqqında düĢünürmüĢ. Ulduz da ailəsinin 

dağılması ardınca Moskvaya köçəndən, orda özünə normal iĢ-

güc yaradandan sonra hər keçən gün daha artıq əmin olurdu ki, 

buralardan birdəfəlik yığıĢıb getmək həm onun, həm də anası 

və qızı üçün daha yaxĢı olardı. 

Bu iĢ tək özündən asılı olsaydı, nə vardı ki? Amma, təəssüf 

ki, anası qırx il əvvəl gəlin köçdüyü həyət-bacadan, iki cüt-bir 

tək toyuq-cücəsindən heç cür ayrılmaq istəmir, nəvəsini də 

özündən bir addım kənara buraxmırdı. Nəticədə, Ulduz hər dəfə 

Bakı-Moskva reysinə tək-tənha oturub, yenidən öz-özüylə 

amansız müharibəsinə baĢlayır, doğmalarsız geri döndüyünə 

görəmi, səmalarda ötüb keçən köçəri həyatına görəmi yeri-

göyü, onların arasındakı bütün küllü-məxluqatı asıb-kəsirdi. 

Həmin doğmaları üçün bu yaxınlarda Moskvanın mərkəzində 

aldığı dəm-dəsgahlı mənzilində tənha qalanda isə vəziyyət daha 

artıq ağırlaĢırdı. Bu evdə onlarla yaĢayacağı xoĢbəxt, qayğısız 

həyat səhnələri canlanırdı xəyalında, yuxularında... 
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Xüsusilə yuxularında. Son zamanlar onları nədənsə rəngli 

görürdü. Məsələn, ġor qırağı həmiĢə yaĢıl rəngdə olurdu. 

Halbuki, oralarda yaĢıllıqdan heç əsər-əlamət belə yoxdu. Sonra 

birdən ayılır və... ətrafındakı boĢluq az qala dəli olmaq həddinə 

çatdırırdı. Bəlkə elə buna görə həyat tərzini, iĢ rejimini elə 

qurmuĢdu ki, hava qaralandan sonra demək olar heç vaxt evdə 

tapılmırdı. IĢləyirdi... çarpıĢırdı... tər tökürdü... pul qazanırdı. 

Hər Ģeyi unutmaq üçün. Geriyə baxmamaq üçün. Özünü, 

özündən daha çox kiçik ailəsini xoĢbəxt eləmək üçün. Amma 

hayıf ki, insanın yaddaĢı kompüter yaddaĢı deyildi. Burda 

istədiyin faylı saxlamaq, istəmədiyini bir göz qırpımında yerli-

dibli yox etmək imkanına malik deyilsən. Ən çox xoĢlamadığın 

fayl bir də görürsən ki, gözləmədiyin halda gəlib çıxır monitora 

və bütün rahat həyatını, tamarzı qaldığın xoĢbəxtliyi alt-üst 

eləyir.   

Məhəlləyə çatanda uzaqdan diqqətini çəkən polis “UAZ”ı 

və yanındakı qara “Mersedes-600” bir andaca qara-qura 

fikirlərinə son qoydu. MaĢınların hər ikisi həyət qapısıyla 

qonĢunun darvazası arasında saxlanmıĢdı. Əslində, narahatlıq 

doğuracaq heç nə yoxdu. Bəlkə onlara yox, qonĢuya 

gəlmiĢdilər? Düz qapıları önündə əyləci basdı. MaĢını tərk 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

etmədən öncə arxa oturacaqdan əl çantasını götürəndə ani 

olaraq “Mersedes”dəki sürücünün zəhmli simasını gördü. Tez 

baxıĢlarını çəkdi. Güzgüdə bir də özünə baxdı. Əksinə göz 

vurub düĢdü. Pultla siqnalizasiyanı iĢə saldı. Bu gün yəqin ki, 

bir də maĢından istifadə etməyəcəkdi. Həyətə keçmək istəyirdi 

ki, arxadan səs eĢidildi: 

- Ulduz xanım, bir dəqiqə olar sizi? 

Arxa ĢüĢədən gördüyü adam aramla ona yaxınlaĢırdı. 

Doğrudan da üst-baĢından zəhrimarlıq tökülürdü. Üzündə zorla 

təbəssümə bənzər nəsə yaratmağa çalıĢır və bu sünilik açıq-

aĢkar sezilirdi. Evlərinin ikinci mərtəbəsində küçəyə açılan 

pəncərəyə boylandı. Ordan iĢıq düĢürdü. Yerdəki kölgədən 

bilmək olurdu ki, anası pəncərə önündə durub aĢağı baxır.  

- AxĢamınız xeyir, Ulduz xanım. Gərək bağıĢlayasız ki, 

narahat edirəm. Əvvəlcə tanıĢ olaq. Mən rayon polis idarəsinin 

yeni təyin olunmuĢ rəis müaviniyəm. Digər yeni əməkdaĢlarla 

birlikdə bu dəqiqələrdə “AtəĢgah”da balaca bir süfrə açmıĢıq. 

Rəisimiz də ordadı. E-e-e... sizdən də xahiĢ edir ki, məclisimizə 

təĢrif buyurasız. Sözün düzü, buranın əməkdaĢlarından 

tərifinizi çox eĢitmiĢik. Odur ki, xahiĢə hamımız qoĢuluruq. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Bütün respublikada tanınmıĢ bir sənətkar məclisimizdə iĢtirak 

etsəydi, bizim üçün böyük Ģərəf olardı...  

- Dəvətə görə sağ olun, amma mən deyəsən dünən Saleh 

müəllimə dedim axı, gələ bilməyəcəyəm. Indi artıq gecdi, 

yorğunam. Sabah səhər də geri dönürəm.  

Rəis müavini qara kostyumunun Ģalvarını bir qədər yuxarı 

çəkmək məqsədilə pencəyinin ətəklərini yana yığdı. Bu zaman 

kəmərə salınmıĢ silahın dəstəyi göründü. 

- Bilirsiz, Ulduz xanım. Əfsus ki, etiraz qəbul olunmur. Nə 

qədər tez getsək, o qədər tez qayıdacaqsız. Ikinci variant 

yoxdur! 

Sözlər havanı iti qılınc kimi kəsib keçdi. Müavin ciddi 

olduğunu təsdiq etmək üçün “UAZ”a tərəf boylanıb iĢarə elədi. 

Ordan polis serjantı düĢdü. Əlində “bilərziklər” vardı. Üzündə 

isə həmin süni təbəssüm. 

- Gözləyin, pencəyimi götürüb gəlirəm. 

Pencək nəyinə lazımdı, heç özü də düzəməlli bilmirdi. Bəlkə 

hər zaman cibində gəzdirdiyi siqaretlə alıĢqan gərək ola bilərdi. 

O da çətin. Məclisin elə də ürəkaçan olmayacağını indidən 

təxmin etmək üçün Ġncəsənət Universitetinə beĢ il sərasər ayaq 

döymək lazım deyildi. Məsələn, orta məktəbi vaxtilə güc-bəla 
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bitirmiĢ Nurcahan da məsələnin nə yerdə olduğunu o dəqiqə 

anlamıĢdı. Qolundan ikiəlli yapıĢaraq, evdən bayıra çıxmasını 

əngəlləməyə çalıĢırdı. Nəticədə anasını sakitləĢdirməyə xeyli 

vaxt sərf etməli oldu. Küçədə az öncə əsl qadın didiĢməsi 

zamanı dağılmıĢ saçlarını sahmanlamağa baĢlayanda, zəhmli 

“Mersedes” sürücüsü bunu deyəsən öz bildiyi kimi yozdu. 

Sandı ki, özünə bəzək-düzək verir. Bayaqkı təhdid dolu 

sözlərinin Ulduza necə güclü təsir buraxdığını, necə 

əhliləĢdiyini görmək deyəsən rəis müavininə ləzzət eləyirdi.  

Az sonra kimsəsiz, yarıqaranlıq yolla rayonun mərkəzinə 

doğru Ģütüyürdülər. MaĢından kənarda ölü sakitliyi hökm 

sürürdü. Bakıda daim aramla da olsa əsən, daĢ-divardan, 

ağaclardan, dirəklərdən əcaib-qəraib səslər çıxaran külək bu 

gecə tənbəlləĢib hardasa gizlənmiĢdi elə bil. Belə hava əgər bir 

saat öncə yorğunluqdan gərilmiĢ əsəblərinə sakitləĢdirici, 

azacıq da melanxolik təsir göstərirdisə, indi tam əksinə, vahimə 

basırdı onu. Ölü sakitliyi maĢının içinə də soxulmuĢdu. 

Kabinəyə oturarkən maqnitafondan axıb dalğa-dalğa ətrafa 

yayılan musiqi sədaları kəsilmiĢdi. Yerini sürücünün nəfəsi ilə 

büsbütün hər yeri bürümüĢ spirt iyinə vermiĢdi. MaĢının necə 
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getdiyini hiss etmirdi. Elə bil dəlmə-deĢik asfaltla getmir, 

uçurdular.  

Rayonun ən böyük restoranı qarĢısında digər xarici 

avtomobillərin cərgəsində dayanan kimi o dəqiqə binanın ikinci 

mərtəbəsinə göz yetirdi. Yalnız orda iĢıqlar yanırdı. Bir 

zamanlar öz istəyi ilə gəlib həvəslə rəqs etdiyi məkənda. Indi 

zorla gətirildiyi yer də oraydı. Birinci mərtəbənin kiçik zalından 

keçib yuxarı qalxdılar. Müavin böyük zalın qapısını açıb onu 

içəri buraxdı və bu zaman hay-küy qopdu. 

- Urra, eĢq olsun! Urra, urra, yaĢasın Ulduz xanım! 

Qulaqbatırıcı səslərdən karıxıb qalmıĢdı. Yəqin ki, bu 

vəziyyətdə çox qalacaqdı. Əgər stolun yuxarı baĢında oturmuĢ, 

ağ köynəyinin qollarını yarıyacan çırmalayaraq, qalstukunun 

düyününü boĢaltmıĢ ağ saçlı, lakin ağ saçlarına görə çox cavan 

görünən Ģəxs ağır-ağır ayağa qalxıb sol tərəfindəki yeri ona 

göstərməsəydi. 

- Ulduz xanım, buyurun bura. Ə-ə, Qabil, buraları tez 

sahmana sal görüm! 

Xaloğlu “Oldu rəis!” deyib, təlaĢla qarĢısındakı istifadə 

olunmuĢ boĢqabları, yeyinti qalıqlarını yığıĢdırmağa baĢladı. 

Gözaltı rəisin sağ tərəfində oturmuĢ mayor Abbasova baxdı. 
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ÇaĢqın vəziyyətdə idi. BərəlmiĢ gözlərini gah Ulduza, gah yeni 

rəisinə, gah da süfrə arxasında bayaqdan dadlı təamların 

ləzzətindənmi, yoxsa məĢhur rəqqasənin gəliĢi ilə gözlənilən 

əyləncənin Ģirin xəyalları iləmi ağızlarının suyunu axıdan 

əməkdaĢlarına yönəldirdi. 

- Ə-ə-ə, nə var gözlərini döyürsən, qardaĢ? Dünən sən 

gətizdirə bilmədin, mən də bu gün sənə sürpriz elədim. Bax 

gör, nə təhər iĢ görərlər.    

- Rəis, artıq gecdir. Sabah tezdən geri dönməlidir... 

- Eybi yox! Ġndi neynəyək ki, iĢ rejimimiz belədi? Bundan 

tez otura bilmirik. Mısmırığımızı sallayıb durmalıyıq? Bir də 

bilmirən gec niyə olur? – bu yerdə Ulduza sarı boylanıb 

qımıĢdı, sonra zəhmli müavininə dönüb göz vurdu, - Deyirlər 

axı Moskvadakı gecə klublarında iĢ vaxtı elə indilərdə baĢlayır. 

Düz demirəm, Ulduz xanım? 

Səs-küy həmən kəsildi. Iki rəislə qonaq arasında baĢlayan 

söhbətin qəfil belə məcraya yönələcəyini çox güman ki, heç kəs 

gözləmirdi. Bayaqkı sevincək simalar birdən-birə turĢ alça 

görmüĢlər kimi büzüĢüb, söhbətin nə ilə bitəcəyini 

gözləyirdilər. Bir çoxları yerlərində narahatlıqla qurcalanır, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

bəziləri isə nə haqdasa pıçıldaĢırdılar. Xaloğlu isə ümumiyyətlə 

bir göz qırpımında harasa yox olmuĢdu. 

Ulduz masanın aĢağı baĢında özünə yer eləyəndən sonra 

ətrafına yaxĢıca göz gəzdirdi. Sonra elə bil ki, daĢ-divarla 

danıĢmağa baĢladı: 

- BaĢqa söz də deyirlər, cənab polkovnik. EĢitdiyimə görə, 

arada gəzən hər sözü, qeybəti çeynəmək kiĢiyə yaraĢan iĢ deyil. 

Rəis onun üzünə deyil, ətrafa deyilən sözləri eĢitmədi sanki. 

QarĢısındakı boĢqabdan bir tikə kabab götürüb ağzına atdı. 

Çeynəyə-çeynəyə yerindən qalxıb, oturduğu yerə yaxınlaĢdı. 

Stulun arxasında dayandı. Tikəsini udub yan tərəfdən süfrəyə 

doğru əyildi. Salfetkalardan birini götürüb dodaqlarının 

kənarlarına azca toxundurdu və üzünü ona tərəf çevirdi. Indi 

simaları arasında demək olar heç bir məsafə qalmamıĢdı. 

- Düz deyirsiz, Ulduz xanım. Biz hara, kiĢilik hara? Əsl 

kiĢilər əlbəttə ki, Moskvadadı. Siz də orda nə vaxtdandı 

yaĢayırsız. Ona görə bir söz soruĢacam. Bu striptizyor deyirlər-

a, onu bizim loru dilə çevirsək, yəni kim, qancıq, hə?  

Ulduz baxıĢlarını çəkmədi. Hardansa yadına məclislərin 

birində eĢitdiyi bayağı lətifə düĢdü. Balaca düzəliĢ eləyəndən 

sonra əsl yeriydi. Hərçənd, sonda hamının qəĢĢ edib özündən 
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gedəcəyinə əmin deyildi. Amma olsun. Azğın, kobud, abırsız, 

özündən razı, tərbiyəsiz birisini sancmaq fürsəti ayağına 

gəlmiĢdi, qaçırmaq olmazdı. Onu istəmədiyi halda, zorla bura 

gətirməyin peĢmançılığını çəkməsi üçün əlindən gələn və 

gəlməyən hər Ģeyi etmək lazımdı. ġəxsiyyətini alçaltmaq, 

iradəsini sındırmaq istəyən “yeni xozeyin”in layiqli cavabını 

hökmən verməliydi. 

- Məmnuniyyətlə cavab verərəm. Amma xahiĢ edirəm 

əvvəlcə siz bir neçə sualıma cavab verin. 

- Böyük həvəslə. 

- Sizin arvadınızın xarici bankda hesabı var? 

Sual deyəsən həddən artıq gözlənilməz oldu. Rəis üzünü bir 

qədər arxaya çəkdi. 

- Yox. 

- Bəs Ģəxsi villası necə? 

- … 

- Bəs maĢını necə? 

- O maĢın sürə bilmir… 

- Bax odur ki, o dediyiniz qancıq sizin arvadınızdı. 

Striptizyor isə rəqqasədir. 
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Çox sərt oldu deyəsən. Bu cür cavabı heç kim gözləmirdi. 

Amma belə sözləri deməyə birinci o baĢlamamıĢdı. O, sadəcə 

olaraq eyni üslubda, eyni tonda, eyni ifadələrlə cavab vermiĢdi. 

Rəis aramla dikəldi. Yuxarıdan aĢağı qonağına, onun tam sakit 

halda qarĢısındakı boĢqabdan kabab tikələrini necə götürüb 

ağzına aparmasına tamaĢa etməyə baĢladı. 

Ulduz öz iĢindəydi. Kababdan sonra dadlı yemək həvəskarı 

gözüylə süfrəyə ümumi nəzər saldı. Yaxınlıqdakı boĢqabdan 

üzərinə qara kürü çəkilmiĢ çörək dilimini götürüb ağzına 

aparmaq istəyirdi ki, qəfil iki möhkəm əl arxadan yapıĢıb 

yuxarı çəkdi. Bir göz qırpımında fırladıb stolun üstünə uzatdı. 

Rəisin gözləri hədəqəsindən çıxmıĢdı. 

- De görüm! De görüm taksan neçədi? O bandit bu gün 

“Ġnturist”də nə qədər verdi sənə? 

Tahir haqqında belə yerdə, belə vəziyyətdə söz düĢəcəyini 

heç gözləmirdi. Rəis yenə sürpriz eləmiĢdi. Onu layiqincə 

dəyərləndirməliydi. Bayaq restoranda sinif yoldaĢının söylədiyi 

və o zaman həqiqiliyinə Ģübhəylə yanaĢdığı xəbəri bax elə 

buradaca yoxlamaq olardı. 

- Mən vəzifə almaqdan ötrü qohum-əqrabasını onun-bunun 

yatağına salanlara xidmət göstərmirəm! 
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- Kəs, kəs səsini! Qancıq, kəs… kəs… 

Bir-birinin ardınca üzünə dəyən sillələr heç ona dəymirdi elə 

bil. Beynində yalnız bir fikir dolaĢırdı: indi necə olursa-olsun 

qaçıb-qurtarmaq lazımdı. Dediyini demiĢ, bildiyini bilmiĢdi. 

Hayıf ki, Tahir indi burda deyildi. Görərdi ki, papaq altında 

ancaq onun kimi oğlanlar yatmırlar... 

- YaxĢı, yaxĢı. Dayan. 

Təngənəfəs olmuĢ, alnında tər damcıları görünən rəis 

qulaqlarına inanmadı öncə. Dayandı, tərini sildi. Yorulmağına 

yorulmuĢdu, amma hirsi soyumamıĢdı. Hələm-hələm də 

soyuyana oxĢamırdı bayaqkı sözlərdən sonra. Onun təĢkil 

etdiyi, xərcini çəkdiyi məclisdə hər sözündən yarpaq kimi əsən 

əməkdaĢlarının qarĢısında bir qəhbənin sözüylə beləcə biyabır 

olacağını heç cür ağlına gətirə bilməzdi. Cəza ağır olmalıydı. O 

qədər ağır ki, bütün ömrü boyu xatırlasın. Özü də tək 

səbəbkarın deyil, bütün ətrafdakıların yaddaĢına həkk olunsun. 

Sual dolu baxıĢlarını Ulduza zilləmiĢdi. 

- Sən qazandın. Ləzzət alacaqsan bu gün, amma rəqsdən 

yox. BaĢqa cür...  

Müqavimətə bənzər nəsə etməyə çalıĢıb, üstünə yıxılmıĢ 

yekə gövdənin altından çıxmaq istədi. Gövdə ağır-ağır geri 
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çəkiləndən sonra istəyinə nail oldu. Dikəldi. Üz-gözünə 

dağılmıĢ saçlarını sahmana saldı. Sonra isə... rəisin qarĢısında 

diz üstə çökdü. ġalvarının qayıĢını açmağa baĢladı. Ulduzun nə 

etməyə hazırlaĢdığını anlayınca, rəisin bayaqkı vəhĢi simasını 

don vurdu elə bil. Ardınca... ardınca don asta-asta açılmağa 

baĢladı. Qəzəb, nifrət yavaĢ-yavaĢ uçub gedir, əvəzində ehtiras, 

həyəcan peyda olurdu. Bir də cavabını düzəməlli bilmədiyi 

suallar. Bu həqiqətdimi? Görəsən niyə hər Ģey belə alındı? Axı 

o, adi rəqs istəyirdi. Adicə rəqs. Hansından olur-olsun. Bəlkə 

bu moskvalı qancıq bayaqdan onunla oynayırdı? Vermək 

istədiyi zövqü daha da artırmaq üçün lazımmıĢ bütün bu 

həngamələr?  

Fəqət, çox düĢünməyə vaxtı qalmadı. Ayaqlarının 

istiləndiyini, tüklərinin cızıltı salıb ütüldüyünü hiss etməyə 

baĢladı. AĢağı baxdı. ÇəkilmiĢ Ģalvarının içində üst qapağı 

açılmıĢ alıĢqan var gücü ilə məĢəl tək yanırdı. 

Bağırtı səsi bütün ġor qırağına əks-səda saldı. Daha sonra 

atəĢ səsləri eĢidildi və... rəisin “Ġndi get rəqs elə!” kəlmələri...  

Qapıya qədər qaça bilmiĢdi. Altı güllə düz birinci mərtəbəyə 

aparan pillələrin önündə haqlamıĢdı onu. Ġndi üzüqoylu 

döĢəməyə uzanmıĢdı. Qan ayaqlarının altından tənbəl-tənbəl 
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süzülüb zalın ortasına doğru axırdı. Zalın yuxarı baĢında isə 

mayor Abbasov silahını rəisin böyrünə dayamıĢdı. Digər polis 

əməkdaĢı isə arxadan əllərinə “bilərzik” taxırdı. Bütün bunları 

o, huĢunu itirməyənə qədər gördü və özlüyündə düĢündü ki, 

gördükləri əsl boyevik filmlərinə oxĢayır. Bu, həmin gün 

ağlından keçən son fikir oldu. 

 

* * * 

 

Iki gündən sonra Respublika xəstəxanasının intensiv 

cərrahiyyə Ģöbəsində, palatanın bağlı qapısı önündə növbətçi 

cərrah Nurcahanı səbrli, dözümlü olmağa çağırırdı. Qadın neçə 

gündü ki, palatanın önündən çəkilmir, yemir-içmir, hətta 

yatmağı da elə buradaca, stulda oturub baĢını divara söykəyərək 

azacıq mürgüləməklə olurdu. Heç kim, heç bir qüvvə onu 

qapının kandarından ayıra bilmirdi. BaĢ həkim bir dəfə cəhd 

etdisə də, peĢman oldu. Arvad elə qıĢqır-bağır saldı ki, saç-

saqqalı ağarmıĢ kiĢi baĢını tutaraq, tez ordan uzaqlaĢmaqla 

canını güclə qurtardı. 

- Ay xala, olmaz. Nə qədər deyim sizə? Ġndi xəstə 

komadadı. Necə baĢa salım? Biz əlimizdən gələni etmiĢik. Indi 
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də elə bil onun bədəni sağalmaq üçün əlindən gələni etməlidir. 

Bunun özü də pis deyil. YaxĢı ki, Saleh müəllim özünü 

itirməyib, xəstəni tez çatdırıb bizə. 

Sonra həmin növbətçi cərrah ağ “Qaz-31”ini xəstəxananın 

düz inzibatı binası önünə sürmüĢ ayağı Ģap-Ģuplu, köynəyini 

Ģalvarının üstündən sallamıĢ baĢqa birisinin yanında xəstənin 

vəziyyətini daha dolğun söyləmək məcburiyyətində qalmıĢdı. 

Çünki BaĢ həkim özü ondan real vəziyyəti xəbər almıĢdı. 

- Altı güllə yarasından beĢı aĢağı ətraf nahiyyəsində idi. 

Dünənki cərrahi əməliyyat nəticəsində onları çıxarmıĢıq. 

Amma daha çox təhlükə törədən fəqərə sümüyündə iliĢib 

qalmıĢ altıncı güllədir. Onu hələ çıxara bilməmiĢik. Odur ki, 

xəstə komadan çıxsa da, çox güman, ömrünün qalan hissəsini 

əlil arabasında keçirməli olacaq. 

Növbətçi cərrah kabinetdən çıxandan sonra ayağı Ģap-Ģuplu 

həmin Ģəxs BaĢ həkimlə qalmıĢdı. Uca səslə, az qala qıĢqıra-

qıĢqıra söylədiyi sözlərini hətta katibənin yanında aydın 

eĢitmək olurdu.  

- Məhlə uĢağı, gələ bu sənə pul. Xərclə nə qədər lazımdı. 

Çatmasa, bu da sənə vizitkam. Zəng vurarsan. Özüm evdə 

olmasam da, evdəkilər hər Ģeyi bilir. Nə qədər desən, 
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gətirəcəklər. Amma bu qız sağalmalıdı! Allah eləməmiĢ, ölüb 

eləsə, özüvü də o söz... bildin də? Ay sağ ol! 

 

* * * 

 

… Ayıldı. Özünü qızının otağında, xalça üstündə uzanmıĢ 

vəziyyətdə gördü. Bədəni büsbütün soyuq tər içində idi. Ətraf 

isə zülmət qaranlıq. Bəlkə heç Səmanın otağı yox, ağır xəstələr 

üçün biryerlik palata idi bura? Yuxuyla reallıq arasında nə 

edəcəyini doğru-dürüst ayırd etməyə çətinlik çəkirdi. Oturduğu 

yerdən azca qalxıb ətrafa boylandı. Yox, Səmanın otağıdı. 

Budur, qızcığaz rahat-rahat yatırdı. Belə çıxır ki, bütün olub-

keçənlər sadəcə yuxuymuĢ? 

Əlbəttə, heç bir Ģübhə ola bilməzdi. Bunun baĢqa izahı 

yoxdu. Budur, sapsağlam, heç yerində balaca cızıq belə gözə 

dəymirdi. Bədəni azacıq ağrıyırdı, vəssəlam. O da yəqin quru 

döĢəmədə yatdığına görə. Bəs o dəhĢətli səhnələr? Deməli, 

adicə yuxuymuĢ! Əlbəttə! Özü də rəngli yuxu. Məsələn, 

restoranın ortasına doğru axan qanın nədənsə qırmızı yox, göy 

rəngdə olmasını yaxĢı xatırlayırdı. O zaman unutmaq lazımdı 

bütün bu dəhĢətləri. Özü də tezliklə unutmaq və yatağa girib 
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sabahadək yaxĢıca uyumaq lazımdı. Sabah görüləsi xeyli iĢ 

vardı. 

… Sabah hər Ģey düĢündüyündən də asan oldu. Günün 

birinci yarısını qızına, ikinci yarısını isə ġor qırağının bir 

nömrəli lotusuna həsr elədi. AxĢam evə qayıdanda Nurcahanla 

Moskvaya getmək haqqında növbəti söhbətləri açıldı. Qəribə 

idi, anası bu dəfə etiraz etmədi. Əksinə, “nə qədər tez getsək, 

uĢağın yeni məktəbə düzəlməsi üçün o qədər yaxĢıdı” dedi. 

Sevindiyindən gecəni bir gözü açıq, bir gözü bağlı bir təhər 

yola verib, səhər tezdən yığıĢmağa baĢladı. Səmanın, anasının 

ən zəruri Ģeylərini iki balaca idman çantasına yığıb, yola 

düĢdülər. Əlavə heç nə gərək deyildi. Yeni yaĢayıĢ yerində hər 

nə lazımdısa alacaqdı doğmalarına. 

… Bu da yeni yaĢayıĢ yerləri. Metro stansiyasına lap yaxın, 

iki dəqiqəlik məsafədə yerləĢən, gözəlliyi, təmiz havası ilə 

seçilən ərazidə, on altı mərtəbəli binada ən müasir Avropa 

təmiri görmüĢ üçotaqlı mənzil. Onlar artıq nə vaxtdandır ki, 

burda yaĢayırdılar. Qızı, anası və özü. Səma yaxınlıqdakı 

məktəbə gedir və pis də oxumurdu. Gözlədiklərinin əksinə 

olaraq, yeni mühitə, təzə yoldaĢlarına tez alıĢmıĢdı. O, həmiĢəki 

rəqs truppasında iĢləyirdi. Nurcahan nəvəsinin tərbiyəsi ilə, ev 
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iĢlərində qulluqçuya nəzarət etməklə məĢğuldu. XoĢbəxt, 

qayğısız həyat sürürdülər. ġənbə, bazar günlərini mütləq 

doğmalarına həsr edirdi. Yay aylarında isə Ģəhərin bürküsündən 

qaçıb, dəniz sahillərinə yollanırdılar. Məsələn, bu yay 

Antalyanın dəniz kurortlarından birində istirahətdə olacaqdılar.  

... Budur, artıq dəniz kənarındadırlar. Günorta olduğundan 

dəniz yaman yandırır. Amma büllur tək dumduru dəniz suyu 

onları qoruyur. Bayaqdan Nurcahan sahildə çətir altında, 

Ģezlonqda oturub ətrafa tamaĢa edir. Təmiz havadan, yan-

yörəsini əhatələyən füsünkar təbiət gözəlliklərindən ləzzət alır. 

O isə dənizin lap yaxınlığında qızı ilə top-top oynayır.  

Qəfildən top Səmanın əlindən çıxıb dənizin ortasına doğru 

uçur. Ulduz arxasınca gedir. Lakn o yaxınlaĢdıqca, top ləpələrin 

üstündən yüngülcə aĢaraq daha da uzaqlaĢır. Beləcə, onun 

Ģıltaqlığına xeyli dözür, ardınca getməyə davam edir. Dəniz 

suyu boğazına çatınca dayanır. Yox, deyəsən götürə 

bilməyəcək. Anasıyla qızı artıq çoxdan səsləyirlər. Geri 

qayıtmaq istəyir. Bu zaman hardansa asta, çox asta səs eĢidilir. 

Kimsə elə bil lap qulağının dibində pıçıldayır. Sonra səs 

güclənir. Onu irəli getməyə çağırır. Ən qəribəsi isə odur ki, 

Ulduz hardan, kimdən gəldiyi bilinməyən bu səsə tabe olur. 
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Ġrəli... irəli... irəli... 

Artıq suyun dibindəydi. Gözlərini də qapamıĢdı. 

UĢaqlıqdan su altında gözlərini açmağa qorxurdu. Amma nəfəs 

almaqda nədənsə heç bir çətinlik çəkmirdi. Hava hardansa öz-

özünə gəlib ciyərlərinə dolurdu. 

Nəhayət, səs onu saxladı. Tələb etdi ki, gözlərini açsın. 

Tərəddüd edirdi. Nədən? Axı əmindi ki, bu səs hardan gəlirsə 

gəlsin, ziyanına heç nə etməzdi. Bəs niyə gözlərini açmırdı? 

Bəlkə qorxurdu? Qorxurdu ki, bütün bunlar birdən rəngli 

yuxuya çevrilib yoxa çıxardı, bir daha geri qayıtmazdı?! 

Yerində isə qorxulu, əcaib, iyrənc səhnələr peyda olardı... 

Səs tələbində israrlı idi. Özü də getdikcə daha aydın, daha 

sərt təkrarlanırdı. 

Ulduz israra dözə bilmədi və gözlərini açdı... 

- Ana sənə qurban, axırı açdın gözlərini! 

... Nurcahanın çığırtısı bütün xəstəxananı baĢına götürdü. 

 

* * * 

 

Böyük kabinetin yuxarı tərəfindəki yekə masanın arxasında 

oturmuĢ adamın boyu elə də uca olmadığına görə, kabinetin 
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giriĢində farağat vəziyyətdə durmuĢ iki nəfər – polkovnik və 

mayor gövdəsinin kiçik hissəsini və baĢını ancaq görə bilirdilər. 

Balacaboy bayaqdan qarĢısındakı sənədləri gözdən keçirir, ara-

sıra baĢını qaldırıb əmrlərinə hazır vəziyyətdə duran zabitlərinə, 

özü də nədənsə məhz polkovnikə sarı tərs-tərs baxırdı. Nəhayət, 

qarĢısındakı cinayət iĢi qovluğunu hirslə bağlayıb üzünü onlara 

tutdu. 

- Belə görürəm, sənə indiki vəziyyətdə kömək eləsə-eləsə, 

ancaq Ulduz xanımın özü eləyə bilər. Özü də o halda ki, əgər 

sənət aləmindəki dost-tanıĢları bizdən yan keçib Ali baĢ 

komandana birbaĢa müraciət etməsələr. Odur ki, Allaha dua elə 

belə Ģey olmasın. Qalan iĢləri isə, cənab mayor, tapĢırıram sənə. 

GörüĢlərini təĢkil elə və çəkil dur kənarda. RazılaĢarlar-

razılaĢmazlar, öz iĢləridi. Nəticəni gəlib mənə məruzə 

eləyərsən. Hə, bir də. Gedib rayondakı iĢləri təhvil al. Bir-iki 

günə əmrin imzalanacaq. Aydın oldu?  

Mayor Saleh Abbasovun ötkəm səsi bütün kabinetə yayıldı: 

- Oldu, cənab general-polkovnik! 

 

***  
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Aradan xeyli keçmiĢdi. GünəĢli bahar günlərinin birində 

Nurcahan əlil arabasının arxasından tutaraq, qızını Respublika 

xəstəxanasının qapısından bayıra çıxarırdı. Bu vaxt ərzində 

körpünün altından çox sular axmıĢ, çox küləklər əsmiĢdi. 

Mayor Saleh Abbasova polkovnik-leytinant rütbəsi verilmiĢ, 

rayona yeni rəis təyin etmiĢdilər. Köhnə rəis barəsində açılmıĢ 

cinayət iĢi hələ davam edirdi. Rayonda baĢ verən yenilikləri 

ona anası və ara-sıra yanına yoluxmağa gələn Saleh müəllim 

özü danıĢırdı. Hərçənd, daha yüksək vəzifəyə keçəndən sonra 

iĢlərinin həcmi elə artmıĢdı ki, get-gedə ona daha az vaxt ayıra 

bilirdi.  

Eyni zamanda Ulduza onu da çatdırmıĢdılar ki, köhnə rəisin 

iĢini bağlayıb məhkəməyə göndərməzdən öncə görüĢlərini 

təĢkil etmək istəyirlər. Güman edirlər ki, Ģikayətçinin razı 

salınması cəzasını bir qədər yüngülləĢdirərdi. Yuxarılar bu 

problemi, yəni Ulduzu həmin görüĢə razı salmaq məsələsini də 

yeni rəis Saleh Abbasova həvalə etmiĢdilər. Artıq bu haqda 

xəstəxanada bir neçə dəfə söhbətləri olmuĢdu. O isə nə qəti 

“hə”, nə də “yox” demiĢ, hər Ģeyi sağalandan sonraya 

saxlamıĢdı. Yanına yoluxmağa gələn keçmiĢ əri də üzündə çox 

müdrik ifadə yaratdıqdan sonra məsləhət görmüĢdü ki, polislərə 
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birdən-birə yox deməsin. Belə ağır vəziyyətdə nədənsə 

dayıoğlunun bir zamanlar elədiyi pislikləri büsbütün 

unutmuĢdu. Həm də baĢına gələn olaylardan sonra onun 

elədikləri uĢaq oyuncağına bənzəməyə baĢlamıĢdı. Odur ki, 

sözünü qəribliyə salmamıĢdı.   

Amma bu o demək deyildi ki, cinayəti cəzasız buraxacaqdı. 

Hər kəs etdiyi hərəkətlərinə, dediyi bütün sözlərinə görə mütləq 

cavab verməlidir! Müxtəlif yaxĢı-yaman üsullarla vəzifə baĢına 

keçən, sonra da özlərini hakimi-mütləq sayan bəzi “yoldaĢlara” 

bəzi Ģeyləri kimlərinsə yaxĢıca anlatması gərəkdi. Mənsub 

olduğu sosial statusundan, pul kisəsinin qalınlığından asılı 

olmayaraq, heç kəs özünü dünyanın mərkəzi saymamalıdır. 

Çünki dünyanın bütün zamanları və bütün məkanları üçün bir 

əzəli-əbədi qanun vardır: Güclu olan haqlı deyil, Haqlı olan 

güclüdür!. Bunu bilməyənlərə, yaxud bilmək istəməyənlərə 

onların baĢa düĢə biləcəyi dildə yerli-yataqlı izah etmək 

vəzifəsi görünür onun üzərinə düĢmüĢdü. Nə olar, böyük 

həvəslə vəzivəsini yerinə yetirər. Qoy baĢqalarına da dərs 

olsun!    

Xəstəxana ərazisini tərk edən kimi, küçədə qara “Mersedes-

600”ün onu gözləməsini görüb təəccüblənmədi. Polkovnik-
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leytinant Abbasovun xidməti avtomobili həmin dəqiqə hərəkətə 

gəlib yavaĢca yaxınlaĢdı və düz yanında durdu. Yeni rəis böyük 

qızılgül dəstəsi ilə endi. Beləcə, əvvəlki mövzu həmin gün 

sonuncu dəfə açıldı. 

- Ulduz xanım, ona münasibətimi yaxĢı bilirsiz. Məndən 

olsaydı, elə o gün yerindəcə... nə isə... Neynəmək olar, bu iĢi 

elə adam boynuma yükləyib ki! Yəqin özünüz yaxĢı baĢa 

düĢürsüz, nəsə əlavə etməyim yersizdir. Amma yenə hər Ģey 

özünüzdən asılıdır. Mənə sadəcə görüĢünüzü təĢkil etmək 

tapĢırılıb. Razılığa gələrsiz-gəlməzsiz, o daha mənlik deyil. 

Baxın da...  

Bu sözlərdən sonra araya sükut çökmüĢdü. Saleh müəllim 

baĢıaĢağı dayanıb ondan cavab gözləyirdi. Ulduz isə bir anasına 

baxmıĢdı, bir də xeyli kənarda dayanmıĢ ağ “Qaz-31”ə. 

Nəhayət, yeni rəisin əlinə toxunmuĢdu. 

- Qurban olsun sizin kimi dost-tanıĢlara. Deyin gəlsin. 

Amma onunla ikilikdə, Ģahidsiz-filansız söhbət edəcəyəm. 

Gözlədiyi sözləri eĢidincə, polkovnik-leytinant Abbasovun 

rəngi-bənizi yerinə gəlmiĢdi. Elə o andaca hardansa köhnə rəis 

peyda olmuĢdu. 
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- Ulduz xanım razılıq verdi səninlə təkbətək söhbət eləməyə. 

Sakit bir yer tapıb asudəliklə ürəyinizi boĢalda bilərsiz bir-

birinizə.  Mən çox da uzaqda olmayacam. Nurcahan xanımı da 

götürüb, elə bu yaxınlıqdakı kafedə bir çaĢqa kofe içəcəyik. 

Yəqin təklifimə etiraz etməzsiz, Nurcahan xanım? Çox gözəl. 

Əl telefonum açıq olacaq.  

Sonra qolunu dirsəkdən büküb, Nurcahana tərəf uzatmıĢdı. 

O da çarəsiz halda qoluna girmiĢ və beləcə maĢına doğru 

getmiĢdilər. Köhnə rəisin bu zaman arxadan onlara necə 

narahatlıq dolu baxıĢlarla baxdığını, əlbəttə ki, görməmiĢdilər. 

Xeyli fasilədən sonra o, naəlac qalıb üzünü Ulduza çevirmiĢ, 

hıqqana-hıqqana söhbətə baĢlamıĢdı. Hər ikisi səki ilə üzüaĢağı 

düĢmüĢdülər. Az sonra “Qaz-31” böyük sürətlə yerindən 

tərpənib, onlara yaxınlaĢmıĢdı...   

 

* * * 

 

Bir qədər keçmiĢ Nurcahan, Ulduz və Səma “Qaz-31”in 

içində, əlil arabası isə maĢının açıq baqajında aeroport 

istiqamətində Ģütüyürdülər. Ayağı Ģap-Ģuplu sürücü Binəyə 

qədər olan yolu elə hey ordan-burdan durmadan danıĢır, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

yoruldum demirdi. Nurcahan hər dəfə ağzını açıb “A bala, bu 

nə qaça-qaçdı salmısız? Birdən-birə nə oldu ki, gəlib məni 

kafedə Saleh müəllimin yanından götürdüz?” deyə soruĢmaq 

istəyəndə isə Ulduz söhbətə qoĢulur, sürücünün buraxdığı kiçik 

boĢluqları ciddi-cəhdlə doldurmağa çalıĢırdı. Nə ilə? Ġndi 

bunun o qədər də əhəmiyyəti yoxdu. Əsas o idi ki, Nurcahanın 

baĢı qarıĢsın, onlara cavabı çətin suallar verməsin. Sonra hər 

Ģeyi yerli-yataqlı biləcəkdi. 

Bir azdan isə onların üçü Bakı-Moskva təyyarəsinin 

illüminatorundan doğma Ģəhərlə vidalaĢacaqdılar. “Qaz-31”in 

ayağı Ģap-Ģuplu sürücüsü isə Bakı-Ġstanbul təyyarəsində baĢını 

kresloya atıb, az əvvəl gördüyü iĢinə özlüyündə qiymət 

verəcəkdi. Amma qara ebonitdən hazırlanmıĢ doqquz dənəli 

təsbehini ləzzətlə Ģaqqıldatmağından və ara-sıra Ģirin-Ģirin 

qımıĢmağından elə indi də aydın olurdu ki, özündən çox razıdı. 

 

* * *  

 

AxĢamüstü polkovnik-leytinant Saleh Abbasov xidməti 

maĢını ilə Təcili yardımın önünə düĢüb Respublika 

xəstəxanasına, həkim dostunun yanına uçurdu. Əvvəlcədən 
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bütün postlara xəbər vermiĢdi ki, yolu açıq saxlasınlar. 

Gecikməsi ona baha-baĢa gələ bilərdi. Çünki, Təcili yardımın 

içində belinin düz ortasına, onurğa sütununa dəstəyi qara 

rezindən olan ovçu baltası saplanmıĢ, ağzından isə dayanmadan 

qan qusan ağır yaralı vardı. Həkimlər maĢının içində ilk yardım 

üçün nə lazımdısa etmiĢdilər: qanı kəsməyə çalıĢmıĢ, ağzına 

oksigen maskası salmıĢdılar. Amma bunların heç biri kömək 

etmirdi. Onu təcili əməliyyat etməliydilər və artıq xəstəxanaya 

zəng vurub, bunun üçün bütün hazırlaqları baĢlatmıĢdılar da.  

Amma polkovnik-leytinant nə qədər çalıĢsa da bu dəfə çox 

güman ki, yaralını vaxtında əməliyyat masasına yetiĢdirə 

bilməyəcəkdi. Çünki, yaralı artıq nəfəs almırdı… 

  

           * * *  

 

Ulduz qoltuq yerindəki düyməni basdı. Əlil arabasını sürüb, 

ayaqları bağlı halda döĢəmənin ortasına atılmıĢ toyuqlara 

yaxınlaĢdı. Onlardan birini götürüb, qucağına qoydu. 

- Deməli, bu toyuqları burda, Moskvanın göbəyində, 

balkonda saxlamaq fikrindəsən, hə? Nə deyim, vallah? Sözüm 

yoxdu. Bir dənəsən… 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Daha nəsə deyəcəkdi. Amma Nurcahanla Səma imkan 

vermədilər. Elə araba qarıĢıq qucaqlayıb, üz-gözünü öpüĢlərin 

isti yağıĢında yaxĢıca islatdılar. Həmin andaca evlərinin 

pəncərə ĢüĢələrini də narın payız yağıĢının ilk damcıları 

bəzəməyə baĢladı. Necə oldusa hər üçü eyni vaxtda küçəyə 

tərəf boylandı.  

Bəli, artıq havalar soyuyur, təbiətin üzü günü-gündən daha 

artıq sərtləĢirdi. HəmiĢə ilin bu fəsillərində Ulduz üçün rahat 

yorğan-döĢəyindən qalxmaq problemə çevrilirdi. Yatdıqca-

yatmağı gəlirdi. Xüsusilə, son zamanlar bəzən elə oturduğu 

yerdə yuxu aparırdı onu. Uzaqlara, çox uzaqlara... Elə yerlərə 

ki, orda yaĢıl rəngli ġor qırağı sakit-sakit ləpələnirdi. Orda yenə 

süd rəngli “Qaz-31”in ayağı Ģap-Ģuplu sürücüsü maĢını 

məhəllənin bu baĢından o baĢına qovur, hərdənbir də qara 

ebonitdən olan doqquz dənəli təsbehini ləzzətlə Ģaqqıldadırdı. 

Atası həyət bağçasında, gömgöy səmanın altında qara rezin 

dəstəyi olan ovçu baltası ilə nəsə düzəldirdi. Balaca Ulduz isə 

əlindəki yekə nar çubuğu ilə anasının bir cüt-iki tək alabəzək 

toyuq-cücəsini qovur, həyətin bu baĢından o baĢına atılıb-

düĢərək dəcəllik edirdi. O zamanlar ətrafındakı hər Ģey beləcə 

rəngarəngdi. Indiki yuxuları kimi! 
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Çanta 

 

Xoşbəxtlik özü ruhən güclülərə gedən yolu tapır. 

Hind müdrikliyi.  

 

ġor qırağı, TalıĢlar məhəlləsi. 

Bir baĢını, iki uzun əlini çantanın içinə salıb nəsə 

axtarmağa baĢladı. Hər zaman özü ilə gəzdirdiyi bu qəhvəyi 

rəngli, cılız vucudu üçün həddən artıq yekə görünən aĢırma 

idman çantasını hələ Moskvada istədim birtəhər gözündən 

itirim. Alınmadı. Yatanda baĢının altına yastıq əvəzi qoyur, 

ayıq vaxtı çiynindən aĢırıb iĢinə-gücünə gedir, hətta tualetə də 

onunla girirdi. Baxmayaraq ki, yeriyəndə əməlli-baĢlı mane 

olurdu. Oturub-duranda da hər dəfə elə eləyirdi ki, ilk növbədə 

çantasının yeri rahat olsun, ona zərər yetirə biləcək hər hansı 

kənar predmetlərə toxunmasın. Domadedovo aeroportunda 

təyyarərə minəndə yekədir bəhanəsi ilə baqaja verməyə 

çalıĢdım. DüĢünürdüm ki, Binədə enəndə birtəhər baĢını 

aldadaram ki, baqaj itib, ya da səhvən baĢqa adam götürüb. O 

qədər belə Ģeylər olurdu ki. Dedim yəqin Ģübhələnməz. Amma 
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“sən saydığını say” məsəli bir daha təsdiqini tapdı. Yarızarafat-

yarıgerçək qayıtdı ki, onu baqaja verirsənsə, məni də ver... Nə 

deyirsizsə-deyin, yerində söylənmiĢ təsirli söz insanın ağzını 

hər cür duadan, cadu-pitidən güclü bağlayır. Buna o zaman 

əmin oldum. Həmin vaxt cavab vermək üçün ana dilimizin 

zəngin xəzinəsindən bir dənə də olsun söz tapa bilmədim.   

Amma o, maĢallah, söz tapmaqda çətinlik çəkmirdi. Bütün 

uçuĢ ərzində yanımda oturub, həmin çantadan çıxardığı 

kitabları az qala gözümə soxa-soxa elə hey nə haqdasa üyüdüb-

tökürdü. Dediklərindən demək olar heç nə baĢa düĢmürdüm. 

Bircə onu bilirdim ki, çox qələt eləyib yerlərimizi yan-yana 

almıĢdım. Vallah, o dəm təyyarənin qapısını açsaydılar, özümü 

böyük həvəslə kəllə-mayallaq aĢağı atardım. Təki yaxamdan əl 

çəkəydi. Onsuz da böyük Ģəhərdə yaĢaya-yaĢaya bizdə o qədər 

də güclü din-iman saxlamamıĢdılar. Bu da bir tərəfdən 

baĢlamıĢdı kafir-kafir moizələriylə. Ay nə bilim, KriĢna belə 

gəldi, Budda elə getdi....  

... Istədiyini tapa bilmədi, deyəsən. Axtarmaq rahat olsun 

deyə diz üstə yaĢ torpağa çökdü. Əynində üzü sürtülüb 

getdiyindən nə rəngdə olduğu bilinməyən, ətəkləri az qala 

dizinə qədər çatan, əslində onunçun həm pencək, həm də plaĢ 
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rolunu oynayan qalın parçadan pencək vardı. Çıxarıb yerə 

sərdi. Çantanı üstünə qoyub, ağzını kartof kisəsi kimi gen-bol 

araladı. Ġçindəki kitabları iki bir-üç bir çıxarmağa baĢladı. 

Cildlərin hamısı qalındı, hərəsi azından 3-4 kilo gələrdi və 

çıxdıqca da elə hey çıxırdı. Əllərini çantanın içinə deyil, dərin, 

dibsiz quyuya salırdı elə bil. Kənardan baxana ancaq 

heyrətlənmək qalırdı ki, zəiflikdən ayaq üstə güclə duran bir 

adam bu ağırlıqda yükü görəsən bütün gün ərzində, özü də 

qətiyyən yorulmadan necə daĢıyır?  

Nəhayət, quyunun qaranlıq guĢələrindən birində istədiyini 

tapdı. Bir neçə qat bükülmüĢ sallofan paketi idi. BükülmüĢ 

qatlarını ehmalca açdı. Içindən kiçik zınqırovları olan 

boyunbağını çıxarıb, boynuna keçirdi. Üzərliyə oxĢayan 

qurudulmuĢ bitki budağını yandırdı. O dəqiqə ətrafa xoĢ ətirli 

rayihə yayıldı. Ġnsan nəfəs aldıqca almaq istəyirdi o dəm. Bütün 

bu “ilahi” bəzənib-düzənmə mərasimində xoĢuma gələn yeganə 

nəsə vardısa, o da məhz bu rayihə idi. Yabançı, ġor qırağından 

çox-çox uzaq, həm də fərqli yerlərin ətri gəlirdi hər dəfə. Hər 

dəfə də bir bəhanə tapıb yanında dururdum, hərəkətlərinə göz 

qoyurdum. Guya, həqiqətən maraqlanıram. Həmin iyi doyunca 

canıma çəkəndən, üst-baĢıma hopdurandan sonra çəkilib 
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dayanırdım kənarda. O da kələyimi bildiyinə görə, yalnız 

xəfifcə gülümsəməklə kifayətlənirdi. Sorğu-suala tutmurdu heç 

vaxt.   

Iki barmağını ağzına salıb yaĢladı. Həmin barmaqlarla 

bayaqdan yanan budağı söndürdü. Özü də diqqət elədi ki, 

budaqda hətta xırdaca közərən yer belə qalmasın. Görünür, hər 

zərrəsi hesabdaydı. Sonra kibrit qutusunu və budağı paketə 

qaytarıb, bu dəfə çantadan qaraçı dəfinə oxĢar musiqi aləti 

çıxardı. Dəfin kənarları boyunca mis lövhəciklər vardı, azacıq 

toxunan kimi cingiltili səs çıxarırdı. Bir-iki dəfə vurub səsini 

yoxladı. Nəhayət, üzünü mənə, həm də bayaqdan ətrafına 

toplaĢıb hərəkətlərinə böyük maraqla tamaĢa edən 

həmkəndlilərinə tutdu.  

Üzündə körpə uĢaq təbəssümü vardı bu 30 yaĢlı adamın. 

Çuxura düĢmüĢ gözləri qaranlıq göy üzündə bir cüt uzaq, çox 

parlaq ulduza bənzəyirdi. Belələrini aydın səmada görəndə, 

gözlərin qeyri-ixtiyarı onlara sancılıb qalır. Baxdıqca-baxmaq 

istəyirsən. Onlarda səni çəkən nə olur, heç özün də düzəməlli 

bilmirsən. Bircə onu bilirsən ki, uzun müddət göyə baxmaqdan 

boynun qırılıb yerə düĢsə də, yenə gözlərini çəkə 

bilməyəcəksən. Amma onlar da bəzi nazlı-qəmzəli gözəllərimiz 
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kimi, özlərini çox nəzərdən keçirməyə imkan vermirlər. Qəfil 

axıb qaranlıqda yox olur, arxadan acığımıza hələ quyruqlarını 

da bulayırlar... 

- BaĢlayaq? – səs ulduzlar tərəfdən gəldi.    

Bir zamanlar orta məktəbdə çox hoqqalardan çıxmıĢ, çox 

atılıb-düĢmüĢdük. Amma indi burda, kənd ağsaqqalarının 

yanında, əlbəttə ki, utanırdım. Hərçənd, baĢqa vaxtlarda məni 

elə də utancaq adlandırmaq olmazdı.  

Əvəzimə həyətdə oynaĢan kənd uĢaqlarını ona qoĢmaqdan 

savayı çarəm qalmamıĢdı. 

- UĢaqlar, gəlin bura. Tale əmi siziynən maraqlı oyun 

oynamaq istəyir. Düzülün boy sırasıyla arxasınca. Bax belə... ə-

ə-ə, qırıĢmal, dinc dur. Indi əmi oxuyacaq, siz də hamınız təkrar 

edə-edə arxasıyca gedəcəksiz, bildiz? 

UĢaqlar isə dinc durmaq istəmirdilər. 

- Əmi, Hindistanda borani var? 

Güc-bəla sakitləĢdilər və o, qaraçı dəfinə ilk zərbəni vurdu. 

Sonra kiçik addımlarla həyətin ortasındakı masanın ətrafında 

dövrə vurmağa, özünün dediyi kimi, mantra oxumağa baĢladı: 

- Here KriĢna, Hare KriĢna, KriĢna, KriĢna, Hare, Hare, 

Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare... 
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Bakı kəndi, özü də daha çox talıĢların yaĢadığı məhəllə üçün 

(məhəllənin xalq arasında adı da burdandı) mənzərə, əlbəttə ki, 

o qədər də adi deyildi. Həyətə toplanmıĢ qohum-qonĢuya 

altdan-altdan göz yetirirdim. Böyüklərin hamısı mat-məətəl 

qalmıĢdı. Hələ sovet vaxtı Moskvaya ali təhsil dalıyca 

yollanmıĢ məhəllənin ən ağıllı-kamallı, tərbiyəli, əlaçı uĢağı 

uzun fasilədən sonra belə tanınmaz vəziyyətdə geri qayıtmıĢdı. 

Daha doğrusu, qaytarmıĢdılar. Özü də kim? ġor qırağının 

tamam baĢqa tərəfində yaĢayan, bir zamanlar həmin tərbiyəli, 

əlaçı uĢaqla eyni məktəbdə oxuyan birisi. Yəni, mənciyəz. Niyə 

belə alınmıĢdı və o uzaq, böyük Ģəhərdə tərbiyəli uĢağın baĢına 

nə gətirmiĢdilər, mən də daxil olmaqla, kimsə dəqiq heç nə 

bilmirdi. Oralarda qarĢıma çıxanda, artıq bu vəziyyətdəydi.   

Ilk görüĢümüz maraqlı olmuĢdu. Günlərin birində baxıb 

görürəm ki, ərzaq mağazamın satıcı qızları gülə-gülə öz 

aralarında nəsə pıçıldaĢırlar. Maraqlanıb soruĢanda, böyük 

həvəslə danıĢmağa baĢladılar ki, özünəməxsus, fərqli xarici 

görünüĢə malik, həm də deyəsən bizim tərəflərdən olan bir 

nəfər demə bayaqdan dükanın içində əsl dini mühazirə 

oxuyurmuĢ onlara. Dükana girməmiĢdən azacıq əvvəl güc-

bəlayla uzaqlaĢdırmıĢdılar. O zaman çox elə fikir 
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verməmiĢdim. Amma bir neçə gün sonra sənaye malları satan 

ikinci mağazamın satıcıları da eyni hadisəni danıĢanda artıq 

narahatlanmağa baĢlamıĢdım. Görəsən, bizim tərəflərdən kim 

belə Ģey edə bilərdi və niyə məhz mənim dükanlarımda? 

IĢçilərimə tapĢırmıĢdım ki, əgər həmin “fərqli” adam bir də 

təĢrif buyursa, mütləq xəbər versinlər və mən gələnə qədər onu 

heç yana buraxmasınlar. O adam da elə bil səsimi eĢitmiĢdi. 

Uzun müddət görünməmiĢdi. DüĢünmüĢdüm ki, daha bir də 

gəlməz. 

Hardasa iki-üç aydan sonra günorta vaxtı olardı. Özüm kimi 

ticarətçi yoldaĢlarla oturub təzə nahara baĢlamıĢdıq ki, əl 

telefonuma zəng gəldi. Mağazalarımın birnidəndi, təcili 

çağırırdılar. Yenə peyda olmuĢdu. Tikəmi o andaca 

çeynəmədən udub, yerimdən götürülmüĢdüm. MaĢını hansı 

sürətlə sürdüyüm dəqiq yadımda deyil. Amma heç iki dəqiqə 

keçməmiĢdi ki, müstəntiqlər demiĢkən, hadisə yerindəydim. 

Gəlib nə görsəm yaxĢıdı? Bir zamanlar hazır ev tapĢırıqlarını 

bol-bol köçürdüyüm əlaçı sinif yoldaĢım əlinə qaraçı dəfini alıb 

dükanımın ortasında dövrə vura-vura nəsə oxuyur. Üz-gözü 

tük-saqqal içində olsa da, o dəqiqə tanımıĢdım.  
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O isə sən demə hələ bir neçə ay əvvəl mağazamın qarĢısında 

maĢından düĢüb içəri girəndə, ilk dəfə görüb tanıyıbmıĢ məni. 

Ondan sonra qərara gəlibmiĢ ki, balaca bir oyun oynasın köhnə 

sinif yoldaĢıyla. Beləcə rastlaĢmıĢdıq. Sonralar tez-tez yanıma 

gəlməyə baĢlamıĢdı. Mən də istər-isətəməz onu bu vəziyyətə 

düĢürən səbəblərlə maraqlanmıĢdım. Amma ha çalıĢdımsa, 

özündən demək olar heç nə öyrənə bilmədim. Orta məktəbdən 

sonrakı həyatı haqqında qətiyyən danıĢmaq istəmirdi nədənsə. 

Sanki kimsə bu mövzuya toxunmağı ona qəti Ģəkildə qadağan 

etmiĢdi, ya da keçən günləri bütünlükdə, yerli-dibli 

hafizəsindən silmiĢdi. Yalnız məhəlləmizdəki tanıĢ-tunuĢlar 

vasitəsilə bəzi məlumatları əldə edə bilmiĢdim. Öyrəndiklərim 

o qədər də ürəkaçan olmamıĢdı. 

Sovetin dağılması ərəfəsində Moskvaya ali təhsil dalıyca 

gedəndən sonra yaxınları ilə əlaqəsi büsbütün kəsilmiĢdi. 

Yoxluğu müddətində qohumlarından ölən ölmüĢ, qalan isə 

təkcə qoca anası idi. Evlərində yeganə kiĢi qalmıĢ kiçik qardaĢı 

az sonra dənizdə, balıq ovunda “rıbnadzor”un müfəttiĢlərindən 

qaçan vaxt motorlu qayığını aĢırmıĢ və boğulmuĢdu. Böyük 

oğlundan heç bir xəbər-ətər ala bilməyən qoca ana üçün kiçik 

oğlun itkisi öldürücü olmuĢdu. Əslində, yaxınlarının dediyinə 
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görə, ölsəydi indikindən yaxĢıydı. Çünki dənizdən çıxarılıb evə 

gətirilmiĢ cənazəni görəndən sonra ananın baĢına hava 

gəlmiĢdi. Heç kimi tanımırdı, hətta doğma qızlarını da... 

Iki qızı vardı və hər ikisi Ģəhərdə ərdə idilər. Ana onların 

yanında yaĢamaqdan qəti imtina etmiĢdi. Bir zamanlar gəlin 

gəldiyi evdə gecələri azacıq da olsa gözünə yuxu gedir, istirahət 

edə bilirdi. BaĢqa yerdə isə yuxusu ərĢə çəkilirdi. HəmiĢə 

yerində qurcalanır, ah-uf edir, nə özü rahatlıq tapır, nə də 

baĢqalarını rahat yaĢamağa qoyurdu. Görünür, bunu özü də 

bildiyinə görə, evindən heç yana ayrılmırdı. QonĢular 

olmasaydı, arvad çoxdan ömrünü tapĢırmıĢdı yəqin. Odur ki, 

məhəllə camaatı onlardan xeyli aralı, dəmir yolunun aĢağısında 

– lahıclılar məhəlləsində yaĢayan dost-tanıĢdan eĢidəndə ki, 

Tale tapılıb və bir neçə günə qayıdır – onlara əvvəlcədən xəbər 

yollamıĢdım – düĢünmüĢdülər ki, bəlkə bu xəbər, xəbərin özü 

olmasa da, sağ-salamat gəlib çıxan oğlu qoca ananı sağaldar. 

Ona görə hamı vaxtından əvvəl sevinmiĢdi.  

Amma az sonra məlum olmuĢdu ki, nahaq. Biz ora gəlib 

çıxanda ana nə vaxtdandır üzünü görmədiyi oğlunu evinə 

qonaq gəlmiĢ adi adam kimi qarĢılamıĢdı. Qızları, qonĢular nə 

qədər çalıĢmıĢdılar ki, yaddaĢını geri qaytarsınlar, heç nə 
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alınmamıĢdı. Arvad elə dediyini deyirdi ki, yox, bu onun oğlu 

deyil!. Hələ yaxĢı ki, Taleyi gətirən kimi bir neçə ümumi dost-

tanıĢla ilk onu eləyə bilmiĢdim ki, ağsaqqaları yığıb vəziyyəti 

yerli-yataqlı baĢa salmıĢdım. Yoxsa nəinki bu həyətə, heç 

məhəlləyə də buraxmazdılar. Düzünü desəm, onunla Moskvada 

mağazada qarĢılaĢdığım ilk gündən bu günə qədər Ģəxsən məni 

ən çox narahat edən də o idi ki, əgər Taleyi evə qayıtmağa razı 

sala bilsəm, orda – TalıĢlar məhəlləsində adamların qarĢısına 

necə çıxacağam? Bilirdim ki, dindar yerdir. Demək olar ki, 

hamı namaz qılır, Quran oxuyur. Çox ailədə Hacı, Kərbəlayi 

var, hələ seyidləri demirəm. Bu tərəfdən də KriĢnaitin birisini 

yanıma salıb, əi ətəyindən uzun durub gəlmiĢəm ki, nə var-nə 

var, mən də varam...  

Amma sağ olsunlar. Səbrli, təmkinli davrandılar. 

Dinlədilər. Nə qədər ağır olsa da, dözdülər. Məsləhətimə qulaq 

asdılar. Heç kim kobudluq etmədi. Məsələni yavaĢ-yavaĢ, 

tədricən yoluna qoyacaqlarına söz də verdilər. 

- Ən çətini ilk günlər olacaq, - deyə ağsaqqalların ilk 

sözlərimdən sonra necə dərin fikrə getdikərini görüb, onlara 

ürək-dirək verməyə çalıĢırdım, - sonra evə-eĢiyə alıĢacaq. 

Məhlə cavanları ilə bir-iki dəfə Ģəhərə al-verə aparıb-gətirərsiz, 
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qurtarıb gedər. Əsas odu ki, danıĢdıqlarına fikir verməyin. 

Allaha Ģükür, böyük həyətyanı sahələri var. Meyvə-tərəvəzdən, 

pomidor-xiyardan nəsə əkər, ya da toyuq-cücədən saxlayar, 

baĢı qarıĢar. Yad fikirlər də öz-özünə dağılıb gedər. Hə, bir də 

bax, o çantası var-a, onu sonrakı günlərdə birtəhər itirmək 

lazımdı gözündən. Mənim çox elə vaxtım olmadı məĢğul 

olmağa, amma siz bir Ģey fikirləĢərsiz. Nə qədər ordakı 

müqəddəs saydığı kitablar durur, onları oxuyur, iĢiniz çətin 

olacaq! 

 

***  

 

Kəlküttənin Ģimalı, Mayapura adası. 

Neçə gündü ki, KriĢnanın yerdəki təcəssümü sayılan 

Caitanyi Mahaprabhunun Ģərəfinə keçirilən bayram Ģənlikləri 

davam edirdi. Dünyanın müxtəlif yerlərindən müxtəlif peĢə 

sahibləri, müxtəlif yaĢlı, ağ, qara, sarı rəngli insanlar burda – 

təbiətlə, irili-xırdalı heyvanlarla birlikdə, Hind okeanı 

sahillərində KriĢnanın Ģəninə mantralar oxuyur, mərasim 

rəqsləri icra edir, “Mahabharata”dan, “Ramayana”dan müxtəlif 
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səhnəciklər tamaĢaya qoyur, ən sonda isə qurbankəsmə həyata 

keçirirdilər. 

Icra olunan mərasimlər həm uca Yaradana təsir, yerdəki 

problemlərin həlli vasitəsinə, həm də öz-özünə məqsədə - 

ruhani hakimiyyətin ali rəmzinə, sosial və dini həyatın baĢlıca 

tənzimləyicisinə çevrilirdi. Böyük Yaradan qurbankəsmənin bir 

hissəsinə çevrilərək, yalnız himnlərin resitasiyası, mərasimlərin 

yerinə yetirilməsi zamanı tələffüz olunan müxtəlif adlar Ģəklini 

alırdı. Sanki qurbankəsmənin məqsədinə Allahın köməyi ilə 

deyil, mərasimlərin özü vasitəsi ilə nail olunur və bu zaman 

düzgün yerinə yetirilən mərasim qarĢısıalınmaz kosmik qüvvə 

kimi fəaliyyət göstərirdi. Istənilən dini ayin onu sifariĢ verənin 

maraqlarına uyğun həyata keçirilsə də, bu hadisənin əsas 

sahibləri brahman-kahinlər, quru-bodhisatvalardı. Onların əsas 

məqsədi nirvanaya azacıq da olsa yaxınlaĢmaqda insanlara 

yardımçı olmaqdı! Beləliklə, bütün mərasim iĢtirakçılarının 

ruhu təbiətin ruhuyla qaynayıb-qarıĢır, aydınlanmaya doğru 

növbəti səviyyəyə qalxmağa can atırdı... 

Quru ġrila Prabhupada tərəfdarlarının əhatəsində, palçıqdan 

düzəldilmiĢ alçaq tavanlı, üstü bambuk yarpaqlarıyla örtülü, 

içində heç bir mebeli olmayan torpaq döĢəməli evində onunla 
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üzbəüz oturmuĢ slavyan görünüĢlü cavan oğlanla nə vaxtdan 

bəridir söhbət edirdi. Bu oğlan uzaq Ģimal ölkəsindən təĢrif 

buyurmuĢdu. Sanskrit dili üzrə mütəxəssisdi və bura bir neçə ay 

öncə praktik məĢğələlər keçmək üçün göndərilmiĢdi. Artıq 

ezamiyyət vaxtı bitmək üzrəydi. Iki gündən sonra geri, vətəninə 

qayıdıb elmi iĢini tamamlayacaq, müdafiə edəcək, sonra həyatı 

adi qaydada davam edəcəkdi. Yəni, evlənəcəkdi, övlad sahibi 

olacaqdı. Sonra yavaĢ-yavaĢ ailə qayğıları baĢlayacaqdı. 

UĢaqlar böyüdükcə, onlarla birlikdə qayğıları da böyüyəcəkdi: 

ali təhsil, yaxĢı iĢ, normal ev-eĢik və s. və i. Amma bunların 

hamısı hələ ki, gələcək haqqında gözəl planlardı. Indi isə... 

Son günlər cavan oğlan nədənsə özünə düzəməlli yer tapa 

bilmirdi. Ona aydın olmayan qəribə iĢlər baĢ verirdi. 

Beynindəmi, xəyallar aləmindəmi, reallıqdamı – dəqiq 

müəyyənləĢdirə bilmirdi. 

Ucqar kənd, tərəvəz parnikləri, pomidor-xiyar, toyuq-cücə... 

Həyətin ortasındakı böyük masa arxasında yaĢlı insanlar 

oturub... 

Bir cavan oğlan çiynindən qəhvəyi rəngli böyük idman 

çantası aĢırıb, balaca uĢaqları da arxasınca salaraq nəsə oxuya-

oxuya masanın ətrafında hərlənir... 
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YaĢlı insanlar baĢlarını aĢağı salıb, gərgin vəziyyətdə 

düĢünürlər. Ara-sıra biri digərinə tərəf əyilib nə haqdasa 

pıçıldaĢır. Aralarında yerlilərə oxĢamayan, son dəb bahalı 

kostyum geyinmiĢ birisi ortada atılıb-düĢən oğlanın çiynindəki 

çantanı göstərir, nəyisə ehtirasla onlara izah etməyə çalıĢır... 

Hadisələrin harda baĢ verdiyini aydınlaĢdırmaq slavyan 

görünüĢlü oğlan üçün çox çətindi. Hər halda onu yəqin bilirdi 

ki, valideynlərinin Moskva ətrafındakı on iki sotluq həyətyanı 

sahələri deyildi. Görüntülər ilğıma da oxĢamırdı. Günün axĢam 

saatlarında rahatca divana uzanıb qarĢısındakı televizorda 

hansısa hind filminə baxırdı və qəfildən... filmdəki hadisələr 

həmin kənd mənzərələri ilə əvəzlənirdi... 

O, heç nə olmayıbmıĢ kimi rejissoru, çəkiliĢ yeri, aktyorları 

bəlli olmayan həmin mənzərələrə baxırdı... 

Birdən ekran sönür, sonra yenə yanırdı. Amma bu dəfə 

ekranda bayaq yarımçıq kəsilmiĢ hind filmi gedirdi... 

Durub vanna otağına keçir, üzünü yaxĢı-yaxĢı yuyur, gözgü 

qarĢısında qurulanır, dəsmalı üzündən çəkəndə... yenə həmin 

kənd mənzərələri. Bu dəfə güzgünün içində... 

Nəhayət, bu gün dözməyib qərara gəlir ki, son zamanlar 

yaxından əməkdaĢlıq etdiyi yerli alimlərdən onu bura, 
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Mayapura adasına gətirmələrini xahiĢ etsin. Neçə gündür ki, 

hamı oradakı bayram haqqında danıĢırdı. IĢ yoldaĢları da nəinki 

xahiĢini yerinə yetirdilər, onlar cavan alimi böyük müəllimləri 

ilə tanıĢ edib, evlərinə qonaq da apardılar...   

... Quru ġrila Prabhupadanın sadiq tərəfdarları ilə neçə saat 

bir yerdə olduğunu heç kəs dəqiq deyə bilməzdi. Bayaqdan 

azacıq qımıldanmağa belə ehtiyatlanaraq qarĢısındakı ixtiyar, 

lakin çox qıvraq görünən qocanın hər kəlməsinə diqqət kəsilmiĢ 

slavyan görünüĢlü qonaq da deyəsən hamı kimi zamanın 

varlığını unutmuĢdu. 

- “Mam upetya punar djanma duhkhalayam aĢavatam 

narnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam qatah”. Mənim 

yanıma gələndən sonra böyük ruhlar, sədaqətli yoqlar, bu 

keçici, əzablarla dolu dünyaya bir daha qayıtmazlar, çünki ən 

yüksək kamilliyə çatmıĢlar artıq. Belə deyilir “Bhaqavat-

gita”da. Deməli, bu dünya əzablar məkanıdır. Çoxlarımız 

bilirik belə olduğunu. Maddi aləm kədər, məĢəqqət zəhəriylə 

qarıĢıq bir Ģərabdır. Onu içənlər ilk vaxtlarda ləzzət alsalar da, 

sonradan orqanizmləri asılılıq altına düĢür, bu da çoxlarını 

məhv edir. Burada kompromislərə yer yoxdur. Bəziləri 
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düĢünürlər ki, eyb etməz, qoy bu dünya naqisdir, amma mən 

burda yaĢayıb, onun çirkinliklərinə bulaĢmayacağam. Səhvdir!  

- Mən aliməm, - deyir qonaq və hiss olunur ki, etiraz etməyə 

sözü çoxdur. Amma fikirlərini məntiqi ardıcıllıqla düzüb 

səsləndirməyə çətinlik çəkir. Tez-tez dayanır, nəfəsini dərir, 

baĢını aĢağı salıb düĢünür, sonra yenə aramla davam edir, - 

hesab edirəm ki, insan bu dünyanı daha dərindən öyrəndikcə, 

elmi biliklər çoxaldıqca, yaĢamaq asanlaĢacaq... 

Qoca quru ona yox, ətrafa baxır. DaĢ-divarlarla danıĢır elə 

bil. 

- Kainat silsiləli inkiĢaf edir. Burada əsas rolu həm 

intellektual, həm də mənəvi-ruhani faktor – Kainatda 

məskunlaĢmıĢ varlıqların Ģüur səviyyəsi oynayır. Həmin 

varlıqlar arasında insandan əlavə, allahlar, iblislər, əcdadların 

ruhları, heyvanlar və baĢqaları vardır. Onların hamısı karma, 

sansara ilə əlaqəlidirlər. Məsələn, allah Ģəklində 

yenidəndoğulma xeyirli karmanın, iblis Ģəklində 

yenidəndoğulma isə pis karmanın nəticəsidir – bu mənada 

Kainatın “təbii” quruluĢunun elementləridirlər. Lakin bu 

varlıqlardan yalnız insan öz taleyini seçmək, karmasını 

dəyiĢmək, hətta aydınlanmaya yetməklə, tam rahatlanma – 
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nirvana əldə etməklə yenidəndoğulmalardan tamamilə xilas 

olmaq qabiliyyətinə malikdir. Deməli, allahlar, digər varlıqlar 

sansaradan xilas olmaq üçün əvvəlcə insan Ģəklində yenidən 

doğulmalıdırlar. Lakin insan sansaranı aĢıb keçməklə, insanlıq 

halının özünü də aĢıb keçir və bu zaman heç bir digər hal 

qazanmır.  

Nirvana adi insanın yaĢaya biləcəyi, yaxud təsəvvür edə 

biləcəyi heç bir xoĢbəxtliyə bənzəməyən, bütünlükdə 

transsendent təcrübədir. Adi insanların xoĢbəxtliyini cüzamlı 

xəstənin öz yaralarını qaĢıyarkən hiss etdiyi həzzlə, nirvananı 

isə yaralardan tam sağalmaqla, adi insanlarla nirvana haqqında 

söhbətləri isə cüzamlı xəstəyə sağlam insan xoĢbəxtliyinin 

nədən ibarət olmasını əbəs yerə baĢa salmağa çalıĢmaqla 

müqayisə etmək olar. Yuxarıda deyilənlərdən hansı nəticə hasil 

olur? Yalnız kamil biliklər yaĢayıĢı asanlaĢdıra bilər, cavan 

oğlan! Sənin bildiyin müasir elm isə kamil bilik verməkdə 

acizdir. Məsələn, adicə sual. Ruhlar haqqında, onların fiziki 

bədəni tərk etməsi, bir bədəndən baĢqasına keçməsi haqqında 

elm nə deyir? 

Onun uzun, qaba örtüyə bürünərək, sadiq tərəfdarları 

arasında sakitcə oturub özünə inamla beləcə sorğu-sual etməsi 
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cavan oğlana iĢlədiyi elmi mərkəzdə yüksək tərkibli elmi 

Ģuranın yığıncaqlarını xatırladırdı bir az. Kiçik fərqi vardı. 

ġuranın qarĢısında çıxıĢ edərkən, o, adətən özünü çox sakit hiss 

edirdi. Burada isə həddən artıq gərgindir. Beynində hər Ģey bir-

birinə qarıĢıb. Çoxdan bildiyi sözləri unutmuĢdu sanki.  

- Hələlik dəqiq heç nə müəyyən olunmayıb. Elm bunu nə 

inkar, nə də təsdiq edə bilir. Hər Ģey fərziyyələr 

səviyyəsindədir.  

- Bax, odur ki, biz elmin insanlara real, hər hansı ciddi 

kömək edəcəyinə inanmırıq. Kamil biliklər yalnız müqəddəs 

kitablardadır. Onları dərindən, hərtərəfli öyrənən kəslər həqiqi 

dinclik, rahatlıq tapa bilər, aydınlanmanın bütün pillələrindən 

keçərək, nəhayət, nirvanaya qovuĢar. Biz də bunun yolunu 

öyrətməyə çalıĢırıq. Istəyirik ki, dinindən, dilindən, dərisinin 

rəngindən, sosial vəziyyətindən asılı olmayar, bütün insanlar 

xoĢbəxtlik tapsınlar. “Sarve sukhino bhavantu” – insanlar necə 

xoĢbəxt olmağı bilmirlər. Onlar yanlıĢ yolla gedirlər. 

Özlərindən cürbəcür məxsusi üsullar uydururlar. 

Quru RĢabhadeva bir zamanlar oğullarına belə məsləhət 

verirdi: “Gərək transsendental Ģüur üçün də askez edəsən!” Bu 

həyatda hər kəs askez edir. Məsələn, sən uzaq yol qət edib, bura 
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sanskrit dili üzrə məĢğələlər keçmək üçün gəlmisən. Yəqin ki, 

vətəninə qayıdıb alim olacaqsan. Neçə illər keçəndən sonra 

böyük vəzifə də tutacaqsan. Əlbəttə, əgər bütün bunları istəsən, 

- bu zaman qoca quru nəzərlərini ətraf predmetlərdən çəkib, 

düz cavan alimin üzünə baxır, xəfifcə gülümsəyir, - deməli, sən 

də gələcəyin üçün askez həyata keçirirsən. Bəs, daimi 

xoĢbəxtlik naminə necə, bunu etməyə hazırsanmı? Həyatını, 

bədənini tam təmizləmək və aydınlanmaq istəyirsənmi? O 

vaxta qədər ki, fiziki bədənə sahibsən, mütləq bir gün onu 

itirmək problemi ilə üzləĢəcəksən. Səndə indi ruhi bədən var, 

lakin ətrafını büsbütün mühasirəyə almıĢ maddi maraqlar 

ucbatından yalnız fiziki bədənini inkiĢaf etdirmək yolundasan. 

Ruhi həyata yaxınlaĢsan, ruhi bədənini inkiĢaf etdirməyə 

baĢlayacaqsan. Yalançı, ilğımlarla dolu dünyəvi həyatı deyil, 

əsl, həqiqi, mənəvi-ruhani həyat da məhz ondan sonra 

baĢlayacaq. 

- Bunun üçün nə etmək lazımdır?   

Quru ġrila Prabhupada sadiq tərəfdarlarından birinə tərəf 

dönüb, nəsə göstəriĢ verdi. O, həmən otaqdan çıxdı. Cavan 

alimə qeyri-müəyyənlik içində gözləməkdən savayı heç nə 

qalmırdı. YaxĢı ki, bu üzüntülü dəqiqələr çox çəkmədi. Sadiq 
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tərəfdar əlindəki qəhvəyi rəngli aĢırma idman çantasıyla geri 

qayıtdı və onu cavan alimin qarĢısında yerə qoydu.  

Xarici görkəmindən çanta təzə deyildi. Bəzi yerlərində 

çatlar əmələ gəlmiĢdi. Içi qalın kitablarla doluydu. Ən baĢlıcası 

isə yaman tanıĢ gəlirdi. Onu hardasa görmüĢdü sanki. Fəqət, 

harda, necə? Bu suallara cavab vermək imkanında deyildi hələ 

ki. Eyni zamanda, çantanın gəliĢiylə birlikdə daxilinə qəribə bir 

rahatlıq hakim olmağa baĢlamıĢdı. Az əvvəl beynindəki 

qarmaqarıĢıq fikirlər nizama düĢürdü yavaĢ-yavaĢ. Nədənsə 

əmindi ki, bundan sonra onu nə zamandan bəridir narahat edən 

bütün suallara, qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirmək 

iqtidarında olacaq. Bir daha maddi aləmin problemləri altında 

əzilməyəcək. SakitləĢəcək, rahatlayacaq. Fiziki bədənini çirkli 

köynək təki çıxarıb kənara tullayacaq. 

Çantanı yaĢ yerdən qaldırıb qucağına qoydu... 

 

***  

 

Moskvanın mərkəzi, Köhnə Arbat. 

Bir az da özümdən danıĢım. Çünki sinif yoldaĢımı evlərinə 

qaytarandan sonra geriyə döndüm və məlum oldu ki, özüm də 
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çox müĢkül vəziyyətdəyəm. Özü də bu müĢkülü baĢqası deyil, 

halalca arvadım Vəsilə xanım yaratmıĢdı. Çox yox, cəmi üç ay 

öncə Bakının mərkəzində, ən bərkgedən Ģadlıq saraylarının 

birində dəbdəbəylə, əsl moskvalı iĢ adamlarına yaraĢan Ģəkildə 

hay-küylü toy edib evlənmiĢdik. Çox da xoĢbəxtik, yəni heç 

nədən narazılığım-filan yoxdu. Ayıb olmasın, gözəl-göyçək, 

incə zövqə malik, ziyalı ailəsində tərbiyə almıĢ nərmənazik 

qadındı. Memarlıq Universitetini dizayner ixtisası üzrə bitirib, 

Moskvada təzə aldığım evi də bura gəlin gələndən sonra öz 

əlləriylə bəzəyib, içini müxtəlif bahalı zir-zib... e-e-e... antikvar 

əĢyalarla doldurmuĢdu. 

Sadəcə olaraq, məsələ burasındadı ki, sevimli həyat 

yoldaĢım Bakıda, ata evində yaĢayanda həmiĢə cəmiyyət içində 

olurdu. Az qala hər gün muzeyləri, sərgi salonlarını qarıĢ-qarıĢ 

gəzib dolaĢırdı. Ilk tanıĢlıq vaxtlarımızda mən də sözün açığı 

onunla bu teatr sənin, o kino mənim, bu açılıĢ sənin, o furĢet 

mənim az yol ölçməmiĢdim. Amma o zamanlar Vəsilə xanımın 

bu cəhətini müsbət qiymətləndirirdim. Hesab edirdim ki, 

gələcək övladlarımızın tərbiyəsi üçün bütün bunlar çox 

vacibdir. Hələ dünyaya gəlməmiĢ uĢaqlarımızın təlim-tərbiyəsi 
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üçün indidən çox rahatdım. Nahaq yerə deməyiblər ki, ananın 

gəzdiyi ağacları balası budaq-budaq gəzər. Fəqət...  

Fəqət, hər gözəlin bir eybi tez-gec üzə çıxır, əfsus. Iki ay 

əvvəl Bakıdan götürüb daimi yaĢayıĢ üçün Moskvadakı evimə 

gətirəndən sonra sevimli arvadımın yuxarıda qeyd etdiyim 

dürlü-dürlü məziyyətləri yavaĢ-yavaĢ gözümdən düĢməyə 

baĢlamıĢdı. Bu da inanın ki, məni çox bikef edirdi. Xüsusilə, 

son Bakı səfərinə onu da özümlə götürməkdən qəti imtina 

etdikdən sonra günüm lap qara olmuĢdu. Hər gün iĢdən qayıdıb 

evin kandarından keçən kimi, baĢlayırdı eyni dır-dır 

plastinkasını səsləndirməyə. 

- Seymurik, sən artıq məni sevmirsən. 

Heç bilmirdim neynəyim? BaĢ götürüb qaçmaq da olmur. 

Indidən qaçmağa baĢlasam, bunun sonrası nə olar? 

- Canım-gözüm, niyə, yenə nə olub? – bunu elə-belə 

deyirdim. Özümü bilməməzliyə qoyurdum hər dəfə. Guya 

qarınağrısının səbəbindən tamamilə xəbərsizəm. 

- Nə olacaq? Belə böyük, gözəl Ģəhərdə yaĢayırıq. Hər yer 

yaraĢıqlı, arxitekturnı binalarla, kinoteatrlarla, sərgi salonları ilə 

doludur. Adicə küçəylə gedərkən, addımbaĢı nəsə maraqlı 

dizayn elementləriylə qarĢılaĢırsan. Cürbəcür maraqlı tədbirlər 
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keçirilir, müxtəlif açılıĢlar olur. Bütün Ģəhər həyatı qaynaq 

qazan kimi pıqqapıq qaynayır. Amma sən nə edirsən? 

Qətiyyən geri çəkilmək olmazdı! Indidən geri çəkilməyə 

baĢlasam, ata-baba olandan sonra neynəyəcəyəm? 

- Nə edirəm, canım-gözüm? – yenə guya heç nədən xəbərim 

yoxdu.. 

- Özün çox yaxĢı bilirsən nə etdiyini. Səhər çıxırsan evdən, 

bir də hava qaralanda gəlirsən. Bütün günü haralardasan, bir 

Allah bilir, bir də səninlə iĢləyən o julik dostların. Məni isə 

oturtmusan dörd divar arasında. Lepkalara, aboylara baxıram 

bütün günü. Bağrım çatlayır-e, uje! 

Əməlli-baĢlı təxribata çəkirdi. Amma baxma, evliliyimizin 

bir neçə ayı ərzində müəyyən təcrübə qazanmıĢdım. 

- Nə olar, mənim əzizim, mənim gözümün iĢığı! Həmin o 

lepkaları sənin sifariĢinlə vurdurmuĢam o divarlara. Aboyları 

da özün seçmisən. mən də bir ton pul vermiĢəm... 

Bu yerdə sözlərimi axıra qədər deyib qurtara bilmirdim. 

Çünki Vəsilə xanım belə məqamlarda ən ağır silahını iĢə 

salırdı. Yəni, baĢlayırdı ala gözlərindən gül yanaqlarına büllur 

göz yaĢlarını sel-su yerinə axıtmağa. Vallah, nə deyirsiz-deyin, 

amma sizi inandırıram, belə gözəl qızın hıçqırtıyla ağlamağını 
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görən istənilən insanın ürəyi lap daĢdan-qənbərdən olsa, mum 

kimi əriyər. Mənim ürəyim isə boynuma alıram ki, bəzilərinki 

kimi, daĢdan-qənbərdən deyil. Odur ki, özünüz vəziyyətimi 

baĢa düĢürsüz yəqin. Doğrudur, bu zaman yenə dodaqucu 

mızıldana-mızıldana müxtəlif bəhanələr gətirməyə çalıĢırdım. 

Ay nə bilim, yavaĢ-yavaĢ hər Ģey düzələcək, son zamanlar 

axsamıĢ bəzi iĢlərimi yoluna qoymalıyam, sonra bütün 

həyatımız onun istədiyi məcraya düĢəcək və daha nələr, nələr. 

Amma son günlər heç bu sözlər də kömək eləmirdi. Odur ki, 

istər-istəməz yaranmıĢ problemi kökündən həll etmək lazımdı. 

Problem həll etmək isə, necə deyərlər, bizim çoxdankı iĢimizdi. 

Operativ Ģəkildə bütün əlaqələr iĢə salındı və axĢam evə 

qayıdanda əlimdə Vaxtanqov teatrında keçiriləcək premyera 

üçün iki nəfərlik dəvətnamə vardı. Özü də necə premyera! 

“ArĢın mal alan” operettasının rus dilində ilk səhnə 

təcəssümünə tamaĢa etmək burdakı qeyri-rəsmi məlumatlara 

görə, iki milyonluq azəri ordusunun hər əsgərinə qismət olan iĢ 

deyildi.  

Ertəsi gün teatrın foyesində bu tarixi tamaĢanın iki 

rejissorundan biri, köhnə tanıĢlarımdan olan Ramiz Ġbrahimovu 

– dəvətnaməni təĢkil edən də o idi – sevimli arvadımla tanıĢ 
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edəndə hiss elədim ki, Vəsilə xanım nəhayət zəhmətimi 

layiqincə qiymətləndirdi. Çünki az sonra altdan-altdan fikir 

verirdim, mənə qürur dolu gözlərlə baxırdı. Bax, bax. Gör ki, 

bu qara lələĢin istəyəndə nələrə qadirdi! Hələ gözlə, gör 

qadınlar bayramına səninçün hansı sürprizlər hazırlamıĢam. 

Bütün bunları, əlbəttə ki, onun özünə yox, içimdə deyirdim. 

Teatr binasında, camaatın içində isə ətrafımı tamamilə laqeyd 

halda nəzərdən keçirirdim. Guya ki, baĢ verənlərin hamısı 

xırda-mırda Ģeylərdi mənimçün.   

Köhnə Arbat küçəsində yerləĢən teatr binası tamaĢadan bir 

neçə saat əvvəl adamlarla dolmuĢdu və biz də Ramizlə ilk 

növbədə bu haqda – Moskvada yaĢayan icmamızın bu mədəni 

hadisəyə böyük marağından danıĢırdıq. O, sevincini 

gizlətməyərək xəbər verdi ki, bir azdan səfirliyimizdən də 

kifayət qədər böyük nümayəndə heyəti gələcək. Onlar üçün 

xeyli boĢ yer saxlanılıb. Sonra bir qədər truppa haqqında 

danıĢdı. Artistlərin çoxu ġükinski teatr məktəbinin (Ramiz özü 

orda dərs deyirdi) bu ilki məzunları idi. Vaxtanqovun cavan 

heyətini də tamaĢaya cəlb etmiĢdilər. Sonra onu səhnə arxasına 

çağırdılar və mən bütünlükdə Vəsilə xanımın ixtiyarına keçdim. 
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Sizə o dəqiqə deyim ki, elə də asan məsələ deyildi Memarlıq 

Universitetini dizayner ixtisası üzrə bitirmiĢ yüksək zövq sahibi 

olan, üstəlik uzun müddət evdən bayıra çıxmayan bir qadının 

çənəsi altına düĢmək. Teatr binasının ümumi arxitekturasından, 

interyerindən, daxili dizayn üslubundan tutmuĢ, tamaĢaya 

gələnlərin, xüsusilə də əlbəttə ki, qadınların xarici görünüĢləri, 

saç, paltar və makiyaj dəblərinə qədər bir çox məsələlərə 

toxundu. Ramizin uzun, cod saçlarının sən demə romantik 

natura sahibi olmasına iĢarə etməsini xüsusi vurğuladı. TamaĢa 

bitdikdən sonra artistlərin oyunundakı bəzi nəzərəçarpacaq 

nöqsanlar, milli geyimlərimizin rus qadınlarına necə gözəl 

yaraĢması, rejissor iĢindəki orijinal traktovka, tamaĢadan sonra 

səfirimizin necə parlaq çıxıĢ etməsi kimi məsələlər də 

diqqətindən yayınmadı. Ən mühüm mövzulardan sonra isə 

tamaĢaya heç bir aidiyyəti olmayan sahələrə keçirdi. Məsələn, 

kriĢnaitlərin necə maraqlı insan olmalarından, əslində, onların 

da tək yaradana inanmalarından (demə biz sadəcə olaraq 

yaradana Allah, onlar isə KriĢna deyirlər), zülallı qida 

maddələrindən imtina etmələrindən gen-bol danıĢdı. Ədalət 

naminə deməliyəm ki, bu KriĢna mövzusunun açılmasına 

səbəbkar elə mən özüm oldum.  
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Teatr binasına daxil olarkən yaxınlaqda, fəvvarəli hovuzun 

yanında uzun, ağ paltarlı kriĢnaitlərdən ibarət kiçik dəstə 

cingiltili zərb alətlərinin müĢayətilə musiqi ifa edir, öz 

dillərində müxtəlif mahnılar oxuyur, bir-birinin ardınca addım-

addım gedərək dövrə vururdular. Onları bu küçədə, 

ümumiyyətlə, Ģəhərin adam gur olan digər yerlərində kifayət 

qədər tez-tez görürdüm. Qəribə orasıydı ki, bu adamlara 

nədənsə heç milis iĢçiləri də toxunmurdular. Hər zaman qaĢ-

qabağından zəhrimarlıq tökülən rus serjantı onlardan nə pasport 

soruĢurdu, nə müvəqqəti qeydiyyat sənədi. Nə isə. HəmiĢəki 

kimi, bu gün də ləngiyib, tamaĢa etməyə baĢladım. Dəstənin 

hər üzvünü təpədən-dırnağa diqqətlə nəzərdən keçirirdim. 

Sanki onların arasında kimisə axtarırdım, ya da kiminsə üz 

cizgilərini kiməsə oxĢadırdım. Düzünə qalsa, həmin “kimsə”nin 

kim olduğunu da yaxĢı bilirdim... 

Məktəb yoldaĢım Tale! Bir ay öncə kəndi tərk edəndən 

sonra baĢına gətirilən oyunlardan xəbərdardım. Dost-tanıĢ zəng 

edib, yerli-yataqlı məlumat vermiĢdi. O zaman bütün ġor qırağı 

əhlinə içi özüm də qarıĢıq yağlı bir söyüĢ də göndərmiĢdim. 

Amma bundan artığına, təəssüf ki, gücüm çatmamıĢdı. Olan 
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olmuĢdu. Əslində, onu kriĢnaitlərin heç bir dəstəsində tapa 

bilməyəcəyimi də çox yaxĢı bilirdim...  

Bu gün Arbatda çıxıĢ edən dəstənin rəhbərini isə ilk dəfəydi 

görürdüm. Diqqətimi ilk növbədə bilirsiz nə çəkmiĢdi? 

Çiynində qəhvəyi rəngli böyük aĢırma çantası. YaxĢı ki, Vəsilə 

xanım yanımdaydı. Qara-qura fikirlərin yenə gəlib beynimə 

dolmasına imkan vermədi. Çünki bir az da düĢüncələrə 

dalsaydım, həmin dəstəyə qoĢulub dövrə vurmağa 

baĢlayacaqdı. Gözlərimi yaxĢıca ağardıb, qolundan yapıĢdım və 

az qala zorla teatr binasına saldım. Ardınca da ilk dəfə gördüyü 

bu mənzərə haqqında heyranedici təəssüratlarını danıĢmağa 

baĢladı ki, bunu da artıq bilirsiz.  

Teatr binasından çıxandan sonra isə artıq kefim kökdü. 

TamaĢa uğurlu alındığı üçün tək biz yox, hamı o gün xüsusi 

sevinc, həmrəylik hissilə Vaxtanqovdan ayrılırdı. Bu tərəfdən 

də gözəlliyi ilə ətrafa meydan oxuyan qadın bütün incə 

vücuduyla mənə sığınıb, Arbatla gedə-gedə qulağımın dibində 

nə haqdasa durmadan üyüdüb-tökürdü. Belə vəziyyətdə kef kök 

olmasın, bütün yad fikirləri unutmasın, neynəsin? Bu ölkənin, 

bu Ģəhərin, bəlkə də bütün dünyanın ən özünəməxsus 

küçələrindən birində, ətrafda dolaĢan ağ, qara, sarı rəngli 
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insanlar, yaĢlısı, uĢağı, zəngini, dilənçisi də sanki o zaman 

bizim gözəl əhval-ruhiyyəmizi tamamlayırdılar. 

Hərə öz iĢindəydi. Kimsə kimsəyə oğrun-oğrun göz 

qoymurdu. Kimlərsə kənara qısılıb, kimlərinsə dalıyca pıç-pıç 

eləmirdi. Bəziləri ticarətlə məĢğuldu. Küçənin düz ortasında 

qurulmuĢ səyyar piĢtaxtalarda müxtəlif hədiyyələr, süvenirlər 

satırdılar. Bəziləri açıq səma altında qurulan yay kafelərində 

istirahət edir, bala-bala pivələyirdilər özləriyçün. Orda-burda 

gözə dəyən bizim kimi bəxtəvər cütlər isə bir-birilərinə 

möhkəm-möhkəm sarılıb dodaqlarıyla cənnətə yol arayırdılar... 

bu zaman kənardan ötən dilənçilər yaxınlaĢıb sevgililərin 

durduqları yerə, az qala ayaqlarının altına qədər baxırdılar ki, 

bəlkə ora puldan-zaddan nəsə maraqlı bir Ģey düĢüb. Əgər 

düĢübsə, tez onu ayaq altından qaldırıb, küçənin qüsursuz 

təmizliyini bərpa edirdilər.   

Vəsilə xanım da, sağ olsun, heç bekar durmurdu. Gah 

Yapon sumo güləĢçisinin kəllə hissəsi boĢ olan karton Ģəkli 

arxasında fotosunu çəkdirir, gah da balaca meymunlarla göstəri 

yapan sirk artistlərindən ona çox ağıllı və sevimli görünən 

heyvanları qucağına almasını xahiĢ edirdi. Köhnə Arbatın 
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baĢdan-baĢa divar yazılarıyla örtülü hissəsindən keçəndə isə 

barmağını divara sarı tuĢlayıb, təntənəli Ģəkildə elan etdi: 

- Mən adımızı, bu günkü tarixi divara yazmaq istəyirəm!  

Bu sözlər elə deyildi ki, müqavimət göstərmək əbəsdi. Həm 

də fikirləĢdim ki, qoy həvəsini öldürsün. Bir də Allah bilir nə 

vaxt evdən bayıra çıxacaqdı. Bu səssiz-səmirsiz düĢüncələrimi 

onunla bölüĢməyə, əlbəttə ki, ehtiyac yoxdu. Əvəzində divarın 

kafellə üzləndiyini, yazı yazmaq üçün xüsusi rəng boyasının 

lazım olduğunu diqqətinə çatdırdım. Vəsilə xanım yalnız bu 

sözlərimin ardınca oranı diqqətlə nəzərdən keçirib fikrə getdi. 

Sonra yadına nəsə düĢübmüĢ kimi, əl çantasını ələk-vələk 

etməyə giriĢdi. Nəhayət, istədiyini tapdı deyəsən. 

Bu nədir, dodaq boyası? Gözümün qarĢısında oynadır, mənə 

acıq verirdi guya. Sonra divara sarı cumdu və əl boyda yer 

tapıb həvəslə iĢə baĢladı. Nə olar, qoy istədiyini eləsin. Mənə 

kənarda durub tamaĢa etməkdən baĢqa heç nə qalmırdı. Eybi 

yox. Hava gözəl, Ģəhər gözəl, ətrafdakı insanlar gözəl. 

Əvvəlcədən bu günü istirahətə ayırdığıma görə, heç yana 

tələsmirdim. Bir də nə vaxt belə imkan ələ düĢəcəkdi? Niyə də 

bu bəxtəvər anların dadını çıxarmayım?! 

- Vlad, smotri, çurki sovsem obnaqleli. 
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Səs bizdən azca kənarda divara söykənib durmuĢ iki 

yeniyetmə uĢaq tərəfdən gəldi. On iki-on üç yaĢları ancaq 

olardı. Gözlərini bizə zilləyib durmuĢdular. Hər ikisinin 

əynində komuflyaj parçadan Ģalvar, “Spartak” futbol klubunun 

maykası vardı. BaĢları təmiz qırxılmıĢdı. Bir dəri, bir 

sümükdülər. Üzlərində isə yaĢlarına uyğun gəlməyən nifrət... 

kin... istehza... paxıllıq... Bir sözlə, nə desən oxumaq olardı o 

baxıĢlardan 

- Tı çto kulturnıx lyudey obijaeĢ? Smotri kakiye çistinkiye. 

Ilk təəccüb hissinin yerini yavaĢ-yavaĢ qəzəb almağa 

baĢlayırdı. Vəsilə xanım yazısını bitirmiĢdimi, yoxsa yarımçıq 

buraxmıĢdı, bilmirəm. Amma bayaqdan qolumu dartıĢdırır, hər 

ikimizi ordan uzaqlaĢdırmağa çalıĢırdı. Yeniyetmələrin bizə 

sarı dedikləri sözləri, əlbəttə ki, o da eĢitmiĢdi. Zəif qadın 

gücünə tabe olub, ardınca bir-iki addım atmıĢdım da deyəsən.  

Bu hərəkətimi yəqin qaçmaq kimi baĢa düĢdülər. Bayaqkı 

səslər yenidən, daha güclü səslənməyə baĢladı: 

- Çurki domoy, çurki doloy! Çurki domoy, çurki doloy!    

Hər ikisi durduqları yerdə atılıb düĢür, var gücləriylə bağırır, 

əlləriylə baĢqalarını da onlara qoĢmağa çağırırdılar. Amma heç 

kimin bunu etmək fikri yoxdu. Yaxınlıqda gəziĢənlər, bir qədər 
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kənarda türklərin dönərxanasında açıq səma altında istirahət 

edənlər artıq bizə tərəf dönüb, böyük maraqla baĢ verənləri 

izləyirdilər. Iki yeniyetmə uĢağın futbol meydançası ilə Köhnə 

Arbat kimi küçəni səhv salmaları görünür çoxlarını 

təəccübləndirmiĢdi. Hamını yəqin bir Ģey maraqlandırırdı? Biz, 

üz-gözümüzdən təzə evliliyin ilk cici-miciliyi yağan cütlük belə 

vəziyyətdə hansı reaksiyanı göstərəcək?  

Vəsilə xanım həddən artıq narahatdı. Həmin anlarda 

düĢündüklərini üzündən oxumaq elə də çətin deyildi. “KaĢ evdə 

oturub aboylara, lepkalara baxmağa davam edəydim!” 

- Çurki domoy, çurki doloy! Çurki domoy, çurki doloy! 

Səslər bezdirdi artıq. UĢaqlara yaxınlaĢıb qarĢılarında 

durdum. O dəqiqə səslərini kəsdilər. Xeyli beləcə üz-üzə, göz-

gözə dayandıq. Heç nə etmədiyimi görüb cəsarətləndilər 

deyəsən. Yenə ağızlarını açıb çığırmaq istəyirdilər ki, bir əlimlə 

birinin, digəri ilə o birinin qulağından tutub, küçənin ortasına 

doğru çəkməyə baĢladım. Deyəsən, hərəkətim uĢaqlarda Ģok 

effekti yaratdı. Nəinki səslərini kəsdilər, indi hər ikisi var 

gücləriylə əlimi qulaqlarından çəkməyə çalıĢırdılar. Mən isə 

düz küçənin ortasına çatıb, hər ikisinin dalına təpik iliĢdirdim 

və yalnız bundan sonra qulaqlarını buraxdım. Bu vaxt bayaqdan 
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ətrafda durub müftə tamaĢanı seyr edənlər ordan-burdan əl 

çalmağa baĢladılar. Türk dönərxanasında oturanların içində isə 

hətta “Bravo” qıĢqıranlar da oldu. UĢaqlar görünür Ģəhər 

sakinlərinin mənim tərəfimdə olmasını gözləmirdilər. Bir 

müddət yerlərində durub, Ģalvarlarındakı təpik yerlərini 

çırpdılar. Sonra dodaqucu bir neçə yağlı söyüĢ söyüb, “yeĢo 

uvidimsya” deyərək çıxıb getdilər.   

Bununla da müftə tamaĢa bitdi. Ətrafdakılar istirahətlərinə 

yarımçıq qaldıqları yerdən davam etməyə baĢladılar. Yenə 

kimisi ticarətlə məĢğul olur, kimisi dönər yeyib pivə içir, kimisi 

də küçənin təmizliyi ilə məĢğul olurdu. Qəribədir, bu Ģəhərdə 

uzun müddət insanların diqqətini hansısa konkret Ģeyə cəlb 

etmək olmurdu. Hətta buna çalıĢmaq belə əbəsdi. Özü də kim 

olursa olsun. Birdən özümü bu fikirdə tutdum. Məsələn, 

yaxınlarda ölkə baĢçısı qırıcı təyyarəyə minib, göyün 

ənginliklərində nümunəvi uçuĢ həyata keçirmiĢdi. VətəndaĢları 

isə ona qiymətli vaxtlarından cəmi bir neçə dəqiqə vaxt 

ayırmıĢdılar. Televizorda, mətbuat səhifələrində də bu xəbər 

gün ərzində bir neçə dəfə verilmiĢdi, vəssəlam. Çoxları isə, 

ümumiyyətlə, prezidentlərin bu hərəkətini yersiz, dövlət 

baĢçısına yaraĢmayan ucuz PR kimi qiymətləndirmiĢdilər. Ölkə 
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baĢçısıyla müqayisədə mənim az öncə etdiyim “qəhrəmanlıq” 

nə idi ki? Heç nə! Ġki burnufırtıqlı uĢağa balaca qulaqburması 

vermiĢdim, qurtardı getdi. Əvəzində “Bravo” demiĢdilər və indi 

baĢlarından açıla bilərəm. Lap bir neçə dəqiqədən sonra gedib 

həmin iki burnufırtıqlı ilə kafedə dönər yeməyə baĢlasam, 

yəqin, buna da çox elə təəccüblənən olmayacaqdı.      

Son fikir beynimdə dolaĢınca, qeyri-ixtiyari ətrafıma göz 

gəzdirdim. Yox, uĢaqlar getmiĢdilər. Amma heç kefimi 

pozmayıb, yanımda bayaqdan boynubükülü vəziyyətdə durmuĢ 

halalca arvadıma təklif etdim dönər qonaqlığını. Ġstəmədi. Kefi 

pozulmuĢdu. Hey getmək haqqında danıĢırdı. DarıxmıĢdı 

deyəsən dörd divar, lepkalar, aboylar üçün. Özünə deyəndə 

azacıq da olsa üzündə təbəssüm yarandı. 

Rollarımız dəyiĢmiĢdi. Indi mən üyüdüb-tökür, o isə ara-sıra 

gülümsəməklə kifayətlənirdi. Deyəsən, bayaq baĢımıza gələnlər 

üçün özünü günahkar sayırdı. Eybi yox. Arbatın sonuna 

yaxınlaĢırdıq artıq. Bir azdan küçənin çıxıĢında, “Praqa” 

restoranının yaxınlığındakı dayanacaqda saxladığım avtomobilə 

minib, bu günkü məcaralarımıza arxadan əl sallayacayıq. Sonra 

evimizə sarı Ģütüyəcəyik, doğma divarlar arasında həmin 
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macaraları bir-bir xatırlayıb ürəkdən güləcəyik. Sonra... sonra 

da görməyə bir iĢ taparıq hər halda. Gecə qara, cücə qara... 

Restoranın qarĢısından keçib maĢına doğru gedirdik ki, 

arxadan bayaqkı tanıĢ səs eĢidildi: 

- Vot oni. Toçno, eto oni! 

Arxaya çevriləndə idmançı geyimli beĢ-altı cavan oğlanın, 

arxalarında isə bayaqkı yeniyetmə uĢaqların düz üstümə 

gəldiyini gördüm. Bir neçəsinin əlində beysbol sopası vardı. 

Artıq onlara dönər təklif etməyin yeri deyildi. Təkcə onu edə 

bildim ki, Vəsilə xanımı özümdən uzaqlaĢdırdım və mənə 

yetiĢən ilk “idmançı”ya sağdan yaxĢı bir “xuk” iliĢdirdim. 

Ardınca qadın çığırtısı... rus dilində söyüĢlər... jarqon sözlər... 

Sonrası dəqiq yadımda deyildi. Təkcə onu bilirdim ki, 

vururdular. Özü də yaxĢı vururdular, həvəslə. Amma nə qədər 

davam etdi bu, mən neçəsinin xırdasını qaytarmıĢam, yadımda 

deyildi. Hə, bir də o yadımdadı ki, bu gün gördüyümüz bütün 

tamaĢaların rejisorlarına özlüyümdə əhsən dedim. Vəsilə 

xanımın dediyi kimi, orijinal traktovkaları varmıĢ həqiqətən. 

Ayılanda yerdə, kiminsə qolları arasında uzanmıĢ 

vəziyyətdəydim. Gözlərimin hər ikisi deyəsən o qədər ĢiĢmiĢdi 

ki, ətraf büsbütün duman iĢində, ilğım kimi görünürdü. 
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Mənimlə birlikdə yerə çöküb baĢımı, vücudumun yarısını 

qucaqlamıĢ insanı da tanıya bilmədim əvvəlcə. Təkcə o dəqiq 

məlumdu ki, Vəsilə xanım deyildi. Bəs o hanı? Bu adam 

kimdi?  

Duman get-gedə çəkilməyə baĢlayır, məni qucaqlayan 

adamın siması daha aydın cizgilər alırdı. Tanıdım, nəhayət. O 

idi – Vaxtanqov teatrının qarĢısında, tamaĢadan əvvəl 

gördüyümüz KriĢna qrupunun rəhbəri. Onun da üz-gözü qan 

içində, ağ geyimı cırıq-cırıq, üst-baĢı toz-torpağa bulaĢmıĢ 

vəziyyətdəydi. YavaĢ-yavaĢ özümə gəldiyimi görüb, üzündəki 

narahat ifadəni həmən yığıĢdırdı. Gülümsədi. 

- Vı ne dviqaytes, ya uje skoruyu vızval, seyças priyedut. 

- Qde moya jena? 

- Ya toçno ne znayu, no kakaya ta smuqlaya jenĢina tut 

snaçala vse kriçala, a patom kuda ta isçezla. 

- A vı kto? 

Bir anlığa duruxdu. Sualı gözləmirdi deyəsən. 

Ümumiyyətlə, özünü elə aparırdı ki, sanki məni çoxdan 

tanıyırdı. Odur ki, sualımı tamamilə yersiz sayırdı. Mən isə 

israrla cavab gözləyirdim. 
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- Menya zovut ġrila. Budem znakomı. Vı ne udivlyaytes. 

Ya voobĢe ta ruskiy. Tak menya v Ġndii moy velikiy uçitel 

nazval, v svoyu çest.  

Elə bu zaman çiynindən aĢırdığı qəhvəyi rəngli idman 

çantasına gözüm sataĢdı. Əvvəlcə inanmadım. Bəlkə də 

inanmaq istəmədim. Əlimi çantanın üzərində gəzdirməyə 

baĢladım. Heç bir yanlıĢlıq ola bilməzdi. O idi, Taleyin çantası. 

ġrila nə danıĢırdısa, artıq fərqində deyildim. Hədəqəsindən 

çıxmıĢ gözlərimi çantaya dikmiĢdim. Beynimdə qırıq-kəsik 

səhnələr canlanırdı: “ArĢın mal alan”ın premyerası... Köhnə 

Arbat... dönər kafesi...  

Sonra tamam baĢqa, uzaq zamanlar... TalıĢlar məhəlləsi... 

Uzaq ölkələr... Hara olduğu aydın deyildi. Bambuk ağacından 

düzəldilmiĢ daxmanın içində qalın örtüyə bürünmüĢ qoca kiĢi 

ətrafına toplaĢmıĢ adamlara nəsə danıĢırdı... Bir dəqiqə! 

Yanımdakı bu dəri çanta doğrudan da bir müddət əvvəl evlərinə 

qaytardığım Taleyin çantasıdırsa, o zaman... 

... O zaman mən kənddən ayrılan kimi, Tale dənizdə 

boğulmuĢdu. Bunu telefonda mənə yerli-yataqlı danıĢmıĢdılar. 

Kənd ağsaqqaları həmin günün səhəri yığıĢıb, çantanı zorla 

əlindən almaq istəmiĢdilər. Imkan verməmiĢ, evdən qaçmıĢdı. 
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Hardansa qardaĢının qayığını tapıb dənizə çıxmıĢdı. Qayıq isə 

zədəli imiĢ. Nə isə... xilas edə bilməmiĢdilər. Eləcə çantası 

çiynində dənizin dərinliklərində it-bat olmuĢdu. Cəsədini də 

tapa bilməmiĢdilər. Təkcə dizlərinə qədər çatan plaĢ-pencəyi 

ondan həmkəndlilərinə yadigar qalmıĢdı. Evdən qaçarkən, 

əyninə geyinməyə imkan olmamıĢdı... 

ġrila gözümü ondan çəkmədiyimi görüb yenə gülümsədi. 

- Etu sumku toje on podaril. Velikiy uçitel. Skazal çto 

sçastye prineset mne. U menya bolĢe niçeqo ne ostalsya. 

Niçeqo i nikoqo. Ġ ne nado! 

Yenə hər Ģey bir-birinə qarıĢdı. Neçə gündür Vəsilə xanımın 

israrla evdən bayıra çıxmaq istəməsi, “ArĢın mal alan”ın 

Moskva premyerasının məhz bu vaxta təsadüf etməsi, 

rejisorlardan biri olan köhnə dostum Ramizin mənə iki nəfərlik 

dəvətnamə təĢkil etməsi, teatra gəliĢimiz, tamaĢadan sonra bu 

ölkənin bəlkə də ən beynəlmiləl və elitar küçəsində millətçi 

baĢıqırxıqların hücumuna məruz qalmağımız bəlkə elə ona 

görəydi ki, sonra dinini dəyiĢmiĢ rus ġrila məni həmin 

baĢıqırxıqların əlindən qurtarsın. Bax, burdaca, toz-torpağın 

içində gözlərimi açıb, onu baĢımın üstündə görüm və qəribə, 

anlaĢılmaz sözlərini eĢidim?! 
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EĢidim və nə isə edim... 

Hansısa çox mühüm qərara gəlim... 

Qərar... qərar... qərar... 

Bayaqdan hələ də gözə dəyməyən Vəsilə xanım indi burda 

olsaydı, yəqin baĢımıza gələnləri hansısa gözəgörünməz 

rejisorun orijinal troktovkası adlandırardı. Tərslikdən dəli 

gülmək tutdu bu vaxt. Bütün bədənim sızıldayırdı. Zarafat 

deyildi, palaz kimi çırpmıĢdılar. Içimdən özkürəyə bənzər nəsə 

çıxdı. 

ġrilanın üzündə yenə narahat ifadə yarandı. 

- Ne nado niçeqo qovorit. Seyças znayete vam çto pomojet? 

Osvoboditsya ot vseqo materialnoqo, vneĢneqo mira. 

Poqruzitsya v druqoy, bolee soverĢennıy, duxovnıy mir. 

Toqda i boli ne poçustvuyute. Bol samo saboy uydet. 

Poverte mne! 

- Ya poprobuyu, - heç özüm də bilmədim bu sözlər 

ağzımdan necə çıxdı.    

 

 

***  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Bakının mərkəzi, Nizami küçəsi. 

AbĢeronun həmiĢəki qızmar yay günlərindən biri idi. GünəĢ 

elə qızdırırdı ki, sanki insanın damarlarındakı qanı da 

buxarlandırmaq istəyirdi. Tarqovıda tək-tük adam gözə dəyirdi. 

Gözə dəyənlər ya divarların dibiylə, kölgəliklə hərəkət edir, ya 

da iĢlərini qapalı, kondisionerli məkanlarda görməyə 

çalıĢırdılar. Nəsiminin heykəli yanında sırayla düzülmüĢ, geniĢ 

yolu bir tərəfdən sərhədləmiĢ hündür Ģam ağaclarının altında, 

alçaq taxta oturacaqlarda oturmuĢ iki nəfərin söhbətinə isə 

deyəsən heç bir hava Ģəraiti mane olmurdu.   

Onlardan biri çəkmətəmizləyəndi. Bayaqdan boĢ-bekardı. 

Belə isti havada müĢtəri tapmaq ümidlərini deyəsən çoxdan 

itirmiĢdi. Yanında müĢtəri üçün qoyduğu skamyada oturmuĢ 

təxminən 30 yaĢlarında, üzünü tük-saqqal basmıĢ birisinin 

danıĢdığı əcaib söhbətlərə qulaq asmaqdan baĢqa çarəsi 

qalmamıĢdı. 

Həmsöhbəti isə tək danıĢığı ilə deyil, xarici görünüĢü ilə də 

əcaib adama oxĢayırdı. ġiĢman olsa da, uzun müddət heç nə 

yemədiyi üz-gözündən aydın görünürdü. Əynindəki köynəyin 

bir zamanlar çox dəbdə olan bahalı firma malı olduğunu da 

baĢa düĢmək çətin deyildi. Amma elə süzülüb getmiĢdi ki, 
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dirsək yerləri deĢik-deĢik olmuĢdu. Küçədə bir saat əvvəl 

görünmüĢdü. Əvvəlcə qapısını açıq saxlamıĢ dükanlara 

girmiĢdi. Amma tezliklə içəridə nə baĢ vermiĢdisə, dükan 

sahibləri tərəfindən küçəyə qovulmuĢdu. Eyni vəziyyət 

Tarqovının sonunadək təkrarlanmıĢdı. Hər yerdən qovulandan 

sonra yuxarı baĢdan suyu süzülə-süzülə, əldən düĢmüĢ halda 

geri qayıdarkən, çəkmətəmizləyən o dəqiqə baĢa düĢmüĢdü ki, 

mütləq gəlib ona iliĢəcək. Səhər tezdən qazandığı qəpik-quruĢ 

evə heç olmasa yüngülvarı bazarlıq etməyə yetsəydi, çoxdan 

Ģələ-küləsini yığıĢdırıb aradan çıxmıĢdı. Amma hayıf. Bu gün 

kasadçılıqdı. Odur ki, yerində oturub, heç nə anlamadığı 

mövzuda boĢ-boĢ söhbətlərə qulaq asmaq məcburiyyətindəydi. 

Olacağa çarə yoxdu.  

KiĢi isə yorulmaq bilmir, çantasından bir-birinin ardınca 

yeni-yeni qalın kitablar çıxarıb səhifələyir, ciddi-cəhdlə ona 

nəsə sübut etməyə çalıĢırdı. 

- Sən fiziki ölümə qədər bütünlükdə keçmiĢ karmanın 

arzularından və izlərindən azaq olmuĢ, bilgisizliyi dəf etmiĢ, 

Mütləqlə öz vəhdətini dərk etmiĢ insan olsan, o zaman fiziki 

təlabatların kəskin Ģəkildə azalacaq, burda qızmar günəĢ altında 

oturub, onun-bunun çəkmələrini təmizləməyəcəksən. Çünki 
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azad olmuĢ, aydınlanmıĢ Ģəxs sanki yuxu görmədən yuxudadır, 

yuxuda ayıqdır, ağla malık deyil, əbədi xoĢbəxtdir, heç nə 

arzulamır, qərəzsizdir, hamıyla eyni dərəcədə mehribandır, 

özünə qarĢı laqeyddir. Sən adi, xeyirxah insanlardan 

fərqlənməyəcəksən, lakin reallıqda tamamilə bu fiziki 

dünyadan kənarda olacaqsan.  

Çəkmətəmizləyənin gözləri isə onun çiynindən aĢırdığı dəri 

çantasında idi. Nə vaxtdandı ki, bütün ləvazimatlarını yığmaq 

üçün münasib Ģey axtarırdı. Hal-hazırda gəzdirdiyi çanta 

sintetik parçadan olduğu üçün çoxdan süzülüb getmiĢdi. 

Günlərin birində heç gözləmədiyi yerdə yarı yolda qoya bilərdi. 

- QədeĢ, ayıb olmasın soruĢmaq, adın nədi? 

- KriĢna. 

Oğlan bir anlığa duruxdu. Sonra xeyli fikrə getdi. Görünür 

beynində bildiyi bütün adları bir-bir xatırlamağa çalıĢırdı. 

AxtarıĢı deyəsən heç bir nəticə vermirdi. Çünki üzü get-gedə 

turĢumağa baĢlayırdı. Amma birdən simasındakı ifadə dəyiĢdi. 

Sanki böyük bir kəĢf etdi. 

- QədeĢ, mən kliçkanı yox-e, əsl dədə-baba aduvu soruĢuram. 
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- O yadımda deyil. KeçmiĢ həyatımla bağlı bütün məlumatlar 

tamamilə silinib. 

Üzü yenə qayğılandı. Amma hər necə olursa-olsun, demək 

istədiklərini demək qərarındaydı. 

- YaxĢı, qoy sən deyən olsun. KriĢna qədeĢ, bayaqdan 

gözümü sumkandan çəkə bilmirəm. Çoxdan axtarırdım 

beləsini. Bəlkə padarka eləyəsən? Vallah, bütün zir-zibilimi 

yığardım içinə. Lap rahat da yerləĢərdi. Bədə-bəddə evdə 

kartof-soğan da yığmaq olar. Gör nə boydadı, maĢallah. Arvad 

nə vaxtdandı baĢımın ətini yeyir ki, meyvə-tərəvəzi yığmağa 

düzəməlli yer yoxdu evdə.  

KiĢi bayaqdan ona daha çox çarəsizlkdən qulaq asan bu 

oğlanda heç olmasa azacıq maraq yarandığını görüb, söhbətinə 

ara verdi. Üzündə mehriban təbəssüm yarandı. 

- Verərəm, mütləq verərəm, - əlini çantasının üzərində 

gəzdirdi, körpə uĢağın baĢını sığallayırdı elə bil, - bu, 

müəllimim ġriladan yadigar qalıb mənə. Dünyanın çox 

yerlərini gəzib dolaĢıb, çox insan görüb. Kimdə olubsa, ona 

xoĢbəxtlik gətirib. Çünki, içi müqəddəs, ilahi fikirlərlə doludu. 

Onun – səni, məni yaradanın fikirləriylə! Bu fikirlərdən 
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xəbərdar olmadan bu dünyada rahatlıq tapmaq mümkün deyil. 

Çünki, rahatlığı yaradan da, nədən ibarət olmasını baĢa salan da 

Odur! Ġndi də məndədi. BaĢqa heç nəyim, heç kimsəm yoxdu. 

Heç lazım da deyil! Bu çantanın içində insana lazım olan hər 

Ģey var. InkiĢaf etməsi, aydınlanmaya doğru addım-addım 

getməsi üçün biz günahkar kəslərdən nə tələb olunursa, burda 

tapmaq mümkündür. Təki bunu istəyəsən, buna çalıĢasan, 

maddi aləmdən qopmağın mümkünlüyünə bütün qəlbinlə 

inanasan...  

Çəkmətəmizləyən yenə çətin anladığı mövzuda söhbətin 

növbəti hissəsinə qulaq asmağa hazırlaĢırdı ki, yaxınlıqdakı 

mağazadan cavan bir oğlan çıxıb üzü yuxarı, “Makdonalds”a 

tərəf getməyə baĢladı. KiĢi onu görən kimi, tez yerindən atıldı. 

- Çantanı gətirib sənə çatdıracaqlar, narahat olma. Hər Ģey 

yaxĢı olacaq! 

- E-e-e, dayan görüm. Kim gətirəcək, nə vaxt? 

Həmsöhbəti artıq uzaqlaĢmıĢdı. Qaçıb cavan oğlana yetiĢdi. 

Əlində tutduğu qalın cildli kitabı az qala gözünə soxaraq, ciddi-

cəhdlə nəsə danıĢmağa baĢladı. Uzaqdan səsi gəlməsə də, israr 

etməsi aydın görünürdü. Cavan oğlan çox dözə bilmədi. 
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Əvvəlcə kiĢini özündən yüngülcə araladı. Xeyri olmadı. Sonra 

əməlli-baĢlı, iki əliylə sinəsindən itələdi. KiĢi azacıq səndələsə 

də yıxılmadı. Yenə ona tərəf getdi. Bu dəfə oğlan əməlli-baĢlı 

özündən çıxıb, ucadan qıĢqırmağa baĢladı. Bununla da 

kifayətlənməyib, kiĢini elə küçənin ortasındaca təpikləməyə 

baĢladı. O isə özündən daha artıq qəhvəyi rəngli idman 

çantasını zərbələrdən qoruyurdu. Oğlan yorulub əldən düĢəndən 

sonra təpikləməyini kəsib, yoluna sakitcə davam etmək 

istəyirdi ki, kiĢi yenə ona doğru gəlməyə baĢlayırdı. 

Çəkmətəmizləyən Ģam ağaclarının altında, taxta oturacağında 

oturub mat-məətəl bu əcaib səhnəyə tamaĢa edir, həm də 

fikirləĢirdi ki, görəsən doğrudanmı çantanı ona gətirəcəkdilər? 

Həm də görəsən bu qəribə adamın bayaqdan ona danıĢdıqları 

niyə heç cür beynindən çıxmırdı?! 

                                                                                                                            

2002  
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Petroni ölür 

 

İnsan hansı limana doğru yol alacağını bilmirsə, onun 

üçün heç bir külək arxadan əsməyəcək.  

Seneka. 

 

 

Qaranlıq kabineti yalnız kompüterin monitoru iĢıqlandırır. 

Oval ofis stolunun üstündəki qarmaqarıĢıqlıq içində ağ sapa 

bənzəyən iki paralel zolaq həmən diqqəti cəlb edir. Kiçik 

qeydlər üçün nəzərdə tutulan kağızdan burub düzəltdiyi nazik 

borunu burnuna yaxınlaĢdırır və stola doğru əyilir. Bir göz 

qırpımında ağ zolaqlar yox olur. Burnunu yaxĢıca ovuĢdurub 

baĢını arxaya, kreslonun belinə atır. Bədəni sanki kosmik 

gəminin içinə düĢərək çəkisini yavaĢ-yavaĢ itirməyə baĢlayır. 

Göz qapaqları yorğunluğamı, yuxusuzluğamı, yoxsa hansısa 

fövqəltəbii qüvvənin iradəsinəmi tab gətirə bilməyərək ağır-

ağır örtülür. Beləcə, gerçək dünyanın pərdəsi enir, xəyallar 

aləminin pərdəsi qalxır: tamaĢa zalında yeganə tamaĢaçı var – 

özü... 
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Eradan əvvəl II əsrin sonlarına yaxın Roma bir tərəfdən 

kəskin sosial-siyasi mübarizələr, digər tərəfdən vətəndaĢ 

müharibələri dövrünə qədəm qoyurdu. 136-104-cü illərdə 

qulların üsyanı, 133-121-ci illərdə dövlət torpaqlarının yenidən 

bölüĢdürülməsi məqsədilə baĢlanan və Qrakxın rəhbərlik etdiyi 

hərəkat, Yuqurtayla müharibədə aristokratik hərbi 

komandanlığın biabırçı iflası, 91-88-ci illərdə “Müttəfiqlər 

müharibəsi”, 87-82-ci illərdə italiklərə Roma vətəndaĢlığı verən 

daxili çəkiĢmələr, ardınca 82-79-cu illərdə Sullanın aristokratik 

diktaturası, 73-71-ci illərdə Spartakın rəhbərliyi altında qullar 

üsyanı, 63-cü ildə “Katilinanın sui-qəsdi”, 60-cı ildə faktiki 

diktaturanın bərqərar olması üçün üç siyasi xadimin – 

Pompeyin, Sezarın və Krassın ittifaqı (“Triumvirat”), 49-44-cü 

illərdə Sezar və Pompey arasında vətəndaĢ müharibəsi, Sezarın 

diktaturası. Sezarın qətlindən sonra yenidən vətəndaĢ 

müharibəsi, onun varisləri Antoni ilə Oktavian Avqust arasında 

siyasi mübarizə - bu və digər oxĢar hadisələr Respublika 

quruluĢunun süqutu, 30-cu ildə Roma imperiyasının bərqərar 

olmasıyla nəticələnən II-I əsrlər sosial-siyasi mübarizələrinin 

ən əlamətdar məqamları idi.  
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Roma dövlət quruluĢunun polis forması nəhəng quldarlıq 

ictimai-siyasi formasiyasının təlabatları ilə ziddiyyət təĢkil 

edirdi. Kənd təsərrüfatının eybəcər inkiĢafı iri quldar torpaq 

mülkiyyətçiləriylə rəqabətə tab gətirməyən xırda əkinçilərin 

torpaqsızlaĢması ilə nəticələnmiĢdi. Bütün ömrünü, əməyini 

torpaq üzərində iĢləməyə sərf edən sadə insanların 

mülkiyyətlərini bərpa etmək məqsədilə Qrakx tərəfindən təĢkil 

olunmuĢ dövlət torpaqlarının bölüĢdürülməsi layihələri 

müvəffəqiyyətsizliyə uğramıĢdı. Bu, əslində, polis 

mülkiyyətinə köhnə baxıĢların məğlubiyyəti idi.   

Bütünlükdə cəmiyyətdə təbəqələĢmə özünün pik nöqtəsinə 

çatmıĢdı. Yüksək quldar təbəqəsi və senat tipik oliqarxiyanı 

təmsil edirdi. Onlar hərbi qənimətlər ələ keçirmək, bütün ölkə 

boyu əyalətləri qarət üçün geniĢ imkanlar açan rəhbər siyasi 

vəzifələri inhisarlaĢdırmıĢdılar. II əsrdən etibarən onların 

sırasında mənəvi-ideoloji iflas prosesi artıq baĢlamıĢdı. 

Aralarında düĢmənçilik edən bir neçə kiçik qruplara, güruhçu 

dəstələrə ayrılmıĢ bu yüksək təbəqə yalnız bir istəklərində 

həmrəy idilər – mənsub olduqları zümrənin “az tanınmıĢ” 

nümayəndələri baĢlarını azacıq qaldırıb qamətlərini dik 

tutmağa, nisbətən müstəqil davranmağa baĢlayanda onları 
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həməncə neytrallaĢdırmaq, özlərinin elitar mühitlərinə “yeni 

insanları” buraxmamaq. 

Yüksək təbəqəylə ikinci senz zümrəsi olan “süvarilər” 

arasında mühüm fikir ayrılıqları vardı. Buna görə də 

müxalifətin vəzifəsi senatın əhəmiyyətini azaltmaq, siyasi 

həyatın ağırlıq mərkəzini xalq yığıncaqlarına keçirməkdi. Iki 

partiya – Senat partiyası (“Optimatlar”) və Xalq partiyası 

(“Populyarlar”) meydana gəlmiĢdi. Lakin müxalif qüvvələrin 

sosial bazası, maraqları, ambisiyaları müxtəlif olduğundan 

onlar arasında yaranan kaolisiyalar müvəqqəti xarakter 

daĢıyırdı.  

Quldarlar təbəqəsinin digər qütbündə isə elitanın verdiyi 

yolçu payı ilə yaĢayan, torpaqsız qeyri-istehsal qüvvələri 

(“proletariat”) dururdu ki, onlar da seçkilər zamanı səslərini 

böyük həvəslə istənilən qüvvəyə satır, eyni zamanda, muzdlu 

qoĢunlar, yaxud aristokratiyanın xidmətində duran baĢıpozuq, 

harınlamıĢ quldur dəstələri üçün “insan materialı” təqdim 

edirdilər. Bu sinifsizləĢmiĢ kütlələr qulların və əyalət əhalisinin 

istismarından, dövlət xəzinəsinin oğurlanmasından əldə olunan 

böyük gəlirlərdən özlərinin heç olmasa kiçik paylarını tələb 

edirdilər. Elita onların bu “haqlı tələblərini” ara-sıra məhdud 
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çərçivədə olsa da ödəməyə çalıĢır, bu yolla cəmiyyətdə zaman-

zaman yığılıb toplanan etiraz enerjisini qaynar qazanın içindən 

parı buraxan kimi kənara buraxırdı.   

Roma cəmiyyətinin yüksək təbəqəsiylə sinifsizləĢmiĢ 

kütlələr arasında formalaĢmıĢ orta əhali təbəqəsi bir zamanlar 

Roma əzəmətinin dayağını təĢkil etdiyi halda, vətəndaĢ 

müharibələrinin gərginləĢməsi prosesində aktiv siyasi 

mübarizədən kənarlaĢmıĢdı. Həmin sosial qrup bu və ya digər 

mübarizə aparan tərəfin qələbəsindən özü üçün heç bir 

əhəmiyyətli xeyir gözləmirdi. DüĢünürdü ki, siyasi rəqiblərdən 

birini aktiv dəstəkləyəcəyi halda, əgər həmin tərəf mübarizə 

gediĢində məğlubiyyətə uğrayardısa, özünün o qədər də böyük 

olmayan sərvətini təhlükə altına qoya bilər. Siyasi 

mühafizəkarlıq, keçmiĢ adət-ənənələrə meyllənmə, gələcək 

qarĢısında qorxu hissi, əsrlərin sınağından çıxmıĢ dövlət 

quruluĢuna qarĢı hələ tam itməmiĢ patriarxal inam bu təbəqə 

daxilində aktual siyasi mübahisələrə biganəliklə qaynayıb-

qarıĢırdı. Bu indefferentizm respublikanın son onilliklərində 

xüsusilə aydın üzə çıxırdı... 

... Qəfildən yanan çilçıraq iĢıqları bütün gücüylə parıltısını 

onun qapalı gözlərinə yönəldir. Xəyallar aləminin pərdəsi enir, 
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gerçək dünyanın pərdəsi qalxır: tamaĢa zalında o özü və 

köməkçisi Eldardır. Bayaqdan kənarda durub sakitcə ona baxır, 

xəfifcə gülümsəyir. ġefin belə hallarına çoxdan öyrəncəlidir. 

Bu zaman nə deyəcəyini, ən baĢlıcası isə necə deyəcəyini çox 

gözəl bilir. 

- Bu dünyaya xoĢ gəldin.  

Ənənəvi salamlaĢmasını edib pəncərəyə sarı gedir. Jalüzləri 

yana çəkib, pəncərənin laylarından birini açır. Təmiz hava 

əvvəlcə otağı, sonra otaqdakıların ciyərlərini bir anda ağzına 

qədər doldurur. Təbiətdən gələn yüngüllük içəridəki ağır, mənfi 

enerjini tezliklə yox edir. ġef minnətdarlıq dolu baxıĢlarla 

köməkçisinə baxır. Eldar bunu aydın hiss etsə də, özünü o yerə 

qoymur.   

Masaya yaxınlaĢıb kompüter ekranındakı naməlum, gərəksiz 

saytı bağlayır. Ətrafa səpələnmiĢ vərəqləri toplayıb qovluqlara, 

qovluqları isə rəflərə yerləĢdirir. Kreslonun üstünə atılmıĢ 

yüngül örtüyü dörd yerə qatlayaraq divar Ģkafının aĢağı 

dolablarından birində yerləĢdirir. Hərəkətlərindəki sərbəstlik, 

dəqiqlik bu iĢlərlə nə vaxtdan bəridir məĢğul olduğunu 

aĢkarlayır. Özünü heç nə ilə darıxdırmır. Eyni zamanda, artıq 

hərəkətlərə də yol vermir. BaĢqa sözlə, az enerji ilə çox iĢ 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

görməyə çalıĢır. Məhz bu keyfiyyətinə görə neçə-neçə 

namizədin içindən seçilmiĢdi köməkçi vəzifəsinə. Belə 

adamların faydalı iĢ əmsalı yüksək olurdu. Sonradan bir yerdə 

iĢlədikcə səhv etmədiyini anlamıĢdı. IĢçiləri arasında keçirdiyi 

ĠQ testi yoxlamasında da onun balları hamıdan, hətta 

onunkundan da yüksək çıxmıĢdı. Əlbəttə, bunu özünə 

deməmiĢdi. Bütün iĢçilərin test nəticələrini açıqlasa da, 

özününkünü bu vaxta qədər seyfdə saxlayırdı. UĢaqlıq edirdi 

əslində. Bunu özü də çox gözəl anlayırdı. Amma yenə də olsun. 

Böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq, hər kollektivdə rəhbərin 

liderlik nüfuzu mümkün qədər qorunub saxlanmalıdır. Bir 

zamanlar həvəssiz olaraq qatıldığı menecment kurslarından 

yadında qalmıĢ bir neçə əsas qaydanı çalıĢırdı praktikada 

həmiĢə yerinə yetirsin. 

- Türklər gəliblər. Sevinc müqavilə üçün sənədləri 

hazırlayıb. Harda imzalayacağıq? 

“Lənətə gəlsin!” Ağzından çıxan ilk kəlmələr bunlar oldu. 

Bu günə təyin etdiyi iĢgüzar görüĢü və banketi tamam 

unutmuĢdu. Lakin artıq gecdir. Kiməsə, nəyəsə, haralarasa 

lənətlər yağdırmaqdan keçib. Qeyri-ixtiyari əlini köynəyinin 

yaxasına apardı, qalstukunun düyününü bərkitdi. Əvvəlcə 
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stolunun üstünə, sonra bütünlükdə kabinetinə nəzər saldı. Bura 

indi nəinki qonaqları, heç öz iĢçilərini də buraxmaq olmazdı. 

Bütün gecəni kabinetdə keçirmiĢdi. Hər yer qarmaqarıĢıq, 

dağınıq. Lap beyni kimi. Fikrindən ani olaraq üzündə təbəssüm 

yarandı. Masanın üstündəki katibəylə əlaqə düyməsinə 

toxundu: 

- Sevinc, imzalama akt zalında olacaq. Qonaqları apar ora. 

Kofedən-zaddan bir Ģey təĢkil elə. Mən indi... – Eldar yadına 

düĢdü, - biz indi gəlirik. 

Dəhlizdə köməkçisi daha bir yenilik çatdırdı. Bibisi oğlu 

Zeynal zəng edibmiĢ, amma telefonla heç nə deməyib. Deməsə 

də hər Ģey aydındı. Nə vaxtdan bəri xəstə yatan bibisiylə 

əlaqədar yəqin nəsə təzə xəbər var. Qohumları hər addımbaĢı, 

boĢ yerə narahat etmirdilər. Görünür, sənədləri imzalayandan 

sonra qonaqlarla hardasa oturub ürək rahatlığı ilə istirahət 

etmək yenə ona nəsib olmayacaqdı. Bibisigilə getmək üçün 

furĢetdən sonra qonaqlara ayıb olmasın deyə, bir bəhanə tapıb 

aradan çıxmaq lazımdı. 

Yanında sakitcə addımlayan Eldara nəzər saldı. Belə 

məsələlərdə hər zaman onun zəngin fantaziyasına arxalanırdı. 

BaxıĢları toqquĢdu. Hər ikisinin simasında qeyri-ixtiyari 
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təbəssüm yarandı. Artıq neçə illərin birgə fəaliyyəti müsbət 

nəticələrini verirdi. Köməkçisi fikirlərini sözə, hətta bəzən him-

cimə ehtiyac olmadan anlamaqda heç bir çətinlik çəkmirdi. 

Gözlərinə ani baxmaq kifayət edirdi. Bu dəfə də belə oldu. 

- Bir Ģey fikirləĢərik, narahat olma. 

Bax, indi rahatlıqla bu günkü iĢlərinə baĢlaya bilərdi. Eldar 

əgər “narahat olma” deyirdisə, deməli ehtiyatında artıq 

müəyyən fikirləri, təklifləri vardı. BoĢ yerə hətta kəlbətinlə də 

ağzından bir kəlmə söz çıxarmaq mümkün deyildi.  

 

***  

 

... Avqust tərəfindən bünövrəsi qoyulan Ġmperiya Roma 

quldarlıq cəmiyyətini hərbi diktatura əsasında yenidən 

birləĢdirə bildi. Diktatura yalnız qullara, Roma vətəndaĢlarının 

demokratik təbəqələrinə qarĢı deyil, eyni zamanda, yüksək 

təbəqələrdəki mərkəzdənqaçma tendensiyalarına qarĢı 

yönəldilmiĢdi. 

Oktavian özü aĢağı təbəqələrin bilavasitə iĢtirakıyla 

hakimiyyətə gəlmiĢ, sonradan onların yardımını bir sıra 

aristokratların mülklərini, xeyli sayda orta və xırda torpaq 
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sahibkarlarının sərvətini həmin aĢağıların xeyrinə müsadirəylə 

kompensasiya etmək məcburiyyətində qalmıĢdı. Hakimiyyətdə 

möhkəmləndikdən sonra o, siyasi istiqamətini yüksək 

təbəqələrə yaxınlaĢmağa doğru sərt Ģəkildə yüz səksən dərəcə 

döndərmiĢdi. Poma proletarlarını aristokratiya zümrəsinə qarĢı 

rezerv Ģəklində saxlamaqla, onu siyasi cəhətdən neytrallaĢdıra 

bilmiĢdi. Bu əsas üzərində Oktavian öz aristokratiyasıyla razılıq 

tapmağa müvəffəq olmuĢdu. Eradan əvvəl 27-ci ildə o, açıq-

aĢkar diktaturadan imtina etmiĢdi. Formal cəhətdən 

Respublikanı bərpa edərək, öz üzərində yalnız ali hərbi 

hakimiyyəti və sərhədyanı əyalətlərdəki idarəçilyi saxlamıĢdı... 

- Rizvan müəllim, çatmıĢıq.  

Xəyallar aləminin pərdəsi enir, gerçək dünyanın pərdəsi 

qalxır: tamaĢa zalında o özü və sürücüsüdür. Tərəfindəki qoltuq 

yerinin düyməsinə toxunur, qara ĢüĢə aramla enir. KeçmiĢ 

Razin, indiki Bakıxanov qəsəbəsində, ġor qırağının 

yaxınlığındakı məhəllələrin birində, bibisinin evi qarĢısındadı. 

Bu təklaylı dəmir qapı ona yaxĢı tanıĢdı. Bir zamanlar hələ orta 

məktəbdə oxuduğu, idmanla məĢğul olduğu illərdə hər gün 

səhər tezdən gəlib bu qapını döyürdü. Ordan bir neçə yaĢ ondan 

böyük bibisi oğlu Zeynal çıxır və birlikdə yaxınlıqdakı idman 
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meydançasına üz tuturdular – qaçmağa. Bir məktəbdə 

oxumuĢdular, bir yerdə güləĢə getmiĢdilər. Sonralar eyni ali 

məktəbə, eyni fakültəyə daxil olmuĢdular.   

Universiteti bitirdikdən sonra Zeynal müxalifət qəzetlərinin 

birinə iĢə düzəlmiĢ, ailə qurmuĢ, bütün normal insanlar kimi 

ölkəsinin ictimai həyatında fəal iĢtirak etməyə baĢlamıĢdı. 

Doğrudur, fəallığı bəzən ona baha baĢa gəlirdi. 

SanksiyalaĢdırılmamıĢ mitinqlərdə, piketlərdə, küçə 

yürüĢlərində iĢtiraka görə, ara-sıra on-on beĢ sutkalığa salırdılar 

içəri. Nə olar, hər gözəlin bir eybi olduğu kimi, hər iĢin də bir 

çatıĢmazlığı vardı. Hər halda o, böyük həvəs göstərdiyi, yaxĢı 

bacardığı iĢlə məĢğuldu. Ara-sıra yazdığı məqalələri, oçerkləri 

oxuyurdu. Hamısı ölkəni, siyasi mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq, bütün vətəndaĢları narahat edən aktual problemlər 

haqqındaydı. Özünə bildirməsə də, fəxr edirdi onunla.    

Bunlardan əlavə, oğul-uĢaq atasıydı. Qızı hələ bağçadaydı, 

oğlu isə artıq 4-cü sinifdə oxuyurdu, atası kimi güləĢə gedirdi. 

Bütün bunların üstünə, hələ də qaçıĢlarını davam etdirirdi. 

Əvvəlki kimi səhər tezdən yuxudan durur, Ġsmət Qayıbov adına 

Bakıxanov qəsəbə stadionuna üz tuturdu. Düzdü, indi artıq ona 

baĢqaları yoldaĢlıq edirdilər. Çünki o – Rizvan guya ki, daha 
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vacib iĢlərlə məĢğuldu və artıq bu məhəllədə, bu qəsəbədə 

yaĢamırdı. Niyə? Axı ata evi burdan elə də uzaqda deyildi, 

yuxarı məhəllədəydi.  

Onunku əvvəlcədən düz gətirmədi. Ali məktəbdən sonra baĢ 

götürüb xaricə getdi. Aspiranturaya daxil oldu. Amma bütün 

normal gənc alimlər kimi müdafiə edib eləmlə məĢğul olmaq, 

yaxud ali məktəblərin birində ixtisası üzrə - xarici ədəbiyyatdan 

dərs demək əvəzinə, böyük Ģəhərin cazibəsi hörümçək tora 

düĢən ovunu tərəfinə çəkən kimi onu böyük, güclü burulğanın 

içinə çəkib apardı. Aspiranturanı müdafiə etmədən buraxıb, 

sahibkarlıq həvəsinə düĢdü. Bununla da öz əlləriylə bütün 

gələcək ali məqsədlərinin üstündən çalın-çarpaz xət çəkdi.  

Həmin zamanlar narahat, qarıĢıq, bəzilərinin sözləriylə 

desək, “keçid” dövrüydü. Elələri də vardı ki, ona “Yeni DaĢ 

dövrü” deyirdi. Kimin necə xoĢuna gəlirsə. Dünyanın yarısını 

təsiri, digər yarısını qorxu altında saxlayan Sovetlər Ġttifaqı adlı 

böyük imperiya dağılmıĢ, onun ardınca köhnə ictimai-iqtisadi 

formasiya da süquta uğramıĢdı. Yeni isə hələ yaranmağa imkan 

tapmamıĢdı. Əvəzində yaranmıĢ boĢluğu tamam baĢqa, 

marjinal qüvvələr doldurmuĢdu. YağıĢdan sonra göbələk kimi 

bir-birinin ardınca müxtəlif güc və təsir qrupları meydana 
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çıxmıĢdı. Əsas vəzifəsi əvvəllər dövlətin əlində cəmlənmiĢ 

bütün mülkiyyəti öz maraqlarına uyğun yenidən 

bölüĢdürməkdi. Bu “yenidənbölüĢdürmə” prosesi isə bir çox 

siyasi liderlərin dediklərinin əksinə olaraq, heç də asan 

keçmirdi. Yeni dövr özünün yeni qayda-qanunlarını sancılı 

doğuĢ həyata keçirən hamilə qadın kimi, böyük ağrı-acılarla 

dünyaya gətirirdi. Hər gün neçə-neçə atıĢma, ardınca neçə-neçə 

ölüm xəbərləri yayılırdı. Bunlar o qədər adiləĢmiĢdi ki, insanlar 

artıq onlara qulaq asmaq belə istəmirdilər. Anarxiya, xaos o 

həddə çatmıĢdı ki, ölkənin güc strukturları, təhlükəsizlik 

qüvvələri bir neçə hissəyə parçalanaraq, ayrı-ayrı varlı 

adamlara, yazılı qanunlara deyil, yazılmayan anlayıĢlarla 

yaĢayan Baronlar zümrəsinə xidmət etməyə baĢlamıĢdılar. Belə 

vəziyyətdə sahibkarlıqla rahat məĢğul olmaq, eyni zamanda 

sağ-salamat qalmaq istəyirdinsə, istər-istəməz həmin marjinal 

qüvvələrin nümayəndələriylə mütləq aran yaxĢı olmalıydı. 

Onun da arası yaxĢıydı. Lap yaxĢı!  

Bütün bunlara baxmayaraq, heç zaman ümidini itirmirdi. 

DüĢünürdü ki, az sonra istədiyi pulu qazanıb, bütün qaranlıq 

iĢlərinə son qoyacaqdı. Vətənə dönəcək, burada özünə balaca 

bir firma açıb, bütün iĢlərini tapĢıracaqdı inandığı adamlardan 
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birinə. Özü isə yenə ixtisasına dönəcəkdi. Yəni, yarımçıq 

buraxdığı dissertasiyası üzərində iĢinə oturacaq, universitetlərin 

birində dərs deməyə baĢlayacaq, vətən oğullarına dünya 

ədəbiyyatının zəngin xəzinəsinə baĢ vurmaqda yardım 

edəcəkdi. Amma... 

Amma bu cür Ģirin xəyallar qurduğu günlərdən xeylidən də 

çox vaxt keçmiĢdi. Dəqiq? Dəqiq heç yadına belə salmaq 

istəmirdi, çünki... Sadəcə olaraq, reallıqda heç nə istədiyi kimi 

alınmadı. Pul qazanmağına qazandı, amma bunun üçün həm 

vaxt düĢündüyündən çox getdi, həm də qaranlıq dünya ilə 

əlaqələrinə son qoymaq elə də asan olmadı. Vətənə dönüb 

istədiyi firmanı açdı, fəqət yaĢadığı bir neçə milyonluq Ģəhərdə 

sona qədər inandığı, əli-ayağı düzgün kimsəni tapa bilmədi ki, 

iĢlərini tapĢırıb rahat istirahətə ayrılsın. Dissertasiyasını bitirdi. 

Lakin müdafiə, sonradan Ali Attestasiya Komissiyasında təsdiq 

üçün gözünün içinə utanıb-qızarmadan filan qədər qiymət 

oxuyanda, həmin “ziyalı” eləmlər doktoruna diĢinin dibindən 

çıxanı deyərək, düz burnunun qarĢısında qapını çırpıb 

həmiĢəlik elm kitabını bağladı. Ali məktəblərin birində dərs 

deməyə baĢladı. Ancaq az sonra vətən oğullarında dünya 
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ədəbiyyatının zəngin xəzinəsinə baĢ vurmaq həvəsi olmadığını 

görüb, tezliklə bu istəyindən də vaz keçdi.   

Anası da bu tərəfdən bir gündən bir qohum-əqraba arasından 

hansısa qızla tanıĢ edirdi. O, birini bəyənmədi, ikincisini 

bəyənmədi, üçüncüsünü bəyənməyəndə atası “Rədd ol burdan! 

Get özünə baĢqa qulluqçu tap. Anan qocalıb, mənə güclə baxır” 

deyib, evdən qovdu. O vaxtdan tək yaĢayırdı. Gedib özünə 

Bayıl təpəsində üçmərtəbəli, dəbədbəli ev almıĢdı. Kimə göz 

dağı verirdi, heç özü də düz-əməlli bilmirdi. Atasının 

məsləhətinə qulaq asıb qulluqçu, aĢbaz, bağban da tutmuĢdu. 

Sonra nə fikirləĢmiĢdisə, valideynlərini də yanına gətirməyə 

çalıĢmıĢdı. Amma heç nə alınmamıĢdı. Atası yenə də qapını 

göstərmiĢdi. Yalvar-yaxarın, xahiĢ-minnətin də heç bir faydası 

olmamıĢdı. KiĢi demiĢdi ki, nə vaxt abırlı-həyalı, saçı-baĢı, əli-

ayağı düzgün bir qızla evlənərsən, oğul-uĢaq sahibi olarsan, o 

zaman oturub danıĢarıq, görək siz bizə köçməlisiz, yoxsa biz 

sizə. Cavab verməyə söz tapmamıĢdı.   

Odu-budu tək-tənha yaĢayırdı. Çox vaxt həmin saraya 

oxĢayan evində gecələmirdi heç. Elə ofisdə, divanda qıvrılıb 

yatırdı. Beləliklə, yaĢı artıq gəlib qırxı ötmüĢdü və uzun illərin 

əzab-əziyyətindən sonra əlində-ovcunda qalanlar yalnız bunlar 
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idi: arzular – nol, ailə - nol, cavanlığı – nol. Ən mühümü isə 

ətrafında əbədi, gözəl, ürək açan bir Ģey gözə dəymirdi. Hər Ģey 

tozdu... lənətə gəlsin! 

Nə qədər çalıĢırdı ki, uĢaqlıq, gənclik illərini keçirdiyi bu 

xaraba məhəlləyə az-az gəlsin, alınmırdı. Hər dəfə nəsə vacib iĢ 

çıxırdı və yenə yerə-göyə lənət yağdıra-yağdıra maĢını bura 

sürdürməli olurdu. HəmiĢə də keçmiĢi ilbəil, aybaay, günbəgün 

gəlib təpəsindən girir, ayaqlarından çıxırdı. Ildırım vurmuĢ 

adamdan betər olurdu. Bu zaman heç nə köməyinə gəlmirdi. 

Demək olar ki, heç nə! Təkcə bundan baĢqa...  

Balaca, ağ flakondan ovcuna bir çimdik ağ toz töküb 

burnuna yaxınlaĢdırır. Bir göz qırpımında ovcu tər-təmiz olur. 

Cəld maĢından düĢüb bibisinin həyət qapısını açır... 

 

***  

 

... Bizim eranın birinci əsri. Roma imperiyası, Klavdilər 

sülaləsinin son imperatoru Neronun hakimiyyət illəri. 

Müqəddəs Avqust tərəfindən yaradılmıĢ dövlət quruluĢu – 

prinsipat, əslində, hərbi diktaturanın analoqu olmaqla yanaĢı, 

həm də Respublika idarəetmə formasının süqutundan sonra 
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bütünlükdə dövlətin qorunub saxlanması üçün yeganə effektli 

idarəçilik modeli idi. Respublika dövrünün bütün dövlət 

institutları – senat, magistratlar, konsullar rəsmi mövqelərini 

saxladıqlarına baxmayaraq, real və mütləq hakimiyyət dövlətin 

bir nömrəli vətəndaĢı sayılan Prinsepsin əlində cəmlənmiĢdi. O, 

fərmanları, sərəncamlarıyla cəmiyyət həyatının bütün 

sahələrinə kobud müdaxilələr edir, digər hakimiyyət qollarının 

fəaliyyətlərinə düzəliĢlər verir, ölkənin bütün mülkiyyətini 

siyasətinə uyğun, yaxın çevrəsi arasında yenidən bölüĢdürürdü.     

Siyasi elita üçün kadr seçimində əsas meyarlar sülaləyə 

sədaqət, qohumbazlıq, yerliçilik idi. Bu meyarlara uyğun 

gəlməyən keçmiĢ sahibkarlar bir günün içində müflisləĢir, 

əksinə, dünənki ac-yalavaclar ailənin sadiq köpəkləri 

olduqlarını canfəĢanlıqla sübuta yetirərək, heç yuxularında 

görmədikləri var-dövlətə yiyələnirdilər. Beləliklə, mərkəzi 

hakimiyyətə qarĢı əvvəlki illərdə mövcud olmuĢ güclü hərbi və 

siyasi müxalifət real qüvvə kimi yavaĢ-yavaĢ aradan 

götürülürdü. Birincisini Oktavianın özü vətəndaĢ müharibəsi 

bahasına olsa da yox etmiĢ, ikincisini isə Avqustdan sonra 

iqtidara gələn qohum sülalələrin nümayəndələri – Tiberi, 

Kaliqula, Klavdi müxtəlif intriqalar, qanlı repressiyalar, bütün 
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ölkə boyu aparılan təzyiq kompaniyaları vasitəsilə tədricən 

zəiflətmiĢdi. Bu mənada imperator Neron yeni heç nə icad 

etmirdi. O, sadəcə, sələflərinin baĢladıqları iĢi daha böyük 

əzmlə irəli aparır, həm də görünür, əməllərindən xüsusi zövq 

alır, bəzən özünü ekstaz vəziyyətinə çatdırmaq üçün əlindən 

gələn hər Ģeyi edirdi... 

- Ay bala, Rizvan... ay Rizvan!  

... Xəyal yox olur, gerçəklik ilğım kimi görünür. Ilğımın 

içində o özü və... çoxlu adamlar. Zeynal əlindən tutub, ona tərəf 

sıxılmıĢdı. Bacardığı qədər gizlicə qolunu sıxırdı. O isə 

bayaqdan gözlərini pəncərədəki nöqtəyə dikib durmuĢdu. Dəqiq 

bilmirdi yataqdakı bibisinin xırıltılı səsi onu ayıltmıĢdı, yoxsa 

qulağı dibində Zeynalın pıçıldadığı sözlər. Sakitcə bibioğlunun 

güclü əlini qolundan qopardı. 

- EĢidirəm, bibi... Narahat olma, düzələr. Ġndi Zeynalla 

danıĢıb hər Ģeyi yoluna qoyarıq. Onların günahı yoxdur, 

dərmanlar bir də görürsən keyfiyyətsi çıxır. Sən fikir eləmə, hər 

Ģey yaxĢı olacaq.  

- Adə, nə yaxĢı-yaxĢı salmısan? Görmürsən bu zəhrimar get-

gedə böyüyür? Qolumdan qurtarıb, indi yuxarı baĢa çıxır-e, lap 

yuxarı baĢa – boynuma tərəf. Gəlib nəfəsimi kəsmək istəyir. 
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Ağrılar da azalmır. Birinci dəfə sənin gətirdiyin iynələr 

yaxĢıydı. Sonralar Zeynalın pulsuz gətirdikləri heç nə, bir quĢ. 

Bilmirəm içinə su doldurublar, nədi? Gecədən səhərə qədər 

zarıya-zarıya qalıram. Özüm də yatmıram, bu binəvaları da 

qoymuram. Ay Rizvan, mənə tərəf bax görüm. Bir əlac elə, 

baĢına dönüm! Bizim Zeynala baĢa sal ki, günün-vədənin bu 

çağında heç yerdə müftə mal olmaz. Olsa da bax, bu cür edər 

adamı, mənim günümə salar. Gedin nə qədər lazımdısa verin, 

dərman tapın mənə. yaxĢı dərman. Güclü dərman. Kəssin 

birdəfəlik bu so-o-o-xanı! 

Bibiqızlarından biri yaxınlaĢıb, xəstənin sinəsini örtən tənzif 

parçasını ehmalca götürür. DöĢ nahiyəsində aparılmıĢ cərrahi 

əməliyyat yeri gözə dəyir. Yara yeri çürüyür, qan damla-damla 

süzülərək döĢəkağına tərəf axır, orda gözdən itirdi. Bədəninin 

sol tərəfini bütünlükdə əhatələmiĢ qızartı – üstündə dərisi 

olmayan yalın ət parçası uzun müddət açıq qalmır. 

Təmizlənəndən sonra üstü təmiz ağ mələfə ilə örtülür. Xəstədən 

ayrılarkən, bibiqızının baxıĢları simasında gəzir. Yox, gəzir 

demək olmazdı buna. Meydan oxuyur. “BoĢ-boĢ ümid 

verməklə deyil-e. Hünərin var, gəl bir gün də sən bu yaranı 
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təmizlə!” Rizvan üzünü yana çevirmir, gözlərini çəkmir. “Ona 

indi mən yox, nazaretli Ġsa lazımdı!”   

Zeynal yenə qolundan yapıĢıb, qapıya sarı çəkir. Həyətə 

düĢən kimi siqaret çıxarır. Rizvana baxır, lakin təklif etmir. 

Birini qutudan çıxarıb alıĢdırır. Tüstünü havaya buraxıb, ora-

bura var-gəl etməyə baĢlayır. Deyəsən hardan baĢlayacağını 

bilmir. 

- Sən axırı özünü birtəhər edəcəksən o zəhrimarla. Getdin 

böyük Ģəhərdən yaxĢı Ģey öyrəndin... 

YaxĢı yerdən baĢlamadı. Cavab vermək istədi ki, bibioğlu, 

səhv edirsən, dediyin zəhrimarı böyük Ģəhərdə yox, elə burda – 

balaca Ģəhərin balaca adamları arasında öyrənmiĢəm. Yenə 

demədi. Qohum-əqrabanın belə sözlərinə öyrəncəliydi artıq. 

ÇalıĢırdı fikir verməsin. Həyətə göz gəzdirdi. Qapının yanında 

16 kiloluq çəki daĢını görüb yaxınlaĢdı. Ayağını üstünə qoydu. 

- Səhərlər hələ də qaçdığını demiĢdilər, amma ağırlıq 

qaldırdığını bilmirdim. 

- Sağlam bədəndə sağlam ruh olur, eĢitmisən belə söz? 

Hər ikisi gülümsəyir. Bir qədər əvvəl evin içindəki ağır 

əhval-ruhiyyə astaca-ehmalca çəkilir. Bu, əslində, hər ikisinin 

ürəyindəndi. Fəqət, getdikcə düzəlmək istəyən əhval-
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ruhiyyələrini biruzə verməyə qorxurdular elə bil. Ara-sıra 

boylanıb pəncərədən evə tərəf baxırdılar. Deyəsən gələn yoxdu. 

Ağır xəstə ordakıların bütün diqqətini özünə cəmləmiĢdi. 

Onları itirib-axtaran kimdi? 

- EĢitdim sabah qəzetçilər Ģəhərin mərkəzində yenə 

sanksiyalaĢdırılmamıĢ piket keçirməyə hazırlaĢırlar? 

- Bəli, hazırlaĢırıq. IĢləməyə qoymurlar, nəĢriyyatlar 

qəzetlərimizi buraxmaq istəmirlər, kağızı bizdən gizlədirlər, 

baha satırlar. Hansını deyim? Heç bir reaksiya vermədikdə, lap 

ağını çıxarırlar. Nə qədər dözmək olar? Biz də bu ölkənin 

vətəndaĢlarıyıq. Bu dövlətin qurulması üçün indi hakimiyyətdə 

olanlardan az iĢ görməmiĢik. Bizim də arvad-uĢağımız var, 

hamı kimi çörək istəyirlər, paltar istəyirlər, yaxĢı yaĢamaq 

istəyirlər, istirahət etmək, əylənmək istəyirlər. Ölkənin maddi 

sərvətlərinin ədalətlə bölüĢdürülməsini, onlara düĢən payın 

hansısa yekəqarın məmur ordusu tərəfindən 

mənimsənilməməsini istəyirlər. Nədi, haqları yoxdu? Odur ki, 

axıra qədər mübarizə aparacağıq.   

Əyilib çəki daĢına güc vurur. QurĢağa qədər qaldırır, bir 

müddət bu vəziyyətdə saxlayır. Sonra istəyir təkan verib 

çiyninə, ordan da baĢı üzərinə qaldırsın, amma... daĢ 
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gumbultuyla aĢağı düĢür və az qala yarıyacan yumĢaq, yaĢ 

torpağa batır. Əllərini çırpır, kostyumunun o tərəf-bu tərəfinə 

göz gəzdirir. Deyəsən təmizdi, azca ayaqqabısı palçığa 

batmıĢdı.  

- Ġstəyirsən deyim mübarizəniz nəylə nəticələnəcək? 

- Maraqlıqı... 

- Piketdə yenə beĢ-altınızı tutub atacaqlar içəri. Üstündən 

bur neçə gün keçdikdən sonra buraxacaqlar və baĢ 

redaktorlarınızı ən yüksək səviyyədə qəbul edib, tələblərinizin 

bir qismini yerinə yetirəcəklər – aĢağı faizli kredit, nəĢriyyat 

borclarının silinməsi-filan. Vəssəlam, mübarizəniz bununla 

sona çatacaq. BaĢbilənlərinizin qazı yatacaq, mum kimi əriyib 

rahatlayacaqlar. BaĢ ağrısı sənin kimi donkixotlara qalacaq. 

Bibioğlu yaxınlaĢıb yarıyacan torpağa batmıĢ daĢdan 

yapıĢır. Bir göz qırpımında əvvəlcə çiyninə, ordan da baĢı 

üzərinə qaldırır. Sonra yenə çiyninə endirib, astaca yerinə 

qoyur. Qürur azacıq da ols üzündə hiss olunur. Əllərini bir-

birinə sürtə-sürtə yaxınlaĢıb, düz qarĢısında durur. Üz-üzə, göz-

gözə. 

- Görəsən bu məlumatlar hardandı? Həmin o yüksək 

səviyyələrdən? 
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- Əsla! Sadəcə olaraq... necə deyim sənə? Bax, bibi belə ağır 

vəziyyətə düĢəndən sonra mütəmadi gedib onunçun dövlətdən 

pulsuz morfin alırsan, elə? Bütünlükdə cəmiyyətin də belə ağır 

vəziyyətləri olur və bu zaman yarana bilən ağrıları azaltmaq 

üçün dövlət yenə də “uyuĢdurucular”dan istifadə edir. Amma 

bunlar artıq baĢqa dərmanlardı. Yəni, bildiyin morfin deyil.  

Zeynalın üzündəki bayaqkı qürurlu ifadə bir anda yox olur. 

Bir qədər çaĢqın halda dayısı oğluna baxır. Rizvan onun 

çaĢqınlığına əvvəlcə təəccüblənir, sonra isə gülümsəyir. Hədəfə 

dəyə bilmədiyindən azca da olsa heyslənmir. Bəlkə də belə 

daha yaxĢıdı. 

- YaxĢı, qurtaraq bu boĢ söhbətləri. Mən indi gedirəm, 

Eldarı bir kaset iynəylə göndərəcəyəm. Tanıyırsan onu, 

köməkçimdi. Telefonla danıĢdığın oğlan. Bu günü keçirərsiz, 

sabah... Sabah poliklinikanızın baĢ həkimi, rayonunuzun 

mərkəzi aptek müdiriylə danıĢmaq lazımdı yenə. Günə bir iynə 

azlıq edir artıq, ikisini yazdırmalıyıq. Sən getsən, yenə hay-küy 

salacaqsan. Odur ki, icazənlə bu iĢlə özüm məĢğul olacağam. 

DanıĢdıq? 

Hər ikisi həyət qapısından çıxıb maĢına tərəf gedirdilər. 

Rizvan arxa qapını açıb üzünü bibioğluna dikir, cavab gözləyir. 
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- YaxĢı, yaxĢı, danıĢdıq. Amma o aptek müdirinə tapĢır ki, 

mənə baĢqa iynə soxuĢdurmasın. Son vaxtlar morfin yerinə 

Amnopon verir. DanıĢanda da deyir ki, sənin kimi neçə xəstəm 

var rayonda, hamına çıtdıra bilmirəm. Arvad da öyrəĢib axı o 

zibilə. BaĢqası olan kimi baĢa düĢür. Sonra da bizimlə davaya 

çıxır ki, onu aldadırıq, nə bilim, pul qıymırıq, daha nələr. 

MaĢına əyləĢmək istəyir, lakin Zeynal qolundan yapıĢır. 

Yenə bir müddət göz-gözə qalırlar. Nəhayət... 

- Rivan, özünə fikir ver. Az iylə o zəhrimarı. Yıxacaq səni 

bir gün vaxtsız-vədəsiz. Cavan, subay oğlansan. 

Dikəlir. YaĢ torpağa baxır əvvəlcə. Sonra ətrafa boylanır. 

Sonra da artıq qapqara qaralmıĢ göy üzünə. Hər yan sakitlikdi. 

Təbiət təzəcə morfin qəbul edib uyumuĢdu. O da əslində 

sakitdi. Hərçənd, az əvvəl ofisdən çıxanda bir qədər gərgindi. 

Atasıyla üz-üzə gələcəyindən qorxurdu. YaxĢı ki, ötüĢdü. Bircə 

bibioğlunun bu son sözləri... nə cavab verəsən? Xətrini 

dünyalar qədər istəyən insan tərəfindən, həm də xeyirxah 

məqsədlərlə deyilmiĢdi. Istəyirsən vur-öldür özünü! 

- Petroni yadına düĢür, “Satirikon”un müəllifi? Bilirsən o 

necə ölüb?  
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Bibioğlu yenə çaĢqın vəziyyətdə gözlərini döyürdü. Indi 

ondan cavab gözləmək boĢ yerə vaxt itirməkdi. Nəyisə izah 

etmək isə mənasız. Mənasız, çünki... son nəticədə onların 

arasında müəyyən fərq vardı. Bu fərq dediyi sözlərin mənasını 

heçə endirirdi. Ola bilər Zeynal onu anlamır, yaxud anlamaq 

istəmirdi. O isə nəinki anlayır, həmin fərqdən əsla utanmırdı. 

Bir gün onu vaxtsız-vədəsiz yıxacaq qüvvənin də bibioğlusu 

demiĢkən, “o zəhrimar” olacağını qətiyyən düĢünmürdü. Odur 

ki, özündən heç yana qaçmır, gizlənmirdi. Necə vardısa, eləydi 

hamı ilə... əvəzində... 

Əvəzində Zeynaldan, belə düĢünənlərdən, bu doğma-yad 

məhəllədən qaçıb gizlənməli olurdu. 

- Unut getsin!  

Arxa qapı çırpılır və maĢın sürətlə yerindən götürülür... 

 

***  

 

... Neron! Böyük olduğu qədər ziddiyyətli Ģəxsiyyət. Onun 

hakimiyyət illərində Roma imperiyası özünün ərazilərini 

geniĢləndirir, iqtisadiyyatını gücləndirir, yaxın-uzaq ölkələrlə 

ticarət əlaqələri qururdu. Ölkə daxilində senat müxalifətini 
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əzmək siyasəti davam edir, həqiqi və qondarma sui-qəsdlər 

aĢkarlanır, onların ardınca isə neçə-neçə insanlar bütün 

varidatlarından məhrum olaraq, sürgünlərə yola salınır, yaxud 

imperatorun sadiq quyruqbulayanları olan hakimlər tərəfindən 

görünməmiĢ vəhĢi iĢgəncələrə, sonra da ölümə məhkum 

edilirdilər.  

Lakin Neronu, eyni zamanda, yüksək zövq sahibi, 

incəsənətə, elmə yaxın imperatorlardan biri kimi də 

qiymətləndirirdilər. Dövrünün ən görkəmli yazıçısı, filosofu 

Senekanın tərbiyəsi altında böyümüĢdü. Antik Roma 

ədəbiyyatına adını qızıl hərflərlə yazdırmıĢ böyük ədib əlindən 

gələn hər Ģeyi etmiĢdi ki, Neronun simasında dövlət, cəmiyyət 

üçün faydalı Ģəxsiyyət yetiĢdirsin. Doğrudur, Pison sui-qəsdi 

ifĢa ediləndən sonra yetiĢdirməsi öz tərbiyəçisindən də 

Ģübhələnərək ona könüllü intihar etmək əmrini yollamıĢ, qoca 

müəllim də öz növbəsində əmri böyük ləyaqət hissilə yerinə 

yetirmiĢdi. Olsun! Bunu imperatorun Ģıltaqlıqlarından biri kimi 

də qəbul etmək mümkündü. Niyə də yox? Ondan əvvəlki 

hökmdarlar daha çirkinlərini etmiĢdilər bir zamanlar. Hər halda, 

Seneka tərbiyəsi Neronun dünyagörüĢünə, ən baĢlıcası isə 

ədəbi-estetik dəyərlər sisteminin formalaĢmasına müsbət 
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təsirini göstərmiĢdi. Mütəmadi olaraq sarayda kütləvi 

resitasiyalar, ədəbi yarıĢlar keçirilir, qalib gələnləri yüksək 

dövlət niĢanları ilə təltif edir, sərvət yağıĢına tuturdu. Dövrünün 

demək olar bütün tanınmıĢ sənətkarları onun buyruğuyla 

yaĢayır, onun istədiyi mövzularda əsərlər yazırdılar. Hətta özü 

də boĢ vaxtlarında poeziya ilə məĢğul olur, zil səsiylə ariyalar 

oxuyur, hamını saatlarla “dahiyanə ifasını” dinləməyə məcbur 

edirdi.   

Neron yeddi təpəli qədim Romanı bütünlükdə böyük teatr 

səhnəsinə çevirmiĢdi: qladiator döyüĢləri, sirk oyunları, açıq 

səma altında müxtəlif tamaĢalar bir-birinə qarıĢmıĢdı. 

Mütəmadi Olimpiya oyunları keçirilir, imperatorun özü də bu 

oyunlarda idmançı kimi çıxıĢ edir və qalib də gəlirdi. Bir sözlə, 

yaĢamaq üçün hər hansı vəsaitdən, mülkiyyətdən məhrum, 

lakin azad olan Roma vətəndaĢlarına yalnız ikicə Ģey lazımdı: 

ÇÖRƏK VƏ ƏYLƏNCƏ! Qüdrətli,ən azı qüdrəti qədər sevimli 

Ġmperator hər ikisini onlara artıqlaması ilə verirdi. Vəziyyət 

belə davam etdikcə, onun hakimiyyəti əbədi olaraq sürəcəkdi... 

      

Kədər mənbəyi, azğınlıq məkanı, 

Yaxın keçmiĢədək küfr məbədi – Roma! 
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Sən ikinci Babilə çevrildin,  

Harda ki, bədbəxt insan göz yaĢlarına məhkum. 

 

Məhbəs, yalan meydanı, xeyrin məhv olduğu yer, 

Canlıların üzüldüyü zülmət cəhənnəm, 

Görən sənin cinayətlərinə 

Külli-ixtiyar son qoyacaqmı? 

 

Belə günahlar üçün yaranmayaraq, 

Öz yüksək rütbəni təhqir edirsən. 

Nəyə inanırsan sən – küçə qadını? 

 

Əxlaqsızlığa? Sərvətin tükənməz gücünə? 

Bu yerə bir daha qayıtmaz Konstantin,  

Sənin üzündən cənnətə layiq görülməyərək.* 

 

... Xəyallar aləminin pərdəsi enir, gerçək dünyanın pərdəsi 

qalxır, tamaĢa zalında o özü və köməkçisi. MaĢının yan 

ĢüĢəsindən ətrafı nəzərdən keçirir. Yox, hələ aeroporta xeyli 

var. Eldar bütün iĢləri kimi maĢını da çox ehtiyatla idarə edir. 

Qətiyyən tələsmir, bütün tələsənlərə böyük məmnuniyyətlə yol 
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verir. Elə düz də edir. Hərçənd, özü belə edə bilmirdi. Sovet 

dövründən qalma ömrünü çoxdan baĢa vurmuĢ hansısa 

özüyeriyən konserv bankası gəlib təzə istehsal inamarkasını 

ötmək istəyəndə, elə bilirdi kimsə ona sataĢmaq istəyir. 

Köməkçisi isə bu məsələyə də çox sakit, özü demiĢkən, 

“fəlsəfi” yanaĢırdı. Sürəti aĢıb onu ötmək istəyirlər? 

Buyursunlar! Kimə pislik edirlər? Ancaq özlərinə, evdə onları 

gözləyən doğmalarına.   

Ümumiyyətlə, ondan öyrəniləsi çox Ģey vardı və ilk vaxtlar 

özünə bəlli etməsə də öyrənirdi. Xüsusilə, uzun ayrılıqdan 

sonra vətənə qayıdanda, burda hər addımbaĢı qarĢısına heç 

nədən müxtəlif problemlər çıxaranlara ilk vaxtlar çox 

əsəbləĢirdi. Özündən asılı olmayaraq, o dəqiqə səsinin tonu 

yüksəlir, ona boĢ yerdən çətinlik yaratmaq istəyən adamı – istər 

dövlət məmuru olmur, lap əstafürullah Allahın bacısı oğlu 

olsun, tutub “beldən bedro” fəndiylə ayağının altına yıxmaq 

istəyirdi. Məhz belə vaxtlarda Eldar iĢə qarıĢır, onu kənara 

çəkib məsələni sakitcə yoluna qoyurdu. Indi isə köməkçisinin 

istifadə etdiyi bütün metodları artıq bilirdi. Yeri gəldikcə, kənar 

yardım olmadan özü bütün iĢlərini həll edirdi.    
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Məsələn, elə bu günü götürək. Əvvəlcə poliklinikanın baĢ 

həkimiylə görüĢmüĢdü. Artıq tanıĢ idilər. Odur ki, giriĢ 

sözlərinə çox vaxt getmədi. Öncədən hazırladığı zərfi qoltuq 

cibindən çıxarıb, ağ xalatının yan cibinə saldı. Yalnız bundan 

sonra məqsədini-məramını bildirdi. Həkim də heç halını 

pozmadan əlini atıb, zərfi cibindən çıxardı. Içindəkilərinə 

baxdı, hətta bir barmağını əskinasların üstündə gəzdirıb, 

miqdarını təxmini də olsa müəyyənləĢdirdi. Sonra onu iĢ 

masasının aĢağı gözlərindən birinə atıb, katibəylə əlaqə 

düyməsini basdı. HəmiĢə bibisi üçün qırmızı resept yazan sahə 

həkimini çağırtdırdı. Lazımi tapĢırıqları verdi. Sahə həkimi də 

“baĢ üstə” deyib, kabineti tərk edəndən sonra ayağa qalxdı. BaĢ 

həkim də onun ardınca yerindən durub yaxınlaĢdı. Qolundan 

məhrəmcəsinə yapıĢıb, qapıya qədər ötürdü. Dönə-dönə tapĢırdı 

ki, “nə lazım olsa, zəng vur, ya da kimisə göndər, kifayətdi”.  

Yaxud rayonun mərkəzi aptekindəki görüĢü. Orda da 

təxminən eyni mənzərə təkrarlandı. Amma burda zərfi verib 

sözünü deyəndən sonra ümumi sakit tonunu bir qədər pozmaq 

fikrinə düĢdü. Dünən axĢam Zeynalın aptek müdiri haqqında 

dediklərini unutmamıĢdı. KiĢini bir qədər sıxıĢdırmaq qərarına 

gəldi. BaĢladı elə oaradaca uydurduğu nağıllardan birini 
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danıĢmağa ki, bəs dünən yaxın adamın məclisində səhiyyə 

naziri ilə xeyli səmimi söhbət ediblər. Səhiyyədə mövcud 

nöqsanlardan, ayrı-ayrı həkimlərin, hətta baĢ həkimlərin, aptek 

müdirlərinin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 

etmələrindən xeyli danıĢıblar. Bütün neqativ hallarla kəskin 

mübarizənin zəruriliyini vurğulayıblar. Lakin görəndə ki, aptek 

müdirinin dili-ağzı tamamilə qurumağa, rəngi də yavaĢ-yavaĢ 

saralmağa baĢlayır və mövzunu bir az da davam etsə kiĢi o 

dünyalıq olacaq, tez söhbətin istiqamətini dəyiĢmiĢdi. Nazirə 

rayonumuz, burdakı səhiyyənin ümumi vəziyyəti haqqında 

xeyli xoĢ sözlər dediyini bildirib, kefi kök halda kabinetini tərk 

etmiĢdi. Yüz faiz əmindi ki, aptek müdiri bundan sonra hər dəfə 

Zeynala növbəti morfin kapsullarını verəndə bu söhbətlərini 

xatırlayacaq, bir daha heç bir süni problem yaratmayacaqdı.  

Indi Eldar onu aeroporta aparırdı. Yolüstü bəzi məsələləri 

bir də gözdən keçirmək üçün özü təklif etmiĢdi ki, sürücüsünə 

vaxtından əvvəl bir neçə günlük istirahət versin. O da etiraz 

etməmiĢdi. Türkiyədə təzə imzaladıqları müqaviləylə bağlı bəzi 

problemləri yoluna qoymaq lazımdı. Əslində, köməkçisiylə 

ofisdə bu haqda gen-bol məsləhətləĢmiĢdilər. Amma əgər özü 

təklif edirdisə, deməli deyilməmiĢ hansısa məsələ qalmıĢdı. 
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Sonradan aydın oldi ki, doğrudan da, az əhəmiyyətli olsa da, 

bəzi məqamları unutmuĢdular.   

Hazırda isə iĢgüzar görüĢləri haqqında deyil, daha çox 

Ġstanbulda özü üçün planlaĢdırdığı istirahət haqqında 

düĢünürdü. Odur ki, səfərinin nə qədər çəkəcəyini dəqiq 

bilmirdi. Bəzən elə olurdu ki, iki günlüyə planlaĢdırılmıĢ səfər 

həftələrlə davam edirdi. Bu, bütünlükdə ordakı əhval-

ruhiyyəsindən asılı olurdu. Amma indi, əlbəttə ki, bir qədər 

fərqliydi. Bibisinin vəziyyəti ağırdı. Bu haqda köməkçisinə 

xüsusi tapĢırıq vermiĢdi ki, həm Zeynalla, həm də onunla daimi 

telefon əlaqəsi saxlasın. Onun bilavasitə iĢtirakı zəruri olan 

ciddi bir Ģey baĢ verərsə, günün istənilən vaxtında mütləq 

arayıb, onu lap yerin deĢiyində də olsa tapmasını istəmiĢdi. 

Hərçənd, çox gözəl bilirdi ki, dünya, Allah eləməmiĢ, uçulub-

dağılsa da Eldar uyğunsuz vaxtda heç vaxt zəng vurmayacaq. 

Sadəcə olaraq, onun üçün elə bir Ģey yox idi ki, ən az bir-iki 

günlüyə ləngitmək mümkün olmasın. Köməkçisini tələsməyə 

məcbur etmək üçün kiminsə xeyli çalıĢması, çənəsini əməlli-

baĢlı yorması lazımdı. Belə həvəskarlar isə az-az tapılırdı. 

Adətən, hər kəs əlini yelləyib, hər Ģeyi onun ümidinə 

buraxırdılar.   
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***  

 

... I əsr Roması bütünlükdə, Neron zamanı o cümlədən, 

özünün xarici dəbdəbəsinə, zənginliyinə, gözqamaĢdırıcı 

parıltısına görə imperiyanın ən parlaq dövrü idi. Dövlətin 

inkiĢafı və çiçəklənməsi cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə 

müxtəlif cür yansıyırdı. Hər kəs fərqli yaĢayır, fərqli əylənirdi.  

Qullar bu əsrdə mütəmadi ardıcıllıqla azadlıq əldə edir, hətta 

onların bəziləri keçmiĢ sahiblərindən müəyyən sərvət əldə 

edərək, sonralar öz iĢgüzarlıqları sayəsində böyük mal-dövlətə 

yiyələnir, cəmiyyətin nüfuzlu nümayəndələrinə çevrilirdilər. 

Kənddə yaĢayan azad, lakin torpaqsız əhaliyə böyük 

mülkiyyətçilər tərəfindən iri torpaq sahələri icarəyə verilirdi 

(onlar özləri kölgədə qalırdılar). Sonradan icarəçilər-kolonlar 

torpağın əsl sahiblərindən asılı vəziyyətə düĢsələr də, təsərrüfat 

sistemindəki bu islahatlar ümumən kənddə yaĢayan və iĢləyən 

insanların iqtisadi-sosial durumlarında müəyyən canlanma 

yaratmıĢdı. Kənd təsərrüfatı malları istehsalı günü-gündən artır, 

bundan kifayət qədər böyük qazanc götürənlərin sayı da eyni 

sürətlə çoxalırdı.  
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ġəhərdə vəziyyət tamam baĢqa cürdü. Burda, əlbəttə ki, 

qazanmağa və əylənməyə daha böyük meydan, daha çox 

vasitələr vardı. Əhalinin böyük əksəriyyətini təĢkil edən iĢsiz, 

pulsuz azad vətəndaĢlar ayrı-ayrı tanınmıĢ, vəzifəli, eyni 

zamanda, zəngin insanların “müĢtərilər”inə çevrilirdilər. Bu nə 

deməkdi? Müəyyən vəsait, himayədarlıq naminə həmin 

“müĢtəri” hər səhər öz Ģefinin malikanəsinə gəlib, “sabahınız 

xeyir olsun” deməli, sonra bütün gün ərzində onu ən müxtəlif 

məkanlarda müĢaiyət etməli, gizli-açıq tapĢırıqlarını yerinə 

yetirməli, eĢitdiyi xəbərləri çatdırmalı, soruĢanda cavab 

verməli, güləndə gülməli, ağlayanda ağlamalı idi. Bəziləri 

bacarmasa da, əslində, çətin iĢ sayılmırdı. ġəhər sakinlərinin 

böyük əksəriyyəti bunu böyük məmnuniyyətlə edirdi. Hətta bir 

çox kasıblamıĢ zadəganlar, yaxud daha dəbdəbəli həyat sürmək 

arzusuyla od tutub yanan sənətkarlar, alimlər, eləcə də 

valideynlərindən müstəqil Ģəkildə böyümək istəyən dövlətli 

adamların uĢaqları da bəzən “müĢtəri”yə çevrilirdilər.   

Onlar arasında ən bəxtəvərləri isə, əlbəttə ki, imperatorun – 

Neronun qulluğunda duran vətəndaĢlar sayılırdılar. Belə ki, 

imperator həddən artıq səxavətli olduğundan, “müĢtəri”lərini 

dünya malından qane edir, xüsisilə onlarla birlikdə fəal 
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istirahət, tükürpədici əyləncələr keçirmək qayğısına qalırdı. 

Məsələn, çox vaxt imperiyanın əyalətlərinə gəzintilərə çıxarkən 

onları ardıcıllıqla özüylə götürürdü. Bu məqsədlərlə dövlət 

xəzinəsindən böyük vəsaitlər ayrılırdı. Həmin vəsaitlər 

hesabına imperator sarayı müxtəlif əyləncə ustaları, zəngin 

fantaziya sahibləri, ümumiyyətlə, əyyaĢlıq, qumarbazlıq 

sahələrində püxtələĢmiĢ yerli, xarici mütəxəssislərlə 

doldurulmuĢdu və bu böyük ordunun baĢında dövrünün ən 

görkəmli ədiblərindən biri – Qay Petroni Arbitr durmuĢdu...  

... Xəyallar aləminin pərdəsi enir, gerçək dünyanın pərdəsi 

qalxır. TamaĢa zalında iki nəfər var: köməkçi və katibə. Nahar 

fasiləsi artıq yaxınlaĢır. Eldar katibənin yanında, onunla üzbəüz 

oturub. Xeyli müddətdir beləcə bir-birinə baxırlar. 

QarĢılarındakı masanın üstündə əl telefonu var. Balaca, cansız, 

gücsüz əĢya. Amma böyük, canlı və kifayət qədər güclü iki 

insan, deyəsən, nəinki toxunmağa, hətta onun tərəfə baxmağa 

belə qorxur. 

- Nəyi gözləyirsən? BaĢa düĢmədinsə, bir də əvvəldən 

baĢlayım?   

Sevincin əsəbləri tab gətirmir artıq. Eldar qranit heykəl kimi 

sakit, soyuq, dinməz-söyləməz durub, elə bil heç onun sözlərini 
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eĢitmir. Gözləri katibədə olsa da, fikri sanki qızın içindən keçib 

uzaqlara, daha doğrusu, qonĢu ölkəyə, Rizvanın yaĢadığı otelə 

gedib çıxır. Dəqiq bilir ki, Ģef dünənki gecə əyləncələrindən 

sonra indi hələ mıĢıl-mıĢıl yatır. Həm də çox böyük ehtimalla, 

tək yox. Onun “iĢgüzar” adını qoyduğu səfəri xeyli müddətdir 

davam edirdi və yalnız son beĢ-altı gündü ki, həm iĢ, həm də 

fəal istirahət rejimi az-çox qaydasına düĢmüĢdü. Bax, məsələn, 

bu vaxtlar Rizvanı narahat etmək, normal vəziyyətdə insanı 

səhər tezdən, yuxunun ən Ģirin vaxtında oyatmağa bərabərdi. 

Əlbəttə, Sevincin bütün bunlardan xəbəri yoxdu. Elə bilirdi ki, 

Ģefi həmiĢəki kimi sadəcə iĢ-güc dalınca getmiĢdi. Ona görə 

bayaqdan elə dediyini deyirdi. Bəs, o. Onun ki, hər Ģeydən 

xəbəri vardı. Elə xəbəri olduğuna görə də köməkçi tələsmir, 

vaxtı bacardığı qədər uzatmağa çalıĢıırdı. Doğrudur, zəng 

vurmalıdır. Amma bir az daha gözləmək olardı. Heç kim heç 

yana qaçmırdı. Heç yanda yanğın-filan da yoxdu. Dünyanın 

axırına da onun bildiyinə görə hələ xeyli vardı. Daha dəqiq 

olsaq, hardasa 15 milyard ildən sonra GünəĢ sönəcək və 

astronomların dediyinə görə, Yer kürəsində məhz o zaman canlı 

həyat məhv olacaqdı.  
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Sevincin səbr kasası... yox, daĢmır. Dözməyib, partlayır. 

Telefonu hirslə masanın üstündən qapıb, tələsik nömrələri 

yığmağa baĢlayır. Xeyli dinləyir. Yerindən qalxıb Eldara tərəf 

gəlir və hələ də dinləyir... aha, deyəsən, əlaqə yarandı. Telefonu 

cəld köməkçinin qulağına dayayır. Beləcə, o, danıĢmağa 

məcbur olur. Çünki xəttin o baĢında “alo” səsləri eĢidilir.  

- Rizvan, sabahın xeyir. BağıĢla bivaxt... Vallah, məndən 

olsaydı eləməzdim. Amma neyləyim, kollektivin səni çox 

istəyir. Xüsusilə burda bəzilər var... heç, var da... özün yaxĢı 

bilirsən kim... Oralarda nə var, nə yox? Düzəldi? Lap yaxĢı... 

burda? Var, bir-iki xoĢagəlməz xəbər var, amma bilmirəm 

hansını əvvəl deyim... Çox təkid edirsənsə, özün bilərsən. 

Əvvəla, gömrükdə mallarımızı saxlayıblar, buraxmırlar. Mən 

çalıĢdım həll edim, alınmadı... nə bilim, deyirlər həll olunsa da, 

yüksək səviyyədə həll oluna bilər... Elədir, sən lazımsan 

onlara... Aha, dayan, qələm götürüm... yazıram. ĠĢgüzar Ģam 

yeməyi, gələn həftə. Yox, dayan. Vaxtı təyin etməyə tələsmə. 

Qoy ikinci xəbəri də deyim, ondan sonra... qohumlarından 

biri... yox, bibin deyil... Zeynal... alo... allo-o-o-o... ordasan? 

Hə... bu gün tezdən... bir az var ordan gəlmiĢəm. Mənə 

dediklərindən belə anladım ki, dünən axĢam televizorda qəzet 
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redaktorlarının yüksək dövlət səviyyəsində qəbul edilməsinə 

baxanda, bir balaca özündə olmayıb elə bil. Ara-sıra əlini 

ürəyinə də aparıbmıĢ. Evdəkilər hətta zarafata da salıblar ki, 

qocalmısan. Amma səhər tezdən qaçmaq üçün qalxanda hər Ģey 

normal olub. Qaçıb gəlib, üstəlik bir az da ağırlaq qaldırıb. 

Sonra yuyunub-təmizlənib çay süfrəsi arxasında oturanda, 

birdən yenə ürəyini tutub. Sonra bir-iki dəfə xırıldayıb, elə 

yerindəcə baĢını stolun üstünə qoyub. Bundan artıq məndə 

hələlik heç bir məlumat yoxdur... Bibin nisbətən normaldı. 

Təkcə morfin gündə iki dəfə yox, üç dəfə vurulur artıq... Hə, 

yazıram. ĠĢgüzar yemək, iki gündən sonra... Oldu, əvvəlcədən 

yerinizi hazırlayacam... Hələlik, görüĢənədək! 

Köməkçi heç halını pozmadan Ģellənə-Ģellənə gəlib, 

Sevincin qarĢısında durur. Gülümsəyir. 

- Rahat ola bilərsən, sabah qayıdır. Istəyirsənsə, bu gün 

iĢdən bir az tez çıx. Gözəllik salonlarında bildiyimə görə böyük 

növbələr olur. ġefin gəliĢi üçün özünə əl gəzdirəcəksən hər 

halda.   

Sevinc telefonunda hansısa nömrəni axtara-axtara cavab 

verir: 
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- Sağ ol təklifə görə. Amma ehtiyac yoxdu. Ustam məni 

növbəsiz qəbul edir.  

Eldar otaqdan çıxandan sonra isə ustasına zəng vurub, saat 

6-da gələcəyini xəbər verir. Doğrudan da özünə bir qədər əl 

gəzdirmək fikrindəydi. Amma hansısa qeyri-adi saç forması 

düzəltdirmək üçün yox. Tam əksinə, hazırkı formanı pozdurub, 

yerində nəsə sadə bir Ģey sifariĢ vermək üçün. Üz-gözündəki 

makiyajı da tam silib təmizləyəcəkdi. Niyə? Çünki eyni səhvi 

bir daha təkrarlamaq istəmirdi.  

Bir zamanlar Rizvan valideynlərini təzə aldığı mülkünə 

yaĢamağa götürmək üçün ata evinə gedəndə, onu da yanında 

aparmıĢdı. Doğrudur, ata-ana onlara qarĢı heç bir hörmətsizlik 

etməmiĢdilər. Ədəb-ərkanla hər ikisini evə dəvət etmiĢ, çay 

süfrəsi arxasında xeyli ordan-burdan söhbətləĢmiĢdilər. 

Xüsusilə, ana onunla çox mülayim davranmıĢdı. Əsas mövzu 

haqqında danıĢmağa baĢlamazdan əvvəl isə Rizvan maĢında 

gözləməsini xahiĢ etmiĢdi. O da səssiz-səmirsiz çıxıb 

gözləmiĢdi. 

Həmin dəqiqələr bəlkə də həyatındakı ən üzüntülü anlardı. 

Zarafat məsələ deyildi, içəridə yalnız hansısa ailənin yenidən 

birlikdə yaĢaması məsələsi deyil, eyni zamanda onun gələcək 
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taleyi həll olunurdu. Nəhayət, xeyli keçəndən sonra Rizvan 

evdən çıxıb maĢına, özü də arxada onun yanında deyil, ön 

oturacaqda oturmuĢdu. Əsəbi olduğu aydın görünürdü. Qorxa-

qorxa verdiyi “necə oldu?” sualına atasının cavabını olduğu 

kimi təkrarlamıĢdı. “KiĢi deyir ki, nə vaxt abırlı-həyalı, saçı-

baĢı, əli-ayağı düzgün bir qızla evlənərsən, oğul-uĢaq sahibi 

olarsan, o zaman oturub danıĢarıq, görək siz bizə köçməlisiz, 

yoxsa biz sizə”.  

Bu dəfə Rizvanın qarĢısına yeni görkəmdə, məhz atasının 

dediyi “saçı-baĢı, əli-ayağı düzgün bir qız” kimi çıxmaq 

istəyirdi. Axı o, ilk dəfə bulvarda gördüyü və kimliyindən, 

hansısa var-dövlətindən tamamilə xəbərsiz olaraq sevdiyi bu 

insan üçün əlindən gələn hər Ģeyi etməyə hazırdı. Geydiyi 

bütün bahalı əlbisələrdən, üstünə taxdığı qiymətli daĢ-

qaĢlardan, bəzəkli aksesuarlardan, iĢlətdiyi bütün xarici 

ətriyyat, makiyaj məmulatlarından azacıq belə heyfslənmədən 

günü bu gün imtina edə bilərdi. Təki ata-ana Rizvanla birgə 

yaĢamasına icazə versinlər, təki ailəyə ümumi razılıqla qəbul 

olunsun. YaxĢı bilirdi ki, sevdiyi insan bütün ömrü boyu subay 

qalmağa razı olardı, amma valideynlərinin razılığı olmadan heç 

kimlə evlənməzdi. Onu da yaxĢı bilirdi ki, nəyin bahasına 
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olursa-olsun, yas mərasiminə onu da aparmağa Rizvanı razı 

salmalıydı. Çünki yeni görkəmdə ata-ananın qarĢısına çıxmaq 

üçün bu onun son Ģansı ola bilərdi.  

 

***  

 

Iki nəfərlik yatağın içində ətrafına boylanır. Təkdir. Ikinci 

yastığın üstündə nəsə yazılmıĢ vərəq gözə dəyir. Amma ona 

tərəf uzanmağa həvəsi yoxdur. Onsuz da yazılanları təxmini də 

olsa bilir: növbəti görüĢlərinin vaxtı və yeri. O isə artıq bu 

axĢam Ġstanbulda olmayacaq. Daha vacib görüĢü var – bibisi 

oğlu ilə, doğma məhəllələrində. Bəlkə heç orda yox. BaĢqa, 

daha münasib, daha gözəl, ona rahatsızlıq verən, lazımsız 

fikirləri hardansa gətirib beyninə soxan xaraba məhəllərində 

deyil, tam əksinə - bədəninə, ruhuna nə zamandan bəri 

arzuladığı dincliyi gətirə bilən yerdə. Elə yer vardımı görən? 

Hər halda, hər Ģey düĢündüyündən daha sadə alındı. Heç sadə 

də demək olmazdı. Daha primitiv... Bax, bu ifadə düz yerinə 

düĢdü. O qədər primitiv ki, heç düĢünməyə də dəyməz. Lənətə 

gəlsin! 
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Qalxıb jurnal stoluna yaxınlaĢır. Ağ flakondan bir qədər toz 

boĢaldır. Onu iki paralel xəttə ayırır. Nazik torbacığı əlinə 

götürəndən sonra ani olaraq yerində donub qalır. Deyəsən, nəsə 

yadına düĢür. Sanki aydın, ilğımsız günləri onu səsləyir. 

Zeynalla birlikdə səhər tezdən yaxınlıqdakı futbol 

meydançasına qaçmağa getməsi, atasının onu qayğısız, 

ehtiyacsız böyütmək, oxutmaq üçün bir neçə iĢdə iĢləyəndə 

sonra axĢam yorğun-arğın evə gəlib, bunun üstünə əlaçı 

oğlunun dərsləriylə məĢğul olmağa vaxt tapması, anasının hələ 

də tanıĢ-biliĢ içindən ona qız tapmaq fikriylə alıĢıb-yanması, 

Sevincin səhərdən axĢama qədər pəncərənin önündən 

çəkilməyərək yolunu gözlədiyini bildiyi halda, burda 

tanımadığı birisiylə bütün gecələri durmadan “at çarması”... 

daha nələr...  

Qeyri-ixtiyari stoldakı bıçağı götürüb, vanna otağına doğru 

bir-iki addım atır. Amma əfsus... Birdən hər Ģey yox olur. Bıçaq 

əlindən düĢür, onunla birlikdə bayaqdan məğrurluqla dik 

tutduğu baĢı da gücsüzlüyəmi, çarəsizliyəmi boyun əyərək, 

çiyinlərinə düĢür. Yox, düĢündüyünü edə bilməyəcək deyəsən. 

Petroni olmasına görünür hələ çox vardı. Ümumiyyətlə, indiki 

zamanda Petroni olmaq mümkündümü? Ġndiki azğın, çirkin, 
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murdar dövrdə... Elə bir dövrdə ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri 

bir ovuc insanın total nəzarəti altında çabalayırdı. Iqtisadiyyatı 

“analoqu olmayan” inkiĢaf yolu keçərək “keçid dövrü”nü 

arxada qoymuĢ, siyasi həyatında demokratik institutların və 

normaların fəaliyyəti kağız üzərində bütünlükdə təmin edilmiĢ 

“çiçəklənən” ölkə, əslində, azlığın diktaturasına tamamilə 

boyun əymiĢdi. Bu azlığa normal elita demək mümkün deyildi. 

Çünki heç bir normal elita mənsub olduğu xalqın milli 

maraqlarını, ərazi bütövlüyünü, demokratik inkiĢaf 

strategiyasını düĢmənə satmaq hesabına hakimiyyətə gəlmirdi. 

Bu azlığa normal diktatura da demək mümkün deyildi. 

Ġskəndər, Sezar, Napoleon kimi həqiqi diktatorlar ilk növbədə 

ölkələrinin itirilmiĢ ərazi bütövlüklərini bərpa etmiĢ, sonrakı 

mərhələdə yeni ərazilər qazanmıĢ, yalnız bundan sonra hansısa 

diktatorluq iddialarına düĢmüĢdülər. ġirin yuxularında özlərini 

bir zamanlar tarixdə iz qoymuĢ dahi Ģəxsiyyətlərə bənzədən, 

yaxın çevrəsinin də belə bənzətmələr etməsi üçün dəridən-

qabıqdan çıxan müasir “geydirmə” diktatorlar isə vətən 

torpaqlarının düĢmənə verilməsi müqabilində taxt-taca 

yiyələnmiĢ, bundan sonra həmin torpaqların azad olunması 

üçün heç bir real, ciddi cəhd belə etməmiĢdilər. Edə də 
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bilməzdilər. Çünki onlarla kəsilmiĢ Ģərtlər, götürülmüĢ 

öhdəliklər mövcuddur.  Xalqının canına zəli kimi yapıĢıb 

qalmıĢ yalançı elitalar və diktatorlar yalnız onu edə bilirlər ki, 

milli sərvətləri özlərinin dar tayfa-qəbilə maraqlarına uyğun 

satıb talayırlar. Bunun ardınca da çirkin siyasətlərini anlayıb, 

xalqa baĢa salmağa çalıĢanları hava qaralandan sonra evlərinin 

kandarında arxadan vurub qətlə yetirir, ən yaxĢı halda isə 

vətəndən didərgin salır, ya da daxildə normal yaĢayıĢa, hətta bir 

tikə çörəyə möhtac qoyurdular. Dünya ictimaiyyəti qarĢısında 

ölkəsinin demokratik inkiĢaf yoluyla inamla irəliləməsi 

haqqında geninə-boluna xəyal-plov nağılları danıĢır, ölkə içində 

isə vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarını müdafiə etməli olan 

güc strukturlarını, təhlükəsizlik orqanlarını həmin vətəndaĢların 

baĢları üzərində “Domokl qılıncı” kimi həmiĢə hazır vəziyyətdə 

saxlayırdılar. Belə yerdə və dövrdə Petroni olmaq 

mümküdümü?  

Allah bilir, bəlkə də mümkündü. Allah bilməyinə bilir, 

amma o heç nə bilmir, bilmək də istəmirdi. Özündən baĢqa da 

heç kimsə olmaq fikrində deyildi. Geri dönüb yenidən jurnal 

stoluna yaxınlaĢır və torbacığı burnuna tutur. Dərindən nəfəs 

alıb, tozu tərtəmiz dağ havası kimi ciyərlərinə çəkir. BaĢını 
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kreslonun belinə atır. Ilğım yenə peyda olur. Gerçək dünyanın 

pərdəsi enir, xəyallar aləminin pərdəsi qalxır. TamaĢa zalında o 

özü və... 

... Petroni! Bir zamanlar Vifiniya əyalətinin prokonsulu və 

konsulu olmuĢ, bütün vəzifələrində tapĢırılan iĢlərin öhdəsindən 

ləyaqətlə gəlmiĢdi. Amma hər dəfə dövlət vəzifəsində müddəti 

bitəndən sonra cavanlıq illərində olduğu kimi, əyləncə 

dünyasına geri dönmüĢdü. Bu sahədə uğurları o dərəcədə böyük 

idi ki, səsi-sorağı imperatorun qulağına belə çatmıĢdı. Neron 

onu yanına dəvət edərək, istirahətinin təĢkili iĢini bütünlükdə 

ona tapĢırmıĢdı. Əyləncə naziri təyin etmiĢdi. Yüksək zövq 

sahibi olan imperatorun əhval-ruhiyyəsi üzərində qurulan 

həqiqi hakimiyyəti də elə o zamandan baĢlamıĢdı.   

Neron ondan sadəcə əyləncə xatirinə əyləncə istəmirdi. Ona 

insan kütlələrinin nəbzini tutmaq, onları daimi, total nəzarət 

altında saxlamaq gərəkdi. Görəndə ki, kütlələr arasında 

imperatora rəğbət azalır, məğrur Roma vətəndaĢlarının daim 

arzularıqları ən bahalı əyləncəyə - müharibəyə əl atırdı. Yaxud, 

görəndə ki, müharibə hamını bezikdirib – sülh bağlayırdı. Əhali 

qladiator döyüĢlərindən, sirk ustaları və sehrbazlardan cana 

doyanda yenilik axtarıĢları ilə çabalayır, gecə-gündüz gözünə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

yuxu getmir, nəhayət, hakimiyyətini qoruyub saxlamaq naminə 

ondan tələb olunan yeniliyi tapırdı. Məsələn, Ģəhərə od vurmaq, 

hamının diqqətini kənar, lazımsız iĢlərdən yayındırıb, ora cəlb 

etmək. Görün necə də parlaq və dəhĢətli mənzərədir – qədim 

sivilizasiya beĢiyi Roma od içində! 

Yaxud tamam baĢqa növ əyləncə. ġəhərdə qeyri-ənənəvi 

seksual təmayül tərəfdarları günü-gündən artırdı. Neron onların 

iĢtirakıyla kef məclisləri qurmaqdan həzz alırdı. ġəhərdə 

Ģayiələr gəzirdi ki, hətta o özü də onlardandı. Çünki həmiĢə 

yanında cavan, yaraĢıqlı oğlanları görmək olurdu. Beləliklə, hər 

gün yeni-yeni xəbərlər üzə çıxırdı. Getdikcə daha maraqlı... 

getdikcə daha iyrənc... daha amansız... daha murdar... Bir 

zamanlar dünyaya sivilizasiya iĢığı yayan Roma artıq 

alçalmıĢdı. Yaltaq, riyakar, yalançı, müftəxor, əyyaĢ olmuĢdu. 

Hamı bitib-tükənməyən Ģəxsi ehtiraslar girdabında çabalayırdı 

və Petroni getdikcə onların əsirinə çevrilirdi. TəĢkil etdiyi 

əyləncələrin günü-gündən murdarlaĢan imperator hakimiyyətini 

qoruyub-saxlamaq vasitəsinə çevriləcəyini bilmirdi. IĢə razılıq 

verərkən, bunara da razılıq verməmiĢdi.  

O, dözdü... çox dözdü. Lakin günlərin birində imperatora 

sui-qəsd cəhtində onu da ittiham etdilər. Neronun baĢqa 
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sevimlisi Tiqellin əlindən gələn hər Ģeyi etdi ki, ona ən ağır 

cəza verilsin. Lakin Petroni bir zamanlar ustadı Seneka kimi 

cəzanın nə zaman məktub Ģəklində əlinə yetiĢəcəyini 

gözləmədi.  

Həmin gün həmiĢəki vaxtında yuxudan durub səhər vannası 

qəbul edərkən, iti xəncərinin yüngül hərəkəti ilə venasını açdı. 

Qan axmağa baĢladı. O da sakitcə durub bir müddət tamaĢa 

etdi. Lakin çox keçmədi ki, yara yerini bərk-bərk sarıyıb 

qanaxmanı dayandırdı. Sonra Romanın hər yerindən keçmiĢ 

dostlarını, nə zamandan görüĢməyə vaxt tapa bilmədiyi 

tanıĢlarını baĢına toplayaraq, böyük ziyafət qurdu. Dünyanın ən 

dadlı və bahalı nemətləriylə hamını qonaq etdi, gənc Ģairlərin 

yonulmamıĢ Ģeirlərinə qulaq asdı, boĢ-boĢ söhbətlərə giriĢdi, 

Ģit-Ģit zarafatlar etdi. Sonra qullarının böyük hissəsini azadlığa 

buraxaraq, öz sərvətindən onlara pay ayırdı. Humanizminə görə 

nə vaxtdan bəri cəzalandırılmasını ertələdiyi bəzi qullara isə 

layiqli cəzalarını verdi.  

Bütün bunlarla yanaĢı, gün ərzində ara-sıra vanna otağında 

qapanaraq venasını açır, bir qədər qanını axıdır, sonra yenə 

sarğısını kip-kip bağlayırdı. Nəhayət, günün sonunda bütün 

qüvvəsini topladı və oturub Roma imperiyasının gəlmiĢ-keçmiĢ 
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ən mötəĢəm imperatorlarından biri Neronun pozğun 

təfəkkürünü, bəd əməllərini bir-bir təfərrüatı ilə qələmə aldı. 

Yazdığını həm imperatorun özünə, həm də neçə-neçə nüfuzlu 

insanlara, Ģəhərin özündə, əyalətlərdə yaĢayan keçmiĢ iĢ və 

əyləncə yoldaĢlarına göndərdi. Beləcə, həyatda hər Ģeydən 

yüksək qiymətləndirdiyi canıyla son zarafatını baĢa çatdırıb 

yatağına uzandı. Sarğısını son dəfə açıb gözlərini qapadı... 

Neron isə bu zaman hiddət içində dodaqlarını çeynəyirdi. 

Çünki Roma vətəndaĢları həmin vaxtlarda böyük Petroninin 

son məktubunu oxuyur, bütün dünyaya meydan oxuyan sevimli 

imperatorlarının həqiqi simasına bələd olurdular. Ölkədə bu 

vaxta qədər baĢ vermiĢ bir çox hadisələrin, üstü açılmamıĢ 

cinayətlərin real mahiyyəti yalnız indi üzə çıxırdı. Yalnız indi 

məlum olurdu ki, yüksək zövq və bilik sahibi kimi tanınan 

imperator əslində savadsızın, əyyaĢın, murdar əxlaqsızın biri 

idi. Demə, bu vaxta qədər onun qüsursuz həyatı, cahanĢümul 

fəaliyyəti haqqında ortaya atılan bütün tərcümeyi-hallar 

professional insanların ustalıqla hazırladıqları gözəl uydurma, 

uĢaq nağılı, boĢ təbliğatdı. Roma vətəndaĢları Petroninin 

məktubunu oxuyur, imperatorlarına getdikcə daha çox nifrət 

edirdilər.  
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Bunun qarĢısını almaq hətta onun kimi yarıallah hökmdarın 

belə imkanları xaricindəydi. KeçmiĢ əyləncə təĢkilatçısını həbs 

etmək üçün göndərdiyi xüsusi cəza dəstəsı evə yetiĢən zaman 

orda soyumuĢ və nədənsə simasına istehzalı təbəssüm qonmuĢ 

cənazədən baĢqa heç kimi tapa bilməmiĢdi. 

 

* Petrarka. Nəğmələr kitabı, 138-ci sonet (sətri tərcümə - 

E.K) 
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ЩЕКАЙЯЛЯР: 

 

Рцблцк гиймят  

Фярсиз 

Шор гыраьы, консерв габы, торт гутусу 

Думан 

Яждаща 

Мящялля йоллары вя сыныг дцймя ящвалаты 

Форс-мажор 

Престиж 

Гысаsы 

Эцлмяли йуху вя йа тоз ичиндя гачыш 
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Rüblük qiymət 

 

                                         Sevmək – bir-birinə baxmaq deyil, 

birlikdə eyni istiqamətə baxmaqdı. 

A. Sent-Ekzüperi 

 

 

  - Sona! 

  - Hı-ı-ı... - gözləri ona baxırdı, fikri isə uzaqlardaydı. 

  - So-na! 

  - Hı-ı... - hələ özünə gəlməmiĢdi. 

  - So-na-a-a! 

  - Nə var, nə istəyirsən? - diksinib, nəhayət, ġor qırağına 

qayıtdı. 

  - Kim yatıb, kim oyaq? 

  - Axmaq! Tərcüməni elə, tez. 

    ƏsəbləĢmiĢdi. Bayaqdan gözləri yol çəkirdi. Amma baxıĢları 

bu zaman oğlana dikilib qalıbmıĢ. O da bunu görürmüĢ və 

Allah bilir ağlından nələr keçirirmiĢ. Ġkiyerlik partada sağda o, 
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solda Ehtiram oturmuĢdu. Hirslə sol əlini yanağına dayadı, 

bununla da üzünün yarısı, özü də oğlana görünən tərəfi 

görünməz oldu. Bu tərəfdən də yanaqları od tutub yanmağa 

baĢlamıĢdı. Hərçənd qızdırması-filan elə bil ki yoxdu. 

Tənəffüsdə Ruqiyyə müəllimədən etdiyi xahiĢə görə əməlli-

baĢlı peĢman olmuĢdu... 

  -Ay qız, maman necədi, bacının toyuna hazırlaĢır? 

  - YaxĢıdı, sağ olun. Toya tək o yox, hamımız hazırlaĢırıq. 

Ruqiyyə müəllimə, xahiĢ etmək istəyirdim sizdən. BaĢım 

ağrıyır bir az. Bəlkə Ehtiramla boĢ sinif tapıb orda tərcümə 

edək bu gün?  

  - Siz niyə? Mən özüm tapıb, xəbər verərəm. 

  ... Yenə diksinib, xəyallar aləmindən ayrıldı. QarĢısına dəftər 

qoyulmuĢdu. Ġçihdə də cızma-qaraya oxĢar bir abzas yazı. 

  - Buyur, öz incə xəttini iĢə sala bilərsən. Bir də səndən xahiĢ 

edirəm mənə o cür axmaq-maxmaq sözlər deməyi tərgidəsən. 

Məktəbin ən yaxĢı oxuyan Ģagirdi necə axmaq ola bilər? 

  - Mən də səndən min dəfə xahiĢ eləmiĢəm mənə Sona xanım 

deməyəsən. Gül kimi adım var - Səbinə. Sona hara, Səbinə 

hara? Amma görürəm sənə normal deyilən söz kar eləmir. 

Neyləyim, məcbur oluram. YaxĢı oxumağın da axmaqlığa heç 
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bir aidiyyəti yoxdu. O qədər yaxĢı oxuyan axmaqlar var ki. 

Çatdı? Nə əcəb? 

  Dəftəri qarĢısına çəkib, oğlanın az öncə yazdıqlarını digər 

dəftərə səliqə ilə köçürməyə baĢladı. Artıq neçə gündü ki bu 

iĢlə məĢğuldular. Sinif rəhbəri Ruqiyyə müəllimə yeni təmir 

olunmuĢ Kimya kabinetini baĢdan-ayağa təzələmək fikrinə 

düĢmüĢdü. Sinif otağının divarlarından asılmıĢ bütün əyani 

vəsaitləri yenilənməliydi. Bu əsnada bəzi Ģagirdlərə də 

müəyyən iĢlər tapĢırılmıĢdı. Məsələn, atası təmir ustası olan 

bəzi uĢaqlardan boya ləvazimatları istəmiĢdi. Ehtiramdan isə 

Mendeleyevin tərcümeyi-halı, elmi fəaliyyəti haqqında böyük 

məqaləni rus dilindən çevirməyi xahiĢ etmiĢdi. Onu divardan, 

məĢhur kimyaçının portreti altından asacaqdı. Ġlin sonu 

yaxınlaĢdığına görə məktəbi bu il bitirməli olan, üstəlik bütün 

fənlərdən "əla" qiymət istəyən Ehtirm sinif rəhbərinin bu 

xahiĢinə, əlbəttə ki, yox deyə bilməzdi. Məktəbdə rus dilinin ən 

yaxĢı bilicisi olduğunu növbəti dəfə hamıya gəstərmək üçün də 

əlinə yaxĢı fürsət düĢmüĢdü. Odur ki, "böyük məmnuniyyətlə" 

demiĢdi. Ruqiyyə müəllimə də xəttinin çox pis olmasına görə 

Səbinəni özünə köməkçi götürməyi təklif etmiĢdi: 

  - Anası dəfələrlə mənimlə danıĢıb. Qızı Medinstituta qoymaq 
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istəyir. Amma Səbinənin Kimyaya, Biologiyaya marağı yoxdu. 

Sən maĢallah, yaxĢısan bütün fənlərdən, həm də dilli-

dilavərsən. Qıza bir az kömək elə, həvəsləndir. YoldaĢ kimi... 

sənin sözünə baxar, bilirəm, - Ehtiramın çaĢqınlığını görüb, 

həməncə əlavə etmiĢdi, - əlbəttə ki, köməyinə görə mən də 

medal məsələn həll olunanda çalıĢacam bəzi Ģeylər eləyim 

səninçün. 

  O gündən baĢlayaraq, hər iki Ģagird Kimya dərsindən azad 

edilirdi. Ehtiramla Səbinə sinif yoldaĢlarının, xüsusilə Nabatın 

qıyğacı baxıĢları altında arxa partaya keçirdilər. Oğlan tərcümə 

edir, qız isə çətinliklə oxuduğu ilan-qurbağa xətti böyük 

hövsələ göstərib, sədəf kimi muncuğa düzürdü. Bəzən elə 

günlər olurdu ki, oğlanla qızın xahiĢinə görə Ruqiyyə müəllimə 

onları baĢqa fənlərdən də azad edirdi. Bu günsə müəllimə 

nədənsə özü Ehtirama yaxınlaĢmıĢdı.  

  - Ġndi sizədi dərsim. Biz özümüzə baĢqa yer taparıq. Siz keçin 

Kimya kabinetinə. Sonra idman olacaq. Ġcazənizi almıĢam. 

Dərs ilinin sonuna az qalıb, bir az məhsuldar iĢləmək lazımdır. 

Səndən sonra o tərcümənin öhdəsindən gələn olmayacaq. 

Köməkçinə də demiĢəm, gözləyir səni. 

  Sonra da gülümsəyib az qala zorla otağa salmıĢdı... 
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  Gözlərini hələ də Səbinədən çəkə bilmirdi. Əvvəllər qətiyyən 

fikir vermədiyi bu qıza qarĢı bir neçə gün ərzində içində 

yarandığı hisslərdən heç özü də düz-əməlli baĢ aça bilmirdi. 

HəmiĢə ona varlı ailənin gülməĢəkər, dəymədüĢər qızı kimi 

baxmıĢdı. Anası tək ġor qırağının deyil, az qala bütün Ģəhərin 

qız toylarında ad qazanmıĢ məĢhur qarmon ifaçısı idi. Bir neçə 

dəfə məhəllərindən keçəndə ikimərtəbəli, dəbdəbəli evlərini 

görmüĢdü. Atası çox vaxt məktəbə qara "Qaz-24"ündə gətirirdi. 

Bəlkə bütün bunlara, ya da bilmədiyi daha nələrə görəsə 

məktəbdə direktordan tutmuĢ, bütün müəllimlərə qədər hamı 

xətrini çox istəyirdi. Sinifdə isə demək olar bütün oğlanlar ona 

vurulmuĢdu. Qızların yanında da böyük nüfuzu vardı. Bircə 

Nabatdan baĢqa. Nabat səkkizilliyi baĢqa məktəbdə bitirəndən 

sonra bura gəlmiĢ və nədənsə, gəldiyi ilk gündən Səbinəylə 

ulduzları barıĢmamıĢdı. 

Qız yan tərəfdən bir cüt gözün ona zilləndiyini bilsə də, heç 

halını pozmur, sakitcə iĢinə davam edirdi. Saçlarını yığmıĢdı. 

ġabalıdı rəngdə tellər açıq vəziyyətdə çiyninə qədər çatırdı. Bir 

yerə yığanda isə baĢında günbəzə oxĢayan balaca topa 

yaranırdı. 

  - Sona xanım, görürəm bu gün də saçını yığmaq üçün ġərq 
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arxitekturasının elementlərindən istifadə eləmisən. Amma 

deməliyəm ki, bu gümbəz forması üz quruluĢuna uyğun gəlmir, 

gözəlliyini artırmaq əvəzinə ona ciddi xələl gətirir. 

  - Yenə baĢladın gic-gic danıĢmağa? - Qız oğlanın sözlərindən 

sonra qıpqırmızı qızarmıĢ yanaqlarını gizlətməyə çalıĢdı. 

Üzünü yana çevirdi. Guya arxa tərəfdən saçının qaydasında 

olub-olmadığını yoxlamaq istəyirdi. "Gümbəz"inə əl gəzdirdi. 

Birdən oğlana tərəf döndü. Üzündə güclə seziləcək təbəssüm 

vardı. Amma elə bil ki, bu təbəssümə də qızartı çökmüĢdü.             

- Bax, əc-cəb eləmiĢəm! Yan, tökül! Buna bax, bəlkə istəyirsən 

mənə nəyin yaraĢıb-yaraĢmadığını səndən soruĢum? 

  Bu vaxt Nabatın qısa "padmalçiĢka" kəsilmiĢ qapqara saçları 

hardansa gəlib yadına düĢdü. Səbinənin nə soruĢduğu yadından 

çıxdı, çünki baĢqa maraqlı səhnələr də xəyalında canlandı.   

QonĢuları idi Nabat. Evdən məktəbə qədər yolun bir hissəsini 

çox vaxt bərabər gedib-gəlirdilər.Çənəsi də heç vaxt sakit 

durmurdu. BaĢı çıxan və çıxmayan mövzularda elə hey 

durmadan danıĢırdı. Bir əli də qısa saçlarında olurdu. Bəzən 

görürdün ki, yol gedə-gedə darağını çıxarıb həvəslə saçlarını 

darayır, sonra da baĢını o tərəf-bu tərəfə yırğalayıb, tellərini 

sanki bu yolla yerində oturdurdu. Birdən özünü belə bir fikirdə 
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tutdu ki, indi yanında oturan qız nədənsə heç onun yanında belə 

hərəkətlərə yol vermirdi. Görəsən niyə? Səbinənin uzun, 

Ģabalıdı saçları küləkdən dalğalanıb üz-gözünə dağılanda qız 

birə on qat gözəlləĢirdi. Bir dəfə heç olmasa, guya yanlıĢlıqla o 

yığılmıĢ saçlarını yanında açsaydı, sonra da ona tərəf baxıb 

gülümsəsəydi... 

  BaxıĢları qızın boynunda, qızıl sırğalı qulağında gəzdi. 

Xəyalında barmaqlarını qalın qaĢlarına, iri gözlərinə, bir-

birindən azca aralanmıĢ dodaqlarına toxundurdu. Birdən ona 

elə gəldi ki, yavaĢ-yavaĢ qıza doğru əyilir. "Dayan, nə edirsən? 

Bu səninçün Nabat deyil!" 

  - Sona! 

  - Mane olma. 

  - Sona bir dəqiqə dayana bilərsən? 

  Gözləmədiyi halda qız sözünə qulaq asdı. Qələmi dəftərin 

arasına qoyub, üzünü ona çevirdi. Səmimi təbəssümü vardı və 

sanki indi bir az əvvəlkinə nisbətən daha gözəldi. Yoxsa 

xəyalından keçirdiklərini hiss etmiĢdi və indi əlini atıb yığılmıĢ 

saçlarını açacaqdı onun üçün. Ehtirm nə deyəcəyini birdən-birə 

unutdu. Qız isə onu gözləyirdi. 

  - Ġcazə ver... e-e-e... icazə ver burnuna yavaĢca bir çirtma 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

vurum. 

  Beyninə gələn bu sözlərdən özü də pərt oldu. Qız isə əvvəlki 

mehriban təbəssümü ilə baĢını bulamağa baĢladı. 

  - Necə utanıb-qızarmırsan-e! Ay Allah, sən özün ağıl ver bu 

yazıq bəndənə. 

  Hof-f-f, yaxĢı qurtardi. Deyəsən, sözlərini növbəti zarafatı 

kimi qəbul eləmiĢdi. Buna da Ģükür. Ürəyi yavaĢ-yavaĢ yerinə 

gəlir, əhvalı düzəlirdi. 

  - Onda sənə Ģeir oxuyacam. Son Ģeirlərimdəndi, hələ heç kimə 

oxumamıĢam. Amma kimsəyə demə, yaxĢı? Bunu yaxınlarda 

jurnalların birinə çapa da verəcəm. Sonra gətirib sənə 

göstərərəm.  

  Qız yenə də iĢini dayandırmıĢdı. Amma bu dəfə heyrətlə 

oğlana baxırdı. Onun Ģeir yazdığını bir sinifdə oxuduqları bu on 

ildə ilk dəfə idi ki eĢidirdi. Ehtiram isə qürurlu anlarını 

bacardıqca uzatmaq fikrindəydi. 

  - Yox, gəl belə edək. Sən iĢini davam elə. Çünki bu gün nəsə 

çox az yazmıĢıq. Sonra problem çıxmasın. Mən də Ģeirimi 

vərəqə yazıb, sənə verərəm. BoĢ vaxtlarında oxuyarsan, yaxĢı? 

  Qızın yaraĢıqlı üzü ciddiləĢdi. Oğlan səbəbini anladı. Ġçinə xoĢ 

bir duyğu yayıldı. 
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  - Yenə qaĢ-qabağını sallama, Sona xanım. Ġndi burda durub 

deklamasiyaya baĢlasam, bayırda kimsə eĢidə bilər, tökülüĢüb 

gələrlər. 

  - Heç kim yoxdu dəhlizdə, - incikliyini gizlədə bilmədi qız. 

Amma nə fikirləĢdisə, yazısını qaldığı yerdən davam etməyə 

baĢladı. Dodaqaltı elə mızıldandı ki, oğlan eĢidə bisin. - 

Ġstəmirəm, lazım deyil sənin heç nəyin. 

  Ehtirm isə artıq dəftər vərəqinə mümkün qədər aydın xətlə 

yazmağa baĢlamıĢdı. Səbinənin Ģeiri ilə belə maraqlanacağını, 

doğrusu, gözləmirdi. Ədəbiyyat dərslərində heç vaxt xüsusi 

fəallığı ilə seçilməmiĢdi. Bəlkə burda Ģeirə yox, onun özünə 

maraq vardı? Artıq neçə gündü ki, onu narahat edən bu suala 

cavab tapmağın vaxtı yetiĢmiĢdi deyəsən. Qoy nə olur, olsun. 

Vərəqi ona ötürdü. Sonra da heç nə olmayıbmıĢ kimi, 

Mendeleyevin tərcümeyi-halını götürdü. Guya onu oxumağa 

baĢladı. Gözləri isə altdan-altdan qızda idi. Səbinə yazdığını 

güclə də olsa oxuyur, hərdən dodaqları qaçır, bəzən də üzündə 

heyrət ifadəsi yaranırdı.         Nəhayət, bitirdi. Vərəq əlidə 

qalmıĢdı. Onunla nə edəcəyini bilmirdi, deyəsən. 

  - Əladı! Doğrudan sən yazmısan? 

  - Səninlə zarafatım var? 
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  Qız bu dəfə, yox, gülümsəmədi, əməlli-baĢlı güldü. Özü də 

həvəslə, ürəkdən. Heç ondan zərrə qədər də utanıb-eləmədən. 

BaxıĢları toqquĢdu. Səbinə elə baxırdı ki, az əvvəl özünə 

verdiyi suala o dəqiqə cavab tapıldı. Ona baxan gözlərdə adicə 

maraq yox, qat-qat böyük, qat-qat ciddi nəsə vardı. Birdən-birə 

Səbinəni öz ovcunda hiss etdi, həm də elə bil istədiyi zaman bu 

ovcunu bağlaya bilərdi. Nə dəbdəbəli evləri, nə qara "Qaz-24", 

nə də bütün ġor qırağının məĢhur qarmonçalan anası ona 

kömək edə biləcəkdi. Bu cür gözlərlə ona baxan qız heç özü də 

kimlərdənsə yardım istəyəcək adama bənzəmirdi. Çünki həmin 

ovucda özünü deyəsən çox yaxĢı hiss edirdi. 

  Bəli, qız deyəsən doğrudan da çəkinib eləmirdi. Qorxmurdu 

ki, nə zamandan bəri hamıdan gizlədiyi hisslərini Ehtiram 

gözlərindən oxuya bilər. Artıq vecinə deyildi ki, məktəbin bu 

ən yaxĢı oxuyan oğlanına münasibəti hamıya məlum olandan 

sonra utandığından adam arasına çıxa bilməz. Çünki bu zaman 

qızı düĢündürən tamam baĢqa Ģeylər vardı. Görəsən bu cür 

əlaçı, istedadlı, xarici görünüĢünə görə də sinif yoldaĢlarından 

kəskin fərqlənən oğlanın Nabat adlı o yüngül qızla nə yaxınlığı 

ola bilərdi? Axı onda xoĢagəlimli heç nə yoxdu. Dərslərini pis 

oxuyurdu. Dərsdən kənar vaxtlarda özünü pis aparırdı. Ara-sıra 
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oğlanlarla dava eləməyi də vardı. Belə qız Ehtiram kimi 

oğlanın necə xoĢuna gələ bilərdi? Bəlkə heç xoĢuna gəlmirdi? 

Sadəcə qonĢu olduqlarına, məktəbə bir yerdə gedib-gəldiklərinə 

görə aralarında bir balaca yaxınlıq yaranmıĢdı, vəssəlam. Bu 

zaman Nabatın tənəffüslərdə saçlarını darayarkən Ehtiramın 

ona necə baxdığı yadına düĢdü. Yox, bu cür baxıĢlar çətin ki, 

"balaca yaxınlıq" nəticəsində yaransın.Çox istərdi ki, indi 

yanında Mendeleyevin həyatını tərcümə edən bu oğlan heç 

kimə deyil, tək ona həmin gözlərlə baxsın.Hətta bunun üçün nə 

lazımdısa etməyə də hazırdı. Amma... Nabatın rahatlıqla 

oğlanların yanında özünə bəzək-düzək verməsi, üz-gözünə 

makiyaj çəkməsi kimi ədəbazlıqlar ona əlçatmaz görünürdü. 

   Ehtiramın son sözlərini güclə eĢitdi. 

   - Əgər unutmasam, sabah sənə daha bir Ģeirimi gətirəcəm. 

   Zəng çalındı. Ruqiyyə müəllimə otağa daxil olanda hər ikisi 

ayaq üstə idi. Ehtiram masanın üstündəki broĢuru, tərcümə 

dəftərini yığıĢdırıb, çantasında yerləĢdirirdi. Qıza isə deyəsən 

nəsə olmuĢdu. Saçı ilə, daha doğrusu "gümbəz"i ilə məĢğuldu. 

Birdən əllərini yanına saldı və oğlanın gözü qarĢısında 

"gümbəz" dağıldı. Uzun saçlar dalğa-dalğa ləpələnib çiyinlərə 

düĢdü. Səbinə azacıq baĢını tərpədib, tellərini hamarladı. Sonra 
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da müəlliməsinin qarĢısından keçib, qapıya doğru getdi. Amma 

sinif otağından çıxmazdan əvvəl bir anlığa dönüb geri baxdı. 

Oğlanın gözü hələ də onda idi. Tez çevrilib az qala qaça-qaça 

otaqdan çıxdı. 

    Ehtiram özünü ələ alıb, sinif rəhbərinin qapıya doğru 

istiqamətlənmiĢ təəccüblü baxıĢlarını özünə yönəltdi. 

   - Bu gün cəmi iki abzas tərcümə edə bildik. Səbinənin baĢı 

yaman ağrıyırdı. Həm də mətnin ən çətin yerindəyik. DolaĢıq, 

mürəkkəb cümlələr var. Ona görə mən də bir az ağır iĢləməli 

oluram ki, səhv-filan olmasın. 

   Ruqiyyə müəllimə Ģagirdinin gözlərinə baxmağa çalıĢırdı. 

Ehtiram da bunu hiss edirdi. Göz-gözə gəldilər. Sinif rəhbərinin 

siması birdən-birə ciddiləĢdi.  

   - Düz deyirsən, asan mətn deyil. Amma çalıĢmaq lazımdı ki, 

rübün sonuna qədər hazır olsun, - jurnalı açıb oğlanın soyadını 

tapdı və qarĢısındakı xanaların birində "5" yazdı. - Bəs qız 

necədi? Sözünə baxmırsa, baĢqasıyla dəyiĢə bilərsən. 

   - Hələ ki narazılığım yoxdu. Lazım olsa, deyərəm. Əksinə, 

məncə son zamanlar Kimyaya marağı artmağa baĢlayıb. 

Mendeleyevin həyatından maraqlı hadisələri Azərbaycan 

dilində oxuduqca, heyrətlənir, bəzən əlavə suallar verir. Bu 
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marağını qiymətləndirmək pis olmazdı. 

Ruqiyyə müəllimə gülümsünüb, jurnalda qızın soyadı 

qarĢısındakı xananı göstərdi. Orda üç yerdə "5" vardı.  

  - Narahat olma, ona da qiymət yazmıĢam. 

 

***  

   Dərslər qurtarmıĢdı. Məktəbin həyətindən çıxanda hiss etdi 

ki, Səbinə arxasınca gəlir. Geri döndü. Doğrudan da qız iti 

addımlarla ona yaxınlaĢırdı. Özü də sözlü adama oxĢayırdı. 

Bəlkə nə vaxtdan bəridir ondan gözlədiyi sözləri nəhayət 

səsləndirəcəkdi? "Ehtirm, bilirəm mənə qarĢı olan duyğularını. 

Mən də sənə biganə deyiləm və bunu da heç kimdən gizlətmək 

fikrim yoxdu. Odur ki, rahat-rahat münasibətlərimizə davam 

edə bilərik". Xəyali sözlərlə reallıqda səslənənlər bir-birinə 

qarıĢdı: 

   - Ehtiram... - yaxınlıqda dayanmıĢ Nabata tərəf baxdı. Onun 

və bir çox baĢqaların gözləri onlara dikilib qalmıĢdı, - yadından 

çıxarma... e-e-e... Ģeiri, - deyib, rəfiqələri ilə birlikdə uzaqlaĢdı. 

   Yenə əvvəlki utancaq, ətrafdakı adamlardan çəkinən, üz-

gözündən dəymədüĢərlik yağan qız geri qayıtmıĢdı. Halbuki, az 

əvvəl sinifdə tamam baĢqa insan vardı. Bəzi qızların Bakı 
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küləkləri kimi bir anın içində 180 dərəcə dəyiĢmələrini heç yerə 

yoza bilmirdi. Amma bu haqda çox düĢünməyə imkanı olmadı. 

Nabat yenə saçlarını daraya-daraya ona yaxınlaĢır, bic-bic 

gülürdü. 

   - Nədi, heç nə edə bilmədin? Ay yazıq uĢaq. YaxĢı, yaxĢı, 

niyə qızarırsan, oğlan? Hər Ģeyi baĢa düĢürük. 

   - Kənardan sözlərini eĢidən olsa, mən heç, xalqın qızını 

biyabır edərsən. 

   - Belə de-e-e! Görəsən xalqın qızı niyə biyabır olmalıdı, 

oğlan? Ayıb söz dedim bəyəm? 

   - YaxĢı, bəsdi çərənlədin. Sənə dil çatdıra bilməyəcəm bu 

gün. Onsuz da kefim yoxdu. 

   - Hə-ə-ə, kefini kim xarab eləyib, oğlan? 

   Söz tapa bilmədi. Qeyri-ixtiyari gülümsündü. Nabat oğlanın 

üzündəki təbəssümü görüb həvəsləndi. Ġki gülüĢ bir-birinə 

qarıĢdı. Sonra qız özünün həmiĢəki boĢ-boĢ söhbətlərindən 

birinə baĢladı. 

   Məhəlləyə az qalmıĢdı. Yolun bu yerində iki nəfərin güclə 

sığıĢdığı, ona görə də demək olar həmiĢə kimsəsiz qalan dar 

cığır gedirdi. Hər dəfə özünə söz verirdi ki, bu yerə çatmamıĢ 

yolu burulub baĢqa yerdən getsin. Hər dəfə də Nabat məhz bu 
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yerdə söhbəti ilə onu çəkə-çəkə az qala zorla dar cığıra salırdı. 

   - Görürəm axır vaxtlar bizim tərəflərə heç baxmaq istəmirsən 

Nədi, təzə süpürgə gələndə, köhnəsi yaddan çıxır, hə? 

   - Süpürgə niyə olursan? Gül kimi qızsan. Məktəbdə neçə 

oğlan tanıyıram ki, gözlərini səndən çəkə bilmirlər. 

   Nabat dayandı və Ehtiramın da qolundan tutub saxladı. Ətraf 

kimsəsiz idi.  

   - Deyirsən gül kimi qızam? Bəs o gülü iyləmək istəmirsən, 

oğlan? 

   Qollarını boynuna doladı. Dodaqlar birləĢdi. Artıq oğlanı 

saxlamaq mümkün deyidi.     Dodaqlar qızın yanaqlarında, 

boynunda gəzdi. Əlləri isə əvvəlcə belində... sonra yavaĢ-yavaĢ 

aĢağı düĢməyə baĢladı. Bu zaman qız özünü araladı. 

  - Heç bilmirəm Kimyadan neynəyim. Rübün axırıdı, jurnalda 

isə bir dənə "2"dən baĢqa qiymətim yoxdu.Evdəkilər yenə ətimi 

ĢiĢə çəkəcəklər. 

   Güc-bəla özünə gəlməyə baĢlayirdı. Nəhayət, söhbətin nədən 

getdiyini anlayıb, fikrə getdi. 

  - Xəttin necədi? 

  Sanki bayaqdan bu sualı gözləyirdi qız. 

  - Necə olacaq? O köməkçinin xəttindən min dəfə yaxĢı! Necə 
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bəyəm? 

  - Onda narahat olma. Bir Ģey fikirləĢərik. 

  Bir azdan Nabat əyin-baĢını səliqəyə salır, dağılmıĢ saçlarını 

böyük həvəslə darayırdı. Ehtiram isə bir neçə addım kənarda 

quruyub qalmıĢdı. DonmuĢ gözlərini qızdan çəkə bilmirdi. 

  - Ġstəyirsən öz Ģeirimi oxuyum sənə? Əzbərdən... 

  Bu dəfə Nabat bir anlığa olsa da yerində donub qaldı. Sonra 

birdən Ģaqqanaq çəkib güldü. 

  - DüĢ qabağıma görüm. Buna bax, Ģair çıxıb mənimçün. 

  Məhəllədə oğlan qapılarına çatıb dayandı. Qız yanından 

keçərkən addımlarını yavaĢladı. 

  - AxĢam 6-da çörəyə gedəcəm. Öz cığırımızla. Bax gör, çıxa 

bilsən gələrsən ora. -   Gülümsədi, - yaxĢı, paka. Ağzını bağla, 

milçək girər. 

   UzaqlaĢdı. Oğlan baxıĢları ilə qızı evlərinə ötürdü. Sonra... 

bildiyi ən pis söyüĢü söyüb, özünə artıq neçənci dəfə söz verdi 

ki, bundan sonra məktəbdən evə və geriyə tək gedib-gələcək.  

 

                                                                                                                      

1989-cu il. 
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Fərsiz 

 

Təhlükənin üzünə cəsarətlə və soyuqqanlıqla baxmaq özünü 

ondan qorumağın ən yaxşı üsuludur.  

                                                                                                                            

C. Lebbok.     

 

 

Hava qaralır, məhəllədə isə futbol hələ davam edirdi. Bu 

günkü görüĢ həmiĢə keçirilən oyunlara bənzəmirdi. Ona görə 

yox ki, ġor qırağında məhəllələrarası keçirilən yarıĢlarda 

qələbələri ilə ad qazanmıĢ məĢhur komanda tamam yeni 

oyunçulardan yığılmıĢ bir yığın VII sinif Ģagirdinə uduzurdu. 

Ona görə ki, bu Ģagirdlər komandasının tərkibində ġakirin özü 

oynayırdı. O ġakir ki, arxasında dağ kimi yeddi qardaĢı 

durmuĢdu və çoxu da içəridə oturub çıxmıĢdı. O ġakir ki, 

qorxudan heç kim ona güldən ağır söz deyə bilmirdi. Futbol 

oynayan zaman isə yanından topla sakitcə keçmək 

mümkünsüzdü. Ya badalaq verib yerə yıxacaqdı, ya da 

yıxılmaq istəmirdinsə, topu xoĢluqla özün ona 
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verməliydin.Neçənci sinifdə oxuduğunu heç kim düzəməlli 

bilmirdi. Çünki məktəbə getməklə arası yoxdu, neçə il eyni 

sinifdə qalmıĢdı. Ona görə də müxtəlif yaĢ qruplarına aid 

komandaların tərkibində oynayırdı. Kim yarıĢda qələbə 

qazanmaq istəyirdisə, haqqını verib komandasına cəlb edirdi. 

Heç kim də qorxusundan ağız-bağıza verib nəyisə sübut etməyə 

giriĢmirdi. Bu gün də oyundan əvvəl məlum olmuĢdu ki, sən 

demə ġakir VII sinifdə oxuyurmuĢ.   

Vüqar elə bil birdən hiss etdi ki, artıq böyük hesabla 

uduzurlar. Elə bil birdən yadına düĢdü ki, öz məhəllələrində, 

hətta qapılarının ağzında oynayırlar və o da ġor qırağının ən 

güclü oyunçusu kimi ad qazanıb. Kapitanı olduğu komandanın 

demək olar bütün oyunçuları özü də daxil olmaqla artıq neçə 

illərdir ki, professional Ģəkildə futbolla məĢğuldurlar. 

Serebrovski qəsəbəsindəki stadionda Ağa müəllimin rəhbərliyi 

ilə məĢq edirdilər. 

Budur, top yenə ondadır. QarĢısında duranların hamısı isə 

oyunçu yox, özü demiĢkən “odunçu” idilər. Ikisini asanlıqla 

keçdi. Bu zaman ani olaraq gözünə istehzalı təbəssüm sataĢdı. 

Belə təbəssüm yalnız bir nəfərdə ola bilərdi. Yox, daha topu 

ona verib sonra yalandan qəzəblə baĢını bulamayacaqdı.  
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Gözlərinə inana bilmirdi. Top irəlidə idi, qalırdı ona 

çatmaq. Indicə ġakir arxada qalacaqdı. Budur, lap az qalıb...  

Amma, yanə alınmadı. Bir göz qırpımında ayaqları bir-

birinə dolaĢdı. Üzüqoylu yerə yıxıldı və aydın oldu ki, bu dəfə 

də möcüzə baĢ verməyəcək. 

- ġakir, olmadı da!  

QanamıĢ dizini tutaraq mızıldana-mızıldana ayağa qalxdı. 

Hamı yerində dayanmıĢdı. Hər kəsə sözsüz aydın idi ki, cərimə 

zərbəsi olmalıdır. Topu ələ keçirmiĢ ġakir isə heç arxaya 

dönmədən cavabını verdi. 

- Ağlama qızbibi kimi. Heç nə olmayıb. Istəyirsən söy 

padnoĢka verəni. – QarĢısında Ģalban kimi quruyub qalmıĢ 

rəqib komanda oyunçularını rahatlıqla keçib, qapıya zərbə 

vurdu. Sonra da təkbaĢına “qo-o-ol” qıĢqıra-qıĢqıra topu gətirib 

meydançanın mərkəzinə qoydu. – Dörd nol uduruq. Dördünü 

də mən vurmuĢam. BaĢlaya bilərsüz. 

Vüqar yoldaĢlarına: 

- Ancaq pasla oynayırıq, - deyib, topu ötürdü. 

Bir neçə ötürmədən sonra ġakiri də arxada qoyub rəqibin 

qapısına yaxınlaĢdılar. Sonuncu dəfə topu Vüqara verdilər, o da 

var qüvvəsiylə qapıya zərbə vurdu.  
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Top düz yuxarı doqquzluğa sancıldı. “Qol” səsləri bütün 

məhəlləni baĢına götürdü. YoldaĢları onu təbrik edirdilər. 

Gözucu əsas rəqibinə tərəf baxdı. ġakir heyrət içində onları 

təpədən-dırnağa süzürdü. Oyun mərkəzdən baĢladı. Artıq 

yoldaĢları da həvəslənmiĢdilər. Hamı anlamıĢdı ki, bu cür 

komandanı da udmaq mümkündür.  

Birdən Vüqargilin küçə qapısı açıldı. Səlim kiĢi ağır-ağır 

keçıb taxta skamyada oturdu. Bir az əvvəlki hadisə Vüqarın 

yadına düĢdü. Atası o cür yerə dəyməsini görsəydi, mütləq 

tanımadığı ġakirin üstünə cumacaq, ürəyini sakitləĢdirmək 

üçün hələ da bir-ikisini də çəkəcəkdi boynunun ardına. Sonra 

ġakir nə edəcəkdi, bir Allah bilir, bir də “dağ kimi yeddi 

qardaĢ”ı. 

Axsamağa baĢladı. YoldaĢlarına yaralı dizini göstərib 

oyundan çıxdı, yerinə baĢqasını saldı. Keçib atasının yanında 

oturdu.  

- Niyə çıxdın? – Səlim kiĢi tərs-tərs ona baxırdı. 

- Heç, dizimdə zədə var. Bayaqdan güclə oynayırdım. 

- Niyə, belə vacib düĢüb? – artıq gözünü oyundan 

çəkmədən danıĢırdı. 
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- O balacaboy oğlanı görürsən? YaxĢı oyunçudu. Dedim 

zədəli olsam da, uĢaqlara bacardığım qədər kömək eləyim. 

Səlim kiĢi “hə-ə-ə” deyib, daha böyük maraqla oyunu 

izləməyə baĢladı. Bütün diqqəti “balacaboy”da idi.  

Çox keçmədi ki, daha bir nəfər üzü üstə asfalta yıxıldı. 

Səlim kiĢi o dəqiqə iki barmağını ağzına salıb var gücü ilə fit 

çaldı. Məhəllədə çoxları fitini tanıyırdı. Bilirdilər ki, Səlim kiĢi 

də vaxtilə yaxĢı futbolçu olub və o, əgər fitdəyirdisə, deməli 

boĢ yerə deyil.  

- PadnoĢka. On bir vurmağa haqquvuz var. Yüz faiz, - 

əliylə balacaboyu göstərirdi. 

ġakir isə heyrət içində gözlərini döyürdü. 

- Nə, on bir? 

- Həri, çisti podnoĢka idi. Heç o yan-bu yanı yoxdu. 

Bir anda üzündəki təəccüb yox oldu, yerinə qəzəb gəldi. 

- Alə, sən kimsən vabĢe burda atdanıb-düĢürsən? Davay, uç 

burdan, nə qədər sağ-salamatsan. 

Səlim kiĢi balacaboyun ağzından çıxan sözlərdən bir anlığa 

duruxub qaldı. Nə edəcəyini bilmədi. Qeyri-ixtiyarı yanında 

oturmuĢ oğluna baxdı. O, baĢını aĢağı salmıĢdı, qımıldanmırdı. 
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- Koppay oğlu, nöĢ mıxlanmısan yerüvə? Görmürsən qoz 

boyda uĢaq atovun abrını bükdü ətəyinə? 

Oğlundan səs çıxmırdı. 

- Yediyün çörək burnundan gəlsin, - deyib, ayağa qalxdı. 

- Ata, lazım deyil... 

Səlim kiĢi ġakirə yaxınlaĢdı. Iki əliylə baĢından tutub 

yuxarı qaldırdı. Ayaqları yerdən üzülən ġakir çığırmağa 

baĢladı: 

- Burax... bu-rax... bu-rax-x-x, - səsi get-gedə xırıldamağa 

baĢlayırdı. 

Səlim kiĢi əllərini buraxan kimi ġakir yerə dəydi. Sonra 

cəld qalxıb qonĢunun qapısına qədər qaçdı və orda durub 

qulaqlarını ovuĢdurmağa baĢladı. 

- Asdırıcıyəm səni! Asdımasam, ves mirdə məndən əclaf 

adam yoxdu... Asdırıcıyəm! 

Səlim kiĢinin ona tərəf gəlmək istədiyini görüb, yenə 

yerindən götürüldü. Məhəllənin axırına qədər qaçıb tini 

buruldu. Bayaqdan yerində durub baĢ verənlərə tamaĢa edən 

digər uĢaqlar topu da götürüb, iki-bir, üç-bir dağılıĢmağa 

baĢladılar. Səlim kiĢi oğlunun yanına qayıtdı. 
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- Mən də güvənirəm ki, oğul böyütmüĢəm. Çətin günümdə 

mənə arxa-dayaq olacağ. Demə fərsizin birini böyütmüĢəm. 

Daha səninlə bacuvun nə fərqi oldu mənimçün? 

Vüqar baĢını qaldırdı. Üzü qızarmıĢ, gözləri dolmuĢdu. Bir 

dəfə kiprik çalsaydı, göz yaĢları yanaqlarını isladacaqdı. 

- Çox Ģeydən xəbərin yoxdu, ata. Mən də durub o cür eləyə 

bilərdim. Amma sabah... 

Qəfil üzünü alıĢdıran sillə sanki onu dərin yuxudan ayıltdı. 

- Görərik nə olacaq sabah! 

 

***  

 

Birinci dərs qurtaran kimi ev dəftərini hamının “saxlama 

kamerası” adlandırdığı sinif Ģkafına atıb, məktəbdən qaçdı. Bir 

də məhəlləyə çatanda dayanıb, tövĢüyə-tövĢüyə ətrafına 

boylandı. Küçə bomboĢdu. Yuxarı məhəlləyə qalxdı. Burda da 

heç kəs yoxdu. Gümanı yalnız bir yerə gəldi. Elektrik 

transformatoru yerləĢən boĢ sahəyə yaxınlaĢanda addımlarını 

yavaĢıtdı. Bəli, bütün məclis burdaydı.  

Hamının gözü ona zillənmiĢdi. Ən böyük qardaĢ ən 

kiçiyinə tərəf əyildi. 
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- Bu onun yetimi döyür?  

Kiçik qardaĢ istehza ilə gülüb baĢıyla “Hə” iĢarəsi verdi. 

- Bura bax, Vüqar qədeĢ. Atovun iĢləri Ģuluğdu-ya-a. Özü 

də yaman Ģuluğdu!  

Bu sözlərdən sonra Vüqara sanki hardansa əlavə güc gəldi. 

Bir az da cəsarətlənib yeddi qardaĢa yaxınlaĢdı. Onlarla bir qol 

uzunluğu məsafəsində dayandı. YaxĢı bilirdi ki, bu cür 

yaxınlığın axırı adətən pis qurtarırdı. 

- Nə iĢiniz varsa, mənimlə görün! 

 

***  

 

Səlim kiĢinin iĢdən qayıdan vaxtıydı. Vüqar bayaqdan neçə 

dəfə küçəyə çıxmıĢdı. Amma atası hələ görünmürdü. Keçib 

divanda oturdu. Yenə sabahkı oyun haqqında düĢünməyə 

baĢladı. Az əvvəl dostları ilə qərara gəlmiĢdilər ki, sabah 

ġakirin komandasıyla revanĢ oynasınlar. Özü də bu dəfə onların 

məhəlləsində. Bayaqdan götür-qoy edirdi ki, oyunu necə 

qursun. Ayrı-ayrı futbolçuların texniki ustalığına əsaslansın, 

yoxsa kollektiv oyun? 
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Atası içəri girdi. Yerindən atılıb cəld ona yaxınlaĢdı. KiĢini 

elə gözdən keçirməyə baĢladı ki, sanki üzünün hər cizgisini 

görmək, yoxlamaq istəyirdi. 

- Nə oldu, fərsizin biri fərsiz? Sabah-sabah deyirdün. 

Gələndə hamısını transfarmatorun yanında gördüm. Düz 

qabağlarından keçib getdim. Əl uzatsaydım gözlərini bir 

deĢiydən çıxarardım. Birinin duxu çatmadı yaxın gəlsin. 

Cınqırlarını da çıxarmadılar.  

Pencəyini asılqandan asdı. Gözucu oğluna nəzər saldı. 

- Üz-gözünə nə olub? Yenə məktəbdə qızlarla 

cırmaqlaĢmısan? 

- Hə... Yox... bu gün idman dərsində yaxıldım, boĢ Ģeydi. 

- Daha Ģit-Ģit hırıldamaq niyə? Lap matıĢkə olmusan, mən 

ölüm! 

Onu baĢdan-ayağa çulğamıĢ sevincini heç cür gizlədə 

bilmirdi. Beynində sabahkı oyunu necə qurmaq qərarı da 

qətiləĢmiĢdı birdən-birə. Kollektiv oyundan əlbəttə ki istifadə 

etmək, amma ayrı-ayrı oyunçuların texniki imkanlarını da 

unutmamaq! ġakirlə növbəti dəfə təkbətək qalacağı anı artıq 

indidən səbirsizliklə gözləməyə baĢlamıĢdı. Bu dəqiqə özünü 
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nəinki ġor qırağında, hətta bütün dünyada ən qüvvətli futbolçu 

hesab edirdi.  

                                                                                                                                  

1989      

         

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

ġor qırağı, konserv qabı, tort qutusu 

 

Heç bir riyakarlıq sevgi varsa – onu uzun  

müddətə gizlədə, yoxdursa – yalandan göstərə bilməz. 

F. Laroşfuko 

 

Xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq hələ də ġor 

qırağından ayrıla bilmirdi. Ləpələr bayaqdan suyun üzündə 

ləngər vuran boĢ konserv qabını sahilə çıxarmaq istəyirdi. 

Sahilin irili-xırdalı daĢları isə sanki sinəsini irəli verib torpağın 

təmizliyini gölə sahilyanı kəndlərdən tökülən ən müxtəlif 

tullantılardan qorumaq istəyirdi. Onsuz da sahildə böyük 

zibillik qalaqlanmıĢdı. Nə vaxtdan bəridir bu tərəflərə heç bir 

zibil maĢını batıb qalmaq təhlükəsiylə yaxın durmurdu. Lakin 

ġor bu tullantılardan, onların kiçikcik nümayəndəsi olan əzik-

üzük, çirkli, paslı dəmir qabdan əməlli-baĢlı bezmiĢdi deyəsən. 

Hər uğursuzluqdan sonra ləpələr geri çəkilir, özünə yeni qüvvə 

toplayıb, güclü həmləylə üstünə zəli kimi yapıĢıb qalmıĢ 

murdar zibili sahilə, sahilin bir neçə addımlığında yerləĢən 

qəbiristanlığa sarı itələyirdi. Görünür, ona öz yerini göstərmək 

istəyirdi.  
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Hövsələsi çatmadı. Konserv qabını uzunburun 

ayaqqabısının ucu ilə ehmalca suyun üzərindən kənara çəkdi. 

Sahildə dabanı ilə üstünə çıxıb bütün ağırlığını iĢə saldı. Qab 

bütöv halda yumĢaq torpağa batdı. Üstünü də yaxĢıca basdırdı 

ki, ümumiyyətlə, heç görünməsin. Yalnız bundan sonra bir 

qədər rahatladı. Qol saatına baxdı. Natavanın iĢdən qayıdan 

vaxtıydı. Asta-asta yoxuĢu üzü yuxarı, tramvay dayanacağına 

tərəf qalxmağa baĢladı. Axır vaxtlar kənddən Ģəhərə iĢləməyə 

gedənlərin sayı xeyli artmıĢdı. Hamısı da geriyə məhz 

tramvayla qayıdırdılar. Həm nisbətən ucuz, həm də rahat, 

avtobuslardakı sıxma-boğmasız olurdu.   

Yanından keçdiyi evin hasarı qurtaranda uzaqda, 

qəbiristanlığın darvazası yanında bir neçə oğlanın sallağı 

oturduğunu gördü. HəmiĢə yığıĢdıqları yerdi. BaĢının hərəkəti 

ilə salamlaĢmaq yersizdi. Həm məsafə uzaqdı, həm də hava 

qaraldığına görə, onsuz da baĢ hərəkətini heç kim 

görməyəcəkdi. Səsinin yoğun yerinə salmaq isə istəmirdi. Eləcə 

bir əlini yuxarı qaldırdı və əks tərəfdən də eyni cavabı görəndən 

sonra keçıb getdi. Daha bir neçə addım atmıĢdı ki, qarĢıda 

hündürdaban ayaqqabıların asfalta dəyib çıxardığı cingiltili 

səslər eĢidildi. Natavan olmalıydı. Addımlarını yeyinlətdi. Bu 
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dəm xarici avtomobilin siqnal verib, yanından böyük sürətlə 

Ģütüyüb keçməsinə elə də fikir vermədi. Sadəcə, ağ rəngli 

maĢının sükanı arxasında parıldayan bir cüt göz havanın 

qaranlığında iĢıq salan bir cüt ulduz kimi istər-istəməz diqqətini 

çəkdi. Sürücü, deyəsən, zənci idi. Qara, qısa qıvrımsaçlı kəllə 

aĢağı salınmıĢ qapı ĢüĢəsindən kənara baxır, diĢlərini ağardırdı. 

Bəlkə də heç zənci deyildi? Nə çoxdu öz qara 

qıvrımsaçlılarımız.  

Çox düĢünməyə imkan olmadı. Natavan qaranlıqda peyda 

olmuĢdu. Qız qarĢısındakı oğlanı görüb, tez baxıĢlarını xarici 

maĢının getdiyi istiqamətdən çəkdi. Elçinin beləcə önündə 

birdən-birə peyda olmasını gözləmirdi deyəsən. Amma 

pərtliyini hər vəchlə gizlətməyə çalıĢırdı. Bunu da asanlıqla hiss 

etmək olurdu.  

- Sən yenə gəlmisən? Axı mən o gün... 

- Ay qız, əvvəlcə axĢamın xeyir olsun. Bir Allahın salamını 

ver, hal-əhval elə, ondan sonra döĢə canıma nə qədər istəyirsən. 

Az öncə qalxdığı yoxuĢla indi aĢağı enirdilər.  

 

- Bax, mən ciddi deyirəm. Çıxma qabağıma. Özü də gör 

harda? Məhlənin girəcəyində. Ora bax, uĢaqların gözü bizdədi. 
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Əsgərlikdən heç bir həftə deyil gəlmisən, amma bütün kənddə 

cürbəcür söz-söhbət gəzir.  

- Natavan xanım, xahiĢ edirəm sakit ol. Onlar öz 

uĢaqlarımızdı. Özü də söz gəzdirən uĢaqlar deyillər. Narahat 

olmaya bilərsən. 

Qız nə cavab verəcəyini bilmədi və bir neçə dəqiqəlik 

susdu. ġor qırağındakı məhəlləyə yaxınlaĢmıĢdılar. Ətrafda heç 

kim gözə dəymirdi. Qız ora-bura boylanıb kimsənin olmadığına 

əmin olandan sonra yerində durdu. Əvvəlcə ġora, sonra onu 

artıq bezdirmiĢ oğlana baxdı. 

- Mənə bax. Gəl açıq danıĢaq. Nə istəyirsən məndən? Əgər 

fikirləĢirsən ki, biĢirə biləcəksən, çox nahaq. Bilməyəcəksən. 

Yəqin çatdırıblar sənə ki, telestudiyada iĢləyirəm. Gündə yüz 

nəfər səndən... – susdu, yenə ġora baxdı. Göl sakit-sakit 

ləpələnir, heç onları dinləmirdi də. Bir qədər sakit tonda davam 

etdi, - sənin kimisini görürəm. MəĢhur adamlar, teatr, kino 

artistləri, rejissorlar o tərəf-bu tərəfimə dolaĢırlar. Səhvimi 

boynuma alıram, o gün səni bir az yumĢaq qarĢıladım. Dedim 

əsgərlikdən təzə gəlmisən, birdən-birə könlünü qırmayım. 

BağıĢla, bilməzdim ki belə qanmazsan, özün heç nəyi baĢa 

düĢməyəcəksən. Uzun sözün qısası, açıl baĢımdan, bildin? Elə 
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bilmə ki, qardaĢımla salamməlekin var, vəssəlam. Artıq 

ovcunun içindəyəm. Bir sözümə bənddi ki, baĢını bədənindən 

ayırsın. BaĢa düĢdün? Xudafiz!  

Elçin baĢını aĢağı salıb durmuĢdu. Dikdaban ayaqqabıların 

taqqıltısı get-gedə uzaqlaĢır, eĢidilməz olurdu. Durduğu 

yerdəcə çarəsizlikdən dabanı ilə torpağı qazımağa baĢladı. 

Qazdı, qazdı və baĢını qaldırıb səsini eĢitdiyi, amma üzünü 

görmədiyi gölə tərəf baxdı. Sonra yenə qazdı, qazdı... və yenə 

baĢını qaldırıb az qala gölə yapıĢmıĢ qəbiristanlığa tərəf baxdı. 

BaĢ daĢları görünürdü, amma səsləri çıxmırdı. Dönüb getdi. 

Məhəllə uĢaqları bayaqkı yerlərindən dağılıĢmamıĢdılar. 

Çay dükanının yanında yaĢayan Tahir də nədənsə burda idi. 

- O-o-o, kimi görürəm? Təzə dembel qədeĢimizə eĢq olsun! 

Yallah, - sallağı oturanlar ayağa qalxıb, bir-bir əl verdilər, - kef-

əhval? 

- Sağ ol, Tahir, Ģükür Allaha! 

Tahir onu baĢdan-ayağa süzdü. Müasir dəbli geyimi, 

deyəsən, onu bir qədər təəccübləndirmiĢdi. Məhəllə uĢaqlarına 

oxĢamırdı heç. Sonra öz geyiminə gözucu nəzər yetirdi: plaĢ 

malından Ģalvar, ətəklərini Ģalvarın üstünə saldığı ağ köynək və 

ayaqlarında yay ĢapĢupları. Öz-özünə gülməyi tutdu. Qara 
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ebonitdən düzəldilmiĢ doqquzdənəli təsbehini Ģaqqıldadıb, yenə 

sallağı oturdu.. 

- Görürəm, pis döyürsən, maĢallah. Çəkib gəldin, əcəb 

elədin. KiĢinin heç kimə borcu qalmasın gərək. Bu əsgərliyi də 

üstümüzə borc kimi yükləyiblər də... çarəsi nədi, gərək verək.  

Araya sükut çökdü. Altdan-altdan hamını nəzərdən 

keçirirdi. Kimisi bıçaqla oynayır, kimisi balaca uĢaqlar tək 

çubuqla yer eĢələyir, kimisi də papiros tüstülədirdi. Laçınlılar 

məhəlləsindən bir-iki nəfəri çıxmaq çərtiylə hamını yaxĢı 

tanıyırdı. HəmiĢə onları özünə yaxın hesab etsə də belə 

gətirmiĢdi ki, burda uĢaqlarla beləcə birlikdə sallağı oturmağa 

heç vaxt hövsələsi çatmamıĢdı. Onlardan fərqli olaraq, ayaqları 

da buna öyrəncəli deyildi. 

- Tahir, məni bağıĢla, baĢım yaman ağrıyır. Gedim 

dərmandan-zaddan, görüm nə tapıram. 

Yenə hamı ayaq üstə idi. 

- Nə olar? – üzündə təbəssüm yarandı, - hökümət 

bağıĢlasın, biz kimik ki? Amma istəsən, bizdə də baĢağrısı üçün 

bir Ģey tapılar-a... 
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Əlini döĢ cibinə atdı. Nazik köynəyinin üstündən kibrit 

qutusu görünürdü. Sonra yanındakı uĢaqlara baxdı. Həməncə 

ona “Kazbek” dənəsi ötürdülər. 

- Sağ ol. Bilirsən ki, həvəskarı deyiləm. 

- Onda xoĢ getdin. 

Elçin uzaqlaĢandan sonra uĢaqlar yenə diz üstə çökdülər. 

 

- ġamil, bizim bu tıq-tıq xanım, diyəsən, oğlanı barmağına 

dolayır axı! Onun Ģəhərdə yekəqarınlarla hansı hoqqalardan 

çıxmağı, hələ ki, bir yana qalsın. Vaxtı gələr, onu da razbirat 

eləyərik xoĢqeyrət qardaĢıyla. Amma indi kənd uĢağını belə 

obijat eləməyi heç yaxĢı döyür. Belə çıxır ki, baĢqalarına olar, 

məhlə uĢağına çatanda olmaz? Bizim panyatkamızda belə 

Ģeylər zapadlodu. Slujbadan təzə gəlib. Elə eləmək lazımdı ki, 

baĢağrısının dərmanı tapılsın. Gördüz o meymuna oxĢayan necə 

keçdi yanımızdan? Park Kirova dəyərsən. Ordakı kafedə, lap 

içəridə bir otaq var xudmani. Girərsən pramoy ora. Qabağını 

xozeyin kəssə, adımı verərsən. Sonrasını da özün bilirsən. 

Çatdı? 

- Arxayın ol! – ġamil əlindəki bıçağı qatlayıb cibinə qoydu. 
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- Amma bax ki, çox səs-küy çıxmasın. Xozeyin yad adam 

döyür, öz inəyimizin balasıdı. Qıza da çox bənd olma. Sonra 

bəyoğlanımız bəyənməz. 

- Olmadı ki... ləzzəti qaçdı gül kimi iĢin. 

Ikisi də gülümsədi. 

- Onda yavaĢ-yavaĢ, bala-bala, xırda-xırda. Yeri bilinməsin. 

Razılıq iĢarəsi aldı. 

 

***  

 

TanıĢ səs fikrini yayındırdı.  

- Salam, Elçin. Nə var, nə yox, necəsən? Nə oldu sənə 

birdən-birə? Neçə gündü gözə dəymirsən. Heç demirsən birdən 

kimsə darıxa bilər.  

Al yanaqlarında günəĢin Ģüaları bərq vururdu. Amma sol 

gözünün altı daha çox qızarmıĢdı elə bil... 

- Gözünə nə olub? 

- A-a-a, bunu deyirsən? - əlini düz qızarmıĢ yerə apardı və 

ardınca qara gün eynəyini güzünə taxdı, - qaqaĢın iĢlərədi də, 

əlini dinc saxlamır. Fikir vermə, özündən danıĢ. Instituta 
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getmiĢdin? Mən bilən jurnalistikaya daxil olandan sonra 

əsgərliyə getmiĢdin axı? 

- Elədir... 

- Bura bax, niyə ayaq üstə söhbət edirik? Gəl gedək bizə. 

Evdə heç kim yoxdu, darıxıram tək. Papayla mama bağdadı, 

qaqaĢ da reysdə. Oturub rahat-rahat danıĢarıq, keçən günləri 

yada salarıq. O gün sinif qızlarından bir neçəsini görmüĢəm. 

Hamı səni soruĢurdu. Yadından çıxmayıb ki? Bütün məktəb 

tədbirlərini birlikdə hazırlayırdıq. Qızların bədii rəhbəriydin. 

Bütün oğlanların da paxıllığı tuturdu sənə. Ha-ha-ha...  

Oğlanın qoluna girdi. 

- Tərpən görüm. Deyəsən bitmisən asfalta. 

Bir neçə gün ərzində Natavanda baĢ verən dəyiĢiklikdən 

heç nə anlaya bilmirdi. Nə edəcəyini götür-qoy edir, gördüyü 

tamam yeni münasibəti müxtəlif yerlərə yozmağa çalıĢırdı.  

- Bəlkə lazım deyil? Oğlanı gözləyirəm...  

- Nə oğlan-bazlıqdı? Etiraz qəbul olunmur. Mənimlə 

gedəcəksən, vəssəlam! Özü də bax beləcə, qol-qola gedəcəyik. 

Qoy bütün məhlə uĢaqları görsünlər, yanıb tökülsünlər. 

Oğlanın, nəhayət, yerindən tərpəndiyini görüb tez ona tərəf 

sığındı. 
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- O gün iĢdə qanımı bir az qaraltmıĢdılar. Özün bilirsən də, 

olur. BağıĢla, borcluyam yanında. Eybi yox, borclu borclunun 

sağlığın istər. Niyə dinmirsən? Yoxsa Natavan yadından çıxıb 

bir-iki gün ərzində? Bir vaxtlar nə oyunlardan çıxırdıq, 

yadındadı?  

Oğlan gedə-gedə gah ayağının altına, gah da ġora baxırdı. 

Məhəlləyə çatanda birdən ona elə gəldi ki, gölün ləpələri 

böyüməyə, həyəcanlanmağa baĢladı. Suyun rəngi də getdikcə 

qızarırdı elə bil. Gölün qırmızıya çalan suları sahili hər tərəfdən 

əhatələyirdi. DöyülmüĢ insanın gözünü əhatələyən qızartı 

kimi... 

Bir də ayıldı ki, Natavan yenə qolunu çəkir. 

- Nə oldu, yenə mıxlandın asfalta? Tərpən! 

- Natavan, gələ bilməyəcəyəm. BağıĢla... 

- Adə, nə oldu sənə birdən-birə? Gəl görüm. Necə yəni gələ 

bilməyəcəyəm? 

Qız deyəsən əməlli-baĢlı təĢviĢə düĢmüĢdü. Ikiəlli oğlanın 

qolundan yapıĢıb dartıĢdırırdı. Nəhayət, dözməyib sərt 

hərəkətlə qolunu çəkdi. Natavan onun gücü qarĢısında çarəsiz 

qalıb, bir qədər kənara çəkildi. Yazıq-yazıq boynunu büküb, 

durdu. Utanmasaydı, yəqin elə bu dəqiqə yalvarmağa da 
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baĢlayacaqdı. Son dəfə qızın həmiĢəkindən daha artıq 

pudralanmıĢ üzünə, gözünün yanını və altını əhatələmiĢ 

qızartıya nəzər saldı. Heç nə demədən çevrilib getdi. Həməncə 

arxadan əsəbi çığırtı eĢidildi: 

- Gəlmirsən, heç gəlmə. Maymağın biri maymaq! 

Ağır-ağır yoxuĢu qalxıb tinə çatdı. Yenə qəbiristanlığın 

darvazası yanındı məhəllə uĢaqları oturmuĢdular. YaxınlaĢıb 

əvvəlcə Tahirlə, sonra qalanları ilə görüĢdü. Tahir dodaqaltı 

qımıĢırdı. 

- AxĢamın xeyir, qədeĢ. MaĢallah, yaxĢısan bu gün. 

Görürəm iĢlərin düzəlib deyəsən. Kefin kökdü. DanıĢ görək, 

təzə xəbərdən-zaddan nə var, nə yox. ġəhərdə nələr olur? 

Tələbə adamsan, oralara çox gedib-gəlirsən.   

Natavanın ona münasibətində baĢ verən kəskin dəyiĢiklik 

hələ də beynini məĢğul etdiyindən, suala elə-belə, xala-xətrin 

qalmasın deyə cavab verdi: 

- Elə bir təzə xəbər yoxdu. Amma Kirov parkında kafedə 

bir zəncini otaqların birində tutub asıblar. ġəhərdə indi hamı 

ondan danıĢır. 

- YaxĢı görək! Niyə görəsən? Kimin yemi artıq düĢüb ki, 

belə qudurğanlıq eləyir? 
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Getdikcə fikri dağılır, bayaqkı hadisənin təsirindən 

qurtulurdu. 

- Nə bilim. DolaĢıq iĢdı. Deyirlər guya kafedə qızla 

tutublar. Amma mən inanmıram. Orda nəsə baĢqa ciddi məsələ, 

bəlkə də siyasi bir Ģey var. Bu Ģayəni də yalandan atıblar 

ortaya. Camaatın fikrini yayındırmaq üçün.  

- Həri, elə sən deyəndi, - Tahir o dəqiqə razılaĢdı, - bu 

camaatın baĢını aldatmağa nə var-e? Ġki nəfər kənara çəkilib 

pıç-pıç eləyən kimi, o dəqiqə hamı qulaqlarını Ģəkləyir. 

Tahirin yanında durmuĢ oğlan bıçağı ovcuna vura-vura 

söhbətə qoĢuldu. 

- Mən də ordan-burdan bəzi Ģeylər eĢitmiĢəm o məsələ 

haqqında. Deyirlər guya ki, əvvəlcə bıçaqla vurublar, sonra 

asıblar. Belə söz eĢitməmisən?  

Tanıdı ġamili. Özünü itirdi, nədənsə. Heç özü də bilmədi 

niyə. Birdən-birə cavab verə bilmədi. Amma çaĢqınlığını 

məhəllə uĢaqlarına göstərmək istəmirdi. Zorla da olsa özünü 

toparlamalı idi.   

- Hə, eĢitmiĢəm. Deyirlər əvvəlcə ürəyindən bıçaqlayıblar, 

sonra asıblar. 

- Hə-ə-ə, belə de də! 
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Gözünü ġamildə çəkə bilmirdi. Beyni qarma-qarıĢıq 

fikirlərlə doldu birdən-birə. Hardansa cürbəcür suallar yarandı. 

Görəsən onlardan bəzilərini elə indicə ġamilə verə bilərdimi? 

Amma sükutu yenə Tahir pozdu. 

- ƏĢĢi, indi nə fərqi var, vurub asıblar, yoxsa elə-belə 

asıblar? Əsas odur ki, Ģəhərimizdəki havayıyeyən 

meymunlardan birini cəhənnəmə vasil eləyiblər. Düz deyil, 

qədeĢ? - əlini açıb, ona tərəf uzatdı, - vur gəlsin, mənim 

adamımsan.  

Əlini ovcuna toxundurdu. Amma gözlərini hələ də 

ġamildən çəkə bilmirdi. Bu dəfə də Tahir iĢə qarıĢdı. 

- QədeĢ, yaxĢı də, biz gedək bala-bala. BaĢqa yerdə səndən 

yaxĢı olmasınlar, uĢaqlar gözləyirlər. Yoxsa bol-bol söhbət 

eləyərdik, canımçun.  

GörüĢüb ayrılarkın, döĢ cibindən tütün hissəsi xeyli 

uzadılmıĢ “Kazbek” dənəsini çıxarıb ovcuna qoydu. 

- Tut. Kefinə düĢər birdən. Olur da, Ģeytanın iĢini bilmək 

olmaz. Lazımun olmasa, canun sağ olsun, tulla getsin. Qoy bir 

zibilimiz də əksik olsun. 

Oğlanlardan kimsə o biri ovcuna kibrit qutusu dürtdü və 

hamı üzü yuxarı çıxmağa baĢladılar. Onların ardınca xeyli 
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baxandan sonra birdən yadına düĢdü ki, evə getmək üçün o da 

həmin bu yoxuĢu qalxmalıdır. Amma ayaqlarının yorğunluğunu 

indi elə bil daha çox hiss etməyə baĢlamıĢdı. Odur ki, geriyə, 

üzüaĢağı düĢdü. Yorğun ayaqlar onu öz-özünə aparıb bir neçə 

gün əvvəl durduğu yerə - ġorun sahilində suların içinə atılmıĢ 

iri daĢ parçalarının üstünə çıxardı. 

Ləpələr keçən dəfəki kimi ayağının altındakı daĢlara dəyib, 

ətrafa sakitləĢdirici səs yayırdılar. SakitləĢmək. Indi ona ən çox 

lazım olan bu idi. Bir qədər əvvəl ġamilə, Tahirə verə bilmədiyi 

suallara cavab tapmaq üçün bütün kənddə ġorun sahilindən 

daha yaxĢı yer tapmaq olmazdı. Gözləri suyun səthində gəzirdi. 

DüĢüncələri isə uzaqlarda, son günlərin hadisələri baĢ verən 

yerlərdə: Natavanın evi yanında, Kirov parkında, 

qəbiristanlığın darvazası yanında. Bircə ġorun sularında 

bayaqdan tənbəl-tənbəl üzən bu boĢ tort qutusu... Diqqətini 

yayındırırdı. Biskvitin qırıntılarından və kremdən ləkə-ləkə 

olmuĢ karton qutu çevikliklə ləpələrin üstündən adlayır, heç cür 

sahilə çıxmaq istəmirdi. 

Bütün həvəsini toplayıb əyildi. Qutuya doğru uzananda 

əlindəki papiros dənəsi az qala suya düĢəcəkdi. Ayağa qalxmalı 

oldu. Bayaqdan əlində nəsə saxladığını büsbütün unutmuĢdu. 
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Indi həmin “nəsə”yə baxır və düĢünürdü ki, deyəsən, onun üçün 

də bu zibili dadmağın vaxtı gəlib çatmıĢdı. Papirosu yandırıb 

dərindən qullab vurdu. Tüstü içinə doldu və bu zaman... 

boğazının yoluna elə bil kibrit vurdular. Nəfəs borusu alıĢıb-

yanmağa baĢladı. Ikiəlli boğazından yapıĢdı. QaĢımaq, nəfəs 

yolunu yırtmaq, tüstünü bayıra çıxartmaq istədi. Alınmadı. Içi 

əməlli-baĢlı yanırdı. Qəfildən öskürək tutdu və bu öskürək onu 

xilas etdi. Tüstü qırıq-qırıq bayıra Ģıxmağa baĢladı. Çox 

öskürdü... Bütün narahat sualları gözlərindəki qızartı ilə 

birlikdə damla-damla tökülüb ġorun sularına qarıĢdı...  

Öskürək kəsiləndən sonra daĢların üstündən endi. 

Boynundakı dırnaq yerlərinin ağrısını yalnız indi duydu. Özünü 

əməlli-baĢlı cırmaqlamıĢdı. Amma belə ağrıların hayında 

deyildi. Yola çıxmaq üçün bir-iki addım atıb, yenə geri 

boylandı. Tort qutusu gölün üzərində ləpələrlə oynayır, sanki 

uzaqdan ona baxıb, gəl-gəl deyirdi. Əslində geri qayıtmaq, 

qutunu çıxarıb zibilliyə tullamaq, bununla da ġorun təmizliyini 

bərpa etmək də olardı. Amma çox yorulmuĢdu. Son bir neçə 

gün onu əməlli-baĢlı əldən salmıĢdı. Ayaqları artıq sözünə 

baxmırdı. Odur ki, dərindən köks ötürüb bu tərəflərin o qədər 
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də təmiz olmayan havasını ağzınacan ciyərlərinə doldurdu. 

YoxuĢu üzüyuxarı qalxmağa baĢladı. 
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Duman 

 

Təmiz vicdan - ən yaxşı yastıqdır. 

Q. İbsen 

 

 

Səhər tezdən ġor qırağında yuxudan duranlar həyətə çıxan 

kimi yerlərində mat-məətəl donub qalırdılar. Ətraf qatı 

dumandı. Ilin bu vaxtında belə duman bu həndəvərlərdə nadir 

hadisə sayılırdı. Odur ki, fövqəladə təbiət mənzərəsini görənlər 

tez gtdib görməyənləri də Ģirin yuxudan oyadır, zorla həyətə 

çıxarırdılar. Həyətə çıxanların bir qismi o dəqiqə 

gördüklərindən heyrətə gəlib, gözlərini ovuĢdura-ovuĢdura 

ayılırdılar. Bəziləri isə özlərini ağappaq yuxunun içində hiss 

edirdilər. Əgər yaxınları olmasaydı, yəqin, elə həyətdəcə uzanıb 

yarımçıq qalmıĢ yuxularına davam edərdilər. Amma iĢ vaxtı 

yaxınlaĢırdı. Bir azdan hamı əl fənərlərinin sarımtıl-qırmızı 

zolaqları ilə dumanı yara-yara iĢə tələsəcək və çoxlarını da 

yalnız bir sual düĢündürəcəkdi: “Ġlin-vədənin bu vaxtında belə 

duman xeyirliyədimi görəsən?”  
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***  

 

Faiq müəllim səhər qaçıĢını bitirib evə tələsirdi. Ġkinci saat 

dərsi vardı və gecikməyi də heç xoĢlamırdı. Həm də bu gün 

illik yekun qiymətləri yazmalıydı. Bəzi pis oxuyan Ģagirdlərin 

valideynləri tezdən gəlib onu axtara bilərdilər. 

- Dayan! Kimsən? 

Sahə müvəkkili Mayılın səsini tanıdı. Artıq neçə gündü ki, 

məhəllədə fırlanırdı. Xüsusilə, doktor XankiĢinin evi 

həndəvərində. Elə bil onların həyət-bacasına qarovulçu təyin 

etmiĢdilər adamı. 

- YoldaĢ kapitan, mənəm, Faiq, - deyib, əlindəki fənəriylə 

qarĢısını iĢıqlandırdı. 

Müvəkkilin yekə bədəninin cizgiləri üzə çıxdı. Amma sifəti 

qatı dumandan yaxĢı görünmürdü. Deyəsən müvəkkil də 

qarĢısındakını düz-əməlli görə bilmirdi. O da fənərini 

yandırmalı oldu. IĢıq zolaqları müəllimin üstündə eninə-

uzununa xeyli gəzdi, üst-baĢında yaxĢıca axtarıĢ apardı. 

- Ə-ə-ə, Faiq, yenə lüt-ətcəbala küçələri ölçürsən? Sən daha 

bizdə bir tikə abır-həya qoymadın. Ə-ə-ə, neçə dəfə demiĢəm, 
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qaçmağa çıxanda əyninə əməlli-baĢlı paltar geyin. Bu qadın 

reytuzuna oxĢayan nazik finkayla olmaz. Kənd yeridi bura, 

adamlar səndən Ģikayət eləyirlər. 

Müəllim deyəsən bu sözlərə öyrəncəli idi. Sakitcə çevrilib 

yoluna davam etmək istəyirdi ki, Mayılın səsi yenə onu saxladı. 

- Faiq məllim, bir dəqiqə, - yaxınlaĢıb qolundan tutddu, - nə 

vaxtdandı ki, oğru peyda olub buralarda. QonĢun XankiĢi 

doxtor var-a, aeraport yolunun o tərəfindəki bağ sahəsinin 

qabağına üç maĢın kubik töküb, hasarı qaldırmaq istəyir. 

Amma kimsə dadanıb, gecələr bir-bir, iki-iki bala-bala aparır. 

Özünün dediyinə görə kimsə bu məhlədəndi. Əgər Ģübhəli 

birisini görsən, xahiĢ eləyirəm xəbər verəsən. BaĢqa cür 

çıxmasın-e... qanunçuluğun keĢiyində durmağa kömək eləmək 

hər komunistin borcudu, düz deyil?  

- YoldaĢ kapitan, bu nə sözdü? Əlbəttə ki. BaĢ üstə! Nəsə 

bir Ģey görüb-eĢitsəm, o dəqiqə çatdıraram. 

Bu sözlər səslənər-səslənməz fənərin iĢığı söndü. Sahə 

müvəkkilinin yoğun gövdəsi dumanın içində yox oldu. Faiq 

müəllim də yoluna davam etdi. Həyət qapısına çatıb içəri 

keçmək istəyirdi ki, qonĢuluqdan eĢidilən oğrun səslər onu bir 

anlığa dayandırdı. Az əvvəl sahə müvəkkilinin dedikləri yadına 
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düĢdü. Qulaq vermək qərarına gəldi. Bəlkə doğurdan da 

qonĢularından biri oğrudu, onunsa həmiĢəki kimi heç nədən 

xəbəri yoxdu. 

- Ġki kisə götürdüm, gələ, bu da pulu. Necə danıĢmıĢdıq, - 

iki qapı o tərəfdə yaĢayan Rafiqin səsiydi. Nə qədər astadan 

danıĢmağa çalıĢsa da, tanımaq olurdu. 

- Allah cibüvə bərəkət versin! – cavabı verən də 

qapıqonĢusu, ərzaq dükanlarına mal daĢıyan ekspeditor 

Mahmud idi. 

- Mahmud, üç kisə qoydum maĢına. Pulunu sabah dükana 

gətirib çatdıraram, - tələsik, bir az da pəltək danıĢığı doktor 

XankiĢini o dəqiqə tanıdırdı. 

- Bu nə sözdü, doktor? Allah cibüvə bərəkət versin! 

Daha bir neçə tanıĢ olmayan adamların qırıq-qırıq 

danıĢığından sonra növbə ilə maĢınlar iĢə düĢdü və növbə ilə də 

səslər kəsilib dumana qarıĢdı. Faiq müəllim göz-gözü 

görməməsindən istifadə edib, qapıqonĢusu ilə azacıq 

zarafatlaĢmaq fikrinə düĢdü. Səsini bir balaca yoğunlaĢdırdı. 

- Mahmud, dayan! 

Həyətə keçməyə hazırlaĢan qonĢu elektrik vurubmuĢ kimi 

yerində donub qaldı. Sonra ətrafına boylanmağa baĢladı. Amma 
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ətraf ağappaq sakitliyə bürünmüĢdü. “Lənət sənə, kor Ģeytan!” 

deyib dərin bir nəfəs buraxdı, ardınca da güc-bəla birtəhər 

udqundu. 

- YoldaĢ kapitan... Mayıl, sənsən?  

Nə cavab gəldi, nə də bir ins-cins göründü. 

- A kiĢi, niyə dinmirsən? Un istəyirsən? Qurbandı sənə 

bütün dükanların unu. Bir yerdə az oturub-durmuĢuq bəyəm? 

Sən mənim canım, bir mübarək səsüvü çıxar. Bax, ürəyim 

xəstədi, indi bir Ģey olar, qalaram üstüvə, böyük günaha 

girərsən. Yaxın gəl, bugünkü reysin Ģirnisini sənə verəcəm. 

Gələ, tut bunu.   

- ... 

- Nədi, azdığ elədi? Allah özü səni doydursun. YaxĢı, gələ 

bunu... 

QonĢunun duman içində uzanmıĢ əli elə havada qalmıĢdı. 

Ona yazığı gəldi. 

- Mahmud, mənəm, Faiq.  

Ağır bədənin dəmir qapıya dəyib çıxardığı gurultulu səs 

ətrafa əks-səda salan kimi Faiq həyətə girdi. “Eybi yox, ağlı 

baĢına gələr. Gələn dəfə nəsə bir Ģey istəyəndə, özünü naza 

qoymaz”. 
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***  

 

XankiĢi maĢını qaraja salıb, fənəri götürdü. Küçəyə çıxdı. 

Ətrafı nəzərdən keçırırdı. Birdən yaxınlıqdakı səsdən diksindi: 

taq-taq... taq-taq...  

Əmralı dayı yenə məhəllə uĢaqlarının cırıq ayaqqabılarını 

təmir edirdi. “Sən öləsən, bu qoca da lap baĢdan xarab olub. 

Yay bilmir, qıĢ bilmir, soyuq bilmir, isti bilmir. Elə öz iĢindədi. 

Qazandığı yenə bir pul olsaydı, dərd yarıdı. Qəpik-quruĢ. Çox 

vaxt heç qəpik-quruĢ da vermirlər, amma yenə öz iĢindən 

qalmır”. 

- Əmralı dayı, salamunəleyk. Necəsən? Əmralı dayı, dünya 

görmüĢ adamsan. Belə duman buralarda axırıncı dəfə nə vaxt 

olub? Belə birtəhər dumandı-ye. Adamın canına vicvicə salır 

elə bil.   

Dumanın içindən ağır, xırıltılı səs gəldi. Sanki dünyanın o 

tərəfindən gəlirdi. 

- Cırmağa bezim yox, sındırmağa qozum! 

XankiĢi əlini yelləyib, onunla hal-əhval etmək fikrinə 

düĢdüyünə peĢman oldu. Fənərinin iĢığını ətrafda gəzdirməyə 
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baĢladı. QonĢusu Rafiqin tanıĢ elədiyi adam gəlməliydi. Neçə 

gündü ki, iĢlədiyi 3 saylı Sabunçu xəstəxanasına yaĢlı bir qadın 

daxil olmuĢdu. Fərli-baĢlı baxanı yoxdu. Arvad günü-gündən 

hamının gözü qarĢısında əriyib gedirdi. O gün Rafiq məhəllədə 

qarĢısına keçib cavan bir oğlanla tanıĢ elədi və məlum oldu ki, 

həmin arvadın oğludu. Oğlan tanıĢ olan kimi baĢladı yalvar-

yaxar eləməyə ki, bəs anasının vəziyyəti ağırdı, xəstəxanada isə 

ondan çox istəyirlər. Yazığı gəldi və cərrahiyyə əməliyyatı 

üçün hazırda mövcud olan ən aĢağı qiyməti dedi. Bu günə 

danıĢmıĢdılar. Duman da burdan çıxdı. Indi gərək qapının 

ağzında dayanıb, o gələnəcən gözləsin. Hələ gələcək-

gəlməyəcək, o da düzəməlli bəlli deyildi. Rafiqin tapĢırdığı 

adam ondan artıq olmazdı ki! 

Fənərin iĢıq zolağında kimsə göründü. Yanından keĢdiyi 

evlərin nömrələrinə baxırdı. XankiĢini qapının qarĢısında görən 

kimi iri addımlarla yaxınlaĢıb, uzaqdan əlini görüĢmək üçün 

irəli uzatdı. Az qala ikiqat əyilib təzim etməyi də unutmadı.  

- Hə, necə oldu, bir qərara gələ bildin?    

Oğlan qoltuq cibindən zərf çıxartdı. 
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- Burda dediyinizdən bir qədər azdı. Vallah, ha çalıĢdım 

istədiyinizi toplayam, alınmadı. Bu saat çətin vəziyyətdəyəm, 

kirayə qalıram... 

- Bilirəm, bilirəm... keçən dəfə demiĢdin. Arvadın da 

hamilədi. Neçə baĢ uĢağın var, iĢ yerin də pisdi, maaĢı azdı. 

Amma sən də məni baĢa düĢ. Bunun baĢ həkimi var, zavotdeli 

var. Nə bilim, medsestrası, dava-dərmanı. Mən kiməm, adi 

cərrah. Amma yenə özün bil. 

Oğlan XankiĢinin zərfi götürmədən fırlanıb getmək 

istədiyini görüb, yenə əlini cibinə apardı. Ikinci zərfi çıxartdı. 

XankiĢi zərfləri üst-üstə qoyub razılıqla gülümsündü. 

- Bax, indi düzəldi. 

- Bilirsiz, anam çox zəifləyib. Qorxuruq ki, əməliyyat 

uğursuz nəticələnər, - sanki dumanlı, sərin hava öz təsirini 

göstərmiĢdi. Səsi güclə çıxır, titrəyirdi... 

- Arxayın ol! Allaha Ģükür, birinci dəfə deyil ki? Hər Ģey 

yaxĢı olacaq, narahat olma. 

XankiĢi oğlanın üzünə bir də gülümsünüb həyətə girdi və 

arxadan darvazanı cəftələdi. 

 

***          
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ElĢad atasının addım səslərini eĢidib, bacısı ilə söhbətini 

yekunlaĢdırdı. 

- Deməli, razılaĢdıq. Sən baĢlayırsan. 

- Qorxma, yüz faiz gedəcəyik. 

XankiĢi evə girib divanda yerini təzəcə rahatlamıĢdı ki, 

Aygün qaça-qaça gəlib yanına sıxıĢdı. 

- Papa, sinif rəhbərimiz məktəbə çağırıb. Sinfin ĢüĢələrini 

təmizləməliyik. Hardasa bir-iki saatlıq iĢdi, tez gedib gələrəm.   

- Qaxıl otur evində. Bu məlimlər də qəribə adamlardı-ye! 

Bizim vaxtlarda məktəbin bütün təsərrüfat iĢlərini bunun üçün 

xüsusi iĢə götürülən adamlar görərdilər.Nə bilim, zavxozlar, 

xadimələr, qarovulçular. Indi hər Ģeyi atırlar 16-17 yaĢlı 

uĢaqların üstünə. Bilmək olmur, Ģənbə-bazar günlərini hökumət 

öz vətəndaĢlarına istirahət üçün verir, yoxsa bunlara xidmət 

göstərmək üçün?  

- Papa, yaxĢı da! Bütün qızlar gəlicey-e. Özü də ElĢadla 

gedəcəyəm. O, həm bəzi iĢlərimizdə kömək edəcək, həm də 

sonra birlikdə qayıdarıq. 
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XankiĢi çevrilib oğluna tərəf boylandı. Bilirdi ki, onun bu 

cür gətir-götür iĢlərlə arası yoxdu. Amma bu dəfə nədənsə baĢı 

ilə razılıq iĢarəsı verdi. Çarəsi qalmadı. 

- YaxĢı, gedin. Amma düz bir saatdan sonra sizi evdə 

görüm. Gedəndə yekə fənəri götürün. Bayırda göz-gözü 

görmür. 

ElĢad nə vaxtdandır ki, sinif rəhbəri Faiq müəllimgilə 

getmək istətirdi. Bacısının məktəbi bitirməsinə hələ bir il vardı, 

o isə bu il qurtarırdı və yekun qiymətlərinin necə olacağı Faiq 

müəllimdən çox asılı idi. Onunsa bəzi fənlərdən qiyməti aĢağı 

idi. Çoxdandır cib xərcliyindən qəpik-qəpik yığıb düzəltdiyi 

puldan müəlliminə bir ĢüĢə konyak, bir qutu da Ģokolad 

almıĢdı. Atasından buna görə pul istəməyə qorxurdu. Evdə onu 

bütün fənlərdən əla qiymət alan uĢaq kimi tanıyırdılar. Bu 

duman da əsl vaxtına düĢmüĢdü. Hədiyyəni gözdən-qulaqdan 

iraq aparıb sahibinə çatdırmağın əsl vaxtıydı. Ona görə bacısı 

mıktəbə çağırıldığını deyəndə, adi vaxtlarda həmiĢə imtina 

etdiyi iĢə məmnuniyyətlə razılıq vermiĢdi. Aygünü məktəbdə 

qoyub öz iĢinin dalıyca gedəcək, qayıdan baĢ da götürüb 

gətirəcəkdi.  
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Bacı-qardaĢ məktəb həyətinə çatanda pencəyindən sallofan 

paketi çıxardı. Balaca əl maqnitafonunu bacısına verdi. Faiq 

müəllimin hədiyyəsini isə yenə paketə qaytardı.  

- Deməli, belə. Hardasa yarım saata qayıdıram. Siz də 

çalıĢın iĢlərinizi tez görüb qurtarasız, - maqnitafona iĢarə elədi, 

- baĢınız atılıb-düĢməyə qarıĢmasın. Bir saatdan sonra evdə 

olmalıyıq, yadından çıxmasın. Sənin üçün deyirəm. KiĢi 

hirslənsə, bir də lap ayaqlarının altına yıxılsan da, evdən bayıra 

çıxa bilməzsən. Mənə nə var, bığıburma cavan oğlanam.     

Bacısına göz vurub, gülümsədi. Elə o andaca dumanın 

içində qeyb oldu. Amma o gözdən itən kimi Aygünün yanında 

baĢqa fənər yandı. IĢıq zolaqları ayaqlarından yuxarıya doğru 

yavaĢ-yavaĢ qalxmağa baĢladı. 

- Dedim yəqin atandan icazə ala bilməyəcəksən belə 

havada. Qızların bəziləri gəlməyiblər. Afərin, indi bildim ki, 

məni çox istəyirsən.  

- Bah, hardan götürdün ki, sənə görə gəlmiĢəm. Qızlara söz 

vermiĢdim ki, mütləq gələcəyəm. Ona görə, - sinif yoldaĢına 

göz süzüb, nazlana-nazlana yanından keçdı. Sinfin qapısına 

qədər hələ pillələrlə xeyli çıxmalı idilər. Odur ki, sözlərini 

deyib qurtarmağa vaxtı vardı.    
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- Həyətdə ağacların altında gözləyəcəm. Hərdən zibil atmaq 

bəhanəsi ilə çıxarsan. Burda bizi görən olmaz. Onsuz da 

dumandan adam heç öz burnunun ucunu görmür. YaxĢı? 

Aygün geri çevrilib oğlana dilini çıxardı. Sonra Ģirin-Ģirin 

gülümsünüb, cəld sinfə girdi. 

 

***  

 

Rafiq taxta arabasının təkərlərini yağlayırdı. Bir azdan bu 

araba ilə bütün məhəlləni keçib, aeroport yolunun o baĢına 

getməliydi. Duman onları görünməz edəcəkdi, amma arabanın 

cırıltısı eĢidilə bilərdi. Bunun qarĢısını bəri baĢdan almaq 

lazımdı. Neçə gündü ki, XankiĢi bağ sahəsində hasar, üstəlik də 

ikimərtəbəli ev tikdirirdi. O isə həyətyanı sahəsində bapbalaca 

toyuq hinini nə vaxtdandı qurtara bilmir. Niyə? Bu XankiĢi 

kimilərin üzündən. Bizim kimiləri soyub soğana çevirmələri, 

pulumuza qaz vurub qazan doldurmaları bəs deyil, hələ adama 

yuxarıdan aĢağı da baxırlar. Elə bil dədəmizin dədələrinə 

borcu-zadı olub. Adicə mədə əməliyyatı üçün oğlana elə qiymət 

oxuyub ki, yazıq yanıma gələndə gözləri dolmuĢdu. Çırtma 

vursan, ağlayacaqdı. Adamda bir tikə insaf yaxĢı Ģeydi. Belə də 
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olmaz axı! QonĢun sənə ayda-ildə bir dəfə ağız açır, sən də belə 

eləyirsən. Deməli, bizə bir tikə hörmətin yoxdu da. Nə olar? 

Biz də sənin öhdəndən gəlməyin yolunu taparıq. Nahaq yerə 

deməyiblər ki, dinsizin əlindən... 

Dumanın içindən 5-ci sinifdə oxuyan qızının səsi gəldi. 

- Papa, bizim qonĢumuz Faiq məllim var-a. O məktəbdə 

həmiĢə deyir ki, əliəyrilik adamı alçaq eləyir.  

Yanındakı fənəri qapıb dumanın içində qızını tapdı və 

qulağını əlinə keçirdi. 

- Faiq müəllim daha nə deyib sənə? Deməyib ki, balaca 

uĢaqlar balaca burunlarını böyüklərin iĢlərinə soxmazlar? 

- Ay, ay, ay... deyib, deyib... papa, yadımdan çıxmıĢdı... 

- Bax, bu oldu yaxĢı. Indi keç evə. Hava sərinləyib, soyuq 

dəyər. Mən də bir azdan gəlirəm.   

Arabasını nəhayət sazlayıb qurtardı. Həyətdə bir dövrə 

vurub, təkərlərini yoxladı. YaxĢı idi, səs çıxarmırdı. Indi 

rahatca yola düĢə bilərdi. Mərdimazara rast gəlməsə, tez 

qayıdıb gələcəkdi. 

... DaĢları arabaya səliqə ilə düzürdü ki, yolda dağılıb 

eləməsin. Çox da yükləmirdi ki, sürmək ağır olmasın. IĢini 
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qurtarıb elə təzəcə yerindən tərpənmiĢdi ki, yaxınlıqdan tanıĢ 

səs gəldi. 

- Yerində dur! Axırı keçdin əlimə. 

Rafiq hirsindən dumanın içinə tüpürdü. “Bu köpəkoğlu belə 

havada da qaxılıb evində oturmur-da! Eyb eləməz. Dərdinin 

dərmanını yaxĢı bilirəm”. 

- Mayıl, yaxın gəl görüm, mübarək üzünü görək. 

- A kiĢi, heç utanmırsan, öz qapıqonĢunun malını 

oğurlayirsan? Səndə bir tikə vicdan var? Yazıq döyür adam? 

- YaxĢı, yaxĢı, demaqoqluq eləmə. Yazıq tapdı mənimçün. 

Bütün yazıqlar onun kimi olsaydı, vay bizim halımıza. Gələ, 

götür bunu. 

Sahə müvəkkilinin səsi həmən kəsildi. Irəli, dumanın içinə 

tərəf uzanmıĢ əldən balaca kağız parçasını cəld qapıb, cibinə 

soxdu.  

- Qırmızıydı? Dumanda görə bilmədim. 

- Yox, Göy. 

Tələsik cibini qurdalayıb “göy”ü tapdı. Geriyə, dumanın 

içinə doğru uzatdı. 

- Tut görüm. Mənə göy-möy lazım deyil. Adamın bir tikə 

vicdanı olar. Neçə gündü burda soyuqdan əsə-əsə durmuĢam. 
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Hələ onu demirəm ki, bu kiĢi ilə neçə ton çörək kəsmiĢik. Sən 

də mənə göy. Daha sənə sözüm yoxdu...  

- YaxĢı, yaxĢı. BaĢlama yenə. Tut, qırmızıdı. 

Sahə müvəkkili bu dəfə ehtiyatsızlıq etmədi. Fənəri ilə 

dumanın içindən qəbul elədiyi kağız parçasını diqqətlə 

nəzərdən keçirdi. Sonra məmnun halda “qırmızı”nı qatlayıb döĢ 

cibinə qoydu. 

- QardaĢ, incimə-ye. Hər Ģeyin qiy... e-e-e, təhəri var da! 

Hər kəs gərək öz iĢini təmiz görsün, düz deyil? Sən ki, 

maĢallah, baĢa düĢən kiĢisən. Faiq kimi dilbilməz deyilsən. 

- Mayıl, səsini kəsməyə görə də bir “qırmızı” verim? 

- Yox, yox, mən uje burda deyiləm. Sağ ol, var ol. 

Sahə müvəkkili birdən peyda olduğu kimi, birdən də 

dumanın içində yoxa çıxdı. Rafiq isə donquldana-donquldana 

arabasını yerindən tərpətdi. Duman içində gecə gəzintiləri 

düĢündüyünün əksinə olaraq, ona baha baĢa gəldi. Bayaqkı 

qırmızı onluğa o, bu vaxta qədər gətirdiyi daĢlardan iki dəfə 

artıq daĢ ala bilərdi. Amma bir Ģey də vardı ki, həmin daĢları 

gedib daĢ karxanasından alacaqdı. Bunları isə o köpəkoğlu 

XankiĢidən götürürdü. Onu azacıq da olsa rahatlandıran məhz 

bu idi.  
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***  

 

Az əvvəl ElĢadı yola salıb, əlindəki sallofan paketlə həyət 

qapısında durmuĢdu. Qatı dumanın içindən gələn ahəngdar 

səslər elə bil ovsunlamıĢdı onu. 

- Taq-taq... taq-taq... taq-taq...  

Səslərə tərəf getmək istədi. Amma nədənsə ayaqları 

yerindən tərpənmədi. Elə bil yerə mıxlanıb qalmıĢdı. 

- Əmralı dayı, bu dumanla necəsən-e? 

Xırıltılı səs taqqıltılarla eyni ahəngdə səsləndi. 

- Xəzər aĢığımdandı... taq-taq, taq-taq... ġor topuğumdan... 

taq-taq, taq-taq... 

Birdən-birə əlindəki sallofan paketin ağırlığı çoxaldı elə bil. 

Hətta ağzını aralayıb içinə nəzər saldı. Yox, heç nə 

dəyiĢməmiĢdi: bir ĢüĢə konyak, bir qutu Ģokolad. Yenə 

dumanın içindən gələn taqqıltı səslərinə tərəf baxdı. Çox 

baxdı... Son günlər əla və yaxĢı qiymət istəyən bir Ģox uĢaqların 

necə özlərini oda-közə vurmaları, dərs danıĢmaq üçün 

canfəĢanlıq göstərmələri yadına düĢdü. Amma ElĢad həmiĢə 

həmin uĢaqlara cürbəcür atmacalar atır, dolayırdı onları. Belə 
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vaxtlarda həm müəllimi, həm də sinif rəhbəri kimi onu 

həməncə susdurur, hətta danlayırdı da. Bəs bundan sonra eyni 

hadisə baĢ verərdisə, nə edəcəkdi? Əlindəki paketi bir də açıb 

içinə baxdı. Dinməz-söyləməz həyətə keçib, arxasıyca qapını 

var gücü ilə çırpmaqdan savayı əlindən heç nə gəlmədi.  

 

***  

 

AxĢam bütün ġor qırağı əhli televizorda, radioda hava 

haqqında məlumatlara diqqətlə qulaq kəsilmiĢdi. 

- Xəbər verildiyi kimi, artıq bir neçə gündür Bakının ġor 

gölü ətrafında yerləĢən Bül-bülə, Əmircan, Suraxanı, 

Serebrovski, Razin qəsəbələrində qatı dumanlı hava Ģəraiti 

hökm sürür. Sinoptiklərin verdiyi məlumatlara əsasən, bu cür 

hava bir neçə gün də davam edəcək. Dövlət Avtomobil 

MüfəttiĢliyi Ģəxsi və dövlət avtomobillərinin sürücülərinə 

xəbərdarlıq edir: yola çıxmazdan əvvəl bütün nəqliyyat 

vasitələri ciddi yoxlanılmalıdır. Xüsusilə dumana qarĢı faralar 

saz vəziyyətdə olmalıdır. VətəndaĢlar mümkün qədər Ģəxsi 

avtomobillərdən az istifadə etməli, ictimai nəqliyyata üstünlük 

verməlidirlər. Küçələrdə gəzərkən, əl fənərlərindən istifadə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

etmək məqsədəuyğundur. Bu vasitələrlə siz dumanlı havanın 

törədə biləcəyi fəsadlardan mümkün qədər qoruna bilərsiz.   

Yalnız bircə nəfər – balaca daxmasında oturub həmiĢəki iĢi 

ilə məĢğul olan Əmralı dayı hava məlumatlarına qulaq asmırdı. 

Onun nə televizoru, nə də radiosu vardı. Ona görə bütün vaxtını 

qarĢısında bir qalaq yığılıb qalmıĢ uĢaq ayaqqabılarının 

təmirinə həsr edirdi. Darısqal daxmasından ətrafa yayılan səslər 

get-gedə güclənir, sanki dumanı vaxtından əvvəl qovmaq 

istəyirdi. 

- Taq-taq, taq-taq... taq-taq, taq-taq... taq-taq, taq-taq... 

                                                                                                                                      

1989 
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Əjdaha 

 

 

Cinayət hesabına əldə edilmiş heç bir məqsəd mənəvi 

dünyanın itirilməsini əvəzləyə bilməz. 

Q. Fildinq 

 

- Ağappa dayday, gələ, mən qutardım. Say əlindəkiləri. 

- ƏĢĢi, bu olmadı ki! Böyüyə hörmət-zad yoxdu səndə? 

Saymaq lazım deyil. Burda yüz birdən çoxdu, - iki əlinə güclə 

yerləĢdirdiyi domino daĢlarını hirslə stolun üstünə atdı. – 

Canun sağ olsun. Bir nol sənin xeyrinə. QarıĢdır. 

Karpat altdan-altdan gülümsəyərək daĢları çevirdi, ciddi-

cəhdlə qarıĢdırmağa baĢladı. Elə bu vaxt ġor qırağından əsən 

zəif yel hamının zarafatla it tükü dediyi saçlarını qarıĢdırdı. 

Gölə tərəf boylandı. Deyəsən külək yavaĢ-yavaĢ qalxmağa 

baĢlayırdı. EĢitmiĢdi ki, məhəllə uĢaqları ġora balığa çıxmaq 

istəyirdilər. Sara neĢə gündü deyinirdi ki, evdə bir Ģey qalmayıb 

biĢirməyə. Haqlıydı. BaĢqa cür ola da bilməzdi. Nə vaxtdan 

bəridir dükan-dazara çıxmırdı. Nədənsə elə bilirdi ki, onu görən 

kimi hamı barmaqla göstərəcək: “Baxın, o gedən erməni 
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Karpatdı”. Amma vaxtilə “dərzi Karpat” deyirdilər. Çünki 

bütün ġor qırağının kiĢilərini keyfiyyətinə görə heç də dükan 

mallarından geri qalmayan Ģalvarlarla, kostyumlarla o təmin 

edirdi. Özü də çox münasib qiymətə. 

- ĠkiqoĢa səndədi, bilirəm. Tez elə, baĢla görək. 

Ağappanın səsi onu ağır fikirlərindən ayırdı. IkiqoĢa 

doğrudan da onda idi. Axır zamanlar heç nədə olmasa da, 

dominoda bəxti gətirirdi. DaĢı masaya qoydu. 

- Ağappa dayday, ġor apyat baĢladı deyəsən, hə? 

Rəqibi gölə tərəf baxdı və tez də gözlərini çəkdi. BaĢını 

narazı haldı bulamağa baĢladı. 

- Görürsən necə adamsan? YaxĢı adam döyürsən sən. Bic 

adamsan. Indi də baĢlamısan ġorla baĢımı qarıĢdırmağa ki, 

ikinci oyunu da udasan? Keçməyəcək kələyin. Mən yüz dənə 

sənin kimisini frontda suya susuz aparıb, susuz gətirmiĢəm. 

Davay, oynuvu oyna! 

- Yey boqu, yox. Ya xotel balıq. EĢitdim ki, uĢaqlar balığa 

çıxacaqlar. Sara da tapĢırıb almağı. Yeməyə heç nə qalmayıb 

evdə. Ona görə soruĢdum. Belə getsə, çoĢqanı kəsməli olacam. 

- Hə-ə-ə? - əvvəlcə diqqətlə Karpatı baĢdan-ayağa süzdü. 

Üzündəki sərt ifadə bir andaca yumĢaldı. Dodaqucu gülümsədi. 
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Sonra ġora tərəf döndü. – Düzdü, deyəsən baĢlayır. Amma 

narahat olma. Sabah səhərə yatar məncə. Oynuvu oyna. Sonra 

cığallıq eləyəcəksən ki, fikrini dağıtdım. 

Karpat daĢlardan birini götürüb əlini yuxarı qaldırdı ki, var 

qüvvəsi ilə masaya çırpsın. Amma bu vaxt üzbəüz həyətdən 

Mirzə dayı çıxdı və çıxan kimi də onlara tərəf baxmağa baĢladı. 

Nə düĢündüsə, əlini aĢağı salıb daĢı astaca masanın üstünə 

qoydu. Rəqibi onu düz baĢa düĢmədi. 

- Odu-ya-a, bax belə qorxarsan. DaĢı çırpmaq hər 

oyunçunun iĢi döyür-e. Gərək sonrasını da gətirə biləsən. 

- Mırza dayı gəlir. 

Ağappa arxaya dönüb bir qədər bu vəziyyətdə qalandan 

sonra yenə geri çevrildi. Bayaqkı soyuqqanlı vəziyyətini 

pozmadan: 

- Oynuvu oyna, iĢin olmasın. – dedi. 

Son günlər Mirzə dayının beli sanki bir az da bükülmüĢ, 

saqqalı bir az da ağarmıĢdı. Əli də əvvəlkinə nisbətən daha çox 

əsirdi. Hər dəfə əsasını yerdən qaldıranda əlinin titrəyiĢini 

əsanın vəziyyətindən görmək olurdu. Taxta parçası bərk 

küləkdə payız yarpağı kimi o tərəf-bu tərəfə yellənir, sanki 

budağından ayrılmaq istəyirdi. Bunu özü də bilirdi. Ona görə 
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çalıĢırdı ki, əsa həmiĢə yerə dirənmiĢ, ya da qoltuğunda sıxılmıĢ 

vəziyyətdə olsun. Indi də onlara yaxınlaĢıb əsasını sol 

qoltuğuna vurdu, sağ əlini isə uĢaqlıq dostunun çiyninə qoydu. 

- Xeyir ola, Ağappa, kefin kökdü deyəsən. Dama 

oynayırsan?  

- ƏĢĢi, Karpatdı da. Neçə gündü girib evə, bayıra çıxmır. 

Deyir, guya utanıram. Mən də bilirəm axı, yalan danıĢır. 

Qorxusundan çıxmır. Mən də bu gün güclə dartıb gətirmiĢəm 

bura ki, qoy özü görsün. Heç kəsin onunla iĢi yoxdu. Necə 

sözdü, a Mirzə, düz eləmiĢəm? 

Mirzə dayı gözlərini Ağappanın yaxasından asılı olan 

“Lenin ordeni”nə dikmiĢdi. 

- A kiĢi, bizi, məhlə camaatını saymırsan, cəhənnəmə. 

Bunu sənə bağıĢlayıram. Frontda olmusan, qan tökmüsən., 

həlbət bir bildiyin var deyirəm özümə. Amma heç olmasa bu 

yaxandakı ordenə hörmət qoy. NöĢ gedirdin nemesin qabağına? 

Sonra bunun kimi babası daĢnaqlar harınlayıb üstümüzə 

gəlsinlər? A kiĢi, bu adam var-a, - Karpata tərəf baxmadan əli 

ilə onu göstərdi, - Naxçıvanda sənin rəhmətlik babanı onun 

babası qulağıkəsik Andranik öldürməyib, hə? Ġndi sən utanıb-

qızarmadan məhlənin ortasında onuynan oturub domino 
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çırpırsan? - əli əsə-əsə köynəyinin yuxarı düyməsini açdı. 

ġordan gələn zəif mehi acgözlüklə udmağa baĢladı, - Bunlar 

deyildi vaqon-vaqon əli-qıçı kəsik qız-gəlinimizi göndərən 

üstümüzə, hə? Təzə olub ki, nə tez yaddından çıxartdın? Ġndi 

oturmusan bunuynan bizə göz dağı verirsən? Səndə heç bir tikə 

abır-həya qalıb? 

Ağappanın onsuz da boz rəngdə olan üz-gözü bir az da 

bozardı. Sözləri sanki kəlbətinlə darta-darta ağzından çıxartdı. 

- Mirzə, sən mənim canım, baĢlama yenə. Heç bilmirsən nə 

danıĢırsan. Bunun babasını, mənim də rəhmətlik atamı otuz 

yeddidə o Moskvadakı əjdaha göndərmədi Sibirin gedər-

gəlməzinə? Nə tez yadından çıxdı o günlər? Naxçıvanın, 

Andronikin bizə nə dəxli var, onu da heç cür baĢa düĢə 

bilmədim. Karpatı tanımırsan? UĢaqlığında yetimdi, yazıqdı 

deyib boynuna mindirən, sonra da bütün məhləni gəzdirən sən 

deyildin? Məktəbi bitirəndən sonra aparıb proftexuçılıĢə 

yazdıran bəs kim idi? Ġndi belə gətirib ki, bununkular orda 

baĢlarını itiriblər, vəhĢiləĢiblər. Bu yazıq neynəsin? Arvadı 

Saranı tanımırsan? Özün məni də götürüb Bakının lap göbəyinə 

elçiliyə getməmiĢdin?  

Karpat yaranmıĢ ani sükutdan istifadə edib, tez araya girdi. 
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- Mırza dayı, klyanus boqom, - əlini harasa uzaqlara, üfüqə 

tərəf tuĢladı, - onlardı vinavat, mən vinavat döyürəm. Mən 

duĢoy s vami. Klyanus, a Mirza. Axı neynəyim? Hara gedim? 

BaĢqa yerdə heç kimim yoxdu. Axı, ya duĢoy s vami. Yerevana 

getsəm, bəs arvad necə olacaq? Atası azəridi. Orda bizimkilər 

bilsələr, klyanus, öldürərlər. Bəs o balacamızı neynəyim? Kuda 

ya ix denu? A Mırza, sən niyə belə deyirsən? Bax, sabah 

çoĢqanı kəsəcəm. Sən də, Ağappa dayday da gələrsiz. Keçən 

günlərdəki kimi oturub ley-pey eləyərik. Yarısını da verərəm 

apararsan. Axı sən niyə belə... 

Bayaqdan Mirzə dayının qoltuğunda sıxılıb qalan əsa bir 

göz qırpımında göyə qalxıb, Ģappıltı ilə maĢının üstünə çırpıldı. 

- Kəs səsini! Bunun boyuna bax, mənə rüĢvət verir. Özü də 

nə? Donuz əti. ÖyrəĢmisiz deyəsən ona-buna verməyə, - 

Ağappaya tərəf döndü, - bu heç. Mənim iĢim səniynəndi. Daha 

burda çox danıĢmaq istəmirəm. Dediyim odu ki, bunuynan 

haqq-hesabı qurtarmasan, tək mən yox, bütün məhlə səniynən 

salamməleyki kəsəcək. Sənə söz verirəm. Vəssəlam. Indi 

papağını qoy qabağuva, yaxĢı-yaxĢı fikirləĢ. Mən gedirəm. 

Heyim kəsilib, ayaq üstə güclə dururam.  
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Əsasını yerə dayayıb, o biri əlini ürəyinə apardı. Həyət 

qapısına tərəf nəzər saldı. Amma orda heç kim gözə dəymirdi. 

Karpat tez ayağa qalxıb, onu yerində oturtmaq istədi. 

- Əlini çək, lazım deyil. Get otur yerində, oynuvu oyna. 

Özüm, - belini bacardığı qədər dikəltdi. Əsasını taqqıldada- 

taqqıldada uzaqlaĢdı. 

   

Karpat arxasınca bir qədər baxandan sonra bayaqdan 

oturduğu stulun belindən pencəyini götürüb tələsik əyninə 

keçirdi. Bir də qonĢusunun arxasınca baxdı. Sonra fırlanıb 

evlərinə sarı getmək istəyirdi ki, Ağappanın sərt səsi eĢidildi: 

- Hara, hara? Otur yerində görüm. QarıĢdır daĢları. 

Borcunu verməyincə, heç yerə getdi yoxdu. Lap axĢamacan 

oynayacağıq. 

DüĢünmüĢdü ki, Ağappa neçə illik dostunun sözlərini, yəni 

onunla haqq-hesabı bitirmək tələbini götür-qoy etməlidi. Ona 

görə qərara gəlmiĢdi ki, bu dəm tək qalsa yaxĢıdı. Qoy 

sakitliklə bütün fikirlərini sahmana salsın. Amma son 

sözlərindən sonra çaĢ-baĢ qalıb ayaq üstə gözlərini döyürdü. 

Nəhayət, oturdu. Dinməz-söyləməz daĢları çevirməyə baĢladı. 
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- Deyirsən uĢaqlar ġora çıxacaqlar? Əlinə balıq düĢsə, bizə 

də göndərərsən. Puluvu da verəcəyəm, qorxma. Saraya da 

deyərsən simiclik eləməsin.  

Karpat baĢını qaldırmırdı. 

- Ağappa dayady, niyə elə deyirsən? Ġki dənə ala bilsəm, 

biri sənindi. Zaçem tı tak? 

- Görək də! – Rəqiblərin baxıĢları toqquĢdu. Ağappa güldü. 

Özü də elə güldü ki, elə bil ağzındakı iki cüt-bir tək görünən 

sapsarı diĢlərinin hamısını göstərmək istəyirdi. Rəqibi də 

dözmədi, dodaqları qaçdı, - Qəm eləmə. Mirzədi də. 

Tanımırsan onu? Bu gün belədi, sabah gəlini üzünə bir az yaxĢı 

baxmasa, özü gəlib evinizdə çay-çörək yeyəcək. Amma öz 

aramızdı, nə dedin? Gələrsən, çoĢqanı kəsib, ley-pey eləyərik. 

Ay səni, evinəcən! Od götürdü kiĢini. Ha-ha-ha... 

Ağappanın bu cür ürəkdən gülməyini çoxdandı ki 

görməmiĢdi. Qeyri-ixtiyarı o da qonĢusuna qoĢuldu. 

- Gələ, qurtardım. Say əlini. Bu da sənin payın. Adama belə 

cavab verərlər-e. Suxoy. Davay, qarıĢdır. Təzə-təzə qızıĢmağa 

baĢlayıram. 

 

***  
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Oyun hələ davam edirdi. Amma çox çəkmədi ki, Karpat 

yenə oturduğu yerdə qurcalanmağa baĢladı. Narahatlığını tez-

tez ətrafına boylanmasından bilmək çətin deyildi. Az əvvəl 

qonĢu zavmağın maĢını Ģütüyüb həyət qapısında dayanmıĢ, 

ardınca da Hidayət hər iki əli ərzaq paketləri ilə dolu halda 

maĢından düĢüb evə girmiĢdi. Amma həyət darvazasını 

arxasınca bağlamamıĢdan əvvəl domino oynayanlara tərəf tərs-

tərs baxmıĢdı. Odur ki, indi nəsə pis bir Ģeyə hazırlaĢırdı elə bil. 

Gümanı düz çıxdı. Heç beĢ dəqiqə keçmədi ki, qonĢularının 

həyət qapısı yenidən açıldı. Hidayət iri addımlarla onlara tərəf 

gəlməyə baĢladı.  

- Hidayət bura gəlir.  

Ağappa heç gözləmədiyi halda özündən çıxıb, əlindəki 

daĢları masanın üstünə çırpdı. 

- ƏĢĢi, gəlir gəlsin də. Gözlərim aydın! Gəlib yeməyəcək ki 

bizi? 

Belə reksiyanı gözləmirdi. Sakitcə daĢları qarĢısında düzüb, 

oturduğu yerdə baĢına gələcəkləri gözləməyə baĢladı. Hidayət 

onlara çatıb ağızucu Ağappa ilə salamlaĢdı və həməncə üstünə 

yeriyib əl-qol atmağa baĢladı. 
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- Ay vətəndaĢ, siz hələ burdasız? Ə-ə-ə, nə sırtıq millətsiz? 

Qapıdan qovurlar, pəncərədən girirsiz. Bəs sən getməmiĢdin? 

Gözucu Ağappaya baxdı. O, nədənsə, baĢını aĢağı salıb, 

daĢlarını diqqətlə nəzərdən keçirirdi. Bildi ki, bu dəfə qonĢuya 

özü cavab verməlidi. Bir an tərəddüd etdi. Elə bil beynində 

lazımi sözləri axtarırdı. Amma birdən axtardığını tapdı deyəsən. 

Sözlər avtomat silahdan çıxırmıĢ kimi bir-birinin ardınca 

yağmağa baĢladı. 

- Ay Hidayət, qurban sənə, hara gedim? Göstər bir yer ki, 

orda bax sən varsan, Ağappa dayday var, Mırza dayday var, bu 

ġor qırağı var. Kopax oğluyam getməsəm. Nu? Yey boqu, uje 

ne moqu. Mən axı, duĢoy s vami. Niyə düĢmürsüz baĢa?   

 

- Qanmaz özünsən. Buna bax, duĢoy s vami. MaaĢından 

millət vergisi verəndə də duĢoy s nami idin? 

- Klinus, mən bilmirdim o nə puldu, hara gedir. 

Aldadırdılar bizi. Qavarili çto, latareya kimi bir Ģeydi. Yenə 

vaxt gəlicey, özümüzə qaytarıceylər. Vse davali, kak ya moq ne 

dat? 

- VətəndaĢ, xahiĢ edirəm mənimlə ana dilində 

danıĢmayasan. Mən sizə Xalq Cəbhəsinin üzvü kimi tam rəsmi 
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Ģəkildə bildirirəm. Bakıda törənən bütün fitnə-fəsadların 

təĢkilatçıları “DaĢnaksütun” partiyası və xaricdəki erməni 

diasporasıdır. Siz isə onların tərtib elədikləri planları burda icra 

eləyirsiz. Sizin kökünüzü Bakıdan kəsməyincə bizdə sabitlik 

olmayacaq.  

- Hidayət daraqoy, ne pravilna qavariĢ. Düz danıĢmırsan, 

qardaĢ. Hər Ģeyi eləyən odu, - əlini yenə üfüqə tərəf tuĢladı, - 

orda yeddibaĢlı əjdaha oturub. Bunların hamısını o eləyir. 

Hamısını o salıb v svoyu set. Səni də, məni də. Mən indi elə 

vəziyyətdəyəm ki, na vsyo poydu. LiĢ bı, məni baĢa düĢəsiz. 

Bax, istəyirsən öldür məni. Ya da get Saranı, o bircə balamı 

öldür. Uf demərəm. Kopax oğluyam, esli slovo skaju. 

- Sən məni cinayətə təhrik eləmə. Biz demokratiya yolu ilə 

iĢləyirik. Sənin ordakı saqqallı qohum-əqrabanın tayı deyilik. 

Mərkəzlə də aramızı vura bilməzsən. Sən əvvəl-axır 

gedəcəksən. Geci-tezi var. Mərkəz isə həmiĢə bizimlədi. Bəzi-

bəzi yalançı ağsaqqallarımız sizin kimiləri padderjka 

eləməsəydi, çoxdan sənin tozunu belə burda görməzdik.  

- Hidayət bəy, - Ağappa qonĢusunu özünə tərəf çevirdi, - 

sən hələ bir dəqiqəliyə ondan əl çək, mənə bax görüm. Özü də 

gözlərimin içinə düz bax. Bax belə. Həddüvü aĢma, bu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

birincisi. Ikincisi isə burda cəbhənin, nə bilim, onun-bunun 

adından danıĢma. Sözün varsa, kiĢi kimi öz adından danıĢ. Elə 

sənin kimi juliklərdi oralarda iĢləri korlayanlar. Saman altından 

su buraxırsız. Bilirsiz ki, bir gün gələcək, o yediyiniz haram 

malların hesabını soruĢacaqlar. Ona görə istəmirsiz ki sakitlik 

olsun. HəmiĢə istəyirsiz ara qarıĢsın, məssəb itsin. Siz də 

görəsiz ki, bulanıq suda əlinizə nə keçir, hə? Ġtil burdan, 

gözlərim görməsin səni! 

Hidayət Karpatın üstünə hücum çəkəndə arxayındı ki, 

Ağappa həmiĢəki kimi, ona baĢ qoĢmayacaq, yanında çox 

danıĢmaqdan çəkinəcəkdi. Amma indi birdən-birə nə 

olmuĢdusa, odlu-alovlu sözlərlə ona cavab vermək fikrinə 

düĢmüĢdü. Bir ara qulaqlarına inanmaq istəməmiĢ, gözlərini 

döyə-döyə yerində donub qalmıĢdı. Amma özünü ələ alandan 

sonra: 

- YaxĢı, canın sağ olsun, qonĢu. Vaxtı gələr, bu sözlərini 

salaram yadına, - dedi və fırlanıb getdi. 

O isə hələ qonĢusunun ardınca baxırdı. Odur ki, rəqibinin 

səsindən diksindi. 

- Nə gözlərini döyürsən? Otur, qarıĢdır. Otur, otur. 
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Ikisi də yerində rahatlandılar. Bir qədər sakitcə oynayandan 

sonra, nəhayət, Ağappanın üzü yenə güldü və əlindəki son daĢı 

masaya çırpıb məğrur səslə: 

- Say əlini, - dedi, - çıxdı. Hesabımız oldu iki – bir, Ağappa 

dayının xeyrinə. QarıĢdır, bir dənə də suxoy verim sənə, sonra 

yığıĢaq gedək. Bu günə... 

- Mojet doğurdan çıxım gedim, Ağappa dayday? Nə çoxdu 

Rusyetdə yer? Gedərəm məsələmçün Sibirə. 

- Oynuvu oyna. Hər axmağın da sözünə baĢ qoĢma. Frontda 

sənin atovun bədəni pulemyot gülləsindən dəlik-deĢik olanda, 

onunku burda al-ver eləyib piylənirdi. Indi də özüvə bax, ona 

bax. Üst-baĢından fırıldaqçılıq yağır, zalım oğlunun. Ona görə 

üzünə də baxa bilməmiĢəm heç vaxt. Amma sən belə Ģeylərə 

bənd olma. DaĢını gəl, tez elə. Həm də qonĢularuvun beləliyinə 

baxma. Çoxdandı üz-gözüvü görmürlər, ona görə darıxıblar 

səninçün, - yenə iki cüt-bir tək diĢini göstərdi, - neçə dəfə 

demiĢdim ki, evdə dörd divar arasında oturub qalma. Əvvəlki 

kimi qonum-qonĢuya get-gəl. Eybi yox, sabah çoĢqanı 

kəsərsən, mən də həyətdəki toyuq-cücədən bir-ikisini qurban 

verərəm sənin yolunda. YığıĢıb yaxĢıca kabab vurarıq, bir-iki 

yüz də gillədərik tutovkadan. Ondan sonra bütün iĢlər öz-özünə 
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düzələcək, görərsən. Bütün pis nə varsa, yaddan çıxıb gedəcək. 

Hə, nə deyirsən?  

Gözlərində ümid yaĢları gilələndi. Yəni doğrudanmı bu 

iĢlər Ağappanın dediyi qədər asanlıqla düzələ bilər? Yəni 

doğrudan da qonĢularının bayaqdan ona dediyi ağır sözləri bir-

iki yüzlə yuyub aparmaq mümkündü? Təki elə olsun. Elə 

olacaqdısa, nəinki bir-iki yüz, ömrünün bundan sonrakı 

hissəsini də həmin o masada qonaqlıq süfrəsinin üstünə 

qoymağa hazırdı.   

Yenə sakitlik çox davam etmədi. Bütün məhəlləyə yayılmıĢ 

uĢaq səsini eĢidib, hər iki oyunçu ətrafa boylandı. Uzaqdan 

Karpatın 2-ci sinifdə oxuyan oğlu onlara tərəf qaçır, qonĢunun 

əkiz uĢaqları isə qovurdular. Oğlan həyətə girdi. Əkizlər onun 

ardınca həyətə girməyə cürət etməyib geri döndülər. Karpat 

sanki nəsə hiss edib, uĢaqlar onu görməsinlər deyə tez 

Ağappanın arxasında gizlənməyə çalıĢdı. Amma mümkün 

olmadı. Əkizlər onu görcək, atılıb-düĢməyə baĢladılar: 

Bakı gözəl Ģəhərdi, 

Ermənilər olmasa. 

Bakı gözəl Ģəhərdi,  

Ermənilər qalmasa. 
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Ağappa yerindən qalxıb onlara tərəf bir-iki addım atan 

kimi, əkizlər həyətlərinin qapılarına qədər qaçdılar və dayanıb 

yenə eyni sözləri təkrarlamağa baĢladılar. Bu dəfə səsləri daha 

ucadan gəlirdi. Amma Ağappanın yenə onlara tərəf gəldiyini 

görüb, həyətlərində görünməz oldular. KiĢi də deyinə-deyinə 

geri döndü.  

- Atalarına oxĢamazlar. Boylarına bax, dedikləri sözlərə 

bax. Bu məktəbdə bilmirəm uĢaqlara nə öyrədirlər? Evlərində 

də bir söz deyən yoxdu. Sonra uĢaq tərbiyəsiz böyüyəndə 

baĢqalarını günahkar bilirlər. Belələrini o dəqiqə tutub yumĢaq 

yerinə bir-iki dənə çəkmək lazımdı ki, ağılları gəlsin baĢlarına. 

Böyüyəndə sonra gec olacaq.   

Karpat onun qolundan tutub yerində oturtdu.  

- Nə oldu s toboy? Yekə adamlar səni özündən çıxara 

bılmədilər. Malenkiye deti bir söz dedi, o saat az qalır yeri-

göyü dağıdasan. Davay, oynuvu oyna.  

Ağappa əsəbi halda daĢlarını qaldırıb nəzər saldı. 

- Kim gəlir? Hə, mən gəlirəm. Gələ, bağlıdı. Say əlini. Heç 

saymaya ehtiyac yoxdu. Səndə çoxdu. Çıxdı. Hesab oldu üç-

bir, Ağappa dayının xeyrinə. Yadında saxla. Sonra demə ki, 

məndən yaxĢı bu məhlədə domino oynayan yoxdu. Tez elə, 
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yığıĢdır daĢları, gedək xarabamıza. Bu zalım uĢaqları məni lap 

birtəhər elədilər.  

Yolun yarısını birlikdə getdilər. Ağappa həyətə girəndə 

ayaq saxladı. QonĢusunu bir də diqqətlə təpədən dırnağa süzdü 

və yenə gülümsədi.  

- Darıxma, axĢam gələcəm. Saraya deyərsən çay dəmləsin. 

Termosdakı səhərki çayı içməyəcəm. Özü də simiclik eləməsin. 

Bir az rəngi çox töksün. Davay, sağ ol. 

Ona sarılmaq istəyən Karpatı özündən birtəhər aralayıb 

həyətə girdi. 

 

***  

 

Televizorda xəbər proqramı gedirdi. Amma nə zamandı ki 

gözlədiyi, ürəyinə sərin su səpə biləcək xoĢ hadisələr bu gün də 

yoxdu. Domino qutusunu götürüb evdən bayıra çıxmaq 

istəyirdi ki, qonĢunun əkizləri hövlank həyətə girdilər. 

- Ağappa dayı, tez gəl. Ata çağırır. Deyir tez olsun. 

Karpatgildə nəsə olub. Hamı ora yığıĢıb.  

Heç bilmədi necə özünü qonĢuya çatdırdı. Evə girən kimi 

ilk gözünə dəyən otağın ortasına uzadılmıĢ cənazə oldu. Üstü 
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qara parça ilə örtülmüĢdü. Sara divanda oturub ağlayırdı. UĢaq 

isə yan otağın bağlı qapısı arxasından, ĢüĢədən boylanıb evə 

gələnləri izləyirdi. Artıq xeyli adam yığıĢmıĢdı. Mirzə dayı, 

Hidayət də burdaydılar. Otağa göz gəzdirəndə yan tərəfdəki 

böyük masanın üstündə dəftər vərəqi gözünə sataĢdı. 

YaxınlaĢıb götürdü. Karpatın xətti idi. Eynəyini taxıb oxumağa 

baĢladı. Sonra baĢını qaldırıb, otaqda bayaqdan ayaq üstə 

duraraq gözlərini ona zilləmiĢ qonĢularına baxdı. Hamı ondan 

nəsə gözləyirdi. Bəlkə baĢsağlığı, bəlkə də təskinlik sözləri. 

Ağappanın həmiĢəki qınağına da məmnuniyyətlə razı idilər. 

Amma o, yenə məktubu bu dəfə uca səslə oxumağa baĢladı: 

“Sara, elə et ki, bu yazdıqlarımı ves Bakı bilsin. Mənim baĢımı 

yeyən o oldu – yeddibaĢlı əjdaha. Kim tanımır, qoy qonĢumuz 

Ağappa daydaydan soruĢsun. O əjdaha məcbur elədi sizi atıb 

getməyə. O tək məni yox, hamımızın baĢını tez-gec yeyəcək. 

Çünki bizim ətimizlə yaĢayir. Bizlər də bir-birimizə qıydıqca, 

ona kömək eləyirik. Əgər birləĢsək, bir yerdə ona qarĢı çıxsaq, 

bəlkə öhdəsindən gələ bilərik. Hamımız – kommunist də, cəbhə 

də, yaĢlı da, cavan da, erməni də, azəri də. Gəlin birləĢək, 

canını bir yerdə alaq! Axı bizim kimikərin dərdi birdi. Azərisi 

də, rusu da, hayı da eyni gündədi. Neçə yüz ildi ki, qanımızı 
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sora-sora böyüyüb, ətə-cana gəlib o əjdaha. Ona görə bir 

yumruq olmaqdan baĢqa çarəmiz qalmayıb. Məni də bağıĢlayın, 

əzizlərim, ay məhlə camaatı. Heç kimdən abijat olmamıĢam, 

qoy heç kim də məndən abijat olmasın. Sara, ən çoxu da sən. 

UĢaqdan muğayat ol. Nə lazım olsa, Ağappa dayıya, Mırza 

dayıya öz atan, qaynatan kimi ağız aça bilərsən. Sağ olun. Orda 

– daha gözəl, sakit, rahat, dava-Ģavasız yerdə görüĢənədək”. 

Ağappa bilmirdi ki qonĢular ondan məhz bu sözləri 

gözləyirdi, ya yox. Amma evə gələnlərin sayı getdikcə artırdı. 

Hamı da o əjdəhadan danıĢırdı. 

                                                                                                                   

1989  
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Məhəllə yolları və sınıq düymə əhvalatı 

 

 

Hər insanda üç xarakter var: 

 başqalarının ona şamıl etdiyi, 

özünün özünə şamil etdiyi  

və nəhayət, gerçəkdə mövcud olan. 

                                                                                                                              

V. Huqo  

 

 

Bu yaxınlarda eĢitdim ki, müxalifətin fəal üzvlərindən biri 

kimi parlament seçkilərinə hazırlaĢır. Doğrusu, təəccübləndim. 

Niyəsini soruĢsanız, yəqin heç özüm də düzəməlli cavab verə 

bilməyəcəyəm. Odur ki, həyatımın onunla bağlı bəzi 

unudulmaz məqamlarını qələmə almaq qərarına gəldim.Bəlkə 

bundan sonra hazırda keçirdiyim qəribə, qarmaqarıĢıq hisslər 

mənim özümə və sizlərə aydın oldu. Hər halda buna çox ümid 

edirəm. Yəqin diqqətli oxucu bu yazını seçkiqabağı mübarizə 

kompaniyasında hansısa partiya üzvünün həyat və fəaliyyətini 

təbliğ, yaxud tənqid etmək məqsədilə yazıldığını güman etməz.   
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***  

 

Söhbət məhəlləmizdə yaĢayan adi kənd müəllimindən 

gedir. Biz həmiĢə - tanıĢlığımızın ilk, tez-tez görüĢdüyümüz 

vaxtlarında da, sonralar bu görüĢlərin sayı xeyli seyrələn 

zamanlarda da bir-birimizə ərkyana “AdaĢ” müraciət edirdik. 

Bir məhəllədə yaĢadığımıza baxmayaraq, onunla çox gec, 

1989-cu ildə kəndimizdə təĢkil etdiyimiz və fəal üzvü 

olduğumuz Xalq Cəbhəsinin dayaq dəstəsində tanıĢ olmuĢdum. 

O vaxt iyirmi yaĢım vardı. Bu yerdə diqqətli oxucu soruĢa bilər 

ki, bəs necə olur, kiçik kənddə, hətta bir məhəllədə yaĢayasan, 

amma iyirmi yaĢlı zırpı adam olana qədər heç vaxt qonĢunla 

rastlaĢıb tanıĢlıq yaratmaq imkanı əldə etməyəsən? Vallah, nə 

desəz haqqınız var. Doğrudur, hörmətsizlik, saymamazlıqdı 

bəlkə də. Amma özümə bəraət qazandırmaq üçün yox, ədalət 

xatirinə deməliyəm ki, əvvəla bizim aramızda on yaĢdan artıq 

fərq vardı, yəni o məndən böyükdü. Tay-tuĢ deyildik ki, toyda-

yasda bir yerdə oturub, ordan-burdan çənə döyək. Ikincisi və ən 

baĢlıcası isə o idi ki, adaĢımın evləri məhləmizin baĢlanğıcında, 

bizimki isə ortasında yerləĢirdi. Bu da sizə deyim ki, məhəllə 
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həyatı üçün çox əhəmiyyətli cəhətdi. O, hər gün evindən çıxıb 

iĢə, yaxud bazar-dükana çoxları kimi bütün məhəllə boyunca, 

yəni evimizin qarĢısından keçib getmir, elə öz evinin tinindən 

burulub qonĢu məhəlləyə çıxır, ordan da əsas yola düĢürdü. 

Diqqətli oxucu soruĢa bilər ki, nə olsun, burdan nə çıxır? 

Burdan isə o çıxır ki, bizim məhəllə yolunda üz-üzə gəlmək 

imkanlarımız demək olar sıfıra bərabərdi.   

Yeri gəlmiĢkən, yol dedim, öz-özümün yaralı yerinə 

toxundum. Kənd yerində yaĢayanlar yaxĢı bilər. Yolların, 

xüsusilə kəndimiz kimi nisbətən kiçik məkanlarda yaĢayanların 

həyatında oynadıqları böyük rolu yəqin heç kim danmaz. 

RazılaĢın ki, həyatımızın az qala üçdə biri burada keçır. Hər 

səhər iĢə gedərkən, axĢamlar da geri qayıdarkən, yaxud canım 

sənə desin, Ģənbə-bazar günləri dükan-bazara çıxarkən, bu 

yollarda qarĢılaĢıb baĢlamırıqmı bir-birimizə içimizi tökməyə? 

Məhəllənin, kəndin, bütün baĢıbəlalı ġor qırağının daxili 

siyasətindən tutmuĢ, dünyanı narahat eləyən qlobal 

problemlərə, Afrikada açlıq çəkən uĢaqlara, yaxud Amerikada 

yağ-bal içində üzən milyonerlərin Ģəxsi həyatlarına qədər nə 

qədər vacib-vacib məsələlər varsa, hamısını baĢlamırıqmı bir-

bir xırdalamağa? 
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Ya da gecənin bir vaxtı bir də görürsən qonĢulardan kimsə 

çıxıb oturub evinin qarĢısında öz əliylə iki dənə taxta 

parçasından düzəltdiyi skamyanın üstündə. BaĢını salıb aĢağı, 

çubuqla yeri qurdalaya-qurdalaya öz-özüylə nəsə danıĢır. 

Kənardan bu mənzərəni görən naĢı adam elə bilər ki, yazığın 

baĢına hava gəlib. Amma biz, məhəllə camaatı bilirik ki, yo-o-

ox, belə deyil! O binəva sadəcə heç kimə deyə bilmədiyi incə-

incə mətləbləri həmin məhəllə yoluna danıĢır. Urəyini boĢaldır 

yazıq. 

Yaxud, bir də görürsən qonĢulardan biri adamların 

məhəllədə ən çox olduğu vaxtlarda kefi kök halda həyətdən 

bayıra çıxıb, yenə oturur həmin skamyasında. Sonra da baĢlayır 

ətrafına boylana-boylana diĢlərini ağartmağa. O dəqiqə hamı 

bilir ki, kiĢidə nəsə xoĢ xəbər var. Gəlib yığıĢırlar baĢına. Hal-

əhval, xoĢ-beĢ, on beĢ və qonĢu böyük həvəslə, aramla, 

təfərrüatlarını qətiyyən bizlərdən, sevimli qonĢularından 

gizlətmədən danıĢmağa baĢlayır. Siz elə bilirsiz ki, o vaxt 

həmin adamın danıĢdıqlarını elə bircə qonum-qonĢu dinləyir? 

Qətiyyən, yox! Məhəllə yolu da o anlarda qulaqlarını Ģəkləyib, 

üstündə sevincini qonĢuları ilə paylaĢan həmin adama həvəslə 

qulaq asır. Mən özüm dəfələrlə Ģahid olmuĢam ki, belə məxsusi 
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vaxtlarda yola tam sakitlik çökür. Bir dənə də olsun yarpaq-zad  

tərpənmir. HəmiĢə bol olan və məhəllənin bir tərəfindən o biri 

tərəfinə marafon yarıĢına çıxan toz-torpaq, zir-zibil də o dəmlər 

farağat durur, heç kimin üz-gözünə yapıĢıb onu narahat etmir. 

Bir sözlə, yol qonĢulara bir-birinin sevinclərini rahat-rahat 

bölüĢmək üçün Ģərait yaradır elə bil. Nə isə. Əsas məsələdən 

balaca uzaqlaĢdım deyəsən. Harda qalmıĢdıq?   

Hə, deməli, AdaĢımla gec tanıĢ olmağımın əsas 

səbəblərindən biri də yolumuzun üst-üstə düĢməməsi idi. Elə bu 

səbəbdən ümumiyyətlə onların ailə üzvlərini yalnız qoca və 

orta yaĢlı sakinlərimiz tanıyırdı. Artıq neçə illərdi ki, beləcə 

məhəllənin girəcəyində yaĢayır, iĢə gedib-gəlməkdən savayı 

demək olar heç vaxt küçəyə çıxmır, heç kəslə qaynayıb-

qarıĢmırdılar. Odur ki, ölkəmizdə demokratik hərəkat 

baĢlamasaydı, AXC və onun kəndimizdə bir neçə müəllimdən 

və tələbədən, əksəriyyəti isə cavanlardan ibarət dayaq dəstəsi 

yaradılmasaydı, yəqin AdaĢımın həyatı əvvəlki axarı ilə 

gedəcək, mənim kimi cavanlar da onu belə tezliklə 

tanımayacaqdılar. 

 

***  
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Hansı Ģəraitdə tanıĢ olmağımız isə xüsusi qeyd olunmağa 

layiqdir. Günlərin birində yolum dayımgilə düĢmüĢdü. Bu 

yerdə desəm yerinə düĢər ki, dayım elə öz evinin qarĢısındakı 

məhəllə yolunda təzəliklə tikdirdiyi məscidin axundu idi. Odur 

ki, evinə çatanda məscidin qarĢısına həmiĢəkindən daha artıq 

adam toplaĢmasını istər-istəməz gördüm və marağımı cilovlaya 

bilməyib yaxınlaĢdım.  

Sən demə, kəndin günorta namazından təzə çıxmıĢ mömin 

müsəlmanları AdaĢımın və onunla birlikdə təĢrif buyurmuĢ 

eynəkli yoldaĢın baĢına yığıĢıb, odlu-alovlu çıxıĢını 

dinləyirdilər. Söhbət, əlbəttə ki, “vətənin baĢını almıĢ qara 

buludlardan,  mənfur düĢmənlərimizdən və onlara qarĢı son 

damla qanımıza qədər mübarizə aparmağın vacibliyindən” 

gedirdi. Mömin müsəlmanlar çox ciddi görkəmlə qulaq asır, 

ara-sıra “halal olsun!”, “bərəkəllah, gör necə savadlı danıĢır!” 

kəlmələri ilə sözlərini təsdiq edirdilər. Ilk dəfə orda görüĢdük. 

Özü də tək onunla yox... 

O zaman hardasa 30-35 yaĢlarında, orta boylu, ətli-budlu 

cavan oğlandı. Qarın bağlamağa baĢlamıĢ, saçları məlum 

yerdən xeyli seyrəlmiĢdi. Qolları çox yoğun görünsə də diqqətli 
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müĢahidəçi asanlıqla müəyyən edə bilərdi ki, bu yoğunluğun 

səbəbi güclü əzələlər deyil, adicə piydir. Sonradan sıx 

görüĢdüyümüz vaxtlar ilk təəssüratlarımın yanlıĢ olmadığını 

yəqin etdim.Enli kürəkli, ətli bədənli olmasına baxmayaraq, 

fiziki cəhətdən zəifdi. Bir az piyada gəzən kimi yorulur, 

təngənəfəs olur, ayaqlarını güclə çəkir, ətrafına boylanaraq 

oturmağa yer axtarırdı. Dərisi ağappaq, əlləri yupyumĢaqdı. Bir 

sözlə, ölçüləri böyüdülmüĢ gombul uĢaqlara bənzəyirdi. Heç 

inanmaq olmurdu ki, görünüĢündən ətalət yağan bu adam daim 

nəsə iĢ görməyə, hansısa problemi həll etməyə tələsir, beynində 

müxtəlif ideyalar gəzdirirdi. 

Həmin gün məscidin dəhlizinə qoyulmuĢ köhnə stulda 

oturmuĢdu. Dizlərini bir-birinə kip sıxaraq, üstündə qovluq 

saxlayırdı. Sağ əlində diyircəkli qələm tutmuĢdu və danıĢarkən 

həmin əli ilə jestikulyasiya edirdi. Əynində qəhvəyi rəngli 

nimdaĢ kostyum vardı. Ən maraqlısı isə... köynəyinin 

yuxarıdan ikinci düyməsinin yarısı yoxdu. Tən yarıdan 

parçalanmıĢ düymənin bir hissəsi nə vaxt düĢüb itmiĢdi, yəqin 

heç özü də bilmirdi. Amma digər yarısı nə qədər qəribə görünsə 

də yerində dururdu. Həm də gürünür heç yerə düĢmək fikrində 

deyildi. Beləcə üst düymə qalstuk olmadığına görə, ikinci 
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düymə isə yaralı olduğundan, AdaĢın yaxası sinəsinə qədər açıq 

vəziyyətdə idi. Ona görə qovluğun üstündə boĢ qalmıĢ sol əlini 

tez-tez yaxasına aparır, açıq sinəsini bir anlığa da olsa örtməyə 

çalıĢırdı. Bu zaman təbii olaraq, barmaqları həmin düyməyə 

toxunurdu və mənə hər dəfə elə gəlirdi ki, o, həmin hərəkəti ilə 

əslində sinəsini örtməyə deyil, sınıq düyməsinin yerində olub-

olmadığını yoxlamağa çalıĢırdı.Lakin bu hərəkətlər heç də 

AdaĢımın pafoslu, eyni zamanda mömin müsəlmanların savad 

səviyyəsini düĢünərək, bir qədər loru dillə etdiyi çıxıĢına 

qətiyyən mane olmurdu.    

- Ay baĢınıza dönüm, nə vaxta qədər rus imperiyasının 

hakimiyyəti altında yaĢayacağıq? Nə vaxta qədər baĢıqapazlı 

olacağıq? 150 ildən artıqdı ki, bu rus köpəkoğlu malımızı 

daĢıyıb aparır, biz də qalırıq baxa-baxa. Axı kim dillənəcək? 

Bizim kimi qara camaatı ağız açmağa qoymurlar. Cəsarətə 

gəlib bir söz deyəni də tez tutub basırlar dama. Rəhbərlərimiz 

də özünüz məndən yaxĢı bilirsiz, buğda yeyib cənnətdən 

çıxıblar elə bil. Mərkəzi hakimiyyət zurna çalır, bunlar da kukla 

kimi meydana düĢüb oynayırlar. Belə getsə, Moskva ermənilər 

üçün tək Qarabağı deyil, hətta Bakını da istəsə, bizimkilər 

canla-baĢla razı olacaqlar. Niyə? Çünki mərkəzi hakimiyyətin 
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sözündən çıxmaq onlara sərf eləmir. Nəylərinə lazımdı vətən 

qeyrəti çəkmək? Oturublar rahat kabinetlərində, yumĢaq 

kreslolarında, katibə çay gətirir. Onlar da bala-bala içir, hələ 

arxamızca gülürlər də. Bizim də iĢimiz düĢəndə gedirik onların 

ayağına. BaĢlayırıq dil tökməyə, yalvar-yaxar eləməyə. Sözlə 

iĢimiz keçməyəndə balalarımızın boğazından kəsib, rüĢvət də 

veririk. Onlar da günü-gündən yeyib yoğunlayırlar. Amma bu 

vəziyyət çox davam etməyəcək. Həmin pul onları elə sındıracaq 

ki, bir də düzələ bilməyəcəklər. Balam, mərkəzin özü demir ki, 

yenidənqurmadı? Biz də beləcə yenidən quruluruq da! Bu Xalq 

Cəbhəsi ki var, ora hal-hazırda millətimizin ən ağıllı, ən 

vicdanlı, ən qeyrətli, ən təmiz adamları yığılıb. Onların hamısı 

sizin kimi əqidə, din-iman adamlarıdır. Bir tikə çörəyə görə 

təmiz vicdanlarını satmağı özlərinə ar bilirlər. Bizim kimi qara 

camaata kömək etsə, təkcə bu Cəbhə kömək edəcək.   

Bu minvalla həmin gün çox danıĢdı. Nitqini baĢa 

vurduqdan sonra qovluqdan on iki vərəqli dama-qama dəftər 

çıxarıb özünün dediyinə görə, dünən bütün gecəni üzərində 

iĢlədiyi AXC Suraxanı dayaq dəstəsinin proqramını oxudu. 

Oxuyandan sonra bayaqdan ətrafına toplaĢıb böyük səbrlə ona 

diqqət kəsilənlərin fikrini kamali-ədəblə soruĢdu. Amma heç 
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kimin cınqırı da çıxmadı. Bu yerdə məscidin axundu olan 

dayım müsəlman qardaĢlarının köməyinə gəlib onları çətin 

vəziyyətdən qurtardı. Elan etdi ki, hamı razıdı. Lap əla yazılıb, 

heç bir etiraz-filan, sual-zad yoxdur. Üstəlik əlavə etdi ki, 

“Allah qələmüvə qüvvət versin!”, hamı da bir ağızdan “Amin!” 

dedi. Bununla da proqram qəbul olundu. Sonra da AdaĢım 

bildirdi ki, dayaq dəstəsinin əlaqəçisini və xəzinədarını seçmək 

lazımdır. Çünki bunlarsız dünyanın heç yerində dayaq dəstəsi 

olmur. Bir də əlavə elədi ki, bu adamlar savadlı, vicdanlı, ən 

baĢlıcası isə əqidəli olmalıdırlar. BaĢqa cür mümkün deyil! 

Odur ki, kimi məsləhət görürlərsə, seçə bilərlər. Axund yenə 

təĢəbbüsü öz əlinə alıb, bu dəfə də çaĢqınlıqdan gözlərini döyən 

müsəlman qardaĢlarının köməyinə gəldi. AdaĢımı dayaq 

dəstəsinin əlaqələndiricisi, onunla gələn eynəkli yoldaĢı isə 

xəzinədar vəzifəsinə məsləhət gördü. Mömin müsəlmanlar da 

bir ağızdan axundlarının bu müdrik məsləhətinə “Amin!” 

dedilər və beləcə, dayaq dəstəsinin birinci təsis yığıncağı baĢa 

çatdı. Proqram yekdilliklə qəbul edilmiĢ, əsas vəzifələr 

seçilmiĢdi. Mömin müsəlmanlar çiyinlərindən ağır yük 

götürülmüĢ kimi rahatlaqla dərindən nəfəs alıb dağılıĢmaq 

istəyirdilər ki, AdaĢım yenə onları saxladı. Elan etdi ki, bəs indi 
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hamı ona bir-bir yaxınlaĢıb adını, soyadını, ünvanını və iĢ 

yerini bildirməlidir. Çünki dayaq dəstəsi üzvlərinin sayı, onlar 

haqqında məlumatlar dəqiq müəyyənləĢdirilməli və 

sənədləĢdirilməlidir. Hamının siması birdən-birə yenidən 

qayğılandı. Amma baĢqa çarə olmadığına görə, tənbəl-tənbəl 

sıraya düzülməyə baĢladılar. 

Həmin gün onun odlu-alovlu çıxıĢından sonra bütün 

dinləyicilər kimi mən də birdən-birə özümü ölkənin ən 

qəhrəman, qeyrətli, əqidəli vətəndaĢlarından biri hesab 

etmiĢdim. Hardansa mənə fövqəladə güc, bitib-tükənməz enerji 

gəlmiĢdi. Sanki dağı-dağ üstünə qoymağa, böyük-böyük 

çayların məcrasını dəyiĢməyə qadir idim. Ona görə heç 

tərəddüd etmədən sıraya qoĢuldum. Növbəm çatanda eyni 

məhəllədə yaĢadığımızı, Universitetin filologiya fakültəsində 

oxuduğumu, üstəlik Axundun bacısı oğlu olduğumu öyrəndi və 

bu dəm üzündə xoĢ təbəssüm yarandı. Kənarda durub, onu 

gözləməyi xahiĢ etdi.  

Nəhayət, üzvlərin sayı, onlar haqqında ən zəruri 

məlumatlar dəqiqləĢdirildi. Növbəti iclasın vaxtı, yeri elan 

olundu və hamı yavaĢ-yavaĢ dağılıĢmağa baĢladı. Biz isə o gün 

məsciddən evimizə qədər olan yolu ilk dəfə birlikdə getdik və 
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bu ilk yol yoldaĢlığımız qətiyyən ĢiĢirtmədən deyə bilərəm ki, 

gələcək əməkdaĢlığımızın, hətta bəzi dövrlərdə dostluğumuzun 

əsasını qoydu. Yolun sonuna, yəni həyət qapımıza çatanda artıq 

bir-birimizi kifayət qədər tanıyırdıq. Bu da AdaĢıma imkan 

verdi ki, mənə çətin, lakin özünün dediyi kimi çox məsuliyyətli 

vəzifə tapĢırsın – dayaq dəstəsinin bir neçə gündən sonra 

çıxmalı olan divar qəzetinə baĢ redaktor. Bu iĢ mənə yeni, həm 

də maraqlı göründüyü üçün özümü çox naza qoymadım, 

həməncə razılaĢdım. 

Həmin yol söhbətimizin baĢqa maraqlı cəhəti də heç vaxt 

yadımdan çıxmaz. Yol boyu bəzən bilə-bilə uzun müddət 

nəzərlərimi onun sınıq düyməsindən çəkmirdim. Umid edirdim 

ki, bəlkə bu baxıĢlarıma cavab olaraq o özü bir vasitə ilə 

söhbəti sınıq düymənin üstünə gətirər və sirrini açar. Amma 

ümidim puça çıxdı. Düyməyə zillənmiĢ nəzərlərimə cavab kimi 

sadəcə əlini sinəsinə aparır, köynəyinin aralı yaxasını ani olaraq 

bir-birinə yaxınlaĢdırırdı. Vəssəlam. 

Israrımın heç bir faydası olmadı. DaĢ qayaya rast gəlmiĢdi. 

Sonralar digər köynəklərində də eynilə yuxarıdan ikinci 

düymənin tən yarıdan sınıq olduğunu görmüĢdüm və bu məsələ 

get-gedə məni daha çox maraqlandırmıĢdı. Gözəl günlərin 
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birində dilimi dinc saxlamayıb, AdaĢımı hələ orta məktəb 

illərindən yaxĢı tanıyanlardan ehtiyatla bu haqda soruĢdum. 

Onlar da dodaqucu gülümsəyib bildirmiĢdilər ki, hələ uĢaqlıq 

illərindən köynəklərinin ikinci düyməsi nə sirri-xuda idisə 

həmiĢə yarıdan sınıq olurdu. Səbəbini soruĢanda da həmiĢə 

cavab verirdi ki, heç özü də bilmir niyə təzə köynəklərini bir-iki 

dəfə geyəndən sonra yaxasının ikinci düyməsi öz-özünə tən 

yarıdan sınıb düĢür.   

Dostları güman edirdilər ki, ailə həyatı qurandan sonra 

bəlkə bu məsələ öz həllini tapar və nəhayət ki, bütün 

düymələrini sağ-salamat görmək onlara nəsib olar. Amma 

arzuları gözlərində qalmıĢdı. Doğrudur, toydan sonra bir neçə 

gün hər Ģey qaydasında idi. Lakin hardasa bir həftə sonra nə baĢ 

verdisə, yenə ikinci düymə yarıya bölündü. Həyat yoldaĢı bir 

neĢə dəfə düyməni yenisi ilə əvəz etsə də, yeni tikilən düymələr 

də bir neçə gündən sonra kamali-ədəblə iki yerə parçalanırdı. 

Odur ki, evlənəndən bir neçə ay keçəndən sonra bütün 

köynəkləri yenə əvvəlki vəziyyətdə idilər. Bundan sonra 

məsələdən xəbərdar olan bütün dost-tanıĢ ondan birdəfəlik əl 

çəkmiĢ, daha bu mövzuya qayıtmamaq qərarına gəlmiĢdilər. 

Belə izah marağımı tam təmin etməsə də, hər halda nisbətən 
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sakitləĢmiĢdim. Hər dəfə onunla görüĢərkən, gözlərim istər-

istəməz bir anlığa olsa da sınıq düyməsində iliĢib qalırdı. Nə 

bilim? Sanki əhval-ruhiyyəsini özündən deyil, həmin düymədən 

öyrənmək istəyirdim.  

Ilk tanıĢlaqdan sonra uzun müddət bir yerdə iĢlədik. Onu da 

demək lazımdı ki, AdaĢım dayaq dəstəsində iĢ zamanı tamam 

baĢqa insana çevrilidi. Həmin vaxtlarda adi kənd müəllimi 

olmaqdan çıxır, özünü ölkənin ictimai-siyasi vəziyyətini bütün 

dərinliyi ilə anlayan çox təcrübəli siyasətçi kimi aparırdı. Kənd 

yolundakı ilk səmimi söhbətimiz üçün, düzün desəm, çox 

darıxırdım. Amma belə söhbətlərə vaxt qalmırdı. Dayaq 

dəstəsinin bütün iĢi onun üzərində idi. Kənd məktəbində 

müəllimlik gündəlik zamanının çox az hissəsini aldığına görə 

bizlərdən fərqli olaraq, bütün vaxtını siyasi, təĢkilati iĢlərə sərf 

edirdi. Tez-tez Cəbhənin mərkəzi qərərgahında olur, hətta 

vaxtının əsas hissəsini orda keçırırdı. Mərkəzdə olmaq, 

xalqımızın məĢhur ziyalı Ģəxsiyyətləri ilə ünsiyyət yaratmaq 

kənd müəlliminin o qədər xoĢuna gəlmiĢdi ki, onu yerli 

qərərgahda tapmaq müĢkülə çevrilmiĢdi.   

Məhz o zamanlar məndə AdaĢım haqqında ilk dəfə belə bir 

fikir yaranmıĢdı ki, kənd mühiti ona deyəsən dar gəlməyə 
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baĢlayırdı. YaĢamaq və iĢləmək üçün daha geniĢ meydana 

çıxmaq istəyirdi. Dayaq dəstəsində gərgin iĢ və özünü fəal 

cəbhəçi kimi tanıtmaq o zaman bu istəyinə çatmaq üçün əlində 

olan yeganə vasitə idi. Bu vasitədən layiqincə yararlanmağa can 

atırdı. Məhz buna görə dayaq dəstəsinin hər iclasında əlaqəçi 

vəzifəsini nəyin bahasına olursa-olsun özündə saxlamağa 

çalıĢırdı. Hətta mənə elə gəlirdi ki, hamıya özünü artıq 

formalaĢmıĢ, təcrübəli və qətiyyətli siyasətçi göstərmək üçün 

əvvəlki bəzi insani keyfiyyətlərini də unutmağa hazır idi. Artıq 

nəinki mənimlə, hətta özünün neçə illik dost-tanıĢları ilə də 

səmimi söhbətlərinin sayını minimuma endirmiĢdi və bizlərlə 

müəyyən məsafə saxlamağa çalıĢırdı. Lakin yenə təkrar edirəm, 

bütün bunlar yalnız subyektiv fərziyyələrimdi. Tamamilə 

mümkündür ki, yanılıram. Çünki fakt faktlığında qalırdı. AXC 

öz proqramında yalnız xalqın mənafeyini qorumaq üçün 

yarandığını elan etmiĢdi və bu proqramı qəbul etmiĢ hər 

cəbhəçi əgər bütün vaxtını, savadını, qüvvəsini onun həyata 

keçirilməsinə həsr edirdisə, deməli, özü üçün deyil, xalq üçün 

çalıĢırdı. 

 

*** 
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1989-cu il pis qurtardı. Çünki arxasınca 1990-cı ilin Qara 

Yanvarı gəldi. Bu gün də o fikirdəyəm ki, həmin faciə hər 

insanın, bütünlükdə millətin, eyni zamanda həmiĢə dostluqdan, 

qardaĢlıqdan dəm vuran bəzi dövlətlərin bütün səciyyəvi 

keyfiyyətlərini lakmus kağızı kimi üzə çıxaran sınaq günü idi. 

Bir çoxları kimi mən də 20-sindən sonra çox Ģeyə yeni gözlə 

baxmağa baĢladım. Çox insanları yenidən qiymətləndirmək 

məcburiyyətində qaldım. Ona görə Ģəhidlərin qırxına qədər 

dayaq dəstəsinin divar qəzetini matəm Ģeirləri ilə buraxandan 

sonra (iĢğalın ən çətin günləri də məhz o ilk günlər idi) ərizəmi 

yazıb, AXC sıralarını tərk etdim. Həm Yanvarın 20-sində, həm 

də ondan sonra bir neçə gün ərzində rayon cəbhəçilərinin 

demək olar bütün rəhbərləri iç üzlərini elə aydın ifĢa etmiĢdilər 

ki, bundan sonra heç nə olmayıbmıĢ kimi onlarla bir yerdə 

iĢləyə bilməzdim. Bu haqda söhbətimiz də Ģəhərdən kəndə 

birlikdə qayıdarkən, yolda olmuĢdu. AdaĢım arqumentlərimə 

cavab olaraq bildirdi ki, indi biz əl-ələ verib daha səylə 

iĢləməliyik. Dediyim həmin o yaramaz cəbhəçiləri mübarizə 

meydanından uzaqlaĢdırmaq, onları layiqliləri ilə əvəzləmək 

üçün. Fikirləri ilə bəzi məqamlarda razılaĢsam da, ali məktəbdə 
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dərslərimin çoxluğunu bəhanə gətirib, getmək qərarımdan 

dönmədim. O isə həmin gündən sonra mənə söylədiyi fikri, 

yəni “yaramazları mübarizə meydanından uzaqlaĢdırmaq və 

onları layiqliləri ilə əvəzləmək” fikrini səbrlə, lakin həddən 

artıq böyük “əzmkarlıqla” həyata keçirməyə baĢladı. 

Ölkədə fövqəladə vəziyyətdi. Hamımız istər dolanıĢıq, 

istərsə də mənəvi əhval-ruhiyyə baxımından böhranlı günlər 

yaĢayırdıq. Xüsusilə həqiqi cəbhəçilər. Onlar üçün daha ağır 

idi. Rayon komendantları onlara qarĢı əsl ov təĢkil etmiĢdilər. 

Küçələrdə, digər ictimai yerlərdə bir balaca özünü Ģübhəli 

aparan hər kəsi səssiz-səmirsiz həbs edirdilər. Belə çətin 

günlərdə AdaĢım zavodlarda, fabriklərdə, ayrı-ayrı idarələrdə 

olur, iĢçilərlə söhbət edir, ümumrespublika tətilini davam 

etdirməyin əhəmiyyəti haqqında danıĢır, əhalini vətəndaĢ 

itaətsizliyinə çağırırdı. Rayonda vəzifəli cəbhəçilərdən demək 

olar ki, tək o fəaliyyət göstərirdi. Kimisi ümumiyyətlə Bakını 

tərk etmiĢ, kimisi Bakıda olsa da mənzilini dəyiĢmiĢ, kimisi də 

özünün cəbhə mənsubiyyətini sübut edən bütün sənədləri 

yandıraraq, dörd divar arasında səssiz-səmirsiz oturub 

vəziyyətin düzəlməyini gözləyirdi.  
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Bir neçə gündən sonra bütün ġor qırağına yayıldı ki, o, 

rayonumuzun ərazisində yerləĢən ən böyük müəssisədə - 

Dzerjinski adına zavodda həbs olunub. IĢçilərin arasında 

“ekstremist ideyalar” təbliğ etdiyinə görə zavod rəhbərliyi zəng 

vurub komendanta Ģikayət etmiĢdi. Bir müddət sonra isə 

haqqında artıq bütün ölkədə danıĢırdılar. Deyirdilər ki, Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsinin zirzəmisində aclıq elan edib. Bu 

haqda hətta “Azadlıq Radiosu” da nəsə xəbər yaymıĢdı 

deyəsən. Sonra Ģayələr yayıldı ki, guya həbsxanada qiyam 

təĢkil etmək istəyib, amma baĢ tutmayıb.  

Bu xəbərləri eĢitdikcə özümü belə bir fikirdə tuturdum ki, 

AdaĢım deyəsən yavaĢ-yavaĢ məqsədinə çatırdı. Axı indi onu 

yalnız kəndimizdə deyil, hətta ġor qırağında da deyil, bütün 

ölkədə tanıyırdılar. Özü də yalnız cəbhəçilər yox, demək olar 

ki, bütün xalq tanıyırdı. Haqqında yollarda, dayanacaqlarda, 

növbələrdə, ictimai nəqliyyatda danıĢırdılar. Mənə ancaq onun 

əvəzinə sevinmək qalırdı. Çünki Ģəxsən görüĢmək mümkün 

deyildi. Həyat yoldaĢından savayı yanına heç kimi 

buraxmırdılar. 

 

***  
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Onunla bir də 1992-ci ildə üz-üzə gəldim. O vaxta qədər 

haqqında yalnız ayrı-ayrı mənbələrdən xırda-para məlumatlar 

eĢidirdim. Amma dəqiq bilirdim ki, ruslar ölkədən çıxandan 

sonra həbsxanadan azad edilmiĢdi. Dəhal AXC rayon 

təĢkilatının iĢini bərpa etmiĢ, özü də idarə heyətinin ən fəal 

üzvlərindən birinə çevrilmiĢdi. 1992-ci ilin may hadisələrindən 

sonra Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlmiĢ və üzvlərini bütün 

idarəetmə orqanlarına rəhbər vəzifələrə təyin etməyə 

baĢlamıĢdı. O da rayon cəbhəçılərinin liderlərindən biri kimi 

Ġcra hakiminin birinci müavini kreslosuna yiyələnmiĢdi. Yəni 

rayonda sözü keçən iki adamdan birinə çevrlmiĢdi. Hətta söz 

gəzirdi ki, onu müavinliyə müvəqqəti təyin ediblər. IĢləri 

öyrənib təcrübə toplayan kimi Ġcra hakimi olacaqdı. Kənd 

yerində isə Ģayələr çox zaman rəsmi xəbərlərdən daha doğru 

çıxdığı üçün həm AdaĢım, həm də bütün rayonumuz üçün 

sevinirdim. FikirləĢirdim ki, nəhayət rayon rəhbərliyi nə 

vaxtdan bəri arzuladığımız təmiz, vicdanlı insanlarla əvəzlənir 

və bu dəyiĢikliklər tezliklə insanların həyatında hiss olunacaq.   

GörüĢümüz həm onun yaxın qohumu, həm də mənim 

vaxtilə çox yaxĢı tanıdığım birisinin yas mərasimində oldu. 
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Rəhmətlik Qarabağda Ģəhid olmuĢdu. Adətən, kənddə toy və 

yas mərasimləri birbaĢa yolda qurulmuĢ çadırlarda keçirilirdi. 

Lakin AdaĢımın həyətyanı sahəsi geniĢ olduğundan çadır 

həyətdə qurulmuĢ, məhəllə yolu bu dəfə boĢ qalmıĢdı. Həyətə 

daxil olanda onu çadırın girəcəyində məclisə gələnləri 

qarĢılayan vəziyyətdə gördüm. Əynində təzə qara kostyum 

vardı. Kostyumun üstündən qara dəridən plaĢ geymiĢ, baĢına 

norka papaq qoymuĢdu. Gözlərim yenə istər-istəməz yaxasına 

iliĢdi. Bu dəfə köynəyin yaxalığını qara qalstuk kip-kip 

birləĢdirirdi. Əlində sarı kəhrabadan təsbeh vardı. Yanında 

təxminən özü kimi geyinmiĢ daha üç nəfər durmuĢdu. Çadıra 

girərkən görüĢüb dinməz-səyləməz içəri keçmək istəyirdim. 

Lakin o, yanındakı adamlara doğru əyilib nəsə pıçıldadı. Sonra 

qolumdan tutub həyətdən bayıra çıxardı. Beləcə, kənd yolunda 

uzun fasilədən sonra növbəti görüĢümüz baĢ tutdu.   

GörüĢ baĢ tutmağına tutdu, söhbət isə heç cür alınmırdı. 

Kef-əhval, ailə və nə ilə məĢğul olduğumu soruĢdu. Bir neçə 

kəlmə ilə cavab verib susdum. Onun da deməyə sözü yox idi 

deyəsən. Tez-tez ətrafa boylanır, təsbehini Ģaqqıldadırdı. Heç 

cür inanmağım gəlmirdi ki, indi qarĢımda durub deməyə bir 

neçə kəlmə tapa bilməyən Bəy (hamı ona belə müraciət edirdi) 
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bir zamanlar mənimlə çox yaxın münasibətlərdə olan insan idi. 

Hayıfslanmaqdan savayı əlimdən heç nə gəlmirdi. Zaman hər 

yerdə olduğu kimi burda da öz sözünü demiĢdi. Ona görə 

beləcə susub dayanmağımız əslində o qədər də təəccüblü 

sayılmamalıydı. Təəccüblü orası idi ki... 

Növbəti dəfə ətrafa boylanarkən, təsbehi əlindən düĢdü. 

Ağır-ağır əyilib onu yoldan qaldıran zaman nə görsəm yaxĢıdı? 

Bilmirəm inanacaqsız, ya yox, amma qalstukunun altında 

gözümə dəyən ikinci düymə yenə tən yarıdan paralanmıĢ halda 

idi. Fəqət, bu dəfə elə bil düymənin görkəmində nəsə dəyiĢiklik 

hiss olunurdu. HarınlaĢmıĢdı elə bil. Düz gözlərimin içinə 

baxıb Ģit-Ģit gülürdü: “Görürsən də indi haralardayam? Vaxtilə 

ağlın olsaydı, onun sözünə qulaq assaydın, indi sən də 

yuxarılarda idin!” Ola bilər, əziz oxucu, indi çoxunuz baĢıma 

hava gəldiyini düĢünürsüz. Nə olar, qoy olsun. Bizdə, necə 

deyərlər, “fikir azadlığıdı”. Amma mən yüz faiz gördüyümü və 

hiss etdiklərimi yazıram. 

Təsbehi qaldırıb dikələn kimi qalstukunu əli ilə ehmalca 

qarnının üstündə düzəltdi və ani olaraq sınayıcı nəzərlərlə mənə 

baxdı. Özümü birtəhər hiss etdim. Elə bil cinayət baĢında 

yaxalanmıĢdım. Nədənsə söhbətin bitdiyini artıq o da, mən də 
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qeyri-ixtiyari baĢa düĢmüĢdük. BaĢsağlığı verib çadıra keçdim. 

Xeyli sonra çadırdan çıxanda isə artıq bayaqkı yerdə heç kim 

yoxdu. 

Sonra yenə uzun müddət görüĢmədik. ĠĢləri o qədər çox 

olurdu ki, hətta günlərlə evə gələ bilmir, Ġcra hakimiyyətinin 

Qonaq evində gecələyirdi. Bunu da oradan-burdan eĢidirdik. 

Amma həqiqətən də ölkədə köhnə hakimiyyətdən tökülüb 

qalmıĢ problemlər baĢdan aĢırdı. Bu mənada hakimiyyətə yeni 

gəlmiĢ vicdanlı, vətənpərvər insanların düĢdüyü ağır vəziyyəti 

anlamaq o qədər də çətin deyildi. Amma son zamanlar vəzifə 

kreslolarına təzəcə yiyələnmiĢ bəzi cəbhəçilərin nalayiq iĢləri 

haqqında da xəbərlər getdikcə çoxalırdı. Artıq televizorda 

demək olar hər gün bu və ya digər rayonda hansısa Ġcra 

hakiminin, yaxud hansısa idarə rəhbərinin korrupsiya 

əməllərinə görə iĢdən uzaqlaĢdırılması haqqında məlumatlar 

verilirdi. Bu xəbərlər istər-istəməz məni özümdən çıxarırdı. Hər 

dəfə də belə vaxtlarda AdaĢım yadıma düĢürdü. Görəsən o nə 

edirdi?  Bu cür əclaflarla necə yola gedir, onların öhdəsindən 

gələ bilirdimi? Çox vaxt yerimdən qalxıb yanına getmək də 

istəmiĢdim. Son görüĢümüzdə özü demiĢdi ki, bir iĢim olsa gələ 

bilərəm. Lakin sonra düĢünmüĢdüm ki, ağır iĢ rejimi olan 
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dövlət məmurunu boĢ-boĢ söhbətlərə görə narahat etməyinə 

dəyməz. Doğrudur, o zaman yas yerində AdaĢımın həm xarici 

görünüĢündə, həm də daxili əhval-ruhiyyəsində müəyyən 

dəyiĢikliklər baĢ verdiyini hiss etmiĢdim. Buna baxmayaraq, 

vicdanlı, təmiz, zəhmətsevər insan olmasına inamım hədsiz idi. 

Hələ də əmindim ki, hansı vəzifədə olursa-olsun, iĢini layiqincə 

yerinə yetirməyə çalıĢacaq. Ən azı ona görə ki, böyük məqsədi 

vardı. Həmin məqsədə doğru bu vaxta qədər necə tələsmədən, 

addım-addım gərgin zəhməti hesabına getmiĢdisə, bundan 

sonra da eynilə hərəkət etməyin gərəkliliyini baĢa düĢmək çətin 

deyildi hər halda.   

Bir zamanlar ona kəndimizdə dayaq dəstəsi yatadıb orda 

əlaqəçi olmaq lazımdı və bu iĢin öhdəsindən məharətlə 

gəlmiĢdi. Sonra ona rayon miqyasına çıxmaq lazım oldu. Həbs 

və cəzalardan, daimi təqiblərdən sonra bu arzusuna da çatdı. 

Indi isə qarĢısında tamamilə yeni üfüqlər açılırdı. Daha yüksək 

ümumrespublika səviyyəsinə qalxmaq üçün əlində real Ģans 

vardı və bunun üçün yalnız iĢləmək, özü də yorulmaq bilmədən 

ləyaqətlə iĢləmək lazımdı. Bu isə onun üçün ən asanı idi. Çünki 

bu vaxta qədər nəyə nail olmuĢdusa, məhz elə iĢgüzarlığı 

sayəsində nail olmuĢdu. Deməli, mücərrəd xalq üçün olmasa 
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belə, özünün Ģəxsi mənafeyi üçün getdiyi yolundan dönməməli 

idi.  

Nə etmək olardı? Əqidə zəifdisə, qoy mənafe qalib gəlsin! 

Son nəticədə konkret olaraq rayonumuzda yığılıb qalmıĢ 

problemlərin hansı məqsədlə həll edilməsinin bizim üçün elə 

bir fərqi yoxdu. Təki onlar həll olsun, təki insanlar müstəqilliyi 

yalnız dadmaqla qalmasınlar, onun real qazanclarını gündəlik 

həyatlarında hiss etsinlər. Bəli, o zamanlar belə düĢünürdüm. O 

zamanlar həqiqətən mənə elə gəlirdi ki, xeyirxah iĢlərin hansı 

məqsədlə həyata keçirildiyinin heç bir fərqi yoxdur. Sən demə 

belə deyilmiĢ! Sonrakı hadisələr yanlıĢ düĢündüyümü mənə çox 

aydın göstərdi. 

 

*** 

 

1993- cü ilin ilk ayları idi. Evdə televizor qarĢısında oturub 

pürrəngi çaydan bala-bala içir, “Günün xəbərləri”nə baxırdım. 

Yenə də bəzi rayonların Ġcra aparatlarında baĢ verən 

dəyiĢiklikər haqqında növbəti prezident sərəncamları oxunurdu. 

Birdən... 
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Deyəsən rayonumuzun adı çəkildi. Bəlkə səhv eĢitdiyimi 

fikirləĢməyə macal tapmamıĢ, AdaĢımın adını, soyadını 

səsləndirdilər. Heç bir səhv ola bilməzdi. “ĠĢində yol verdiyi 

ciddi nöqsanlara görə” rayonun Ġcra hakimini və birinci 

müavinini vəzifədən azad etmiĢdilər. Qulaqlarıma inana 

bilmirdim. Xəbəri təkrar dinləmək üçün sabahı gün səhər 

tezdən durub yenə xəbərlərə qulaq asdım. Bilirdim ki, səhərlər 

adətən axĢamkı xəbərləri təkrarlayırdılar. Bəli, heç bir 

yanlıĢlıq-filan yoxdu. Ad, soyad, vəzifə - hamısı düz gəlirdi. 

AdaĢım iĢdən qovulmuĢdu. 

Həmin gün evdən iĢə qədər olan yolumun xeyli hissəsini iki 

nəfər kənd ağsaqqalının söhbətinə qulaq asaraq getməli oldum. 

Məndən bir neçə addım öndə gedir və onun haqqında 

danıĢırdılar. Addımlarımı yavaĢlatdım ki, söhbətləri bitənə 

qədər ötüb keçməyim. Amma sən demə nahaq vurnuxurmuĢam. 

IĢ yerinə çatanda məlum oldu ki, orda da hamı həmin xəbərdən 

danıĢırdılar. Sonra söhbət bütün ġor qırağına yayıldı.Artıq 

bütün avtobuslarda, dayanacaqlarda, növbələrdə eyni mövzunu 

bütün camaat eninə-boyuna müzakirə edirdi. Deyilənləri 

ümumiləĢdirsək, belə mənzərə yaranırdı: rayon Ġcra hakiminin 

kabinetində Ġcra hakimi ilə AdaĢım arasında əməlli-baĢlı 
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əlbəyaxa döyüĢ olmuĢdu. Pulu bölüĢdürərkən sözləri çəp gəlib 

və vurub bir-birini Ģil-küt eləmiĢdilər. Səs-küyə digər iĢçilər də 

gəlmiĢdi və məsələnin üstü açılmıĢdı. IĢ o dərəcədə böyümüĢdü 

ki, rayon prokuroru guya hər ikisinin həbsi üçün sanksiya 

veribmiĢ. Lakin keçmiĢ xidmətlərini nəzərə alıb vəzifədən 

götürməklə, o vaxtadək mənimsədikləri külli miqdarda pulu 

artıqlaması ilə müsadirə etməklə kifayətlənmiĢdilər. Hadisənin 

məğzi bu idi. Amma hər kəs nəyi isə əlavə edir, nəyi isə ixtisar 

edirdi. Odur ki, xəbərin müxtəlif variantları yaranmıĢdı.    

Mütləq AdaĢımla görüĢmək qərarına gəldim. Yalnız onun 

özünü, gözlərini və nə qədər qəribə səslənsə də, sınıq 

düyməsini görəndən sonra həqiqəti özüm üçün dəqiqləĢdirə 

bilərdim. Bəlkə hər Ģey heç də hamının bildiyi kimi deyildi? O 

zaman belə ağır günlərdə dəstəyə ehtiyacı ola bilərdi. Belə 

vaxtlarda evinə getmək yaramazdı. Qalırdı yalnız yolda 

görüĢmək. HəmiĢəki yolumu dəyiĢib, düz bir həftə ərzində iĢə 

onun evi qarĢısından keçıb getdim. Nəhayət, inadkarlığım öz 

bəhrəsini verdi. Bir zamanlar olduğu kimi, yenə kənd yolunda 

qarĢılaĢdıq... 

Əynində ilk görüĢümüz zamanı geydiyi nimdaĢ kostyum 

vardı. O günkü kimi, köynəyinin yaxası açıqdı və yuxarıdan 
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ikinci düyməsinin yarısı yoxdu. GörüĢüb hal-əhval tutandan 

sonra əlindəki qovluğa iĢrə edib dedi ki, əvvəlki iĢ yerinə - 

kənd məktəbinə sənədlərini aparır. Qəbul etsələr yenə 

müəllimlik edəcək. Heç nə demirdim. Gözləyirdim. Nəhayət, 

bayaqdan bəri qaçırdığı gözlərini mənə tərəf çevirdi. Inanın ki, 

indi o gözlərdəki ifadəni sözlərlə təsvir etmək çox çətindi. 

Lakin rəssam, özü də yaxĢı rəssam olsaydım və mənə misal 

üçün məhv olmuĢ arzuların rəsmini çəkməyi sifariĢ versəydilər, 

heç tərəddüd etmədən həmin gözləri çəkərdim...    

Artıq hər Ģey aydındı. O da bunu baĢa düĢdü deyəsən. 

BaĢını aĢağı salıb bir qədər qəzəblə, kinayə ilə əslində artıq 

gərəksiz olan sözlər deməyə baĢladı. 

- Gördün də neynədilər? Elə bilirdim ki, bunun axırı belə 

olacaq. Əvvəlcədən hiss edirdim. Hadisələrin gediĢi bunu 

göstərirdi. Ölkənin bütün idarəetmə orqanları əliəyrilərlə dolub. 

Bu quru bəylər keçmiĢ komunist partokratları da üstələyiblər. 

Onlar yenə də iĢləyənə mane olmurdular. Bunlar isə təmiz 

iĢləyən bir nəfər görən kimi qarğa-quzğun kimi düĢürlər üstünə. 

O dəqiqə baĢlayırlar torbasını tikməyə. Adama elə tələ qururlar 

ki, heç ruhun da incimir. Əvvəllər elə bilirdim ki, bu Cəbhəyə 

müxalif olan siyasi qüvvələr ölkənin ictimai vəziyyətini düzgün 
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qiymətləndirmirlər, real faktlardan xəbərləri yoxdur, hadisələri 

bilə-bilə gərginləĢdirirlər. Indi isə görürəm ki, Cəbhə haqqında 

kim nə deyirsə, düz deyir. Sən də o vaxtlar elə yaxĢı elədin 

bunlardan ayrıldın...  

O gün AdaĢım hər Ģeyi yenidən, necə deyərlər, yeni 

səhifədən baĢlamaq qərarına gəlmiĢdi. Nə olar? Bu da bir iĢdi. 

Bircə onu bilirdim ki, bu yaĢda yeni səhifədən baĢlamaq heç də 

asan deyildi. Rayonun ən yüksək vəzifələrindən birindən 

qovulmusansa, yəqin bir neçə qat daha çətindir. Bu hadisələr 

baĢlayanda o, adi kənd müəllimi idisə, indi hətta bu adı 

daĢımaq üçün çalıĢmalı, mübarizə aparmalıdı. O da əgər 

“yuxarı instansiyalar sənədlərini qəbul etsələr!” AdaĢımın 

həmin gün kənd yolunda mənə söylədiyi sözlər sanki bu 

mübarizəyə baĢlamağa hazır olmasına iĢarə idi. Nə deyim, 

AdaĢ, sınamağa dəyər yəqin. Bəlkə bir Ģey çıxdı?  

Məhəllənin tinini burulub dayandım. Burdan yollarımız 

ayrılırdı. O da durdu. Bir qədər üz-üzə, göz-gözə dayandıq. 

Yenə dözməyib baxıĢlarını çəkdi. Göy üzünə baxdı. Bu zaman 

gözlərim yenə sınıq düyməsinə sataĢdı. Eybəcər hala 

düĢmüĢdü. Isti ütü altında çox qalanda, adətən, plastmas 
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düymələr bu günə düĢürdülər. Yəqin onun da baĢına eyni iĢ 

gəlmiĢ, isti, ağır ütü altında çox qalmıĢdı. 

- Düymən lap pis günə düĢüb. 

Heç özüm də bilmədim bu sözlər ağzımdan necə çıxdı. 

AdaĢım tez əlini yaxasına çəkdi, barmaqlarını paralı düyməyə 

toxundurdu. Amma heç nə demədi. Çevrilib iti addımlarla 

uzaqlaĢmağa baĢladı. Bir neçə addım atmıĢdı ki, sağ əli yuxarı 

qalxdı. Ani olaraq havada qövs cızıb yanına düĢdü. Əvvəlcə 

baĢa düĢmədim. Amma az sonra çatdı. AdaĢım məhəllə yoluna 

nəsə atmıĢdı. Həm də deyəsən o “nəsə”nin ölçüsü çox kiçikdi. 

Çünki aramızdakı məsafənin az olmasına baxmayaraq, atılan 

Ģeyin nə olduğunu görə bilməmiĢdim. Əslində, bunun o qədər 

də əhəmiyyəti yoxdu. Əsas o idi ki, biz hələ də sınıq-

salxağımızı, köhnə-möhnəmizi, zir-zibilimizi bu yazıq kənd 

yollarına atmaqdan əl çəkməmiĢik. Dövr, zaman, insanlar 

dəyiĢir, pis vərdiĢlər isə heç dəyiĢmir. AdaĢım da deyəsən 

həmin vərdiĢlərdən birinə yoluxmuĢdu. O gün məhəllə yoluna 

atdığı isə özünün lazımsız, ləkələnmiĢ, əzilmiĢ, sınıq... nəyi idi, 

qoy diqqətli oxucu özü müəyyənləĢdirsin. 
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Ay baĢıbəlalı, çala-çuxurlu, tozlu-palçıqlı, əyri-üyrü 

məhəllə yolları! Görəsən biz insanlardan nələr çəkdiyinizi bilən 

varmı? 

                                                                                                                             

1993  
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Fors-major 

 

İnsanlar çox zaman öz ağıllarından ağılsızlıqlar etmək 

üçün istifadə edirlər. 

                                                                                                                         

F. Laroşfuko  

 

“Xanımlar və cənablar! Ġnandırıram sizləri, narahat olmağa 

heç bir səbəb yoxdur. Kiçik bir fors-major vəziyyəti yaĢadıq, 

tez də keçib getdi. Bayram tədbirimizi əvvəlki ruh yüksəkliyi 

ilə davam etdiririk. XahiĢ edirəm, cənablar, sakitliyi bərpa 

edək...” 

- BağıĢlayın, professor, mən otura bilərəm? 

... Ayıldı. Ətrafına boylanıb, özünü yuxudakı səhnənin baĢ 

verdiyi yerdə - Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin Qonaq 

evində, Akt zalının ortasında deyil, nə zamandan bəridir 

kafedra müdiri iĢlədiyi Moskva ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun 

auditoriyasında, otuzdan artıq tələbəsinin qarĢısında gördü. 

Neçə-neçə göz ona dikilib qalmıĢdı. Görəsən nə vaxtdan? Bu 

azmıĢ kimi, lövhənin önündə hər zaman aktivliyi ilə seçilən, 
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heç zaman da balaca dilini ağzında dinc saxlamayan əlaçı 

tələbəsi Svetlana Drubiç durmuĢdu. Bu dəfə nədənsə qəribə və 

çox Ģübhəli görünən hüzur içində əllərini arxasında birləĢdirib, 

deyəsən, ondan cavab gözləyirdi. Görünür, bayaqkı sualla onu 

real dünyaya qaytaran da elə bu qız idi. Lakin Tofiq Məsimov 

artıq otuz ilə yaxın idi ki ali məktəbdə dərs deyirdi. Onu 

dünənki uĢaq-muĢaq elə də asanlıqla yaxalaya bilməzdi.   

- DanıĢdıqların bu dəfə məni o qədər qane etməsə də, eybi 

yox, keç otur, - deyib ehmalca eynəyini burnunun üstündə 

rahatladı. Lakin tələbəsinin yerindən tərpənmədiyini görüncə, 

eynəyi aĢağı salıb, baxıĢlarını ona tuĢladı. Qız heç halını 

pozmurdu.  

- Professor, sizi qane etməyən nə varsa deyin, o yerləri bir 

də təfərrüatı ilə danıĢım. Dünən səhərə qədər mənbələrlə 

çalıĢmıĢam... 

- Lazım deyil, gələn dəfə. Mənim özümə təzə dərs üçün 

vaxt qalmayacaq. Bu gün Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını 

keçib qurtarmalıyıq.  

Professorun dərs demək məqsədilə ayağa qalxdığını görən 

Svetlana höcətləĢməyin yersiz olduğunu anladı və dodaqaltı 

nəsə mızıldana-mızıldana yerinə keçdi. Qəti əmindi ki, dərs 
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danıĢarkən müəllimi əməlli-baĢlı yatmıĢdı və ona qulaq asmaq 

imkanındı deyildi. Xəyallar aləmindən də onu məhz özü 

ayırmıĢdı. Amma nə olsun, kimə sübut edəcəksən? Son 

nəticədə yenə tələbə yalan oldu, professor doğru. Bundan sonra 

gəl dünyanın həqiqət üzərində bərqərar olması fikri ilə razılaĢ 

görüm, necə razılaĢırsan? Haqsızlıq hər yerdə baĢ alıb getdiyi 

kimi, burda – ziyalılar məbədi sayılan ali məktəb ocağında da 

zaman-zaman özünü göstərirdi. Özü də bu haqsızlığı kim 

edirdi? Biliyinə, daxili mədəniyyətinə və xüsusilə də ġərq 

ədəbiyyatı haqqında yazdığı neçə-neçə maraqlı elmi 

tədqiqatlarına görə həmiĢə dərin hörmətlə yanaĢdığı ən sevimli 

müəllimi. Daha baĢqalarından nə gözləyəsən? 

Professorun dərsi danıĢa-danıĢa sıraların arası ilə ona tərəf 

gəldiyini görüb, yerində əsəbi qurcalanmağına, ən baĢlıcası isə 

deyinməyinə son qoydu. Əlini çənəsinin altına dayayıb, hər 

zaman dərsi diqqətlə dinləyərkən aldığı görkəmini aldı. 

Deyəsən, professor bayaqdan nə haqdasa öz-özü ilə gərgin 

diskussiya içində olduğunu anlamıĢdı və indi bunu ondan 

soruĢmağa gəlirdi. Nəsə fikirləĢib buna mane olmaq lazımdı. 
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- Professor, o beyti fars dilində necə dediz? Bir də zəhmət 

olmasa təkrarlayardız. XahiĢ edirik. Farscanız o qədər 

məlahətlidir ki!  

 

***  

Mühazirələrini bitirəndən sonra həmiĢə olduğu kimi, ikinci 

iĢ yerinə getməliydi. Bir neçə il öncə yaxın dostları ona 

Moskvanın az qala yarısında çoxmərtəbəli binalar tikən türk 

firmalarından birində Tərcümə departamentinin müdiri 

vəzifəsinə düzəlməyə kömək etmiĢdilər. Ora, adətən, günorta 

saatlarında gedir, axĢam səkkizə-doqquza qədər məĢğul olurdu. 

Bəzən hətta Ģənbə-bazar günləri də çağırırdılar. Asan deyildi, 

əlbəttə. Elmi-pedoqoji fəaliyyət üçün vaxtı çox azalırdı. Amma 

nə edəsən? Ġndiki “keçid dövrü”ndə - bu ifadəni iĢlədəndə 

həmiĢə qeyri-ixtiyari dodaqları qaçırdı – baĢqa cür mümkün 

deyildi. Son zamanlar yeni yaranmıĢ məĢhur telekanalda tez-tez 

deyildiyi kimi: “XoçeĢ jit? Umey vertetsya!” Bəli, indi o, bir 

zamanlar bığ yeri təzəcə tərləməyə baĢlayanda ailəsi ilə birlikdə 

ġor qırağının keçmiĢ Serebrovski, indiki Qaraçuxur 

qəsəbəsindən köçüb Moskvaya gəlmiĢ, ömrünün son əlli ilini 

burda keçirərək, on milyonluq paytaxt Ģəhərdə az-çox tanınan 
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ziyalılardan birinə çevrilmiĢ professor əvvəlki sakit, qayğısız, 

oturuĢmuĢ həyatını unutmaq, ümumi axına qoĢularaq, hamı 

kimi “fırlanmaq” məcburiyyətində qalmıĢdı. 

Lakin Ģükürlər olsun ki, ağır günlərin bütün çətinliklərini 

ilk növbədə ailəsinin dəstəyi, sonra da dost-tanıĢlarının köməyi 

ilə yavaĢ-yavaĢ aradan qaldırmıĢ, ətrafında qaynar qazan kimi 

qaynayan müasir həyatın yeni ritminə alıĢmağa baĢlamıĢdı. Bir 

neçə gündür ki, beynini tamam baĢqa fikirlər məĢğul edirdi. Bu 

gün mayın 27-si idi. Deməli, sabah mayın 28-i Azərbaycanın ən 

önəmli dövlət bayramı – Respublika günüdür və hər dəfə 

olduğu kimi, bu il də onlar – Ģəhərdəki azərbaycanlı icması 

əlamətdar günü qeyd etməlidirlər. Artıq səfirliyin Qonaq evində 

keçiriləcək bayram yığıncağının dəqiq vaxtı da 

müəyyənləĢmiĢdi. Amma onun üçün ən çox maraq doğuran 

məsələ, tədbiri kimin aparacağə məsələsi hələ də sual altında 

idi. Dünən səfirlikdən demiĢdilər ki, bu gün dəqiq məlum 

olacaq. Səfir özü, yaxud müavinlərdən biri Ģəxsən iĢtirak etsə, 

əlbəttə ki, bu məsuluyyətli iĢ onların üzərinə düĢəcəkdi. Yox, 

əgər... 

“Allah, sən özün saxla!” Neçə gündür ki, bu fikri yaxınına 

belə buraxmaq istəmirdi. DüĢünəndə xəyalında müdhiĢ, əcaib 
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səhnələr canlanırdı. Xalqımızın məĢhur nümayəndələrindən 

beĢ-altısının bir araya gələndən sonra hansı həngamələr 

qopardıqlarını bir neçə dəfə Ģəxsən Ģahidlik eləmiĢdi. 

Metronun girəcəyində çantasından əl telefonunu çıxarıb, 

səfirliyin nömrəsini yığdı və... bir neçə kəlmədən sonra siması 

Moskvanın göylərində hər zaman elə bil yoxdan var olan boz 

buludların rəngini aldı. Az sonra Tofiq Məsimov ikinci iĢ 

yerinə deyil, yaxınlıqdakı evinə tərəf addımlayır və nadinc 

tələbəsi Svetlana Drubiç kimi, dodaqaltı kiminsə qarasınca 

əsəbi halda mızıldanırdı. 

 

***  

 

Artıq bir saata yaxındı ki, “KronĢtadski bulvar – 33” 

ünvanında iliĢib qalmıĢdı. 157 saylı Azərbaycan-Rus 

məktəbinin müdirəsi Səidə xanım heç cür əl çəkmək istəmir, 

qoluna girib mərtəbələri bir-bir gəzdirir, təmirə ehtiyacı olan 

sinif otaqlarına salır, hansı yerlərə təcili, hansılara isə bir 

müddət sonra yardım etməyin vacibliyi haqqında yerli-yataqlı 

danıĢırdı. Təəccüblü deyildi. On milyonluq paytaxtın ən məĢhur 

azərbaycanlı biznesmenlərindən biri, həm də əliaçıq oğlan Fazil 
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Məmmədovu hələm-hələm yaxalamaq olmurdu. Yaxalayanda 

isə bu imkandan maksimum bəhrələnməyi, görünür, məktəb 

direktoru özünün əsas vəzifələrindən biri sayırdı. Hərçənd, 

həmsöhbəti artıq çoxdan üz-gözünü turĢutmuĢdu və üstəlik, 

arxadan gələn boynuyoğun iki köməkçisindən biri hər dəfə əl 

telefonu ilə kimlərləsə danıĢandan sonra qulağına tərəf əyilib 

nəsə pıçıldayırdı. Eyb etməz. Budur, indicə son yerə - məktəbin 

böyük iclas zalına baxacaqlar və rəsmi sponsoru olduğu xalq 

çalğı alətləri ansanblını, milli rəqs qrupunu görüncə, yəqin ki, 

ürəyi açılacaq. 

- Fariz müəllim...    

- Frenk! 

- E-e-e... Frenk... e-e-e... müəllim, gördüyünüz kimi, burda 

sizin maddi köməklik göstərdiyiniz məktəb ansanblı və rəqs 

qrupu hər gün məĢq edir. SifariĢ verdiyiniz milli kostyumları da 

bir neçə gün öncə gətirib çıxardılar. Keyfiyyətinə söz ola 

bilməz, hamımız valeh olmuĢuq. Icazə verin bütün 

kollektivimiz adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildirək. 28 

may Respublika günü ərəfəsində bizə belə hədiyyə bəxĢ 

etdiyinizə görə çox sağ olun... 

- YaxĢı, mənlik daha bir Ģey yoxdusa... 
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- Fazil... e-e-e, Frenk müəllim, daha bir ricamız olacaq. 

Yəqin bilirsiz, sabah tədbirimiz var. Sizi də ümid edirik ki, orda 

görəcəyik. 

Ünlü biznesmen növbəti dəfə köməkçisinə hansısa 

tapĢırığını verib, Səidə xanıma tərəf döndü. 

- Görüm də, əgər məclisi dostoynı bir oğlan aparsa, 

gələcəm. Necə bəyəm? 

- Oy, siz hələ bilmirsiz? Mən bayaq səfirliyə zəng 

vurmuĢdum ki, yığıncağın da, sonrakı bayram konsertinin də 

dəqiq vaxtını öyrənim. Dedilər ki, bu dəfə tədbiri professor 

Tofiq Məsimov aparacaq. Biz hamımız onu neçə illərdir ki, çox 

alicənab, mədəni, vətənpərvər ziyalı kimi tanıyırıq. Üzr 

istəyirəm, amma bildiyimə görə siz də onu kifayət qədər 

yaxından tanıyırsız, elə deyil? 

Xəbər Fazil Məmmədov üçün deyəsən həqiqətən yenilikdi. 

Görünür, son bir neçə gün ərzində göstərdiyi fəaliyyət öz 

bəhrəsini vermiĢdi. Amma yenə tam arxayın olsun deyə arxaya 

dönüb, xəbəri yoxlamağı tapĢırdı və cavab gözləmədən Səidə 

xanıma döndü. 

- Nə isə, baxarıq. Məndən nə tələb olunur, onu de, 

tələsirəm. 
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- Bilirsiz, həmiĢəki kimi, ansanblı və rəqqasələrimizi 

konsert keçiriləcək yerə saat beĢ radələrində çatdırmaq üçün 

sizdən nəqliyyat rica etmək... 

- Sabah saat beĢdə, yox, beĢ gec olar, dörddə avtobus kak 

Ģtık burda olacaq. Dabro? 

Və cavab sözlərini gözləmədən çevrilib iri, möhtəĢəm 

addımlarla məktəbin çıxıĢına tərəf yönəldi. Qapıya çatınca bu 

üç yekəpər adamın addım səslərindən dəhlizdəki pəncərə 

ĢüĢələrinin çilik-çilik olmamasına təəccüblənmək də olardı. 

Səidə xanım isə hisslərini biruzə verməyə imkan tapmamıĢ, 

gülümsər çöhrəsi Ģaxta vurubmuĢ kimi donub qalmıĢdı. Son 

kəlməni ağzından necə çıxardı, heç özü də bilmədi: 

- Dab-ro! 

 

***  

 

Əslində, məĢhur biznesmenin tələsəcəyi elə bir yeri yoxdu. 

Sadəcə, özünü orta məktəbdə yüzlərcə uĢağın arasında həddən 

artıq naqolay hiss edirdi. Özü də necə uĢaqların? AĢağı sinif 

Ģagirdləri onun tükü dibindən qırxılmıĢ baĢına, dolu sifətinə 

xüsusi yaraĢıq verən ensiz eynəyinə, xüsusilə də arxasınca 
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qarabaqara gələn ĢiĢman cangüdəninə və köməkçisinə heyrət 

dolu nəzərlərlə baxır, bəzən dil çıxarır, barmaqları ilə cürbəcür 

hərəkətlər göstərirdilər. Yuxarı siniflərin boylu-buxunlu, döĢü-

baĢı yetiĢmiĢ, üstəlik də mini yubkalarda dəhliz boyu əda ilə o 

tərəf-bu tərəfə defile yapan qızları isə ona sarı göz-qaĢ 

atmaqdan da çəkinmirdilər. BaĢqa vaxt və baĢqa yer olsaydı, bu 

çılpaq və uzun ayaqlı ceyran balalarının beĢ-altısını salardı 

gəldiyi “Cip”ə, bütün əl telefonlarını söndürərdi, ardınca da bir 

neçə günlüyə yaĢadığı böyük Ģəhərə böyük həvəslə əlvida 

deyib, gözdən itərdi. Amma, heyhat! Hər dəfə bura gələndə 

belə cəlbedici perspektivi həyata keçirməkdən özünü güclə də 

olsa saxlayır, bir bəhanə ilə tələsik Səidə xanımın möhkəm 

əllərindən qurtulmağa çalıĢırdı. Hələ ki, bütün arzularına 

rəğmən, bunun öhdəsindən layiqincə gəlirdi.  

Lakin bu gün məktəb qapısına qədər məsafədə addımlarını 

dəhlizin metlax döĢəməsinə daha inamla basmasının baĢqa bir 

səbəbi də vardı. Az öncə Səidə xanımın bayram yığıncağı ilə 

əlaqədar verdiyi xəbəri köməkçisi yoxlayıb təsdiqləmiĢdi. Bu 

nə deməkdi? Bu isə o deməkdi ki, sabah mütləq həmin 

yığıncaqda iĢtirak etməli idi. Özü də sadəcə iĢtirak etmək, 

kostyumlarından naftalin iyi gələn müxtəlif professorların 
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çıxıĢlarına dinməz-söyləməz qulaq asmaq yox, vətənindəki 

müasir ictimai-siyasi vəziyyətə aktiv münasibət bildirməli idi. 

Çünki bu yığıncaqda səfirin və müavinlərin iĢtirak etməməsi, 

aparıcılığın Tofiq Mənsimova tapĢırılması məhz onun istəyi ilə 

təĢkil olunmuĢdu. Yaxın zamanlarda Moskvada Azərbaycanın 

Ticarət Palatası açılacaqdı və oranın rəhbərliyinə namizədlər 

sırasında Fazil Məmmədovun adı birincilər cərgəsində gedirdi. 

Vətənində namizədliyini irəli sürənlər və bu istiqamətdə iĢ 

görənlər nə vaxtdan bəridir ondan respublika rəhbərliyinin 

ünvanına nəzərə çarğacaq, səs-soraq doğura biləcək dəstək 

çıxıĢı gözləyirdilər. Deyəsən, belə çıxıĢı yapmağın münasib 

zamanı yetiĢmiĢdi.   

Belə bir fürsətin yaranması üçün çox çalıĢmıĢdı. Səfirliyin 

bəzi əməkdaĢlarını buna görə səfərbər etmiĢdi ki, lazımi Ģəraitin 

yaradılmasında ona yardımçı olsunlar. Təbii ki, bu vaxtadək 

ona göstərilən hər hansı yardıma, xidmətə - buna nə ad 

qoyursuzsa qoyun – on qat artıqlaması ilə cavab vermiĢ və 

bundan sonra da verəcəkdi. Etibar etdiyi adamlar da sağ 

olsunlar, görünür peĢəkarlıqlarını nümayiĢ etdirmiĢ, sabahkı 

bayram yığıncağının dövlət rəsmilər tərəfindən deyil, adi 

professor tərəfindən idarə olunmasını təmin etmiĢdilər. Bu 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

nəzərə çarpmayan xırda detel onun “aktiv münasibət” 

bildirməsi üçün çox gərəkli idi. Səfirin iĢtirak etdiyi məclisdə 

çox da canfəĢanlıq edə bilməzdi. Odur ki, indi qalırdı sabahkı 

çıxıĢını lazımi qaydada təĢkil etmək. Əslində, Səidə xanımın 

verdiyi bayaqkı xəbərdən sonra təĢkilati məsələ də demək olar 

bütünlükdə yoluna qoyulmuĢdu. Amma... balaca bir gediĢ daha 

etmək olardı.   

- Alo... Vahid, salam... Əla, baĢqa cür ola da bilməz! Ha-

ha-ha... Heç, birdən yadıma düĢdün, dedim, qoy kef-əhval 

soruĢum... Hə, xəbərim var, sabah dördə təyin ediblər 

deyəsən... hə... Bayaq Səidə dedi ki, Tofiq aparacaq... Toçna, 

“Ocaq”çı... ha-ha-ha... Bilirsən, mən özüm də təəccübləndim 

bir az. Konqresin rəhbəri sən ola-ola, niyə onu... Nə olar, 

mümkündü... vseqda qotov!.. Ha-ha-ha... Onlar deyəsən 

bilmirlər qde raki zimuyut... lazımdı, bəs necə, mütləq 

göstərmək lazımdı... Oldu, sabah kak Ģtık yanındayam. 

Bu da belə! Telefonu qapayıb, arxa oturacaqda oturmuĢ 

köməkçisinin üstünə atdı. Əllərini baĢının arxasında 

çarpazlayıb, yaxĢıca gərnəĢdi. Sonra gözlərini maĢının ön 

ĢüĢəsində hansısa məchul nöqtəyə dikib, hardansa uzaqlardan, 

çox gizlindən, içinin lap dərinliklərindən gələn bir səslə: 
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- Mən bu on milyonluq Ģəhəri ovcuma alacam! – dedi. 

Ardınca da ürəkdən qəhqəhə çəkib, yanındakı sürücüsünün 

boynuna yağlı bir Ģapalaq iliĢdirdi.   

 

***  

 

Mayın 28-ndə, təyin olunmuĢ vaxtda Qonaq evinin 

konfrans zalı adamlarla dolu idi. Yığıncağın rəsmi hissəsi on 

beĢ dəqiqə olardı ki baĢlamıĢdı. Nə zamandan bəridir bu ölkədə 

yaĢayıb-yaradan, onun elmi, mədəni, iqtisadı, hərbi qüdrəti 

üçün yerli xalqla birlikdə biliyini, istedadını, əməyini 

əsirgəməyən həmvətənlərimiz, Azərbaycan icmasının ən fəal 

nümayəndələri belə təntənəli məclislər üçün bir qədər darısqal 

görünən zalda, sırayla düzülmüĢ yumĢaq oturacaqlarda özlərini 

rahatlamıĢdılar. Yer çatmayanlara dəhlizdən, digər otaqlardan 

oturacaqlar gətirilmiĢdi. Onlar həmiĢə belə məclislərin harada 

keçirilməsindən asılı olmayaraq, bir yerı toplaĢmağı, bayram 

sevinclərini bir-birilə paylaĢmağı özlərinin daxili təlabatları 

sayırdılar. Məhz belə günlərdə nədənsə bu müxtəlif peĢəyə, 

savada, sosial statusa malik insanlar özlərini bir bütün hiss 

etməyə baĢlayırdılar. Odur ki, bu gün də tarixi vətənin ən 
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əlamətdar bayramında bir araya gəlməyi böyük məmnuniyyətlə 

qəbul etmiĢdilər. Indi də hamı bir nəfər kimi, yuxarı baĢda 

divara bərkidilmiĢ üçrəngli Azərbaycan bayrağı qarĢısındakı 

ikinəfərlik adi yazı masasının arxasında ayaq üstə durub, giriĢ 

çıxıĢını edən professor Tofiq Məsimova diqqət kəsilmiĢdi. O 

isə həmiĢə olduğu kimi, səlis ana dilində aramla danıĢır, fəqət 

ara-sıra qəfildən eynəyini gözündən çıxarıb, sonra əvvəlki 

yerinə qaytarırdı. Hiss etmək olurdu ki, professor bir qədər 

həyəcanlıdır.    

ÇıxıĢının sonuna yaxın toplantı iĢtirakçılarının böyük 

əksəriyyətinin kifayət qədər yaxĢı tanıdığı iki Ģəxs – məĢhur 

biznesmen Fazil Məmmədov, Konqres sədri Vahid Qocayev və 

onlarla birlikdə daha üç nəfər zala daxil olarkən, Tofiq müəllim 

bir anlığa nitqinə fasilə verdi. Gələnlərə gülümsünüb, “XoĢ 

gəldiniz” dedi və yer göstərdi. Təzə qonaqlar gecikmələrinə 

baxmayaraq, oturmaq üçün yer tapmaqda çətinlik çəkmədilər. 

Birinci cərgədə beĢ oturacağı əvvəlcədən boĢ saxlamıĢdılar və 

onlar keçib özlərini rahatlayandan sonra zalda əvvəlki sakitlik 

bərpa oldu. Aparıcı da durduğu yerdən çıxıĢına davam etdi. 

Lakin bu dəfə eynəyini tez-tez gözünə taxıb-çıxarma 

hərəkətlərinə, nədənsə, əllərini ovuĢdurma, barmaqlarını 
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sıxaraq onlardan əcaib səslər çıxarmaq kimi hərəkətlər də əlavə 

olunmuĢdu. Professor sanki böyük auditoriya qarĢısında çətin 

imtahan suallarına cavab verən tələbə vəziyyətinə düĢmüĢdü. 

Zalda oturanlar arasında onu nə vaxtdan bəridir tanıyanlar 

təəccüb içində gözlərini döyürdülər. Görəsən nə baĢ verirdi? Az 

qala bütün dünyada ad qazanmıĢ bir ali məktəbdə uzun illər 

kafedra müdiri vəzifəsində iĢləyən, icmanın müxtəlif 

toplantılarında hər zaman xüsusi fəallıq göstərən Tofiq 

Məsimov birinci dəfə deyildi ki, iclas aparırdı. Bu müəmmaya 

doğru-dürüst izah verə biləcək adam hələ ki, zalda yox idi və 

bu üzdən görünür içi Tofiq müəllim qarıĢıq hamı hadisələri öz 

axarına buraxmağa üstünlük vermiĢdi.  

Nəhayət, ilk çıxıĢ baĢa çatdı və söz icmanın digər tanınmıĢ 

nümayəndəsi, professor Namiq Qəndilova verildi. Lakin 

yığıncağın aparıcısı yerində oturmağa, söz verilmiĢ Ģəxs 

sıraların önünə çıxmağa imkan tapmamıĢ, gecikmiĢ 

qonaqlardan biri Vahid Qocayev bayaqdan söhbətləĢdiyi Fazil 

Məmmədovdan aralanıb, ayağa qalxdı. Əvvəlcə yerində 

durmaq istədisə də, sonra nədənsə fikrini dəyiĢib, iti addımlarla 

bir göz qırpımında çıxıĢçını haqladı və sıraların qarĢısında 

önünə keçib sözə baĢladı.  
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- Gərək bağıĢlayasız. Xanımlar və cənablar, söz 

verilmədən çıxıĢ etmək məcburiyyətindəyəm. Çünki 

aparıcınızın ixtiyarına qalsa, mən bu gün ya heç 

danıĢmayacağam, ya da sonda bir-iki kəlmə demək imkanım 

olacaq. Onu da, üzr istəyiərm, edə bilməyəcəyəm. Çünki belə 

bir farsda sona qədər iĢtirak etmək fikrində deyiləm. Bu 

yığıncağı niyə “fars” adlandırdığımı bilmək istəyirsizsə, 

məmnuniyyətlə deyə bilərəm. Neçə həftə bundan öncə mən 

Azərbaycan Konqressinin sədri kimi, 28 may Respublika 

günü münasibətilə təntənəli bayram yığıncağı keçirmək üçün 

paytaxtın ən mötəbər iclas salonlarından biri olan “Prezident 

Otel”in konfrans zalını icarəyə götürmüĢəm. Ən məĢhur 

informasiya agentlikləri ilə, bir neçə tanınmıĢ televiziya 

kanalı ilə razılaĢmıĢam ki, gəlib məclisi dolğun Ģəkildə 

iĢıqlandırsınlar. Xarici səfirliklərə müraciət etmiĢəm və onlar 

da öz nümayəndələrini qonaq sifəti ilə göndərəcəklərinə söz 

vermiĢdilər. Bəs axırı necə oldu? Bax, bu gördüyünüz aparıcı 

və onu bəzi yerlərdə dəstəkləyən bəzi çinovniklər 

ambisiyalarını ödəmək naminə bütün zəhmətimin üstündən 

çalın-çarpaz xətt çəkdilər. Nəticədə, sizlər indi “Prezident 

Otel”in geniĢ və iĢıqlı salonunda deyil, bu darısqal, belə 
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tədbirlər üçün yararlı olmayan daxmada oturmusuz və boĢ-

boĢ sözlərə qulaq asırsız. Sizi bilmirəm, amma mənim vaxtım 

mənə qızıldan qiymətlidir. Odur ki, belə biyabırçı tamaĢada 

iĢtirak etmək istəmirəm, heç sizə də məsləhət görmürəm.  

Birnəfəsə söylədiyi çıxıĢından sonra Konqres sədri heç 

halını pozmadan çevrilib, inamlı addımlarla zalı tərk etdi və 

bunun ardınca bayaqdan yerlərində oturub, ona qulaq verən 

tədbir iĢtirakçıları hay-küy, uğultu salmağa baĢladılar. Həmən 

andaca qarma-qarıĢıqlıq düĢdü. Bir-birini tanıyanlar da, 

tanımayanlar da bayaqkı olayı müzakirə etməyə, yerdən 

müxtəlif replikalar atmağa giriĢdilər. Aparıcı isə artıq çoxdan 

ayaq üstə idi və “Xanımlar, cənablar, əziz soydaĢlar, bütün 

deyilənlər yalandır, ucuz təxribatdır, inandırıram sizi” sözləri 

ilə yığıncaq iĢtirakçılarını sakitləĢdirməyə çalıĢırdı. Sıraların 

arası ilə gəzib xeyli çənə-boğaz edəndən sonra, nəhayət, 

istəyinə az-çox nail oldu və sözü yenə Namiq Qəndilova 

verdi.   

Sözünə ara-sıra eĢidilən atmacalar, astadan edilən 

söhbətlər Ģəraitində baĢladığına görə natiq öncə heç cür özünə 

gələ bilmir, tez-tez dayanır, bəzi məclis iĢtirakçılarının 

yerdəki danıĢıqlarına son qoymalarını gözləyir, sonra yenə 
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davam edirdi. Bir müddət sonra zaldakı sabitliyin artıq tam 

bərpa olduğunu demək mümkündü. ÇıxıĢçı bundan ilhama 

gələrək, tarixi vətənin müasir ictimai-siyasi durumu, bu 

günlərə qədər keçilən yolun çətinlikləri haqqında geniĢ analiz 

verməyə baĢladı. Ötən müstəqillik illəri ərzində respublikada 

siyasi rəhbərliyin hər zaman xalqın yanında olmadığını, onun 

arzu və istəklərinə tam cavab vermədiyini qeyd edən zaman 

qəfildən birinci sıradan çığırtı eĢidildi: “Kəs səsini!” 

Birdən-birə ölü sakitliyi bütün ağırlığı ilə konfrans zalına 

çökdü. Bütün diqqətlər səs gələn tərəfə yönəldi. Bu dəfə 

ikinci gecikmiĢ qonaq, ünlü biznesmen Fazil Məmmədov 

ayaq üstə idi. Yanında oturmuĢ ĢiĢman cangüdənin 

yaxasından tutub ayağa qaldırdı və özündən bir qədər aralı 

dayanmıĢ natiqə tərəf itələdi. 

- Çıxart onu zaldan, gözlərim görməsin! 

Heç kəs cınqırını belə çıxarmırdı. Hamının Fazil 

Məmmədovu kifayət qədər yaxĢı tanıması, ipə-sapa yatmayan 

xarakterinə bələd olması bu vəziyyətdə görünür öz təsirini 

göstərmiĢdi. Təkcə məclisi idarə etmək yükünü üzərində hiss 

edən, eyni zamanda bayaqkı fövqəladə olaydan sonra bu 

yükü götürməyə razılıq verdiyinə artıq böyük peĢmançılıq 
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keçırən aparıcı pis adamlarla özünün son çarpıĢmasına 

giriĢmək qərarına gəldi və professor həmkarına, uzun illərin 

dostuna köməyə tələsdi. 

- Fazil, bir dayan görüm. Nə oldu, niyə özündən çıxdın?   

- Vahid məllimi obijat eləməyiviz bəs döyül, indi də 

respublika rəhbərliyinə sataĢmaq istəyirsiz? Olmayacaq! Nə 

qədər ki, mənim baĢım çiynimdədi, bu Ģəhərdə bir köpəkoğlu 

o kiĢinin dalısıyca güldən ağır söz deyə bilməz. EĢidirsiz? 

Sovet vaxtı da hakimiyyətdə olub, indi, müstəqillik vaxtı da 

olacaq! Hamuvuzun acığına. Mənim kimi oğlanlar da bütün 

canıynan, malıynan arxasında dayanmıĢıq və dayanacağıq da! 

Do konsa. Bunları indi sənin o geydirmə professoruna yaxĢı-

yaxĢı baĢa salacam. 

Beləcə, yüksək tonda dəstək çıxıĢını edib, ətrafına gözucu 

nəzər saldı. Hamı diqqətlə qulaq asırdı. Bundan son dərəcə 

razı qalıb qapıya, cangüdəninə kömək etməyə getdi. Ikilikdə 

Namiq müəllimi sıxıĢdırıb salondan çıxarmaq istəyirdilər. O 

isə görünür nə baĢ verdiyini hələ də düzəməlli anlamır, 

bərəlmiĢ gözlərlə addım-addım geri çəkilirdi. 

Yenə aparıcı yetiĢib, özünü araya salmaq 

məcburiyyətində qaldı. 
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- Ay Fazil, ay qardaĢ, ayıbdı. Qonaqlarımız var, biyabır 

eləmə bizi. Bu kiĢi indiki rəpbərliyi nəzərdə tutmurdu. 

Cangüdən onu aradan çıxarmağa çalıĢsa da, Tofiq 

Məsimov inadla müqavimət göstərirdi. 

- Fazil, bir dəqiqə dayan. Ġnanmırsansa, qoy özü desin. 

Bu yekəbaĢı da rədd elə canımızdan. Abrımız getdi. Ay 

Namiq, özünə gəl, nə ağzına su alıb durmusan? 

Ünlü biznesmen bir anlığa ayaq saxlayıb, sual dolu 

baxıĢlarını çıxıĢçıya yönəltdi. O isə deyəsən yavaĢ-yavaĢ 

özünə gəlir, ilk dəqiqələrin Ģokunu atladırdı. 

- Mən səksəninci illərin sonu, doxsanıncı illərin 

əvvəllərindəki respublika rəhbərliyini nəzərdə tuturdum. 

Necə məgər? Görünür fikrimi düzgün anlamamısız? 

Fazil Məmmədovun bağırtısı növbəti dəfə zalı baĢına 

götürdü. 

- Kəs səsini, qanmaz özünsən! Adam kiĢi olar. Görəndə 

ki, iĢlər Ģuluğdu, kiĢini zaĢiĢat eləyən var, o dəqiqə strelkanı 

fırlatdın? YaxĢı, qoy sən deyən olsun. Yeri get. Amma 

mənimçün sizin kimi nedostoynı adamların yanındı qalmaq 

zapadlodu. Xudafiz.   
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Deyib, bayaqdan Namiq Qəndilovu kənara çəkməklə 

məĢğul olan cangüdənin yaxasından yapıĢdı. Var gücü ilə 

çıxıĢa tərəf itələdi və üstəlik, arxasınca təpik də atdı. Təpiyi 

tutmadı və özünü elə göstərdi ki, guya hərəkətini təkrarlamaq 

üçün cangüdəninin ardınca bayıra çıxır. Amma bu gün bir 

daha ünlü biznesmeni görən olmadı.  

 

***  

 

Az sonra Qonaq evinin binası yenə baĢdan-baĢa 

uğuldayırdı. Adamların əksəriyyəti ayaq üstə durmuĢdu. 

Getmək üçün yığıĢıb, üst geyimlərini geyinənlər də gözə 

dəyirdi. Bugünkü yığıncağın, Ģübhəsiz ki, əsas 

qəhrəmanlarından biri olan professor Tofiq Məsimov isə özü 

üçün nə qədər qəribə və dəhĢətli səslənsə də, üzünü zala 

tutub, aĢağıdakı sözləri deyirdi: 

- Xanımlar, cənablar! Ġnandırıram sizləri, narahat 

olmağına dəyməz. AnlaĢılmazlıq oldu. Kiçik bir fors-major 

vəziyyəti yaĢadıq, belə də demək mümkündü. Keçib getdi, 

hər Ģey qaydasına düĢdü. Konsertimizi... e-e-e, üzr istəyirəm, 

yığıncağımızı davam etdirirk. Amma bir azdan, saat altıda 
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bayram konsertimiz də olacaq. Burdan birlikdə çıxıb, 

“Xanjonkova evi”nə gedəcəyik. Əziz həmvətənlər, xahiĢ 

edirəm, gəlin bir balaca sakitliyi bərpa edək. Hər kəs yerinə 

əyləĢsin. Lütfən...  

Bir iĢ daha vardı. Həmin sözləri səsləndirərkən, qəfildən 

professor özünü belə bir fikirdə tutdu ki, bəlkə bütün bunlar – 

az öncə baĢ verən hay-küy, çığırtı-bağırtı və hal-hazırda 

söylədiklərinin hamısı qorxulu yuxudu? Bəlkə o, hələ də 

kafedra müdiri iĢlədiyi ġərqĢünaslıq institutunun 

auditoriyasında, tələbələrinin qarĢısındadır və bir azdan əlaçı 

tələbəsi Svetlana Drubiç özünün Ģübhəli hüzur vəziyyətindən 

çıxıb, istehzalı sualı ilə onu müdhiĢ yuxusundan ayıldacaq? O 

da gerçək dünyaya qayıdıb, nadinc qızı sərt baxıĢları altında 

yerinə oturdacaq və sakitcə dərsinə davam edəcəkdi. 

Mühazirələrini bitirəndən sonra yenə türklərin tikinti 

firmasına, ikinci iĢ yerinə yollanacaq və yolda heç kimlə 

telefon əlaqəsi saxlamayacaqdı. Heç kəs də ondan bayram 

tədbirini aparmaq xahiĢi etməyəcəkdi. 

Vaxt ötür, fəqət Svetlana Drubiç nədənsə onu yuxudan 

oyatmağa tələsmirdi. 
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- Xanımlar, cənablar! Kiçik bir fors-major vəziyyəti 

yaĢadıq, o qədər. XahiĢ edirəm, sakit olun... 

                                                                                                                          

1997  
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Prestij 

 

 

Özümüzdən sonrakı insanları bizlərdən daha xoşbəxt 

etmək üçün çalışmaq, məqsədlərin ən gözəli deyilmi? 

                                                                                                                         

Ş. Monteskyö 

 

 

Məzahir bayaqdan neçənci dəfə idi ki, ev tapĢırığı yazılmıĢ 

dəftərlə atasına yaxınlaĢırdı. Lakin keçən dəfə olduğu kimi, 

atası yenə deyəsən ona vaxt ayırmaq fikrində deyildi. 

Böyükağa heç bir saat olmazdı iĢdən qayıtmıĢdı. Hamamda 

özünə yaxĢıca su vurub, bütün günün toz-torpağını 

kanalizasiyaya axıdandan sonra süfrə baĢında qayıĢının altını 

əsaslı Ģəkildə bərkitmiĢ, eyni zamanda arvadından öyrənmiĢdi 

ki, məktəbdə oğlundan hamı razıdı. Yəni, Ģikayət-filan 

yoxdur. Bu gün valideynlər iclasına çağırmıĢdılar və ora çox 

zaman olduğu kimi evin kiĢisi yox, uĢaqların anası getmiĢdi, 

yaxĢı xəbərlə də geri qayıtmıĢdı. Ona görə indi rahatca 

divanda Ģellənib, halalca televizorunda həmiĢə izlədiyi 
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veriliĢə baxa bilərdi. Bu yeni, rəngli televizoru və damda 

quraĢdırdığı çanaq antennasını yaxınlarda Binə bazarında 

“toçka”sını açandan sonra almıĢdı. Aldığı gündən də 

baxmaqdan doya bilmirdi. Əvvəlki sovet televizorundan 

sonra xarici kanalların yüksək keyfiyyətli, həm də təmiz, 

aydın yayınlanan veriliĢlərinə baxdıqca, gözündəki neçə 

illərin pası silinib gedirdi elə bil. Tərs kimi də həmiĢə bu 

vaxtlar Məzahir ev tapĢırıqlarını qurtarıb gəlirdi üstünə ki, 

gələ yoxla. Belə vaxtlarda oğluna tərəf baxmağa üzü də 

gəlmirdi. Çünki bilirdi ki, divanın yanında durub elə gözlərlə 

ona baxır ki, daĢ da olsan, əriyərsən. Bu dəfə də üzünü 

ekrandan ayırmadı. 

- Get anan baxsın.    

- Ana qab-qacaq yuyur, sonra da Sənubəri yatıracaq. Sən 

bax. Qorxma, tənlik-filan yoxdu, hamısı asan misallardı. 

Nə qədər çalıĢsa da, ani təbəssümünü gizlədə bilmədi. 

Divanda rahat vəziyyətini pozub, oğluna tərəf dönməyə 

məcbur oldu. 

- Yenə nə istəyirsən yaxamdan? Nə vermisən, ala 

bilmirsən? Maraqlı veriliĢdi, qoymazsan sakitcə baxım?  
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- Onun nəyidi-ye maraqlı? Xarici kliplərdi də, bayaqdan lüt 

qızlar atdanıb-düĢürlər. BaĢqa vaxt deyirsən ki, musuqiyə 

əsas qulaq asmaq lazımdı, baxmaq vacib deyil. Indi nə olub, 

gözlərini çəkmirsən? 

Bir televizora baxdı, bir də dönüb mətbəxə tərəf. Arvadının 

səsə boylana biləcəyi ehtimalı xeyli böyük olduğuna görə 

pultu götürüb, bərayi-ehtiyat kanalı dəyiĢdi. Sonra gözlərini 

oğluna zilləyib durdu. Yenə də ayırd edə bilmirdi ki, uĢağın 

belə dilli-dilavərliyinə sevinsin, yoxsa qəzəblənsin. 

- Ay tərs oğlu tərs, elə gərək həmiĢə dərslərüvı mən 

yoxlayım? Anan məĢğuldu, o daha əmin. Ali savadlı adamdı. 

Həyətin o baĢına bir-iki addım atmağa tənbəllik eləyirsən?  

- E-e-e, o yenə baĢlayacaq Töhfə məliməmizin dalınca 

danıĢmağa. Saç-saqqalı ağarıb, hələ də ağzının danıĢığını 

bilmir-e, ata. 

- Kəs səsüvi, kopay oğlu! – Oğlunun özü ilə belə ərkyana 

danıĢmasına barmaqarası baxsa da, qardaĢı haqda nəinki 

oğlunun, heç kimin artıq-əskik söz deməsinə dözə bilmirdi, - 

nə qədər demiĢəm sənə? Yenə qulağuvun dibi qaĢanır 

deyəsən. Əmüvün yanına Töhfə məlimənizə görə yox, 
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özünçün qorxduğuva görə getmirsən. O, bizim kimi 

kəmsavad deyil axı, pasuvu açıb tökür, hə?   

- Yox, ay ata, düz deyirəm. HəmiĢə söyür məliməmizi. Özü 

heç nə bilmir, yıxır hər Ģeyi onun üstünə. Nə olsun ki, hansısa 

institutda iĢləyir. Bax, özün bir gün görəcəksən. Sənə sübut 

eləyəcəyəm...  

Yox, bu daha ağ oldu. Divanda bir balaca yırğalanıb özünü 

elə göstərdi ki, guya üstünə gəlməyə hazırlaĢır. Məzahir tez 

diĢlərini ağardıb, dəftərlə birlikdə həyətə cumdu. 

 

***  

 

- Məzahi, oyunu qoy bir qırağa. Gəl bura görüm, bax bu 

misala. Mən yenə dahiyanə fikirlərindən baĢ aça bilmirəm 

nəsə. 

Həvəssiz olsa da, beĢ yaĢlı əmisi oğlu ilə oynunu kənara 

qoyub, tənbəl-tənbəl ayağa qalxdı. Görünür, əmisi səhfini 

tapmıĢdı və o da indi yan otağa keçənə qədər verəcəyi cavabı 

özlüyündə götür-qoy etməli idi. YaxınlaĢıb dəftərə doğru, 

əmisinin barmağı ilə göstərdiyi yerə tərəf əyildi.  
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- Nədi ki? Düzdü də, 1:8=1. Töhfə məliməmiz deyib ki, 

“bir” rəqəmini neçəyə vursan da, bölsən də elə “bir” eləyir.   

Ələmdar bərəlmiĢ gözlərlə hələ lap uĢaqlıqdan iti ağlı və 

diribaĢlığı ilə həmyaĢıdlarından fərqlənən qardaĢoğlunu 

diqqətlə nəzərdən keçirirdi. Deyəsən özü üçün 

dəqiqləĢdirmək istəyirdi ki, qarĢısında tamamilə sakit halda 

durmuĢ bu balaca lotu yenə onu əsəbləĢdirmək üçün belə 

danıĢır, yoxsa dediyi sözlər həqiqətdir. Üz-gözündən belə 

baĢa düĢmək olardı ki, bu dəfə zarafat eləmir. Əks halda çox 

usta artist olmalı idi. 

- Elə sözü müəllimə deyə bilməz. Sən deyən qayda “sıfır”a 

aiddir. Yalandan müəllimənin adından burda mənimçün təzə 

qayda-qanun uydurma.  

- Əmi, vallah, Töhfə məliməmiz deyib. 

- Əgər müəlliməniz belə deyibsə, onda o qoyundu, - axırı 

özünü saxlaya bilmədi. Neyləmək olardı, qardaĢoğlunun 

istədiyi bu idisə, məqsədinə çatmıĢdı. 

- Niyə, ay əmi? Elə yaxĢı məlimədi ki! Hamı onu çox 

istəyir.  
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Ələmdar “lənət sənə, kor Ģeytan” deyib, dərindən köks 

ötürdü. Qərar verməmiĢdən öncə mütləq yaxĢıca sakitləĢmək 

lazımdı.  

- YaxĢı, gəl belə edək. Bu misalı elə belə saxlayırsan 

dəftərdə. Müəlliməniz hər gün ev tapĢırıqlarını yoxlayır, 

düzdü? Ay sağ ol. Sabah dərsdən gələndən sonra gətirib 

göstərərsən, görüm ev tapĢırığından neçə almısan, oldu? 

Sonrasını mən bilirəm nə edəcəm. 

O dəqiqə əsgər kimi farağat vəziyyətini alıb,əlini gicgahına 

apardı və həməncə diĢlərini ağardıb, yenə əmioğlunun yanına 

qaçdı. 

 

***  

 

Sabahı gün Məzahirin dərsdən gələn vaxtı Ələmdar 

qardaĢıgildə idi. Dünən qəti qərara gəlmiĢdi ki, əgər yenə 

Töhfə müəllimənin savadsızlığı üzə çıxsa, bu dəfə qardaĢının 

sözünə baxıb, özünü görməməzliyə vurmayacaq. Lazım 

gəlsə, lap məktəb direktorunun yanına gedəcək. Vaxtı ilə o da 

onilliyi 208 saylı məktəbdə bitirmiĢdi. O zamanlar həmin 

məktəb tək ġor qırağında deyil, bütün Ģəhərdə ən 
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yaxĢılarından biri sayılırdı. Suraxanı rayonunun demək olar 

bütün fənlər üzrə metodist müəllimləri orda dərs deyirdilər. 

Respublika üzrə keçirilən olimpiadalarda məktəbin Ģagirdləri 

mütəmadı iĢtirak edir, çox vaxt ilk üç yerdən birini tuturdular. 

O dövrdən elə də çox vaxt keçməmiĢdi. Bəs, görəsən beĢ-on 

il ərzində nə olmuĢdu ki, müəllimlərin savadı belə aĢağı 

düĢmüĢdü? Bu sualı ilk növbədə özü üçün aydınlaĢdırmaq 

istəyirdi. 

Səbirsizliklə Məzahirin gəliĢini gözləsə də özünü o yerə 

qoymur, bu gün nədənsə evə həmiĢəkindən tez qayıtmıĢ 

qardaĢı ilə iĢi haqqında, bazardakı vəziyyət haqqında söhbət 

edirdi. Odur ki, qardaĢoğlu otağa girəndə heç ona tərəf 

baxmadı da. Lakin Məzahir kefi kök halda yaxınlaĢıb, düz 

əmisinin qarĢısında durdu. Çantasından dünənki dəftəri 

çıxarıb irəli uzatdı. 

- Əmi, riyaziyyatdan ev tapĢırığına görə beĢ almıĢam! 

Böyükağa özündən altı yaĢ kiçik qardaĢının hələ uĢaqlıqdan 

evin sonbeĢiyi kimi ərköyün böyüdüyünü, hər zaman dediyini 

yeritməyə çalıĢdığını bildiyinə görə, bu gün bazarda iĢlərini 

bir neçə saatlığa satıcısına tapĢırıb evə gəlmiĢdi ki, iĢdi nəsə 

problem yaransa, vaxtında müdaxilə etsin. Dünənki 
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“misal”dan xəbərdardı. Oğlu evə girən kimi üstünə cumub, 

guya ki, qardaĢının savadsızlığını sübut edən söhbəti 

çatdırmıĢdı. Indi də yəqin dediklərinin yazılı təsdiqini 

göstərmək istəyirdi. QardaĢına və daha çox isə, əlbəttə ki, 

ona. Qoy bir də Ələmdarı yeri gəldi-gəlmədi müdafiə 

etməsin. Amma o, buna yol vermək fikrində deyildi. 

- ƏĢĢi, gözümüz aydın ki, beĢ almısan. Apar ver anana, 

qoysun duza, qıĢda yeyərsiz. 

Məzahir atasının evdə olacağını gözləmirdi. Buna görə 

müdaxiləsinə nə cavab verəcəyini bilmir, dəftər əlində 

yerində durub gözlərini döyürdü. Əmisindən də heç bir səs 

çıxmadığına görə uĢaq lap özünü itirmiĢdi. 

- Neyniyim-e. Dünən əmi özü dedi ki, gətirib göstərərsən. 

Ələmdar da deyəsən tərəddüd keçirirdi. Hər halda əvvəlki 

əzmkarlığı, qətiyyəti birdən harasa yox olmuĢdu. Hələ də 

böyük qardaĢının həmiĢə belə vəziyyətlərdə etdiyini edə 

bilərdi. Yəni, zarafata salıb, qeyri-adi heç nə olmayıbmıĢ 

kimi qardaĢoğlunu baĢından eləyə bilərdi. Ikinci yol isə 

dəftəri alıb, ordakı “beĢ”ə nəzər salandan sonra dünənki 

hədəsini yerinə yetirməkdi. Bu vaxt gözləri bayaqdan pərt 

vəziyyətdə otağın ortasında quruyub qalmıĢ Məzahirə sataĢdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Onun qulaqlarınadək qızarmıĢ siması bütün tərəddüdlərinə 

son qoydu. UĢağı bu vəziyyətdən qurtarmaq lazımdı. 

- Ver bura dəftəri.   

Ev tapĢırığının altındakı “beĢ” elə bil Ələmdara baxıb, 

qırmızı-qırmızı diĢlərini ağardırdı. Lap Məzahirin özü kimi. 

Bu gün özünə söz vermiĢdi ki, nə olursa-olsun 

əsəbləĢməyəcəkdi. Dəftəri qaytarıb üzünü qardaĢına tutdu.  

- Sizə vaxtında deyirdim ki, neçə-neçə müxtəlif təmayüllü 

məktəblər, litseylər açılıb. Əvvəlki zamanlar deyil ki, mütləq 

uĢağı qeydiyyatda olduğun ərazidə məktəbə yazdırmaq 

məcburiyyətin olsun. UĢağına yaxĢı savad vermək istəyən 

valideynlərin böyük seçimi var. Amma saqqalım yoxdu, 

sözüm keçmir. Aparıb qoyduz ora. Min cür də bəhanə 

gətirdiz. Nə bilim, yolu yaxındı, özü gedib-gələ biləcək, daha 

nələr. Bu da axırı. Axırı da yox, əvvəlidi bu. Belə getsə, 

Məzahir yox, lap dünyanın bir nömrəli vunderkindi olsun, o 

məktəbdə bu cür müəllimlərlə ağıldan Ģikəst olacaq. Düzdü, 

hamımız orda oxumuĢuq. Amma o vaxtlar belə savadsızlıq 

yoxdu. HəmiĢə mənə deyirsən ki, oğlumun baĢı yaxĢı iĢləyir, 

həvəsləndirmək lazımdı. Qoy oxusun, getsin qabağa, bizim 

kimi səhərdən axĢamacan tozun-torpağın içində çapalamasın. 
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Razıyam, cin kimi uĢaqdı, maĢallah. Amma xəbərin olsun ki, 

bu cür müəllimlərlə təhsilini davam etdirsə, səndən də 

savadsız olacaq.    

Böyükağa divandakı rahat yerindən durub, masa arxasında 

qardaĢı ilə üzbəüz oturdu. Cavab üçün hələ dünəndən 

hazırladığı sözləri beynində götüt-qoy edir, eyni zamanda 

yaranmıĢ sükutu mümkün qədər uzatmağa çalıĢırdı ki, qardaĢı 

bu vaxt ərzində bir qədər soyusun. 

- Ay Ələm, əvvəlcə bir az nəfəsini dər. Bax, çayın da 

soyuyur, götür iç. Özüvü darıxdırma belə. BoĢ-boĢ Ģeylərə 

görə də spiçka kimi alıĢmaq lazım döyür. Birinci dəfədi 

bəyəm belə Ģeylər olur? 

- Doğrudur, birinci dəfə deyil. Amma çalıĢacam ki, axırıncı 

dəfə olsun. Siz ər-arvadı bilmirəm, amma mən sabah gedirəm 

məktəbə. Dəftəri də götürəcəm özümlə. Girəcəyəm düz 

direktorun yanına. Deyəsən bu yaxınlarda təzəsini təyin 

ediblər ora. Həmin ev tapĢırığını da göstərəcəyəm. Qoy 

görüm nə deyir bu biyabırçılığa? 

Böyükağa zarafata salıb məsələni birtəhər ört-basdır etmək 

fikrindən daĢınmamıĢdı. Ona görə qardaĢının məktəbə 

Ģikayətə getmək fikri heç onu açmırdı. Bilirdi ki, müəllimlər 
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belə Ģeylərə yaxĢı baxmırlar. Haqsız olsalar da, 

haqsızlıqlarını üzə çıxaranlara münasibətləri adətən çox pis 

olurdu. Acıqlarını da bu zaman uĢaqlardan çıxırırdılar. Odur 

ki, qardaĢı qaĢ düzəldən yerdə vurub göz çıxara bilərdi. 

- Ay arvad, ordan bir az pul gətir. QardaĢıma rüĢvət 

verəcəm ki, Ģikayətə gedib bizi məktəbdə biyabır eləməsin. 

- Sən zarafatında ol, amma mən tamamilə ciddiyəm. 

Son dəfə onu fikrindən daĢındırmağa cəhd göstərdi. 

- YaxĢı, bax sabah durub gedəcəksən ora. Direktor da 

məsələni öyrənəndən sonra Töhfə məliməni, müavinlərini, nə 

bilim, baĢqa ibtidai sinif məlimlərini, prafsayuzu, bir sözlə bu 

məsələyə dəxli olan-olmayan nə qədər adam varsa, yığıb 

tökəcək ora ki, sənə cavab versinlər. Ondan sonra bir də 

gördün ki, o qədər adamın içində Töhfə məlimə yox, sən 

neprav çıxdın. Onda nə olsun?  

Ələmdar hadisələrin bu cür cərəyan edəcəyini deyəsən 

hesaba qatmamıĢdı. Bir qədər duruxdusa da, tez özünü ələ ala 

bildi.  

- Əvvəla, elə Ģey ola bilməz. Amma iĢdi əgər olsa, ürəyin 

rahat olsun deyə, gəl belə danıĢaq. Dünən özümçün bir dənə 

“Prestij” lotoreyası almıĢam. Mən neprav çıxsam, ondan 
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birini də sənə alacam. Onlar çıxsalar, sən mənə alacaqsan. 

Necədi? Nəzərə al ki, bu lotoreya hansısa bir neçə 

“məmməd”liklərdən deyil-a, bir “Ģirvan” qiyməti var. 

Zamanında və yerində ağlına gələn təklifdən hətta özü də 

xeyli razı qalmıĢdı. Həm vəziyyətdən yaxĢı çıxmıĢdı, həm də 

əlavə lotoreya qazanmıĢdı. Onsuz da bileti alanda evdəki 

giley-güzar eləmiĢdi ki, niyə bircə dənə alıb! Bu da sənə 

ikincisi. Deməli, uduĢ Ģansları da ikiqat artmıĢdı. Odur ki, 

razılıq cavabı alan kimi yerindən qalxıb inamlı, bir qədər də 

məğrur addımlarla qardaĢının evini tərk etmiĢdi.  

 

***  

 

Məzahir az öncə evə qayıtmıĢdı və ondan öyrənmiĢdi ki, 

Töhfə müəllimə hələ məktəbdədir. Bir neçə uĢaqla sinifdə 

qalıb, əlavə dərs verirdi. Indi də Ələmdar bir zamanlar hər 

gün gedib-gəldiyi məktəb yolu ilə addımladıqca düĢünürdü 

ki, direktorla söhbətində bu əlavə dərs məsələsinə də toxuna 

bilərdi. Yadına gəlirdi ki, onun zamanında da müəllimlər 

dərslərindən axsayan Ģagirdlərlə öz istəkləri ilə dərsdən sonra 

qalıb məĢğul olurdular. Amma o vaxtlar bu iĢlər tamamilə 
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təmənnasız, ya da dövlətin rəsmi olaraq əlavə dərslər üçün 

ayırdığı vaxt hesabına görülürdü. Indiki kimi deyildi. 

Dəfələrlə qohum-əqrəbadan, dost-tanıĢdan eĢitmiĢdi ki, 

müəllimlər öz dilləri ilə deyirdilər ki, kim istəyir filan qədər 

qiymətə əlavə dərs keçə bilər. Bütün bu biyabırçılıqlar da 

günün günorta çağı, hamının gözü qarĢısında baĢ verir, heç 

kim etiraz-filan etmirdi. Elə bil beĢ-on il ərzində adamlar yüz 

səksən dərəcə dəyiĢmiĢdilər.   

TanıĢ binanın tanıĢ qapısından içəri keçıb, dəhlizdə atılıb-

düĢən ibtidai sinif uĢaqlarından Töhfə müəllimənin sinfini 

soruĢdu. Qərara gəlmiĢdi ki, direktordan əvvəl müəllimənin 

özü ilə görüĢüb tanıĢ olsun. Bu vaxta qədər buraxdığı bütün 

kobud səhflərin izahını öncə özündən eĢitsin. UĢaqlar ikinci 

mərtəbədə, sol tərəfdəki pilləkənlərlə üzbəüz sinfi niĢan 

verdilər. Amma orda bir neçə uĢaqdan savayı heç kim yoxdu. 

Bəlkə elə Məzahirin dediyi pis oxuyan uĢaqlar onlardı?  

Sinfə girib müəllim masasına yaxınlaĢdı. UĢaqlar böyük 

“aleksandrovski” kağızın ətrafına toplaĢıb, müxtəlif 

qəzetlərdən fotoĢəkilləri kəsir, sonra səliqə ilə arxa tərəfini 

yapıĢqanlayıb kağıza yapıĢdırırdılar. Ən yuxarıda “Heç kim 

unudulmur, heç kim yaddan çıxmır!” baĢlığı yazılmıĢdı. 
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UĢaqlar onu görsələr də iĢlərini dayandırmırdılar. 

FotoĢəkildəki insanların demək olar hamısı həmyaĢıdları idi. 

Kimisi hərbi formada, kimisi kostyumda, hətta aralarında 

bəylə gəlinin toy Ģəkli də vardı. Nədənsə, onu seçıb götürdü. 

Qızlardan biri yaĢına xas olmayan qürur hissi ilə: 

- Töhfə məliməmizdi. Bizi qoymur onu da yapıĢdıraq. 

Amma gizlicə, qəzetimizi yoxlayandan sonra yapıĢdıracağıq, 

- dedi.       

- Bəs müəlliməniz özü hardadı? 

- Direktorun yanına gedib, indi gələr. 

Nəsə birdən-birə özünü narahat hiss etməyə baĢladı. Ilk 

ağlına gələn fikir Töhfə müəllimə gəlmədən aradan çıxmaq 

oldu. Amma sonra düĢündü ki, yaxĢı olmaz. Bir halda ki, 

bura qədər gəlmiĢdi, heç olmasa tanıĢ olmaq lazımdı. Bəs 

birdən gəliĢinin səbəbini soruĢsa, nə cavab verəcəkdi? 

Deyəcəkdi ki, səndən direktora Ģikayət eləməyə gəlmiĢəm və 

yolüstü də dedim qoy girim sinfə, görüm uĢaqların dilindən 

düĢməyən Töhfə müəllimə hansı yuvanın quĢudu, hə? Yox, 

əlbəttə ki, yox. BaĢqa nəsə bir Ģey. BaĢqa, nə? Təzə nəsə bir 

Ģey uydurmaq lazımdı. Tez... tez... tez... Yox, elə ən yaxĢısı 
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aradan çıxmaqdı. Əlindəki qəzet fotosunu ehmalca masanın 

üstünə qoyub, qapıya tərəf çevrildi və... 

Fotodakı həmin gəlin qarĢısında durmuĢdu. Bəyaz və 

qəzetdəkinə nisbətən bir qədər solğun, arıqlamıĢ görünən 

bənizi, uzun saçları qara örpəklə haĢiyələnmiĢdi. Topuğuna 

qədər uzun donu incə qamətini bir qədər də gözlləĢdirir, 

vücudunu daha zərif, daha mütənasib göstərirdi. Üzünə isə 

mehribanlıq dolu təbəssüm qonmuĢdu. 

- Bu, yoldaĢımın məndə olan yeganə normal fotoĢəklidi. 

Onun haqqında qəzetə material hazırlayan jurnalist o vaxt 

fotosunu xahiĢ etmiĢdi. Ələk-vələk elədim albomumuzu. 

Məlum oldu ki, rəhmətliyin heç düzəməlli Ģəkli yoxdur. Biz o 

vaxt özümüz-özümüzü çəkirdik. Ona görə Ģəkillərin hamısı, 

belə də, gülməli alınırdı. Nə baĢınızı ağrıdım, məcbur elədilər 

ki, bunu verim. Pis çıxmamıĢıq, elə deyil?  

Deyəsən birdən yadına düĢdü ki, bayaqdan əlindəki əzik-

üzük, istifadə olunmaqdan üzülüb-getmiĢ yüzlük, minlik 

əskinaslarla tanımadığı yad kiĢi ilə söhbət edir. “Üzr 

istəyirəm, indicə məvacibimizi verdilər” deyib, tez pulları 

balaca əl çantasına qoydu və sual dolu baxıĢlarını Ələmdara 
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yönəltdi. TanıĢ olmaq üçün bundan münasib Ģərait ola 

bilməzdi və o da bu Ģəraitdən istifadə etdi...  

Məzahirin adını eĢidən kimi, Töhfə müəllimənin üzü bir az 

da açıldı. Böyük həvəslə onun necə ağıllı, bacarıqlı Ģagird 

olmasından danıĢmağa baĢladı. 

- HəmiĢə dərs zamanı çox fəallıq edir, lövhəyə çıxır. Evə 

verdiyim tapĢırıqları da artıqlaması ilə yerinə yetirir. Çox 

vaxt heç vermədiyim məsələ-misalları da edir. Düzdü bir 

neçə gündü ki, məktəbdə hazırlanan tədbirə görə normal dərs 

keçə bilmirəm. Heç ev tapĢırıqlarını da yoxlamağa vaxtım 

qalmır. Amma Məzahir üçün narahat deyiləm. Bilirəm ki, 

onsuz da evdə valideynləri bütün tapĢırıqlarını yoxlayırlar. 

Bu zaman uĢaqlar onu səslədilər. Ələmdar da onunla 

birlikdə masaya yaxınlaĢdı. Töhfə müəllimə yapıĢdırılmıĢ 

fotoĢəkilləri bir-bir nəzərdən keçırərkən, qəfil üzünü ona tərəf 

çevirdi. 

- UĢaqlar istəyirlər bizim Ģəklimizi də yapıĢdırsınlar divar 

qəzetimizə. Amma mən qoymuram. Əslində, heç özüm də 

bilmirəm niyə. Sizcə, yapıĢdırsaq necə olar? Bilirsiz, son illər 

Ģəhidlərimizin sayı o qədər artıb ki, sanki kimlərsə hansısa 

yarıĢa girib. Elə bil Ģəhidlik özünəməxsus prestij məsələsinə 
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çevrilib bəzi ailələr, həm də ümumilikdə dövlət üçün. Sanki 

vətənpərvərliyimizi, ölkənin hörmət-izzətini onların sayı ilə 

ölçməyə baĢlayıblar. Necə düĢünürsüz? Fikrinizi bilmək çox 

maraqlıdı mənimçün. Çünki ola bilər ki, mən yanlıĢ 

düĢünürəm. 

Ələmdar nəsə demək istəyirdi. Amma fikrini toplayıb 

beynindəki sözləri nizama salınca, görünür xeyli vaxt keçdi. 

Hər halda Töhfə müəlliməyə bu vaxt çox göründü. Odur ki, 

onun yerinə özü cavab verdi. 

- Doğrudur, mən də düĢünürəm ki, Ģəkli bura yapıĢdırmaq 

düzgün olmaz... 

- Yox, niyə ki? Lap düzgün olar! 

Töhfə müəllimənin gözləri birdən-birə parıldamağa baĢladı. 

Toy Ģəklini uĢaqlardan alıb arxasına yapıĢqan sürtdü və öz 

əlləri ilə qəzetə yapıĢdırdı. Hər Ģey hazır olandan sonra 

Ələmdardan xahiĢ elədilər ki, onu assın. O da ayağının altına 

stulu çəkib, qapının yanında hündür bir yer seçdi. Mismarı 

divara vurub, qəzetin ipini ora keçirdi. Töhfə müəllimə və 

uĢaqlar həmən birlikdə əl çaldılar. O, artıq çoxdandı ki, özünü 

belə xoĢbəxt hiss etməmiĢdi.   
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*** 

“Hər kəs öz taleyini yaĢayır. Onun taleyi də elə çıxdı. 

Qurban olum Allaha. Əgər məni burda saxlayıbsa, deməli 

nəyə görəsə hələ lazımam bu dünyada. Deməli, burda 

gördüyüm iĢ çox vacibdi. Tək o gözəgörünməz bilirdi bizim 

həqiqi münasıbətimizi, bir-birimizə nə dərəcədə bağlı 

olduğumuzu. Bilə-bilə də bu cür məsləhət gördü. Onu apardı 

yanına, məni saxladı. Əslində, hərdən düĢünürəm və mənə 

təəccüblü gəlmir tez getməyi. O əvvəldən heç bu dünyanın 

adamı deyildi elə bil. Amma mən burdayam. Deməli, o 

dünyanın yox, bu dünyanın adamıyam. Ona görə nə qədər 

nəfəsim gəlir, gücüm çatır, yaĢayacağam. Ən yaxĢı 

bacardığım iĢlə, yəni indiki iĢimlə məĢğul olacağam. Onun 

yerinə də, öz yerimə də!” Töhfə müəllimənin sözləri idi. 

Ələmdarın yaddaĢına həkk olmuĢdu. Məktəbdən artıq xeyli 

vaxtdı çıxmıĢdı. Amma elə bil nəyinisə orda, həmin ibtidai 

sinif otağında saxlamıĢdı. Çönüb arxaya baxdı. Bəli, yaxĢı ki, 

bu gün məktəbə gəldi. Buna görə cin kimi qardaĢoğluna 

borclu idi, əslində. Adi riyazi səhv sayəsində tanıĢ oldu Töhfə 

müəllimə ilə. Düzdü, nəticədə belə çıxdı ki, mərcini 

Böyükağaya uduzdu. Amma eyb etməz. Bir lotoreya bileti nə 
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olan Ģeydi ki? Univermağın yanındakı qəzet köĢkünün sahibi 

Sabiri nə vaxtdandı ki, yaxĢı tanıyırdı. Onun yanına getmək 

lazımdı. 

- O-o-o, Ələmdar qədeĢ, sən hara, buralar hara? Mən elə 

bilirdim instituta iĢə düzələndən sonra bütün qəzet-jurnalları 

ordan, Ģəhərdən alırsan? Xeyir ola bizim tərəflərə? Deyirlər 

dəvə oynayanda qar yağır-a, eĢitmisən?     

Sanki min ildi ki, səmimi dost zarafatına həsrət qalmıĢdı. 

Qeyri-ixtiyarı üzü güldü və nə vaxtdandır görmədiyi dostu ilə 

yaxĢıca görüĢüb qucaqlaĢdı.  

- YaxĢı, az çərənlə. 208-ə getmiĢdim, ordan gəlirəm. 

- 208-ə? Səninki axı mən bilən balacadı hələ? 

Bir anlığa duruxdu. Məktəbə niyə getdiyini, orda baĢ 

verənləri durub burda, qoy lap yaxın olan birisinə danıĢmağa 

dəyərdimi? 

- Heç, qardaĢoğlu üçün getmiĢdim. Valideynlər iclası idi. 

Töhfə müəllimə atasını çağırmıĢdı. Onun da vaxtı yoxdu. 

Bilirsən də, böyük biznesmendi. Binə bazarında alçaq dağları 

yarır. 

- Töhfə məlimə çağırıbsa, getmək lazımdı. O, boĢ yerə 

adam çağırmaz. YaxĢı tanıyıram onu. Bizimki də onun 
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sinfindədi. Həmin məktəbdə, ümumiyyətlə, bu tərəflərdə ona 

tay ibtidai sinif məliməsi çətin tapıla. Məktəbə ən birinci 

gəlir, ən axırıncı gedir. Müəllimlərin çoxu, yəqin xəbərin var, 

evdə, elə məktəbin özündə uĢaq hazırlaĢdırırlar. Özü də od 

qiymətinə. Amma o qız bir qəpik də almır heç kimdən. Lap 

elə bil bu günümüzün adamı döyür, vallah. Amma mən bilən, 

bir az o söz... ərindən sonra. Hərdən durur-durur, elə qəribə 

fikirlər deyir ki. Nə bilim, mat-məətəl qalırsan... 

Sabir yorulmaq bilmədən üyüdüb-tökürdü. Ələmdar qulaq 

asmırdı. Yenə də fikri uzaqlardaydı deyəsən. Bir də ayıldı ki, 

dostu gözlərini qarĢısında əlini yelləyir. 

- AĢna, nə olub? Gözlərin yol çəkir? Belə birtəhərsən-e. 

Bəlkə aĢiq olmusan?  

- Az danıĢ. O “Prestij” lotoreyasından bir dənə ver görüm. 

- Nə “Prestij”-bazlıqdı, a kiĢi, yatmısan? Buralarda onlar 

çoxdan qurtarıb. Bəlkə Ģəhərdə hardasa taparsan əl altından... 

Ə-ə-ə, dayan, hara götürüldün? 

 

***  
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Ələmdarın evə girməyi ilə bileti götürüb, yoldaĢının 

təəccüblü baxıĢları altında bayıra çıxmağı bir oldu. 

QardaĢıgildə iĢıqlar yanırdı. Nə qədər ki, yatmamıĢdılar, 

yetiĢmək lazımdı. 

- Gələ, bu da sənin lotoreyan. Ana südü kimi halaldı. Bu 

dəfə səninki gətirdi. 

Televizorda yenə xarici kliplər göstərilirdi. Amma 

Böyükağa bu dəfə gözlərini televiziya ekranından deyil, 

qardaĢından çəkə bilmirdi. Belə hövlank evə girməyi, 

üzündəki bu qəribə ifadə.. sanki çırtma vursan, hökür-hönkür 

ağlayacaqdı. 

- Nə oldu bəs? UĢaq səhv eləməyib belə çıxır? 

- Mən neprav çıxdım, - yaxınlaĢıb süfrə arxasında oturmuĢ 

qardaĢoğlunun baĢına sığal çəkməyə baĢladı, - Məzahir isə, 

maĢallah, sinfinin ən yaxĢı oxuyan uĢaqlarındandı. Töhfə 

müəlliməsi xeyli təriflədi. Sonra həvəsim olanda, sizə yerli-

yataqlı hər Ģeyi danıĢaram, - deyib evdən çıxdı. 

Arxasınca çığırtı ilə deyilmiĢ sözləri qapının ağzında 

ayaqqabılarını geyərkən eĢitdi. “Ay ata, sənə demirdim ki, 

əmi heç nə bilmir!”                                                                                                                

2000 
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Qısası... 

 

(Miniatür hekayələr silsiləsi)  

 

 

Əziz oxucu! Diqqətinizə təqdim olunan silsilənin adını 

sözün qısası kimi anlamaq lazımdır. Fəqət, dahi-dahi 

Ģəxsiyyətlər sarıdan bəxti yaman gətirmiĢ millətimizin 

həddən artıq zəngin fantaziya sahibi olan bəzi-bəzi 

araĢdırmacıları onu yeni yaranmıĢ hansısa “ədəbiyyat və 

sənət cərəyanı”na özünəməxsus parodiya kimi də anlaya 

bilər. Ġnternet saytlarının keçilməz cəngəlliklərində saatlarla 

itib-batan, böyük intellektləri böyük eynəklərindən o dəqiqə 

məlum olan bir para ədəbi-tənqidçilərimiz isə bəlkə hər iki 

mənanı birdən alıb, ordan hansısa dəruni nüanslar çıxardı?! 

Öz iĢləridi. Hamının bildiyi kimi, ölkəmizdə artıq çoxdan 

demokratik dəyərlər tam bərqərar olmuĢdur. Odur ki, hər 

kəsin fikrinə sayğımız tükənməzdir! Bizdən tələb olunan iĢin 

ən asan tərəfidi – yazıb çap etdirmək. Qalanı sizlərin 

öhdəsinə düĢür. Qısası... baĢladıq!   
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ĠĢıq 

 

Qısası... divarda Maleviçin “QARA KVADRAT”ı 

asılmıĢdı. Onunla üzbəüz durmuĢ qara kvadrat insanlar qara 

kvadrat gözlərini ona tuĢlamıĢdılar. Qara kvadrat baĢlarında 

qara kvadrat fikirlər dolaĢır, qara kvadrat ürəklərini qara 

kvadrat hisslər çulğayırdı. Onlar qara kvadrat sözlərlə qara 

kvadrat cümlələr qurur və qarĢılarındakı tablonu qara kvadrat 

fantaziyaları süzgəcindən keçirirdilər. Beləliklə, ətraf 

büsbütün müxtəlif zümrəyə, yaĢa, peĢəyə, zövqə malik qara 

kvadratlarla dolmuĢdu və birdən... 

Divardakı “QARA KVADRAT” rəngini dəyiĢməyə, 

aydınlanmağa baĢladı. Ardınca da... parlaq, gözqamaĢdırıcı 

ĠĢıq saçdı! Sanki atom bombası partladı və onun dalğası digər 

qara kvadratları yer üzündən birdəfəlik sildi...  

                                                                                                                                 

2002 
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Qaz 

 

Qısası... payız fəsli girəndən bu yana evimizdə qaz 

gəlmirdi. Üstünüzə sağlıq, bərk soyuqlamıĢdım. Alt-üst 

geyinib həyətdə odun doğrayırdım. Nagahan, qazpulu yığan 

gəlib çıxdı. Halımı görüb, əvvəlcə baĢını buladı. HəmiĢəki 

kimi, bir-iki ağız yuxarı instansiyaların qarasınca deyindi. 

Sonra... qaz pulu istədi. Üç uĢaq atasıydı. Məvacibi də 

yığdığı qaz pullarından verilirdi. Öskürə-öskürə evə keçib, 

əlimdə pul qayıtdım. O, xeyli dayanıb boynuma doladığım 

yun Ģərfə, baĢıma keçirdiyim norka papağa, əynimə geydiyim 

dəri kürkə, nəhayət, xəstəlikdən qıpqırmızı qızarmıĢ 

gözlərimin içinə dinməz-söyləməz baxdı, baxdı, baxdı... 

Sonra pulu alıb getdi.  

Sabahı gün qonĢumuz təzə xəbər gətirdi. Demə, dünən iĢin 

sonunda məhləmizin qazpulu yığanı girib kabinetinə, qapı-

pəncərəni kip-kip bağlayıb, sobanın qazını söndürüb, sonra 

da təzyiqi ağzınacan verib... Bir gündən sonra iĢ yoldaĢları 

qapını sındırıb, cəsədini döĢəmədə görüblər. Əlində də 

yığdığı qazpulu qəbzləri... 
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Hayıf, yaxĢı kiĢi idi. Amma fikir verdim ki, bu hadisənin 

bir müsbət cəhəti hamının gözündən qaçmıĢdı. Yuxarı 

instansiyaların qarasınca deyinənlərin biri də azalmıĢdı! 

                                                                                                                             

2002  

 

Su 

 

Qısası... qarĢımda bir qalaq qəzet, jurnal vardı. Yazılanlar 

da baĢdan-ayağa çənə-boğaz, hətərən-pətərən – boĢ su! 

Bezib dəniz sahilinə çıxdım. Yayın cırhacırı idi. Xəzər 

ölmüĢdü. Üz-gözündə bircə qırıĢı belə tərpənmirdi – bir 

çəllək Ģor su! 

Evə gəlib çamadanları yığıĢdırdım. Turist palatkasını və 

arvadımı qoltuğuma vurdum. UĢaqları qaynanamın yanına 

qoyandan sonra maĢını birbaĢa Nabrana sürdüm. Bir-iki gün 

meĢənin sərinliyində istirahət etmək, həm də balaca 

Ģeytanlarımızın gözündən uzaqda, rahatca özümü boĢaltmaq 

fikrindəydim. Çatıb münasib yer seçdik, palatkanı qurub, bir 

qədər rahatlandıq. Arvadağa çırpı ardınca göndərdi. MeĢənin 

içində balaca çay axırdı – dupduru, ĢipĢirin, bumbuz su!  
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Kənarı ilə gəziĢə-gəziĢə xeyli çırpı yığmıĢdım. Qəfildən 

çiĢim gəldi. Bir əlimi birtəhər azad eləyib, baĢladım gedə-

gedə iĢimi görməyə - ilıq, sarımtıl su! 

Nagahan, qarĢımda bazburutlu kiĢi peyda oldu. YaxınlaĢıb 

nə salam, nə kalam, əlini atdı və... e-e-e... türkün məsəli, 

Ģeyimdən yapıĢıb baĢladı dartıĢdırmağa. Var gücümlə 

çığırdım ki, a kiĢi, nə qayırırsan, qaluboysan-nəsən? 

Cavabında yekə diĢlərini az qala gözlərimə soxub bildirdi ki, 

bəs – meĢəbəyiyəm. Bu dəm ağzından nəsə axıb üstümə 

töküldü. Baxıb gördüm – yapıĢqan su!  

Lənət Ģeytana deyib, daha bir məntiqi sual verdim ki, nə 

olar, meĢəbəyi qaluboy ola bilməz məgər? Ani fikrə gedib 

cavab verdi ki, qaluboy-maluboy bilmir nə olan Ģeydi və 

buralarda büllur təki təmiz çay suyunu korladığıma görə elə 

indicə Ģeylərimi dibindən qopardacaq. Sözü bütöv adama 

oxĢayırdı. BaĢladım and-aman eləməyə ki, sadəcə olaraq, 

çaydan xeyli aralı yerdə bir balaca çiĢ elədim, vəssəlam. O isə 

dedi ki, mənim kimi ekologiyaya ziyan vuranları neçə 

kilometrdən tanıyır. Mən də əsəbləĢib dedim ki, pay atonnan, 

bu kiĢi Qrinpis olub keçmədi yaxamıza? O da dedi ki, qrınpıs 

dədəndi... Dədənq... bu cür səs gəldi əvvəlcə. Sonra 
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bazburutdu kiĢi kökündən miĢarlanmıĢ ağac kimi yerə dəydi. 

Burnundan aĢağı nazik zolaq axdı – qırmızı su! 

Baxıb gördüm ki, arxasında arvadım durub. Əlində də 

zorba bir dəyənək. Həmən üstünə atılıb üz-gözünü öpüĢlərə 

qərq etdim. Onu necə ülvi məhəbbətlə sevdiyimi, həm də bu 

sevginin qarĢılıqlı olduğuna heç zaman Ģübhələnmədiyimi 

bildirdim. O isə əlini, ayıb olmasın, qurĢağımdan aĢağı yerə 

aparıb bic-bic gülümsədi. Bildirdi ki, sən nəyimə lazımsan, 

buna hayıfım gəldi. Çünki içində gələcək birgə həyatımızda 

çox gərəkli ola biləcək maye var – ağappaq su! 

Bu sözlərindən cuĢa gəlib həm ağıllı, həm də cəsur 

arvadımı ordakı möhkəm ağaclardan birinə dirədim. Ardınca 

da hayıfı gəldiyi Ģeyi bütün gücü ilə iĢə saldım. Az sonra elə 

Ģövqə qəlmiĢdik ki, ikimiz də büsbütün yaĢ idik – tər su! 

                                                                                                                              

2003 
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Torpaq 

 

Qısası... dəniz sahili, yaĢ qum. Iki gənc ailə çətir altında 

Ģirin-Ģirin söhbət edirlər. Kənarda uĢaqları – iki balaca oğlan 

üzbəüz oturub, yaĢ qumdan evcik yapırlar. Biri digərindən 

yaĢca, bədəncə daha böyük görünür. Fəqət, balacası imkan 

vermir. Böyüyün güc-bəlayla yapdığı evləri bir göz 

qırpımında vurub yıxır, yerində öz evini yapmaq istəyir. O, 

dözür, çox dözür və nəhayət, ayağa qalxır. Balacanın 

qulağından tutub kənara atır. Aman, aman! Çığırtı səsləri 

çimərliyi baĢına götürür. Valideynlər tez qaçıb gəlirlər. 

Balacanın göz yaĢlarını görüb, Ģikayətlərini diqqətlə 

dinləyəndən sonra böyüyün yumĢaq yerinə bir-iki çəkib, onu 

da ağladırlar. Ardınca da uĢaqları yenə üzbəüz oturdur və 

Ģirin söhbətlərinə davam etməyə gedirlər. 

... Dəniz sahilində iki uĢaq üzbəüz oturub, yaĢ qumdan 

evcik yapırlar. Onlardan biri digərindən daha böyük görünür. 

Fəqət, balacası imkan vermir. Böyüyün yapdıqlarını vurub 
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yıxır, sonra da bic-bic gülür. Böyük uĢaq daha etiraz etmir, 

heç qımıldanmır da... çünki, valideynlərin bir gözü 

onlardaydı! 

                                                                                                                         

2003  
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Gülməli yuxu və ya toz içində qaçıĢ 

 

Ədalət yox olanda insanların  

həyatını zənginləşdirə biləcək heç nə qalmır. 

İ. Kant 

 

Mən indi qaçıram. Ətrafa isə Yol polisinin meqafonla 

qulaqbatırıcı səsi yayılır: “Yolu boĢalt! Tez ol... tez ol!” Fikir 

vermirəm. Öz iĢimdəyəm. Əslində, mənə elə gəlir ki, qaçıram. 

Çünki bu anda durub kənardan mənə tamaĢa edən ağıllı bir 

kimsə “qaçıram” kəlməsinə  etirazını bildirib deyə bilər ki, 

altmıĢı çoxdan haqlamıĢ pensioner qoca kiĢi olsa-olsa ancaq iti 

yeriyə bilər, o qədər. Qoy olsun, razıyam. Deməli, iti yeriyirəm, 

qoltuğumda isə xoruzum. Yox, deyəsən yenə düz çıxmadı. 

Bəzi-bəzi ağzıgöyçəklər elə baĢa düĢəcəklər ki, kimsə 

xoruzumu qoltuğuma verib. Elə deyil. Yəni, tam elə deyil. 

Xoruzu baĢqa birisi yox, özüm vermiĢəm. Yox, qoltuğuma 

vermiĢəm. Xoruzu qoltuğuma vurmuĢam... nə isə, ən salamatı 

odu ki, hər Ģeyi əvvəlcədən baĢlayım danıĢmağa.  

 

***  
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Bu gün günəĢ yenə var gücü ilə yandırır, torpaq elə bil 

içindəki bütün nəmiĢliyi buxar Ģəklində havaya püskürür, cılız 

bədənim də ana təbiətdən geri qalmayıb, olan-qalan suyumu tər 

halında kənara, ayıb olmasın, ifraz edirdi. Çox qəliz oldu 

deyəsən? Deməyim odu ki, tər məndən su yerinə axırdı. Bir də 

bu yatıĢmaq bilməyən toz. Üstündə oturduğum daĢ parçası 

məni yerdən çox da hündürə qaldırmırdı. Odu ki, ətrafı bürüyən 

sıx toz dənəcikləri də, Nikalay dövründən qalma dəlik-deĢik 

asfaltdan üzü yuxarı dalğa-dalğa qalxan buxar da lap aydınca 

görünürdü. 

QarĢıma qoyduğum və neçə gündü ki heç cür sata 

bilmədiyim qırxpipik xoruzum ara-sıra yerində çapalayır, iplə 

bağlı ayaqlarını tərpədir, elə bil acığıma ətrafdakı toz-torpağı 

bir də yuxarı qaldırırdı. Belə vaxtlarda yarıyumulu gözlərimi 

açıb qəddimi qüzəldir, havanı yelləyib tozunu dağıtmağa 

çalıĢır, sonra da qəzəblə heyvanın böyrünü ayağımla 

dürtmələyirdim. “Andıra qalasan səni!” Bunu da ağızucu əlavə 

edirdim. Çünki boğaza yığılmıĢdım əlindən.Böyük qələt eləyib 

nəvələrimin sözünə baxmıĢdım və bir neçə gün əvvəl alıb 

gətirmiĢdim ki, həm uĢaqlar sevinsinlər, həm də yaxın 
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bayramların birində kəsərik, biz böyüklər də ətindən nuĢ edib 

sevinərik. Amma, olmadı! Həyətə buraxırdım, qaçıb bütün 

məhəlləni qapı-qapı gəzirdi. Kəsmək istəyirdim, nəvələr o 

dəqiqə yığıĢıb baĢımın üstündə ağlaĢma qururdular. Axırı, 

həyət-həyət arxasınca qaçmaqdan təngə gəldim və satmaq 

qərarına gəldim. Götürüb elə aldığım yerə - ġor qırağının ən 

böyük bazarı olan Suraxanı bazarına gətirdim. Amma bəxtimə 

bax ki, andırı sata da bilmirdim. Neçə gündü gəlib-gedirəm, 

nəinki alan yoxdu, heç üzünə baxan da tapılmırdı. Elə bil bu 

həndərvərdə hamı baĢıma açdığı bütün oyunlardan xəbərdardı. 

Bax beləcə, öz-özümü bu cür qırxpipik zibilin içinə salmıĢdım.  

Bir tərəfdən də bu zəhrimar yuxu birtəhər eləmiĢdi. Bazarın 

giriĢində divara söykənmiĢəm. Əgər divar olmasaydı, yəqin gün 

ərzində neçə dəfə arxası üstə yerə dəymiĢdim. Gecələr nə illah 

eləyirəmsə, bir-iki saatdan artıq yata bilmirəm. Odu ki, özümə 

təzə məĢğuliyyət tapmaq məcburiyyətində qalmıĢam. 

BaĢlamıĢam nəvələrimə yatmamıĢdan qabaq nağıl oxumağa. 

Bir il əvvələ qədər məlimə nənələri belə edərdi. Rəhmətə 

gedəndən sonra bir ara istədim iĢini davam etdirim. Amma 

gördüm ki, səbrim çatmır. Çarəsizliyin üzü qara olsun! Son 

zamanlar hər gün rəhmətliyin aldığı “Azərbaycan nağılları” 
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kitabını götürüb, eynəyimi taxıb, baĢlayıram aram-aram 

oxumağa. Bir müddət əvvəl kamali-ədəblə kitabı baĢa vurduq 

və keçdik “Min bir gecə”yə.  

UĢaqları yuxuya verəndən sonra isə sakitcənə çəkilirəm 

otağıma və sübh saat dördə-beĢə qədər kitabdan ayrıla 

bilmirəm. Vallahi, yaĢadığımız dünyadan min dəfələrlə 

maraqlıdı nağıllar dünyası! Bağdad Ģəhərində baĢ verən əcaib 

hadisələr, xəlifə Harun ər-RəĢidin sarayı nədənsə son vaxtlar 

məni uĢaqlıqda olduğundan daha çox özünə çəkirdi. Bəzən o 

dərəcədə aludə olurdum ki, nə zaman yuxuya getdiyimdən 

xəbərim olmurdu. Amma bir-iki saatdan sonra dan yeri ağaran 

kimi istər-istəməz uzun illərdən bəri yaranmıĢ adətimə boyun 

əyib oyanır, nəvələr yuxudan durmamıĢ xoruzumu qoltuğuma 

vurub bura gəlirdim. Sonra da bütün günü əsnəyə-əsnəyə 

mürgü döyürdüm. 

- Səlif kiĢi, ay Səlif kiĢi, sabahın xeyir. Görürəm yenə 

yerini rahatlamısan. Sənə eyni sözü neçə dəfə demək lazımdı? 

Hər dəfə bu səsi eĢidən kimi yarıyumulu gözlərimi açır və 

qarĢımda onu – polis serjantı Rüstəmi görürdüm. Bir həftə 

ərzində artıq bir-birimizi yaxĢı tanımıĢdıq. Elə buralı, suraxannı 

balası idi. Hərdənbir beləcə hay-küy salmasına baxmayaraq, pis 
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adama oxĢamırdı. Buyruq qulu olsa da, kənd adamlarını həmiĢə 

çalıĢırdı incitməsin. Vallah, bizim günlərdə buna da min Ģükür! 

Özü də onu güldürməyin asan yolunu tapmıĢdım. Fikir 

vermiĢdim ki, saqqalımın altını qaĢıyanda nədənsə həmiĢə 

gülməyi tuturdu. Bu dəfə də cavab verməmiĢdən əvvəl 

gözlərimi ona zilləyib, böyük Ģövqlə saqqalımı qaĢımağa 

baĢladım və gördüm ki, budu ha, serjantın zəhmli siması bir 

qədər açıldı. Indi rahat-rahat danıĢmaq olardı 

- Ay Rüstəm, bu ətrafda bax gör nə qədər adam var? Sən 

yenə gəlib mən yazığın xirtdəyindən yapıĢdın?  

Serjant ciddi görkəmini zorla da olsa bərpa etdi. 

- BaĢqalarını gözümə soxma, özündən danıĢ. Kim buralarda 

sənin kimi toyuq-cücə satır? 

- Vallah, özün də görürsən ki, toyuq-cücəm yoxdu. Bircə 

bu andıra qalmıĢ xoruzu neçə gündü ki, aparıb-gətirirəm. 

Görüm onu alan günümə yekə bir daĢ düĢəydi! Bu gün Ģənbədi, 

sabah da bazar. Iki gün də mənə birtəhər icazə ver. IĢdi-Ģayəd 

sata bilməsəm, o əziz canuva and olsun, bir də gəlməyəcəm! 

Serjant ətrafımda bir dövrə vurub, maraqla xoruzu nəzərdən 

keçirdi. Sonra yenə düz qarĢımda durub, eyni zəhmli səslə: 
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- Heç nə bilmirəm. Bir azdan fırlanıb geri qayıdacam. Səni 

bu meymuna oxĢayan xoruzunla birlikdə buralarda görməyim, - 

dedi və fit çala-çala uzaqlaĢdı. 

Bunu da belə yola verdik. Bir azcana rahatladım. Sonrası 

da Allah kərimdi, bir təhər düzüb-qoĢacam. Dünya-aləm 

dağılsa da malımı satmadan bazarın canından əl çəkdi yoxdu. 

Belə fikirləĢirdim o dəm. Bu zaman yanımda oturan və göy-

göyərti satan arvad mənə ürək-dirək verirmiĢ kimi dedi ki, bir 

azdan polislərin hamısını yolu bağlamağa aparacaqlar. 

ġəhərdən kimsə gəlməlidi. Odu ki, baĢları qarıĢacaq və bəlkə 

heç bu gün bir də buralarda görünmədilər. Bu xoĢ xəbərdən 

sonra lap arxayın oldum ki, ən azı axĢamüstünə qədər bizi 

narahat edən olmaz. Yenə ehmalca belimi bazarın divarına 

söykədim və... görünür elə həmin vaxt huĢ məni aparıb. Çünki 

bir də ayıldım ki, bəs budu-ha, salamməleyküm... 

 

***  

 

...Bağdaddayam. Dəclə-Fərat çaylarının sahillərində, qədim 

Mesopotamiyanın, ġumer-Akkad sivilizasiyasının, sonralar da 

bütün dünyaya meydan oxuyan, hər yerdə elm, mədəniyyət 
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çırağı yandıran böyük Ġslam xilafətinin mərkəzi Ģəhərində. 

Neçə-neçə böyük siyasət, incəsənət, ədəbiyyat adamları bu 

Ģəhərdə yaĢayıb-yaratmıĢ, gördüyü iĢlərlə dünya mədəniyyətini 

daha da zənginləĢdirmiĢ, eyni zamanda adlarını əbədi olaraq 

tarixə yazmıĢlar. Neçə-neçə görkəmli Ģəxsiyyət bu qədim və 

ecazkar Ģəhərin küçələrində gəzərək, onun istər qədim Babil, 

istərsə də klassik müsəlman memarlığı üslubunda tikilmiĢ 

möhtəĢəm saraylarından, qızıl gümbəzli məscidlərindən, göyün 

yeddinci qatına ucalan minarələrindən, cənnət bağlarını 

xatırladan yaĢayıĢ evlərindən vəcdə gəlmiĢdi. Neçə-neçə 

sərkərdə ġərqin bu zəngin Ģəhərini fəth etməklə taxt-taca sahib 

çıxmıĢdı.     

Indi də növbə mənə çatmıĢdı... əynimdə çuxa, baĢımda ərəb 

çalması oturmuĢdum Ģəhər bazarının girəcəyindəki balaca daĢın 

üstündə. QarĢımda da nə olsa yaxĢıdı? Andıra qalmıĢ xoruz. 

Amma nədənsə bu baĢıbəlalı qırxpipik xoruzum yox, al qırmızı 

rəngdə heyratı idi. Özü də ayaqları bağlanmamıĢdı. Dümbədüz 

durmuĢdu. Uzun boynunu bir az da uzadıb, öz yüksəkliyindən 

ətrafı seyr edirdi. Mən də yəqin arxayındım ki, heç yana 

qaçmaz. Çünki gözlərim onda yox, o tərəfdə-bu tərəfdə idi. 

Oturduğum yerə yaxınlaĢan hər Ģəhər sakinini diqqətlə 
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nəzərdən keçirirdim. Görünür qorxurdum ki, canıyanmıĢ 

Bağdad oğrusu hardansa peyda olub aman-zaman bircə 

xoruzuma sahib çıxar.   

Hər yer sıx toz içində batıb qaldığı üçün bir neçə fərsəx 

ətrafı görmək müĢkül məsələ idi. Odu ki, gözlərimi dörd 

eləmiĢdim, yəni eynəyimi taxmıĢdım. Elə bu dəm Ģeypurlar 

çalındı, zərb alətləri eyni anda guruldamağa baĢladı. Bunun 

ardınca carçılar bütün Ģəhərə səs saldılar: 

- Ey Bağdad camaatı, bilin və agah olun! Ġslam dünyasının 

böyük xəlifəsi, Allahın yer üzündəki kölgəsi, peyğəmbərin 

naibi, kafirlərin qənimi əmirəlmöminin Harun ər-RəĢid elə 

indicə vəzir-vəkili ilə saraydan çıxmıĢdır. Bir azdan gəlib 

burdan keçəcəklər. Hər kəs yoldan çıxsın! Hamı yolun yaxın 

ətrafını boĢaltsın! Yolda bir ins-cins gözə dəysə, çox ağır cəza 

ilə cəzalanacaq. EĢidənlər bu sözləri eĢitməyənlərə çatdırsınlar!  

O andaca əllərində nizə tutmuĢ piyada əsgərlər qaça-qaça 

gəlib bazarın yaxınlığından keçən yolun kənarında çəpər kimi 

düzüldülər. Ardınca da qara dərili zənci qullar gəlib, iki 

əsgərdən bir durdular və əllərindəki yekə yelpiklərlə yolun 

havasını sıx tozdan təmizləməyə baĢladılar. 
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Bir azdan süvarı dəstələri göründü. Əvvəlcə birinci, ardınca 

da ikinci atlı dəstəsi dördnala çaparaq keçdilər. Nəhayət, 

uzaqdan Xəlifənin özü çox sayda əyyan-əĢrəfin arasında gözə 

dəydi. Siması yaxĢı seçilməsə də, baĢındakı qızıl tac parlaq 

günəĢin Ģüaları altında par-par parıldayırdı. Əynindəki əbası 

bütünlükdə daĢ-qaĢlarla bəzədilmiĢdi və onlar da bərq vururaq, 

ona tərəf baxanların gözlərini qamaĢdırırdı. Ətrafdakı adamlar 

bu kəh-kəĢanı, dəm-dəsgahı görcək, carçının sözlərini 

unutdular və yolun kənarına doğru axıĢmağa baĢladılar. Hər 

tərəfdən “YaĢasın Xəlifə!”, “Xəlifə sağ olsun!”, “Allah bizim 

ömrümüzdən kəssin, sənin ömrünə calasın, ya əmirəlmöminin!” 

kimi dualar ucalırdı.  

Cəld ayağa qalxıb xoruzumu qoltuğuma vurmaq, yola tərəf 

getmək istəyirdim ki, birdən heyratı hürkdümü, ya nəsə baĢqa 

səbəbdən uzun boynunu irəli uzadıb yerindən götürüldü. Özü 

də götürüldü, nə götürüldü?! Bu yaĢımda yalan danıĢmaq mənə 

yaraĢmaz. Sizi inandırıram, hələ bu vaxta qədər xoruzun belə 

qaçdığını görməmiĢdim. Qaçmırdı elə bil, at kimi çapırdı. 

Əvvəlcə, bir azcana çaĢmıĢ kimi oldum. Amma sonra gördüm 

ki, əgər beləcə yerimdə durub gözlərimi döyə-döyə baxsam, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

xoruz əldən gedəcək. Tez özümü ələ alıb, “Ay aman, 

qoymayın. Tutun!” bağırtıları ilə ardınca cumdum. 

Nə baĢınızı ağrıdım. O qaçdı, mən qovdum. Mən qovdum, 

o qaçdı. Beləcə, sıx tozun içində, adamların arasında çox 

dolaĢdıq. Axırda heyvancığaz gəlib yolun kənarına toplaĢmıĢ 

və Xəlifəni gözləyən insan kütləsinin qarĢısında durdu. 

YorulmuĢdu deyəsən. Düzünü desəm, elə mənim də dilim az 

qala əl boyda ağzımdan bayıra çıxmıĢdı. Sevindim ki, nəhayət, 

onu ələ keçirəcəm. Çünki, qaçmağa yeri qalmamıĢdı. YavaĢ-

yavaĢ pəncəsi üstündə yeriyə-yeriyə yaxınlaĢıb birdən üstünə 

atıldım, amma... Andıra qalmıĢ, pırr eləyib əlimdən çıxdı. 

Qanad açıb uçdu. Bu vaxta qədər heyratının belə uçduğunu da 

boynuma alıram ki, heç görməmiĢdim. Uça-uça, uça-uça 

adamların, rəiyyətin, vəzir-vəkilin üstündən keçib, əgər bilsəz 

hara qondu? Heç vaxt bilməyəcəksiz? Odu ki, vaxtı uzatmadan 

deyirəm – düz Allahın yerdəki kölgəsi, peyğəmbərin naibi, 

kafirlərin qənimi əmirəlmöminin Harun ər-RəĢidin çiyninə. 

Ay dadi-bidad! Ġlk ağlıma gələn fikir bu oldu ki, axı, bu 

xoruz ağılsız, mərifətsiz, ədəb-ərkan, böyük-kiçik bilməyən 

heyvanın biridi. Birdən, Allah eləməmiĢ, oturduğu yer xoĢuna 

gəldi və orda izini saxlamaq, yəni... türkün sözü, batırmaq 
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fikrinə düĢdü. O zaman nələr olacaqdı? Göy 

guruldamayacaqdımı, ildırım çaxmayacaqdımı, göydən yerə 

yekə-yekə daĢlar yağmayacaqdımı? Allaha Ģükürlər edirdim ki, 

hələlik bunların heç biri baĢ vermirdi. 

Xəlifə və ətrafındakı bütün vəzir-vəkil həməncə dayandılar 

və baĢladılar məsləhət etməyə ki, bu nə quĢdu, nagahan hardan 

uçub gəldi? Çox götür-qoydan, ölçüb-biçəndən sonra nəhayət 

belə qərara gəldilər ki, bu quĢ hər halda ġahlıq quĢuna oxĢamır 

və onu bərayi-ehtiyat, mütləq vurub Xəlifənin çiynindən 

uçurtmaq lazımdır. Bu məsuliyyətli iĢi baĢ vəzirə tapĢırdılar. O 

da Ģövqlə irəli keçib, xoruza bir yağlı qapaz iliĢdirmək istəyirdi 

ki, altındakı atın çox yersiz vaxtda büdrəməyi tutdu və yağlı 

qapaz da eləmə tənbəllik, get yapıĢ düz Harun ər-RəĢidin yoğun 

boynunun ardından.  

Allah, Allah! Elə bil göy guruldadı, əks-sədası da bütün 

Ģəhərə, yox, bütün Xilafətə yayıldı. Xəlifənin par-par 

parıldayan tacı dambadurumla düĢüb yerə yumbalandı. Mənim 

sırtıq heyvanım isə elə bil heç nə olmayıbmıĢ kimi, yenə pırr 

eləyib uçdu. Cangüdənlər dəstəsinin oxatanları hamı birdən 

yaylarını çəkib, elə göydəcə vurmaq istəyirdilər ki, cəld özümü 

onların üstünə atdım. Yalvar-yaxar salmağa baĢladım ki, bəs, 
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amanın günüdü, evdə bütün külfət, arvad-uĢaq gözünü bu 

xoruza dikib durub. Onu öldürsəz, məni də öldürün. Onlar da 

sağ olsunlar, ağ saqqalımı görüb səbr elədilər. Imkan verdilər 

ki, malıma sahib çıxım. Mən də son qüvvəmi toplayıb, 

baĢladım yenə yol boyu ardınca qaçmağa. Bu dəfə o göydə, 

mən yerdə. 

Nə isə. Yenə qısa kəsəcəm. Çox tər tökənədn sonra son 

qeyrət damcılarımı ayaqlarıma yığıb, var gücümlə heyratıya 

tərəf tullandım. Xeyli uçdum. Amma, gətirməyəndə gətirmir, 

istəyirsən lap vur öldür özünü. Üzüqoylu yerə çırpıldım. 

Xoruzun quyruğundan qopardığım bir-iki lələkdən savayı əlimə 

heç nə keçmədi. O isə quyruğu yonulmuĢ halda uçub gəldi və 

mənimlə üzbəüz yerə qondu... sonra da arsız-arsız göz vurdu, 

andıra qalmıĢ! Ġnandırıram sizi, elə bil ələ salırdı məni. Yəni, 

bir az oynadım səninlə, qurdumu öldürdüm, daha bəsdi. Qoca 

kiĢisən, istəmirəm vaxtından əvvəl o dünyalıq olasan. Indi 

sakitcə yaxalaya bilərsən, dinc dayanmıĢam.  

Onu iki əllərimin arasına almaq istəyirdim ki, hardansa bir 

ox gəlib tifil heyvanımın bir tərəfindən girdi, o biri tərəfindən 

çıxdı. Eyvah, eyvah! Elə bil dünyanı baĢıma yıxdılar. 

Nəzərlərimi yuxarı qaldıranda kimi görsəm yaxĢıdı? Bizim bu 
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suraxannı balası, polis serjantı Rüstəm Xəlifənin oxatanları 

geyimində durmuĢdu qarĢımda və əyri-üyrü diĢlərini ağardırdı. 

Cin vurmadımı təpəmdən? Əllərimi irəli uzadıb boğazından 

yapıĢdım və boğ ki, boğasan. Boğ ki, boğasan! O isə görəndə 

ki, yox, iĢlər Ģuluğdu, əldən düĢmüĢ qoca kiĢi deyəsən hamının 

gözləri qarĢısında nər kimi pəhləvanı cəhənnəmə vasil edəcək, 

baĢladı yalvarmağa...  

 

***  

 

- Səlif kiĢi... ay Səlif kiĢi... Ağsaqqal, burax... a kiĢi, oyan! 

Gözlərimi açdım. KaĢ heç açmayaydım. O dəm inanın ki, 

yer ayrılsaydı, xəcalətimdən böyük həvəslə ora girərdim. Çünki 

bayaqkı oxatan Rüstəm indi polis serjantı formasında sallağı 

oturmuĢdu qarĢımda, mən də ikiəlli yapıĢmıĢdım xirtdəyindən. 

Əllərim öz-özünə boĢaldı. 

- Ağsaqqal, qollarında güc qalıb hələ, maĢallah, - aralanan 

kimi ilk sözləri bu oldu.  

Boynunu ovuĢdura-ovuĢdura hələ bir neçə dəqiqə özünə 

gələ bilmədi. Sonra ayağa qalxıb, əyin-baĢını düzəltdi. ƏzilmiĢ 

formasını hamarladı və gözlərini mənə zilləyib durdu. O dəqiqə 
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bildim ki, iĢlərim xarabdı. Elə üzü sulu Ģəkildə Ģələ-küləmi 

yığıĢdırıb getmək istəyirdim ki, qəfildən gülümsədi. 

- Yaman qorxutdun məni, ağsaqqal. Bayaqdan neçə nəfər 

gəlib xoruzuva baxa-baxa durub qarĢında. Səndən heç bir 

hərəkət görməyəndə üzlərini çevirib gediblər. Mən də kənarda 

durub fikirləĢirəm ki, görən bu kiĢi niyə müĢtərilərini əldən 

buraxır. Axırı dedim, qoy yaxınlaĢım. Necə olmasa da, yaĢlı 

adamsan. Allah eləməmiĢ, birdən bu cür istidə ürəyin-filan... nə 

isə. Gəlib görürəm ki, divara söykənmisən, gözlərin də yumulu. 

Əyildim ki, nəfəs alıb-almadığını yoxlayım, elə bu vaxtı 

barmaqlarını keçirdin boğazıma. 

Utandığımdan baĢımı qaldırıb, oğlumdan cavan olan bu 

oğlanın üzünə baxa bilmirdim. Amma sağ olsun. Əvvəlcədən 

elə düz bilmiĢdim ki, pis adam deyil. Pis yox-e, lap əla 

insanmıĢ! 

- YaxĢı, keçmiĢ olsun. Gəl belə edək. Səni burda yuxu 

tutmasın deyə, bir nəfər çənə yoldaĢı qoyum yanına, - əlini 

yellədi və bayaqdan kənarda yetim kimi boynunu büküb 

durmuĢ balaca oğlanı yanına çağırdı. 

- Bu oğlan məhlə uĢağıdı. O da xoruz gətirib satmağa. Qoy 

burda, yanında dursun. Həm söhbətləĢərsiz, həm də gözün 
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üstündə olar, aldatmazlar. Mən bir azdan yoldaĢlarımla gedirəm 

yolu bağlamağa. Sonra məni dəyiĢəcəklər. Yerimə gələn polisə 

tapĢıracağam ikinizi də. Sakit oturun, malınızı satın. 

Bunları deyib uzaqlaĢdı. Mən də ürəyimdə ona dua eləyə-

eləyə yerimdən qalxıb, altımdakı daĢı bir qədər kənara çəkmək 

istəyirdim ki, təzə qonĢuma yer verim. Bu dəm oğlanın 

gətirdiyi xoruz gözümə sataĢdı. Aman Allah, o idi, yuxuda 

gördüyüm al qırmızı rəngli heyratı. Ayaqları da bağlı deyildi. 

Uzun boynunu bir az da uzadıb, ətrafı seyr edirdi. Pah atonnan, 

bu cür duruĢu ilə döyüĢ meydanını uzaqdan müĢahidə edən 

sərkərdəni xatırladırdı lap! Bircə durbini çatmırdı. Elə bu cür 

boĢ-boĢ Ģeyləri baĢımda götür-qoy eləməyə baĢlamıĢdım ki, 

qəfildən üzünü mənə tərəf çevirib, xoruz yox, əsl qartal 

baxıĢları ilə düz gözlərimin içinə baxdı. Baxdı, baxdı və... göz 

vurdu, andıra qalmıĢ! Vallahi, billahi, vurdu. Heç cür cəhv 

eləyə bilməzdim. Dəqiq gördüm. Bilmirəm təsadüfdü, yoxsa 

taleyin gərdiĢi, amma bu vaxt meqafonla ətrafa bağırtı yayıldı. 

- Yolu boĢaldın. Cəld olun. Ağ 31-in sahibi, yolu boĢalt! 

Qırmızı 06 kimindi? Kimindi bu qırmızı Jiquli? 

Yox, nə deyirsiz-deyin, daha bunlara dözmək gücüm 

qalmamıĢdı. Pensioner, qoca kiĢiyəm. Indicə yenə vurhavur, 
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qaça-qaç düĢsə, neyləyəcəyəm? Özləri bilər, qoy lap dünya 

dağılsın! Qırxpipik xoruzumu qoltuğuma vurub, yerimdən 

götürüldüm. “Asta qaçan namərddi” deyib, o qaçandı qaçıram. 

Səs gələn tərəfə yox, əksinə. Artıq təngənəfəs olmağa 

baĢlayıram. Amma... 

Amma ha qaçıramsa, nə bu ətrafımdakı toz-torpaq 

qurtarmaq bilir, nə də bu qulaqbatırıcı səslər kəsilir. Elə bil 

qulağımın dibində axirət gününün Ģeypurunu çalırlar. 

-Tez olun, yolu boĢaldın! Qara 24-ün sahibi, maĢını çək 

götür burdan. Bu xoruz hardan çıxdı? Kimindi bu heyratı, 

durub düz yolun ortasında? 

                                                                                                                      

2003-2004  
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BƏDĠĠ OÇERK VƏ ESSELƏR 

 

 

 

VəhĢi, vəhĢi ġimal? 

Onun kosmik ürəyi. 

Vətənə sədaqətlə... 

Həmrəylik qəlyanı tüstüləyəcəkmi? 

Müasir Azərbaycan jurnalistikası və reket. 

Ġran: islam dövləti, yoxsa “Ģər zolağı”? 

Rusiyanın yeni təhlükəsizlik konsepsiyası və 

Azərbaycan. 

Bir ĠĢığın zərrəsiyik! 
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VəhĢi, vəhĢi ġimal? 

 

(“VəhĢi, vəhĢi Qərb” Hollivud filminin milli üslubda 

variasiyaları) 

 

Bir əsr bundan əvvəlki zamanı müasir dövrümüzlə 

müqayisə etsək, bir sıra fərqli cəhətlərlə yanaĢı, bəzi maraqlı 

oxĢar əlamətləri də müĢahidə edə bilərik. O vaxt da indiki kimi, 

Azərbaycan türkləri tarixinin elə mərhələsində yaĢayırdı ki, 

baĢını qaldırıb da ətrafa boylanmaq, minillik qılafından çıxmaq, 

qapılarını dünyaya açmaq, eyni zamanda, dünya ölkələrinin 

qapılarını döyməyə ümumi həvəs yalnız həvəs olmaqdan çıxıb, 

daxili ehtiyaca çevrilirdi. Yüz il bundan əvvəl olduğu kimi, biz 

indi getdikcə daha çox baĢa düĢürük ki, yaĢadığımız məkan nə 

qədər təəssüf doğursa da, Yer kürəsinin göbəyi deyil və demə 

burda yaĢayan insanların da digər bəĢər övladları kimi ağzı, 

mədəsi var. Özü də həmin ağzı ilə həmin mədəsini doldurmaq 

üçün biz də ara-sıra çalıĢmaq məcburiyyətində qalır, bu zaman 

hətta bəzi hallarda yalan demək, rüĢvət almaq, yaltaqlıq etmək, 

ev yıxmaq kimi bəd əməllərdən də çəkinmirik. Hələ bundan 
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ziyadə aydın olur ki, bizim dünya Ģöhrətli elm, mədəniyyət və 

incəsənət xadimlərimizdən savayı da Yer üzündə dahi 

Ģəxsiyyətlər mövcuddur və onlar da hərdən-birdən Nobel, 

yaxud Oskar kimi “xırda-mırda” mükafatlara layiq görülürlər. 

Əlqərəz, bunları baĢa düĢdükdən sonra təbii istək yaranır 

iĢimizdə: ətrafımızda baĢ verənləri daha çox öyrənmək, daha 

çox yerləri gəzib-dolaĢmaq, fərqli mədəniyyətlərlə qaynayıb-

qarıĢmaq. Bu zaman köhnə Nikolay vaxtı da, müasir Putin 

dövrü də görüb-götürmək həvəsi ilə alıĢıb yanan biçarə Azəri 

türkünün üz çevirdiyi birinci məkan, əlbəttə ki, böyük Ģimal 

qonĢumuz - əziz girami Rusiya diyarıdır. 

“Dəli Kür” romanından parça: “Ayağında soldat çəkməsi 

vardı. Saçını, saqqalını rus qaraçıları kimi uzatmışdı. Deyilənə 

görə, dünya malından bir sandığı, bir dəst yorğan-döşəyi və 

yekə bir kürkü vardı. Adı Əhməd idi. Camaatın arasında bir 

müddət ona “poçt Əhməd”, sonra isə “rus Əhməd” dedilər... 

Rus Əhməd bəzən “Zayeji”nin eyvanında oturub kitab 

oxuyardı. Bəzən də uşaqları başına yığıb məzəli söhbətlər edər, 

uzaq yerlərdən, qalın meşələrdən, izdihamlı şəhərlərdən, böyük 

çaylardan, boranlı-çovğunlu diyarlardan söhbət açardı”. 
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Bax, bu Rus Əhməd əsərdə konkret insan obrazı olmaqla 

yanaĢı, məncə, həm də eynən Rusiyanın metaforik rəmzidir ki, 

durubdu qarĢımızda. Ətrafına yığıĢıb maraqlı söhbətlərinə 

qulaq asan uĢaqlar isə o zamanlar Ġmperator həzrətlərinin 

itaətkar təbəələri, yəni digər dinə-məzhəbə qulluq edən xalqlar, 

millətlər, etnik qruplardır. Azəri türkləri də həmin sıradan 

olduğuna görədir ki, zaman-zaman bizə də az nağıllar danıĢıb, 

Ģirin-Ģirin nəğmələr oxumayıblar. Əfsus ki, tək nağıl-nəğmə ilə 

kar aĢmayıb. Daim itaət altında saxlamağın bir özgə üsulu da 

mövcud idi: “Metod knuta i pryanika”. Yəni, a bala, götür bu 

Ģirin qoğalı, nə qədər istəyirsən ye. Amma məbadə Ģuluqluq 

salıb, sözümdən çıxasan, ağlına cürbəcür həlləm-qəlləm fikirlər 

soxasan. Məsələn, əziz padĢahımızın yürütdüyü siyasəti 

bəyənməmək, ona qarĢı üsyana qalxmaq, insanlara hürriyyət, 

millətlərə istiqlal istəmək kimi. O zaman səni 

qırmanclayacağam və sən də gərəkdir ki, itaət edib dözəsən. 

Səsini çıxarıb, məni özüm kimi böyük dövlətlərin yanında 

biyabır eləməyəsən. BaĢa düĢdün? Ay malades, mənim ağıllı 

balam!  
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Rus Əhmədin dövründə Rusiya təzəcə qırmancı kənara 

qoyub, bizlərə Ģirin qoğal yedizdirməyə baĢlamıĢdı. YavaĢ-

yavaĢ imperiyanın ucqar əyalətlərində də müxtəlif elm, təhsil, 

mədəniyyət ocaqları yaranırdı. O zamanadək normal insan kimi 

həyat sürməyə tamarzı qalmıĢ bizlər təzə-təzə baĢlayırdıq 

mərkəzi Ģəhərlərə doğru üz tutmağa. Lakin rus mədəniyyəti ilə 

yaxından təmas ora gedənlərimizə ali savad, dünyəvi biliklər 

verməkdən savayı, zəngin Qərb sivilizasiyasından 

bəhrələnməyə də imkan yaradır və bununla da imperiya 

istəmədiyi halda olsa belə, həm özünə, həm də təbəələrinin 

itaətkar inamına qəbir qazırdı. Ortodoksal islam ideologiyasının 

təlim-tərbiyə sistemində ağır basqı altında yaĢayan 

müsəlmanlar az qala ilk dəfə olaraq baĢa düĢürdülər ki, aya, sən 

demə, Yer üzündə “Allahın kölgəsi” olan çarlara, yaxud 

padĢahlara qarĢı mübarizə aparmaq, onları taxt-tacdan 

devirmək də mümkündür. Demə, ailədə danıĢıqsız nüfuz sahibi 

olan Ataya qarĢı, mövqeyi ədalətsizdirsə, çıxmaq da 

mümkündür. ġərq insanının ailə, arvad-uĢaq qayğısı çəkmək, 

böyüklərə, dövlət qulluğunda duranlara qorxu qarıĢıq dərin 

hörmət bəsləmək kimi duyğuları artıq aprior mövcudolma yox, 

həyat boyunca tədricən, konkret əməllərlə qazanılma keyfiyyət 
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daĢımağa baĢlayırdı. Bunun özü isə artıq inqilab qığılcımı idi. 

Qığılcımdan isə bildiyimiz kimi alov yaranır. Bu cür sözləri də 

deyəsən elə oralardan öyrənmiĢik. 

Lakin düĢüncədə, mənəvi-əxlaq kodeksində baĢ verən 

dəyiĢikliyin tam əks tərəfi də mövcuddur. Belə ki, Rusiyanın və 

Qərb sivilizasiyasının dünyəvi ali təhsili yalnız inqilabi əhval-

ruhiyyəni deyil, apatiyanı da aĢılaya bilirdi: ətraf o qədər çirkin 

və murdar, Ģər qüvvələr o qədər güclü və imkanlıdır ki, sən 

istəsən də heç nəyi dəyiĢə bilməyəcəksən. BoĢ yerə 

vurnuxacaqsan, çapalacaqsan, əldən düĢəcəksən və nəticədə, 

mənəvi, fiziki gücsüzlüyün daha da artacaq. Odur ki, mənasız 

mübarizə aparmaqdansa, həm özünün, həm də ətrafdakılarının 

dərd-sərini araq ĢüĢəsindəki mayenin dərinliklərində boğub 

öldürmək, bu günahkar dünyada baĢ verənlərə “fəlsəfi” 

yanaĢmaq daha sərfəlidir. Beləliklə, mey, Ģərab yalnız toy, 

Ģənlik atributu olmaqdan çıxır, çətin problemlərin asan həlli 

üsullarından birinə çevrilirdi. ġimal küləyi özü ilə zərdabilərlə, 

vəzirovlarla, nərimanovlarla, topçubaĢovlarla yanaĢı, bir yığın 

kefli iskəndərlər ordusunu da sovurub gətirirdi.   

Sovet dövründə yazılmış orta məktəb inşalarından parça: 

“İskəndər müasir ali təhsil görmüş gəncdir. O, doğma kəndinə 
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qayıdıb savadsızlıq, mövhumat, nadanlıq içində maarıfçiliyi 

yaymaq istəmiş, amma bu işin öhdəsindən gələ bilməmişdir. 

Iradəsi zəif olduğuna görə, İskəndər ətrafındakı çətinliklərlə, 

nadan insanların mənfur hərəkətləri ilə mübarizə aparmaq, 

onlara mətanətlə sinə gərmək əvəzinə, yorulub kənara çəkilmiş 

və içkiyə qurşanmışdır. Bu obrazın ziddiyyətli cəhəti odur ki, 

İskəndər ətrafındakı vəziyyətin dözülməzliyini, çirkinliyini 

anlayır, lakin tüfeyli həyat keçırərək, həmin vəziyyəti kökündən 

dəyişmək üçün, yeni həyata başlamaq üçün heç nə etmir”. 

Dünyanı daha çox görüb tanıdıqca biz digər azadlıqlarla 

yanaĢı, “tüfeyli həyat keçirmək” azadlığına da yiyələndik. 

Lakin... lakin vacib olan bir cəhəti unutduq. Unutduq ki, həmin 

matah yalnız o zaman həqiqi AZADLIĞA çevrilir ki, onu insan 

özü intixab edir, kənardan sırınmır, maddı, mənəvi-əxlaqi 

yoxsulluqdan yaranmır. 

Sovet dövrü dedim, həmin vaxt qazandığımız digər 

“azadlıqlar” yadıma düĢdü. Belə ki, SSRĠ kimi dövlət nə qədər 

totalitar siyasi-iqtisadi formasiyaya malik olursa-olsun, yenə də 

müsəlman despotik həyat tərzinin yanında toya getməli idi. Ona 

görə də hüquqları ən yüksək səviyyədə pozulmuĢ, Ģəxsiyyəti 

alçaldılmıĢ, iradəsi sındırılmıĢ yazıq insancığazlarımız haqq-
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ədalət tapmaq istəyirdilərsə, “böyük qardaĢ”ın yanına 

qaçırdılar. Öz biliyi ilə ali savad alıb cəmiyyətin 

bərabərhüquqlu nümayəndəsinə çevrilmək istəyən vicdanlı, 

intellektli, lakin cibində siçanlar oynayan gənclərimiz özləri 

kimi savadlı qızlarla evlənmək, normal ziyalı ailəsi qurmaq 

istəyirdilərsə, yenə də bir qayda olaraq ora qaçırdılar (ali 

savadlı milli gözəllərimizin “baĢlığı” od qiymətinə idi). Yaxud, 

sadəcə, arvad dır-dırından qaçıb istirahət mərkəzlərində yaxĢıca 

istirahət etmək istəyənlər də Ģimala gedirdilər. Cəmiyyətin 

qınağına məruz qalmadan “nikahdan kənar əlaqə” yaratmaq 

azadlığı əldə etmək üçün də “böyük qardaĢa” müraciət edirdik. 

Həmin dövrlər mərkəzi Ģəhərlərə üz tutmaq ehtiyacı yalnız 

zərurətdən yaranmır, çox vaxt dəb halını da alır, yüksək ton və 

zövq niĢanəsi sayılırdı. MQU, MQĠMO, VQĠK, Ədəbiyyat 

institutu, Ali Ssenaristlər Kursu kimi ali məktəb ocaqlarının 

diplomları bizdə qarĢısıalınmaz nüfuza malik olur, ən yüksək 

səviyyədə belə “daĢdan keçən kağız” rolunu oynayırdı. Amma 

bir iĢ vardı ki, həmin elitar təhsil mərkəzlərində bizim “gül 

balalarımız”a nə öyrədirdilərsə, geri qayıdandan sonra 

atalarının yolunu layiqincə davam etdirmək əvəzinə, çox zaman 

onlar üçün əsl baĢağrısına çevrilirdilər. Onların yazdıqlarını, 
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gizli köĢə-bucaqlarda etdiklərini zamanın sınağından çıxmıĢ 

yaĢlı nəslin nümayəndələri sadəcə baĢa düĢmək istəmirdilər.  

Xalq yazıçısı M. İbrahimovun bir televiziya proqramında 

dediklərindən: “Mən bu yaxınlarda yeni çap olunmuş nəsr 

əsərlərindən birini oxudum. Tapmacadı! Heç nə başa düşə 

bilmirəm. Nədən yazır, nəyi aşılamaq istəyir, məlum olmur”. 

Övladlar nədənsə “sosialist cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsi 

olan fəhlə-kəndli sinfinin Ģanlı qələbələri”ndən vəcdə gəlmək 

istəmir, pambıq əkən, mal-qara otaran, yaxud fabrik-zavodda 

polad tökən, neft emal edən, bir beĢillikdə iki beĢillik planı 

yerinə yetirən, hər il fəxri fərmanlar, adlar, keçici qırmızı 

bayraqlar, Qırmızı Ulduz ordenləri alan insanların əmək 

Ģücaətlərinə deyil, mövcud mənəvi-əxlaqi dəyərlərin pozulması, 

bütövlükdə cəmiyyətdə iqtisadi-siyasi, maddi-sosial 

dəyiĢikliklərin yetiĢməsi mövzularına üz tuturdular. IĢinə can 

yandıran, xoĢbəxt gələcək, yəni kommunizm uğrunda gecə-

gündüz çarpıĢan fədakar insanların yerinə, iĢ gününün sonunu 

səbirsizliklə gözləyən, sosialist yarıĢı haqqında deyil, növbəti 

qulluq pilləsinə daha tez qalxmağın yolları haqqında düĢünən, 

hər gün arvadına qızıl üzük, bilərzik alan, ildə bir maĢın 

təzələyən qonĢusuna həsəd qarıĢıq nifrət hissilə baxan, daim 
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psixoloji-emosional streslərlə yaĢayan, ziddiyyət dolu insan önə 

çıxırdı. Onların bir çoxunu istehsalat problemlərindən daha 

artıq zamanın iti sürəti, ünsiyyətin ötəriliyi, intim-seksual 

həyatın sönüklüyü və daha nələr düĢündürürdü. Ədəbiyyatda 

yeni-yeni görünməyə baĢlayan obrazlar daha çox özləri ilə 

mübarizə aparırdılar, ətrafında yaranmıĢ gözəgörünməz 

Ģərtiliklər halqasından çıxmağa can atırdılar. BolĢeviksayağı 

“həyatın dibi”nə enmək əvəzinə, “beĢmərtəbəli evin altıncı 

mərtəbəsi”nə qalxmaq həvəsi də burdan yaranırdı. Görəsən 

orda yeni bir Ģey varmı? Bəlkə, çıxıĢ yolu? Bəlkə... bu zanadək 

düz yaĢamamıĢıq?!  

Çətin suallar... yuxusuz gecələr... narahat düĢüncələr... 

Sonra oyanıĢ və... köhnənin süqutu və... tamarzı qaldığımız 

yenilik. Lakin, heyhat, bu nə halət? HaĢa, istədiyimiz və 

pərvərdigarın yetirdiyi matah bumu? “AltmıĢıncılar”, səsimə 

səs verin, lütfən! Bir zamanlar XVIII əsrin Ģanlı səhifələrindən 

biri olan 1789-cu il Böyük Fransa Ġnqilabını düĢüncələrdə 

yetiĢdirmiĢ görkəmli maarıfçilər Volter, Didro, Russo, 

Monteskyö, Dalamberi ittiham edirdilər ki, repressiyaları və 

gilyotinanı Fransa torpağına siz gətirdiz. Biz isə elə də uzağa 

getmədən beynimizə Ģübhə, etiraz və mübarizə toxumu səpmiĢ 
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maarıfçilərimizdən sadəcə soruĢmaq istəyirik: birdən-birə 

üzərinə bu qədər növbənöv siyasi, sosial, milli, fərdi və s. 

azadlıqlar tökülmüĢ zavallı insanlarımız nə etsinlər? Altıncı 

mərtəbədə qalaq, ya bəlkə enək adət etdiyimiz “beĢ”ə? Orda 

hər Ģey artıq çoxdan köhnəlmiĢ, dəbdən düĢmüĢ, 

primitivləĢmiĢdir. Amma ən azından bu qədər dolaĢıq deyil.  

Hazırda belə vəziyyət yaranıb ki, “Ģimal” adlandırdığımız 

coğrafi-siyasi məkanın özündə də müasir durum heç də 

əvvəlkitək ürəkaçan deyil. Bu üzdən onlar da müxtəlif 

problemlərin həlli yollarını axtararkən, daha çox sərhəd 

xaricinə üz çevirmək məcburiyyətində qalırlar. Cəmiyyət 

həyatının bir sıra istiqamətlərində müasir Qərb standartlarını 

tətbiq etməyə çalıĢır və bu zaman ara-sıra pis təkrarlara yol 

verirlər. Biz isə... 

Əlbəttə, biz artıq BMT-nin üzvüyük, Avropa ġurasına, 

ATƏT-ə daxil olmuĢuq, günü-gündən dünya birliyinə daha sıx 

inteqrasiya olunuruq. Indi nəinki hər idarədə, az qala hər evdə 

Ġnternet Ģəbəkəsinə qoĢulmuĢ kompüter var. Bütün bunlara 

baxmayaraq, gözümüz həmiĢə çətin anlarda olduğu kimi, yenə 

də “böyük qardaĢ”dadır (hərçənd, bunu bir çoxları nədənsə 
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inkar edirlər) və ona görə də “pis təkrarlar”ı təkrarlamaqdan 

savayı deyəsən çıxıĢ yolumuz qalmayıb. Bir çox sahələrdə... 

Bir zamanlar Kefli Ġskəndərin əldə etdiyi “tüfeyli həyat 

sürmək azadlığı”na dürlü-dürlü yeniləri əlavə olunub və bu 

haqda da çox deyilib, yazılıb. Odur ki, sadalamaqla baĢınızı çox 

ağrıtmayacağam. Amma beləsini yəqin ki, bir çoxları eĢitməyib 

– intellekt dayazlığını pərdələmək naminə qolu-qıçı sınıq 

“elmi” cümlələr quraĢdırmaq azadlığı. Deyim ki, burda da 

əslində yeni heç nə yoxdu və Ģimaldan gəlmə haldır. Son 

dövrlər Rusiya elminə, ədəbiyyatına, publisistikasına təzə 

qədəm qoymuĢ yeni nəsil orijinallıq nümayiĢ etdirmək və 

özündən əvvəl zəngin irs yaratmıĢ nəsildən heç olmasa nəyləsə 

fərqlənmək üçün əsərlərini “yeni dildə” yazmağa giriĢmiĢlər. 

“Köhnə nəsil” isə onlara çox maraqlı cavabda bulunmuĢdur: 

“Əzizlər, siz öncə hansısa yeni fikir, obraz, ideya, kəĢf ortaya 

qoyun və bu zaman əgər diliniz kasad olarsa, bunu sizə 

bağıĢlayarıq”. Bizdə isə dilimizdə baĢ alıb gedən dağıdıcı 

proseslərə qarĢı nəinki heç kəs çıxıĢ etmir, hətta bu halı təbii 

hesab edənlərin səsi daha gur səslənir.  

“Təbii” haldan konkret parça: “Və bu zaman tipolojiyə 

deyil, daha çox birinci yozuma diqqət kəsildiyindən, Avropa ilə 
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nataraz analoqlar, tezliklə əks-reaksiya – Şərq sentrizminə 

gətirir; bəs ki, intibah məsələsində biz Avropadan irəliyik. 

Renessans orta əsrlərin içində... – ölçü hissi itdiyindəndir ki, 

tədqiqatçıların səyi ilə, - Nizamidən Füzuliyə qədər “uğurla” 

addımlayır, əl-aqibət, bu gün sıra onunla son tapır ki, demə 

Nizamidən də öncə başlayaraq XVIII əsrə - dalğalara qədər elə 

hey intibahmış, - yəni aanlayış elmi mənasını itirib”. 

Maraqlıdır ki, dil üzərində beləcə “meqa-ultra-super” 

inqilabi təcrübələr həyata keçirmək həvəsində olan həmin 

“yüksək istedad və intellekt” sahiblərinə görəsən niyə deyən 

yoxdur ki, ay əzizlər, bu matah dədə malınız deyil-ha, cılız 

maraqlarınız naminə söküb-dağıdıb yelə verəsiz?! Bəlkə ona 

görə ki, dili korlamaq (yeni üslub yaratmaq adı altında) artıq 

ümumi dəbə, yüksək ton və zövq niĢanəsinə çevrilib? 

Mətbuat səhifələrində digərlərinə daha ustalıqla Ģər, böhtan, 

təhqir deyə bilən jurnalistlər ad-san, nüfuz sahibinə çevrilirlər. 

Televiziya ekranında böyük qalmaqal, səs-küy yaratmıĢ 

verliĢlər daha böyük reytinqə malik olurlar. Bununla əlaqədar, 

boĢ yerdən qalmaqal yarada bilən insanlar da bir göz 

qırpımında “meqa star”a çevrilirlər. Belə bir ümumi tendensiya 

yenə də əsasən ġimal qonĢumuzda son zamanlar getdikcə 
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çoxalan pis vərdiĢlərin mexaniki təkrarlanması nəticəsində baĢ 

verir. Bir müddət öncə Rusiya estradasının ulduzlarından biri 

Boqdan Titomirdən soruĢanda ki, niyə daha çox narkotikdən, 

pornoqrafiyadan və zorakılıqdan oxuyursan, özünəməxsus 

Ģəkildə cavab vermiĢdi: “Pipıl xavayet!” (“pipıl” – ingiliscə 

“xalq”, “xavayet” – jarqon sözü olub, burda “yeyir” mənasında 

iĢlənmiĢdir). Təəssüf ki, hazırda eyni eybəcərlikləri həm orda, 

həm də bizdə “pipıl” çox böyük acgözlüklə “xavayet” və bunun 

səbəbini artıq ayrı-ayrı Ģəxslərdə deyil, cəmiyyətdə 

formalaĢmaqda olan yeni mənəvi dəyərlər sisteminin 

xarakterində axtarmaq lazım gəlir. Üstəlik, ziyalı təbəqəsində 

zaman-zaman özünü büruzə verən aĢınma digər sosial qruplara 

demək olar bütünlükdə sirayət etmiĢdir.  

Moskvadakı Kronştadski bulvar-33 ünvanında yerləşən 

Azərbaycan-Rus məktəbinin açılış mərasimində 1998-ci il, 16 

martda söylənmiş çıxışdan parça: “Məktəbimizə yardım 

edənlərin sırasında məşhur biznesmen, həmyerlimiz Frenk 

Elkaponeyə xüsusi minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. O, 

məktəbimizin nəzdində yaradılmış ansanbla maddi köməklik 

göstərmişdir. Beləliklə, qarşılayın, çıxış edir “Frenk” xalq 

çalğı alətləri ansanblı. Alqışlar!”  
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Beləcə, səkkiz milyonluq xalqın az qala yarısı özünü 

“mafiozi” sayır və bununla da, görünür, böyük qürur hissi 

keçirir. Artıq orta məktəb illərindən oğlanlar “panyatka” ilə 

yaĢamağa, “razborka”larda iĢtirak etməyə alıĢırlar. Qızlar isə... 

yeni nəslə mənsub bəzi qızlarımızdan nəsə deməyə sadəcə abır-

həyam imkan vermir. Deməyə və yazmağa baĢlasam, qorxuram 

ki, özümü saxlaya bilməyim. Səciyyəvidir ki, bu iĢdə də 

nümunə ġimalda yaĢayan və iĢləyən iki milyondan artıq 

həmvətənlərimizdir. Belə ki, onlar qonĢu ölkədən vətənə yalnız 

para deyil, yeni həyat tərzi, əxlaq kodeksi, davranıĢ, geyim, 

danıĢıq, hətta yeriĢ qaydaları gətirirlər. Ordakı 

“biznesmenlərimiz” isə artıq özlərini nə az, nə çox – “Xaç 

atası” səviyyəli Ģəxsiyyətlər sayırlar. Onlardan bəzilərinin öz 

“çirkli pullar”ını müxtəlif xeyriyyə aksiyalarında “yuma”sında 

yeni heç nə yoxdur və müasir Rusiya biznes aləmində belə 

praktika nə zamandan bəridir ki, geniĢ tətbiq olunur. Lakin 

burda da ümumi savad və mədəniyyət səviyyəmiz həddən artıq 

aĢağı olduğuna görə, həmin iĢ adamlarımızın bəzi “xeyriyyə 

aksiyaları” acınacaqlı fəsadlar verir və bir qayda olaraq sonu 

yaxĢı qurtarmır.  
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“Dəli Kür” romanından daha bir parça: “O, hərdənbir 

ova getməyi, Kürdən balıq tutmağı da sevirdi. Göytəpəlilər kimi 

qarmaq atmaz, bir kötüyün üstündə oturub, balaca tilovla kiçik 

balıqlardan tutardı. Kənd uşaqları bəzən ona sataşar, bəzə də 

yaxın gəlib söhbətə girişərdilər. Yavaş-yavaş onların arasında 

ünsiyyət başlayardı”. 

Gözəl mənzərədir, deyilmi? Ünsiyyət tərəflərindən 

obyektiv Ģəkildə böyük və güclü olan Rus Əhməd (oxu: 

Rusiya) heç də özündən obyektiv Ģəkildə daha kiçik və zəif 

olan tərəfi, yəni kənd uĢaqlarını (oxu: qonĢu respublikaları) 

incitmək, hüquqlarını tapdamaq fikrində deyil. Qamçı və Ģirin 

qoğal metodu artıq arxada qalmıĢdır. O, sadəcə, özünün 

elementar təbii ehtiyaclarını (oxu: milli maraqlarını) minimum 

Ģəkildə ödəmək istəyir. O, hətta “balaca tilovla xırda 

balıqlardan” tutmağa (oxu: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində 

iĢtirak payı qazanmağa) da razıdır. Yerli uĢaqlar isə daha ona 

“sataĢmır”, velikorus Ģovinizmi və imperialist ambisiyaları kimi 

ağır günahlarla suçlamır, orda gördüklərini, oxuyub-

eĢitdiklərini bütün müsbət və mənfi cəhətləri ilə 

özününküləĢdirməyə çalıĢmırlar. Sadəcə, “yaxına gəlib söhbətə 

giriĢir”lər. Beləliklə, nə ġimal bizə vəhĢi cildində görünür, nə 
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də biz həmin vəhĢinin təsiri altına düĢürük və aramızda normal 

“ünsiyyət baĢlayır”. Görəsən, bizlərə belə gözəl mənzərələri 

yalnız kağız üzərində görmək nəsib olacaq? 

                                                                                                                                   

2002  
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Onun kosmik ürəyi! 

 

(ġəxsi tanıĢlığımızdan hər zaman qürur hissi duyduğum 

böyük insan, general-leytinant Kərim Kərimovun vəfatı 

münasibəti ilə) 

 

Bu il, noyabrın 14-ndə 86 yaĢı tamam olacaqdı... Yox... 

Uzaq, keĢməkeĢli 1917-ci ildən idi. Bakıda, ziyalı ailəsində 

anadan olmuĢdu... Yox, yenə də alınmır. Onun haqqında 

keçmiĢ zamanda yazmağa əlim gəlmir. Çətindir. Bəlkə də 

imkansız! Canlı siması, səmimi baxıĢları gəlib durur gözlərimin 

önündə. Doğrusu, bu xəbərin belə ağır təsir edəcəyini heç özüm 

də gözləmirdim. Bəs, nə etməli? Axı, bu yazını yazmalıyam. 

Mütləq yazmalıyam! 

- Hansı nəqliyyatla gələcəksən? 

-Yəqin ki, metro ilə. 

- Hm... yanında kağız, qələm var? 

Həmişə özümlə gəzdirdiyim bloknotumdan bir vərəq cırıb, 

qələmlə birlikdə ona uzadıram. O da həməncə üzərində sxem 

çəkməyə başlayır. 
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- Bax, “Frunzenski”də düşüb, prospektlə iki dalan 

gedəndən sonra sağa, aşağıya tərəf dönürsən və beləcə gəlib 

çıxırsan düz bizim küçəyə. Orda artıq asan olacaq binamızı 

tapmaq. Girişdə domofonla əlaqə saxlayarsan, mən yuxarıdan 

qapını açaram. Yolda çaşıb qalsan, sxemə baxarsan, yaxşı? 

Gülümsünüb, vərəqi mənə uzadır. 

Deyəsən, alındı. Beynimin qırıĢlarına azacıq əziyyət 

verəndə əməlli-baĢlı qələm iĢlədirəm sən demə. Elə bu cür də 

davam etmək lazımdır. Onunla bağlı bir epizod və ardınca da 

izah. Epizod – izah. Məsələn, yuxarıdakı epizodda o, 

diasporamızın ümumi tədbirlərindən birində mənə evlərinin 

yerləĢdiyi istiqaməti yerli-yataqlı baĢa salırdı ki, yarı yolda azıb 

qalmayım. Həmin söhbətin baĢ verdiyi zaman – 1997-ci ildə 

Moskva kimi böyük və yad meqapolisdə qəribçilik çəkməyim, 

yəqin ki, alnımda iri hərflərlə yazılmıĢdı. O da sakitcə, 

həmiĢəki xəfif təbəssümü ilə həmin iri hərfli alın yazılarımı 

oxuyurdu. Görəsən, daha nələr oxuyub orda, Allah bilir... 

- Bilirsiz, mənim də familyam Kərimovdur...  

- Təəccüblü deyil. Bizlərdə “Kərimov” ruslarda “İvanov” 

familiyası kimidi. Hər addımbaşı rast gəlmək olur. “Kərim” 

sözü görünür zəif yerimizdi... 
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Bu epizodda “zəif” kəlməsinin aydın seziləcək ironiya ilə 

deyildiyini nəzərə almasaq, həqiqətən Moskvanın özündə 

“Kərimov” familiyalı xeyli məĢhur həmvətənlimiz yaĢayırdı: 

akademik Cahangir Kərimov, Moskvadakı Azərbaycan Milli-

Mədəni Muxtariyyətinin rəhbəri AğadadaĢ Kərimov, ĢərqĢünas-

alim, professor Qasım Kərimov və b. Bayaqkı söhbətimiz 

zamanı onun sözlərindən ilhama gəlib “Kərimovlar sülaləsini” 

sadalamağa baĢlayanda o, son olaraq adımı çəkməklə siyahını 

nöqtələmiĢdi. Dediyim odur ki, həmsöhbətlərini heç vaxt sosial 

statuslarına görə fərqləndirmirdi. Yeganə qiymətləndirmə 

meyarı insanların intellektual və mənəvi səviyyələri idi. Məhz 

bu iki cəhətə görə bu və ya digər insana münasibətini 

formalaĢdırırdı. Bu xüsusiyyətini ona görə vurğulayıram ki, 

istər-istəməz vətənimiz yada düĢür. Bizdə bəzi 

“məĢhurlar”ımız, yaxud vəzifə sahiblərimiz hansısa istedadlı, 

bilikli insana xoĢ münasibət göstərmək, dəstək vermək üçün 

mütləq yuxarı instansiyalardan ona zəng gəlməlidir. 

- Kərim müəllim, sabahkı tədbirimizə, yəqin ki, general 

formasında gələcəksiniz?  

- Yox, nəyə lazım? Onsuz da indi hər tindən general çıxır... 
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Bunu 1998-ci ilin 30 dekabrında telefon söhbətimiz zamanı 

uzun pauzanın ardınca söyləmiĢdi. Sabahı gün Dünya 

azərbaycanlılarının beynəlxalq həmrəylik günü qeyd ediləcəkdi 

və onu nə vaxt, hardan gəlib götürəcəyimi dəqiqləĢdirmək üçün 

zəng vurmuĢdum. 

Indi isə həmin sözlərin ardınca bir çox digər hadisələr yada 

düĢür. Qabarıq müĢahidə olunan daha bir xarakterik cəhəti 

vardı – gözə girməyi xoĢlamırdı! KeçmiĢ Sovetlər Ġttifaqının ən 

qapalı dövlət strukturlarından biri olan Müdafiyə Nazirliyində 

30 ildən artıq qapalı həyat tərzi, görünür, öz təsirini buraxmıĢdı. 

Razıyam. Fəqət, düĢünürəm ki, bunun səbəbini yalnız uzun 

illərin məxfi iĢ rejimində axtarmaq lazım deyil. Genlər də öz 

iĢini görmüĢdü. Bir zamanlar atası Abbasəli kiĢi Sankt-

Peterburq Politexnik Ġnstitutunu bitirib vətənə ali savadlı 

mühəndis kimi dönəndən sonra da namaz qılmağını, oruc 

tutmağını, “Quran” oxumağını davam etdirmiĢdi. Buna görə 

hətta balaca Kərimi orta məktəb illərində nə pionerə, nə də 

komsomola keçirmiĢdilər. O da bütün sonrakı həyatı boyunca 

yalnız gərgin əməyinə, iti ağlına arxalanaraq cəmiyyətdə 

müəyyən yer tutmağa ümid edə bilərdi və son nəticədə 

“müəyyən” yox, böyük dövlət içində ən layiqli yerlərdən birini 
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tutdu. Odur ki, müasir dövrün bəzi “delavoy görkəmli 

çəxsiyyətlər”ini, hansısa kənar yollarla, arxa qapıdan keçib 

özünə yüksək mövqe, titul, elmi dərəcə və s. qazananları 

görməyə gözü yox idi və bunu hər zaman açıq-aĢkar deyirdi. 

Bir çoxlarının xoĢlarına gəlməsə belə! O, həm hərbi rütbəcə, 

daha artıq isə daxilən son hüceyrəsinə qədər General idi!    

Domofonda mənzilinin nömrəsini yığıb gözləyirəm. Az 

sonra səsini eşidirəm və ardınca da hündürmərtəbəli binanın 

giriş qapısı açılır. Içəri keçıb, liftlə yuxarı qalxıram. Liftin 

çıxışında o, artıq gözləyir. Görüşüb mənzilə daxil oluruq. Üst 

geyimimi əlimdən alıb asılqandan asır. “İstəyirsənsə, ayağına 

domaşnik geyə bilərsən” deyib, onların yerini göstərir. Bu dəm 

hardansa lap yaxınlıqda it hürür. Diksinirəm və domaşnik-filan 

nə olan şeydi unudub, gözlərimlə o yan-bu yanı gəzməyə 

başlayıram ki, bəlkə gizlənməyə siıçan deşıyındən-zaddan 

tapım. Onun simasında isə yenə həmişəki xəfif təbəssüm 

görünür. Iti qonşu otağa salıb, qapını üzünə açarla bağlayır... 

Off... Ürəyim bir balaca yerinə gəlir... 

Bu, evinə ilk gəliĢim idi. Əlbəttə ki, birinci dəfə deyildi 

evlərdə it saxlandığının Ģahidi olurdum. Amma bu evdə də itlə 

qarĢılaĢa biləcəyimi, doğrusu, heç ağlıma da gətirməmiĢdim. 
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Ümumiyyətlə, həmin gün mənim üçün əsl tapıntılar günü oldu. 

Onun haqqında çox gümanlarım, təsəvvürlərim tez bir zamanda 

domino daĢları kimi bir-birinin ardınca dağıldı. DüĢünürdüm ki, 

indi o da çoxları kimi bütün nailiyyətləri, mükafatları, ad-sanı, 

Ģan-Ģöhrəti haqqında saatlarla, böyük qürur hissi ilə danıĢacaq 

və ardınca da ünvanına mədhiyyələr səslənməsini gözləyəcək 

və s. və i. Fəqət, tam əksi baĢ verdi. 

Doğrudur, mənim xahiĢimlə keçdiyi ömür yolundan yarli-

yataqlı danıĢdı. Təltiflərinin, orden və medallarının siyahısını 

da göstərdi. Ən baĢlıcası isə bütün bunları elə bir sirayətedici 

dinclik, rahatlıqla etdi ki, həmin nailiyyətlər, böyük həyat 

uğurları gözümdə get-gedə balacalaĢdı, cılızlaĢdı, əhəmiyyətsiz 

göründü. Amma bunun yerində onun təkrarsız Ģəxsiyyəti baĢ 

qaldırmağa baĢladı. Özü də göylərə yox, ondan da o yana... 

Kosmosa! Bir dəfə 90 yaĢını təzəcə qeyd etmiĢ Sergey 

Mixalkovdan soruĢanda ki, uzunömürlülüyünüzün sirri nədədir, 

gülümsünüb demiĢdi: “Hər halda səhərlər mannı kaĢa yeməkdə 

deyil. Sadəcə, gərək bütün ömrünü vicdanla yaĢayasan, həmiĢə 

iĢləyəsən və gecələr də rahat yatasan!” Bu sözlərin nə dərəcədə 

həqiqət olduğunu Kərim Kərimov kimi insanlarla yaxın 

ünsiyyət zamanı gözlərinlə görür, bütün içinlə duyursan. 
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Üstəlik, həmin uzunömürlülükdən elə bil sənə kiçik pay da 

düĢür. Yox, sən onlardan həmin matahı qeyri-ixtiyari bir az 

oğurlamıĢ olursan elə bil... 

- Azərbaycana münasibətdə çox optimistəm. İnanıram ki, 

dövlət və xalq indiki keçid dövründən alnıaçıq, üzüağ çıxacaq, 

demokratik, azad cəmiyyət quracaq. Ermənistanla müharibəni 

də qələbə ilə başa çatdıracaq. Özü də uzaq gələcəkdə yox, 

yaxın vaxtlarda. Hətta mənim kimi qocalar da o gözəl günü 

görəcəyik!  

Bu epizoda isə əlavə edəcəyim heç nə yoxdur. Nə edirsizsə, 

özünüz edin! 

                                                                                                               

2003 
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Vətənə sədaqətlə... 

 

(Səfər qedləri) 

 

 

Əsgəri xidmət illərindən, yəqin ki, hamı xatırlayır: bir aylıq 

ağır sınaq günlərindən sonra hər çağırıĢçı hərbi hissənin geniĢ 

meydanına toplaĢmıĢ zabit heyəti, əsgər yoldaĢları, valideynləri 

qarĢısında, dövlət bayrağının önündə Vətənə sədaqət andı verir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, o zaman hamının kifayət qədər 

təntənəli, həyəcanlı anlar yaĢamasına rəğmən, sonralar – elə də 

ağrısız ötüĢməyən əsgərlik hayatı boyunca həmin əhval-

ruhiyyədən demək olar ki, heç nə qalmır, o qürur dolu dəqiqələr 

gündəlik xidməti çətinliklərlə, qayğılarla əvəzlənir. Çoxları indi 

etiraz edə bilər ki, burda əslində qeyri-adi heç nə yoxdur. Insan 

psixologiyası elə qurulmuĢdur ki, tükürpədici, həyəcanlı hisslər, 

qürurlu anlar uzunömürlü olmur, ani gəlir və ani də yox olub 

gedir. Fəqət, bu həmiĢə belədirmi? Gürəsən, burda da müəyyən 

istisnalar olurmu? Təkcə əsgərlik illərində deyil, doğma 

yurdundan, qohum-əqrabasından nə zamandan bəri uzaqlaĢmıĢ, 
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buna baxmayaraq, içindəki o sıcaq duyğuları, yaddaĢındakı o 

Ģərəfli məqamları çoxlarına təəccüblü görünə biləcək 

həssaslıqla qoruyub saxlamıĢ, hər hansı qiymətli maddi 

nemətlərə, yeni yaranmıĢ gözqamaĢdırıcı dəyərlərə dəyiĢməmiĢ 

bəzi soydaĢlarımızın həyatları, fəaliyyətləri ilə yaxından tanıĢ 

olandan sonra görürsən ki, yox, yuxarıdakı suallara birmənalı 

cavab vermək o qədər də asan məsələ deyil.   

Rusiya Federasiyasına bu dəfəki səfərimizin əsas məqsədi 

burda uzun müddətdir yaĢayıb çalıĢan həmvətənlərimizin 

diaspora təĢkilatlanması prosesinə münasibətlərini öyrənmək, 

eyni zamanda gündəlik həyatları, güzaranları, qarĢılarına çıxan 

problemləri ilə maraqlanmaqdı. Odur ki, bu Ģimal ölkəsinin 

həmiĢəki soyuqlu-Ģaxtalı, qarlı-yağıĢlı payız günlərinə rəğmən, 

bacardıqca çox yerdə olmaq, mümkün qədər çox insanla 

görüĢüb tanıĢlaq yaratmaq istədik və əminliklə deyə bilərik ki, 

bu istəyimizə çatdıq. Bəs deyincə gəzdik, dolaĢdıq, soyuqlara 

düĢüb, bəzən təpədən-dırnağa qədər islandıq, fəqət yeni-yeni 

dostlar qazandıq, müxtəlif maraqlı hadisələrin Ģahidi olduq. 

Yadımıza tez-tez rusların məĢhur atalar sözü düĢürdü: “Ne 

imey sto rubley. A imey sto druzey!” Sanki məxsusi olaraq 

bizim üçün deyilmiĢdi və indi həmin “yüz dost”dan bir neçəsi 
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ilə sizləri də yaxından tanıĢ etmək fikrindəyik: Zaman Rəsulov, 

Məhərrəm Quliyev, Vasif Məmmədov. Məhz bu soydaĢlarımızı 

bir yazının çərçivəsi daxilində təqdim etməyimizin səbəblərini 

anlamaq o qədər də çətin deyil. Hər üçü Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrindən olsalar da, vətəndən uzaqda çalıĢdıqları sahə 

(dostlarımız bizneslə məĢğul olurlar), ən baĢlıcası isə gündəlik 

həyat tərzləri, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri onları bir-birinə 

yaxınlaĢdırır. Hə, bir də yaĢları demək olar ki eynidir – 30-33 

arası. Məsələn, Zaman müəllim 1967-ci ildəndir.    

Onunla Petrozavodskda tanıĢ olduq. 1991-ci ildə Bakıda 

Xalq Təsərrüfatı Ġnstitutunu bitirdikdən sonra doğulub boya-

baĢa çatdığı Masallı rayonuna qayıtmıĢ, orda müxtəlif 

vəzifələrdə çalıĢmıĢdı. Təəssüf ki, vətənində iĢlədiyi dövr yaxın 

keçmiĢimizin ən ağrılı-acılı illərinə tuĢ gəlmiĢdi. 

Söhbətimizdən aydın oldu ki, 1992-1993-cü illəri yaxĢı 

xatırlayır. Qarabağ uğrunda ağır döyüĢlərin getdiyi zamanlar 

cəbhədən uzaqda yerləĢən rayonlarımıza az qala hər ay yardım 

üçün müraciətlər olurdu və arxa cəbhədə çalıĢanlar da 

əllərindən gələn hər bir köməyi əsirgəmirdilər. Masallı 

rayonundan dəfələrlə maĢın-maĢın ərzaq məhsullarının cəbhəyə 

göndərilməsində, döyüĢən əsgərlərimizə digər zəruri 
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yardımların göstərilməsində Ģəxsən Zaman müəllimin əvəzsiz 

xidmətləri olmuĢdu. DöyüĢlər nisbətən səngiyəndən sonra isə 

1993-cü ilin avqustunda o, birdən-birə necə olursa, Rusiyaya 

köçmək qərarına gəlir və həmin dövrdən Petrozavodskda 

yaĢayır.  

Burda tək soydaĢlarımızın deyil, bütünlükdə Ģəhər 

ictimaiyyətinin dərin hörmətini qazanmıĢdır. Ġlk dövrlər 

yaratdığı “Xəzər” firmasının direktoru vəzifəsində çalıĢsa da, 

1996-cı ildə yerli azərbaycanlı icmasının ümumi qərarı ilə 

“Avesta” cəmiyyətinin sədri seçilmiĢdir. 

- Zaman müəllim, Ģəhərdə soydaĢlarımızın sayı, təqribi də 

olsa, məlumdumu? – deyə xəbər alırıq.  

- Ġki minə yaxınlaĢır. Müxtəlif peĢə sahibləri var. Bəziləri 

hələ sovet vaxtlarında bura köçərək ali təhsil almıĢ, sonra da 

dövlət orqanlarında məsul vəzifələrdə çalıĢmıĢ və hal-hazırda 

da çalıĢmaqdadırlar. Məsələn, Zəngilan rayonundan Cabbarov 

ElĢənin (milis mayoru, Petrozavodsk ġəhər Daxili ĠĢlər Ġdarəsi 

Cinayət AxtarıĢ ġöbəsinin rəisi), Masallıdan Seyidəliyev 

Rasimin (milis mayoru, keçən ildən təqaüdçü), Dəvəçidən 

Quliyev Akifin (milis mayoru, Pervomaysk rayonunda sahə 

müvəkkili) adlarını çəkmək mümkündür. Bu yoldaĢlarımızın 
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hər biri Ģəhərin sayılan-seçilən sakinlərindəndir. Eyni zamanda, 

diasporamızın təĢkilatmanması prosesində də aktiv iĢtirak 

edirlər, bütün tədbirlərimizə böyük həvəslə gəlirlər. Ana 

vətənlə də daimi təmaslarını qoruyub saxlamıĢlar. Orda baĢ 

verənlərə biganə qalmırlar, qohum-əqrabaya, ümumiyyətlə 

ehtiyacı olanlara yeri gələndə yardımlarını əsirgəmirlər.  

Zaman müəllimlə sonrakı ünsiyyətimizdən isə daha maraqlı 

məqamlar üzə çıxdı. Məlum oldu ki, burda son zamanlar 

gördüyü iĢləri öz əhəmiyyətinə görə heç də bir zamanlar 

vətəndə gördüyü iĢlərdən geri qalmır. Yerli icmamızın hər 

nümayəndəsini diqqət mərkəzində saxlamaq, meydana çıxan 

problemləri operativ Ģəkildə yoluna qoymaq, milli və dövlət 

bayramlarımızı, müxtəlif təntənəli tədbirləri yüksək səviyyədə 

təĢkil etmək, qürbət eldə rəhmətə getmiĢ soydaĢlarımıza yas 

mərasimləri düzənləyərək, cənazələri vətənə yola salmaq və bu 

kimi digər iĢlər “Avesta” cəmiyyətində çalıĢan 17 nəfərlik 

kollektivin gündəlik qayğılarıdır. Belə gərgin iĢ qrafikinə 

baxmayaraq, Zaman müəllim tarixi vətəni, dədə-baba yurdunu 

da unutmamıĢdı. Belə ki, söhbət əsnasında bir neçə ildən sonra 

doğma Masallıya dönərək, orda da sahibkarlıq fəaliyyətinə 

baĢlayacağını aydın sezilən qürur hissi ilə xəbər verir. Bütün 
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bunları eĢidən bizlərə isə yalnız “Yolun uğurlu, iĢlərin avand 

olsun!” söyləmək qalırdı. 

Beləcə, Petrozavodskdakı dostlarımızla xeyli üz-üzə, göz-

gözə oturub dərdləĢdik, onların el-obalarına, qohum-

əqrabalarına yolladıqları salam-duaları da özümüzlə ərmağan 

götürüb, “qızıl gümbəzli” Moskvaya qayıtdıq. Yol boyu Zaman 

müəllim kimi parlaq Ģəxsiyyətlərdən ayrılmağımızın təəssüfünü 

çəkməkdən savayı əlimizdən heç nə gəlmirdi. YaxĢı ki, bu 

üzüntülü saatlar çox çəkmədi. Sən demə, “göz yaĢlarına 

inanmayan”, xüsusilə yabançılara sərt münasibətilə ad 

qazanmıĢ bu Ģəhər bizi yeni-yeni soydaĢlarımızla 

görüĢdürməyə hazırlaĢırdı.  

Məhərrəm Quliyevlə Vasif Məmmədov 90-cı illərin 

əvvəllərində Moskvaya köçmüĢlər. Məhərrəm 1996-cı ildə 

ġəmkir rayonunun Çinarlı qəsəbəsində anadan olmuçdur. 

Ailəsi, iki oğlu ilə artıq 13 ildir Moskva vilayıtində yaĢayır, 

paytaxtın özündə Pokrovka ticarət mərkəzində direktor 

vəzifəsində çalıĢır. Bizi iĢ yerində çox səmimi qarĢılayır, 

kabinetinə dəvət edir və beləcə söhbətə baĢlayırıq. O da Zaman 

müəllim kimi, öncə el-obası üçün gördüyü iĢləri qeyd etməyi 

lazım bilir. DanıĢır ki, 1992-ci ilin iyun ayında Qarabağda 
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qızğın döyüĢlər gedən vaxt burda, vətəndən uzaqda tab 

gətirməyib Azərbaycana qayıtmıĢdı. ġəxsi təĢəbbüsü ilə kimə 

və necə yardım göstərmək lazım olduğunu öyrənmiĢdi. 

Məsləhət görmüĢdülər ki, Füzulidə yerləĢən 723-cü batalyonu 

nəzdində 850 nəfərlik könüllülər dəstəsinə köməklik etsin. 

Nəticədə, o zaman həmin batalyona xeyli ərzaq yardımı 

göstərmiĢdi. Amma bununla da kifayətlənməmiĢdi. Məhərrəm 

geriyə qayıdandan sonra yardımlarını daha böyük əzmlə davam 

etdirmiĢdi. Qarabağ müharibəsi əlillərinin Moskva vilayəti 

xəstəxanalarında hərtərəfli müalicə olunmalarına hər zaman 

əlindən gələn köməyi əsirgəməmiĢ və ümumiyyətlə, bu vaxta 

qədər ona pənah gətirmiĢ neçə-neçə soydaĢımıza əl tutmuĢ, 

qərib ölkədə kimsəsiz qalmağa qoymamıĢ, çoxlarını iĢə 

düzəldərək, bir tikə çörək pulu qazanmağa Ģərait yaratmıĢdı. 

Digər həmsöhbətimiz Vasif isə ġəkinin Zəyzid kəndində, 

1969-cu ildə anadan olmuĢ, Moskva vilayıtinə 1993-cü ildə 

köçmüĢdü. 1998-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin hüquq 

fakültəsini bitirmiĢ və o zamandan taleyini bu Ģəhərlə 

bağlamıĢdı. Hazırda on milyonluq paytaxtda sahibkarlıq 

fəaliyyətini günü-gündən geniĢləndirir. Sahib olduğu restoranı 

da həmiĢə qonaq-qaralıdı. Ixtisası üzrə iĢləməməsi, görünür, nə 
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qədər olmasa da, ona müəyyən təsir etmiĢdi. Bəlkə elə buna 

görədir ki, Moskvada ali təhsil alan neçə-neçə tələbə 

soydaĢımıza bacardığı yardımı hər zaman göstərir. Amma 

Vasifin də sən demə yaralı yeri ümumi dərdimiz – Qarabağ 

savaĢı, bu savaĢda Ģəhid olmuĢ qardaĢı, atası və əmiləridir. 

ġahid adlı qardaĢı 1992-ci ilin mayında hərbi qulluğa 

çağırılmıĢ, Füzuli, Ağdam, Tərtər istiqamətində gedən 

döyüĢlərdə iĢtirak etmiĢdi. Hərbi xidmətinin doqquzuncu 

ayında, 1993-cu ilin fevralında Vasifin ailəsi ġahidin itkin 

düĢməsi xəbərini alır. Buna inanmayan atası Sabir kiĢi 

qardaĢları Vəhbi ilə Cahangiri də götürüb birbaĢa cəbhəyə, 

oğlunu axtarmağa yollanır. Bütün fevral ayı boyunca Füzuli, 

Tərtər rayonlarında gəzib-dolaĢmadığı yer qoymur, əsgər və 

zabitlərlə görüĢür, hərbi hissələrdə, təmas xəttində, atəĢ altında 

olur. Fəqət, istədiyini nə yazıq ki, tapa bilmir. Nəinki tapa 

bilmir... Fevralın 28-də Sabir kiĢi iki qardaĢı ilə birlikdə 

ermənilərin qoyduqları minaya düĢür və... 

Ata və əmilər yalnız bu yolla ġahidə qovuĢurlar! 

Vasifin dilindən bu tükürpədici hadisəyə qulaq asarkən, 

içimizdə hər Ģey bir-birinə qarıĢır – sarsıntı, qəzəb, nifrət, 

intiqam... Bəli, intiqam! Bu, ən əsasdı! Hazırda bizi az-çox 
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sakitləĢdirən də odur ki, 19 yaĢlı ġahid qardaĢımızın, 54 yaĢlı 

Sabir atanın, Vəhbi ilə Cahangir əminin və neçə-neçə digər 

soydaĢlarımızın qanı yerdə qalmayacaq, tez-gec Azərbaycan 

ordusu məkrli düĢmənin bağrını yararaq, dövlət bayrağımızı 

nəinki Qarabağda, ġuĢada, Xankəndində, hətta onların 

paytaxtlarında, qədim Azəri yurdu Ġrəvanda dalğalandıracaq. 

Həsrətini biz çəkmiĢik illərlə, 

Təsəlli tapmıĢıq biz Ģəkillərlə, 

Təbrikə qəlmiĢik qızıl güllərlə. 

Demək istəyirəm: “Ata, dur gedək, 

Əlli dörd yaĢını evdə qeyd edək!” 

Qoy, həvəskar qələmi ilə yazılmıĢ bu səmimi misralar 

hüquq fakultəsini bitirərək, qərib ölkədə qalıb iĢləyən, öz 

zəhməti, alın təri ilə həyatda uğur qazanan Vasif oğuldan yalnız 

doğma atasına deyil, vətən uğrunda həyatlarını qurban vermiĢ 

bütün atalara kiçik ərmağan olsun. 

Doğrusu, elə bu yerdə səfər qeydlərimizi baĢa çatdıra 

bilərdik. Lakin bir anlığa yazımızın baĢlanğıcında öz-özümüzə 

verdiyimiz sual yada düĢdü. Əsgəri xidmət illərində Vətənə 

sədaqət andı verərkən yaĢadığımız qürur dolu anların sonradan 

unudulub getməsini adi hadisə kimi qəbul etmək lazımdımı? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Sizlərin də artıq yaxĢı tanıdığınız üç insan taleyi, üç 

soydaĢımızın keçdiyi həyat yolu, zənnimizcə, bu suala ən doğru 

cavabdı. Zaman, Vasif, Məhərrəm kimi oğullar doğma yurd-

yuvadan çox uzaqlarda, taleyin keĢməkeĢli dolanbaclarında 

belə həmin Ģərəfli dəqiqələri nəinki unutmamıĢ, əksinə, 

qiymətli sərvət təki qoruyub-saxlayaraq, daha da 

zənginləĢdirmiĢ və məhz buna görədir ki, bizim kimi qələm 

sahibləri də onların uğurlarından yorulmaq bilmədən yazır, 

yazdıqca da elə hey yazmaq istəyirik. Odur ki, hər nə 

deyirsizsə-deyin, amma Vətən ona sədaqət andı verib, sonradan 

tezliklə heç nə olmayıbmıĢ kimi unudanların deyil, ilk növbədə, 

bax, həmin oğulların, yəni bu andın iĢığını, istisini bütün həyatı 

boyunca qoruyub saxlayanlarındır. Belə oğullara və Vətənə 

sədaqətlə... 

Etibar Kərimli 

Nizami Rəhmanlı 

                                                                                                               

2003  
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Həmrəylik qəlyanı tüstüləyəcəkmi?  

 

(20 yanvar ərəfəsində düĢüncələr) 

 

Hüzn günləri 20 yanvara xeyli qalmıĢ baĢlayır. Hamının 

əhval-ruhiyyəsi elə bil qabaqcadan o hadisəyə köklənir. O gün 

isə insanlar ġəhidlər Xiyabanına doğru dalğa-dalğa axmağa 

baĢlayır. Qüssə dolu gözlər, nəmli yanaqlar, güclə eĢidiləcək 

tonda baĢsağlığı sözləri... 

Qəmin, dərdin insanları yaxınlaĢdırması haqqında çox 

deyiblər və yazıblar. O qədər çox ki, fikir bayağılaĢmağa da 

imkan tapıb. Amma nə edəsən? Hər dəfə ellə birlikdə gələn 

bədbəxtliyin həqiqətən bayrama çevrildiyini gözlərinlə 

görüncə, ağla nəsə baĢqa bir Ģey gəlmir. Yenə həmin “bayağı” 

sözlər hardansa gəlib girir beyinə. Xüsusilə bu günlər ümumi 

hüzn əhval-ruhiyyəsi ilə yanaĢı, qəribə bir həmrəylik 

atmosferinin də xalqın üzərinə qatı duman kimi çökdüyünü 

ölkə xaricindən vətənə gələn soydaĢlarımız daha yaxĢı hiss 

edirlər. Hiss edirlər və ... növbəti dəfə ümid dolu suallar ard-

arda düzülür. Bəlkə bu dəfə alındı? Nəhayət, bəlkə bu il bir 

araya gələ bildilər? Heç olmasa ayağına getdikləri o Ģəhidlərin 
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ruhu xatirinə partiya liderlərimiz dar firqə maraqlarını kənara 

qoyub, Milli birlik yolunda dünya ictimaiyyətini mat qoya 

biləcək, bir çox ağzıgöyçəklərin tənqiddən köpüklənən 

ağızlarını yumduracaq effektli addımlar atdılar?  

Təzəcə Rusiyadan qayıtmıĢam. Son bir neçə gün paytaxtın 

özündə, eləcə də Moskva vilayətinin bir sıra Ģəhər və 

qəsəbələrində dost-tanıĢlarla görüĢüb dərdləĢdik. Hamı bu 

vaxtlar ilk növbədə 20 yanvar haqqında danıĢır. Bəziləri isə 

danıĢmaqla kifayətlənmirlər. Imkanı çatan evində, iĢ yerində 

tanıyıb bildiyini, ərki çatanı baĢına yığıb balaca ehsan süfrəsi 

də açır. Sonradan bir də görürsən digər eĢidib-bilənlər, tanıĢ 

olmayan adamlar da yığılıb gəlirlər ocaq baĢına. Səfər boyunca 

bir neçə belə kiçik ehsan süfrəsi arxasına dəvət olundum. 

Gəldiyim nəticə isə budur ki, məhz bu günlər ümumi hüzn 

respublikadan kənarda bir çox küsülüləri barıĢdırmaq gücünə 

malikdir. Maraqlı hadisələr danıĢırdılar. Elə yer olub ki, nə 

vaxtdan bəri düĢmən kəsilmiĢ iki azəri ailəsi üçüncü bir 

soydaĢımızın matəm süfrəsi arxasında qarĢılaĢıblar, əl verib 

görüĢüblər, bir-birinə baĢsağılığı veriblər. BaĢqa yerdə o qanlı 

günlərdən və onların ardınca baĢ vermiĢ hadisələrdən sonra 

siyasi baxıĢlarına görə vətəni tərk etmiĢ, buralarda nə 
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vaxtdandır ki xırda bizneslə baĢını, ailəsini dolandıran bir qrup 

soydaĢımız, nəhayət, daĢı ətəyindən töküb yas mərasiminə 

gəliblər. Onları yaxĢı tanıyanların təəccüblü baxıĢları altında 

sakitcə keçib oturublar, keçən günləri xatırlayıblar. Halbuki, 

baĢqa günlərdə bu adamlar onları vətəndən didərgin salmıĢ 

həmin qara günləri, o günlərin baiskarlarını ağıza alınması ayıb 

olan son sözlərlə asıb kəsirlər. 

Yəqin indi bu sətirləri oxuyan bəzi siyasilər dodaq büzür, 

deyinirlər. Yəni, sən oturmusan orda, uzaqlarda. Ağzın isti 

yerdədir. Burda nə çəkdiyimizdən xəbərin yoxdu. Bilmirsən 

sənin soydaĢ dediyin burdakı hökm sahibləri neĢə illərdi hansı 

ədalətsizliklər edirlər. Haqqı nahaqqın ayağına verirlər 

hakimiyyət maraqları üçün. Insanları çörəklə sınağa çəkirlər. 

Nə deyim? Kiminsə ağzını yummaq kimi nə fikrim, nə də 

imkanım var. Amma biz də bəzi-bəzi Ģeyləri bilirik. Özü də çox 

Ģeyləri onların bir çoxlarından daha yaxĢı. Indi durub köhnə 

palan içi tökmək fikrində deyiləm. Sadəcə, onu demək 

istəyirəm ki, keçənə güzəĢt deyib müdrik atalarımız. Demirəm 

ki, keçmiĢdə olanları unudaq. Doğrudur, keçmiĢi unutmaq 

olmaz. Amma tək keçmiĢlə də yaĢamaq olmaz! Bu da 

doğrudur. Demirəm indiki haqsızlıqlara göz yumaq. Doğrudur, 
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nöqsanları görmək və demək lazımdır. Amma tək deməklə 

kifayətlənmək olmaz. ÇalıĢıb bir iĢin qulpundan da yapıĢmaq 

lazımdır. Bu ölkə tək iqtidarın deyil, hamımızındır! Inanın, ölkə 

hüdudlarından kənarda bayaq danıĢdığım tükürpədici, eyni 

zamanda millətimizə Ģərəf gətirə bilən hadisələri görüncə, 

vətəndə baĢ verən eybəcər hadisələri normal insan ağlı, sadəcə, 

qəbul etmək istəmir. BağıĢlayın, amma hər Ģey çox cılız və 

merkantil görünür. Vur-tut səkkiz milyonluq toplum içində 

ayrı-ayrı qruplar arasında baĢ alıb gedən vəhĢi, antoqonist 

ziddiyyətlərə adam bilmir gülsün, yoxsa ağlasın! Hərdən lap 

çığırmaq istəyirsən: 

- Ay qılınc müsəlmanı, doğma bacı-qardaĢlar! Dünyanın 

neçə milyonluq xalqları arasında iki cüt, bir təkik. Nə vermiĢik, 

ala bilmirik bir-birimizdən? Axı, biz bir-birimizə yox, Allah bu 

torpaqlarda yaĢayanlara zəngin yeraltı, yerüstü sərvətlər bəxĢ 

edib. Hamımıza artıqlaması ilə çatar, ay mənim gözüac 

həmvətənlərim. Yetər ki, aramızda dil tapaq, yorğan davasını 

kənara qoyub, dünya millətlərini özümüzə güldürməyək. 

Ölkəmizdə az-çox müəyyən sosial bazaya malik olan bütün 

qüvvələr gec-tez hakimiyyətə gələcək. Bunun baĢqa yolu 

sadəcə yoxdur. Çünki qarĢıda hələ neçə-neçə müstəqillik 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

illərimiz durur. Hər Ģeyin vaxtı-vədəsi olduğu kimi, bunun da 

var. Zəhmət çəkin öz xatirinizə yox, bu zavallı millətin xatirinə 

növbəyə durun, basabas salmayın. Bir stəkan suyun içində 

tufan yaratdığınız bəsdir! Dost-tanıĢın da, məkrli 

düĢmənlərimizin də gözləri bizdədir. Xar etməyin bu xalqı!   

Mənim də qıĢqırdığım bəsdir. Boğazımı yırtmayacağam ki? 

Həm də pıçıltı ilə deyilmiĢ baĢsağlığı sözlərini eĢidə bilən kəs 

bunları da istəsə eĢidər!  

Son olaraq, XIX əsrin görkəmli Amerika Ģairi Henri 

Lonqfellonun “Hayavata nəğməsi” poemasından kifayət qədər 

məĢhur obrazı yadınıza salmaq istəyirəm. Elədir ki, var – həmin 

Sülh qəlyanı. Pis olmazdı ki, bu hüznlü günlər arxada qalandan 

sonra siyasilərimiz bir araya gələrək, xalq arasında yaranmıĢ 

ümumi barıĢıq, həmrəylik ruhundan doğru nəticə çıxarsınlar. 

Bu ab-havanı daimi, dayanıqlı etməyin yolları haqqında ciddi 

düĢünsünlər. BaĢqa sözlə, bizim baĢıbəlalı ölkəmizdə də, 

nəhayət, “Həmrəylik qəlyanı” alıĢdırılsın. Tüstüsü dünyanın hər 

yerindən görünsün. Dostlarımız baxıb sevinsinlər, 

düĢmənlərimiz isə həmiĢəlik yasa batsınlar! 

                                                                                                                        

2003 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

 

Müasir Azərbaycan jurnalistikası və reket 

 

(Rusiya ilə bağlı konkret nümunənin timsalında problemə 

baxıĢ) 

 

 

Son zamanlar ölkəmizin demək olar bütün tanınmıĢ mətbu 

orqaanlarında müasir Azərbaycan jurnalıstikasının milli, 

mənəvi-əxlaqi dəyərlərə nə dərəcədə sadiq qalması, dəqiq 

olsaq, “əxlaqsız jurnalistika”, “reket jurnalistika” kimi hallarla 

bağlı eninə-uzununa bol-bol yazılar gedir. “Palaza bürün, elnən 

sürün” prinsipinə riayət etdiyimizə görə yox, problemin daha 

çox xaricə mütəmadi ardıcıllıqla göndərilən jurnalistlərə nə 

dərəcədə aid olduğunu, respublikamız müstəqillik qazandıqdan 

sonra günü-gündən çoxalan bu tip qələm sahiblərinin vətən 

hüdudlarından kənarda (necə deyərlər, gözdən-könüldən uzaq) 

hansı çətinliklərlə qarĢılaĢdıqlarını, yaranan maneələri hansı 

“metod”larla aradan qaldırdıqlarını və bu zaman ümumi qəbul 

olunmuĢ etik normalara nə dərəcədə əməl etdiklərini 

araĢdırmaq məqsədilə biz də həmin yazılar cərgəsinə öz 
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yazımızı əlavə etmək iddiasına düĢdük. AraĢdırmamızın sırf 

nəzəri tədqiqat xarakteri daĢımaması üçün ölkəmizin kifayət 

qədər tanınmıĢ həmin baĢabəla “jurnalıst”lərindən birinin 

(aĢağıda onun adı “cənab A” kimi veriləcək) Rusiyaya ezam 

olunması sərgüzəĢtini də yazımıza əlavə etmiĢik. Belə ki, onun 

simasında jurnalist qardaĢlarımızın müasir sosial, maddi, 

emosional-intellektual durumları aydın Ģəkildə öz inikasını 

tapmıĢdır, zənnindəyik.   

HaĢiyə. Onu Moskvada diasporamızın təĢkilatlanması 

fəaliyyəti ilə məĢğul olduğum dövrdən tanıyıram. 

Cəmiyyətimizin Rusiya nümayəndəliyi bir neçə il öncə 

paytaxtın kənar rayonlarından birində yeni ofis yeri icarəyə 

götürmüĢdü. Təzə-təzə oranı qaydaya salır, texniki avadanlığı 

köçürməyə baĢlayırdıq ki, o, sözün həqiqi mənasında taybatay 

açıq olan qapımızdan içəri keçib, düz üstümə gəldi. Yeni ofisdə 

o zaman həm rəhbərlik, həm də azərbaycanlı adına məndən 

savayı heç kimin gözə dəymədiyinə görə, bunu təbii saymaq 

lazım idi, sözüm onda deyil. “Cənab A” diĢlərinin otuz ikisini 

də ağardıb, ikiqat əyildi. Əlini irəli uzatdı və özünü kamali-

ədəblə təqdim etdi. Heç bir reaksiya olmadığını görüb, ElĢad 

adlı moskvalı soydaĢımızın və həmin zamanlar Moskvada 
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aspiranturada oxuyan Ģahmat üzrə Beynəlxalq qroysmeyster 

Sərxan Quliyevin salamlarını da çatdırdı. Hər ikisini yaxĢı 

tanıdığıma görə, onu az-çox səliqəyə salınmıĢ otaqlardan birinə 

dəvət etdim və ...   

Nə baĢınızı ağrıdım, həmin gün və ondan sonrakı günlər 

xeyli söhbətləĢdik. TəĢkilatımızda qələm əhlinə yaxın tək mən 

olduğuma görə, tez-tez yanıma gəlir, uzun-uzadı 

danıĢdıqlarında hər vəchlə sübut etməyə çalıĢırdı ki, müasir 

Azərbaycan jurnalistikasında əgər iki nəfər həqiqi, vicdanlı 

qələm sahibi varsa, onlardan birincisi məhz odur. Arada isə 

problemlərini açıqlayır və xahiĢ edirdi ki, kömək edim (bu 

zaman mütləq gözləri dolurdu). Əsas problemləri Ģəhərdə hər 

addımbaĢı rast gəldiyi azğın Moskva milislərindən canını 

qurtarmaq üçün bir sənəd, həmçinin Rusiya Xarici ĠĢlər 

Nazirliyində akkreditasiyadan keçmək üçün Azərbaycan 

səfirliyindən gərəkli olan məktubu əldə etmək idi. 

Səfirliyimizin mətbuat attaĢesi yəqin onu məndən daha yaxĢı 

tanıdığına görə, heç üzünə də baxmaq istəməmiĢdi. Amma mən 

saçı vaxtından əvvəl ağarmıĢ, üz-gözünü tük-saqqal basmıĢ, 

xarici görkəminə görə jurnalistdən daha çox yetim uĢaqlara 

bənzəyən bu ailə-övlad sahibini o zaman əliboĢ küçəyə yola 
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salmağı nə yazıq ki, bacarmadım. Milislərdən canını qurtaran 

sənəd iĢini elə o andaca “Ezamiyyə vərəqəsi” yazmaqla həll 

etdim və Moskvada olduğu müddət ərzində mütəmadı belə 

vərəqələrlə onu təmin edir, bu zaman cəmiyyətimizin hesabına 

keçirməli olduğu rüsumu da almırdım. O ki qaldı akkreditasiya 

üçün məktubu, təĢkilatımızın o zamankı rəhbərinin köməyi ilə 

bu məsələni də bir günün içində yoluna qoyduq. Lakin çox 

çəkmədi ki, “cənab A” yenə ofisimizdə peyda oldu və bu dəfə 

gözünün altı qaralmıĢ halda elan etdi ki, kirayə haqqı verə 

bilmədiyinə görə, yaĢadığı evdən qovublar (yenə də gözləri 

yaĢarmıĢdı). O zaman ofisimizin Qonaq otağında qalırdım və 

vəziyyətin çıxılmaz olduğunu görüb, yanıma dəvət etdim. 

Lakin “dost”umuzun müvəqqəti çətinlikləri nə yazıq ki, 

daimiləĢdi və biz beləcə bir yerdə qalmağa baĢladıq (haĢiyənin 

sonu).    

Sovet dönəmində hər Ģey nisbətən sadə idi: hamı 

cəmiyyətdə az-çox nüfuzu olan jurnalistləri üzdən tanıyır, 

onları barmaqla göstərir, getdikləri bütün ünvanlarda qapılar 

üzlərinə taybatay açılır, bəzi peĢə sahibləri isə onlardan əməlli-

baĢlı qorxur, buna görə də “hörmət” edirdilər. Yəqin heç kim 

inkar etməz ki, o vaxtlar jurnalistlərin ümumi həyat səviyyəsi o 
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qədər də pis sayılmırdı. Amma SSRĠ dağıldı və bununla da 

qələm əhli üçün zəmanə dəyiĢdi. Nə dövlət həmin dövlətdi, nə 

də vətəndaĢları. 

Bəzi istisnalarla, KĠV nə zamandan bəri arzuladığı 

müstəqilliyə qovuĢmuĢdur. Müstəqil Ģəkildə texniki, iqtisadi-

maliyyə əsaslarını yaradır, müstəqil olaraq ən əcaib 

mənbələrdən informasiya toplayır və nəhayət, müstəqil halda 

nəĢrlərini yayaraq, cəmiyyətə xidmət, eyni zamanda təsir 

etməyə çalıĢır. Televiziya kanallarında və mətbuat orqanlarında 

istənilən jurnalist konstitusiya hüququndan istifadə edərək, 

istədiyi Ģəxsi gen-bol tənqid (əfsus ki, həm də təhqir) edə bilər. 

Ġlk baxıĢdan elə təəssürat yaranır ki, mediamız nəhayət 

arzusunda olduğu sərbəstliyə və bunun ardınca da xoĢbəxtliyə 

yetiĢə bilib, amma...   

Amması odur ki, əvvəllər mətbuatın baĢı üzərində yalnız 

bir hüquqi Ģəxs – Dövlət “domokl qılıncı” tuturdusa, hazırda əli 

qılınclıların sayı xeyli artıb: mətbuat orqanına açıq, yaxud gizli 

maliyyə dəstəyi verən qruplar, müxtəlif yönlü siyasi dairələr, 

yüksək rütbəli məmurlar, adi “imkanlı” Ģəxslər və b. Belə 

vəziyyətdə jurnalıst qardaĢımızın özü də dəyiĢməyə bilməzdi. 

Qəzet səhifələrində gözünü yumub, ağzını Allah yoluna açan 
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bəzi müasir qələm sahiblərimizin yazılarını oxuyanda 

təsəvvürümdə öz düĢmənlərini qorxutmaq üçün cani-dildən 

hürən, lakin bu zaman quyruğu tir-tir titrəyən zavallı 

dördayaqlılar canlanır. Nə edəsən? Jurnalist qorxur! Belə ki, 

yalnız ayrı-ayrı Ģəxslər deyil, bütünlükdə jurnalistika gücdən 

düĢüb. Fiziki, maddi, intellektual, həm də ideya-emosional 

zəiflikdi bu. Mənəvi dəyərləri ciddi sarsılmıĢ, tarixən mövcud 

mədəni-əxlaqi davranıĢ qaydaları yayğınlaĢmıĢ toplumda 

medianın zəifliyi əslində heç kimi təəccübləndirməməlidir və 

“Ģükürlər olsun” ki, heç təəccübləndirmir də! Tabdan düĢmüĢ, 

özbaĢına buraxılmıĢ böyük jurnalıst ordusu da özünə bir 

tərəfdən normal dolanıĢıq, qazanc mənbəyi, digər tərəfdən 

müxtəlif “təhlükəsizlik sistemləri” yaratmaq qayğısına qalır. Bu 

zaman müxtəlif güc mərkəzlərinə təklif etdiyi isə malik olduğu 

ən qiymətli sərvəti – müstəqilliyidir. Deməli, al-ver üçün 

münbit Ģərait mövcuddur: alan var, satan var və satılan matah 

da var. Qalır qiyməti müəyyənləĢdirmək!   

HaĢiyə. Bir otaqda qalmağa baĢladıq və onun yağıĢdan 

sonra göbələk kimi bir-birinin ardınca meydana çıxan 

problemlərindən istər-istəməz xəbərdar olmağa, müəyyən 

köməklik göstərməyə baĢladım. Ilk növbədə, “cənab A”nı 
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Moskvadakı Azərbaycan diasporası ilə tanıĢ etmək, bu 

diasporanın bir neçə tanınmıĢ nümayəndəsi ilə Ģəxsi görüĢlərini 

qurmaq lazım idi. Həmin dövrdə yanımıza vətəndən digər 

jurnalistlər də təĢrif buyururdular. Mən əvvəlcədən baĢqalarına 

söz verdiyim bir neçə görüĢü onun naminə təxirə saldım. Sonra 

həmin tanınmıĢ soydaĢlarımızla “dostumu” görüĢdürdüm və 

nəticədə bəzi yazılar yazıldı, bəziləri isə yazılmadı. Ilk dəfə 

həmin vaxt müĢahidə etdim ki, o, tanıĢ olduğu insanları ilk 

növbədə pul kisələrinin qalınlığına görə qiymətləndirirdi. Belə 

ki, bir sıra məĢhur, lakin ona “hörmət” etməyə imkanı olmayan, 

yaxud bunu öz Ģəxsiyyətinə sığıĢdırmayan ziyalılarımız 

haqqında heç nə yazmadı və çəkdiyim zəhmətlər boĢa çıxdı. 

Lakin bir yazının – Moskvadakı 157 saylı Azərbaycan-Rus 

məktəbi haqqında məqalənin yazılmasını israrla təkid etdim. 

Nəticədə, çox çək-çevirdən sonra məqalə, nəhayət ki, iĢıq üzü 

gördü (bax: “Xarici səslər içində doğma notlar”, Xalq qəzeti, 

1997-ci il, 7 oktyabr). Azərbaycana qayıdandan sonra öyrəndim 

ki, “cənab A” ölkəmizin bəzi tanınmıĢ jurnalistləri ilə 

vətənpərvərlik və daha hansısa yüksək materiyalar, böyük 

amallar haqqında mübahisə edərkən, sən demə, mənim 

israrımla yazdığı həmin məqalənin adını qürurla hallandırırmıĢ, 
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vətənpərvərliyinin parlaq nümunəsi kimi. Bəs, həqiqətdə 

“cənab A”nı Moskvada hansı “böyük amallar” maraqlandırırdı? 

Siyahı elə böyük olmasa da, xarakterikdir. Onun mənəvi-

psixoloji durumunu daha dəqiq anlamaq baxımından:  

a) “AZAL”ın Rusiya nümayəndəliyi, 

b) “Mosazervinzavod”, 

c) Moskvadakı soydaĢlarımızın bəzi yarısiyasi, yarıkriminal 

qruplaĢmaları, 

ç) adi bazar alverçiləri, 

d) Tverskoy küçəsində gecə saat 9-dan sonra iĢə çıxan 

qədim peĢə sahibləri və b. 

Daha bir maraqlı məqam. Paytaxtda yaĢayıb oranın qızğın 

həyatına alıĢdıqca, qədim peĢə sahibləri ilə sıcaq 

münasibətlərini sıxlaĢdırdıqca, təĢkilatımız maliyyə baxımından 

get-gedə “dostumuzun” artan iĢtahlarını qane etməməyə 

baĢlamıĢdı. Bunu günü-gündən harınlaĢan davranıĢından, 

bizimlə saymazyana danıĢmağa baĢlamasından açıq-aydın 

anlamaq elə də çətin deyildi. Sən demə o, artıq nə vaxtdandır 

ki, özünə ciddi-cəhdlə baĢqa “xaç atası” axtarıĢlarına 

giriĢibmiĢ. Bu zaman diqqətini “böyük xarüqələri” ilə 

diasporamızda təzə-təzə məĢhurlaĢmağa baĢlayan, özünün 
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“xeyriyyə aksiyaları” ilə bütün Ģəhərdə, o cümlədən vətəndə ad 

qazanmağa imkan tapan “ünlü biznesmen” Füzuli Məmmədov 

(kliçkası: Frenk Elkapone) cəlb etmiĢdi. Onunla tanıĢ olub 

yaxınlaĢması üçün əlinə ilk imkan düĢən kimi, bundan 

məharətlə bəhrələnmiĢdi. Özünün “bir nömrəli jurnalist” 

nağılları ilə “xaç atası”nın baĢını piyləmiĢ, yenə bir neçə damla 

göz yaĢı axıdandan sonra “XXI əsr – Xalq Vətənpərvərlər 

Ġttifaqı” partiyasının əvvəlcə üzvlüyünə qəbul olunmuĢ, sonra 

isə partiya orqanı olan qəzetin baĢ redaktoru vəzifəsinə iĢə 

düzəlmiĢdi. Lakin ... (haĢiyənin sonu)   

... Qalır qiyməti müəyyənləĢdirmək. Lakin bu məsələ 

göründüyü qədər də sadə deyil. Belə ki, ölkəmizin demək olar 

bütün böyük media orqanları ayrı-ayrı təĢkilatlarla, 

reklamçılarla, təsisçilərlə tam qanuni əsaslarla iĢgüzar 

münasibətlərini qurur və bu praktika digər sivil ölkələrdə də 

geniĢ tətbiq olunur. Bu sahənin öz problemləri olsa da, 

yazımızın predmeti bir qədər fərqlidir. Söhbət jurnalıstikamızda 

yenicə yaranmaqda olan ümumi oyun qaydalarına əməl 

etməyən (kağız üzərindəki qanunlara formal əməl etsə belə), 

həqiqət anlayıĢına birmənalı yanaĢmayan, cəmiyyətin və Ģəxsən 

özünün əxlaq kodeksini (əgər beləsi onda varsa!) cılız maraqlar 
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ucbatından addımbaĢı hərraca qoyan, ən pisi isə bütün bunları 

ölkə hüdudlarından kənarda edən qələm sahiblərindən gedir. 

Bizi sivil ölkələrin jurnalistikalarından fərqləndirən baĢlıca 

cəhətlərdən biri məhz bu tip “yazarlara” həddən artıq 

üzüyumĢaq, loyal yanaĢmağımız, onları öz peĢəsinin həqiqi 

vurğunları ilə eyni pilləyə qoymağımız, belə ədalətsiz 

münasibətimizlə həmin jurnalıst-geteralara medianın 

bərabərhüquqlu nümayəndəsi statusu verməyimizdir. Nə 

deyirsiz-deyin, nə bəhanə gətirirsiz-gətirin, amma bu hal 

normal sayıla bilməz! Normal olanı odur ki, dövlət və 

bütünlükdə vətəndaĢ cəmiyyəti əxlaqsızlığı, o cümlədən 

jurnalist əxlaqsızlığını daim diqqət mərkəzində saxlasın, bu 

sosial bəlanı ən azı konservləĢdirməyə (əgər kökünü kəsə 

bilmirsə) çalıĢsın və fəaliyyətini tənzimləməyə dair konkret 

addımlar atsın. Bu mənada jurnalistlər ordusu özünün daxili 

“yazılmamıĢ qanunları” ilə həmin baĢabəla yazarlara dəqiq və 

birmənalı münasibətini formalaĢdırmaq, onlara layiq olduqları 

yeri göstərmək imkanına malikdirlər (məsələn, yalnız “sarı” 

mətbuatda yer vermək). Bundan əlavə, bu tip əxlaqsız 

jurnalıistləri dövlət təhlükəsizlik orqanlarında qeydiyyata almaq 

praktikasını da artıq iĢ saymamalıyıq. Belə ki, onların vasitəsi 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

ilə xarici ölkələrin eyni funksiya daĢıyan orqanları ölkəmizdə 

müxtəlif təxribatlar törədə, istənilən dezinformasiyanı yaya 

bilərlər və ...   

HaĢiyə. Lakin sən saydığını say, gör fələk nə sayır 

deyiblər. Bir müddət sonra yeni “xaç atası” öz redaktorunun 

həqiqi səviyyəsinə bələd olub, onu qəzetindən biyabırçı Ģəkildə 

qovur. EĢitdiyimə görə, sonralar vətənində dost-tanıĢa 

danıĢırmıĢ ki, guya hansısa mənəvi-etik səbəblər üzündən 

Ģefinin siyasətini bəyənmədiyindən, özü həmin qəzetdən 

ayrılıbmıĢ. Nə isə, bunu da buraxaq öz vicdanına. Bütün 

keĢməkeĢli paytaxt həyatından sonra “dostumuz” məcbur qalır 

ki, Moskvadakı görmədiyi günlərini buraxıb, əli ətəyindən uzun 

qayıtsın Bakıya (bizim təĢkilata qayıtmağa, əlbəttə ki, üzü 

gəlmirdi). Amma burda da onu xoĢ günlər gözləmirdi. Bir 

qədər “Millətin səsi” qəzetində çalıĢandan sonra Rusiyada 

yaĢadığı vaxtlarından borclu qaldığı Ģəxslər baĢının üstünü 

kəsdirirlər. Bu tərəfdən də qəzeti bağlayırlar və 

“qəhrəmanımız” yenə sərgərdan düĢür. Hər Ģeyi atıb yenə 

Moskvaya qaçmağa və orda növbəti dəfə kimlərinsə qarĢısında 

göz yaĢları axıtmağa, “bir nömrəli jurnalist” nağılları 

danıĢmağa məcbur olur (haĢiyənin sonu). 
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...Və əgər əks tədbirlər görmürüksə, çörəyi bu məsləkdən 

çıxan hər kəs günahkardır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

jurnalistikada əxlaqsızlıq problemi digər ölkələrin medialarında 

da mövcuddur və xarici kolleqalarımız bu mövzuda mütəmadi 

müzakirələr açır, problemin müxtəlif kulturoloji, sosioloji, 

psixoloji aspektlərini təhlilə cəlb edirlər (Rusiya mətbuatı buna 

gözəl misal ola bilər). Bunu vurğulamağı ona görə vacib sayırıq 

ki, bu tip yazılarda əsas məqsəd kimlərisə təqib etmək, 

kimlərəsə “torba tikmək” deyil, problemin vacibliyini diqqət 

mərkəzinə çəkmək, maddi çətinliklər üzündən əməkdaĢlarını 

dünyanın müxtəlif yerlərinə “ezamiyyətlərə” göndərən bəzi 

mətbu orqanlarına məsələnin bütün ciddiliyini anlatmaqdır. 

Xüsusilə, keçid dövrünü yaĢayan ölkələrdə əxlaqsız, reket 

jurnalistlər, onların istər ölkə daxilində, daha çox isə ölkə 

hüdudlarından kənarda yapdıqları üzqızardan əməllər haqqında 

daha böyük cəsarətlə danıĢmaq, bu mövzuda müxtəlif səpkili 

jurnalist araĢdırmaları aparmaq vacibdir. Çünki onların 

davranıĢ tərzinə görə təkcə bir nəfəri yox, çox zaman bütün 

milləti, yəni sizləri, bizləri – hamımızı qiymətləndirirlər. Odur 

ki, hamımız elliklə yığıĢıb ümumi problemimizə çarə etmək 

məcburiyyətindəyik. Öz tərəfimizdən yuxarıda adını 
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çəkdiyimiz yüksək amallar naminə hörmətli həmkarlarımızı bu 

sahədə yeni-yeni tədqiqatlara səsləyirik! 

                                                                                                                          

2003    

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

Ġran: islam dövləti, yoxsa “Ģər zolağı”?   

 

 

“Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən yardım diləyirik. 

Bizi doğru yola yönəlt. Nemət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəb 

etdiyin azğınların yoluna yox!” 

Quran, Fatihə surəsi, 5-7 ayələr.  

 

Dünyanın geopolitoloji struktur nəzəriyyələri arasında ən 

geniĢ yayılanı – “Koen konsepsiyası”na görə Yer kürəsi iki 

geo-strateji zonaya bölünür: 

a) Ticarətdən asalı dəniz ölkələri dünyası; 

b) Avroasiya kontinental dünyası. 

Bir sıra obyektiv siyasi-coğrafi amillərə görə əbədi 

qarĢıdurmaya məhkum olmuĢ bu iki zonanın arasında heç də 

onlardan az əhəmiyyətli olmayan geopolitik region mövcuddur. 

Yaxın və Orta ġərq, Cənub-ġərqi Asiya ölkələrini ehtiva edən 

bu regionu Koen əsərlərində “Ayırıcı zolaq” adlandırmıĢdır. 

Lakin Ġraq, Ġran və ġimali Koreya kimi “azadlığı boğan”, 

“beynəlxalq terrorizmə dəstək verən”, “kütləvi qırğın silahları 

və onların daĢıyıcılarını əldə etməyə can atan” ölkələrin 
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“mərhəməti” üzündən ABġ prezidenti C. BuĢ 2002-ci il 

Konqesə müraciət çıxıĢında həmin “Ayırıcı zolağ”ın adına 

kiçik (!) düzəliĢ etdi – ġər zolağı! YaĢlı və orta nəslin 

nümayəndələri yaxĢı xatırlayırlar ki, XX əsrin 80-cı illərində 

ABġ-ın digər prezidenti elə həmin Konqresə müraciətində 

Sovetlər Ġttifaqını “ġər imperiyası” adlandırmıs, bununla da 

Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsi tərəfindən bu imperiyanın çökməsi 

üçün hazırlanmıĢ “Tədbirlər proqramı”na yaĢıl iĢıq 

yandırmıĢdı. Nəticəsi, yəqin ki, hamıya bəllidir. 2001-ci il 11 

sentyabr Nyu-York hadisələrindən sonra beynəlxalq siyasət 

arenasında qüvvələr nisbətinin ciddi dəyiĢməsini də deyilənlərə 

əlavə etsək, fikrimizcə, “ġər zolağı”na daxil olan ölkələrin 

yaxın gələcəkdə hansı problemlərlə qarĢılacaqlarını təsəvvür 

etmək elə də çətin olmaz. Mövcud Ģəraitdə ABġ-ın qara 

siyahısına düĢmüĢ ölkələrdən bizə həm ərazicə, həm də mədəni, 

dini dəyərlərə görə də ən yaxın olanı – Ġran Ġslam 

Respublikasının yaranma tarixini, bu tarixi yaradan 

Ģəxsiyyətlərin dini-siyasi görüĢlərini, ölkənin bu günkü 

durumunu və gələcək perspektivlərini bir daha gözdən 

keçirmək hesab edirik ki, yerinə düĢər. 
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“Ġslam inqilabı”, yoxsa “islam sosializmi”? 

 

“İslam cəmiyyətində hamı – bütün rəislər və tabeçilikdə 

olanlar, idarə işçiləri və tacirlər, din xadimləri və tələbələr, 

sahibkarlar və fəhlələr qardaş və bərabərhüquqlu olacaqlar... 

Onlar arasında qardaşlıq və səmimiyyət hökm sürəcəkdir, 

vəzifə, var-dövlət, rütbə üstündə ziddiyyətlər olmayacaqdır və s. 

Hər bir şəxsin və hamının malı ayrılıqda onların öz 

ixtiyarlarına veriləcəkdir”. 

                                                                                                     

Ruhulla Musəvi Xomeyni. 

. 

1978-79-cu illər Ġranda baĢ vermiĢ inqilabın dini-siyasi, 

iqtisadi-sosial xarakterini daha düzgün anlamaq üçün ilk 

növbədə bu tarixi hadisəyə Yaxın və Orta ġərqin digər 

müsəlman ölkələrində XX əsrin 50-60-cı illərindən etibarən 

geniĢ vüsət almıĢ tendensiya – müstəmləkəçilik, yerli və xarici 

istibdada, köhnə feodal münasibətlərinə qarĢı mübarizə 

hərəkatları kontekstində nəzər yetirmək lazımdır. Yalnız 

bundan sonra aydın olur ki, ölkədə Məhəmməd Rza Pəhləvinin 

ağır xəstəlik keçirən və müxtəlif “cərrahi” üsullarla ömrünü 
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uzatmağa cəhd göstərən Ģah rejimi əleyhinə kütləvi xalq 

narazılıqları heç də təsadüfən, yaxud R.M. Xomeyninin bəyan 

etdiyi kimi “ilahi qüvvələrin” təsiri ilə islam inqilabı xarakteri 

almamıĢdır.  

II Dünya müharibəsini qalib tərəf kimi baĢa vurmuĢ keçmiĢ 

Sovetlər Ġttifaqı “dahi rəhbər və müəllim V.Ġ. Lenin”in 

ümumdünya sosialist inqilabı konsepsiyasını həyata keçirmək 

üçün gözəl imkan qazanmıĢdı. Bu yöndə ġərqi Avropa 

ölkələrində artıq qızğın iĢ gedir, “böyük uğurlar” əldə edilirdi. 

Eyni zamanda, sosialist inqilabını Yaxın və Orta ġərqin 

müsəlman ölkələrinə ixracı da qarĢıya mühüm vəzifə kimi 

qoyulurdu. Sovet rəhbərliyi cənub sərhədləri yaxınlığında hələ 

də ingilis-amerikan qoĢunlarının “tapdağı altında inləyən” Ġran, 

Ġraq, Suriya, Misir, Sudan, Əlcəzair, Liviya kimi müsəlman 

ölkələrinin kapitalist inkiĢaf yolu seçmələrini heç vəchlə 

fövqəldövlət ambisiyalarına sığıĢdıra bilməzdi. Çox keçmədi 

ki, regionda yerli “irticaçı rejimlər”ə, “xarici qəsbkarlar”a, eyni 

zamanda “islam adət-ənənələrinin pozulması”na qarĢı bir-

birinin ardınca ümumxalq narazılıqları alovlanmağa baĢladı. 

Hindistan dini amilə görə ikiyə bölündü və Pakistan Ġslam 

Respublikası yarandı. 1967-ci ildə Zülfüqar Bhuttonun əsasını 
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qoyduğu Pakistan Xalq Partiyası “Ġslam dinimiz, demokratiya 

idarəçiliyimiz, sosializm iqtisadiyyatımız” Ģüarını seçdi və 

seçkilərdə qalib gələrək ölkədə hakim siyasi qüvvəyə çevrildi. 

1952-ci ildə kral Faruq hakimiyyətinə qarĢı Misirdə baĢlanmıĢ 

inqilab uğurla nəticələndi. Camal Əbdül Nasir yalnız ölkədə 

deyil, bütün ərəb dünyasında siyasi islamın böyük lideri kimi 

tanınmağa baĢladı. O da dövlət idarəçiliyində və iqtisadiyyatda 

sosialist inkiĢaf yolunu tutdu: monarxiya ləğv edildi, kənd 

təsərrüfatında torpağın kəndlilərə verilməsi prosesi baĢladı, 

SüveyĢ kanalı milliləĢdirildi və nəhayət, ingilis qoĢunları 

ölkədən çıxarıldı. 1969-cu ilin sentyabrında hərbi çevriliĢ 

nəticəsində Liviya kralı Məhəmməd Ġdris əs-Sənusinin 

monarxiya rejimi çökdü və kapitan Müəmmər Qəzzafi 

hakimiyyət baĢına gələrək əvvəlcə Liviya Respublikası, sonra 

isə Liviya Ərəb Sosialist Xalq Cəmahiriyyəsi yaradıldığını elan 

etdi. Bunun ardınca ingilislərin “Əl-Adəm” və amerikanların 

“Uillis-Fild” bazaları ölkədən çıxarıldı, iqtisadiyyatda 

milliləĢmə baĢladı, torpaq islahatları keçirildi, ən baĢlıcası isə 

vətəndaĢların kütləvi Ģəkildə məcburi müsəlmanlaĢdırılmasının 

əsası qoyuldu. Dövlətin qanunvericilik və məhkəmə sistemləri 
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“islam və Ģəriət” prinsiplərinə uyğun dəyiĢdirildi. Ġslam ölkədə 

yeganə hakim ideologiyaya çevrildi.    

Eyni, yaxud oxĢar senari ġimali Afrika, Yaxın ġərq 

regionunun digər müsəlman ölkələrində də təkrarlandı. 

Efiopiya, Laos, ġimali Yəmən, Suriya kimi müsəlman əhalisi 

əksəriyyət təĢkil edən dövlətlər bir-birinin ardınca “sosialist 

inkiĢaf yoluna” qədəm qoyur və Sovetlər Ġttifaqı ilə “mehriban 

dostluq münasibətləri” yaradırdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, 

keçmiĢ SSRĠ-nin bu ölkələrə etdiyi güclü siyasi və iqtisadi 

yardımlara baxmayaraq, onların bəzilərində bir müddət sonra 

siyasi hakimiyyət yenidən dəyiĢmiĢ, iqtidara qərbyönlü siyasi-

hərbi xadimlər gəlmiĢlər (Misirdə Ə. Sadat, Pakistanda 

Ziyaülhəqq). Lakin onların hər birində siyasi hakimiyyət hər 

zaman islam dinindən öz strteji və taktiki  məqsədləri üçün 

istifadə etmiĢ, bu və ya digər çətin problemlərin həllində 

nüfuzli din xadimləri ilə müttəfiqlik, hətta dostluq 

münasibətləri yaratmağa səy göstərmiĢlər. Ruhanilər zümrəsi 

isə demək olar bütün hallarda hakimiyyət baĢında olan siyasi 

dairələrə dəstək vermiĢ, yaranmıĢ vəziyyətdən öz mövqelərini 

cəmiyyətdə daha da möhkəmləndirmək, əlahiddə imtiyazlar 

əldə etmək qayğısına qalmıĢlar. Bu cür saziĢçilik mövqeyini biz 
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bütün müsəlman ölkələrinin din xadimlərində maĢahidə edirik. 

Demək olar ki, hamısında...  

 

Kamalizm – pəhləvizm – xomeynizm. 

 

“Bu (“ağ inqilab” – E. K.) elə bir inqilab idi ki, bütün 

başqa inqilabların əksinə olaraq, onun sayəsində bütün siniflər 

və cəmiyyət üzvləri qazanmışlar. Bu inqilabın əldə etdiyi 

bəhrələr isə mülkədarın və kəndlinin, sahibkarın və fəhlənin, 

kənd əhalisinin və şəhərlinin, cavanın və qocanın, kişinin və 

qadının, ananın və uşağın, ziyalının və savadsızın, ümumiyyətlə 

hər bir iranlının sərəncamına verilmişdir”. 

                                                                                                         

Məhəmməd Rza Pəhləvi. 

 

R.M. Xomeyni və ətrafındakı ruhani qruplaĢmasının dini 

fundamentalizmindən, siyasi radikalizmindən danıĢarkən ilk 

növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bu hal Ġran monarxiya 

quruluĢunun özü üçün də gözlənilməz idi. Belə ki, istər 1905-

06-cı illər MəĢrutə hərəkatı, istərsə də sonralar – 1920-21-ci 

illərdə Xiyabaninin milli-azadlıq mübarizəsi, 1925-ci ildə 
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Qacarların Pəhləvi sülaləsi ilə əvəzlənməsi, 1954-46-cı illərdə 

S.C. PiĢəvərinin qurduğu Respublika, eləcə də 1951-53-cü 

illərdə monarxiya əleyhinə M. Müsəddiqin və ayətullah 

KaĢaninin baĢçılığı ilə baĢlayan, birincinin hökumət baĢçısı, 

ikincinin parlament sədri seçilməsi ilə nəticələnən xalq 

hərəkatları zamanı həmiĢə Ġranın ali ruhani təbəqəsi gözləmə, 

ən yaxĢı halda barıĢdırıcı mövqedə durmuĢ və gec-tez Ģəxsi, 

zümrə maraqlarından çıxıĢ edərək, monarxiyanın bərpa 

olunmasına razılıq vermiĢdir. 1978-79-cu illər inqilabı zamanı 

Ģiə ruhanilərinin barıĢmaz siyasi maksimalizminin köklərini isə 

çox güman ki, M.R. Pəhləvinin həmin ərəfədə həyata keçirmək 

istədiyi islahatlar, onların xarakteri, eləcə də xalqın sosial 

narazılıqlarına rəhbərliyi məharətlə əlinə keĢirmiĢ R.M. 

Xomeyninin dini-siyasi görüĢləri, Ģəxsi mənəvi-əxlaqi 

keyfiyyətlərində axtarmaq lazımdır. 

QonĢu ölkələrdəki islamsayağı sosialist inqilablarından 

ehtiyat edən Ġran Ģahı 1962-ci il, 9 yanvar tarixində torpaq 

islahatı haqqında imzaladığı fərmanı ilə “Ağ inqilab” adlı 

iqtisadi, siyasi və mədəni islahatlar proqramını həyata 

keçirməyə baĢladı. Ġslahatlar monarxın yerli və xarici 

məsləhətçiləri tərəfindən hazırlanmıĢdı (hərçənd, ġah onu özü 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Etibar Kərimli             “ġor qırağının rəngli yuxuları” 

hazırladığını ciddi-cəhdlə təkrar edirdi) və əsasını Mustafa 

Kamal Atatürkün Türkiyə Respublikası elan edildikdən sonra 

həyata keĢirməyə baĢladığı islahatlar proqramı təĢkil etmiĢdi. 

Dini sekulyarizm təliminə istinad edən proqramda ölkənin dini 

həyatını dövlət həyatından ayırmaq, Ģəriət qanunlarını dünyəvi 

qanunlarla əvəzləmək, bütün vətəndaĢlara seçmək və seçilmək 

hüququ vermək, qadınlarla kiĢilərin bərabərliyini təmin etmək 

və birincilərə çadranı atmağa, təhsil almağa, idmanla, 

incəsənətin müxtəlif sahələri ilə məĢğul olmağa icazə vermək 

kimi məsələlərlə yanaĢı, bilavasitə ali ruhani təbəqənin 

mənafeyinə ciddi toxuna biləcək bir sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsi də nəzərdə tutulurdu. Məsələn, iqtisadi islahatların 

gediĢində dövlət iri torpaq mülkiyyətçilərindən torpağın böyük 

hissəsini satın alıb kəndlilərə verir (qiymətini uzunmüddətli 

kredit Ģəklində qaytarmaq Ģərti ilə), iri torpaq sahibləri isə 

torpaq əvəzinə aldıqları vəsaiti iqtisadiyyatın digər sahələrinə 

(sənaye, ticarət və s.) qoymaq və bununla da sahibkarlıq 

fəaliyyətini davam etdirmək imkanı qazanırdılar.   

Ölkənin ən iri torpaq mülkiyyətçilərindən olan ali ruhani 

zümrə (təkcə ayətullahların sayı min nəfərə yaxınlaĢırdı) bu 

vəziyyətlə barıĢa bilməzdi. Belə ki, vətəndaĢların dini təhsili, 
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təlim-tərbiyəsi ilə məĢğul olduqları halda, rahat evlərini tərk 

edərək, gedib fabrik-zavod açmaq, ticarətlə məĢğul olmaq 

perspektivi onların könlündən deyildi. Bir tərəfdən də 1962-ci 

ildə Qum dini-təhsil mərkəzinin rəhbəri və Ġranın böyük 

ayətullahı Borucerdinin vəfatı ġahın islahatları üçün 

gözlənilməz, həm də keçilməz maneənin yaranmasına səbəb 

oldu. Ölkədə ġəriət Mədari, Teleqani, Gülpeyqani, Milani və b. 

daha tanınmıĢ din xadimləri olduğu halda, nisbətən cavan və 

daha az dini-elmi fəaliyyət göstərmiĢ bir ayətullahın (böyük 

ayətullah dərəcəsini 1961-ci ildə almıĢdı) liderlik ambisiyaları 

tək ġah üçün deyil, bir çox ruhanilər üçün təəccüblü idi. R.M. 

Xomeyni isə sağdan və soldan ona qarĢı yönələn müxtəlif 

yalan-doğru ittihamlara baxmayaraq, bir neçə il ərzində 

Pəhləviyə və onun islahatlarına qarĢı elə qızğın siyasi fəaliyyət 

göstərdi ki, onun geniĢ xalq kütlələri arasındakı nüfuzunu, 

təsirini yalnız 1964-cü ildə ölkədən sürgün etməklə nisbətən 

zəiflədə bildilər.  

Lakin Xomeyninin sürgünü, bir çox dünyəvi siyasi partiya 

rəhbərlərinin həbsi və baĢqa repressiv tədbirlər insanların artan 

narazılıqlarını önləməkdə acizdi. “Ġranı ġərqin Ġsveçrəsinə 

çevirmək” arzuları günü-gündən daha çox ilğıma çevrilirdi. 
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Ölkənin “ağ inqilab” nəticəsində qazandığı isə yarımçıq qalmıĢ 

torpaq islahatları, günü-gündən artan Amerika məsləhətçıləri və 

əsgərləri, ġah ordusu, CAVAK-ın müasir dünya standartlarına 

uyğun silahlandırılması (bu məqsədlə 1970-77-ci illərdə 6 

milyard dollar xərclənmiĢ, 1980-cı ildə isə daha 12 milyard 

xərclənməsi nəzərdə tutulurdu) oldu. Xırda və orta sahibkarlar 

islahatlardan heç nə qazanmadılar. Kəndlərdə torpaq ala 

bilməyən əhalinin kütləvi Ģəkildə Ģəhərlərə axını baĢladı, 

iĢsizlik artdı. Ġnqilabi nəzəriyyə və praktika cəhətdən kifayət 

qədər hazırlıqlı dünyəvi siyasətçilərin yoxluğu Ģəraitində (ġahın 

repressiyaları öz iĢini görmüĢdü) islahatlardan xeyli ziyan 

çəkmiĢ ali ruhani zümrə bu narazılar ordusuna rəhbərliyi 

asanlıqla əlinə aldı. 1960-70-ci illər ərzində ölkədə baĢ vermiĢ 

əksər kütləvi etiraz arsiyaları bu və ya digər din xadiminin 

iĢtirakı olmadan keçirilmirdi. Lakin din xadimlərinin öz 

arasındakı liderlik məsələsi yalnız 1979-cu ilin 1 fevral 

tarixində həll olundu. Məhz həmin vaxt Xomeyni sürgündən 

qayıdaraq ölkədə geniĢ vüsət almıĢ, hətta ġahı da qovmağa 

müvəffəq olmuĢ ümumxalq hərəkatına vahid rəhbərliyi üzərinə 

götürdü və növbəti on gün ərzində inqilab qələbə ilə 

nəticələndi. 
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Ġnqilabın qələbəsindən sonra keçən on il ərzində “Böyük 

ayətullah”dan “Ġmam Xomeyni”yə çevrilən bu dövlət 

baĢçısının “islam hökuməti”, “islam iqtisadiyyatı”, “islam 

ümmətinin birliyi” haqqında söylədiyi fikirləri bir yerə 

toplasaq, bütöv dini-siyasi görüĢlər sisteminin Ģahidi olarıq. O, 

ilk növbədə bir sıra din xadimlərinin gözlədiyi kimi dövlət 

hakimiyyətini islam təmayüllü, lakin dünyəvi siyasi partiya 

liderinə təhvil verib kənara çəkilmədi və bunu ondan tələb 

edənləri “tağut” (Ģeytanın nökərləri) adlandırıb, repressiyalara 

məruz qoydu. Yaxın və Orta ġərqin digər müsəlman 

ölkələrində özünü bu və ya digər Ģəkildə büruzə verən “Ġslamın 

siyasiləĢməsi və siyasətin islamlaĢması” konsepsiyası tam 

Ģəkildə həyat təcəssümünü məhz Ġranda tapdı. Digər islam 

ölkələrində bu konsepsiya ya Qərb dünyasına, ya da Sovetlər 

Ġttifaqına meyllənmə ilə müĢaiyyət olunurdusa, Xomeyni “Nə 

ġərq, nə Qərb, yalnız Ġslam!” Ģüarı ilə həmin məsələyə də 

müəyyən yenilik gətirdi. Reallıqda belə siyasət xətti Qərb 

dünyası və Amerikanın, eləcə də SSRĠ-nin əldə rəhbər 

tutduqları siyasi, sosial, mənəvi dəyərlərdən imtina etmək idi. 

Xomeyni deyirdi: “Qərb dünyasında azadlıq və demokratiya 
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adlandırılan nə varsa, bu, islam deməkdir. Bəli, islamda hə Ģey 

vardır, islam hər Ģeyi əhatə edir. Ġslam hər Ģeydir!”  

Ġki fövqəldövlətin hansısa birinə meyllənmək siyasətinə 

qarĢı o, “inkiĢafın üçüncü – islam yolu” ideyasını qoyur və 

ciddi-cəhdlə bu ideyanı digər müsəlman ölkələrinə ixrac 

etməyə baĢlayırdı: “Ey dünyanın bütün müsəlmanları və zülm 

altında əzilənləri! Ayağa qalxın, öz taleyinizi özünüz həll 

edin... nə vaxta qədər bir milyard müsəlman bu qədər geniĢ 

iqtisadi qüdrətə malik olduğu halda, ġərqin və Qərbin 

cinayətlərinə dözüb tamaĢaçı rolunda qalacaqlar... nə vaxta 

qədər islamın düĢmənlərinə qarĢı silaha sarılmaq əvəzinə... 

saziĢçilik yolu ilə gedəcəyik?” 

Bu cür pafoslu çıxıĢlara, sərt bəyanatlara baxmayaraq, 

Xomeyninin vəfatına qədərki ĠĠR qonĢusu ilə səkkiz illik 

müharibədən zəif düĢmüĢ, iqtisadiyyatında ciddi dəyiĢikliklərə 

nail olmamıĢ, siyasi azadlıqlar, insan hüquqları sahələrində isə 

ġah dövrünə nisbətən hətta bir neçə addım geriləmiĢ dövlət idi. 

Ġran əhalisinin böyük çoxluğunu təĢkil edən “azlıqlar” və 

onların əksəriyyəti olan azərbaycanlı soydaĢlarımız isə bu günə 

qədər “Milli məsələ”nin həllini gözləməkdədirlər. 
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“ġər zolağı”: kimdir günahkar və nə etməli? 

 

“Şahın hakimiyyəti zamanı mənim evimdə tələbə 

öldürüldükdə, mən susmalı idim. İndi, Xomeyninin zamanında 

mənim evimdə şəxsi gözətçim öldürüldükdə, mən yenə də 

susmalı oluram”. 

Seyid Məhəmməd Kazım Şəriət Mədari.  

 

1989-cu il, 3 iyunda ĠĠR-in banisi, bütün ziddiyyətlərinə 

baxmayaraq görkəmli siyasi, dövlət və din xadimi R.M. 

Xomeyni yaradıcısı olduğu “hüquqi islam dövləti”ni əbədi 

olaraq tərk etdi. Həmin dövrdən bizi on ildən artıq zaman kəsiyi 

ayırır. Görəsən “Ġmam”ın öz xələflərinə əmanət qoyub getdiyi 

“islam hökuməti”ndə müasir vəziyyət onun bir zamanlar böyük 

yanğı hissilə ifadə etdiyi dini-siyasi görüĢlərə, “Ģəri tələblərə” 

tam cavab verirmi? Ġran bütün dünyada olmasa da, qonĢu 

müsəlman ölkələrində islam inqilabının qələbə çalmasına nail 

oldumu? Ġran xalqı “Böyük Ģeytanın məhvi-nabud” olması 

sevincini yaĢadımı? Qəti əminliklə söyləyə bilərik ki, müasir 

Ġranın hətta ən xomeynipərəst ruhanisi belə bu sualların heç 

birinə müsbət cavab verə bilməyəcək.    
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Əvvəla, hələ “böyük rəhbər”in sağlığında o özü inqilabın 

bəzi hədəflərə çatmadığını müĢahidə etmiĢ və 

“Vəsiyyətnamə”sində sətiraltı da olsa bu məsələlərə 

münasibətini bildirmiĢdi: “...müxtəlif motivlərlə Ġslam 

Cümhuriyyəti və onun orqanları ilə müxalif olan və öz 

vaxtlarını bunu devirməyə sərf edən... hiyləgər müxaliflərə və 

siyasi oyunçulara bol yardımlar edən ruhanilərə və satqın 

ruhanilərə vəsiyyət edirəm: siz indiyədək bu yanlıĢ iĢlərdən bir 

Ģey əldə etməmiĢsiz, bundan sonra da əldə edəcəyinizə güman 

etmirəm”. Bir zamanlar rəsmi mövqedən hətta azacıq fərqli 

mövqe tutan siyasət və din xadimlərinə xitabən deyilmiĢ bu 

sözlər müasir Ġran üçün nə qədər qəribə səslənir? “Satqın 

ruhanilər” bu günkü Ġranda “islahatçılar” adı ilə ciddi siyasi 

qüvvəyə çevrilərək, cəmiyyətin böyük hissəsini təsir dairəsində 

saxlayırlar.”Allahın hökmü və iradəsi” ilə yaranmıĢ, dünya 

müsəlmanlarına dayaq olmağı qarĢısına məqsəd qoymuĢ “ilahi 

dövlət” dünyaya islam ixrac etmək əvəzinə müsəlman 

ölkələrinə terror, silah, narkotik və münaqiĢə ocaqları ixrac 

edir. “Nə ġərq, nə Qərb, yalnız Ġslam!” Ģüarı artıq çoxdan öz 

aktuallığını itirmiĢdir. Belə ki, “Böyük Ģeytanı” məhv etmək 
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yox, onunla “sivilizasiyalararası dialoq” aparmaq çağırıĢları 

daha ardıcıllıqla səsləndirilir.  

ġərqin təcəssümü sayılan Sovetlər Ġttifaqı isə çökmüĢ, onun 

qalıqları üzərində Rusiya Federasiyası kimi siyasi və hərbi 

müttəfiq dövlət meydana gəlmiĢdir. Ən əsası isə odur ki, bütün 

bunlar ĠĠR-in arzusu və fəaliyyəti nəticəsində deyil, obyektiv 

proseslər səbəbindən baĢ vermiĢdir. Hələ “Ġmam”ın vaxtında 

“islam dövləti”ndə üzə çıxan bir sıra çatıĢmazlıqlar illər 

ötdükcə daha da dərinləĢmiĢ və artıq çətin qarĢısı alınan siyasi, 

iqtisadi-sosial, milli-mənəvi bəlalara çevrilmiĢdir. Müasir 

Ġranın dini və siyasi elitası çox gözəl baĢa düĢür ki, dağıdıcı 

proseslərin qarĢısını artıq nə “Ġmam”ın nüfuzu, nə də 

repressiyalarla almaq mümkündür. Odur ki, cavab tədbiri kimi 

“islahatçılar” adı ilə yeni ruhani siyasətçilər təbəqəsini 

meydana atmıĢ və onlar da həmin narazılar kütləsini özlərinin 

təsir dairəsinə daxil etmiĢlər. BaĢqa sözlə, biz əslində 

qarĢımızda mövcud rejimi aĢağıdan – xalqın idarəolunmaz 

etiraz dalğaları ilə çökməsini əngəlləməyə çalıĢan süni “dərman 

vasitəsi”ni müĢahidə edirik. Rejim nə qədər sakit görünməyə 

çalıĢsa da, geniĢ xalq kütlələri arasında əvvəlki möhkəm 
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dayaqlarını itirdiyini anlayır və ona görə də özünəməxsus 

“müalicə” üsullarına əl atır.   

Ölkədaxili çatıĢmazlıqlardan diqqəti yayındırmağın optimal 

variantlarından biri də sərhəd xaricində mövcud münaqiĢələri 

alovlandırmaq, olmayan yerdə yenilərini yaratmaqdır. Hesab 

edirik ki, nə qədər Ġranda mövcud xəstə rejim hakimiyyət 

baĢındadır, Fələstin-Ġsrail qarĢıdurmasına, Türkiyə və Ġraqda 

kürdlərin, Ģiə fanatiklərinin narazılıqlarına son 

qoyulmayacaqdır. Bir zamanlar ölkənin ali ruhani təbəqəsi 

Ġran-Ġraq müharibəsinin baĢa çatmasından sonra xalqa iqtisadi 

çiçəklənmə, bolluq, firavanlıq haqqında gözəl nəğmələr 

oxuyurdu. Lakin vaxt keçir, həmin sözlər elə “nəğmə” olaraq 

qalır. Belə ki, hazırda qonĢu müsəlman ölkələrində (o cümlədən 

Azərbaycanda) geniĢ agentura Ģəbəkəsi saxlamağa, bir sıra 

iranpərəst təĢkilatlatlarının siyasi, ideoloji və maliyyə 

dəstəyinə, eləcə də kütləvi qırğın silahı və daĢıyıcılarının 

istehsalı haqqında məxfi proqramın həyata keçirilməsinə bir 

zamanlar Ġran-Ġraq müharibəsinə sərf olunandan daha artıq 

vəsait xərclənir. YaranmıĢ Ģəraitdə “Kimdir günahkar?” 

sualının yeganə doğru cavabı mövcuddur – potensialını 
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tukətmiĢ, ölkəni və xalqı özü ilə birlikdə uçuruma aparan 

ruhani rejim!     

Bəs “Nə etməli?” Bu sualın cavabı həm ölkə daxilində, 

həm də xaricində bir çox düĢünən beyinləri artıq nə zamandan 

bəridir narahat edir. Ġran xalqının maraqlarını hakimiyyət 

baĢındakı bir dəstə “populist məzhəb təəssübkeĢi”nin siyasi 

ambisiyalarından üstün tutan bütün mütərəqqi daxili qüvvələr 

birmənalı Ģəkildə mövcud rejimin dəyiĢdirilməsi fikrindədirlər. 

Daha bir məqam. Hazırda Ġran və qonĢu Ġraq elə 

vəziyyətdədirlər ki, əgər daxildə bu dəqiĢikliyi etməyə hazır 

olan ciddi siyasi qüvvələr tarılmazsa, problemin kənar 

müdaxilə nəticəsində həll olunacağı Ģəksizdir. Xalqın narazı 

təbəqələrinin, bütün demokratik, liberal siyasət və din 

xadimlərinin çəkici bir zindana vurması artıq sadəcə kimlərinsə 

istəyi deyil, ümumxalq zərurətidir. Odur ki, Ģərəfli, böyük, 

zəngin keçmiĢə malik Ġran xalqı bir daha tarix qarĢısında 

vəzifəsini ləyaqətlə yeyinə yetirməlidir, zənnindəyik.  

Bu məsələdə Ġranın ən ağrılı, mürəkkəb problemi – Milli 

məsələ yenə də demokratik qüvvələrin köməyinə gələ bilər. 

Qəti əminliyimizi bildirmək istəyirik ki, Ġran dövlətinin yeni 

çağırıĢlara uyğunlaĢması, sivil dünyaya inteqrasiyası, ən 
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baĢlıcısı isə Ġraq və Əfqanıstan kimi iqtisadi-sosial, hərbi-siyasi 

fəlakətlərlə üzləĢməməsi üçün ərazidə yaĢayan bütün milli 

qrupların, xüsusilə çoxluq təĢkil edən Azərbaycan türklərinin 

üzərinə tarixi məsuliyyət düĢür. Lakin burada bir yanlıĢlığa yol 

vermək olmaz. Milli məsələ Ġranda geniĢ ümumxalq 

hərəkatının yalnız ilk qığılcımı olmalı, bu qığılcım alovlanıb 

bütünlükdə rejimin süqütu ilə bitməlidir. Hesab edirik ki, ĠĠR-

də hər hansı millətin yalnız öz problemlərini həll etmək 

cəhdləri növbəti dəfə amansızlıqla yatırılacaq, ən baĢlıcası isə 

daxildə geniĢ xalq kütlələri, xaricdə dünya birliyi tərəfindən 

ciddi dəstək ala bilməyəcəkdir.  

Bu məsələdə təĢəbbüsü və vaxtı əldən verməyimiz eyni 

senarinin dəgər etnik qruplar vasitəsi ilə həyata keçirilməsinə 

yaxĢı imkanlar yaradır. Məsələn, variantlardan biri: ABġ Ġraqda 

hərbi əməliyyatlara baĢlayır və Səddam rejimi çökür. Ölkə 

parçalanır və ərazidə Kürd dövləti yaranır. ABġ-Türkiyə 

razılaĢmalarına əsasən, yeni dövlət Türkiyənin ərazi 

bütövlüyünü tanıyır, lakin əvəzində Ġranda kürdlər yaĢayan 

rayonlara iddialarını bildirir. Bu da öz növbəsində ölkədəki 

kürdlərin siyasi və hərbi çəkisinin artması, mərkəzi 

hakimiyyətə qarĢı silahlı üsyanı ilə nəticələnir. Nəzərə almaq 
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lazımdır ki, mövcud Ģəraitə və siyasi qüvvələrin nisbətinə 

uyğun olaraq, bu variantın müxtəlif versiyalarını yaratmaq 

mümkündür.   

Aydındır ki, yaranmıĢ narahat Ģəraitdə Ġrandakı rejimin 

yaxın gələcəkdə hansı addımlar atacağını heç kəs əvvəlcədən 

dəqiq proqnozlaĢdıra bilməz. Lakin o da aydındır ki, Ġran, 

Suriya və Ġraq kimi dövlətlər Yaxın və Orta ġərq regionunda 

yeni yaranmaqda olan qüvvələr nisbətini pozur, digər islam 

ölkələrinin yeni geopolitik reallıqları anlamasına və qəbul 

etməsinə maneçilik törədir. Bu maneçiliyin aradan qaldırılması 

isə, gürünür, yalnız zaman məsələsidir. 

                                                                                                                                  

2003 
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Rusiyanın yeni təhlükəsizlik konsepsiyası və 

Azərbaycan 

 

(Bu ölkədə yaĢayan iki milyona yaxın soydaĢımıza yeni 

konsepsiya nə vəd edir?) 

 

 

Ötən ilin oktyabr ayında Moskvadakı Dubrovka 

Mədəniyyət mərkəzində yaĢanan terror hadisəsini Rusiyanın 

siyasi elitasında, KĠV-də və ümumiyyətlə, geniĢ ictimai 

dairələrdə tez-tez 2001-ci ilin 11 sentyabrında ABġ-da baĢ 

vermiĢ məlum terror aktı ilə müqayisəli təhlilə cəlb edirlər. 

Maraqlıdır ki, mütəxəssislər 11 sentyabrdan sonra ABġ-da 

olduğu kimi, “Nord-Ost” terrorundan sonra Rusiyada da 

ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyasında ciddi dəyiĢikliklər 

edilməsinin zəruriliyini vurğulayırlar.    

Artıq nə ABġ-ın beynəlxalq siyasi arenada yeganə 

fövqəldövlət statusu qazanmaq ambisiyaları, nə NATO-nun 

Ģərqə doğru geniĢlənmə planları Rusiya üçün əsas narahatlıq 

obyektidir. Əsas təhlükə - beynəlxalq terrorizmdir! Bu təhlükə 
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ilə mübarizədə Rusiya ABġ-ın bir nömrəli tərəfdaĢıdır və onun 

təcrübəsindən, eləcə də zəngin informasiya bazasından 

yararlanmaq fikrindədir.  

Rusiyanın yeni təhlükəsizlik konsepsiyasında əsas 

yeniliklərdən biri ordunun funksiyalarını geniĢləndirmək, 

xüsusi xidmət orqanlarını gücləndirmək, bu sahədə mövcud 

strukturlar arasındakı əlaqəni keyfiyyətcə daha yüksək pilləyə 

qaldırmaqdır. Hələ sovet dönəmindən Rusiyada ordunun 

baĢlıca vəzifəsi xarici düĢmənlə mübarizə sayılırdısa, indi bura 

ölkə daxilindəki hərbi-siyasi münaqiĢələri aradan qaldırmaq 

funksiyasını da əlavə etməyi planlaĢdırırlar. Bu, əslində, yaxın 

keçmiĢdə mövcud olmuĢ acı praktikanı – nizamı hərbi 

birləĢmələri ayrı-ayrı xalqlara, azsaylı etnik qruplara qarĢı 

yönəltmək (məsələn, Vilnüs, Tbilisi, Bakı hadisələri), eləcə də 

daxili siyasi mübarizə gediĢində onlardan bəzi siyasi partiyalara 

qarĢı təzyiq vasitəsi kimi faydalanmaq (1991-cı və 1993-cü illər 

Moskva hadisələri) praktikalarını hüquqi müstəviyə keçirmək 

cəhdidir. Nə vaxtdan bəridir Rusiyanın subyektlərindən birində 

- Çeçen Respublikasında müharibə aparan hərbiçilərə də bu 

sənədlə müəyyən hüquqi statusun verilməsi gözlənilir. Çünki 

ordakı əməliyyatlarda Daxili qoĢunların deyil, məhz Müdafiyə 
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nazirliyinə tabe nizami hərbi birləĢmələrin iĢtirak etməsi faktı 

artıq həm Rusiyanın özü, həm də bütün dünya ictimaiyyəti 

üçün çoxdan sirr deyil.   

Xüsusi xidmət orqanlarının gücləndirilməsi SSRĠ-nin 

süqutundan sonra xeyli zəifləmiĢ və pərakəndə vəziyyətə 

düĢmüĢ kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat orqanlarını (1991-ci ildən bu 

yana keçmiĢ DTK yeddi müstəqil struktura parçalanmıĢdı) 

əsaslı Ģəkildə möhkəmləndirmək, maddi-texniki bazalarını 

müasir dövrün tələblərinə uyğun yeniləmək kimi baĢa düĢülür. 

Ölkə sərhədlərindən çox uzaqlarda özlərinə “isti yuva salmıĢ 

beynəlxalq terrorçular”la mübarizə iĢində dövlət bu orqanların 

operativ fəaliyyətinə çox arxalanır. Hadisələrin bu yöndə 

inkiĢafı isə həmin terrorçularla yanaĢı, ilk növbədə, Rusiya 

Federasiyası ilə həmsərhəd keçmiĢ postsovet respublikalarına 

da yaxĢı heç nə vəd etmir. Çünki məhz bu dövlətlərin 

ərazilərində rezidentlər özlərinin ĢaxələnmiĢ agentura 

Ģəbəkələrini yaratmağa çalıĢacaq, müxtəlif açıq-gizli 

görüĢlərini təĢkil etməyə can atacaq, lazım gəldikdə isə xarici 

ölkələrə spesifik yardımlar da göndərəcəklər. Heç kimə sirr 

deyil ki, keçmiĢ SSRĠ respublikalarında xüsusi xidmət 

orqanlarının bir çox köhnə əlaqələri bu günlərə qədər hələ də 
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qorunub saxlanmıĢdır və onlardan yararlanmaq yenilərini 

yaratmaqdan daha asandır.   

Millətçilik və ekstremizm. Ölkədə yaranmıĢ gərgin 

kriminal vəziyyətdən istifadə edərək növbəti dəfə baĢ 

qaldırmağa çalıĢan müxtəlif marjinal qüvvələrin, yəni çoxsaylı 

“izm”lərin sayını artırmaq da mümkündür: antisemitizm, 

Ģovinizm, neofaĢizm, barkaĢovçular, limonovçular, skinxedlər 

və b. Cəmiyyətin müəyyən hissəsində mövcud əhval-

ruhiyyənin göstəricisi kimi, bu üzdəniraq qruplar sıralarını daha 

da artırmaq, təbliğatlarını geniĢləndirmək üçün münbit Ģəraitin 

yarandığını gözəl baĢa düĢür, müvafiq dövlət strukturlarının 

həddən artıq loyal münasibətini görüncə, daha da azğınlaĢırlar. 

Dövlət daxilində bəzi dairələr isə geniĢ sosial, maliyyə, ideoloji 

bazaya malik olmayan bu qüvvələrdən, deyəsən, yenə də bəzi 

qrupdaxili maraqlarına uyğun istifadə etməyə çalıĢırlar. 

Son zamanlar Moskvada və ölkənin digər regionlarında 

“OMON”un postsovet respublikalarından olan mühacirlərə, o 

cümlədən soydaĢlarımıza hücumları, sonu qətlərlə bitən faciəli 

hadisələr yada düĢür. Əslində, “OMON”çular kimlərdir? Rəsmi 

güc strukturlarının yuxarıda adını çəkdiyimiz marjinal-

ekstremist hissəsi. Yəni, həmin ekstremist və millətçilik 
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medalının əks tərəfi. Onların vasitəsi ilə bu vaxtadək qeyri-

slavyan millətindən olan insanlara qarĢı dəfələrlə qanunsuz 

əməllər, əslində ağır cinayətlər törədilib. 2003-cü ildən etibarən 

miqrasiya kartlarının tətbiqi ilə əlaqədar bu qanunsuzluqların 

kəsiləcəyinə, yaxud heç olmasa azalacağına ümid etmək isə bir 

qədər sadəlövhlük olardı (miqrasiya ilə məĢğul olan yüksək 

rütbəli dövlət məmurları bir daha belə halların baĢ 

verməyəcəyinə söz versələr belə). Odur ki, Azərbaycan 

Respublikasının aidiyyətli dövlət orqanları, müvafiq nazirlik və 

komitələr, eləcə də Rusiya Federasiyasındakı Azərbaycan 

səfirliyi diaspora təĢkilatları ilə birlikdə kompleks tədbirlər 

həyata keçirməyincə, yəqin ki, ġimaldan gələn faciəli 

xəbərlərin sayı yaxın gələcəkdə azalmayacaq.   

Lakin baĢqa ümid yerimiz daha vardır. Orta əsrlərdə 300 il 

ərazisində azsaylı xalqların birinin əsarəti altında yaĢamıĢ, 

indinin özündə də vətəndaĢlarının kifayət qədər böyük hissəsi 

qeyri-slavyan millətlərin nümayəndələri olan, yaxın keçmiĢində 

isə alman millətçilərindən böyük məhrumiyyətlər görmüĢ və 

onlarla müharibəni məhz həmin azsaylı millətlərin köməyi ilə 

qalib gəlmiĢ bir cəmiyyətdə millətçi-ekstremist qüvvələr 

hansısa ciddi sosial dayağa malik ola bilməzlər. Müvəqqəti 
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çətinliklər olsa belə, Tolstoyu, Çaykovskini, Repini yetiĢdirən 

böyük rus xalqı belə baĢıpozuq qrupların ardınca getməyəcək, 

zənnindəyik. 

Bir Ģey aydındır ki, 2002-ci ilin oktyabr ayında baĢ vermiĢ 

terror hadisəsindən sonra Rusiya Federasiyasının həqiqətən 

yeni təhlükəsizlik konsepsiyasına ehtiyacı vardır. Belə ki, 

həmin faciə istər rəsmi dövlət strukturlarında, istərsə də 

vətəndaĢ cəmiyyətində bir sıra ciddi problemləri aĢkarladı. 

Ġdarəetmə orqanlarında köklü dəyiĢikliklər aparmadan, 

millətlərarası münasibətlərdəki gərginliyi aradan qaldırmadan, 

ölkədə bütün səviyyələrdə (həm federal, həm də regional) 

demokratik institutların formalaĢması prosesini 

tamamlamadıqca, nəhayət, yeni tərzdə düĢünən, iĢləyən və öz 

merkantil maraqlarını güdənləri deyil, qəlibləĢmiĢ 

stereotiplərdən uzaq, həqiqi vətənpərvər insanları fəaliyyətə 

cəlb etmədən həmin problemlərin öhdəsindən gəlmək çox çətin 

olacaq. Ümid etmək lazımdır ki, yeni sənədin qəbulu məhz bu 

məsələlərin həlli istiqamətində irəliyə doğru ciddi addım 

olacaqdır. 

                                                                                                                             

2003 
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Bir ĠĢığın zərrəsiyik! 

 

YaxĢı yadımdadır, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya 

fakültəsində Orta əsrlərin klassik poeziyasından dərs deyən 

müəllimlərimiz sufilik təriqətindən danıĢarkən, onun 

mahiyyətini hamı nədənsə təqribən eyni sözlərlə izah edirdi: 

bütün kainatın yaradıcısı ümumi Küll, parlaq ĠĢıq mənbəyidir. 

Ġnsanlar dünyaya gələrkən, həmin ĠĢıq mənbəyindən ayrılır, 

müstəqil yaĢamağa baĢlayır, həyatı boyu inkiĢaf edərək ġəriət, 

Təriqət, Mərifət mərhələlərindən keçir və nəhayət, Həqiqətə 

yetiĢərək, yenidən həmin Küllə, ĠĢığa qovuĢurlar. Orta əsrlərdə 

sufilərin həyat fəlsəfəsi qısaca bundan ibarət olub. XXI əsrin 

əvvəllərində həyatın dolanbac yolları məni yaĢadığımız 

günahkar dünyanın müxtəlif yerlərinə, yaxın-uzaq guĢələrinə 

atanda, ən müxtəlif insanlarla (akademiklərdən, xalq 

artistlərindən, əmək qəhrəmanlarından tutmuĢ, həyatın dibində 

yaĢayanlara, daha doğrusu sürünənlərə qədər) görüĢdürəndə, 

nədənsə, çox zaman sufiliyin həmin dünyagörüĢü yadıma 

düĢürdü. Gördüklərim məndə belə bir qəti inam yaratmıĢdı ki, 

müasir zəmanəmizin bir çox görkəmli, həm də “görkəmsiz” 
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Ģəxsiyyətləri sufilərin neçə yüz il bundan əvvəl qoyduqları 

yolla gedir, onların mənəvi-əxlaqi, estetik normalarının 

daĢıyıcılarına çevrilirlər. Əcaba, bu nə deməkdir? Günü bu gün 

də ətrafımızda qədim sufilər yaĢayırlar, yoxsa sufilik sadəcə 

bütün zamanlarda ətraf gerçəkliyin ən düzgün və ən müasir 

dərki olmuĢdur? Birmənalı cavab vermək çətindir! 

Rusiya Federasiyasında yaĢadığım və ictimai fəaliyyətlə 

məĢğul olduğum zamanlar gördüyümüz iĢlərin xarakteri belə 

idi ki, zaman-zaman burdakı azərbaycanlıların ən müxtəlif 

zümrəyə, peĢəyə, dünyagörüĢə, savada məxsus nümayəndələri 

ilə görüĢür, müəyyən mövzular ətrafında diskussiyalar aparır, 

onların və yerli elm, mədəniyyət xadimlərinin iĢtirakı ilə 

mədəni-kütləvi tədbirlər keçirirdik. Sonra cəmiyyətimizin illik 

hesabatlarında yazırdıq ki, belə tədbirlər Azərbaycan və Rusiya 

xalqları arasında əlaqələrin yaxınlaĢmasına yardım edir, bu 

ölkədə daimi və müvəqqəti yaĢayan soydaĢlarımızın həmrəylik 

əhval-ruhiyyəsini yüksəldir, nəhayət, diaspora quruculuğu 

prosesini daha da aktivləĢdirir. 

Bu yazılanlar tamamilə həqiqətdir. Təkcə Moskva 

Ģəhərində Azərbaycan icmasinin toplaĢıb, hər il elliklə Novruz 

bayramını qeyd etməsini xatırlatmaq kifayətdir. Bilsəydiz ki, 
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belə məclislərdə bir-birinə tamam yad insanlar necə asanlıqla 

tanıĢ olub yaxınlaĢırlar? Məsələn, hansısa ağır qutunu qaldırıb, 

harasa aparmaq lazımdır və Svetlana xanım (tibb elmləri 

doktoru, professor və belə məclislərin bir nömrəli təĢkilatçısı) o 

tərəf-bu tərəfə baxıb, heç özünün də tanımadığı iki nəfər 

azərbaycanlı balasını haylayır. Bir-birini tanımayan həmin 

gənclər bir göz qırpımında qutunu götürüb, lazımi yerə aparırlar 

və qayıdanda artıq nə vaxtdan bəri tanıĢ olan insanlar təki 

danıĢıb gülürlər. 

Bütün bunlarla yanaĢı, belə insanlarla görüĢlərin, bu tip 

tədbirlərin hər birimiz üçün daha bir əhəmiyyətli cəhəti vardı 

ki, o heç zaman heç bir yazılı hesabatlara düĢmürdü. Belə 

görüĢlərdən sonra insanda qəribə bir qurub-yaratmaq, kiməsə 

yaxĢılıq etmək həvəsi oyanırdı. Sən özünü ruhən daha yüksək 

pilləyə ucaldığını bütün vücudunla, bütün hüceyrələrinlə hiss 

edirdin. Yalan, riyakarlıq, paxıllıq, yerlibazlıq, əliəyrilik və 

digər bu kimi iyrənc insan xislətləri sənə həddən artıq 

ürəkbulandırıcı görünürdü. Ġnsan həm özü paklanır, həm də 

bütün ətrafdakıların paklanmasını ürəkdən arzulayırdı. Hansı 

dövrdə, hansı quruluĢda yaĢadığını sanki birdən-birə 

unudurdun. Çünki insanlar arasındakı qarĢılıqlı münasıbətlərdə 
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bütün dövrlər, bütün quruluĢlar üçün dəyiĢməz olan, nəyləsə 

satın alınması, yaxud əvəzlənməsi mümkünsüz dəyərlər – 

Vicdan, Həqiqət, Ədalət, Əxlaq, Ġnam ön plana çıxırdı. 

Heç vaxt yadımdan çıxmaz, bir dəfə məĢhur yazıçımız, 

filologiya elmləri doktoru, professor Çingiz Hüseynovla 

telefonla danıĢmıĢdıq ki, onun “Direktoriya Ġqra” adlı yeni 

çapdan çıxmıĢ kitabını Moskvanın kitab mağazalarından birinin 

arzusu ilə (bu haqda həmin mağazanın rəhbərliyi ilə əvvəlcədən 

danıĢıb razılaĢmıĢdım) ora çatdırmalıyıq. Əgər istəyirsə, o da 

bizə qoĢula bilər. Çingiz müəllim böyük həvəslə razılığını 

bildirmiĢdi. Çünki, o zamanlar kitab üçün heç bir qonorar 

verilmirdi. Əvəzində nəĢr olunmuĢ məhsulun müəyyən faizini 

müəllifə pul yerinə təqdim edirdilər ki, satıb özünə götürsün. 

Çingiz müəllimdə də həmin kitabdan xeyli nüsxə qalmıĢdı. 

Durub qapı-qapı düĢmək, yəni kitab mağazalarını bir-bir gəzib 

hamıya öz kitablarını təklif etməyi isə ziyalılığına sığıĢdırmırdı, 

əlbəttə. Bu iĢi onun yerinə diaspora təĢkilatımız görmüĢdü və 

gizlətmirəm, bu maraqlı Ģəxsiyyətlə növbəti dəfə görüĢməyimə, 

eyni zamanda Moskvanın məĢhur kitab mağazalarından birinin 

rəhbərliyini Azərbaycan xalqının tanınmıĢ ziyalı oğlu ilə tanıĢ 

edəcəyimə həm sevinir, həm də qürurlanırdım. KeçmiĢ Ġttifaqın 
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dağılmasından sonra keçən dövr ərzində bu Ģəhərdə yaranmıĢ 

bir neçə nəslin həddən artıq “müasir” nümayəndələri biz 

azəriləri, açığını demək lazımdır ki, inkiĢafdan, elmdən, 

mədəniyyətdən uzaq bazar alverçiləri kimi tanıyırdılar.    

GürüĢ vaxtı yetiĢəndə Çingiz müəllim gəlib çıxdı, amma... 

Amma gözlərimə inana bilmirdim. O, elə bir geyimdə idi ki, 

yazıçı və professordan daha çox hansısa veteran idmançıya 

oxĢayırdı: baĢında idmançı papağı, əynində plaĢ malından 

idmançı gödəkçəsi, belində də orta məktəb Ģagirdlərinin 

gəzdirdikləri aĢırma çanta. Yadımdadır, mən hər ehtimala qarĢı 

ehtiyatla soruĢdurdum ki, o, kitab mağazasına getməyə 

hazırdımı? Çingiz müəllim tamamilə sakit tərzdə cavab verdi 

ki, tam hazırdır və sualımdan bir qədər təəccübləndi də. Naəlac 

qalıb yığıĢdım və beləcə gedib kitabları mağazaya verdik, tez 

də qayıdıb gəldik (halbuki, müəyyən hazırlıq görmüĢdüm, 

Çigiz müəllimi mağaza kollektivinə tanıtmaq üçün əməlli-baĢlı 

çıxıĢ da hazırlamıĢdım, amma hər Ģey boĢa getdi). Bu hadisə 

uzun müddət beynimi və hisslərimi narahat edən hadisələrdən 

biri oldu və indi də elədir. Görəsən, nədən? Həqiqətənmi insan 

üçün xarici görünüĢ, maddi aləm bu qədər əhəmiyyətsizdir? 

Bəlkə insan daxilində qurub yaratdığı özəl dünyasında 
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yaĢayanda real dünyanın onun haqqında nə düĢünəcəyinin 

fərqinə varmır? Bəlkə həmin insan yox, biz – bütün rəsmi 

davranıĢ, ədəb-ərkan qaydalarına qeyd-Ģərtsiz əməl edən, 

çoxdan formalaĢmıĢ stereotiplərlə yaĢamağa üstünlük verən 

ətrafdakılar düzgün yaĢamırıq? Axı, bir zamanlar Don Kixot da 

haqq-ədalətin, xeyirxahlığın qələbə çalması uğrunda döyüĢə 

atılanda, ətraf aləm onu baĢdan xarab hesab edirdi. 

BaĢqa bir həmvətənlimiz – sovet dönəmində uzun illər 

“Ġdarəolunan Kosmik UçuĢların Qəbulu üzrə Dövlət 

Komitə”nin sədri vəzifəsində çalıĢmıĢ general-leytinant, Sovey 

Ġttifaqı Qəhrəmanı Kərim Kərimov da eynilə bu cür maraqlı və 

bəzilərinə qəribə görümə biləcək xarakteri ilə yaddaĢıma həkk 

olub. Ġlk baxıĢdan rəsmi və həddən artıq quru görünən bu 

təkrarolunmaz Ģəxsiyyətə bir zamanlar o qədər aludə olmuĢdum 

ki, qarĢıma mütləq haqqında əhatəli yazı yazmaq məqsədi 

qoymuĢdum və 1997-ci ildə, 80 illik yubileyi ərəfəsində 

nəhayət məqsədimə çatdım. Qəribədir ki, ümumi 

məclislərimizin birində onunla məhz bu məqsədlə görüĢmək 

istədiyimi bildirəndə, düĢündüyümün əksinə olaraq, o dəqiqə 

razılıq verdi (açığı, düĢünürdüm ki, bəzi “yüksək intellektli” 

vəzifə sahiblərimiz kimi, o da yəqin əvvəlcə özünü dartacaq, 
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xeyli nəm-nüm edəcək və yüz xahiĢ-minnətdən sonra bəlkə 

razılaĢdı). Nəinki sadəcə razılıq verdi, üstəlik, evlərinə ən qısa 

və asan yolu izah edib, balaca kağız parçası üzərində mini-

sxem də çəkdi. Yazı ilə əlaqədar hər dəfə evlərində olanda isə 

(onun evini müxtəlif mükafatlarla, hədiyyələrlə dolu balaca 

muzey də adlandırmaq olar) məni liftin qarĢısında qarĢılayır, 

qapının kandarında üst geyimimi əlimdən alıb asılqandan 

asırdı. Sonra da müxtəlif otaqlara müĢayət edərək, marağıma 

səbəb olan hər Ģey haqqında bütün təfərrüatı ilə danıĢırdı. Onun 

bir çox hərəkətlərində, ətrafdakı maddi sərvətlərə 

münasibətində qəribə bir laqeydliyi açıq-aĢkar müĢahidə etmək 

mümkündü. 

Bu insanın necə maraqlı və zəngin həyat yolu keçməsini 

xatırlatmaq, yəqin ki, yersizdir. Onun çatdığı bir çox zirvələrə 

bizim xalqın hər hansı digər nümayəndəsi, güman ki, hələ uzun 

müddət çata bilməyəcək. Özü isə bütün bunlar haqqında həmiĢə 

qəribə soyuqqanlıqla danıĢırdı. Sanki o, bütün vücudu ilə 

həmsöhbətinə çatdırmaq istəyirdi ki, bu uğurlar, mükafatlar, ad-

san ola da bilərdi, olmaya da. Bütün bunlar Ģəxsən onun baĢına 

gəlib, lakin bir baĢqasının da taleyinə yazıla bilərdi. O zaman, 

yəqin ki, Kərim müəllim adi bir insan taleyi yaĢayacaqdı və 
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bununla o, yenə də elə indiki Kərim Kərimov xarakterli insan 

olaraq qalacaqdı. Ən baĢlıcası odur ki, həyatını halal 

zəhmətinlə yaĢayıb baĢa vurasan, qalan məsələr ikinci 

dərəcəlidir. Bu sözlərin heç birini o Ģəxsən mənə söyləməyib. 

Onları mən Kərim Kərimovun hər hansı təĢviĢdən, 

narahatlıqdan, cılız hisslərdən və merkantil arzulardan uzaq, 80 

yaĢında körpə uĢaq üzü qədər təmiz, səmimi simasından 

oxumuĢam. 

Bura qədər yazılanları oxuyan diqqətli oxucu yəqin 

düĢünür ki, görəsən müəllif xüsusi həssaslıqla təsvirini verdiyi 

qəribəliklərlə bizləri hansı nəticəyə gətirmək istəyir? Doğrudan 

da, görəsən mən qeyri-adi nəsə demək istəyirəm, yoxsa bütün 

bunları maraqlı olsun deyə yazıram? Qoy bu suala hər kəs 

bildiyi cavabı versin. Öz tərəfimdən yalnız onu əlavə etmək 

istəyirəm ki, hər hansı insan üçün kainatın yaradıcısı, ona 

yetiĢmə mərhələləri müxtəlif cür adlana bilər: Allah, Boq, 

Budda və ya ġəriət, Təriqət, Mərifət və s. Məncə, əsas bu deyil. 

Əsas odur ki, həmin o Yaradıcı, o əbədi ĠĢıq mənbəyi mütləq 

mövcud olsun və insan ona can atmağa çalıĢsın. Qoy hərə öz 

tutduğu cığırla getsin. Bəzən çaĢsın, büdrəsin, yıxılsın. Amma 

bizim hamımızı son nəticədə mənəviyyat və ruh yüksəkliyi 
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pilləsinə qovuĢduracaq həmin yoldan dönməyək, ucalığa doğru 

addım-addım olsa da irəliləyək. Bu zaman bir də ətrafımıza 

baxıb görəcəyik ki, sən demə bu yolun xeyli yolçusu varmıĢ. 

Biz burda bəzən gündəlik həyatda olduğu kimi özümüzü yalqız 

hiss etməyəcəyik. Bundan sonra müasir kompüter və sürət 

əsrində vicdanla yaĢamaq, çətinliklərə sinə gərmək və xeyrin 

Ģər üzərində qələbə çalacağına inanmaq bizlər üçün xeyli 

asanlaĢacaq. 

Bəli, inanmaq! Bu, çox vacibdir. Adı-soyadı keçən əsrin 

dərinliklərində itib-batmıĢ müdrik insanlardan biri demiĢdir ki, 

güclü inam ürəyə keyfiyyətli sürtkü yağı mühərrikə göstərdiyi 

təsiri göstərir. Bu məsəli yalnız dəqiq elmlərin həqiqiliyini 

qəbul edən, humanitar fənlərə barmaqarası baxan bir qrup 

insanlarımıza yuxarıda sadaladığım mənəvi-ruhani arqumentlər 

daha anlaĢıqlı olsun deyə gətirdim. 

Hamıya uğurli yol arzulayıram! 

2004
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