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Vətənpərvər azərbaycanlılara həsr olunur 

 

Tarix 

 

Azıx mağarası Kiçik Qafqazın cənub-şərqində, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin 

Fizuli rayonunda Quruçayın yaxınlığında, 800 metr yüksəklikdə yerləşir. 

Mütəxəssislər onu paleolit dövrünün aşel zamanına aid edirlər. Buradan tapılmış 

hominidin alt çənə sümüyünün 350 min il yaşı var... 

 

Rəvayət 

 

Azıxın tapılması haqqında bir rəvayətdə deyilir ki, mağaranı keçi otaran Xəlil və 

Zəlil adında iki qardaş tapıb. Onlardan biri keçilərinin itdiyini görür və onu 

axtarmağa başlayır. Birdən eşidir ki, təpəlikdən keçi səsi gəlir. O, təpəyə çıxır, 

amma keçini tapmır. Fikir verir ki, keçinin səsi yerin altından gəlir. O, təpəliyin hər 

tərəfini axtarır və kol-kos basmış mağara girişini tapır. Mağaraya girir. Səs gələn 

tərəfə gedir. Keçi mağaranın o biri başından çıxır. Çoban da onun arxasınca. 

Beləliklə, dünyanın ən qədim insan məskənlərindən olan Azıx mağarası tapılır... 

Başqa bir rəvayətdə isə deyilir ki, anatomiya müəllimi Quruçay vadisindəki 

kəndlərdən birində dərs deyirmiş. Özü başqa kənddə yaşayırmış və hər səhər 

məcbur olub şagirdlərinin yanına tələsirmiş. Bir qarlı günün səhəri çovğuna düşür, 

yolu azır və daldalanmaq üçün kahaya girir. Kahada o, təsadüfən kəllə sümüyü 

tapır. Fikirləşir ki, növbəti dərsdə uşaqlara insan kəlləsinin quruluşu barədə 

məlumat versin. 

Kəlləni məktəbə gətirir. Dərs keçməyə başlayır. Kəllə təsadüfən uşaqlardan birinin 

əlindən yerə düşür, bir neçə yerə parçalanır. Həmin gecə günahkar uşaq havalanır 

və ömründə bir dəfə də görmədiyi kahaya qaçır. Növbəti günü onu kahadan 

tapırlar. Müəllim kəllənin müqəddəs olduğunu anlayır, onu yerinə qoyur. Bu 

barədə rayon qəzetində bir yazı dərc olunduqdan sonra paytaxt alimləri həmin 

bölgəyə axışır və kəllə sümüyünün qədim insana məxsus olduğunu sübut edir... 
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Ehtimal 

 

Azıx mağarası barədə roman yazdığımı eşidən ziyalı qardaşlarımdan biri mənə 

qəribə söz dedi: «Yəqin, romanda sübut edəcəksən ki, orada tapılmış çənə sümüyü 

azərbaycanlıya məxsusdur...» 

Təsəvvür edirsiniz!? Eramızdan 350 min il əvvəl... özü də azərbaycanlı?  

 

Start 

 

Səhər o yoxa çıxmışdı... 

 

* * * 

 

Uşaqlıq dostum, hamımızın öyündüyü və gələcəyinə böyük ümid bəslədiyi 

İmranbəy Kaliforniyadan vətənə döndükdən sonra yoxa çıxdı və yalnız 15 ildən 

sonra onu gördüm, daha doğrusu, o özü məni tapdı. Necə gəlmişdi, niyə gəlmişdi, 

niyə, nə zaman yoxa çıxmışdı, heç kim bilmədi...Burası sonranın işi.  

İndi isə... 

Bəyim hey!!! 

Adı da qəribəydi, taleyi də, danışdıqları da... 

 

* * * 

 

Mühafizəçi gəlib dedi ki, məni qəribə bir adam axtarır. Üst-başı elə gündədir ki, 

mənim tanışım olmağına şübhə edir. Ona görə də içəri buraxmayıb. Mühafizəçi 

həmin adamı elə təsvir elədi ki, dərhal Kərim Nalə yadıma düşdü, amma o məni 

tanımırdı, tanımırdısa, deməli, adım da yadında qalmazdı. Onun özünün sağ olub-

olmaması da çayxana şairlərinin müzakirə mövzusu ola bilərdi. Onlar 
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həmkarlarının səfil həyatı, çölə düşməyinin səbəbləri barədə, yəqin ki, saatlarla baş 

sındırırdılar.  

Nəysə, axmaq bir vəziyyət idi. Hər halda, baxmağına dəyərdi. Marağım işləmək 

həvəsimə üstün gəldi, ayağa durub, mühafizəçinin göstərdiyi səmtə getdim, hətta 

fikirləşdim ki, bu yekəpər qarovulçunun bir balaca fəhmi və istedadı olsaydı, ya 

rəssam, ya da ortabab yazıçı ola bilərdi. 

Bu kim idi, nə istəyirdi? Doğrudan da mənim belə qəribə tanışım yox idi. Yəni 

mühafizəçinin təsvir elədiyi kimsəni və ona oxşarını tanımırdım.  

Mühafizəçinin müşayiətilə qapıya doğru gedə-gedə bu qəribə adam barədə 

fikirləşirdim, yaddaşımı qurdalayırdım. İlk ağlıma gələn bir fizik dostum oldu. O, 

öncələr təbiət hadisələrilə məşğul olmuşdu, dünyanın bir gün dağılacağını qəti 

yəqin eləmişdi və çox istəmişdi ki, dünya bacardıqca tez dağılsın, yerlə-yeksan 

olsun, onu istəməyənlərin hamısı bir gecənin içində zəbun olsun, o dünyaya kəllə-

mayallaq getsin, amma onun bu arzuları çin olmamışdı. Bütün bunlardan bir şey 

çıxmadığına görə, həyat hadisələrinə girişmiş, dünyanı dəyişmək eşqinə düşmüşdü, 

axırda onun bu niyyəti də fıs çıxmış və bu qənaətə gəlmişdi ki, ən yaxşısı torpağın 

altı ilə məşğul olmaqdı. Əzəl-axır hamımızın son dayanacığımız oradı və heç 

şübhəsiz bir gün o dediyi olacaq, ona görə də indidən orada özünə yer eləmək pis 

olmazdı.  

Fizik dostumun bu şirin söz-söhbətinə olsa-olsa boş-bekar kənd arvadları, bir də 

huşunu tamam itirmiş və xəyalları o biri dünyada fırlanan qoca kişilər inana 

bilərdi. Onlardan biriylə təzəcə görüşmüşdüm. Kənddə yaxın qonşumuz olmuşdu, 

öncələr ermənilərin ünvanına yağlı söyüşlər yağdırardı, özümüzünküləri də o ki var 

söyərdi, danlayardı, işğal altında olan yurdunu fikirləşərdi, «kəndimiz gözlərimdə 

öləcəm» - deyərdi, vaysınardı. Amma indi heç kimi tanımırdı, tanrı ona bu 

xəyallarını da çox görmüşdü və indi doğma yurdunu xatırlamırdı, kəndi gözlərinin 

yaddaşından silinmişdi... 

Lənət şeytana! Şeytan kimi azdırmır ki...İstəsə çoxlarını dağa-daşa salar, sonra da 

aparıb dünyanın o başına çıxarardı. İndi, yəqin, fizik dostumu da gətirib mənim 

qapıma çıxarmışdı. O, müvazinətini saxlayan adamlardan deyildi, dəmdəməkinin 

biriydi. 

Bu cür adamların fikirləri kimi, saçları da dağınıq olur, üst-başlarından səliqəsizlik 

yağır. Yaşasın harmoniya! Belələrinin düşüncəsinə görə, səliqəsizlik və 

intizamsızlıq onların özlərinə də, peşələrinə də ətrafın hörmətini artırır. Hamı elə 

fikirləşir ki, səliqəsizlik işin çoxluğu və adamın sadəliyilə bağlıdır.  
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İndi o, burdan çox-çox uzaqlarda, dumanlı Albion deyilən bir məkandaydı. Güman 

ki, həmin ölkədə adamlar səliqəsiz geyinir və saçlarını daramırdılar. Düzünə qalsa, 

qızı ingilisə ərə getdiyinə görə bütün ailə üzvləri İngiltərəyə köçmüş və indi 

London ətrafındakı hansısa xırda bir qəsəbədə yaşayırdılar. Yəqin ki, ingilissayağı 

geyindiklərinə və yaşadıqlarına görə həmvətənləri qarşısında öyünürdülər.  

Dostum vətəndə olanda, yəni əli fizikadan və fəlsəfədən üzüldükdən sonra qızıl 

axtarmağa girişmişdi, daha doğrusu, ömrü boyu hansısa mifik xəzinə barədə 

xəyallar qurmuşdu və birdən-birə varlanmaq fikrindəydi, amma bu ona nəsib 

olmamışdı, hətta bir neçə dəfə konkret ərazilərdə qızıl axtarsa da, çaylaq 

daşlarından başqa bir şey tapa bilməmişdi. O, yığdığı bər-bəzəkli çay daşlarından 

gözəl imarət ucalda bilərdi, heyf ki, dərin ağlı və istedadı olmadığı kimi, memarlıq 

məharəti də yoxuydu. Gələcəyə və xəzinəyə olan ümüdsüzlük onu erkən 

qocaltmışdı və indi London yaxınlığındakı qəsəbədə kiçik bankda, yaxud böyük 

bankın xırda filialında işləyirdi, günlərini pullarla birgə sayırdı. Dostlara yazdığına 

görə, bankda pul dəstələyirdi. «Elə bilin ki, ölmüşəm, ancaq cənnətə düşmüşəm». 

Sözə bax e... Onun elektron məktublarından bu cür şən ifadələr oxumaq olurdu. 

Belə demək mümkünsə, o, arzusuna çatmışdı, xəzinənin üstündə oturmuşdu. 

Əslində isə xəzinə onun deyildi və bir zamanlar xəyalında qurduqlarına bənzəyirdi, 

xəzinəni tapırdı, hərçənd ona yaxınlaşa bilmirdi. İlğımlar onu yorurdu, 

qarabasmalar qarabaqara izləyirdi. Nəysə, fikrim bir az qarışdı, deyəsən, ona görə 

də mətləbə qayıdaq. 

Sinif yoldaşdlarımdan, uşaqlıq dostlarımdan başını bu cür sarsaq işlərə qatan elə 

bir adam tanımırdım. Həyat o qədər ciddiləşmişdi ki, ona yuxarıdan aşağı baxanları 

uçuruma yuvarlayırdı, aşağıdan yuxarı baxanları zirvələrə qaldırırdı. Qürur yox, 

qürursuzluq dəbdəydi. İndi «ən varlı adam borcu olmayandır» deyimi Quran ayəsi 

kimi insanların qafasında dolaşırdı. 

- Bəlkə məni səhv salıb, - deyə uzun, yarıqaranlıq dəhlizdə addımlaya-addımlaya 

mühafizəçidən soruşdum. 

- O, sizi yaxşı tanıyır, - mühafizəçi əminliklə dedi, - harada doğulduğunuzu da, 

neçə yaşınız olduğunu da, ata-ananızın adını da bilir. Ümumən bütün həyatınızı və 

şəcərənizi mənə danışdı. Sizin barənizdə çox şey bilməsəm də, bəzi hadisələrdən 

xəbərdaram. Kitablarınızı oxumasam da, yazıçı olduğunuzu bilirəm. O, sizi dəqiq 

tanıyır. Özü də getmək fikri yoxdur. Mən onu qovmaq istədim, ancaq yerindən 

tərpənmədi. Xətrinizə dəyməsin, sümük gözləyən itlərə bənzəyir. 

Mühafizəçinin son sözləri, təbii, xətrimə dəymədi, amma marağımı da azaltmadı. 
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Birdən ağlıma gəldi ki, bu, olsa-olsa, çoxdan şairliyin və adamlığın daşını atmış 

köhnə avara tanışdır, yəqin araq gillətmək üçün qəpik-quruş axtarır. Bax, onda 

qanım qaraldı. İstər-istəməz əlimi cibimə saldım və iri əskinasları çıxarıb sol 

cibimə qoydum, sağ cibimdə isə qəpik-quruş qaldı. Bu cür adamlar asanlıqla əl 

çəkən deyillər, lazım gəlsə, zarafata salıb adamın cibini də yoxlayarlar. 

Yaman yerdə ilişmişdim. Təzəlikcə işlərimi sahmana salmışdım, məşhur 

agentliklərin birində işə düzəlmişdim. Yazmağı da zorən tərgitmişdim. Çünki kitab 

alan və oxuyan yox idi. Kitab heç kimə lazım deyildi. Hətta mənim ailə üzvlərimə 

də. Ona görə də Tanrının ilahi eşq üzrə mütəxəssisləri sayılan mələklərlə də aram 

yoxuydu, hərdən qapımı döyəndə onları acılayıb qovurdum. Onlar da bir müddət 

məni ələ almağa çalışırdılar, hətta qılığıma da girirdilər, yorulandan sonra isə əl 

çəkirdilər. Bu əlçəkmənin də müvəqqəti olduğunu bilirdim, çünki mələklərin bir-

iki lələyi üstümə yapışıb qalmışdı, hərdən onların sürüşkən tükləri və qoxusu 

burnuma dəyirdi, yazmaq həvəsimi şirnikləndirirdi... 

Qapıya çatdıq və mən qapıya bərkidilmiş monitora diqqətlə baxdım. Çöldə 

tanımadığım əcaib-qəraib, üzü tüklü, saqqallı, nimdaş paltarlı bir adam 

dayanmışdı. Daha doğrusu, güman, o keçmişdə adam olmuşdu, yəni belə bir 

statusa malikiymiş, indi sərgərdanın birisiydi. Bəlkə də mən onunla təsadüfən 

«Avara, cənab-92, bir də mən» adlı hekayəyə bənzər məqaləmi yazanda tanış 

olmuşdum, amma sifəti və cizgiləri yadımda qalmamışdı, mələklər acıqlarından 

həmin cizgiləri götürüb aparmışdılar, yaddaşımdan oğurlamışdılar, ağlım başıma 

gələndən sonra qaytarmaq fikrindəydilər. Bir də ki, həmin sərgərdan indiyə kimi, 

çətin sağ qalardı, yəqin küçələrdə əl açıb dilənməkdən bezmişdi, indi Tanrı 

dərgahında oturub qonaqların çay puluna, yəni səxavətinə göz dikmişdi. 

Yadımdadır, həmin avara-dilənçiylə məqaləm jurnalda dərc olunanda çoxları 

heyrətlənmişdi, hətta bunun uydurma olduğunu düşünənlər də olmuşdu, amma 

insaflıları həqiqətə üstünlük vermişdilər. Qəribədir, bir müddət keçəndən sonra 

mən özüm də müsahibənin uydurma, yoxsa gerçək olmasını unutmuşdum, 

dilənçinin obrazı isə hələ də gözlərimin yaddaşındaydı.  

Mən monitordan boylanan adamı diqqətlə süzdükdən sonra mühafizəçinin üzünə 

baxdım, çiynimi çəkdim və başımı buladım. 

- Belə bir adam tanımıram, - dedim. 

Çöldə dayanan adam, sanki söhbətimizi eşitdi və: 

- Məni tanımadın eləmi, ay Qara Dadaşın oğlu, Qaçaq Dünyamalının nəvəsi... 

Eviniz də Quruçayın qırağında, Vəligildən bir az aşağıdaydı. Qonşun da 
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Tamaraydı. Ay Qara Dadaşın oğlu! Quruçayla evinizin arasında at arabası boyda 

tozlu-torpaqlı yol da vardı. Sel gələndə o çaydan nə qədər qoz-fındıq yığmışıq, 

ayağı yalın, başı açıq nə qədər quzu otarmışıq!? - Qısa fasilə yarandı. O, ümidlə 

məndən cavab gözləyirdi, xırdaca gözlərini monitora zilləmişdi. - Genə də 

tanımadın!?  

Təəccübləndim. O, məni doğrudan da tanıyırdı. Monitora diqqətlə baxdım, onun 

üzündə qələbə sevincini açıq-aydın sezdim.  

Qapını açıb çölə çıxdım... 

O, bayaq monitorda gördüyümdən də eybəcər idi. Dişləri tökülmüşdü, ucuz siqaret 

çəkənlərə oxşayırdı. Saç-saqqalı çallaşmışdı. Əynində əsgər gödəkçəsi, dizi 

sürtülmüş cins, ayağında altı və üstü para-para olmuş ket vardı. Deyəsən, mən onu 

hardasa görmüşdüm: yəqin zibillikdə eşələnəndə. Sonradan anladım ki, bu cür 

adamlar bir-birilərinə oxşayırlar. Ruhları yox, həyat tərzləri eynidir. 

Mən onu, o da məni başdan-ayağa qədər süzdü və öncə o dilləndi, daha doğrusu, 

bayaq dediklərini təkrar elədi: 

- Məni tanımadın eləmi, ay Qara Dadaşın oğlu, Qaçaq Dünyamalının nəvəsi, 

Tamaranın qonşusu, Natiqin, Həmidin sinif yoldaşı?! Ay səni! Bir qara sıpanız da 

vardı, axırda qatar vurdu, üç turbadan aşağıda. Hə, qatar vurdu, üç turbadan 

aşağıda... Bir eşşəyə görə dədən bütün rayonu məhkəməyə vermişdi, təsəvvür 

eliyirsən, bütün ölkəni qatar sürəni bütün ölkə axtarırdı. Tanıdın indi? Tanıdın? 

O, bu sözü bir neçə dəfə təkrar elədi, sanki yaddaşına arxayın deyildi. 

- Tanımadın!? Qırışmal! 

- Tanımadım, - dedim, amma ürəyimdə barmağımı dişlədim. Bu, İmranbəy idi. 

Mənim sinif yoldaşım. 

-Tanımazsan da, biz balaca adam, sən də ki, maşallah,- əli ilə boyumu ölçdü, - 

yuxarılarda. O dey orda... 

- Kənardan belə görünür, - dedim, - əslində mən xırda adamam.  

-Qəzetdə şəklini gördüm, dərhal tanıdım, tanıdım... soraqlaşıb tapdım. 

- Xeyir ola, sən kimsən, axı? - deyə xəbər aldım. 

- Qulağını bəri elə deyim. 
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Qulağımı onun ağzına yaxınlaşdırdım və boynuma alım ki, indicə burnuma pis bir 

iy vuracağını, burnumun pərlərini «sevindirəcəyini» düşündüm. Ancaq onun 

ağzından heç bir iy gəlmirdi. O iysiz adam idi, yəni qoxusuz adamlara bənzəyirdi. 

Bu tip adamlardan hər nə desən gözləmək olardı. Əvvəlcə üşəndim. Sonra yavaş-

yavaş özümə gəldim, sifətim duruldu, sanki öz-özümü güzgüdə görürdüm. 

- Həəə, tanıdım, - dedim, - deməli, sən... 

O, əli ilə ağzımı yumdu. Danışmağa imkan vermədi. 

- Sonra, sonra danışarıq, - dedi, - axşam bulvara gəl, «Azneft» meydanının tuşuna - 

yekə bayrağın altına. «Azneft»in tuşuna ha, ayrı yerə yox! - barmağı ilə məni 

inandırmağa çalışdı. Yaddaşımı yoxlayırdı, sanki... 

- Danışdıq, - dedim. 

O getdi. Yolu keçərkən az qala köhnə bir «Volqa»nın altına düşəcəkdi. O tərəfə 

adlayandan sonra dönüb mənə tərəf baxdı. Güldü, əlini yellədi. Yəni ki, görüşərik. 

«Görüşərik», - ürəyimdə dedim və işə qayıtdım.  

Geri qayıdarkən mühafizəçi üzündə bic bir ifadəylə soruşdu: 

- Deyəsən, tanıdınız onu? 

- Tanıdım, - dedim və dərindən köks ötürdüm. 

Mən onu tanımağına tanımışdım, amma ürəyimi şübhələr cırmaqlayırdı. Bu qədər 

Amerikada - okeanın o üzündə yaşayasan, dilini dəyişməyəsən. İmranbəy o qədər 

səlis danışırdı ki, onun uzun müddət Amerikada yaşamasına inanmağım gəlmirdi. 

Bəlkə də onun danışdıqları öz bildiyim kimi yadımda qalıb. Nəysə... 

Yox, deyəsən, məndən ayrılanda ingiliscə nəsə dedi. Mən onu sonradan başa 

düşdüm. «Ekzellənt», yəni əla... 

Mənsə əlavə edirəm: Əliyül əla. 

Siz də mızıldanırsınız: Hmm... 

 

* * * 
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İmranbəy, yəni mənim sinif yoldaşım, universitetin biologiya fakültəsini 

bitirdikdən üç il sonra Amerikaya köçdü. Buna səbəb məşhur Fulbrayt layihəsini 

udması oldu. Onun bu uğuru barədə mənə atası danışdı. Yağışlı bir gündə 

avtobusun basabasında sevinə-sevinə qulağıma dedi ki, İmranbəy Amerika 

dövlətinin hansısa mükafatını udub, tezliklə ora gedəcək, işləri düzələndən sonra 

onları da gəlib aparacaq. «Canımız qurtarar bu qaçqınçılıqdan» - dedi. 

İmranbəygilin ailəsi bir neçə ilə öncə qaçqın düşmüşdü və Keşlə tərəfdəki 

zavodlardan birinin həyətindəki damda yaşayırdı. Bir dəfə orda olmuşdum, 

darısqal otağıydı, qabağında taxta-tuxtadan mətbəx kimi bir şey də düzəltmişdilər. 

İşıq idarəsinin adamları onları yağır eləmişdilər, amma bir qəpik də ala bilmirdilər. 

Əlahəzrət status imkan vermirdi.  

Vaxtı ilə qurbağaların üstündə qəribə eksperimentlər aparan, bizi diksindirməkdən 

həzz alan İmranbəy, imam övladı (babası kəndin axundu idi) istədiyi fakültəyə 

daxil oldu və elmin daha yüksək fəzalarına qalxmaq, kainatın yaranmasında təkan 

rolunu oynayan canlıları axtarıb tapmaq üçün dünyanın o biri başına köçdü. 

Sonradan eşitdim ki, İmranbəy Kaliforniyada hansısa bir universitetin elmi 

laboratoriyasında işləyir və ora giriş qadağandır. Bu «qadağa», təbii ki, ata-

anasının Amerikaya köçmək arzusunu ürəyində qoydu. Mən elə düşünürdüm ki, 

yəqin o, nüvə laboratoriyasında çalışır və Nevada ştatında hər hansı nüvə silahı 

sınaqdan keçiriləndə istər-istəməz İmranbəyi xatırlayırdım.  

İndi o gəlmişdi, daha doğrusu günün-günorta çağı Bakının ortasında zühur 

eləmişdi. Onu illərlə gözləyən və gözləməkdən bezərək qaçqınlar qəbristanlığının 

bir küncünə sığınan ata-anasını «sevindirmək» istəmişdi.  

İmranbəyin ata-anası ağzıdualı adamlar idi. Bəlkə də Tanrının qəzəbindən 

qorxduqları üçün bir uşaqla kifayətlənmişdilər, amma hamının təəccübünə rəğmən 

oğlanlarının adını İmranbəy qoymuşdular. Bilmirəm, bəlkə də bu, onların hansısa 

şıltaq xasiyyətlərinin fəsadıydı, amma fakt faktlığında qalır. Kimlərsə də deyirdi ki, 

sovet höküməti gələndə Türkiyəyə qaçmış babalarının şərəfinə uşağın adına bir 

«bəy» sonluğu da artırıblar. Bəziləri Türkiyə məsələsini ortaya atanların saf 

niyyətinə şübhə edirdi. Onların fikrincə, həmin mərdimazar adamlar İmranbəyin 

ailəsini gözdən salmaq istəyirlər. Hətta bu barədə Mərkəzi Komitəyə daşdan keçən 

anonimlər də yazıblar, onları çox çək-çevirə salıblar, nəticədə bir şey sübut edə 

bilməyiblər. Mən deyərdim ki, sübut eləmək istəməyiblər, hər halda, İmranbəyin 

babası axund idi, imamların uyuduğu müqəddəs şəhərdə təhsil almışdı, mahalda 

nüfuzlu adamlardan sayılırdı. Onun yazısına pozu yoxuydu, yazdıqları daşdan 

keçərdi. Hökümət belə adamın xətrinə dəymək istəməzdi. 
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Xülasə. İndi İmranbəy, eksperimentlər ustası, həkimi, loğmanı gəlmişdi və axşam 

məni görüşə çağırırdı. O, qulağıma elə bir söz demişdi ki, ağlım az qala çaşmışdı, 

keçmiş sinif yoldaşımın dəli olduğuna şəkk-şübhəm qalmamışdı. Amma həm də 

maraqlı bir söz söyləmişdi və həmin maraq məni istər-istəməz «Azneft»in tuşuna, 

bulvara aparıb çıxarmalıydı.  

Bakının ortasında, 21-ci əsrin təzə-təzə tüğyan elədiyi bir zamanda hominidin 

hansısa bir zirzəmidə gizlənməsi ağlabatan deyildi, amma İmranbəy bunu elə 

inamla dedi ki, onun sözlərinin doğruluğuna şübhə eləmək düz olmazdı. Hər halda, 

keçmiş sinif yoldaşımıydı, kəndçimiydi. Ona görə də İmranbəyə inandım. 

Danışığındakı dəlilik əlamətlərini isə qulaqardına vurdum. Bəlkə ona görə ki, 

macəralar sorağındaydım, ona ac idim və mənəvi mədəmi doldurmaq 

fikrindəydim, axtarışdaydım.  

O, qulağıma qısaca bu sözləri demişdi: «Mən bəşəriyyətin atasını gizlətmişəm. 

İnanmırsansa, axşam bulvara gəl, Azneftin tuşuna. Azıxantropu - Azıxadamı gör!» 

Bəşəriyyətin atasını ha, anasını yox. Hamı ana sorağındadı, bu da ata axtarır. 

Əlbəttə, mən ona inanmaya bilərdim, uşaqlıqda sinif yoldaşım olmuş, indisə 

məcnun qiyafəsində gəzən bir insandan hər şey gözələmək olardı. Bəlkə mən özüm 

də bir qədər dəliləşmişdim, İmranbəylə bir kəndin bulağından su içməyim, bir 

kəndin torpağında gəzməyim, havasını udmağım da bu məsələdə az rol oynamırdı.  

Azıxadam İmranbəyin ağlına hardan girmişdi? Bəlkə hələ də uşaqlıq xatirəsilə 

yaşayır?  

Azıx mağarası kəndimizin yaxınlağındaydı. Bizi ora buraxmırdılar. Mağaranın 

ərazisi dəmir torla çəpərlənmişdi. Amma o çəpərin bəzi yerləri bizim ayağımızın 

altında əzilib getmiş, yola çevrilmişdi. Biz tez-tez quzularımızı ora otarmağa 

aparırdıq. Çəpərlənmiş ərazidə ot çox olduğundan quzuları ora buraxırdıq. Ata-

analarımız sovet sədrinin şikayətlərini qulaqardına vururdular. Onlar hardan 

biləydilər ki, «bəşəriyyətin atasının olduğu yeri» bu qədər urvatsız eləmək olmaz.  

Hərdən gözdən oğurlanıb, mağaraya girirdik, oranı ələk-vələk edirdik, amma 

suxurlardan, daş parçalarından və sür-sümükdən başqa heç nə tapmırdıq. 

Mağaradan rütubət iyi gəlirdi. Evdə bizi qorxuzurdular ki, mağaraya girməyək, 

orda şər ruhlar var və o şər ruhlar uçan ilanların qəlbindədir, uçan ilanlar da 

mağaradadır. Amma bilirdik ki, «uçan ilanlar» deyəndə yarasaları nəzərdə tuturlar. 

Biz yarasalarla dostlaşmışdıq, hətta onları tutub çölə də çıxardır, qanadlarını rezin 

kimi dartıb uzadandan sonra göyə buraxırdıq, amma onlar dövrə vurmamış geri 

qayıdır və mağarada öz fəxri yerlərini tuturdular. Gizlənpaç oynayanda yarasaların 

qıpqırmızı gözlərini gözlərimizdə hiss edirdik. Onlar xırda, məsum gözlərilə bizə 
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baxırdılar, yəqin ki, bizi yaxşı görürdülər, amma bizi ələ verməmək üçün səslərini 

çıxarmırdılar. 

 

Biz mağaranın bəri başında oynayırdıq. O biri başa heç kim getmirdi. Ora bizim 

üçün qorxulu və sirliydi. 

Turist dəstəsi gələndə əsl kef olurdu. Onlar bizə şirni və saqqız bağışlayırdılar. 

Hamımız Azığın tarixini əzbər bilirdik. İlk insanın Azıxda olmasıyla fəxr edirdik, 

hərdən isə onun özünü axtarırdıq, çoxumuzun qəlbində böyük kəşflər yer eləmişdi, 

şübhəsiz, bu daha çox Azıxantropla bağlıydı. Amma heç kim bu bədheybət, 

dombaalın məxluqu özünün ulu babası kimi qəbul eləmirdi. Kəsəsi, Azıxantrop 

bir-birimizi ələ salmaq alətiydi. 

İndi İmranbəy gəlmişdi, uşaqlıq xatirələrini də özüylə gətirmişdi. Ürəyimin 

dərinliyində onun gəlişinə sevinirdim də. Amma bu səfil vəziyyətinə acıyırdım, 

hərdən isə acıqlanırdım. 

İş yerində rahat otura bilmirdim, tez-tez durub otaqda gəzişir, arakəsmələrdən 

həmkarlarıma baxırdım. Onlar yerlərində tez-tez qurcalanır, burunlarını silir, 

saçlarını darayırdılar, mənim kimi darıxırdılar. Onlara bir müddət baxandan və 

hərəkətlərindən bezəndən sonra iri pəncərənin yanına gəldim və çölə baxdım. 

Pəncərədən çölə adi cansıxıcı və tutqun bir mənzərə açılırdı. Ora-bura qaçışan 

adamların arasında İmranbəyə oxşarlarını axtardım, amma eləsi gözə dəymirdi. 

«Eh, İmranbəy, gör nə günə qalmısan? O boyda axundun nəvəsi, Amerika kimi bir 

ölkənin alimi...» Bu sualları özüm-özümə verirdim, özüm də elə özümdən 

şübhələnirdim. Bəlkə, İmranbəy Amerikaya-zada getməyibmiş, hardasa gizlənib, 

dünyanın axar-baxarına fikir verirmiş, gələcəyinə göz dikən ata-anasının xətrinə 

dəymək, ümidlərini boşa çıxarmaq istəmirmiş? Hə, suallar konkret, cavablar isə 

mücərrəd... Amma nə olur-olsun, mən onu tanımışdım, ən azı «qırışmal» sözünə 

görə. İmranbəy demiş, ekzellənt... 

Nəhayət, iş qurtardı. Müdir gedən kimi, mən də aradan çıxdım, qaranlığın 

düşməsini gözləmədən bulvara gəldim və «Azneft»də dalğalanan üçrəngli bayrağa 

tərəf irəlilədim. O vaxt hələ dünyanın ən böyük bayrağı yoxuydu, «Bayraq 

meydanı» da tikilməmişdi.  

Payıza doğru gedirdik, havanın heyva qoxuyan vaxtıydı. Həyətimizdəki sapsarı 

heyvalar yadıma düşürdü. Sahil sularındakı çirkabla bu qoxu tərs-mütənasib idi. 

Moskvadan gəlmiş uşaqlıq dostumun balaca qızı demiş, sahil suları «kaka»larla 
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doluydu... Amma heyva qoxusu vardı, hərdən burnumun pərlərini qıdıqlayırdı. Sən 

demə, heyva iyi lap uzaqdan -İmranbəyin komasından gəlirmiş... 

Küçədə qəribə aura vardı. Kövrək ovqatla romantik ab-hava bir-birinə qarışmışdı. 

İmranbəy sınıq-salxaq qiyafəsiylə və bu romantikliyə uyğun halda, sanki rəqs edə-

edə qarşımda dayanmışdı. Mənə elə gəldi ki, o, illərdir, burada dayanır, burada 

yaşayır və məni gözləyir. Özü də niyə? Çox vacib bir xəbəri demək üçün. Azıx 

adamı görmək zarafatdır?! Ay hay! Siz bir onu görəydiniz. Elə bil, bütün 

bəşəriyyəti ona vermişdilər, çünki bəşəriyyətin atasını o tapmışdı və dədə malı 

kimi ona yiyələnməliydi... Kafirə min şükür... 

Bulvarda qaçışan cocuqların səsi qağayıların çığırtısını üstələyirdi.  

Külək qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımızı yellədirdi, bayraq, sanki bu 

auraya çəpik çalırdı: şap... şappp... şappp...  

İmranbəy də məni görən kimi «şapp» elədi: həm əliylə, həm də ağzıyla...  

 

* * * 

 

- Pulun varsa, bir maşın tut gedək, yoxsa düş dalıma, piyada yürüyək, məni 

metroya buraxmırlar, avtobusda da dəli kimi baxırlar, - İmranbəy təmtəraqlı 

qarşılanma «mərasimindən» sonra astaca qulağıma pıçıldadı və uşaq kimi sevindi, 

- mənə dəli kimi baxırlar, - hırıldadı, - dəli kimi! 

- Maşınla gedək, - dedim və sarı bir taksi tutub Qaraçuxur istiqamətinə yollandıq.  

İmranbəy yolboyu bir kəlmə də danışmadı. Yalnız tıxaca düşəndə və maşınlar 

siqnallayanda qulaqlarını tutub dodağının altında nəsə deyirdi, söyürdü, yəqin yol 

qayırana da, maşın icad edənə də... 

Qaraçuxurun çıxacağında taksidən düşdük və neft quyularına tərəf irəlilədik. Düzü, 

əvvəlcə qorxdum, çünki biz yaşayış olan yerlərin əksinə gedirdik. Qaranlıqda isə 

dəlidən hər şey gözləmək olardı, amma geri qayıtmağa da ayıb eləyirdim. 

Yerimirdim, sanki sürünürdüm. İmranbəy mənim tərəddüdlərimi başa düşdü və 

gülərək: 

- Deyəsən, qorxursan, ay özündən deyən Qara Dadaşın oğlu, Qaçaq Dünyamalının 

nəvəsi!? 
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Onun yaddaşına heyran qalmamaq olmazdı. Mənim babamın adını da 

unutmamışdı. Halbuki 15 il qəribçilik həyatı yaşayan adam indi öz babasının da 

adını yadından çıxarmalıydı. 

Nəhayət, gəlib mənzil başına çatdıq. İmranbəyin dediyi hominid zirzəmidəydi. Bir 

zamanlar bura ikimərtəbəli bina olmuşdu. Görünür, sovetlər dağıla-dağılda hansısa 

idarənin özülü qoyulurmuş. Kimsə ikinci mərtəbədə ehtimal olunan müdir 

kreslosunda oturmalıymış, hətta özünə katibə də tutmalıymış. Amma qismət 

olmayıb. Bina dağılmışdı. Adda-budda yerlərdə ağ daşdan hörülmüş bir neçə cərgə 

divar qalmışdı. Binanın qalan əşyaları və daşları, yəqin ki, yaxınlıqdakı kənd 

sakinlərinin hasarlarını bəzəyirdilər. 

Bina Qaraçuxur tərəfdə, dibi qurumuş neft quyularının yaxınlığındaydı. İmranbəy 

zirzəmiyə doğru addımlaya-addımlaya bunları mənə danışırdı... 

Düzü, onun dediklərinin hamısını anlamırdım, bəlkə də anlamaq istəmirdim, çünki 

tam inanmırdım. Amma...amma maraq hər şeyə üstün gəlir, hətta ölümə də. 

Filmlərdə görməmisiniz? Ev sahibi şaqqıltı gələn qaranlıq zirzəmiyə enir qırıla-

qırıla kimisə səsləyir, tamaşaçının ürək-göbəyi düşür, ozünü onun yerində hiss 

edir, bu sıxıntılı, həyəcanlı, nəhayət, qorxulu anın qurtarmasını istəyir, kimlərsə 

tualet həvəsini şalvarında, kimlərsə də tumanındaca boğur və gözlənilən hadisə baş 

verir...Xıppp...yəni o məsələ...qatil hər ikisinin alığını aşırır: kinoda ev sahibi olan 

aktyorun da, həyatda ev sahibi olan tamaşaçının da...Bax belə. Mən indi həmin 

gərgin vəziyyətdəydim və sirli olayların baş verdiyi, yaxud verəcəyi yerə 

gedirdim... 

Buralar suyu sovulmuş dəyirmana oxşayırdı. Səssizlikdən qulaq tutulurdu.  

Zirzəmi binanın girişindəydi. Qədim damlara oxşayırdı. Xırda bacası vardı. Baca 

dəmir torla əhatə olunmuşdu. Damın üstü şiferlə, çadır parçaları ilə örtülmüşdü, 

üstlərinə ağ daşlar düzülmüşdü ki, külək aparmasın, çadırın ucları dəmir mıxlara 

bağlanmışdı. İmranbəyin «berloqa»sına pilləkən enirdi və qapının girişində «Azıx» 

sözü yazılmışdı. 

- Özünü Azıxdakı kimi hiss elə. - İmranbəy içəri girərkən dedi, barmağıyla 

hədələdi, - bildin, Azıxdakı kimi!.  

Öncə düşündüm ki, nəmişlikdən, mazut və kif iyindən burada nəfəs almaq çətin 

olacaq, amma belə olmadı. İçəridə qəribə ab-hava hökm sürürdü. Heyva iyi gəlirdi. 

İri sapsarı bir heyva göydən asılmışdı, yarpaqları da üstündə. Əvvəlcə heyvanın 

dekorativ olduğunu düşündüm, amma əlimi vuranda və iyləyəndə yalançı 
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olmadığına inandım. Deməli, İmranbəyin dedikləri də gerçək çıxacaqdı, 

nağıllarımızda çin çıxan yuxularımız kimi...  

- Ekzellənt, - İmranbəy içəri girib, ətrafa göz gəzdirəndən və havanı iyləyəndən 

sonra belə dedi. 

İlk dəfə onda bu sözü aydınca eşitdim. «Ekzellənt»... 

İmranbəy taxtadan düzəldilmiş, bir neçə nəsil yola salmış kətili mənə tərəf itələdi 

və üstünə ağ süfrə sərilmiş masaya dəvət elədi. Üst-başından səfalət yağan bir 

insanın bu cür təmiz süfrə saxlaması mənə qəribə gəldi. Sanki o, mənim 

baxışlarımı və ürəyimdən keçənləri oxudu və: 

- Üst-başıma baxma, təmizlik başqa şeydir. Bir az müsəlman, bir az da yəhudi 

olmaq lazımdır, - dedi və güldü, sonra kətil və masaya işarəylə, - bu mebelləri 

Cındır Bazarından almışam, - deyə əlavə elədi, - Cındır Bazarından. 

«Cındır Bazarı»nı tanıyırdım, bizim köhnə evin yanındaydı. Bir dəfə ordan köhnə 

qantellər də almışdım, idmançı formamı saxlamaq üçün...  

İmranbəyin yəhudilərə işarəsini isə sonradan başa düşdüm. O, yəhudiləri dünyanın 

bicləri adlandırırdı, köhnə müdirinin də bu tayfadan olduğunu deyirdi. 

Mənim heyvaya diqqətlə baxdığımı görüb: 

- Onu tapmışam. Yarmarkadakı yeşiyin dibindən, yadlarından çıxıb, yəqin. Sağ 

olsunlar, müstəqil ölkənin azad vətəndaşlarını hərdən sevindirirlər… Onun xoşuna 

gəlir, - deyə zirzəminin içərilərinə doğru işarə elədi. 

Mən ətrafa diqqətlə göz gəzdirdim. Hər tərəfdən səliqə-səhman yağırdı. «Mənzil» 

bir neçə yerə bölünmüşdü. 

İmranbəy sınıq-salxaq aliminium elektrik çaydanını işə saldı, özü isə ədəb-ərkanla 

qarşımda oturdu. Mən bu cür çaydanları uşaq vaxtı pambıq yığan arvadlarda və 

yataqxanamızın gözətçisində görmüşdüm. Yəqin qaçqın düşəndən sonra satıblar. 

Çaydanın üstünü his bassa da, İmranbəy onu sürtüb ağartmağa çalışmışdı. O, sanki 

ürəyimdən keçənləri duydu və dedi: 

-Hə. Bu çaydanı da ordan almışam, aldığım mebellərin üstündə veriblər. 

Onun «mebel» sözünə gülməyim tutdu, amma büruzə vermədim, sadəcə qımışdım. 

İmranbəy üzümün cizgilərinin dəyişdiyini gördü, amma mən ona ağzını açmağa 

macal vermədim: 
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- Nə əcəb buraları özəlləşdirib, səni də qovmayıblar? - deyə soruşdum.  

İmranbəy bu sualı gözləyən adamlar kimi əlini yellətdi: 

- Gəlmişdilər. Eh, elə gəlmişdilər, «cip»li-mipli... Biri məni bayıra atmaq istədi, 

amma o birisi qoymadı. Buraları alan da, deyəsən elə oydu. «Dəymə, qoy, buraları 

qorusun, onsuz da kimsə buranı tutacaq, lazım olanda çıxararıq» deyəndən sonra 

qapqara maşınlara minib getdilər. Onlar qara qarğalara oxşayırdılar. Getdilər və 

məni burda gözətçi qoydular, öz aləmlərində, təbii. Bu da mənə sərf edirdi.  

Elektrik çaydanı işə düşmüşdü ki, cızıltısı kəsdi. İmranbəy əsəbi şəkildə ayağa 

qalxdı. 

- Bu zəhrimar genə də xarab oldu, deyən. Heç eybi yox, xarab olar, biz də 

düzəldərik, - dedi və çaydanı qurdalamağa başladı.  

Birdən mənə elə gəldi ki, bura gəlməməliydim. Çünki özünü İmranbəy kimi 

qələmə verən adam quldur da ola bilər, nəşəxor da. Dünyada nə çoxdur bir-birinə 

oxşayan adamlar. Bəlkə bu da İmranbəyin oxşarlarından biridi. Amma yox, 

gözlərindən onu tanımışdım. İnsanı ələ verən də, başqalarını dediklərinə inandıran 

da onun gözləridir. 

Mən hominidi görmək istəyirdim, o isə həmin məxluqu mənə göstərməyə 

tələsmirdi, çaydanla əlləşirdi, nəhayət, çaydan işə düşdü. 

- Bax belə, - İmranbəy əllərini küncdəki ləyəndə yudu, dəsmalla quruladı və gəlib 

yerində oturdu. 

Mən: 

- Mənimçün vacib nə çay, nə də çaydandır. Bura çay içməyə gəlməmişəm ki, - 

dedim və əsl məqsədimizi ona anlatmağa çalışdım. 

- Tələsən təndirə düşər. Əvvəlcə sənə onun tarixçəsindən danışacam, sonra 

göstərəcəm. O, səhər tezdən duracaq. Bir saatdan sonra yenə də yatacaq. Rejimi bu 

cürdür, - dedi və güldü, sonra əlini-əlinə vurdu, - Ax, eyyy!... 

- Yox, onu görməsəm, dediklərinə də inana bilmərəm.  

- Tələsmə, hər şeyin məqamı var. Onu əldən buraxsan, bir də tuta bilməzsən. 

Məqam da zamanın hissəciyidir, su kimi axır. Axdı və qurtardı, axdı və qurtardı, su 

kimi, yadında saxla, su kimi... 

- Aralıdan da olsa, onu görməliyəm, - deyə təkid elədim. 
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- Yalnız aralıdan, - dedi, razılaşdı və məni arxa otağa apardı. Ağ pərdənin 

arxasındakı çarpayıda nəsə, yaxud kimsə qaralırdı. Nəfəs aldıqca qarnı qalxıb 

enirdi. Pərdənin o üzündəki adamın qəribə məxluq olması cizgilərindən bilinirdi. 

Bir müddət dayanıb baxdıq, pərdəni aralamaq istədim. İmranbəy qoymadı və 

qolumdan geri dartdı. 

- Gedək. Burda çox dayanmaq olmaz, yad adamın burda olmasından duyuq düşsə 

oyanacaq. Hominidlər çox həssas olurlar. Çünki onlar hisslərlə yaşayırlar. İybilmə 

qabliyyətləri güclüdür. Burda çox qalsan, içəridə yad adam olduğunu biləcək və 

oyanacaq. Bu isə mənə sərf eləmir. Amma hökmən səhər tezdən onu sənə 

göstərəcəm. Göstərəcəm...Bəlkə də sabah yox, biri gün. Səninçün nə fərqi var, nə 

vaxt. Əsası göstərməkdir. 

- Fərqi var, - dedim. 

O, dediklərimə əhəmiyyət vermədi. Biz geri qayıdıb oturduq. 

- Bilirsən, səni niyə axtarıb tapdım? - Başımı buladım. -İstəyirəm ki, mənim 

danışdıqlarımı qələmə alasan, əlbəttə, əgər xoşuna gəlsə, bunları bir kimsə 

yazmalıdır, ya yox?! Biz dünyanı heyrətləndirməliyik və istəyirəm ki, bu hadisə 

məhz bizim ölkədə baş versin. Sübut eliyək ki, bəşəriyyətin məskəni Azərbaycan 

olduğu kimi, dünyada yaşayan insanların əcdadı da azərbaycanlı olub. Yadında 

saxla, azərbaycanlı! Biz bunu bütün aləmə yaymalıyıq. Azərbaycan bəşəriyyətin 

məskənidir. Biz yəhudiləri də, erməniləri də qabaqlamalıyıq. Gecikmək ölümə 

bərabərdir! Tarix dərsindən beynimizə doldurduqları Atropaten-matrapaten, 

midiyi-lidiya, lülübəylər-qulubəylər, Orxon-Yenisey; hamısı boş şeylərdir. Bizim 

kökümüz daha qədimlərə gedir, bunu sübut eləyəndən sonra alimlərimizin də 

millətimizin tarixi üstündə baş sındırmaqdan, qarınlarını cırmaqdan canları 

qurtaracaq. 

-Bəs, Uzun Həsən, Şah İsmayıl, Şah Abbas? 

-Onlar hamısı olacaq. Biz onlardan imtina eləmirik ki. Sadəcə sən hələ çox şeyləri 

bilmirsən, mənim eksperimentlərimin mahiyyətindən xəbərsizsən. 

-Bəs, ruslar? 

-Onlardan zərər yoxdur. Sadəlövh və səxavətlidilər. Ruslardan nəsə qopartmaq 

lazım deyil, istəsən özləri verərlər.  
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İmranbəy bütün bunları o qədər ürəkdən, o qədər inam və pafosla söyləyirdi ki, 

məni gülmək tutdu. Düzünə qalsa, o çox danışdı, dediklərinin hamısını yadımda 

saxlamamışam, amma sonda mütləq bir «ekzellənt». 

- Sən gülürsən, amma mən düzünü deyirəm, özü də bütün bunları sübut eləmişəm, 

hər halda, sübut eləməyə yaxınlaşmışam, indi bu kəşfi bütün dünyaya çatdırmaq 

lazımdır. Amma… bəli, amma elə eləməliyik ki, bu kəşfi bizim əlimizdən 

almasınlar. Bir də gördün, almanlar da buna şərik çıxdılar, ya da amerikalılar bu 

yeniliyi öz adlarına çıxmaq üçün bütün bəşəriyyəti güdaza verdilər. Oh may qad.  

«Bu da təzə bir söz» - ürəyimdə dedim. O isə dil boğaza qoymadan danışırdı.  

- Amerika yəhudiləşib qurtarıb. Bircə qalır bütün dünyanı amerikalaşdırmaq. Biz 

buna yol verməməliyik. Hər şeyi ağılla qurmalıyıq və qəfil hamını haqlamalıyıq. 

Hələ sən çox şeyləri bilmirsən, ona görə də gülürsən. 

Doğrudan da mən gülməyimi saxlaya bilmirdim, hətta qarnımın əzələləri də qıc 

olmuşdu. Nəhayət, özümü ələ aldım və dedim, belə demək mümkünsə, bu sözləri 

ağzımdan zorla çıxardım. 

- Yüz min illər bundan əvvəl millət anlayışı yox idi, axı. 

- Düzdü, yox idi. Amma o, indi Azərbaycandadır. Özü də yüz min illərdən sonra. 

Azərbaycanda və yüz min illərdən sonra... İlk insan, ilk millət və ilk azərbaycanlı. 

- İlk qarabağlı, - deyə onu ələ salmaq istədim, - çünki Azıx mağarası Qarabağdadır, 

Azıxantrop da ordan çıxıb. Deməli… 

- Yox, yox, məsələni bu qədər kiçiltmək olmaz, milləti də indidən parçalama.  

- Onda Azıxantrop Azərbaycan türkü olub, - deyə sancmalarımı davam etdirdim. 

- Malı-mala qatma! Azərbaycanlı ayrı, türk ayrı. Əgər türkləri də bura qatsaq, onda 

bizi təkləyərlər. Elə bilərlər ki, biz pantürkistləri diriltməklə məşğuluq. 

- Bu, inandırıcı deyil, -dedim. 

- Qoy, inandırıcı olmasın. Amerikalı olsaydı, necə inandlırıcı olardı, hıy?! Ya 

yəhudi, ya erməni?!... 

Onun gözləri parıldadı. 

- Amerikanı başa düşdüm, bəs erməninin bura nə dəxli? 
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- Ay sağ ol! Erməninin heç bir dəxli yoxdur. Çünki hominid Azərbaycandadır, 

deməli, bizdəndir. Ermənistanda olsaydı, erməni olardı. Düzünü bilmək istəsən, 

erməni də elə bizdəndir. Sadəcə o zaman tayfa başçısının üzünə ağ olduğuna görə 

qəbilədən qovulub. Sözə baxmayıb, artıqtamahlıq edib. İndiki kimi. 

- Gör, hara gedib çıxdın? - dedim. 

- Bunlar zarafat deyil, bunların hamısını yazmışam, vaxtı gələndə deyəcəm. Özün 

fikirləş, əgər ilk insan azərbaycanlı olubsa, deməli, ondan törəyən kimlərdir? 

Düzdü, hamısı azərbaycanlıdır… Özü də fəxr eliyək ki, qarabağlıdır. Özün dedin 

ki… Amma biz ehtiyatlı olmalıyıq, çünki amerikalılar məndən şübhələniblər… 

Bəli, biz ehtiyatlı olmalıyıq… 

- Bütün bunlar sayıqlamaya oxşayır, - dedim. 

- Sayıqlamaya oxşayır!? - İmranbəy söhbətin bu yerində əsəbiləşdi. - Bəs, sən 

deyilmidin bütün qəzetlərə müsahibə verib deyən ki, torpaqlarımızı azad eləmək 

üçün gərək dədə-babalarımızı dirildək, gəlsinlər bizə miras qoyduqları torpaqları 

düşmən əlindən alsınlar, bizim gücümüz və qeyrətimiz çatmır!? Elə bilirsən, 

mənim heç nədən xəbərim yoxdur?! Allaha şükür ki, qəzet də oxuyuram, radioya 

da qulaq asıram, bircə televizorum yoxdur. Amma o da eyni şeyləri deyir. İndi 

babamızı diriltmişəm də! Daha nə istəyirsən, ay qırışmal, hə, nə istəyirsən!? Fikrini 

dəyişmisən!? - sualqarışıq hikkəylə dedi və qapını göstərdi, - onda gedə bilərsən! 

Başa düşmürəm, sən mənim əmoğlumsan, yoxsa ayının?! Mən səni yaxın 

bildiyimə görə bu işə qatdım! Fikirlərimiz də üst-üstə düşür. Biz ideya və əqidə 

adamıyıq. Həm də bir elli, bir yerliyik. Eyni bulağın suyundan içmişik, eyni 

torpağın çörəyini yemişik! İstəmirsən, istəmə! Amma söz ver ki, bu barədə heç 

kimə bir söz deməyəcəksən. Mən və mənim eksperimentlərim cəhənnəm, millət 

məhv olar. Düşmənlərimiz bizə gülər. Bilirsən, amerikalılar nə hazırlayır? Ay 

bildin ha, yatmısan fil qulağında, bütün dünya yatır, bütün millətləri oyatmaq 

lazımdır. Mən bilirəm, onlar nə düşünürlər. Amma biz sübut eləsək, heç kimə 

toxunmazlar, öz millətlərini qırmayacaqlar ki! Hamısı bizdən törəmədir... 

- Yaxşı, sən deyən olsun, - çarəsiz qalıb razılaşdım. Onun danışıqlarında nəsə 

cəzbedici bir şey vardı. O çox inamlıydı. Özünə inanan adamlardan hər şey 

gözləmək olar. Onlar dünyanın axırına piyada da gedərlər, eşşək arabasında da, 

əgər ayaqları döyənək olmasa, eşşək də yolun yarısında yıxılıb ölməsə. Yarısında 

ha!... 

İmranbəy üzündə təbəssüm davam elədi: 
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- Onda yaxşı-yaxşı qulaq as. Çünki bu çox maraqlı hekayətdir. Bəli, bəli, maraqlı 

hekayətdir. 

- Ekzellənt, - dedim, - dinləməyə hazıram. Amma bilmək istəyirəm ki, sənin 

söhbətin çoxmu çəkər? Çünki sabah tezdən işdə olmalıyam. 

- Azını-çoxunu bilmirəm. Yorulanda gedərsən. Bildin, yorulanda gedərsən.  

Bu sözlərdən sonra o, bədəninin hər yerini qaşımağa başladı. 

«Bircə qoturumuz çatmırdı», - deyə ürəyimdə fikirləşdim. İstədim ona yenə də 

etiraz edəm, amma düşündüm ki, İmranbəylə mübahisəyə girişsəm, onun səfeh 

fəlsəfəsinə qulaq asmalı olacam, ona görə də susdum, tale yüyənimi İmranbəyin 

əlinə verdim. İndiyə kimi arvadlar yüyənimi dartırdı, qoy indi də uşaqlıq dostuma 

etibar eləyim. 

- Razıyam, - dedim. 

- Ekzellənt, - İmranbəy dedi və daha yeni bir söz əlavə elədi, - veri fayn, yəni əcəb 

gözəl, çox gözəl. 

 

 

* * * 

 

İmranbəy söhbətinə başladı. Mən onun danışdıqlarını bir neçə fəsilə bölməyə 

məcburam. Çünki o özü danışdıqlarını fəsillərə bölmüşdü.  

Beləliklə, aldı görək nə dedi.  

Bəyim hey!!! 

 

İmranbəyin Kaliforniya həyatı 

 

- Mən Kaliforniya universitetinin bioloji tədqiqatlar laboratoriyasına praktikant 

kimi işə götürülmüşdüm, bəli, praktikant kimi, özü də harda? Kaliforniya 

universitetində, Amerikanın düz göbəyinin ortasında - deyə İmranbəy söhbətə 

başladı, - əvvəllər canlılarda hüceyrə toxumalarının artırılması problemlərilə 
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məşğul olurduq. Bu elə də çətin iş deyildi. Biz bir neçə qoca siçovullar üzərində 

tədqiqat aparırdıq. Onların bədənində ölmüş hüceyrə toxumalarını vaksinlər 

vasitəsilə bərpa edirdik. Vaksinlər gizli şifrələrlə müəyyən olunmuşdu. Bəli, bəli, 

şifrələr gizliydi... Heç bizim özümüzə də onun adını və tərkibini demirdilər. İşimiz, 

təcrübə keçənləri nəzərdə tuturam, vaksinləri vaxtlı-vaxtında təcrübə altında olan 

siçovullara peyvənd eləmək, onları nəzarətdə saxlamaq və nə dərəcədə səmərəli 

olub-olmaması barədə hesabat yazmaq idi. Bilirsən niyə siçovullar? Çünki onlar 

çox ağıllıdırlar, bir az elə bizə oxşayırlar. 

- Doğrudan, heç bilmirdim, - deyə yalançı təəccübümü gizlətmədim. 

- Hesabatlar anbaan, dəqiqəbədəqiqə yazılırdı. Yadında saxla: anbaan və 

dəqiqəbədəqiqə. Bu hesabata siçovulların özünü aparması, hərarəti, kardioloji 

ölçüləri, psixoloji durumu daxil idi.  

Altı ay bu işlə məşğul olandan sonra məni başqa bölməyə keçirdilər. Çünki eyni 

bir işlə məşğul olmaq bezikdiriciydi, həm də mən yeni bir mərhələyə daxil 

olmalıydım. Sonradan başa düşdüm ki, bir alimi eyni bölmədə çox az saxlayırlar. 

Qorxurlar ki, dərmanların tərkibini öyrənər. Bu, çox vacibdir. Sənin bütün bunları 

yadında saxlamağını deyirəm...-İmranbəy sözləri təkrarlayarkən hər dəfə şəhadət 

barmağını işə salırdı, vacib məqamları təkrarlayırdı və sanki başıma taqqıldatmaq 

istəyirdi ki, dediklərini unutmayım. Əlbəttə, bütün bunlar müvəqqətiydi və 

İmranbəy transa girdikdən sonra yadından çıxdı... -Yeni işim ölmüş siçovulların 

hüceyrələrinin canlandırılması ilə bağlıydı. Biz hüceyrə toxumalarını xüsusi 

kimyəvi məhlul doldurulmuş şüşələrə yığırdıq və onun hərarətinin eyni dərəcədə 

qalmasına nəzarət edirdik. 

Mən öncələr bu eksperimentlərin mahiyyətini anlamırdım. Çünki heyvanların 

hüceyrə toxumalarının canlandırılması, özü də iyrənc məxluqların, kimə lazım idi. 

İyrənc də ki nə iyrənc... Tfu… Düzdü, mən elə də sadəlövh deyildim və dünyada 

klonlaşdırma deyilən yeniliklərdən də xəbərim vardı, nəinki xəbərim vardı, hətta 

ondan dərs də keçmişdim, təcrübə aparılan laboratioriyalarda ötəri olmuşdum da. 

Amma bu başqa bir elm sahəsiydi. Klonlaşdırma elə də çətin məsələ deyil. 

Klonlaşdırma da!? Yəqin eşitmisən!? - deyə suallı baxışlarını üzümə zillədi. - 

Başımla təsdiqlədim. - Canlı hüceyrələri çoxaltmaqla, onları xüsusi məhlullarda və 

rejimdə saxlamaqla istədiyini əldə edə bilərdin. Bu eksperimentlər isə tamam başqa 

məqsədlər üçün idi.  

Onların mahiyyətilə maraqlanmaq, bu eksperimentlərin tərkibini öyrənmək 

qadağan idi. Buna cəhd edənləri laboratoriyadan qovurdular, lap dərinə gedənlərin 

başını əkirdilər. 
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Laboratoriyadan çıxış yolu, demək olar ki, yoxuydu. Çünki burada işləyənlər 

əsasən yaşlılar idi. Onlar uzun illər idi ki, burada çalışırdılar. Ailə də 

qurmamışdılar. Heç kimlə, hətta öz aralarında da münasibət saxlamırdılar. Sanki 

onlar bir-birilərindən çəkinirdilər.  

Biz xüsusi şəhərcikdə yaşayırdıq. Ora «klozd zon», yəni qapalı zona hesab 

olunurdu. Ətraf mühitlə əlaqədən söhbət gedə bilməzdi. Əslində, bizim kimi iddialı 

alimlərə, yəni bəşəriyyətin başlanğıc nöqtəsini axtaranlara bu cür həyat şəraiti sərf 

edirdi. Axı, biz bəşəriyyətin başlanğıc nöqtəsini axtarırdıq... Başlanğıc nöqtəsini!.. 

Söhbətin bu yerində hövsələm daraldı: 

- Olmaz ki, sözü bir dəfə deyəsən!? Təkrar nəyə lazımdır. Dedin, eşitdim də! 

- Məyər, mən sözləri təkrarlayıram? 

- Təkrarlayırsan. Özü də tutuquşu kimi! Həm də tez-tez danışırsan… 

- Bir də belə eləmərəm. Həm də məndən asılı deyil. Sebinayla elə buna görə 

ayrıldıq də. 

- Sebina kimdir? 

- Vaxtı gələndə deyəcəm. İndi isə qulaq as... Laboratoriyadan çıxmaq üçün ya 

morqa, ya da dəlixanaya getməliydin. Sənin dəliliyinə tam əmin olandan sonra da 

nəzarətdə qalacaqdın. Mən bütün bunları lap sonralar, illər keçəndən sonra başa 

düşdüm. İmam övladı olasan, özü də bunu bilməyəsən? Ay hay!.. - Gözləri yol 

çəkdi, köksünü ötürdü. - Eh, gör üstündən nə qədər keçib!.. 

İndilikdə sakit dayanmaq fikrində deyildim. Nəyin bahasına olursa-olsun, həmin 

məhlulun tərkibini öyrənməliydim. Bu, məni heç kimin bilmədiyi mətləblərə 

gətirib çıxara, üstüörtülü sirlərdən agah edə bilərdi. Bilirsən, - söhbətin bu yerində 

o səsini yavaşıtdı, - o zaman başa düşdüm ki, mənim ayrıca bir missiyam var. Tanrı 

məni bu missiyanı yerinə yetirmək üçün göndərib. Mən seçilmişlərdənəm. Düzdü, 

başımda şeytan nömrəsi-filanı yoxdu, amma bədənimdə çoxlu xallar var, baxa 

birəsən - dedi və köynəyini yuxarı qaldırdı.  

Mənə elə gəldi ki, onun bədənindəki xallar qoturluq əlamətidir. Amma heç nə 

demədim, eləcə başımla təsdiqlədim və bir hmmm… 

- Elmi rəhbərim zahirən qılıqlı, daxilən xəbis yəhudiydi. Hə, yəhudiydi...- O sözləri 

təkrarlamaqdan yorulmurdu. - Nə ürəkdən gülə, nə də qəmlənə bilirdi. Amma 

üzündən təbəssüm əskik olmazdı. Gözləri sopsoyuq idi və heç nə ifadə eləmirdi, 
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sanki onlar şüşədən idilər. Şüşədən! - İmranbəy məni inandırmaq üçün gözlərini 

bərəltdi və əllərini irəli uzatdı. Onun əlləri tüklü və qaba idi. - O, mənə həmişə bir 

adamı xatırladıb. Amma incimə, kimliyini deməyəcəm. 

Biz növbə ilə keşik çəkirdik. Təcrübə altında olan toxumalar nəzarətsiz qala 

bilməzdi. Onları insan bədəninin hərarətindən iki dərəcə yuxarı istilikdə 

saxlayırdıq və bir az böyüyəndən sonra nisbətən iri qablara yerləşdirirdik, 

embriona çevrilmə ərəfəsində isə onları bizdən alıb başqa yerə göndərirdilər. 

Onların taleyindən xəbərimiz olmurdu. 

Məhlulun tərkibini öyrənmək üçün onu analiz etmək lazımıydı, amma bizə bu 

imkanı vermirdilər. Həmin məhlullar hazır gətirilir, yəni başqa laboratoriyada 

hazırlandıqdan sonra bizə ötürülürdü. Biz hazırladığımız ölü toxumaları həmin 

məhlula yerləşdirir və onlara nəzarət edirdik. Heç belə bir şey eşitmisən!? Əlbəttə, 

eşitməzsən! Bu dəlmə-deşikdə nə eşidəcəksən ki! - deyə əllərilə ətrafı göstərdi. - 

Sizinki ancaq boş-boş danışmaq olsun! Mən orda milləti, onun taleyini 

fikirləşəndə, siz mitinq edirdiniz, torpaq satırdınız! Hə, bəs necə, elə bilirsiniz fil 

qulağında yatmışdım?! 

- Yaxşı, - dedim, - özünü ələ al, bütün bunları sənsiz də bilirik. Danış görək sonrası 

nə oldu. 

- Sonrası mən deyən kimi. Nə olacaqdı ki? Bir dəfə mən bicliyə əl atdım. Məhlul 

olan şüşəni hamının gözü qarşısında təsadüfən yerə saldım. Daha doğrusu, elə 

elədim ki, həmkarım şüşəni mənə ötürərkən elmi rəhbərin qolu təsadüfən ona 

dəysin və məhlul yerə tökülsün. Belə olanda günah elmi rəhbərin boynuna 

düşürdü. 

Mən planlaşdırdığım kimi oldu. Şüşə əlimdən yerə düşən kimi öncədən 

qaynatdığım təmiz dəsmalla həmin məhlulu sildim və xüsusi hazırlanmış sellofana 

qoydum və bunu elə elədim ki, heç kim görməsin, əvəzində isə əvvəlcədən kirli 

suya batırılmış dəsmalı xadiməyə verdim ki, aparıb təmiz-təmiz yusun, əlləri 

göyərənə kimi. Çünki məhluldan adi bir damcının götürülməsi analiz üçün kifayət 

edirdi. 

İş qurtarandan sonra mən otağıma gəldim və məhlulun analizinə başladım. Bu adi 

tərkibli bir vaksin idi. Vaksin! 

Bu, qadın ciftində olan «hormonoid» mayesi idi. Belə maye uşaq doğulmamışdan 

bir neçə dəqiqə əvvəl ifraz olunur. Həmin maddə doqquz ay ərzində embrionu 

ölməyə qoymur, ciftin divarlarına yapışır. Hormonoidə daha bir maddə əlavə 

olunmuşdu: dedeqonus. Bu maddə Latın Amerikasında, Amozoniya sahillərində 
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tutuquşuların sevdiyi eyni adlı bir çiçəkdən götürülür. Həmin çiçək kolu 

tutuquşuların cütləşdiyi zamanlarda pardaxlayıb açır. O, daim yaşıl olur və 

susuzluğu yatırır. Həmin maddə geniş yayılıb və bir çox preparatlarda istifadə 

olunur, amma adı gizli saxlanılır. Əlbəttə, mən də onun əsl adını sənə demirəm. Bu 

sirdir, İmranbəyin sirri… Eh, biz sirlər aləmində yaşayırıq. Sirlər! - deyə o yenidən 

gözlərini bərəltdi. 

- Bir az yavaş danışsana, - dedim. Dediklərinin heç biri yadımda qalmır.  

- Ən əsası mahiyyəti bilməkdir. O, adlar onsuz da sənə heç nə demir... Bitkini əldə 

eləmək elə də çətin deyildi. Aptekdən tapmaq olardı. Çünki o, oynaq və əzələ 

ağrılarını da götürür. Bizdə də ki, maşallah, hamı yel xəstəsidi. Şəhər deyil e, 

yelqovanlar ölkəsidi!!! «Hormonoidi» tapmaq müşkül məsələydi. Mən o, maddəni 

əldə eləmək üçün tam məxfi hərəkət eləməliydim. Bizim pulumuz çox idi və bayaq 

dediyim kimi, o, xüsusi hesablara köçürülürdü; yalnız xüsusi hallarda, speşəl 

situeyşində, yəni fövqəladə nəsə bir hadisə baş verən zaman onu götürmək olardı. 

Həmin vaxt məndə ilkin «psixoz» başladı. Yəqin sən anlayırsan ki, mən qəsdən 

özümü dəliliyə vurmuşdum. Onsuz da əzəl- axır yerim ruhi xəstəxanaydı. Hə, hə, 

ruhi xəstəxana, ruhi xəstələrin əbədi məkanı... Mən bunu dəqiq bilirdim. Hələ bu 

da işin həlli deyildi, heç ona bir addım da yaxınlaşmırdı. Sadəcə ilk cəhd kimi 

hesaba almaq olar.  

Universitetin özünün böyük klinikası vardı. Bir neçə gün həmin klinikada müalicə 

olundum və məqsədimə çatmaq üçün orada işləyən bir şəfqət bacısıyla əlaqə 

qurdum. Təbii ki, bu əlaqə sonradan əsl məhəbbətə çevrildi və qadın uşağa qaldı. 

Özün bilirsən də nəyi nəzərdə tuturam!? Məndən 17 yaş böyük amerikalı elə də 

gözəl deyildi, çil-çil sifəti, sarı, pırtlaşıq saçları vardı, amma məqsədimə çatmaq və 

bəşəriyyətin başlanğıc nöqtəsini tapmaq üçün ən böyük qurbanlara da getməyə 

dəyərdi. Mən qorxurdum ki, arvadım uşağı doğa bilməsin, onu keserova eləsinlər 

və istədiyim maddəni əldə edə bilməyim. Adı Sebinaydı, bizim adlara çox oxşayır, 

atası müsəlman, hersoqovinalı, özü isə Amerika yəhudisiydi, hə, hə, Amerika 

yəhudisi, cılxa cuhud. 

Qərara aldım ki, arvadımı doğuş zamanı xəstəxanaya aparmayım, uşağı özüm 

tutum. Yəqin, yadındadır ki, rəhmətlik Zalxa nənəm mamaçaydı, kəndin az qala 

bütün uşaqlarını, elə səni də, məni də o tutmuşdu. Əşi, elə hamını... Arvadları 

doğuzduranda yanından əl çəkmirdim. Uşaq olduğuma görə mənə fikir vermirdilər. 

Mən də nənəmin elədiklərini yaddaşıma köçürürdüm, dəndiyimə yığırdım. 

Xoşbəxtlikdən Sebinanın ağrısı qəfil tutdu və həkimlər gələnə kimi mən 

«hormonoid»i əldə edə bildim. Onun detallarını açıqlamaq istəmirəm. Bu, mənim 
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tərəfimdən ömrümdə elədiyim ən antiestetik bir hərəkət idi. Lənətə gəlsin!!! Tfu!!! 

Avfuli… Dəhşət!!! 

- Hmmm… 

- Uşaq doğulmadı. Onu kəsib götürdülər və məlum oldu ki, mən tələsmişəm, 

maddəni götürmək üçün arvadımın qarnını gərəyindən artıq sıxmışam. Bəlkə, sən 

elə bilərsən ki, mən ona acımadım, əksinə çox peşiman oldum, hətta bəşəriyyətə və 

onun ilk adamına da söydüm. İndi də düşünürəm ki, adi bir övlad ən böyük 

kəşflərdən maraqlı və dəyərlidir. Hə, övlad kəşflərin hamısından üstündür... 

- Bəlkə də… 

- Yox, yox, düz demədim. Ən ali məqsədlər naminə hər şeyi qurban vermək 

lazımdır. Ailəni də, uşağı da, arvadı da, hətta istəsən ata-ananı da… - O bir anlığa 

dayandı, bədənini siçovullar kimi qaşımağa başladı. Rahatlaşandan sonra davam 

elədi: 

- Sebinayla evlilik həyatımız uzun sürmədi. Buna həm aramızda olan inciklik və 

soyuqluq, həm də mənim psixoloji, mənəvi sarsıntılarım, beyin pozulmam səbəb 

oldu. Bəs, necə? Uşaq itirmək, özü də gözünün ilkini, ilk avını, asan məsələdir?! 

Arvadım mənim narahat yatmağımdan bezmişdi. Halbuki mən ona görə narahat 

yatırdım, yəni onun körpəsini öldürdüyümə görə vicdan əzabı çəkirdim. İndi 

fikirləşirsən ki, vicdan əzabı məndə hardandı!? Hardandır vicdan əzabı!? Doğru 

düşünürsən, daha doğrusu, sən doğru düşünməkdə haqlısan, amma mən doğrudan 

da günahlarımın ağrısını çəkirdim. Gecələr qarabasmalar içində yatırdım, 

doğulmayan körpəmin məni ittiham səhnələrini seyr edirdim və əsəbiləşirdim. Hər 

yerim geyişirdi... Uşaq mənə deyirdi: «Sən bura məni öldürməyəmi gəlmişdin!? 

Get öz yurduna, öz Azıxına. Səni orda gözləyirlər. Sən orda lazımsan!» 

Doğulmayan körpə də mənim missiyamı başa düşürdü. Çünki mənim genimi 

doqquz ay öz canında daşımışdı, fikirlərim onun qanına və düşüncələrinə 

hopmuşdu. İndi fikirləşirəm ki, əgər o doğulsaydı, dünyanın ən böyük adamı 

olardı. Orasını da fikirləşirəm ki, yaxşı ki, doğulmadı, böyüyəndə mənim 

ideyalarımı yankilərin xeyrinə sərf edərdi… 

Sebinayla bir müddət ayrı-ayrı otaqlarda yatdıq. Amma iş o həddə çatmışdı ki, 

qonşu otaqdan mənim sayıqlamağım, yuxuda çığır-bağır salmağım onu bezdirdi və 

bu da mənim köməyimə çatdı. Nəhayət, onun şikayətləri və öz gicliyim sayəsində 

arzuma çatdım. Həkimlərin diaqnozu mənimçün fayn, sahiblərim üçün bəd oldu. 

Öncə öz klinikamızda, sonra isə Kaliforniyanın mərkəzi xəstəxanasında müalicə 

olundum. Amma müalicənin heç bir köməyi yox idi. Ona görə də xüsusi rejimli 
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mənzildə yaşamağa başladım. Təbii, xüsusi nəzarət altında. Amma mən çox şey 

bilmədiyimdən, yəni aparılan eksperimentlərin mahiyyətinə məni yaxın 

buraxmadıqlarından elə də təhlükəli deyildim və tez bir zamanda məni sərbəst 

buraxdılar. Külbaşlar elə bilirdilər ki, bəşəriyyətin döğuş nöqtəsini axtaran bir 

adam onların eksperimentlərinin mahiyyətini başa düşməyəcək. Özü də kim, imam 

övladının nəvəsi... Hı-hı-hıııı.  

İmranbəy axırıncı «hı»-nı çox uzatdığına görə öskürdü, qızarmış gözlərini siləndən 

sonra dərhal söhbətə başladı, sanki kimsə onu tələsdirirdi. 

- Mən indi də həmin laboratoriyada uzun illər çalışan, ömrünün sonlarında dəli 

olan insanları, onların qırışmış üzlərini, hədəqəsindən çıxan gözlərini xatırlayıram 

və acıyıram. Bilirsən necəydi onlar? Bilməzsən! Yatsan yuxuna da girməz. Bax 

beləydilər, belə! -Gözlərini bərəltdi, əllərilə qulaqlarını dartdı, əsl meymuna 

bənzədi. - Xəstəxanada olarkən «hormonoid» olan ampulanı daim ovcumda 

saxlayırdım. Onun xarab olmaması üçün sabit temperatur lazımıydı. 

«Xəstələnəndən» sonra əlim, guya, iflic olmuşdu və açılmırdı. -Bunun həqiqət 

olduğunu mənə əyani sübut eləmək üçün İmranbəy əllərini bərk-bərk yumdu. - Bu, 

mənə imkan verirdi ki, həmin maddə eyni temperaturda qalsın və xarab olmasın. 

Həkimlərin əlimi açmaq cəhdləri nəticəsiz qaldı. Əlim ömürlük qıc olmuşdu.  

O, hələ də əllərini açmamışdı. Yumruq kimi düyünləmişdi. 

- Deyirsən, yəni həmin maye sənin əlində xarab olmadı? Ağ eləmə də! - dedim. 

- Heç sən ana bətnində uşaq görmüsən? Fikir vermisən ki, onların əlləri yumulu 

olur. Bilirsən niyə? Çünki onların hərarəti əllərindədir, əllərini açsalar ölərlər… 

- Hmm… - deyə şübhələrimi dodaqlarımın mızıltısında gizlətdim. 

- Vətənə qayıtmaq istəyirdim. Amma bank hesabımın ixtiyarı həkimlərdə və 

nəzarətçidə olduğundan onlara yaxın düşə bilmirdim. Mənim cib xərcliyim cüzi 

idi. Onları yığıb saxlamağa məcbur idim. Ona görə də xadiməni işdən azad elədim. 

Lazım olan qədər pul toplayandan sonra bilet alıb Bakıya gəldim. Vətənə dönmək 

prosesi çox uzun çəkdi. Amma mən xırdalıqlarla səni yormaq istəmirəm.  

-Onsuz da yordun, - dedim. -Sabah tezdən işə getməliyəm, özüm də acam. İstəsən 

havaya çıxıb gəzişərik, həm də bir şey yeyərik. 

- Yox, mən gedə bilmərəm, - deyə o etiraz elədi, - yeməyə öyrəşməmişəm, daha 

doğrusu, çox yeməyə. Mənim yeməyim qabıqlı soyutma kartofdur. Biri bəs edir. 

Onları tezdən qaynatmışam. Həm də onun yeməyini verməliyəm, - İmran bəy 

pərdənin arxasına işarə ilə dedi. - Yox, çox yemir, amma yeməyini tapmaqda 
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çətinlik çəkirəm: yerkökü, çürümüş almalar, çöl qurbağası, soxulcan... Onları 

zibilliklərdən, kimsəsiz baxçalardan yığıram... Elə sevimlidilər ki… Xüsusən də 

qurbağalar, ağıllı gözləri var... 

- Danışma! - deyə az qala qışqırdım, - ürəyim bulanır. Və həmin an dostumun 

qarnını yardığı məsum gözlü qurbağalar yadıma düşdü. 

- Elə bilirsən, bəşəriyyətin çıxış nöqtəsini tapmaq asandır!? Gərək hər şeyə 

dözəsən, dostum. Lazım gəlsə, qurbağa da yeyəsən, tısbağa da, soxulcan da. 

Eşqbaz fransızlardan, ya elə müdrik çinlilərdən artıq deyilik ki... Bilirsən, onlar nə 

deyir. Çinlilər deyir ki, suda üzənlərdən sualtı qayığı, göydə uçanlardan təyyarəni, 

ayaqlılardan stol və stulu yemək olmaz, qalanları hamısı nuşi-candır. Mən də elə 

bilirdim, asıb-kəsən babalarına oxşamısan. Bəlkə də heç asıb-kəsməyiblər, eləcə 

gopa basıblar. Hə, hə, gopa basıblar. Gopbazlar. Ay sizi... 

- Bəsdir! - dedim, - sarsaqlama! 

- Yaxşı, qurtardıq, indi gedə bilərsən. Sabah səni burda gözləyəcəm. Yəqin ki, 

hominidin, azıx adamının taleyi səni az da olsa maraqlandırdı. 

- Az yox, çox maraqlandırdı. Sabah, mütləq elə bu vaxt gələrəm. Amma babalarımı 

bura qatma! 

- Məni ələ salırsan!? 

- Ələ salmaq niyə, düz sözümdür. Sənin tutuquşu kimi ötməyin olmasa, daha yaxşı 

olar.  

- Çalışaram. Məndən asılı deyil. 

- Mütləq gələcəm!  

- Bu zaman yox, bir az əvvəl, bayaqkı vaxt, -dedi. 

- Bə çeşm, əfəndim,- dedim və mazut qoxuyan biyabana çıxdım.  

Sərin hava üzümə vurdu.  

 

Azıxantropun taleyi, İmranbəyin danışdıqları doğrudan da mənimçün çox 

maraqlıydı. Amma bu həm də sayıqlamağa oxşayırdı. Mən onun dediyi 

dərmanların, vaksinlərin adını birinci dəfəydi eşidirdim. Onları dəqiqləşdirməyə 

isə elə bir adam yox idi. Həm də bunları kiməsə danışmaqla özümü gülünc 

vəziyyətə qoya bilərdim. Siz gülməzsiniz, heylə? Hər halda, İmranbəyin «nağılına» 
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sona qədər qulaq asmaq lazımıydı. Necə deyərlər, gop da olsa maraqlıydı. Bəlkə 

də, o, düz deyirdi və mənim ondan şübhələnməyə əsasım yoxuydu. Kəşflər bir 

andaca, insanın özündən asılı olmayaraq açılmırmı? Məsələn, Nyutonun alması, 

Arximedin vannası… 

«Ay Qara Dadaşın oğlu, Qaçaq Dünyamalının nəvəsi, sən elə bunu istəmirdinmi? 

İstəmirdinmi ki, şöhrətlənəsən, bütün dünya səni tanısın, qohum-əqrəba, qonum-

qonşu başına and içsin? Nazir də olmasan, heç olmasa, deputatdan-zaddan olasan, 

düşmənlərin bağrını çatdadasan? İstiyirdin, boynuna al!» -deyə ürəyimdə 

fikirləşirdim, öz-özümə hesabat verirdim.  

Hər şey gözəl idi, parıltılı gələcək məni gözləyirdi... «Üfüqlər aydınlaşanda...» 

Fikrimin dalını gətirə bilmədim. Yanımdan keçən maşın gölməçənin çirkli suyunu 

üstümə vurdu... 

Bəyim hey!!! Görək daha nələr olmuş… 

 

İmranbəyin və Azıxantropun üçüncü azı dişi 

 

Səhər yuxudan oyananda ilk yadıma düşən İmranbəy və onun kəşfi oldu. Üzünü 

görməsəm də, Azıxantropun orta məktəb kitablarında rast gəldiyim təsvirləri 

yadımdaydı. Bir müddət əvvəl altıncı sinifdə oxuyan oğlumun tarix kitabını 

vərəqləyəndə, lap düzü, onunla birgə tarix dərsi oxuyanda həmin təsvirlərə rast 

gəlmişdim… 

Adətim üzrə şirinçayımı içib işə tələsdim. Günün ikinci yarısı həmkarlarım 

xatırlatdılar ki, bu gün cümə axşamıdır və iş yoldaşımızın iki həftə əvvəl rəhmətə 

getmiş atasının yasına dəymək lazımdır. Mən hüzrdən gec xəbər tutmuşdum, 

mərhumun yeddisində iştirak eləyə bilməmişdim, buna xarici səfərim mane 

olmuşdu. Müdir başda olmaqla, uşaqların bəziləri də müsəlman qardaşımızın 

dərdinə şərik olmağa macal tapmamışdılar və indi Bayıl dairəsində darısqal bir 

həyətdə yaşayan həmkarımızı ovundurmaq üçün ora yığışmalıydıq. Dünyanın 

faniliyi, hamının gec-tez öləcəyi barədə təsəllimiz onun işinə yaramasa da, 

idarəmizin ayırdığı pul atasının baş daşını «sevindirməyə» çatardı.  

Düzü, hüzr məsələsi planımda yoxuydu, amma getməmək də olmazdı. İncəvardan 

cümə axşamına tez getdik və mən müdirdən icazə alıb, Qaraçuxur tərəfə 

yollandım. Avtobusdan düşüb xeyli piyada getdim. İmranbəy tapşırmışdı ki, onun 
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hücrəsinə özgə bir adamla, yaxud maşınla getməyim, çünki kimlərsə ondan duyuq 

düşər və başladığı iş finiş olar, yəni sona yetər… 

O, məni gözləyirdi. Qapını döyməmiş açdı. Görünür, ayaq səslərinin kimə məxsus 

olduğunu yaxşı bilirmiş. Tək yaşayan adam kənar səslərə həssasdır, addım səslərini 

də seçə bilir.  

- Bəlkə, sənə çay verim, - deyə o, canfəşanlıq elədi. 

Düzü, İmranbəyin bu ovqatı mənə təəccüblü gəldi, çünki birinci dəfə görüşəndə 

kefi belə yuxarı deyildi. 

Mən etiraz elədim, dedim ki, hüzr yerindən gəlirəm və çay normamı artıqlaması ilə 

içmişəm. 

- Bəlkə aclığın var? - qayğıkeşliklə soruşdu. 

Onun bu sualı mənə qəribə gəldi. «Nəyi var, mənə də nə versin?» deyə fikirləşdim. 

Birdən anladım ki, səhv eləmişəm, gərək özümlə nəsə alıb gətirəydim. 

- Əslində, gərək yolda nəsə alaydım, - günahkarcasına dedim. 

- Ürəyini sıxma, bilirsən ki, mən çox az yeyirəm, o isə -pərdənin dalına işarə elədi, 

- yeməyini yeyib, indi yatır. 

- Ona baxmaq olar? - soruşdum. 

Başını buladı. 

- Sonra. İndi isə yerini rahatla və dinlə. 

Təkid eləməyin mənası yoxuydu. Onun dediklərinə əməl elədim və İmranbəy 

Azıxantrop əhvalatını davam etdirdi: 

- Xadiməni qovandan sonra hormonoid olan ampulanı yenidən müayinə elədim və 

onda azacıq həyat işartıları tapdım. Bakıya qayıdanda hamilə arvadların qarnını 

güdməli olacaqdım. Belə də oldu. Amma bu barədə sonra danışaram.  

Kaliforniyada olarkən laboratoriyamıza Fransadan mütəxxəsis gəlmişdi. Hə, hə, 

Fransadan, dəqiq yadımdadır. -İmranbəy sözləri təkrar eləməkdən yorulmurdu, 

sanki yaddaşına arxayın deyildi. - O, bir dəfə ağzından qaçırdı ki, qədim Aşel 

dövrünə aid, hə, Aşel dövrünə aid, preneandertal sümükləri üzərində işləyir və 

onların ölmüş hüceyrələrini bərpa etməyə çalışır.  

- Nə üzərində işləyir? 
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- Pre-ne-an-der-tal, - deyə o, sözü hecaladı. - Fransalı mütəxəssisin dedikləri 

yadımda qalmışdı. Qalmışdı nədi e, onu əzbərləmişdim. Ona görə də daim 

Azıxantrop barədə düşünürdüm. Hələ ilk gündən, yəni laborotoriyada aparılan 

eksperimentlərin mahiyyətini anlayan andan Azıxadam beynimə girmişdi. O, 

Fransanın Araqon mağarasından tapılmış preneandertallarla eyni zamana məxsus 

idi. Fransız aliminin dediyi sümüklər məhz oradan tapılmışdı... (O, 

«preneandertal» sözünü ustufca tələffüz edirdi, amma mən nə qədər çalışsam da, 

onu yadımda saxlaya bilmirdim və romanı yazanda kitablara müraciət eləməli 

oldum). Azıxantropa qədər mən işə düzəlməli, Bakıdakı həyatımı qaydasına 

salmalı və bəzi eksperimentləri həyata keçirməliydim.  

Yadındadırsa, Bakıda mən biologiya təmayüllü məktəbdə oxuyurdum. Hə, 

biologiya təmayüllü məktəbdə. Əmimgildə qalırdım. O, məni çox istəyirdi, 

gələcəyimin böyük və parlaq olacağına inanırdı və daim təkid eləyirdi ki, xaricə 

gedib təhsilimi davam etdirim, Bakıya qayıtmayım. Çünki Bakıda adamın heç bir 

perspektivi yoxuydu. Gör e, rəhmətlik əmim hələ o vaxt mənim əsl qimyətimi 

veribmiş.  

Əmim də alim idi, amma həyatında uğur qazana bilməmişdi. Əsəb xəstəsiydi. 

Arvadı kaqebenin (o, «keqebe» yox, «kaqebe» dedi) gizli tapşırığına əsasən onun 

eksperimentlərini məhv etmişdi, daha doğrusu, əmimin üzərində eksperiment 

apardığı küçüyü zəhərləyib öldürmüşdü… Ay səni, ləçər! - Son sözündən sonra 

İmranbəy uzun-uzadı donquldandı, bibisinin ünvanına o ki var söyüş yağdırdı, 

söyüşləri dünyanın bütün dillərində deyirdi, hər şeyi qatıb-qarışdırmışdı, nəhayət 

sakitləşdi, ağzının köpüyünü siləndən sonra söhbətini davam etdirdi. - Küçüyün 

üzərində hansı eksperimentin aparıldığını deyə bilmərəm, çünki mahiyyətindən 

xəbərsizəm. Əmim də bu barədə mənə bir söz demirdi. Amma eşitmişdim ki, 

əmimin eksperimentlərinin məhv edilməsinə səbəb Amerikanın o vaxtkı 

prezidentinə şikayət məktubu yazması olmuşdu. Prezidentin adı, adı? Eh, nəysə. 

Məktubda o, Sovet İttifaqında vəziyyətin qəzetlərdə yazılan kimi olmadığını, insan 

haqlarının pozulduğunu yazmışdlı. Təbii ki, əmimin bu səmimi ürək sözləri 

Moskvadan o tərəfə keçməmişdi və sovet məmurları atamın kiçik qardaşının 

«vətənə xəyanətini» ona bağışlamamış, öncə eksperimentlərini məhv eləmiş, özünü 

əsəb xəstəliyinə salmış, sonra isə ruhi xəstəxanada yatızdırmışdılar. Bilirsən, - 

səsinin xodunu aldı, - mənə elə gəlir ki, əmimin başını «Azadlıq» radiosu xarab 

eləmişdi. Deyirdilər ki, o, gecələr həmin radioya qulaq asırmış. 

Əmim uğursuzluğa düçar olduqdan sonra qaraqabaq olmuşdu, həyat yoldaşı ilə, 

demək olar ki, danışmırdı. Ramiz adında adar-madar bir oğlanları dənizdə 

batmışdı. Atamgilin dediyinə görə, uşaq əmimin arvadının güdazına getmişdi, yəni 
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onun mərdiməzarlığının qurbanı olmuşdu. Küçüyü zəhərləməsəydi, bu müsibət baş 

verməzdi. Küçük də canlıdı, axı. Eh, dünya! 

Əmim ömrüboyu boynu əyri gəzirdi. Deyilənə görə, buna səbəb xəstəxanada 

boynuna iynə vurulması olub. Əclaflığa bax e, guya kişinin bədənində ayrı yeri 

yoxuymuş! Atamla anam bu barədə biz yatannan sonra xısın-xısın danışırdılar, elə 

hey vaysınırdılar. Anam bibimin qarasına o ki var deyinirdi, onu hökümətin şpionu 

adlandırırdı. Biz də bibimə elə şpion kimi baxırdıq, qorxurduq ki, atamın da 

«başını yeyər». O vaxt baş yeməyə nə vardı ki... Xoşbəxtlikdən biz kənddə olurduq 

və bibimin ona əli çatmazdı… 

Mən Kaliforniyadan qayıdanda məlum oldu ki, əmimin arvadı dünyasını 

dəyişəndən iki il sonra əri də onun arxasınca o biri dünyaya yollanıb və yəqin ki, 

orada - Moskva məmurlarının və kaqebenin əli çatmadığı yerdə uğursuz 

eksperimentlərini davam etdirir. Amma o biri dünyaya təşrif aparmazdan öncə evin 

sənədlərini vəsiyyətilə birgə ən etibarlı dostuna verib. Vəsiyyətində evi mənə miras 

qoyduğunu yazıb. Yazıq əmim, məni doğrudan da çox istəyirmiş!.. Oh, may qad!!! 

- İmranbəy başını tutdu, bir müddət beləcə qaldı… - Əmimin dostu «Kamaz» 

sürücüsüydü; Aləmdar dayı. Əmimdən doqquz yaş kiçik idi, əmimin ağır günləri 

onun yanında olmuşdu, hesaba görə mülk də ona qalmalıydı. O, əmimin 

vəsiyyətini qısqansa da, dostluğu adi bir mülkə qurban vermədi və sənədləri ədəb-

ərkanla mənə ötürdü. O da indi haqq dünyasındadır. Nijnivartovsk şəhərində 

alverlə məşğul olduğu yerdə güllələyiblər. Kimlərsə gecənin bir vaxtı evinə girib 

və bax... Vardı, indi yoxdu... 

Xülasə, Aləmdar dayı Rusiyaya qayıtmazdan əvvəl evin sənədlərini mənə verdi. 

Əmimgilin mənzili Beşmərtəbənin arxasındakı yertəni evlərin arasındaydı. Oraları 

sən də tanıyırsan, gərək ki, bir dəfə bizdə olmuşdun. 

Mən: 

- Xatırlamıram, - dedim. 

- Eybi yox, indi bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da səni ora bağlayan bir 

şey də qalmayıb. Xatırlamırsansa, deməli, o ev də səninçün əhəmiyyətsiz bir 

şeydir. Mən həmin evdə bir neçə ay yaşadım. Gətirdiyim məhlulla aptekdən 

aldığım dedeqonusu qarışdırdım və xüsusi distilə olunmuş qaba yerləşdirdim. Onu 

saxlamaq elə də asan deyildi, ciddi nəzarət lazımıydı. Pula ehtyacım da gün-

gündən artırdı. Mən heç yerdə işə düzələ bilmirdim. Öz ixtisasım üzrə iş yox idi. 

Bizdə klonlaşdırma inkişaf eləməsə də, ona yaxın nəsə tapmaq olardı. Məsələn, 

peyvənd. Amma qorxurdum. Çünki işə düzəlsəydim, Amerika xəfiyyəsi bundan 
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xəbər tuta və məni aradan götürə bilərdi. Tanıyırsan da onları... Dəli hara, iş hara? 

Dəlinin yeri xəstəxanadır, lap uzağı, qapısı bağlı evdir. İndinin özündə də səksəkəli 

yatıram, mənə elə gəlir ki, kimlərsə məni izləyir. 

İzi azdırmaq, həm də Azıxantropa yaxın olmaq üçün Tarix İnstitutuna işə 

düzəldim. Gecələr məni kim tanıyacaqdı ki… Bir neçə ay gözətçi işləyəndən sonra 

arxeologiya şöbəsində kimyəvi təmizləmə laboratoriyasına işə girdim, daha 

doğrusu, adım gözətçilikdə qaldı, özüm isə bu işlə məqşğul oldum, şöbə müdirinin 

razılığı ilə. Şöbə müdiri çoxdan məndən şübhələnmişdi, ürəyinə dammışdı ki, mən 

elə-belə adam deyiləm, bekar vaxtlarında mənim gözətçi komama baş çəkirdi. Evi 

yaxındaydı. Biz ordan-burdan söhbət eliyirdik, aranı dağa, dağı arana daşıyırdıq. 

Bir-birimizə isinişmişdik. O, daim kimya laboratoriyasından şikayətlənirdi. 

Deyirdi ki, bəzi arxeoloji qazıntılar rütubətə və saxlanma şəraitinə tab 

gətirməyərək xarab olur. Onu müntəzəm təmizləmək lazımdır.  

Azıxantropun alt çənə sümüyü xüsusi şöbədə, şüşənin altında saxlanılırdı. Onunla 

yanaşı daha bir neçə qiymətli arxeoloji tapıntı vardı. Bu, əsasən qədim və orta aşel 

dövrünə aid suxurlar, ayı, maral sümükləri və erkən dövrlə bağlı tapıntılar idi. 

Mezeolit və neolit dövrünə aid çapacaqlar, daşdan yonulmuş nizə ucluqları, daş 

toppuz və sair. Eh, o qədər zir-zibil var orda, çoxunun da adını səhv yazıblar. Alim 

deyillər e, aləmdilər... 

Məni yalnız Azıxantrop maraqlandırırdı. Gecələr növbə zamanı həmin şöbəyə 

gedir, səhərə kimi Azıxantropun alt çənə sümüyünə tamaşa edir, onunla virtual 

əlaqəyə girmək istəyirdim, amma alınmırdı. Çalışırdım, amma alınmırdı... 

Meditasiya kursları da köməyimə gəlmirdi. Hə, orada işləyərkən - başı ilə yuxarıya 

işarə elədi, yəqin ki, Amerikadakı laboratoriyanı nəzərdə tuturdu - iş 

yoldaşlarımdan biri qoca hindliydi, istənilən vəziyyətdə və şəraitdə meditasiyanın 

mümkünlüyünü mənə başa salmışdı, saatlarla kürslar keçmişdi. Hətta ayaqüstə 

yatan vaxtlarım da olub. Bir də görmüşəm ki, həyətimizdə, köhnə əncir ağacının 

dibindəyəm. Atam-anam da sağdır. Mən əncir ağacının dibində uzanmışam, 

qarşımda buğlanan çay var, əlimdə çoxlu hominid şəkilləri tutmuşam. Onlar dirilir, 

ağaca dırmaşır, biri göyə uçur. Nənəm də hardansa peyda olur, kəlmeyi-şəhadətini 

oxuyur, «dünyanın axırıdır» - deyir, məni uşaq kimi dalına atır, qaçmaq istəyir, 

birdən yerə yıxılır, başım əncir ağacının gövdəsinə dəyir. Ayılıram və görürəm ki, 

həmin qoca hindu alnıma şappıldadır ki, ayılım… 

İmranbəy söhbətinin şirin yerində gülür, sanki ölənlərinin hamısı dirilib gəlib və 

indi toyunda qol götürüb oynayırlar. 
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- Maraqlıdır, - deyirəm. Çalışıram ki, o, xatirələrindən ayılsın və söhbətinə davam 

eləsin. 

-Əlbəttə, maraqlıdır. Harda qalmışdım? - deyə soruşur. 

- Hindli səni şappıldadan yerdə. 

- Yox, ondan əvvəl nəsə danışırdım axı? -Bir anlığa fikirləşdi. - Hə, yadıma düşdü, 

sümüyə baxan yerdə. Mən o sümüyü oğurlaya bilərdim, amma bundan tez duyuq 

düşə bilərdilər. Həm də əldə edəcəyim məhlulun ölmüş hüceyrələri dirildib-

diriltməyəcəyini dəqiq bilmirdim. 

Mənə hormonoid lazımıydı. Dedeqonusu tapmışdım, daha doğrusu, onu özümlə 

Amerikadan gətirmişdim, amma cift mayesi yoxumuydu. Nə baxırsan? - deyə 

gözlərini üzümə zillədi, - təzədən evlənib, bəşəriyyətin sirrini arvadıma 

deməyəcəkdim ki? Belə işlərdə həkimlər kara gəlir. Mən onlarla çox işləmişəm: 

Amerikada da, burada da. Dillərini də yaxşı bilirəm. Uzağa getmədim. Yaşadığım 

evin yanındakı doğum evindən bir həkim tapdım, yaşlı qadın idi, cəmi 200 dollara 

mən istəyəni tapıb gətirdi. Yoxladım, tərkibi mən deyən idi, həkim aldatmamışdı. 

Müsəlmana ümid olmaq olar? Amerikalılar demiş, «etibar elə, amma şübhələn»... 

İşimi ehtiyatlı tutmuşdum və bir neçə ay əvvəl üçüncü azı dişimi çəkdirmişdim. 

Dişim öləndən sonra onu soyuducunun, bax, elə bu soyuducunun, - deyə küncdə 

qoyulmuş xırda və qədim «Morozka»nı göstərdi, - buzluğuna qoymuşdum. 

Soyuducunu da ordan - «Cındır bazarı»nı nəzərdə tuturdu,- almışam. Bilirdim ki, 

buz hüceyrələri uzun müddət ölməyə qoymur. Alt çənə sümüyü də uzun müddət 

buzlaqda qalmışdı, su çəkiləndən sonra isə rütubətli mağarada ömür sürmüşdü, lap 

sonralar onu tapmışdılar, cəmi 40-50 il bundan qabaq. Onun tarixini bilirsən, 

yəqin? 

- Onu kim bilmir ki...  

- Ay sağ ol. Mən də eyni yolu seçdim. Dişim soyuducuda bir ay qaldıqdan sonra 

onu çıxardım və döşəmənin sökülmüş yerindən torpağa basdırdım. Bir neçə həftə 

keçəndən sonra onu çıxardım, hermetik şüşəyə yerləşdirdim, axırda isə dişin 

hüceyrə toxumalarını oyub çıxardım və xüsusi məhlula qoydum. Elə işləmək 

lazımıydı ki, toxumalar zədələnməsin. Bir neçə gün keçdi, toxumada heç bir 

dəyişiklik olmadı. Ümidimi tamam itirmişdim. Şöbə müdirilə şərab vurmaqda 

davam edirdim, az qala depressiyaya düşəcəkdim. Həmkarım da elə bilirdi ki, 

kiməsə vurulmuşam. Mən də zarafata salırdım, məsələnin mahiyyətindən 

uzaqlaşdırmaq üçün ağlasığmaz sevgi macəraları quraşdırırdım. Üstündən iki 

həftəyə yaxın bir vaxt keçəndən sonra toxumanın qızardığını və canlandığını 
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gördüm. Ölmüş hüceyrə dirilmişdi. Eşidirsən, dirilmişdi!? Özü də necə! Bir 

müddətdən sonra o böyüməyə və şüşəyə yerləşməməyə başladı, mən onu məhv 

elədim. Çünki həmin hüceyrə mənim dişimdən götürülmüşdü. Deməli, mənim 

klonlaşdırılmış surətim yarana bilərdi. Təsəvvür edirsən, balaca-balaca imranbəylər 

neft quyularının yanındakı çala-çuxurda ora-bura qaçışır, toyuq balaları kimi 

zibilliklərdə eşələnir, Azıxantrop da çaşır, hansını tutacağını bilmir. Halbuki ona 

mən lazımam, mən, - dedi, sinəsinə döydü və güldü, sonra söhbətinə davam elədi. -

Təbii ki, bu, mənə lazım deyildi. Əsas məsələ Azıxantropun çənə sümüyündəydi. 

Bəli, bəli, çənə sümüyündə... Nədənsə istəyimə çatacağıma, sağlam hüceyrə 

tapacağıma əmin idim.  

Bir gecə mən onu dəyişdim. Azıxantropa oxşar çənə sümüyünü Tarix İnstitutunun 

başqa bölməsindən oğurladım, əslində oğurlamağa da ehtiyac yox idi, çünki onlara 

nəzarət olunmurdu və gətirib əslilə dəyişdim. Bu, əlbəttə müvəqqətiydi. İşimi 

qurtarandan sonra onu yerinə qaytaracaqdım. Mən o qədər də qansız adam 

deyiləm, ürəyim yumşaqdı, razı olmaram ki, kimsə mənim güdazıma getsin. 

Həmin ərəfədə bizim evləri sökməyə başladılar. Mən Bakıda qeydiyyata 

düşməmişdim. Evin sənədləri də ölmüş əmimin adınaydı. Ona varisliyimi sübut 

edən sənəd yalnız mənə qalan və notariusda təsdiqlənən kağızıydı. Vur-tut saralmış 

bir vərəq... 

Bizim evləri alan iş adamı ilə uzun çənə-boğazdan, get-gəldən sonra o, mənə evin 

dəyərindən qat-qat aşağı pul verdi. Əclaf, çox xəsis adam idi. Amma o yazıq 

hardan biləydi ki, bir azərbaycanlı balası bəşəriyyətin doğuş nöqtəsini axtarır, 

paralanmış vətəni, şair xalqı, qaraqaş-qaragöz milləti naminə böyük kəşflərə baş 

vurub, hətta bu yolda canını da qurban verməyə hazırdır. O isə. O isə bir 

qəpiyindən belə keçmək istəmirdi.  

Nə isə... Bu pul eksperimentləri keçirmək üçün kifayət edərdi. Mən belə 

düşünürdüm. Nəinki düşünürdüm, hətta inanırdım da. Amma belə olmadı. Bəli, 

bəli, belə olmadı...  

Pulu alandan sonra bura köçdüm. Kimsəsiz bir binadır. Qonşularım siçovullar və 

çaqqallardır. Sonuncular gecələr mənə qonaq gəlirlər. Hərdən tülkülər da buralarda 

sülənir. O qədər çoxdular ki, sülək itlərin hamısını buradan qovublar... 

İmranbəyin söhbəti mənə cansıxıcı və uzun gəldi. Günəş çoxdan batmışdı. 

Zirzəminin bacasından düşən işıq yox olmuşdu. İçəri qaranlıq idi. Çölə çıxmaq 

olardı. 

- Çölə çıxaq, havam çatmır, - dedim. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 36 

 

- Hövsələn bura qədərmiş? Heç olmasa, sevgin olsun, vətən sevgin, özün də 

qarabağlısan. Azıx da Qarabağdadır. Deməli, Azıxantropun birbaşa sənə dəxli var. 

İlk adam da qarabağlıdır. Axıra kimi dözməlisən. Yoxsa sən də Lazım kişini 

gözləyirsən? 

İmranbəy «lazım gələndə torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik» deyənlərə eyham 

vururdu. 

- Yox, sən dediklərin doğrudan da maraqlıdır, amma burda hava çatışmır, elə bil. 

- Bir azdan çırağı yandırarıq. 

- Çölə çıxaq, - təkid elədim. 

İmranbəy heç nə demədi, ayağa qalxdı və ayaqlarının ucunda yeriyərək çölə çıxdı. 

Mən də onun dalınca.  

Mazut iyi burnuma vurdu. Qarşıdan nəsə qaçdı. Yəqin, çaqqalıydı. 

- Burda nə var yeməyə, a bədbəxt, tapsam, özüm yeyərəm da, - deyə İmranbəy 

naməlum dördayaqlının qarasına deyindi, axırda da şaqqanaq çəkib güldü. 

Lap uzaqdan siqnal səsi gəldi. Sanki maşınlar yarışa girmişdilər. Darıxdım. Amma 

evə getmək tez idi. Başımı qaldırıb ulduzlara baxdım. 

İmranbəy fikrimin ulduzların yanında olduğunu görüb: 

- Ulduzların belə göründüyünə baxma, onların ən balacası yer kürəsindən beş-altı 

dəfə böyükdür. 

- Onları sənsiz də bilirəm, - dedim. 

- Əlbəttə, bilirsən, amma təsəvvür eləmirsən. O, hər adamın işi deyil. İncimə, elə 

belə dedim. Hər şeyi bilməli deyilsən ki. Bəs onda biz nəyə lazımıq, biz alimlər? 

Amma maraqlıdır da, o yekəlikdə olasan, belə xırda görünəsən, işığın da bura gəlib 

çata. 

Bura səhra kimiydi, külək hər tərəfdən əsirdi, onun istiqamətini müəyyən eləmək 

də çətiniydi, sanki dəlmə-deşik çadırda oturmuşduq. Soyuq iliyimə işlədi. 

- Hələ çox qalıb? - soruşdum. 

İmranbəy dərhal cavab vermədi, deyəsən, sualı anlamadı, axırda məni başa düşdü.  

- İstəmirsənsə danışmayım, başqa adam axtarım? 
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Mən cavab vermədim və içəri keçdim. Bu, o demək idi ki, söhbətin gerisini 

eşitmək istəyirəm. 

İmranbəy taxçadakı çırağı yandırdı, amma piltəsini çox qaldırmadı. Hər birimiz 

şahmatçılar kimi yerimizi tutduq. 

İmranbəy başladı:  

- Azıxantropun sümüyünü bura gətirəndən sonra uzun müddət onu sakit buraxdım 

və aralıdan-aralıya tamaşa eləməyə başladım. Transformasiya, proyeksiya üsulu 

oralarda, - yenə də Amerikanı nəzərdə tuturdu, - geniş yayılıb. Bu üsulla mən onun 

kodlarına yaxınlaşmaq istəyirdim. Sümüyün toxumalarına əl vurmağa, yəni onu 

sındırıb-dağıtmağa, hüceyrələri axtarmağa ürəyim gəlmirdi. Bunu eləmək də düz 

olmazdı. Min illərin yadigarıydı. Ruhları incitmək olmaz... Əzəl-axır onu geri 

qaytarmalıydım.  

Hərdən yuxulayırdım, qarabasmalar məni yatmağa qoymurdu. Elə bil ki, 

Azıxadam qarşımda dayanmışdı. Nəsə demək istəyirdi, amma dili açılmırdı. 

Demək istəyirdi, deyə bilmirdi. Hıqqanırdı, səsi çıxmırdı. Bəlkə mən yaxşı 

eşitmirdim. Zəhrimar külək də bir yandan. Axı burda külək bərk əsir. Buralar 

küləyin oylağıdır. Atlarını hara gəldi çapırlar. Eşidirsən, indi də külək başlayıb...  

- Külək çoxdan başlayıb, - dedim. 

 

- Hə, sən də hiss eləmisən. Çölçülük belədir də. Deməli, belə. Qarabasmalar məni 

yatmağa qoymurdu. Bəlkə də bu işin xeyrinəydi. İpin ucunu tapmağa kömək 

eliyirdi... Nəhayət, qərara gəldim ki, üçüncü azı sümüyünü elektron səs dalğaları 

vasitəsilə müayinə edim. Həmin aparatı mən çox ucuz qiymətə bir xəstəxanadan 

almışdım. Daha doğrusu, oranın gözətçisi həmin aparatı çırpışdırıb mənə satmışdı. 

Alman malıydı. Heç kimin başı çıxmadığından həmin bahalı aparat kimsəsiz 

qalmışdı və onun oğurlanmasından xəbər tutmayacaqdılar. SSRİ təzə dağılmışdı. 

Görünür, həmin aparatı da sovet höküməti son nəfəsində həkimlərə hədiyyə 

eləmək qərarına gəlmişdi. Özəlləşdirmə, yəni soxasox başlamışdı. İt yiyəsini 

tanımırdı, ata oğuldan, oğul anadan küsmüşdü. Heç kimin kitabını oxuyan yox idi.  

Xəstəxana gözətçisi içkiyə meyilliydi, yaman vururdu, ha! Vururdu e! «Alkaş» 

deməyə ürəyim gəlmir, çünki yaxşı adamıydı, bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi, 

Allah rəhmət eləsin. Adı Mamediydi, yekə dişləri vardı. Bax o yekədiş, qarasifət 

adamla dərdləşməyi, hərdən də yüz-yüz gillətməyi xoşlayırdım; iş yerlərimiz də 

böyür-böyürə idi. O, bir dəfə sözarası mənə dedi ki, yaxşı bir aparat var, münasib 
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adam olsaydı, onu satardıq. Mən maraqlananda məlum oldu ki, bu, mənim çoxdan 

axtardığım aparatdır, heç ağlıma da gəlməzdi ki, qulağımın dibində dayanıb 

sahibini gözləyir. Mən axtardığım aparat, özü də su qiymətinə... 

Həmin aparatla Azıxantropun dişini uzun müdət müayinə elədim, amma 

kodlarımız üst-üstə düşmədiyindən istəyimə nail olmadım. Ulu babamızın 

hüceyrələri məni tanımaq istəmirdi. İşə bax e! Dişdə həyat işartıları yoxuydu. 

Toxumalarda lal sükut hökm sürürdü. Axırda məcbur olub diş suxurlarını xüsusi 

elektron bizlər vasitəsilə yoxlamağa başladım və quru, amma dağılmamış hüceyrə 

toxumalarından birini çıxarıb məhlula yerləşdirdim. Azı dişi ən gec xarab olan və 

hüceyrələrini uzun müddət qoruyan orqandır. Oxumaq belə şeydi də! 

Bu eksperiment baş tutsaydı, dünya üçün, ölkəmiz üçün nə qədər dəyərli və 

əhəmiyyətli olacağını demək artıqdır. Bu, mənə dünya şöhrəti gətirər, vətənimizin 

başını ucaldardı. Mən onun baş tutmasına çox inanırdım. Azıxantropun 

diriləcəyinə, bəşəriyyətin, sivilizasiyanın necə və nə cür yaranmasına aydınlıq 

gətirəcəyinə şəkk-şübhəm yoxuydu.  

Bir müddət keçdi, amma hüceyrədə heç bir keyfiyyət dəyişikliyi hiss olunmadı. 

Mən əməlli-başlı depressiyaya düşmüşdüm. İçkiyə qurşanmışdım. Elə hey içirdim, 

ayılmağa qorxurdum, fikirləşirdim ki, eksperimentim baş tutmaz, onda dəli olaram. 

Dəli olmaqdan qorxurdum. - «Onsuz da dəlisən də» - deyə ürəyimdə fikirləşdim. O 

isə dil qəfəsə qomurdu. - Birdən yadıma düşdü ki, yüz min illər öncə ölmüş 

hüceyrəni diriltmək üçün uzun bir zaman lazımdır. Ona görə də məhlulu bir neçə 

dəfə dəyişdim və temperaturu artırdım. Nəhayət, gözləntilərim özünü doğrultdu və 

istədiyim alındı. Hüceyrələr əvvəlcə qızarmağa, sonra ağarmağa başladı və üç 

aydan sonra öz rəngini aldı, yəni çəhrayı oldu. Bəli, dirildi və çəhrayı oldu! Amma 

ona kimi mən ciddi problemlə üzləşmişdim. Embrionu daha geniş qabda 

yerləşdirmək lazımıydı. Bunun üçün qadın bətnində olan hormonoidə, yəni körpəni 

saxlayacaq cift mayesinə ehtiyac vardı. Bayaq sənə bu barədə demişdim. Üstəlik 

körpəni yerləşdirmək üçün şüşə qalpaq da lazımıydı. Mənə verilən puldan bir az 

qalırdı. Ona görə də doğum evlərinin birindən, onun adını çəkməyəcəyim haqda 

öhdəlik götürmüşəm, istədiklərimi əldə edə bildim. Hə, elə həmin qadın vasitəsilə, 

bayaq sənə demişdim… 

Söhbətin bu yerində İmranbəy dayandı və siçovul kimi qulaqlarını şəklədi. 

Görünür, siçovullar üzərindəki eksperimentlər hədər getməmiş, sinif yoldaşıma 

müəyyən vərdişlər miras qoymuşdu. 

- Nə olub? - deyə soruşdum. 
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- Susss, - deyə şəhadət barmağını əvvəlcə öz dodaqlarına, sonra isə mənim ağzıma 

yapışdırdı, - çöldə kimsə var, hiss eliyirəm. Deyəsən, onlar duyuq düşüblər. Sən 

bura gəlməyini heç kimə deməmisən ki? - Başımı buladım. - Onlara demək lazım 

deyil, özləri bilirlər.  

- Küləkdir, - deyə yavaşca pıçıldadım. Onun ehtiyatlılığı mənə də sirayət eləmişdi. 

- Külək lap pis. Bizim qoxumuzu və pıçıltımızı götürüb onlara aparır. Ən böyük 

agent elə küləkdir. Onlar (yəni amerikalılar) hamının qoxusunu kodlaşdırıblar. 

Hardan istəsələr taparlar. Onlar ulduzlardan da xəbər tuturlar. Bayaq ulduzlar bizi 

gördü, hətta biri mənə göz də vurdu. 

- Ulduzlar uçmamışdan qabaq belə edir, - dedim. 

- Yox, bu onlardan deyildi. Agent ulduzuydu. 

«Bu zırramadır ki, hər şeydən şübhələnir» -ürəyimdə fikirləşdim. 

Bir müddət keçdi.  

- Getdilər, - İmranbəy dedi və dərindən nəfəs aldı, amma bir müddət dinməz 

qalmaqda davam elədi. Biz sükutdan səssiziydik. 

- Hə, belə-belə işlər, dostum, elə bilirsən, onları aldatmaq asandır? Bij-bijəngənin 

biridilər. Amerika qaçaq-quçaqların, atasını-anasını tanımayanların yığnağıdır. 

Mən də asan təslim olanlardan deyiləm.  

- Mənə elə gəlir ki, sən hadisələri şişirdirsən, heç kim səni izləmir, - dedim. 

- Bu sənə belə gəlir. Eh, sən yazıq nə bilirsən ki...  

Nə isə... Deməli, mənə lazım olan şeylərin hamısını tapdım. Embrionu daha böyük 

şüşə qaba yerləşdirdim. Üç aydan sonra qalpakın altına qoydum, üstünü bərk-bərk 

basırdım ki, eyni temperaturda qalsın, körpənin nəfəs alması üçün nəfəslik 

borusunu çölə çıxardım. On bir ayın tamamında istəyimə çatmışdım. Daha 

doğrusu, embrionun insana çevrilməsi prosesi on bir ay çəkdi. Qədim insanlarda bu 

cür olub, embrionun ana bətnində formalaşma prosesi bu qədər çəkir. O vaxt aylar 

və həftələr qısa olub: ay iyirmi bir gün, həftə beş gün. 

- Hmmm… 

- Körpəni süni ciftdən hazırlanmış vakuumda, ya da suyun içində həyata 

gətirməliydim. Vakuum aparatlarına yaxın düşə bilməzdim. Çünki eksperimenti 

gizli saxlayırdım. Axırda uşağı suda «doğuzdurmaq» qərarına gəldim və onu bir 
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həftəlik şüşə qalpakın içinə yerləşdirdim. Bir həftədən sonra onu çıxardım, ilıq 

suya saldım və xüsusi hazırlanmış otağa qoydum, - deyə o, Azıxantrop yatan otağa 

işarə elədi. - Sən indi pərdəni görürsən, ondan əvvəl isə o pərdəni şüşə əvəz edirdi. 

O, daim yatırdı. Sanki qış yuxusuna gedirdi. Üç ayında onda ətraf mühitə maraq 

yarandı və ağlamağa başladı. Mən onunla danışmağa, daha doğrusu, onu 

danışdırmağa cəhd edirdim. Çünki uşaqla nə qədər çox danışsan, dili o qədər tez 

açılar. Amma o, altı yaşına çatsa da danışmırdı, nəsə qırıldadırdı. Elə hey 

qırıldadırdı... Mən məcbur olub onun qulağına radio-aparat yerləşdirdim. Sutkada 

bir neçə saatlığa o radioya qulaq asırdı və yenə də yalnız hecalardan ibarət sözlər 

qırıldadırdı.  

Körpə olanda o, adi uşaqlara bənzəyirdi, böyüdükcə daha da kifirləşməyə, 

eybəcərləşməyə, neandertal insana oxşamağa başladı. Bu əsl Azıxantrop idi və 

kişiydi.  

- Kişiydi? - deyə təəccüblə soruşdum, - axı mütəxəssislər Azıxda tapılmış çənə 

sümüyünün qadına məxsusluğunu söyləyirlər... 

- Bu, tarixçilərin işidir, daha doğrusu, onların səhvidir. Mən gözümlə gördüyümü 

deyirəm. O, kişiydi, daha doğrusu, kişi cinsindəndir və zamanı gələndə sənə 

göstərəcəm. Kişi, özü də necə kişi! Sən demək istəyirsən ki, azərbaycanlıların 

əcdadı arvaddır? Yox, bizim əcdadımız kişidir, erkəkdir, qadınlar isə özümüzü 

təsdiq vasitəsidir.  

- Bəlkə indi göstərəsən o kişi, erkək əcdadımızı? - əsəbim və marağım hövsələmi 

üstələyirdi. 

O yenə də razılaşmadı:  

- Elə şeylər var ki, vaxtından tez görmək olmaz. 

- Rədd olsun, sənin bu təkəbbürün, sözünün mustafasını de! - deyə qışqırdım. 

Əziz oxucum, inan ki, mən bunu sənin xətrinə elədim, çünki hövsələnin daraldığını 

duyuram. Amma neyləmək olar, necə deyərlər, «könlü balıq istəyənin quyruğu 

suda olar». 

İmranbəy mənim bu hədəmdən özünü itirən kimi oldu, nəsə qırıldatdı. Onun 

tərəddüdündən istifadə elədim: 

-Don Kixot! Bəxtin gətirib ki, indi Bakıda yel dəyirmanları çoxdur. Nə qədər 

istiyirsən vuruş onlarla, öz Dulsineyanın xətrinə. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 41 

 

- Gözəl Dulsineyanın, - deyə İmranbəy yumor hissini nümayiş etdirdi.  

Düzü, bu, mənim xoşuma gəldi, yumşaldım və dedim: 

- Sənin bu dediklərin nağıla oxşayır axı! 

- İndi nağıla oxşayır. Amma Amerika bir gün hamını zəlil gününə qoysa, gen 

yaddaşımızı zonbiləşdirsə və nəvələrimizin qanına yeritsə, gec olacaq. Siz heç nə 

bilmirsiniz! Bu dəhşətdir. Oh, may qad!!! Bilirsən, Amerika nəyə hazırlaşır? 

Hamımızın qanını içməyə! Bütün müsəlman dünyasını qanına qəltan elədi. İndi 

İranı hədələyir, sonra Türkiyəni vuracaq. Və sonra bizi…Amerika daha dəhşətli 

şeylər hazırlayır. Mən bunu sənə deməyə hazırlaşıram. Amma sən dözmürsən, 

hövsələn çatmırrrr!!! 

İmranbəy başını tutdu. Zarıldadı. Mənim ona yazığım gəldi.  

«Yox, bu həna o hənadan deyil» - deyə ürəyimdə fikirləşdim, «dəlidən doğru 

xəbər» - buna deyərlər. Doğrudan da dünyada baş verənlər qorxunc yuxulara 

bənzəyirdi. Onun başını sığalladım. 

- Bilirsən, hamı sənin kimi fikirləşə bilmir, - dedim, - sən fərqlisən. 

- Fərqliyəm, əlbəttə fərqliyəm, - deyə o, qızarmış gözlərini mənə zillədi, - bayaq 

dedim axı, mənim xüsusi missiyam var, sən ona inanmalısan. İnanmasan, heç nəyə 

nail olmayacağıq. Yazıq millət! Özünə inanmayan, güvənməyən, daim torpaqlarını 

gədə-güdəyə pay-püş edən xalq!!! Yaddaşsız, unutqan…  

Sözünün dalını gətirməyə macal tapmadı. Çünki çöldə çaqqal uladı. O diksindi. 

Key-key ətrafa baxdı, sonra gözlərini mənim donuq baxışlarımda gəzdirdi. 

- Getmək vaxtıdır, - dedim, - sabah davam edərik. 

- Sabah gəlməyəcəksən, elə? 

- Gələcəm, - dedim. 

- Onda qoy sənə onunla bağlı bəzi şeyləri də danışım. Bu, çox vacibdir, - dedi və 

mənim razılığımı gözləmədən davam elədi: - On üç yaşına çatanda, yəni iki il 

bundan əvvəl o, mənimlə danışmağa başladı. O danışırdı, nəsə izah edirdi, mən 

onu az da olsa başa düşürdüm. Və anladım ki, bu xüsusi bir dildir, yəni qədim 

adamların dilidir. Radio-aparatın ona heç bir təsiri olmamışdı, fikirlərini izah 

baxımından deyirəm, yalnız ara-sıra radiodan eşitdiklərini qırıq-qırıq, anlaşılmaz 

şəkildə deyirdi. 
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Qədim dil haqqında mən hələ Bakıda oxuyarkən eşitmişdim, dünya ədəbiyyatı 

tarixindən dərs deyən qoca müəllimimiz, professor idi, bu barədə danışmağı 

sevirdi, amma bu dilin izinə düşə bilməmişdim, çünki qədim dillə bağlı mükəmməl 

kitab yox idi. Yalnız Amerikada olarkən bu barədə bir kitab oxumuşdum. İndi 

Azıxadama qulaq asa-asa onun sözlərini öz-özlüyümdə qeyd edir, mənasını 

anlamağa çalışırdım. İlk sözləri bunlar idi: ək, ər, az, ıx, in, ax... Mən onun dil 

lüğətini iki ilə yazıb hazırladım və bir gün ona dedim ki, təbii öz dilində, başına 

gələnləri, yəni tarixçəsini mənə danışsın. O, uzun zaman yenə də tamam başqa 

şeylərdən danışdı. Əsasən tayfa-qəbilə söhbətləriydi, dava-dalaş epizodlarıydı və 

kimdənsə nə zamansa incik düşməsi barədə sayıqlamalar idi. Sanki o, yenicə 

əməliyyatdan çıxmışdı və narkozdan tam ayılmamışdı. O, əsasən söyürdü, 

danışığında söyüş elementləri bol idi. Görünür, qədim insanlar ilk dəfə söyüşlə 

həyata başlayıblar, yəni dilləri söyüşlə açılıb. Bilirsən, nə yaxşı söyürdü! Yağlı-

yağlı.  

-Qarabağlılar hamısı söyüşcüldür də, -dedim, - gözümüzü açandan söyüş eşitmişik. 

-Yox, bu, ayrı həngamədi, çox yaradıcı söyür. Qayadan, payadan da o tərəfə keçir. 

Raketi-paketi işə salır. Elə söyür ki, adamın tükləri biz-biz durur, özü də təkcə 

tükləri yox: ürəyin o saat arvad istiyir, - deyə o, gülər üzümə baxıb davam elədi, - 

indi tərgidib.  

Nəhayət, bir gün gözləmədiyim halda o özü söhbətə başladı. Yeməyini yenicə 

yeyib qurtarmışdı, yağış suyundan da içmişdi. O, ancaq yağış suyu içir. Ona görə 

də yağış yağanda yığıb bax o qabda saxlayıram. 

- Yaya iylənər ki, - deyə təəccübləndim....  

- Onunçün fərqi yoxdur. İyli, daha dadlı, - güldü. 

- Yaxşı, bəs, nə söhbət elədi sənin Azıx adamın? - deyə marağımı gizlətmədim... 

İmranbəy: 

- Bu barədə sabah danışarıq, indi isə gecdir, - deyə qolundakı nimdaş kəmərli 

saatına işarə elədi,- yeddi dəqiqədən sonra o duracaq və səni görsə, nə olacağını 

deyə bilmərəm. Qorxuram ki, pis bir şey baş versin. Axı o məndən başqa heç kimi 

görməyib. 

Mən söhbətin yarımçıq qurtarmasını istəməsəm də razılaşdım və xudahafisləşib 

çıxarkən o: 
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-Mənə bir az borc verə bilərsən? - deyə soruşdu və yazıq-yazıq üzümə baxdı. -

Pulum tamam qurtarıb. Mən heç, amma o yeməlidir. Bəşəriyyətin naminə. 

- Onun yediklərini pulla alırsan ki? 

- Bəs, mən özüm?! Mən yeməsəm, ona kim baxacaq!? Kartofu bazarda pulsuz 

satmırlar ki, hələ su da almaq lazımdır. 

O, son sözləri elə inamla dedi ki, sanki özü də öz dediklərinə ürəkdən inanırdı. 

Mən cibimdəki pulları çıxarıb stolun üstünə qoydum, yalnız yol pulu saxladım. 

Birdən ağlıma gəldi ki, İmranbəy, yəqin bu yolla pul qazanır. Mənim kimilərini 

tora salır, lazım olanda puldan-paradan qopardır. Bu qədər gop olmaz ki! O, mən 

düşündüyüm qədər də ipləmə deyilmiş. Ay səni!... Öz-özümə güldüm və bir 

«ekzellənt» dedim… 

 

* * * 

 

Kim nə deyir-desin, onun danışdıqları maraqlıydı. Bəlkə bir az yorucuydu, o başqa 

məsələ. Amma həyatda nə yorucu deyil ki… Mətbuatda gedən bazar söhbətləri, 

televizorda bayağı şou-biznes, küçə dedi-qoduları, daim xatırlanan «Lazım» kişi. 

Bu düşüncələrim məni ürəkləndirdi və yenidən keçmiş sinif yoldaşımın söhbətinin 

üstünə qayıtdım. Şübhəsiz, o, nəsə bilirdi. Dünyanın bu əyri vaxtı, nə zarafat ola 

bilərdi… 

Yolboyu İmranbəyin Azıxadamın dilini öyrənməsilə bağlı dediklərini çək-çevir 

elədim. Onun qədim dil barədə «nağılları» mənə qəribə gəlirdi. Doğrudan da belə 

dil varmı, bəlkə o özü belə bir dil uydurub?  

Mənim bu düşüncələrim gecə yarısına qədər davam elədi. Yerimə uzanıb yatmaq 

istəsəm də, yuxum gəlmirdi, yatağımda ora-bura çevrikir və qurcuxurdum.  

Mən uşaqlıqdan yerdə yatıram. Döşəmədə boşluq olduğundan hər dəfə yerimin 

içində çevriləndə taxta döşəmə cırıldayırdı. Uşaqlar da narahat olurdu. Ona görə də 

durub mətbəxə keçdim. Orda bir az qurdalanandan sonra aynabəndə çıxdım. 

Bekarçılıqdan kitab rəfinə göz gəzdirdim, mənə bağışlanan kitabları açıb, 

avtoqrafları oxumağa başladım. Bir-birindən elə də fərqlənməyən avtoqraflarda 

mənə yaradıcılıq uğurları arzulayırdılar. «Müəllifdən möhtəşəm yazara kiçik 

hədiyyə», «İstedadına inandığım böyük nasirə», «Gələcəyin böyük yazıçısına 
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«cavab zərbəsi» almaq ümidiylə». Sonuncu sözlər sevdiyim ustad müəlliflərdən 

birinin qara üzlü kitabına yazılmışdı. Qara rəngi mən də sevirəm. Onda bir 

möhtəşəmlik var.  

Avtoqrafların bir neçəsini təkrar-təkrar oxudum. Bəziləri qanımı qaraltdı, çünki 

mənə həddən artıq yüksək qiymət verirdilər, bəziləri isə əyləndirdi, çünki orijinal 

görünməyə çalışırdılar. Məsələn, «neçə belə şeirli illərə». İndi həmin müəlliflərin 

çoxu yoxdu, şeir və roman bolluğunda itib-batıblar, ədəbiyyat üfüqlərində 

görünmürlər. Amma iç dünyalarını bu avtoqraflarda qoyub gediblər. 

Mən bu insanların ümidlərini hələ də doğrulda bilmədiyimə görə xəcalət çəkirdim. 

İndi hədəfə yaxınlaşırdım, heç kimin eşitmədiyi bir əhvalata sahibiydim və gələcək 

taleyim onu necə yazmağımdan asılıydı. Mən sevinirdim, ürəyim İmranbəyə 

sevgiylə dolmuşdu. Allah onu mənə durduğum yerdə yetirmişdi. Yazacağım əsərin 

şöhrətini hiss edir və fərəhlənirdim... 

Kitabların arasında şagird dəftərinə rast gəldim. O, yəqin ki, uşaqlarınıydı, elə-belə 

maraq üçün açıb vərəqlədim və gözlərim adda-budda yazılan hərflərə, sözlərə 

sataşanda qeyri-ixtiyari sevindim. Bu dəftər məndən təxminən on beş yaş böyük 

olan qohumum İbrahimin idi. O, təzəlikcə dünyasını dəyişmişdi. 

İbrahim orta məktəbi qurtaran kimi paytaxta köçmüş və yalnız 30 ildən sonra 

təsadüfən qarşıma çıxmışdı. Özü də o məni yox, mən onu tanımışdım. Böyüklər 

uşaqları yadda saxlaya bilmir, çünki uşaqlar böyüyürlər. 

Matros qəsəbəsindəki (yəqin bu ad dənizlə bağlıydı, çünki qəsəbə dənizin sahilində 

yerləşirdi) lal-karların yeni məktəbinin açılışında onu görmüşdüm. Hiss eləmişdim 

ki, İbrahim dayı bu məktəbin say-seçmə kişilərindən biridi, amma təəccübümə 

rəğmən danışmırdı. O, hamı ilə başı ilə salamlaşır və gülümsünürdü. Mən ona 

yaxınlaşıb, özümü nişan verəndə diksinən kimi oldu, qara, ağ xallı qalstukunu 

düzəltdi, sanki boynuna dar gəlirdi, sonra qoluma girib bir tərəfə çəkdi və əl-qolu 

ilə məni anlamadığını dedi. 

- Mənəm də, tanımadınız? Qara Dadaşın oğlu, Qaçaq Dünyamalının nəvəsi, - 

başını buladı, -İbrahim dayı, siz eşitmirsiniz ki? - deyə əlimin işarəsiylə soruşdum. 

O, sualıma yenidən gülümsündü, yenə də başını buladı və cibindən vərəq çıxarıb 

yazdı: 

- Mən nə eşidir, nə də danışıram.  

Kimliyimi vərəqə yazıb verdim. Oxudu, gülümsündü, əlimdən tutdu. 
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- Bəs, bu necə oldu? - deyə yenidən əlimin işarəsilə soruşdum. O isə əlinin işarəsilə 

başa saldı ki, uzun söhbətdir.  

Mən İbrahim dayını son dəfə görəndə əməlli-başlı danışırdı, eşitməyinə də şübhə 

ola bilməzdi. İndi isə qarşımda lal-kar birisi dayanmışdı. Sifət həmin sifətiydi, 

amma dil və qulaq özgəninkiydi. 

Bunun səbəbini mənə anlatmaq üçün İbrahim dayı iki gündən sonra iş yerimə gəldi 

və heç bir söz demədən şagird dəftərini mənə uzadıb getdi. 

Mən həmin dəftəri axşam evə gələndən sonra mətbəxdəcə oxudum. Dəftərin beş 

vərəqi yazılmışdı, qalanlarına isə mənim anlamadığım, heroqlifə oxşar rəsmlər 

çəkilmişdi. Bu, əsəbi və hövsələsiz adamın jestlərinə bənzəyirdi. Diqqətlə fikir 

verdikdə isə körpə uşağın rəsminə oxşayırdı. 

Dəftəri yenidən oxumağa başladım. İbrahim dayının xətti pis olsa da, fikirləri 

aydın və səlis idi: 

«...Mən bütün bunları yazmağa məcburam. Səbəbini özümdən də soruşsanız, cavab 

verə bilməyəcəm. Məyər dünyada hər sualın cavabı var?!  

Uşaq vaxtı çox sevdiyim, məndən iki yaş balaca bacım çaya düşüb boğulmuşdu. O, 

anadangəlmə lal-kar idi. Anam pambığa getmiş və bacımı mənə tapşırmışdı. 

Həmin gün nar ağacının dibində oturub xeyli nar yemişdik, sonra mən yuxuya 

getmiş və bacımı unutmuşdum. O vaxt Nargilənin (yəqin, bacısının adı beləymiş) 3 

yaşı vardı. O, çaya getmiş, sürüşərək çaya yıxılmış və boğulmuşdu. Biz onun 

meyitini üç gündən sonra çayın aşağısından tapmışdıq. Uşağın qırmızı güllü donu 

çayın qırağına yıxılmış ağaca ilişmiş, bir parçası ona yapışıb qalmışdı.  

Mən gecə-gündüz yatmırdım, ağlayırdım, çünki bacım mənə görə ölmüşdü. Amma 

məni yandıran bu da deyildi, lal olduğundan heç kimi köməyə çağıra bilməməsi 

ürəyimin başını göynədirdi. Az qala hər gecə onu yuxumda görürdüm və yerimin 

içində oturub ağlayırdım. Mənim bu halım təxminən bir il davam elədi və sonradan 

yaramın yeri qaysaqladı. Amma orta məktəbi bitirib şəhərə gələndə yenidən həmin 

anları yaşamağa başladım, daha doğrusu, məcbur oldum. Qəzetdən oxudum ki, 

uzaq Altay diyarında lal-karlardan ibarət uşaq yaslisi yanıb və uşaqlar dilsiz-

ağızsız olduqlarından heç kimi köməyə çağıra bilməyiblər. Mən həkim olmaq 

istəyirdim, amma sənədlərimi alıb APİ-nin məktəbəqədər tərbiyə fakültəsinə 

verdim, ora qəbul olundum və söz verdim ki, ömrümü bu cür uşaqlara həsr 

edəcəm... 
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Praktikamı da, təyinatımı da «Matros» qəsəbəsindəki lal-kar uşaqlardan ibarət 

yasliyə aldım və nə az-nə çox, düz 31 il həmin yaslidə dayə işlədim. Mən onlara 

uşaqlıqda itirdiyim bacım kimi baxırdım, onları sevirdim, səhərdən axşama kimi 

bir yerdə olurdum, Günəşi bir qarşılayır, bir də yola salırdıq, yeddi yaşlarına 

çatandan sonra onları məktəbə göndərir və yeni uşaqlar qəbul edirdim... Onlar 

hamısı bir-birinə oxşayırdı və mənə elə gəlir ki, yer üzündə ən məsum və günahsız 

uşaqlar lal-karlardır... 

Və bir gün anladım ki, mən onlara oxşayıram, nə eşidə, nə danışa bilirəm. 

Qulaqlarım eşitməyi, dilim danışmağı yadırğamışdı. Yalnız hecaları qırıldada 

bilirdim. Bunu anlayandan sonra mənim həyatım tamam dəyişdi. Məqsədimə 

çatmışdım, dönüb bacım olmuşdum. Mənim ömrüm həyatımı həsr etdiyim 

uşaqların taleyilə eyniləşmişdi... Onların bəzi sözlərini qeydə almışam. Mənə elə 

gəlir ki, lal-karlar qədim insanların dilində danışırlar….» 

İri hərflərlə yazılmış qeydlər burda bitirdi. Başqa bir vərəqdə yenə də nəsə 

yazılmışdı, amma sonradan cidd-cəhdlə pozulmuşdu, nə qədər çalışdımsa onları 

oxuya bilmədim. Yalnız «yorulmuşam» sözünə oxşar bir qeydi oxuya bildim... 

Və birdən yadıma düşdü, daha doğrusu, tam təsəvvür eliyə bildim. İmranbəy də on 

beş il ömrünü həsr etdiyi hominidlə eyniləşmişdi və ona oxşayırdı. Mən indi 

İmranbəyin beyninin, sifətinin niyə bu qədər dəyişdiyini anladım və onu başa 

düşməyə çalışdım. Bəlkə İmranbəyin dediyi qədim dil İdrahim adlı qohumumun 

şagird dəftərində cızdığı heroqliflərə oxşayırdı?!. Maraq məni götürdü. Dəftəri 

qatlayıb pencəyimin cibinə qoydum... 

 

 

Azıxantrop danışdı 

 

Mən İmranbəyin qaldığı yerə, özü demiş, bəşəriyyətin canlandırıldığı məkana 

gələndə qaranlıq çoxdan düşmüşdü. Qapının dalında bir müddət gözlədim. 

İmranbəy tapşırmışdı ki, qapını döyməyim, Azıxantrop oyana bilər. İçəridən səs-

səmir gəlmədi. Məcbur olub qapını astadan üç dəfə döydüm. Yenə də açan olmadı. 

Bir az gözlədim və yenidən qapını döydüm. Qapının o biri üzündən İmranbəyin 

səsi gəldi. O, ağzını qapının açarlığına dirəyib pıçıltı ilə danışırdı. Ona görə də 

qulağımı açarlığa dirəməli oldum. 

İmranbəy həyəcanlıydı: 
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-Qayıt get. Bu gün görüşə bilmərik. Kimlərsə məni izləyir. Bayaqdan buralarda 

fırlanırlar. Onlar mənim izimə düşüblər. Bəşəriyyətin ilk övladını oğurlamaq 

istəyirlər. Oğurlamaq istəyirlər, eşitdin?! 

- Burda heç kim yoxdur, - dedim. 

- Sən onları görmürsən. Amma onlar hər tərəfdədir. Onları yalnız mən görə 

bilərəm. Çıx get! Sabah gəl! 

- Doğrudan da burda heç kim yoxdur, - dediyimdə israr elədim, - heç tülkü, çaqqal 

da... 

İçəridə uzun səssizlik yarandı. İmranbəy, deyəsən, mənim dediklərimi götür-qoy 

edirdi. Mən bu pauzadan istifadə elədim: 

- İkimiz bir yerdə olsaq, onlar istədiklərini edə bilməzlər. 

- Səni bu işə qatmaq istəmirəm. 

- Onsuz da qatmısan da! Qorxma, kəşfinə şərik çıxmayacam. 

- Ordan getməsən, hər ikimizin meyidini boş quyulardan tapacaqlar! 

Onun bu həyəcanlı səsi mənə sirayət elədi və doğrudan da qorxdum. Ətraf qaranlıq 

və kimsəsiz idi. Necə deyərlər: gecə xəlvət, tülkü bəy... 

Mən kor-peşman geri qayıtdım. Amma getmək istəmirdim. Ayaqlarımı 

sürüyürdüm. Özümü maraqlı bir söhbətə hazırlamışdım. 

Səhərə kimi qarabasmalar içində yatdım, yuxudan duran kimi işə qaçdım. Amma 

nə illah elədimsə, nüfuzlu bir qəzet üçün nəzərdə tutduğum köşəni yaza bilmədim. 

Həvəsim yox idi. Həmin qəzet pis qonorar vermirdi. Məni Azıxantrop 

maraqlandırırdı. Bu, doğrudan da əsl sensasiya idi və sanki indi, yəni İmranbəy 

təhlükə barədə məni xəbərdar edəndən sonra məsələnin ciddiliyinə, bəşəriyyəti 

lərzəyə salacaq, hay-küyə səbəb ola biləcək bir işə girişdiyimə inanmışdım. Daha 

doğrusu, məni bu işə cəlb eləmişdilər. İndi İmranbəyi başa düşürdüm, onun halına 

acıyırdım... 

Geriyə yol yoxuydu... Geridə Qarabağ və dirilən bəşəriyyət idi.  

Suallar məni rahat buraxmırdı. Amerikalılar ölmüş hüceyrələri diriltməklə nəyə 

nail olmaq istəyirdilər? Bu sualın cavabı İmranbəyin beynində və qəlbindəydi.  

Axşam İmranbəygilə tələsdim. Onlar iki nəfər olduqlarına görə «İmranbəygil» 

ifadəsini işlətmək olar. 
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Bu dəfə qapını döyməyə macal tapmadım, özü açıldı. İmranbəy məni gözləyirmiş. 

Onda həyəcandan əsər-əlamət yox idi, əksinə kefi yuxarydı. Səsi olsaydı, mahnı da 

oxuyardı. 

O, məni içəri dəvət elədi və oturmamışdan öncə: 

- Dünənkinə görə incimə, ürəyinə də salma, - dedi, - hərdən olur məndə belə 

şeylər. Amma ehtiyat igidin yaraşığıdır. Ürəyimə daman şey başıma gəldiyinə görə 

ehtiyat eləməyinə dəyər. 

O, mənə nanəli çay gətirdi. 

- Nanə ürəyə və yaddaşa xeyirdi. Heyf ki, o içmir, çay içmir, - deyə pərdənin 

arxasına işarə elədi.... 

Mən Azıxantropun əhvalatına qulaq asmaq istəyirdim və onun nanə-manə barədə 

dedikləri beynimə batmırdı. Ondan əvvəl isə İbrahim dayının mənə verdiyi 

dəftərdəki yazıları göstərməliydim. 

- Burada yazılanları oxuya bilərsən? - deyə dəftəri açdım və mənə lazım olan yeri 

ona göstərdim,- bu, nə dilində yazılıb?  

O, dəftəri aldı, diqqətlə heroqlifə oxşayan yazılara baxdı, ağappaq ağardı və özümə 

qaytardı.  

- Oxuya bildin? 

- Yox,- deyə o qanı qaralmış halda cavab verdi. 

Amma mənə elə gəldi ki, o, yalan deyir. 

- Bu dəftərin sahibi iddia edir ki, bunlar qədim insanların danışdığı dildə yazılıb, - 

dedim. 

- Orda yazılanların mənim danışdıqlarıma heç bir aidiyyəti yoxdur. O, ruhların 

dilidir. Onu oxuyan səhərə sağ çıxmaz. Mən də oxumaq istəmirəm. 

Düzü, bərk qorxdum. 

- Mən onları oxudum, axı, elə sən də, -dedim. 

- Sən oxusan da, heç nə başa düşməmisən. Mən də axıra kimi oxumadım. Ona görə 

də qorxusu yoxdur. 

- Mən orda nə yazıldığını bilmək istəyirəm, - tərs damarım tutdu. 
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- Dedim da. Onun bizə dəxli yoxdur. Çox istəyirsənsə, sonra oxuyaram. İşimizi 

başa vurandan sonra. 

Bir müddət susduq. Handan-hana məni düşündürən sualı verdim. Məni ölmüş 

hüceyrələrin dirildilməsinin səbəbləri maraqlandırırdı. 

- Onlar bunu niyə edirlər? - deyə İmranbəydən xəbər aldım. Öncə o mənim sualımı 

başa düşmədi. 

- Nəyi nəzərdə tutursan? - deyə soruşdu. 

- Bilmək istəyirəm ki, ölmüş hüceyrələri diriltmək amerikalıların nəyinə lazımdır? 

O, bu sualı, yəqin, gözləyirdi. Ona görə də cavab verməyə tələsmədi, bir az 

keçəndən sonra: 

- Mən bu suala cavab verə bilmərəm-, dedi, - çünki mənə də tam aydın deyil, 

amma nələrisə anlayıram. 

- Nələri? - hövsələsizliklə soruşdum. 

- Bunları açıb desəm, dilimi kəsərlər. Yerindən qopararlar. 

- Kim? 

- Onlar. 

- Burda heç kim yoxdur. 

- Var. Sadəcə sən onları görə bilmirsən. Mənsə həm görür, həm də eşidirəm, - dedi. 

- Sən qarabasmalar içində yaşayırsan. Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtaran 

kimi, məni də özünlə birgə sürüyürsən.  

O, son sözlərimə güldü, daha doğrusu ,dodaqları qaçdı və dərhal da ciddiləşdi. 

- Qulağını bəri elə, deyim. 

Qulağımı ona yaxınlaşdırdım.  

O, qulağıma bunları pıçıldadı: 

- Mən bilən, amerikalılar dünya üzərinə total hücuma hazırlaşırlar. Total hücuma... 

Bubum-bubummm... Onlar çoxdan ölmüş ən ağıllı və döyüşkən adamların 

hüceyrələrini diriltmək, onları klonlaşdırandan sonra dünyanı heyrətə salmaq, 

axırda isə məhv etmək istəyirlər. Gurruppp... 
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- Bu, lap ağ oldu, - deyə heyrət və təəccübümü gizlətmədim, - qurtar, bu söhbətləri. 

Yaxşısı budur ondan danış, - deyə pərdənin arxasını göstərdim. 

İmranbəy özünü düzəltdi və mızıldandı: 

- Darıxma, dostum, hər şeyin öz məqamı var. 

Düzü, onun «hər şeyin öz məqamı var» ifadəsi məndə bir qıcıq yaradırdı. Çünki 

məqam çoxdan gəlmişdi, hələ bəlkə əndazəsini də aşmışdı. Yaxşı ki, o, mənim 

hövsələsizliyimi anladı və söhbətə başladı, daha doğrusu, Azıxantropun dilindən 

danışmağa başladı. 

- Qulaq as, dostum, mən indi mən deyiləm, Azıxantropam, yəni mən artıq ona 

çevrilməkdəyəm, onun gördüyü yuxuları görürəm, xəyalları ilə yaşayıram. Keçmişi 

yaxınlaşdırmışam. İndi onu geniş proyeksiyada, yəni geniş ekranda görürəm, 

təfəkkür və dilini anlayıram. Mən o dildə danışmağı öyrənmişəm. Mən Azıxantrop 

nağılçısıyam, bizim Dədə Qorqud kimi. Hazırsan?  

Başımla təsdiqlədim.  

- Onda qulaq as. Onlar Od tayfasından idilər. Söhbət bizim indi alışdığımız Odlar 

diyarından getmir. Sadəcə Od. Çünki odu birinci onlar kəşf eləmişdilər. Tanrı 

onlara bu mükafatı zəhmətsevərliklərinə görə vermişdi. Onlar ucsuz-bucaqsız bir 

meşəlikdə yaşayırdılar. Gözəl çəmənlər, bulaqlar, gur axan çaylar, çaylarda 

balıqlar, düzlərdə ceyranlar, marallar, meşələrdə ayılar, dağlarda pələnglər, təkələr, 

mağaralarda şirlər, qurdlar, səmalarda uçan quşlar vardı. Od tayfası vəhşilərin, 

vəhşilər də onların dilini bilirdilər. İnsanla təbiət vəhdətdəydi. Düzdü, o zaman Od 

tayfasının adamlarına hələ tam insan demək olmazdı. Təfəkkür və şüurları indiki 

kimi aydın deyildi, amma fəhmləri vardı. O dövr insanlar hecalarla danışırdılar. 

Yəni işlətdikləri ilk sözlər də tayfalarının adları kimi bir hecadan ibarət idi. Od 

tayfasının başçısının adı Ər idi. Ərbilən, yəni hər şeyi bilən və görən. 

Adamlar yeldən iti, küləkdən çevik, ceyrandan sürətli, pələngdən qüvvətliydilər, 

amma elə canlılar da vardı ki, onlara biləyin və ürəyin köməyilə qalib gəlmək 

olmazdı. Od onların dadına yetdi. Təsadüfən göydən düşən od parçası ilk 

insanların başqa canlılara qalib gəlməsinə kömək elədi. 

Od müqəddəsiydi, amma ondan da müqəddəs bir şey var idi. Əcdadlarının ruhları 

və həmin ruhu gizlədən sümüklər. Hə, düzdür, bu xristianlarda da dəbdədir. Yüz 

illərdir, bir-birilərinin əcdadlarının sümüklərini oğurlayırlar ki, daha güclü və ağllı 

olsunlar. Bu oğurluqların çoxunda Vatikanın əli var... 

- Vatikanı saxla sonraya, indi mətləbdən danış, -deyə hövsələsizliklə dilləndim. 
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Razılaşdı: 

- Hə, düz deyirsən, bu, başağrıdan məsələdir... Əvvəlcə oddan danışım. Qonşu 

tayfalar odu almaq üçün bu tayfaya qalın, geniş meşələr, çaylar bəxş edirdilər, 

kənizlər, qullar bağışlayırdılar. Odları sönəndə yenə də onların yanına gəlirdilər. 

Çünki od yandırmağın və onu qorumağın sirrini bircə bu tayfa bilirdi. 

Bir gün bədbəxtlik baş verdi. Tayfanın müqəddəs sümükləri oğurlandı. Onu qonşu 

tayfalardan kimsə oğurlamışdı. Və onu tapmaq lazımıydı. Çünki sümüklərin 

oğurlanması, bar-bərəkətin, dözümlülüyün, gücün-qüvvətin itirilməsi demək idi. 

Müqəddəs itkiləri tapmasaydılar, tayfaya elə bir bədbəxtlik üz verərdi ki, onun 

altından çıxmaq olmazdı. Kişilər gücsüz, qadınlar sonsuz olar, düzənlər, meşələr 

yanıb külə dönər, çaylar quruyar, bulaqlar susuz qalardı. Tədbir tökmək lazımıydı. 

Od tayfasının başçısı Ərbilən üç gün, üç gecə fikirləşdi, mərədən bayıra çıxmadı, 

oğul-uşaq, qız-gəlin, arvad üzü görmədi. Üç günün tamamında dan üzü mərədən 

çıxdı, Böyük palıd ağacının dibinə gəldi. Böyük tonqal qalandı, daş təbillər işə 

düşdü, Səsyayan adamları harayladı. Şirbilək, Qurdürək gəldi, onların dalınca 

Yelötən, Qurdgüdən özünü yetirdi. Bu xəbəri eşidənlər sağdan-soldan, dağdan-

meşədən tökülüşüb gəldilər. Hamı böyük ocağın başında cəm oldu. 

Gün çırtlayıb, göy üzünün bağrını qana döndərəndə Ərbilən oturduğu yerdən ağır-

ağır ayağa qalxdı, üzünü tayfanın seçilmişlərinə tutub hüznlü xəbəri çatdırdı: 

- Çox işlədik, çox yedik, çox gəzdik, çox bildik, amma ruhlarımızı qoruya 

bilmədik. Arxayınlaşdıq, o qədər rahat olduq ki, biganələşdik, yadırğadıq, ehtiyat 

əldən getdi. Yağılar ruhlarımızı oğurladılar. Ruhlarsız biz heç nəyik. Onları 

hökmən tapmalıyıq, tapmasaq gərək buralardan çıxıb gedək, özümüzə təzə məkan 

seçək,- dedi. 

Şirbilək: 

- Mən gedərəm, sümükləri onların əlindən dartıb alaram,-deyə nərildədi. 

Yelötən: 

- Düşmənlərə mən hamıdan tez çataram, -deyə qürurla uğuldadı. 

Qurdürək: 

- Mən onların izinə tez düşərəm, -deyə uzun-uzun uladı. 

Ər oğlu Qorçatan dinmədi. İri-qara gözlərini yer tanrısının üzünə dirədi, sifəti alov 

kimi alışıb-yandı. Bu, o demək idi ki, mənə etibar eləsən, daha tez taparam. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 52 

 

Ərənlər arasında dava-dalaş düşdü, hərə öz cəsurluğunu sübut eləmək üçün 

dəridən-qabıqdan çıxdı. Ağız deyəni qulaq eşitmədi.  

Ərbilən ayağa durdu, əlini yuxarı qaldırdı. Bu, sakit olmaq işarəsiydi. Hamı onun 

qərarını gözlədi. Tayfa başçısının ürəyindən öz oğlunu sınağa çəkmək keçirdi, 

çünki varis Qorçatan olmalıydı, amma bunun üçün nəyə qadir olduğunu 

göstərməliydi. Bu qərar həmtayfalarına xoş getməzdi, araya nifaq düşərdi.  

Ərbilən mübahisəyə son qoymaq üçün: 

- Hərə bir tərəfə getsin, - dedi, - Gün çıxanda yüyürün, Ay çıxanda yeriyin, çayı 

tutub gedin, düşmən çaydan kənar düşməz, sudan doymaz. Kim tez qayıtsa, ərliyi 

ona verəcəm. Qoy, tayfa başçısı o olsun! Çünki mən pis başçı oldum, ruhlarımızı 

qoruya bilmədim. 

Ruhları qorumaq asan məsələ deyildi. Onu qoruyan dovşandan ayıq olmalı, 

yarasadan iti görməli, qulağı itdən tez eşitməliydi. Bu dəfə qoca Yatmaz ocağa 

xəyanət eləmişdi, uzun sürən xəstəlik onu əldən salmış, kimisə çağırmağa taqəti 

qalmamış, yerindəcə keçinmiş və Göylər Qoruyucusunun, Səma Tanrısının yanına 

getmişdi. Düşmənlər bunu gözləyirmişlər, sən demə, kahaya girmiş ruhlar uyuyan 

sümükləri aparmışdılar... 

Müqəddəs ruhların dalınca gedənlərin şərəfinə şadyanalıq düzənləndi. Ocaq çatıldı, 

Ay maralı, Gün ayısı kəsildi. Od tayfasının igidləri onların qanından içdilər, qara 

tikələrindən odda bişirib yedilər, çoxillik şəhər şehindən içdilər ki, qollarına 

qüvvət, beyinlərinə ağıl hakim olsun...  

İmranbəyin şirin söhbətinin bu yerində arakəsmənin arxasından inilti səsi gəldi. O, 

barmağını dodaqlarına dirəyib susmaq işarəsi verdi. Azıxantrop, deyəsən, 

oyanmışdı, ya da qarabasmalar içindəydi, inildəyirdi. Nəfəsimizi içimizə salıb, bir 

müddət dinməz dayandıq, arakəsmənin arxasındakı səs kəsəndən sonra İmranbəy 

pıçıltı ilə dedi ki, onun yetirməsi bir azdan oyanacaq, yemək istəyəcək, qarnı 

doyandan sonra fantaziyalarını işə salacaq. O, indi qədimdən yox, bu zamandan 

danışır, radio söhbətləri hamı kimi onun da başını pozub, Amerika prezidentinin 

andiçmə mərasimində dediyi nitqdən tutmuş, Əfqanıstan müharibəsinə qədər hər 

şeyi əzbər bilir, hətta dünyanın tezliklə məhv olacağı, Axirət gününün gələcəyi 

barədə proqnozlara da inanır. 

- Meymunlar indi adamlardan da yaxşı proqnoz verir, -deyə yersiz bir söhbət 

eləmək istədim. İmranbəy mənim bu sözlərimə əhəmiyyət vermədi və söhbətinə 

davam elədi. O, çox şirin və bəlağətli danışırdı, sözlüyü xoruz səsi eşitməmiş 

ifadələrlə zəngin idi, sanki kimsə, İmranbəyin qulağının dibində durub, dediklərini 
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pıçıldayırdı, o isə bütün bunları mənə ötürürdü. Ekzellənt-mekzellənt, fayn-mayn 

yaddan çıxmışdı. İmranbəy bunları deyirdi: 

- Xülas, Şirbilək cənuba, Qurdürək şimala, Yelötən qərbə, Ər oğlu Qorçatan şərqə 

getdi. 

Qorçatan oddan isti, küləkdən yüngül, sudan duruydu. Sevən qəlbi, vuran qolu, iti 

qaçışı vardı. Amma onu sevməyənlər, gözü götürməyənlər də az deyildi. 

Bunlardan biri və ən fəndgiri Tülkügüdən, o birisi isə Qurdötürən idi. Onlar ayrı-

ayrılıqda Əroğlunun arxasınca getdilər. Ürəklərində gecədən qara niyyətləri vardı. 

Görüm, uca tanrı onların niyyətlərini gözlərində qoysun! Necə ki qoydu da! - deyə 

İmranbəy söhbətinin bu yerində arvadfason bir qarğış da elədi.  

- Əclaflığa bax e. Həmişə özümüz özümüzə qənim olmuşuq, - deyə mən də onun 

bu sözlərinə qəhmər çıxdım. 

- Qorçatan qorxmaz və cəsur idi, ağacı köklü-köməcli dibindən çıxarırdı, dırnaqları 

ilə qaya çapırdı, sinəsilə seli dayandırırdı, gözlərindən qığılcım yağırdı. O, tezliklə 

düşmənin mətəsinə çatıb müqəddəs sümükləri ya zorla, ya da xoşla alıb geri 

gətirərdi. Tülkügüdən bunu bilirdi, özü tayfa başçısı olmaq istəyirdi, Qurdötürəni 

də aldatmışdı ki, ona vəzifə-filan lazım deyil, eləcə müqəddəs sümüklərin 

qarovulunu çəksə bəsdi. Çünki müqəddəs sümüklərin qoruyucusu tayfa 

başçısından sonra ikinci adam sayılırdı. Sümüklərə yaxın olduğundan onların 

dilini-sirrini bilirdi, ruhları rəngindən, pıçıltılarını səsindən tanıyırdı. Ruhlar ona, o 

da ruhlara etibar eləyirdi. Tayfa başçısı qərar verməzdən öncə onunla 

məsləhətləşirdi. Müqəddəslərin qoruyucusu «hə» desə, qərar verilərdi, «yox» desə, 

qırağa qoyulardı. Başçının sözçüsü qərarı oxuyandan sonra hamı gözünü 

qoruyucuya dikərdi, o, baş barmağını qaldırsaydı, qərar keçərdi, aşağı endirsəydi, 

yan ötərdi.  

Ərbilən qərarını elan edəndə qoruyucu yoxuydu, o biri dünyada müqəddəslərin 

ruhları qarşısında hesabat verirdi, ona görə də kimsə dinmədi, bu hökmə boyun 

əydi. Hərə bir tərəfə üz tütdü. 

Tülkügüdən düşərgədən ayrılandan bir ay günü sonra Böyük Kahanın yanında 

dayandı, yatacağını orda saldı və Ər oğlu Qorçatanı gözləməyə qərar verdi. 

Qurdötürən yerini Kahanın o biri üzündə saldı ki, Qorçatan qayıdanda duyuq 

düşsün və hərəsi bir tərəfdən Ər oğluna hücum eləsinlər. Tülkügüdən bir fəndlə 

onu kahaya salsın, Qurdötürən isə arxadan hücum eləsin. Qorçatanın işini 

bitirəndən sonra gətirdiyi qəniməti alıb, Ərbilənə aparsınlar, igidliklərini sübut 

eləsinlər.  
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Böyük kaha qayanın göbəyindəydi. Qovulanlara yer verirdi, qovanlara dirsək 

göstərirdi. Hər kim pənah gətirirdisə, onu qoruyurdu. 

Əroğlu Qorçatan yaraxlanıb-yasaxlanmışdı. Belinə ağac lifindən kəndir dolamış, 

qoluna daş bazubənd keçirmiş, biləklərinə ilan dərisindən bilərzik bağlamış, özü ilə 

iti çapacaq, daş toppuz, daş uclu nizə götürmüşdü.  

İlk günlər o, ağacdan ağaca tullana-tullana gedirdi, çünki yadların izinə düşmək 

üçün yeri izləmək və iyləmək lazım deyildi. Onsuz da onların iyi və izi yağışda 

yuyulub getmişdi, həm də ki, Qorçatan buraları yaxşı tanıyırdı, burda yad adam 

axtarmağa dəyməzdi. Ağacdan ağaca tullanmaq az vaxt aparırdı. O, quşdan 

yüngül, bəbirdən iti, pələngdən caynaqlıydı.  

Acanda quş tutub göydəcə yolurdu, bir qığılcımla od çatırdı, barmağını şiş eləyirdi, 

əti ona keçirirdi, ocaqda qızardıb yeyirdi, səhər şehindən su yığırdı, yağış yağanda 

ağzını qayalardan süzülən şırnağın altına tuturdu.  

Qorçatan iki ay günü yol gedəndən sonra tayfanın ayağı dəymədiyi yerlərə çatdı. 

Burdan o yana özgələrin ərazisi başlanırdı. Bu yerlərdə onu heç kim tanımırdı. 

Buraların pələngləri, şirləri də özgədilli, özgəiyliydilər, Qorçatanı tanımırdılar. 

Ona düşmən kimi baxırdılar. Göydə havanı, yerdə torpağı iyləyirdilər. Hər yerdə iz 

qoyurdular. Kolların dibini isladır, təpələri batırırdılar. Ehtiyatlı olmaq lazımıydı. 

Qulağın səsdə, gözün tərsdə olmalıydı. Elə ayıq-sayıq olmalıydın ki, təhlükəni 

aralıdan duyasan, qəfil həmləyə hazır olasan. Uğur birinci vuranın, ov birinci 

udanındır.  

Qorçatanı ilk döyüşə vaşaq (çöl pişiyi) dəvət elədi. Ər oğlu ağacdan düşmüşdü, 

yolu-rizi, havanı iyləyə-iyləyə gedirdi, hərdən qulaqlarını yerə dirəyib, təhlükənin 

olub-olmadığını öyrənmək istəyirdi. Vaşaq qəfil hücum elədi. Buna səbəb 

Qorçatanın ağacların dibini «sulaması» oldu. Vaşaq vən kolunun içində yatmışdı, 

yad iyi alan kimi oyandı, arxadan özünü yetirib, Qorçatanın belinə tullanmaq, şax 

damarını qoparmaq istədi. Qorçatan kənara sıçradı, bu hücuma hazır olmadığından 

Vaşağın caynaqları onun sol çiynini yaraladı, al qanını tüklü bədəninə yaydı. 

Qorçatan bu cür hücumlara öyrəşmişdi, hərdən yurddan kənara çıxanda vəhşi 

heyvanlarla qarşılaşsa da, döyüşdən qalib çıxmışdı. Çünki təhlükənin haradan 

gələcəyini bilirdi. Amma buralar tamam başqa əraziydi, kimlərin harada 

yaşadığını, xasiyyətini bilmirdi.  

Həmləsinin uğurlu olmadığını görən vaşaq geri çəkildi, köpək dişlərini yad adama 

öz əsəblərilə birgə göstərdi, nəriltiyə bənzər səs çıxardı: 

- Sən kimsən, buralarda nə itin azıb?! 
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Söhbətin bu yerində məni gic gülmək tutdu.  

- Elə belə də dedi: «sənin burda nə itin azıb?» 

İmranbəy özünü o yerə qoymadı. 

 

- O zaman hamı bir-birini başa düşürdü. İndiki kimi yox e, indi hərə öz havasını 

çalır. O vaxtlar tamam başqa cürəydi. Canlılar bir-birilərini hərəkətlərindən, 

səslərindən, göz-qaşlarından başa düşürdülər. Bir də ki... obraza girirəm də! - 

acıqlandı. 

- Yaxşı-yaxşı, başa düşürəm, elə belə, səni cırnatmaq üçün dedim, əla danışırsan. 

Ekzellənt. 

İmranbəy davam elədi: 

- Vaşaq özgə torpaqlarının ilk keşikçisiydi, qorxulu deyildi, səkkiz yaşlı cökə 

ağacına bənzər Qorçatanın yarısı boydaydı, amma bu xırda çöl heyvanının hikkəsi 

çoxuydu. Vaşaq yenidən hücum elədi, Qorçatanın üstünə tullandı. Ərbilən oğlu bu 

hücumdan qorxub eləmədi, toppuzu fırlayıb, Vaşağın təpəsinə endirdi, bir göz 

qırpımında bu ağılsız və qəzəbli heyvanın beynini dağıtdı. Əlini meşə keşikçisinin 

sinəsinə atdı, dırnaqları ilə onun köksünü yardı, ürəyini çıxarıb, qanlı-qanlı dişinə 

çəkdi, ləzzətlə yedi, sonra heyvanın dərisini soyub çiyninə atdı ki, vaşaqkimiləri 

qorxularından ona yaxın düşməsin. Meşə keşikçisi zəbun olmuşdusa, başqalarını 

da o aqibət gözləyirdi.  

Qorçatan bilirdi ki, qarşıda onu daha böyük təhlükələr gözləyir, ağac ayıları, kol 

gərgədanları, mağara şirləri hələ qarşıdaydı və onlarla bir-bir gücünü sınamalı 

olacaq. Ehtiyatı əldən vermək olmazdı... 

İmranbəy səsini qəfil kəsdi və dinşəməyə başladı. Hardansa vertolyot səsi gəlirdi. 

O, cəld yerindən qalxdı və taxçadakı lampanı üfürüb keçirdi.  

- Helikopterlər! Onları bura göndərənlərin günü qara gəlsin! - dedi və şəhadət 

barmağını amerikansayağı göyə tuşladı, ingiliscə söydü. -Yenə də gəliblər. Məni 

rahat buraxmırlar ki! Əl çəkmirlər məndən! 

- Onlar nə istəiyrlər ki? 

- Nə istəyəcəklər, onu! - deyə pərdənin arxasına işarə elədi, - elə məni də. -Sonra 

başını göyə qovzadı, guya ki, göydə fırlanan vertolyotları görürdü, - bilirəm, sizin 

niyyətinizi! Amma onu görməyəcəksiniz! 
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- Bəlkə onlar kəşfiyyatçı vertolyotlardır? 

- Yox, kəşfiyyatçı olsaydılar, təkcə burda fırlanmazdılar ki.  

- Qoy, fırlansınlar da özləriçün, onsuz da bizi görmürlər... 

- Görürlər, yaxşı görürlər. Onlar bizim səhər nə yediyimizi də görürlər.  

- Bizi şüadan keçirirlər? 

- Özü də necə! 

- Adam ölər ki… 

- Yox, ölməz. Bunlar zərərsiz şüalardır. Eybi yox, bir azdan rədd olub gedəcəklər, 

sadəcə əmin olmaq istəyirdilər. 

- Nəyə? 

- Onlar elə bilirlər ki, Azıxantrop axıra kimi yaşamayacaq, neçə yaşında ölübsə, o 

zaman da dünyasını dəyişəcək və mən həqiqəti sona qədər bilməyəcəm. Ah, lənətə 

gəlmiş yankilər, amma bilmirlər ki, bu baş, - deyə başına tıqqıldatdı, -nəyə 

qadirdir... 

Vertolyotlar gəldikləri kimi də getdilər, səsləri tamam itib yox olandan sonra 

İmranbəy yorğun səslə dedi: 

-Ardını sabah danışaram. O, indi duracaq, - deyə arakəsmənin o üzünə işarə elədi, - 

həm də nəsə özümü pis hiss eləyirəm. Dünəndən dişim ağrıyır, dərmanım da 

yoxdu. Sabah mənə bir şpris, bir də ağrıkəsici iynə al... 

Mən getmək istəmirdim, əhvalatın maraqlı yerində söhbətin kəsilməsi planlarıma 

daxil deyildi, amma indi sahibi-mütləq İmranbəy idi. Mən də onun quluydum. 

Həvəssiz-həvəssiz ayağa durdum, arakəsməyə tərəf tərs-tərs baxdım, daxmadan 

çıxıb ev səmtə üz qoydum. Avtobus dayanacağına gəldim və ilk avtobusa oturdum. 

Böyrümdəki adam başını pəncərəyə söykəyib yatırdı. Üzünü tük basmışdı, spirt iyi 

ətrafdakıların düşüncəsini zorlayırdı. O, vəhşi adamlara oxşayırdı, palpaltarı elə 

kökdə idi ki, sanki indi mağaradan çıxmışdı. Onu görməmək üçün gözlərimi 

yumdum və İmranbəyin dediklərini təsəvvür eləməyə başladım. Qəfil yadıma 

düşdü ki, İmranbəy danışanda sözləri daha təkrarlamır, cüt-cüt demir. Bu çox 

yaxşıydı. Vaxta xeyli qənaət etmək olardı. Mən Azıxantropun aqibətini öyrənmək 

üçün zamanı yaxınlaşdırmağa hazır idim... 
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Tərs kimi həmin gün zaman məndən bir az uzaqlaşdı. Avtobusa səhv mindiyimdən 

şəhərin tamam başqa istiqamətinə getdim və gecə yarısından keçmiş evə gəlib 

çıxdım. Paytaxtın yollarını elə günə qoymuşdular ki, gecənin bir aləmində də 

tıxaclardan qurtulmaq olmurdu…  

 

* * * 

 

Ertəsi günü axşam İmranbəyin yanına gələndə gözlərimə inanmadım. İmranbəyin 

dişi elə şişmişdi ki, sağ gözü almacığının içində itmişdi. 

- İynəni gətirdin? - O, məni görən kimi soruşdu. 

Başımla təsdiqlədim. 

- Ver bura. 

- Neyniyəcəksən onu? 

- İndi görərsən, - İmran bəy belə deyəndən sonra lidokain iynəsini şprisə çəkdi və 

şişmiş dişinin dibinə vurmaq istədi. 

- Belə eləmə, - dedim, -şişmiş dişə iynə vurmazlar. 

- Bəlkə mənə həkimliyi də öyrədəsən? Mən ölü dirildirəm, bu da mənə ağıl 

öyrədir... Nə qədər ki çirk eləməyə imkan tapmayıb, çıxarmaq lazımdır. 

Bu sözləri deyəndən sonra o, iynəni dişinin dibinə vurdu, oturub bir az gözlədi. 

Mən fürsətdən istifadə edib, ətrafa göz gəzdirdim. Otaqda heç nə dəyişməmişdi, 

arakəsmənin o biri tərəfindəki çarpayıda qaralan məxluqun sinəsi həminki kimi 

qalxıb-enirdi. 

İmranbəy taxçadan qursaq götürdü, ağrıyan dişinə bağladı və mənə işarə elədi ki, 

çölə çıxım. Özü də arxamca dişarı çıxdı. Sonra qursağın bir ucunu mənə uzatdı, 

başını aşağı əydi və ötkəmliklə: 

- İndi bunu dart, - dedi. 

- Mənim ürəyim gəlməz, - deyə etiraz elədim. 

- Ağciyər! 
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Bu sözü deyəndən sonra o, qursağın ucundan tutub möhkəm dartdı və yarı çürük 

dişi çıxardı. 

Bir-iki dəfə yerə tüpürəndən sonra cibindən pensilin şüşəsi çıxarıb ağzını yaxaladı. 

Şüşənin içindəkinin çay sodası olduğunu qoxusundan bildim. 

İmranbəy heç nə olmayıbmış kimi sakit addımlarla içəri keçdi, mən də onu 

cangüdəni kimi müşayiət elədim. O, dişini taxçadakı kibrit qutusuna qoydu. Fikir 

verdim ki, orada daha bir neçə diş var. 

- Hamısı öz dişlərimdir, ağrıyanda dərmansız-filansız çəkirəm. Mənim ağrı 

hissiyatım korşalıb, - dedi. 

- Mən də bir zamanlar dişlərimi saxlayırdım, - dedim, - uşaq olanda. 

- Dişləri heç zaman atmaq olmaz, onları qorumaq lazımdır. Çünki ilk itirdiyimiz 

sümüklər onlardır, sümüklər isə müqəddəsdir. 

Bu sözlərdən sonra hər ikimiz yerimizdə əyləşdik. O, söhbətinə davam elədi: 

- Hə, Qorçatan vaşaqın dərisi çiynində gecə-gündüz yol gedir, yorulmadan 

yüyürürdü. İstəmirdi ki, kimsə onu qabaqlasın, belə olsaydı tayfada biabır olar, yer 

tanrısını xar edərdi. Əroğlu yorulub əldən düşəndə, onu yuxu basanda ağaca çıxıb 

çimir eləyir, ya da kahaların birinə sığınırdı.  

Ağac ayısı onu elə ağacdaca haqladı. Qəhvəyi burnu ilə iyləyib Qorçatanı tapdı və 

itələyib ağacdan yerə saldı, özü də arxasınca yerə tullandı. Qorçatan yarax-yasağını 

əlindən buraxmamış, belindən açmamışdı. Ayı Qorçatanın çiynindən yapışdı, nə 

illah elədisə, iri caynaqları onun əzələlərini deşə bilmədi, eləcə düşməninin dərisini 

cırdı, Əroğlu kənara sıçradı, nizəsi ilə ayını özündən qovmağa və bu kələ-kötür 

heyvanın qəzəbini soyutmağa çalışdı. O, yoluna savaşsız davam eləmək istəyirdi, 

gücünü gələcək döyüşlərə saxlayırdı. Ağac ayısı onun niyyətini başa düşdü, 

Qorçatanın gözlərində qəzəb qığılcımları görmədi, sakitləşdi və donquldana-

donquldana çıxıb getdi. Bu, o demək idi ki, «bir də qabağıma çıxma».  

Qorçatan iri gövdəli Qurdçiçəyi ağacına yaxınlaşdı, kürəyinin yaralanmış yerini 

onun gövdəsinə dayadı, ağacın şirələri onun yara yerini yağladı, ağrısı azaldı və 

Əroğlu yoluna davam elədi. Bir azdan gəlib bir dağın başına çıxdı. Burdan o yana 

düzənlik uzanıb gedirdi. O, ömründə görmədiyi mənzərəylə rastlaşdı. Uzaqda 

qədim palıdlara oxşayan, iri gövdəli heyvanlar vardı. Bunları ilk dəfə görürdü. Nə 

dillərini bilir, nə bütlərini tanıyırdı. Bunlar momontlar idi. Onlarla üzləşməmək 

daha yaxşı olardı. Ona görə də yanlarından gecə keçməyi qərara aldı. Belə də elədi. 
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Sağ tərəfdə bataqlıq vardı. Qurbağaların qurultusu, gömgöy mamırlar, kif-kəsafət 

iyi bundan xəbər verirdi. 

O, bir ağacın dibində oturdu, yatacağını ora saldı, ağac yarpaqlarından özünə 

döşək, çöl tısbağasından yastıq düzəltdi. Tısbağanı beli üstə çevirib başının altına 

qoydu. 

Gecənin bir aləmi yad qoxuya oyandı. Kimlərsə onu hər tərəfdən mühasirəyə 

alırdı. 

Qorçatan yerindən sıçradı və müdafiə vəziyyəti aldı. Qulaqları ilə dinşəməyə, 

burnu ilə iyləməyə, gözlərilə qaranlığı dəlməyə başladı. Düşmən hər tərəfdən 

yaxınlaşırdı. Onların addımlarından, hərəkətlərindən xırda canlılara oxşayırdılar. 

Yüngül və cəld idilər... 

Naməlum məxluqlar hər tərəfdən onu dövrələyirdilər. Qorçatan pişik kimi 

yerindən atıldı, tez od çatdı, alov ətrafı işıqlandırdı, kösövləri əlinə alıb, qaranlığı 

işıqlandırmağa başladı. Bunlar qamışlıq adamları idilər. Rəngləri göy, başları və 

qarınları yekə, ayaqları namnazik və əyriydi. O, qamışlıq adamları haqqında çox 

eşitmişdi. Onlar ət yemirdilər, su qurbağası, soxulcanlarla qidalanırdılar. Qamışlıq 

adamlarından qorxmağa dəyməzdi. Çox balaca və çəlimsizdilər, on-on beşini bir 

yumruğa yıxmaq olardı, üfürsən, havaya qalxardılar, çığırsan, ürəkləri gedərdi. 

Qəfil qonaqlar hər tərəfdən ona yaxınlaşmağa və Qorçatana daş-kəsək atmağa 

başladılar. Amma onların atdıqları daşlar-kəsəklər o qədər balacaydı ki, Əroğluna 

kar eləmirdilər. Ona görə də yerindən tərpənmirdi. Sonra qamış oxlara keçdilər, 

amma həmin oxlar gəlmə adamın dərisini də cızmadı. Qamışlıq adamları 

Qorçatanın qorxmadığını görüb ona yaxınlaşdılar, ətrafında dövrə vurub, növbəylə 

dərisinə toxunmağa, iyləməyə başladılar, axırda geri çəkildilər və qamışlıqda 

gözdən itdilər. Çünki yad adam zərərsiziydi, ondan tamam başqa bir qoxu gəlirdi. 

Bir azdan qamışlıq adamlarının sevinc sədaları göyə ucaldı. Onlar bu günün 

şərəfinə nəğmə oxuyur, qələbəni bayram edirdilər. Yad adam onları basa 

bilməmişdi... 

Qamışlıq adamları gedəndən sonra Qorçatan yarax-yasağını götürüb yola düşdü. O, 

yalnız dağ kəllərinin dırmaşa bildiyi qayalıqlardan keçməliydi.  

Əroğlu iri qayalıqları tullana-tullana, dərələri quş kimi süzə-süzə gedirdi. Qarşısına 

çıxan kolluqları göyə sovurur, daş-kəsəyi toza döndərirdi. Bir müddət gedəndən 

sonra aclıq və yorğunluq onu üstələdi. Aclığını öldürmək üçün yekə bir dağ kəlini 

daşla vurub qayadan saldı, iri, qara tikələrini kəsib diri-duru uddu, qanını su yerinə 

içdi. Qarnını doyuran kimi nəhəng bir ağacın koğuşuna girib yatdı, gözünün 
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qurdunu alandan sonra yola düzəldi. Ləngimək olmazdı, onu qabaqlaya, 

müqəddəslərin ruhunu tapa və ərliyi Qorçatanın əlindən ala bilərdilər. Bir az 

getmişdi ki, nərilti səsinə dayandı. Bu, mağara şiriydi. O, Qorçatanın dağ kəlini 

vurub öldürməsini görmüş, yad iyi uzaqdan almış və çölə çıxmışdı. İndi isə 

mağaranın qarşısında dayanıb iri, qırmızı gözləriylə Qorçatanı izləyirdi. Ər oğlu 

bilirdi ki, mağara şiri ondan əl çəkən deyil. Çünki onun ovlağına girib, ovunu 

əlindən alıb. Mağara şiri olan yerdə, onun izni olmadan kim bu işi görə bilərdi ki, - 

yalnız buralara bələd olmayan adam. Deməli, yad məxluq gəlmişdi və ona meydan 

oxuyurdu.  

Qorçatan ehtiyatlana-ehtiyatlana, qayalara sığına-sığına gedirdi. Qarşıda iri bir 

kaha vardı. Əroğlu həmin kahaya girdi, kahanın ağzını iri qaya parçasıyla örtdü. 

Bura təhlükəsiziydi. Çoxdandı heç kim yaşamırdı. Əroğlu bu kimsəsizliyi içəridəki 

havadan duydu. Görünür, bir vaxtlar burada yaşamış qonur ayı mağara şirinin 

qorxusundan harasa çıxıb getmiş, ya da döyüşdə məğlub olmuşdu.  

Mağara şiri dağ kəllərindən birinin dalına düşsəydi, Qorçatanı yadından çıxarardı, 

amma, deyəsən, onun belə bir fikri yoxuydu. Görünür, Qorçatanın iri, qoca kəli 

vurub öldürməsi mağara şirinə təsir eləmişdi. Bu, onun ərazisindəki ova göz 

dikməyiylə də bağlı deyildi, mağara şirinə ən çox təsir edən özünün qıymadığı bir 

kəlin öldürülməsiydi. Mağara şiriylə qoca dağ kəlini ortaq xatirələr birləşdirirdi. 

Onlar bu ərazilərə birlikdə nəzarət edirdilər. Mağara şirinə ov lazım olanda qoca 

dağ kəli bunu asanlıqla eləyirdi, dəstəni onun qapısının ağzından keçirirdi, özü 

getmək istəməyəndə isə ovu köhnə dostuna tərəf ötürürdü.  

Mağara şiri haqqında Qorçatan çox eşitmişdi: indiyə kimi heç kim onu 

yenməmişdi. Tayfanın çoxgörmüş qocaları bu azman heyvanın boz ayıdan iki dəfə 

yekə olduğunu, onlara düşmən kəsildiyini, odu ilk əldə etdiklərinə görə gözü 

götürmədiyini söyləyirdilər. Çünki od çıxandan mağara şiri ikiayaqlılara yaxın 

düşə bilmirdi.  

O, uzun-uzadı nərildəyəndən, dağı-daşı silkələyəndən, ətrafındakı ağacları 

pəncəsilə vurub parçalayandan sonra bir müddət susdu və az keçmiş kahanın 

qarşısında peyda oldu. Ondan nəmişlik və torpaq iyi gəlirdi. Görünür, çoxdandır ki, 

heç nə ovlamamışdı və qocaydı. Qoca dağ kəlinin ona «xidməti» piylənmək və 

tənbəlliklə nəticələnmişdi. Mağara şiri iri, qırmızı gözlərilə kahanın qapısını 

örtmüş qaya parçasının böyründən içəri baxdı, Qorçatan onun odlu nəfəsini hiss 

elədi. Sonra pəncəsilə qayanı aşırmağa çalışdı. Qorçatan daş nizəni əlində hazır 

tutmuşdu. Mağara şiri bir də həmlə eləsəydi, qaya parçasını aşıra və içəri girə 

biləcəkdi. Qorçatan bunu duydu və nizəsini mağara şirinin gözünə soxdu. Qəfil 
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zərbədən və ağrıdan heyvan nərildəməyə başladı, kahanın qapısını bağlamış qaya 

parçasını pəncəsilə parça-parça eləyib içəri soxuldu. O, qəzəbindən yeri-göyü 

dağıdırdı, dırnaqları ilə lağım atırdı. Qorçatan küncə sıxıldı. İlk dəfəydi ki, qorxu 

Əroğluna üstün gəlməyə başlayırdı. O, belə qəzəbli və bədheybət heyvan 

görməmişdi. Amma qorxuyla düşmənə qalib gəlmək olmaz. Qorçatan üçün bu, 

cəngəllik həqiqətinin əlifbasıydı. Od tayfasının güvənci özünü ələ aldı, mağara 

şirini irəli buraxdı, meşələr sahibi Qorçatanın tuşuna çatanda əlindəki toppuzla 

onun boynunun arxasından bir neçə dəfə vurdu. Toppuz elə zərblə dəydi ki, köklü-

köhmərli palıda oxşar heyvanın boynunun sümükləri xıncım-xıncım oldu və o öz 

ətalətilə bir az getdikdən sonra diz üstə çökdü, xırıldayaraq böyrü üstə aşdı. 

Mağara şirinin qoca olması Qorçatanın dadına yetdi, çünki müqavimət göstərməyə 

gücü yoxuydu.  

Qorçatan iri gövdəli düşməninin başının üstündə durub bir müddət ona baxdı, 

axırda mağara şirinin köpək dişlərini daşla vurub çıxardı, belindəki kətan 

kəndirdən bir qıl çıxarıb ona düzdü və boynundan asdı. Bir kənarda oturub dincini 

aldı və özünə gələr-gəlməz kahadan çıxdı.  

Əroğlu üç ulduz gecəsini arxada qoyduqdan sonra düzənliyə çıxdı. Burdan o tərəfə 

susuz səhralar və kolluqlar uzanıb gedirdi. O, Günəşi tutub getdi. Ruhlar 

qoruyucusu demişdi ki, hədəfə çatmaq üçün Böyük oda sarı getmək lazımdır. 

Əroğlu dayanmadan qaçırdı, Günəşin istisi üz-gözünü qarsır, onun qaçışını 

ləngidirdi. Susuzlamışdı. Ağzı qurumuşdu, dodaqları dodağına yapışırdı. Nəhayət, 

qalın kolluğa çatdı. Bir azdan meşəyə girəcəkdi. Amma susuzluq onun gücünü 

yeyirdi. Su içməsəydi, yad ruhlar bədəninə girər, içindəki işığı oğurlayıb özlərilə 

aparar, yerinə qaranlığı hakim edərdilər.  

Bir dəstə ceyran sürüsü yel kimi ötüb keçdi. Görünür, onları kimsə qovurdu. Bir 

azdan iki pələng gördü. Ceyranları qovan onlarıydı, amma ova çata bilmirdilər və 

bir azdan qaça-qaça gözdən itdilər. Qorçatan lap yaxınlıqda nəm iyi duydu, burnu 

ilə suyun havasını tutdu və həmin istiqamətə tərəf yüyürdü. Ona elə gəldi ki, 

hardasa, lap yaxınlıqda su çeşməsi var. Burun havasına su çeşməsini tutub getdi. 

Lakin onun çeşmə zənn elədiyi yerə hələ çox var idi. Nəhayət, Əroğlu istədiyini 

tapa bildi, ancaq onun tapdığı su çeşməsi yox, iri dəmir ağacının altıydı. Ağacın 

altı rütubətli və nəm idi. Qorçatan ağacın dibini çapacaqla qazdı, sonra daş nizəyə 

keçdi, çala getdikcə nəmişlənirdi, suyla dolurdu. O, suyun durulmasını gözləmədi, 

ağzını dirəyib fasiləylə çalaya dolan suyu içməyə başladı. Susuzluğunu yatırandan 

sonra uzanıb yatdı və gecənin bir aləmi ilbizlərin və gecə dovşanlarının səsinə 

oyandı. Kimsə böyük bir kolun dibini eşirdi və ona yaxınlaşırdı. Bu, kol 

kərgədanıydı, qaranlıqda güclə seçilirdi. Qorçatan nizəsini əlində hazır tutdu, 
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amma kərgədan onu görmədi, daha doğrusu, iyini aldığı bu yad məxluqun ona heç 

bir təhlükə yaratmadığını görüb, Qorçatanın yanından ötüb keçdi.  

Əroğlu bir müddət dayanıb kərgədanın arxasınca baxdı. Gərgədan kolluqlarda 

gözdən itəndən sonra təzədən uzanıb mürgülədi. Bir azdan o, xışıltı səsinə oyandı. 

Kimsə onu izləyirdi. Bu, yad adam idi. Ondan başqa qoxu gəlirdi. Qorçatan cəld 

ayağa qalxı və kolluqlara sinə-sinə özgə iyə tərəf getməyə başladı. Kimsə onu 

doğrudan da izləyirdi. Əroğlu onu güdənə yaxınlaşanda həmin adam kolluqdan 

çıxdı və qaçmağa başladı. Qorçatan onun arxasınca düşdü, amma bir az gedəndən 

sonra dayandı. Qaçan adamdan bataqlıq iyi gəlirdi. Görünür, o, yaxınlıqdakı 

bataqlıqda yaşayan tayfadan imiş. Müqəddəs sümükləri aparanlar bataqlıq 

qoxumurdular. Onlardan torpaq iyi gəlirdi, kaha və mağaralarda yaşayırdılar. Ona 

görə də Qorçatan geri qayıtdı, gəldiyi cığırı tapdı və torpaq iyini tutub getdi. 

Əroğlu qaranlıq meşəyə çatdı. İrəlidə onun təxmin edə bilmədiyi təhlükələr vardı. 

Hər kol, hər ağac özündə qorxulu və sirli nəyisə gizlədirdi. Düzənlikdən fərqli 

olaraq, meşələr adama addımbaşı gözlənilməzliklər bəxş edir. Çünki hər ağacın və 

kolun dalında nə gizləndiyini bilmirsən.  

O, meşəyə girdi. Müqəddəs sümükləri oğurlayanların izi meşənin içərilərinə tərəf 

uzanırdı. Dərinlikdə ara-sıra talalar vardı. Talalarda qıpqırmızı çiyələklər bitmişdi. 

Qorçatan onlardan dərib yeməyə başladı. O, bu giləmeyvənin adını bilmirdi, amma 

eşitmişdi ki, uzaq yerlərdə dadlı və sulu meyvələr bitir. Qorçatanın başı necə 

qarışmışdısa, yaxınlıqda gəzişən və ona göz qoyan qızı dərhal görmədi. Yalnız 

başını qaldıranda özgə bir adamın talanı dövrələyən kolluqların arasından onu 

izlədiyini gördü və müdafiəyə hazır dayandı. Bir azdan özgə adam kolluqların 

arasından çıxdı və taladan keçərək, üzbəüz tərəfə - meşənin dərinliyinə sarı qaçdı. 

Qorçatan onun arxasınca düşdü. Çünki özgə adam başqalarını da köməyə çağıra 

bilərdi. Zamanında onun axırına çıxmaq lazımıydı. Özgə adam növbəti talaya 

çatanda ayağı büdrədi, yıxıldı, tez də durdu, amma Qorçatanın onu haqladığını 

görüb, müdafiəyə keçdi. Kəmərinə bərkitdiyi daş çapacağı əlində hazır tutdu. Bu, 

«öncə»lərdən, yəni əmcəklilərdən idi. Amma onda sirli nəsə vardı. Qaraqaş, 

qaragöz idi, saçları çiyninə dağılmışdı. Qorçatan xatırladı ki, tayfa ərlərini 

(dəliqanlılarını) düşmən tayfasından olan azlar (qadınlar) yoldan çıxarıblar. Az 

dalı-dalı getdi və iri bir ağacın arxasında gizləndi. O, hürkək gözlərilə Qorçatana 

baxırdı. Qorçatan qarşısındakının öncələrdən olduğunu görüb sakitləşdi və əlini 

sinəsinə qoyub, təzim elədi. Bu, o demək idi ki, yad məxluqa zərər yetirmək 

fikrində deyil. Qız qəfildən yerindən sıçrayıb ağaca dırmaşdı, budaqdan-budağa 

tullanmağa başladı. Bir az gedəndən sonra dayandı, yenidən eyni hərəkətlərlə geri 

qayıtdı və Qorçatanın həndəvərində dövrə vurmağa başladı. Bir müddət keçəndən 
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sonra Az ağacdan düşdü, arıldan-aralıya Əroğluna göz qoydu, havanı iylədi, onu 

tanımağa çalışdı. Az Qorçatanın böyür-başında fırlanmaqda və onun niyyətini 

öyrənməkdə davam elədi. Qorçatan yerində dayanmışdı, təəccüblə ona baxırdı. 

Sonra bu təəccüb tamam başqa hisslə əvəzləndi. Bu, məftunluq hissiydi. Yad 

tayfadan olan bu məxluqda cəzbedici nəsə vardı; hərdən cingiltili səslə gülür, 

meymunları, quşları ətrafına yığırdı. Görünür, Az buraları yaxşı tanıyırdı, meşə 

sakinlərinin hamısı onun dostuydu, çünki onlarla dil tapa bilmişdi. 

Az yad məxluqun tərpənmədiyini və zərərsiz olduğunu görüb, ona daha da 

yaxınlaşdı, başdan-ayağa onu süzdü. Qorçatan qorxmaz və cəsur idi. Qarşısındakı 

məxluqa meydan oxuyurdu. Gözlərini belə qırpmırdı. Bu, Azın xoşuna gəldi. O, 

hərdən Qorçatana yaxınlaşır, qara gözlərilə ona tamaşa edir, barmağı ilə dərisinə 

toxunurdu. 

Qorçatan yenidən Aza təzim elədi və başına toplaşmış heyvanların hamısına 

anlatdı ki, dalaşmaq fikri yoxdur. Birdən nə oldusa, Azın ətrafına yığılmış 

heyvanlar, quşlar dağılışmağa, əvvəlcə dinməz-söyləməz, sonra isə çığırışa-çığırışa 

qaçmağa başladılar. Az yerindən tərpənmirdi. Nərə səsi meşəni başına götürmüşdü. 

Bu, qara xallı meşə bəbiriydi. Vəhşinin gözlərindən od tökülürdü, onun sahəsinə 

girdiklərinə görə yadlardan qisas almağa hazırlaşırdı. Az onu görən kimi ağaca 

tərəf qaçdı, bəbir on iki dirsək tullanaraq qızı haqladı. Qorçatan bir sıçrayışla Azla 

bəbirin arasına girdi, bəbirin qarşısını kəsdi. Meşələr hakimi onun qarşısını 

kəsməyə cəsarət eləmiş bu ikiayaqlı məxluqu parçalamaq istədi və geri çəkilib 

tullanmağa hazırlaşdı. Az ağaca dırmaşdı və qorxusundan əsə-əsə aşağıda baş 

verənləri seyr eləməyə başladı. Bəbirin ilk sıçrayışı nəticəsiz oldu. Quş kimi göydə 

süzsə də, Qorçatan bu uçuşdan kənara qaça bildi. Toppuzunu sağ, nizəsini sol əlinə 

aldı, savaşa hazır vəziyyətdə durdu. 

 

Bəbir yeni həmləyə hazırlaşdı. Qıpqırmızı gözlərini Qorçatandan ayırmayaraq geri 

çəkildi, ağzını bir neçə dəfə açıb yumdu, sanki əsnədi, əcaib səs çıxardı, köpək 

dişlərini göstərdi. Öz dilində «indicə səni parçalayacam» - dedi. Qorçatan onun 

gözlərinin içinə baxdı; «yəni mən səndən qorxmuram». Bəbir tarıma çəkildi, iki 

adam boyu dartıldı və yay kimi yığılaraq düşməninin üstünə atıldı. Qorçatan bu 

həmlədən kənara sıçradı. O, hücuma hazır olduğu üçün bəbirin iti caynağından bu 

dəfə qurtula bildi, amma sol çiyni yaralandı. Bəbir, sanki uğurlu həmləsindən 

ürəkləndi və yenidən ikiayaqlı düşməninin üstünə atıldı. Qorçatan aşağı əyildi, 

qaya parçasından yonulmuş iti nizəsini bəbirin boğazına sancdı və əlindən 

buraxmadı. Bəbir boynunu sağa-sola fırlatdı, nizənin dəmir ağacından olan sapını 
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ortadan sındırdı və görünməmiş qəzəblə Qorçatanın üstünə yeridi, Əroğlu ətrafa 

sıçradı, bəbirin belinə atıldı, toppuzu ilə onun boynunun dalından vurdu, bəbir başı 

üstə yerə yıxıldı, Qorçatanı üstündən atdı, bir az sürünəndən sonra dayandı və 

böyrü üstə aşıb xırıldadı. Onun ağzından qan qarışıq köpük axırdı. Ağacın başında 

oturan Az Qorçatanın bu qələbəsinə əl çaldı və cingiltili səslə gülməyə başladı. 

Qorçatan gülümsündü, daş çapacağı ilə xallı heyvanın dərisini soydu və ona 

yaxınlaşan Aza uzatdı. Qız bu ərməğanı aldı və çiyninə saldı. Bayaqdan pərən-

pərən düşmüş heyvanlar da onlara yaxınlaşdılar. Meymunlar ağacdan-ağaca 

tullanmaqla sevinclərini büruzə verdilər.  

Qorçatanla Az meşənin dərinliyinə üz tutdular. Qız Əroğlunu öz tayfası ilə tanış 

eləmək istəyirdi. Bunu onun gözlərindən də oxumaq olardı. Düşmən deyilsənsə, 

deməli, səni özümlə apara bilərəm.  

Bir az getmişdilər ki, göy guruldadı, leysan yağmağa başladı. Ağaclar onları 

yağışdan qorumaqda aciz idilər. Az Qorçatanı başa saldı ki, onlar yaxınlıqdakı 

kahaya sığına bilərlər... 

İmranbəy söhbətini burda kəsdi, arakəsməyə tərəf boylandı, sonra mənə tərəf 

dönüb: 

- Ardını sabah danışaram, - dedi, axırda nə fikirləşdisə, -yox, yaxşısı budur 

birisigün gəl, - deyə əlavə elədi. 

Mən təəccübləndim: 

- Birisigün niyə? 

- Belə lazımdır, - biz onu çox yorduq, - deyə arakəsməyə işarə ilə dedi. 

- Sənin söhbətin «yeddi gözəlin nağılı»na bənzəyir. Bunun bir sonu olacaq, ya 

yox? - deyə xəbər aldım. 

İmranbəy: 

- Hər şey nə zamansa qurtarır, amma yenisi başlayır, -deyə gülümsündü və ayağa 

qalxdı. 

Mən durmaq istəmirdim, getməyə həvəsim yoxuydu, o, əhvalatın ən maraqlı 

yerində söhbəti kəsmişdi. 

- Məqsədə çatmaq üçün hövsələli olmaq lazımdır. Mən bu yolu çoxdandır gəlirəm, 

hələ də yorulmamışam, -deyə İmranbəy qapını açıb çölə çıxdı. 
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Mən qeyri-ixtiyari onun ardınca getdim. Çöldə ulduzlar sayrışırdı. İmranbəy göyə 

diqqətlə baxırdı, sanki öz ulduzunu axtarırdı. 

- Azıx, bax oradadır, - deyə ulduz cığırını göstərdi.  

Mən o göstərən tərəfə baxdım, dodağımın altında mızıldandım: 

-Hmmm…  

 

* * * 

 

İmranbəydən ayrılandan sonra avtobus dayanacağına gəldim. Hava aydın və ayaz 

idi. Şimal tərəfdən əsən külək adamın üzünü yalayırdı. Qulaqlarım üşüdüyündən 

plaşımın yaxalığını (boyunluğunu) yuxarı qaldırdım və göyə baxdım. İmranbəyin 

göstərdiyi ulduz cığırı indi görünmürdü, bulud üstünü örtmüşdü. 

Dayanacaqda yaşlı bir qadınla kişi vardı. Mən həmin kişiyə altdan-altdan, amma 

diqqətlə baxdım. Kişi avtobusun ləngiməsinə görə hökuməti söyür, arvadı isə onu 

sakitləşdirirdi.  

Fikrim Azıxadamın yanındaydı, ona görə də bu lopabığ kişiylə Azıxantrop adam 

arasında oxşarlıq axtarmağa çalışırdım. Hər necə olsa da, biz hamımız bəşəriyyətin 

ilk adamının övladlarıydıq, amma həmin bəşəriyyətin cəmi bir neçə addımlıqda 

olmasından bu bədbəxtlərin xəbəri yoxuydu. Onu bircə mən bilirdim və ürəyimdə 

sevinirdim. İmranbəyə də minnətdar idim ki, öz sirrindən məni agah eləmişdi. Biz 

indi hansı millətin oğlu olmağımızla ürəkdən fəxr edə, qürurla gəzə bilərdik. Eyfel 

qülləsinə də, Trafalqar meydanına da, Misir piramidalarına da, Semiramida 

bağlarına da iddia edə bilərdik. Dünyanın bütün möcüzələrini öz adımızla 

bağlayardıq. Hamımız bunu istəmirdikmi? Mahnılarımızı, yeməklərimizi, 

geyimlərimizi, ümumən bütün kəşfləri biz elədiyimizə baxmayaraq onları qoruya 

bilmirdik. Qonşularımız, hətta yad planetlilər də əfəlliyimizdən istifadə edib hər 

şeyi öz adlarına çıxırdılar. İndi alın, bu da sizə bəşəriyyətin ən böyük kəşfi! Onu ki, 

əlimizdən ala bilməyəcəklər. O burdadır - dünyanın orta göbəyində... 

Bütün bunları fikirləşərkən daha da coşurdum, öz-özümə gülürdüm. Birdən ağlıma 

gəldi ki, İmranbəyin kəşf elədiyi Azıxantrop Adəm peyğəmbərin klonlaşdırılmış 

forması da ola bilər. Bəlkə elə kimsə, İmranbəydən əvvəl bu kəşfi edib. Nahaq yerə 

demirlər ki, bizdən əvvəl daha yüksək sivilizasiya olub.  
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Məni bu fikirlərdən lopabığ kişinin arvadının çığırtısı ayırdı. Kişi daha da 

coşmuşdu, «dərə xəlvət, tülkü bəy» deyib ağlına və ağzına gələni danışırdı. Arvadı 

naəlac qalıb əli ilə onun ağzını yumanda ərinin tərs silləsi qadını yerə sərmişdi və 

qadın öz ağrılarını azaltmaq üçün bərkdən çığırmışdı.  

Nəhayət, avtobus gəldi və biz bir neçə fəhlənin oturduğu avtobusa mindik. 

Fəhlələr, çox güman, yaxıqlıqdakı neft mədənindən gəlirdilər, yorğun və ac 

olduqlarından əsəbiydilər, acıqlarını tökmək üçün hərif axtarırdılar. Onlar tez-tez 

yerlərində qurcuxur və qızarmış, yuxulu gözlərilə avtobusun təzə sakininə 

baxırdılar. Mənə elə gəldi ki, avtobusda mərəkə qopacaq, fəhlələr hələ də dil 

boğaza qoymayan lopabığ kişini əzişdirib avtobusdan yerə atacaqlar. İncəvardan 

dil pərgarı da bunu başa düşdü və səsini kəsdi. Sən demə, bu lotu arvadının 

yanında kişilənirmiş...  

Gecədən xeyli keçmiş evə çatdım. İndi nəinki adamlar, hətta itlər də yatmışdılar, 

zirzəmilərdə və zibilliklərin ətrafında mürgü döyürdülər. Hardansa cütləşmək 

ehtirasında olan pişiklərin səsi gəlirdi, küçüklər zingildəşirdi.  

Binamızda bir neçə pəncərədən, o cümlədən də bizdən işıq gəlirdi. Mən sorğu-

suallara cavab vermək istəmirdim. Bəşəriyyətin gizləndiyi yeri heç kimə, heç 

arvadıma da deyə bilməzdim. İnanclı adam olduğumdan bunun düşər-düşməzi 

olacağını bilirdim. Bir işi görüb qurtarmamış ağzımdan nəsə qaçırsaydım, dediymə 

çata bilməyəcəkdim. İçəri girən kimi hamını qabaqlamaq istədim və: 

- İndiyə kimi nə əcəb yatmamısınız? - deyə qonaq otağına tərəf söz atdım. 

Sualıma lal sükut cavab verdi. Arvadım və cocuqlar yatmışdılar, yatanda 

qorxularından işıqları keçirməmişdilər. Mən onların üstünü örtdüm, işıqları 

ehmalca söndürdüm, mətbəxə keçdim, mədəmi aldadandan, yəni Allah verəndən 

yeyib qarnımı doyurandan sonra divanı açıb yerimə uzandım. Yorğanı üstümə 

çəkəndə nəsə yerə düşdü, qaldırıb baxdım. Bu, qızımın oyuncağıydı. Eybəcər, 

amma suyuşirin oranqutanq idi. Cocuğum onu çox istəyirdi, nədənsə mənə 

oxşadırdı. Görünür, evdə olmadığıma görə, oyuncağını ata əvəzi bilib yatağıma 

qoymuşdu. Uşaq fəhmi güclü olur. Deməli, İmranbəy dünyanın ilk adamının bizim 

əcdadımız olmasını deyəndə səhv eləməyib. Ona bizdən yaxın kim ola bilər ki... 

Oranqutanqa bir də baxdım, gülümsündüm, onu bağrıma basdım, «ax, babacığım» 

- deyə inildədim və işığı söndürüb yatdım...  

Qəribə yuxu gördüm. Gördüm ki, İmranbəy göydə, ulduzlu cığırın üstündə dayanıb 

mənə əl eləyir. O, məni harasa çağırır və naməlum istiqaməti göstərirdi, yəqin 
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həmin naməlum və sirli yerdə bəşəriyyətin gizləndiyini deyirdi. Bir dəstə 

neandertal ulduz cığırının üstüylə yorğun-yorğun addımlayırdı...  

Səhər yuxudan duranda balaca qızımı yerin içində gördüm. Mən yuxuda olarkən 

böyrümə girmişdi, neandertala oxşatdığı atasına sığınmışdı və mışıl-mışıl yatırdı. 

Baba, ata və bala bir yerdə uyuyurdu… 

Qızımı oyatmadım, asta addımlarla yataq otağına yaxınlaşdım. Oğlumla arvadım 

hələ də yatırdılar. Mətbəxdə paltaryuyan maşın işləyirdi, stolun üstündə səhər 

yeməyi vardı. Arvadım hazırlığını görüb yenidən yerinə girmişdi və gec 

yatmağının əvəzini çıxırdı. 

Bir stəkan şirin çay içəndən sonra ehmalca evdən çıxıb qapını qıfılladım. 

Planlaşdırmaya gecikmişdim. Bir bahənə lazımıydı. İlk ağlıma gələn Azıx oldu. 

İmranbəyin danışdıqlarının mahiyyətinə varmaq üçün mağara barədə bilgilərimi 

artırmalıydım. Bu, gələcəkdə boş vaxt qazanmağım üçün də lazımıydı. Ona görə 

də şöbəyə dəymədim, birbaşa müdirin otağına getdim və məqsədimi ona dedim. 

Agentliyimizin çəlimsiz və qaraqabaq rusdilli direktoru məni hövsələ ilə dinlədi, 

amma cavabı tərsmütənasib oldu: 

- Nə Azıx? Nə Azıxantrop? Bu hardan yadına düşdü?! - deyə təəccübünü 

gizlətmədi. - Biz bu cür məsələlərlə maraqlanmırıq. Bizimki xəbər hazırlamaq və 

onu yaymaqdır, araşdırma bizlik deyil. 

- Yəqin internet portallarına baxmırsınız. Fikir versəydiniz görərdiniz ki, ermənilər 

hər yerdə Azıx mağarasını öz adlarına çıxırlar. Fransızlar, almanlar isə ilk insan 

məskənlərinin onların ərazisində olduğunu deyirlər. Afrikalı yazıqlara heç qulaq 

asan da yoxdu. Onlara cavab vermək lazımdır. Məqaləni internetdə yerləşdirərik. 

Sübut edərik ki, ilk adam azərbaycanlı olub. Özü də harda - işğal altında olan 

Qarabağda.  

Mən İmranbəyin dediklərinin üstünə beşini də qoyub müdirə dedim. Yəhudi 

ləhcəsilə danışan müdirimiz mənə tərs-tərs baxdı, başımın yerində olub-olmadığını 

soruşdu. Mən təmkinimi pozmadan dedim: 

- Bir az vətənpərvərlik eləsək, xeyrimizə olar, qarşıdan da seçkilər gəlir. 

Seçkilər məsələsi bədahətən yadıma düşdü. Üç aydan sonra parlament seçikləriydi, 

orada iştirak eləmək direktorumuzun da ürəyindən keçirdi, bu mənada 

vətənpərvərlik məsələsi yerinə düşürdü. Özüm də istəmədən müdirimizlə alverə 

girişmişdim. 
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Son sözlərim onu düşünməyə məcbur elədi. Ona diqqətlə fikir verdim. Müdirimiz 

qaşqaldağa oxşayırdı, qapqaraydı, sanki anası onu mazutun içində doğmuşdu və o 

vaxtdan çimməmişdi. Qaralığı bir yana, yumor hissindən tamam məhrumuydu, 

acıdil və eqoist idi. Bu cür adamların içində qurdların qaynaşdığını dərhal sezirsən. 

Mən onun cavabını gözləmədən dedim: 

- Biz, yəni mən və kollektiv belə fikirləşir ki, deputatlığa namizədliyinizi versəniz, 

seçkiləri udarsınız. Sizdən layiqli namizəd tanımırıq. 

Mən ona əməlli-başlı yaltaqlanırdım. Göbbelssifət müdirimiz bir az fikirləşəndən 

sonra eynəyini çıxarıb gözlərini ovuşdurdu, sonra boynunun dalını qaşıdı, 

qalstukunu düzəltdi və dodağının altında nəsə mızıldandı. Onun nə dediyini 

anlamadım, amma üzünün ifadəsindən və mənə heç bir söz deməməsindən başa 

düşdüm ki, təklifimə razıdır. 

- Necə istəyirsən, elə də et, - nəhayət, o, dodaqlarını qaçırtdı, - amma sən 

dediklərin sayıqlamaya oxşayır.  

Deyəsən, deputatlıq və onu dəstəkləməyimiz barədə moizəm xoşuna gəlmişdi, ona 

görə də ürəkləndim və dedim: 

- Sayıqlayan təkcə biz deyilik ki… Hamı sayıqlayır. Bəzən dəlidən doğru xəbər də 

çıxır. Göbbels necə deyirdi? Yalanı bol elə, adamlar bir azdan onun həqiqət 

olduğuna inanacaqlar. 

- Hmmm, - müdir yenidən mızıldandı. 

Mən redakisyadan çıxdım və Milli kitabxanaya yollandım. 

Kitabxanada Hüseynov və Cəfərov soyadlı müəlliflərin «Azərbaycanda paleolit» 

dövrü adlı 18 səhifəlik broşüründən başqa bir şey tapmadım. Məşədi İbadın 3 

vərəqdən ibarət «Tarixi-nadir» kitabını oxuması barədə etirafları və yekə-yekə 

danışması yadıma düşdü, gülümsündüm.  

Broşürda toplanan məlumatlar Azıx haqqında elmi məlumat verirdi. Bütün bunlar 

mənə lazım deyildi, çünki İmranbəy bunu artıqlamasilə mənə demişdi. Mağaranı 

isə özüm görmüşdüm, daha doğrusu, orda yaşamışdım. 

Azərbaycanlı alimlərin kitabçası məni məyus elədi. Bu boyda tarixi fakta belə 

xırda yanaşma olmazdı. Heyf, həmin tədqiqatlara çəkilən xərcə! İmranbəy durduğu 

yerdə, dövlətdən heç nə istəmədən, təkbaşına möhtəşəm və mütəqəlqəl iş 
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görmüşdü. Bu «mütəqəlqəl» sözünün mənasını bilməsəm də, çox pafoslu 

səsləndiyinə görə onu sevirəm... 

Özümüzdən bir şey çıxmadığına görə, özgələrin «bostanına» girişdim. Kitabxana 

bələdçisi qədim dövrlə bağlı Rodi qardaşlarının kitablarını məsləhət gördü. Həmin 

tarixi romanlar maraqlı olsalar da, uzun-uzadı və cansıxıcıydı. Buna baxmayaraq, 

mənə lazım olan məlumatların bir qismini də oradan tapa bildim.  

Bütün bu axtarışlar mənə anlatdı ki, ən yaxşısı, İmranbəyin Azıxantrop haqqında 

əhvalatına (müdir demiş, sayıqlamasına) sona qədər qulaq asmaq və hominidi öz 

gözlərimlə görməkdir. Birdən mənə elə gəldi ki, hominid deyilən bir şey yoxdur. 

Bu, İmranbəyin uydurmasıdır. Olsaydı, bunu bizdən çox-çox irəlidə olan 

avropalılar çoxdan kəşf eləmişdilər. Bəs, qar adam? Onu ki görüblər! Deməli, qar 

adam klonlaşdırılmış hominiddir, sadəcə qaçıb aradan çıxıb. Hə, barmağımı 

dişlədim, deməli, İmranbəy düz deyir. Amerikalılar bu kəşfi çoxdan ediblər və 

istəmirlər ki, başqa millətlər də buna nail olsunlar. Avropalıların hominidini də 

qaçırıb dağa-daşa salanlar elə yankilərdir. Çox düşündüm və bu qənaətə gəldim ki, 

keçmiş sinif yoldaşımı, indiki həmfikirimi, əqidə dostumu sona kimi müdafiə 

eləmək lazımdır. Bu millət və xalq üçün ölüm-qalım məsələsidir. Ekzellənt... 

Bu qənaətlə səhərisi günü axşam İmranbəyin yanına getdim. Ona qədər isə başımı 

adi məişət qayğıları ilə qatdım. Bazara əliboş gedib, əlidolu qayıtdım. Qayıdandan 

sonra evin pəncərələrini bərkitdim, paltar asılan ipləri dəyişdim. Bir dəfə də 

qəhrəmanlıq elədim, arvadım az qalmışdı ki, balkondan yıxılsın, onu tutdum. Bax 

belə!!! 

 

* * * 

 

Mən İmranbəyin «hücrə»sınə gələndə şər çoxdan qarışmışdı, bir azdan çaqqalların 

«simfoniyası» başlayacaqdı. İçəri girəndə dərhal ağ arakəsmənin arxasına fikir 

verdim, daha doğrusu, gözlərim onu aldı, amma təəccübdən quruyub qaldım, 

arakəsmənin o tərəfi boş idi. 

- Bəs, o hanı? - deyə pərdənin arxasına işarəylə İmranbəydən soruşdum. 

- Narahat olma, o, etibarlı yerdədir, - deyə heç nə olmayıbmış kimi cavab verdi. - 

Mən onu gizlətmişəm, qorxuram ki, oğurlayalar, ya da özü qaçıb gedər. Son 

zamanlar yaman sayıqlayır. Radio onun başını xarab eləyib, Azıxa getmək 

haqqında düşünür. Belə hallarda, yəni fikirləşəndə sən onun sifətinə baxasan, 
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eynən rəhmətlik babamdır. Başını əlləri arasına alır, üz-gözünü turşudur və qəfil 

ayağa qalxıb çığırır. «Mən bu işi belə qoymaram!» - deyir. 

- Hansı işi? 

- Qarabağı azad eləmək haqqında düşünür. Deyir ki, lazım gəlsə, ermənilərlə 

danışa bilər. Onların da dilini bilir. Bizdən törəyiblər axı. Əks halda, o məsələ... 

yəni işlərini bitirəcək. Yaman comərddir. 

Söhbətin bu yerində ələkçinin qılverəni kimi dedim: 

- Qurban olum təpərinə!» Qeyrətli babam...mızzz... 

İmranbəy daha da coşdu: 

- Belə olub e, bizim babalarımız! Qorxmaz, cəsur və ürəkli! Gör neçə min ildən 

sonra da dəyanətlərini itirməyiblər. Namus onlar üçün namus, şərəf də şərəfdir! 

Heç nə dəyişməyib. 

- Yaxşı, bunları başa düşdüm, amma bir şey qaranlıq qaldı. «Lazım» kişi məsələsi. 

O da «lazım gəlsə» deyir? 

- Yox, onu mən özümdən artırdım. O elə demədi, dedi ki, ya onlarla danışaram, ya 

da dalaşaram! 

- Sənsə onu gizlətdin? Ora qaçmasın deyə? Qoyaydın gedəydi də. Problemlərimiz 

bir dəfəlik həll olunardı. 

- Hər şeyin zamana ehtiyacı var. Hələ ki sülh yolu tükənməyib... Onu etibarlı yerdə 

saxlamalıyıq ki, əlindən xəta çıxmasın. 

Mən İmranbəyin bu sözlərindən çox narahat oldum və yaxınlarda gördüyüm bir 

kinonu xatırladım. Kinonun qəhrəmanı zərif cinsə - öz tərəfdaşına deyir: «Desələr 

ki, etibarlı yerdəsən, deməli, səni öldürəcəklər, çalış qaçıb canını qurtarasan». Bu 

məntiqllə yanaşsaydıq, «etibarlı yerdə» gizlədilən hominidi də təhlükə gözləyirdi. 

Buna yol vermək olmazdı. Nəsə bir şey fikirləşmək, tədbir tökmək lazımıydı. Mən 

özümü o yerə qoymadım, güldüm və zarafata saldım: 

- Bəlkə o, özgə planetdən gəlmədir, aranı qarışıq görüb göyə çıxıb? 

- Bu cür ciddi məsələləri zarafata salma, - İmranbəy incik halda dedi və bir daha 

təkrar elədi, - zarafata salma, bildin, yoxsa, onu görməyəcəksən! 

- Anladım, - dedim, - amma mən onu görmək istəyirəm. 
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- Görəcəksən, əhvalat hələ bitməyib. 

 

- Qulaqlarım səndədir, - dedim və kətildə oturdum.  

İmranbəy də yerini rahatladı və böyük həvəslə söhbətini davam etdirdi: 

- Qorçatanla Azın sığındığı kaha meşənin ətrafındakı qayalıqdaydı. Əroğlu canına 

hələ su keçməyən çır-çırpı yığdı, qoynunda gizlətdi və kahaya çatan kimi ocaq 

çatdı. O, iki samballı quru odun seçdi, ağacları uzun muddət bir-birinə sürtməyə və 

üfürməyə başladı, nəhayət ağac od aldı. Odu Ər tayfasının başbilənləri çoxdan 

tapmışdılar. Göy tanrı onlara öncə odu göndərmiş, sonra onu qorumağın yollarını 

öyrətmişdi. Od tayfası ocağı min illər boyu qorumuşdu. Əvvəllər odu sönməyə 

qoymamaq üçün ocağın ətrafında növbə çəkirdilər, bir yerə köç eləyəndə kösövləri 

ağzı bağlı palçıq təknələrə qoyub aparırdılar. Təknənin böyründən deşiklər 

açırdılar ki, içəri hava girsin, kösövü sönməyə qoymasın, amma odu heç kimə 

vermirdilər.  

Ər tayfası axşamlar ocağın başına yığışar və çoxbilənlər odun tarixcəsini 

danışardılar. Qorçatan pələng balası boyda olanda bu barədə eşitmişdi... 

Az bir kənarda dayanıb Qorçatanın ocağı necə alışdırmasına baxırdı. O, indiyə 

kimi odu yaxından görməmişdi, ona görə də oddan qorxub kahanın küncünə 

sığındı. Qorçatan Azın qorxduğunu anladı və əlinin işarəsilə başa saldı ki, ocaq 

qızınmaq üçündür. O, Azı şəhadət barmağı ilə çağırdı ki, yaxına gəlsin və odda 

əlini qızdırsın... 

Qız çəkinə-çəkinə yaxına gəldi, Qorçatanın gözlərinə zəndlə baxdı, bilmək 

istəyirdi ki, yad adamın ürəyindən özgə fikir keçmir ki? Torpaq tayfasının 

ağsaçlıları özgələrin adamları odda bişirib yediklərini görmüşdülər, hətta özləri də 

dadmışdılar. Amma Qorçatanın pis niyyəti yoxuydu. O, qıza baxıb gülümsünürdlü. 

Az çəkinə-çəkinə Qorçatanın yanına gəldi, bir az aralıda çömbəldi, aralıdan-aralıya 

əllərini oda tutdu, bədəninə xoş, ilıq isti keçdi və yavaş-yavaş irəli gəldi. O, sanki 

buxarlanırdı və buxarlandıqca torpaq iyi ətrafa yayılırdı. Bu, xoş bir qoxuydu və 

Əroğlunun burnuna dolurdu. Qorçatan Azın Torpaq tayfasından olduğunu bildi, 

müqəddəs sümüyü oğurlayanların izinə düşdüyünü anladı və ürəyi sevindiyindən 

atlandı. O, atasını sevindirəcəyindən məmnun idi, üzü gülürdü. 

Qorçatan Torpaq tayfası barədə çox eşitmişdi. Onlar mağara və kahalarda yaşayır, 

çox yeyir, çox yatır, amma qənimət dalınca səfərə çıxanda günlərlə, aylarla oyaq 

qalır, ac-susuz yaşamağı bacarırdılar.  
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Qorçatan Aza diqqətlə baxdı, onda cəzbedici nəsə vardı. O, qızıın islanıb üzünə 

düşmüş saçlarını uzun və qaba barmaqları ilə geri daradı, üzünü sığalladı və 

sifətinə yapışmış yağış damcılarını sildi. Qız öncə diksindi, üzünü yana çəkdi, 

sonra Qorçatanın barmaqlarından axan isti onun könlünə yayıldı, qanına hopdu. 

Bu, Azın xoşuna gəldi və başını Qorçatanın çiyninə qoydu. Qızı yuxu basırdı. 

Əroğlu bunu hiss elədi, çiynindəki vaşaq dərisini yerə saldı, əvvəlcə özü oturdu, 

sonra Azın əlindən tutub, yanına çəkdi, üstünü bəbir dərisilə örtdü. Az başını 

Qorçatanın sinəsinə qoyub huşa getdi, sonra mürgülədi. 

Aradan bir xeyli keçdi. Hardasa ayı donquldandı. O, sanki yaxınlıqdaydı və kahaya 

doğru gəlirdi. Qorçatan Azın başını ehmalca yerə qoydu, qulaqlarını əvvəlcə 

kahanın divarlarına, sonra yerə dirədi. Ayının uzaqda olduğunu duyandan sonra 

sakitləşdi. Yorğunluq və aclıq Qorçatanı da əldən salmışdı. O, Azın böyrünə 

uzandı, bir azdan yuxuya getdi və ayılanda Azı yanında görmədi. Əroğlu qəfil 

yerindən sıçradı, ətrafa göz gəzdirdi. Yad tayfanın «öncə»sinin yoxa çıxması yaxşı 

əlamət deyildi. Qorçatan yarax-yasağını düzəltdi və çölə çıxmaq istəyəndə Az içəri 

girdi. Qız əlində bir cüt qırqovul tutmuşdu. Görünür, onları daşla vurub 

öldürmüşdü. Qorçatan da ovu bu cür ovlayırdı.  

Az quşları yoldu, birini Qorçatana uzatdı, o birisini isə dişlərinə çəkdi, çiy-çiy 

yeməyə başladı. O, ağzıqanlı vəhşilərə oxşayırdı. Ər tayfası bu cür adamları «yəc-

məc» adlandırırdı. Qorçatan Aza baxıb bir xeyli güləndən sonra onu dayandırdı, 

başa saldı ki, əti bu cür yemək olmaz. Qız əvvəlcə onu yaxına buraxmaq istəmədi, 

elə başa düşdü ki, Qorçatan onun ovunu almaq istəyir. Əroğlu öz payını çubuğa 

keçirib, közün üstünə qoydu. Dadlı yemək ətri ətrafa yayıldı. Ət bişəndən sonra bir 

tikə qopardı və çubuğu Aza uzatdı. Qız əvvəlcə tərəddüd elədi, amma yad adamın 

tikələri ləzzətlə yediyini görüb ətə girişdi və dadından xoşlandı. 

Yeyib doyandan sonra Azla Qorçatan çölə çıxdılır və qayalardan süzülən yağış 

suyundan içdilər. Bundan sonra Qorçatan əlini sinəsinə qoyub baş əydi. Bu o 

demək idi ki, «mən səndən xoşlanır və səninlə dost olmaq istəyirəm». 

Az onu başa düşdü, çünki Qorçatanın dili meşələrin, dağların, quşların diliydi, 

insanlar hamısı eyni dildə danışırdılar, təbiətlə bu ikiayaqlı varlıqlar bir-birinə 

qaynayıb-qarışmışdılar, amma son zamanlar bir-birilərindən uzaq düşdüklərinə 

görə düşmənçilikləri də başlamışdı, dillərini az qala yadırğamışdılar. 

Azın Qorçatandan xoşu gəlmişdi. O da öz növbəsində Qorçatana təzim elədi və 

Əroğlunun əlindən tutub, tayfasının içinə apardı.  
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Qorçatan Azın bu istəyinə can-başla əməl elədi və çəkinib eləmədən onun əmrinə 

boyun əydi. Onlar sıldırımlı qayanı aşdıqdan sonra düzənliyə çıxdılar, bir ağac 

boyu getdilər, dağ döşündəki meşəliyə qalxdılar və burada məskən salmış Torpaq 

tayfasının düşərgəsinə çatdılar. 

Ər tayfasından fərqli olaraq özgələr mağaralarda, kahalarda yaşayırdılar. Onlar 

hələ yerin üstünə çıxmamışdılar. Yad adamı ilk görən Böyük kahanın gözətçisi -

Yuxugörməz oldu. O, tayfanın əsas keşikçilərindən biriydi və qarovulda olan vədə 

heç zaman yatmazdı. Özgə iyini hamıdan tez o aldı, kahanın olduğu qayanın 

üstünə dırmaşdı, fəhminin düz çıxdığına əmin olandan sonra qayadan aşağı 

sürüşdü və Böyük kahanın qarşısına qoyulmuş daş təbili döyəcləməyə başladı. Bu 

səsi eşidən adamlar öz yerlərindən qalxıb, Böyük kahanın qarşısına axışdılar. 

Az qənimətlə qayıtmışdı, onun gətirdiyi ikiayaqlı ov çox yaraşıqlıydı, yeməliydi. 

Tayfa üzvləri Azla Qorçatanı hər tərəfdən mühasirəyə aldılar, uzun-uzadı, diqqətlə 

Əroğluna baxdılar, amma heç kim cürət edib, ona yaxınlaşa bilmədi. Çünki ov Aza 

məxsus idi. Qarmaqarışıq səslər hər tərəfi bürümüşdü. Tayfa üzvləri çığır-bağır 

salır, yad adamın böyür-başına fırlanır, nəsə oxuyur, hansısa sirli ritualı həyata 

keçirirdilər. 

- Bu cür kadrları kinolarda görmüşəm, - deyə İmranbəyin sözünü kəsdim, - yaxşısı 

budur təfərrüata varma, bu, adamı yorur. 

İmranbəy inciyən kimi oldu: 

- Sən babalarının hansı əzab-əziyyətə qatlaşdıqlarını, necə təhlükəylə üzləşdiklərini 

bilmək istəmirsən? 

- İstiyirəm, ancaq... 

- Onda qulaq as, - deyə o, sözümü ağzımda qoydu... - Söz-söhbət tayfa başçısı 

Yertapana çatdı. O, Böyük kahada mürgüləyirdi. Səs-küy eşidən kimi 

Yuxugörməzi yanına çağırdı, nə baş verdiyini soruşdu, hadisədən agah olandan 

sonra çölə çıxdı. Qorçatana xeyli baxdı, yanındakı qocadan nəsə soruşdu. Bu qoca, 

güman ki, tayfanın çox biləni və çox görəniydi. Qoca Qorçatanı diqqətlə 

süzdükdən sonra başını qaldırıb göy üzünə baxdı. Səma qapqaraydı. Göydə əcaib-

qəraib quşlar uçuşurdu. Qoca göy üzünü bir xeyli seyr etdikdən sonra Yertapanın 

qulağına nəsə pıçıldadı. Tayfa başçısı üzünü tayfa güdükçülərinə tutdu və əmr 

elədi ki, Qorçatanı öldürüb ürəyini çıxarsınlar. Od tayfasının ərəni bu jesti başa 

düşdü, ehtiyatlandı.  
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Güdükçülər Əroğluna yanaşdılar. Qorçatan təhlükəni hiss edib müdafiəyə keçdi, 

nizəsini və toppuzunu əlində hazır tutdu. Özgələr onun üstünə yeridilər. Bu zaman 

Az Qorçatanın qarşısına keçdi, bədənilə onu qorumağa çalışdı və üzünü Yertapana 

tutub dedi ki, yad adamı öldürməyə tələsməsinlər. Çünki yad adam onun həyatını 

xilas eləyib. 

Yertapan ona hirslə cavab verdi: 

- Hər kəs özünü qorumalıdır! Qoruya bilmirsə, ölməlidir! 

Az sakitləşmədi: 

- Onda elə bir şey var ki, tayfanı ömürlük əzabdan qurtara bilər, - dedi. 

Yertapan əlilə işarə elədi ki, güdükçülər dayansınlar. 

Az irəli yeridi, tayfa başçısına təzim elədi və dedi ki, yad adam odun dilini bilir. 

Ocağı necə alışdırdığını gözlərilə görüb. 

Qorçatan Azın jestlərindən başa düşdü ki, söhbət oddan gedir. O, ehtiyatsızlıq 

elədiyinə görə ürəyində özünü qınadı və kinli-kinli Aza baxdı. Az onu satmışdı. 

Halbuki Az vaxt qazanmaq və Əroğlunu ölümdən qurtarmaq istəyirdi. 

Yertapan Qorçatana əmr elədi ki, odu onlara göstərsin. Əroğlu başını buladı, yəni 

«mən odun nə olduğunu bilmirəm». Yertapan hirsləndi, əsasını yerə vurdu və 

güdüküçülərinə əmr elədi ki, yad adamı quyuya salsınlar. 

Güdükçülər Qorçatana sarı yeridilər, Əroğlu döyüşə hazırlaşdı. Az əlinin işarəsilə 

Qorçatanı başa saldı ki, qorxulu bir şey yoxdur, onu incitmək istəmirlər, sadəcə o, 

bir müddət ayrı yaşamalıdır ki, özü ilə gətirdiyi şər ruh canından çıxsın. Belə 

olanda Qorçatanın da yaddaşı özünə qayıdacaq və odu necə əldə eləməyin yollarını 

yadına salacaq. 

Özgələr Qorçatanı dərin quyuya saldılar. Burdan çıxmaq mümkün deyildi, üç adam 

bir-birinin çiyninə çıxsaydı, əlləri çölə çatardı. Quyunun üstü açıq idi, yalnız əl 

boyda səma görünürdü.  

Qorçatan darıxırdı. O, quyunun içində oturmaq bilmirdi, yatmağın nə olduğunu da 

yaddan çıxarmışdı. Ər tayfası və başının böyüyü, tanrısı onun yolunu gözləyirdi. 

O, indi yel kimi qaçmalı, od kimi qarsmalı, sel kimi axmalı, yadları basmalıydı.  

Az hər gün axşam düşəndən sonra xəlvətcə quyunun başına gəlir və çiy tikələri ona 

atırdı. O, tikələri diri-diri udmalıydı, onları bişirməyə odun parçaları yoxuydu, 

olsaydı da bunu eləyə bilməzdi. Çünki düşmənlər odun dilini öyrənə bilərdilər.  
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Üç ulduz gecəsi keçdi. Qurd Günəşi görməmiş, yəni dan üzü söküləndə güdükçülər 

gəldilər, ağac liflərindən olan kəndiri aşağı salladılar, Qorçatanı oradan çıxarıb 

tayfa başçısının yanına gətirdilər.  

Yertapan nə qədər çalışsa da, Qorçatanı inadından döndərə bilmədi. Əroğlu odu 

onlara göstərmək istəmirdi. Bunu eləmək olmazdı. Min illərin tabusunu qırmaq, 

onu düşmənə təslim eləmək tayfadaşlarını dirigözlü ölümə göndərmək idi. Çünki 

Od tayfası bu odun, ocağın hesabına güclüydülər. Müqəddəs sümüklər 

oğurlanandan sonra od da əldən getsəydi, Qorçatanın da, onun tayfadaşlarının da 

işi bitəcəkdi. 

Yertapan qarşısındakı yad adamın höcətliyinə acıqlandı, əlini çapacağına atdı, nə 

fikirləşdisə dayandı, şəhadət barmağı ilə quyunu göstərdi.  

Güdükçülər Qorçatanı yenidən quyuya saldılar, ağzını bərk -bərk bağladılar və 

qalib görkəmdə geri qayıtdılar. Amma onların ürəyindən bu ətli-canlı və qanlı 

oğlanı parçalayıb yemək keçirdi. Gözlərini yesəydilər, yaxşı görərdilər, qulaqlarını 

çeynəsəydilər, eşitmə qabiliyyətləri artardı, dili dillərinə dil qatardı...  

Ayıbasan Torpaq tayfasının qorxmaz ərənlərindən idi. Uşaq vaxtı ovların birində 

boz ayı onu haqlamış, öz kahasına tərəf dartmış, amma yerindən tərpətməyə gücü 

çatmamışdı. Uşaq palıd ağacından möhkəm yapışmışdı. Qəzəbli ayı yekə pəncəsilə 

uşağın qolunu biləkdən aşağı qoparmışdı. O zamandan onun adını Ayıbasan 

qoymuşdular. 

Azın Qorçatının yanına tez-tez getməsi onu qıcıqlandırırdı, çünki qəlbində bu qıza 

qarşı qəribə, izaholunmaz hisslər vardı. 

Qaranlığın səltənəti bərqərar olan gecə Ayıbasan qaya parçalarından birini tək əlilə 

dığırladıb quyunun yanına gətirmişdi və girəvə axtarırdı ki, daşı Qorçatanın başına 

salsın. O, yaxşı bilirdi ki, yad adamı tək əllə öldürə bilməz. Az Ayıbasanın 

niyyətini anlamışdı. Ayıbasan Qorçatanı öldürmək istəyirdi və Torpaq tayfasının 

kahalara, mağaralara girməsini gözləyirdi.  

Şər qüvvələr Günəşin qarşısını kəsib, onu gizlədəndən, qaranlığı yer üzünə hakim 

eliyəndən sonra Az quyunun başına gəldi, güdükçülərin unutduğu kəndiri quyuya 

salladı. Qorçatan kəndiri görən kimi başını yuxarı qaldırdı və ulduzların arasında 

Azın uzunsov sifətini gördü. Qız ona işarə elədi ki, kəndirdən tutub yuxarı 

dırmaşsın. 

Qorçatan, sanki, bunu gözləyirdi, dərhal kəndərin ucundan yapışıb quyudan çıxdı, 

acıqla Aza baxdı, o, qızın xəyanətini hələ unutmamışdı və yerə sinə-sinə Böyük 
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Kahanın qabağına tərəf getdi. Tayfa qoruyucusu burdaydı, onu aradan 

götürməsəydi, istədiyinə çata bilməzdi. Az da bunu bilirdi, ona görə də bir söz 

demədən Qorçatanın arxasınca düşdü.  

Kaha qoruyucusu həmişəki kimi yatmamışdı, ulduzlara baxırdı, əlçatmaz sirli 

ocaqları seyr eləyirdi. Həmin sirli ocaqlardan düşən çınqılar tayfaya fəlakətlə birgə 

od da gətirirdi. Oddan istifadə edirdilər, amma onu saxlaya bilmirdilər. Çoxdandır 

ki, tayfa üzvləri oda həsrət qalmışdılar. Bu yerlərdə nə şimşək çaxırdı, nə də 

ildırım düşürdü. İndi od daşıyan, odun dilini bilən tapılmışdı, onu yaxşı-yaxşı 

qorumaq gərək idi...  

Qorçatan qoruyucunun arxasına keçdi və onun başına toppuzla güclü zərbə endirdi. 

Qoruyucu səsini belə çıxara bilmədi və yerə yıxıldı. 

Əroğlu qarşıdakı dağa tərəf götürüldü. Az onun qolundan tutdu, təlaşla və 

Qorçatan anlayacaq jestlərlə onu belə başa salmaq istədi: 

- Biz burdan qaçmalıyıq, səni öldürə bilərlər, - dedi və Qorçatanı düşərgənin 

kənarına tərəf çəkdi. 

Qorçatan yerindən tərpənmədi:  

- Mən müqəddəs sümükləri aparmalıyam. Onları burda gizlədiblər. Mən bunu hiss 

eləyirəm, - deyə dirəşdi və havanı iyləməyə başladı.  

Müqəddəs sümüklərin ruhu onu çağırırdı. Əroğlu istiqaməti düz seçmişdi. 

Sümüklər dağın döşündəki kahada gizlədilmişdi. Bura Torpaq tayfasının gizlinləri 

saxlanılan yer idi, bir növ, onların xəzinəsiydi. Həmin xəzinədə müqəddəs ruhlar, 

kölgələr, sümüklər, odu sönmüş kösövlər saxlanılırdı.  

Az Qorçatanla dabanbasma gedirdi. Əroğlu kahaya çatdı. Güdükçülər kahanı 

unudub bir müddətə şeytana qonaq getmişdilər, indi bizon sümüyü üstündə 

dalaşırdılar. Qorçatan oğrun-oğrun kahaya girdi, bura zil qaranlığıydı, amma 

Qorçatanın gözündəki qığılcımlar hər tərəfi işıqlandırırdı, sümüklər hardasa, 

kahanın küncündə olmalıydı. Bir az gedəndən sonra Əroğlu sümükləri gördü. 

Sümüklər iki kəllədən ibarət idi. Bu, öncənin (qadının) və axırın (kişinin) 

qalıqlarıydı. Onlardan işıq süzülürdü. Qorçatan kəllələri götürüb qoynunda gizlətdi 

və xəlvətcə kahadan çıxdı... 

Az bir dəqiqə də olsa Əroğlunu tək buraxmamışdı, onun hər addımını izləyirdi.  

Qorçatan gəldiyi yollarla geri qayıtmaq istədi, amma buralara yaxşı bələd olan Az 

sağdakı meşəni göstərdi. Ora təhlükəsiz idi.  
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Azın burada qalması ölümə bərabər idi. Tayfanı satdığına görə cəzalandırılacaqdı. 

Ona görə də Qorçatanla getməyə qərar verdi... 

 

* * * 

 

İmranbəy söhbəti burada kəsdi, narahat-narahat ətrafa baxdı və: 

- Hiss eləyirəm ki, nəsə qaydasında deyil, - dedi, gözləri yol çəkdi, - mən ona baş 

çəkməliyəm. 

- O hardadır ki? - deyə xəbər aldım. 

- Köhnə neft quyularının birində. Ürəyinə quyuya düşmək keçirdi, mən də mane 

olmadım. Deyir ki, neft quyularında tədqiqat aparmaq istəyir. Bilmək istəyir ki, 

əcnəbilər neftimizin hamısını sümürüblər, yoxsa, yerində nəsə qalıb...Çox 

qeyrətlidir, təpərlidir... - Sonra nə fikirləşdisə: - Görən, ordan qaçmaz ki? - deyə 

suallı nəzərlərini üzümə zillədi. 

- Sənin yetirməndir, mən hardan bilim? - deyə onu sancdım. 

- Son zamanlar yaman sayıqlayırdı, Azdan və onun taleyindən narahat olduğunu 

deyirdi. O, hələ də anlamır ki, onu mən diriltmişəm və Az deyilən bir adam yer 

üzündə mövcud deyil.  

- Azı diriltsəydin, ondan yaxşı olardı. Hər halda, ilk insanı qadın doğub. 

- Yox, səhvin var, insanı, özü də ilkini Allah yaradıb, onun qabırğasından isə 

qadını, deməli, mən qadını yox, kişini diriltməliydim.  

Bu sözlərdən sonra İmranbəy ayağa qalxdı. Mən də yerimdən durdum. Getməyin 

vaxtıydı. Yorulmuşdum. 

- Mən gedim, - dedim, - sabah gələrəm. 

- Hə, sən get, - deyə İmranbəy fikirli-fikirli dedi. Onun xəyalları Azıxantropun 

yanındaydı. 

- Ona hələ ad qoymamısan? - deyə qəfil ağlıma gələn sualı verdim. 

- Adı Bəşərdi, - dedi, - Bəşər, - təkrar elədi. - Bəşəriyyətin ilk övladı olduğuna görə 

belə ad vermişəm. Amma sən heç kimə demə! Bilsələr, tovlayıb yoldan çıxara 

bilərlər, vibrodalğalar vasitəsilə çağırarlar... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 78 

 

- Yaxşı addır, - dedim və cavab gözləmədən çıxdım... 

Bəşər! Nə gözəl demiş, bəyim, nə gözəl!!! 

 

* * * 

 

Külək başlamışdı, İmranbəyin damının üstündə eşələnirdi. Mənə elə gəldi ki, bu 

saat şifer və çadırlar göyə uçacaq. Maraq üçün dayanıb küləyin oyununa baxdım. 

Onun rəngini təsəvvür eləmək istədim, amma bir şey alınmadı. Küləyin rəngi yox 

idi. Burda ağ yel də, qara yel də bir rəngdəydi. Xəzri də, gilavar da bir bezin 

qırağıydı. Daltoniklər üçün yaxşı təsəllidir.  

Şəhərə gəldim. Paytaxt gah sökülür, gah tikilirdi. Memarlar xam dərzilərə 

bənzəyirdilər. Don əvəzinə şalvar tikirdilər, sonra şalvardan don dikməyə 

çalışırdılar. Yeniləşmə adı altında köhnə binalar sökülür, xatirələr məhv edilir, 

yerində isə heç kimin tanımadığı, yaddaşına dəxli olmayan əyri-üyrü binalar 

ucaldılırdı. Bütün bunlar hamıya təsir eləyirdi. Bu yeniləşmədə bir pis aura vardı. 

Adamlar yuxularını qarışdırırdılar. Ağıllarına cürbəcür fikirlər gəlirdi.  

Bütün bu dəyişmələr içində sabit qalan İmranbəylə mən idim. Biz ruhən 

yenilməziydik. Bizi heç kim yolumuzdan döndərə bilməzdi. Mən buna tam əmin 

idim. Özümə özüm kimi inanırdım. Bəndənizi və onun sinif yoldaşını tamam başqa 

məsələlər düşündürürdü. Yuxularımız da bu istiqamətdə inkişaf edirdi. Əhsən bizə! 

İmranbəy demiş, «ekzellənt!» 

Hər şey yadımnan çıxmışdı: iş, ailə, sərsəm ideallar. Yata da bilmirdim. Hərdən 

beynimə şəhərimizin bərbad küçələri, uşaqlarımın ac qarnı, ayaqqabı, kitab dərdi 

düşsə də, onları zorla özümdən uzaqlaşdırırdım. Bu cür xırda məsələlər mənlik, 

daha doğrusu, bizlik deyildi. 

Səhərə kimi yatmadım, yalnız səhər uşaqlar dərsə gedəndən sonra yuxuladım və 

günortaüstü qara-qura vaqiyələrdən canımı qurtardım. Arvadağa da evdə yox idi. 

Yəqin ki, uşaqları məktəbdən gətirməyə getmişdi.  

Hamama keçib yuyunmaq istədim. Suyumuz gəlmirdi. İncəvardan vedrədə ehtiyat 

su vardı. Üzümə su vuranda güzgüyə baxdım, gördüm ki, oradan mənə üzütüklü 

meymunabənzər bir adam baxır. Bu, şəksiz mən idim, çünki əksolunma haqqında 

fizikadan dərs keçmişəm. Güzgüyə mən baxıramsa, deməli, ordakı da özüməm. 

Sevindim və tamam inandım ki, İmranbəy haqlıdır, biz hamımız ordan, yəni 
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Azıxdan çıxmışıq, ilkin məskənimiz oradır və hamımız Azıxantropun nəslindənik. 

Onu da fikirləşdim ki, nə əcəb indiyə kimi Azıxa mahnı qoşulmayıb?..  

Demək olar ki, uça-uça Qaraçuxur tərəfə yollandım. Yolda Xumar Qədimovanın, 

ya Kərimovanın mahnısını zümzümə elədim. «Uça-uça gələcəyəm, gəl desən! 

Gülə-gülə öləcəyəm, öl desən!» Əcəb misralardır... Eşqin gücünə bax e! 

Ekzellənt... 

Öncədən danışdığımız kimi, şər qarışandan sonra İmranbəyin yanına gəldim. 

Zirzəminin qapısı açıq idi, İmranbəy otaqda var-gəl edirdi. Məni görən kimi 

sevindi, sanki axtardığı bütün sualların cavabı məndəydi. Diqqətlə üzümə baxdı.  

- Hə, indi mən deyənsən? Kökümüz birdi, biz hamımız ona oxşayırıq. Sənin 

baxışların da, gözlərin də onunkuna oxşayır.  

- Doğrudan!? - deyə sevincimi gizlətmədim! - Mən külbaşsa tərəddüd edirdim! 

İmranbəy gülümsündü. Bu qiyafədə və sifətdə gülüş ona çox yaraşırdı. Dostum 

gümrah səslə və özündənrazı halda: 

- Onu gətirdim, - deyə pərdənin arxasına işarə elədi, -Bəşəri deyirəm, özü istədi, 

neft iyindən xoşu gəlmir, qurumuş neft quyusundaydı axı. Həm də o, burada 

olmayanda yaxşı fikirləşə və rahat ola bilmirəm.  

- Gözün aydın! Həmişə evdə-eşikdə, - dedim. 

- Aydınlığa çıxasan… Tamam qaralmışdı, his-pasın içindəydi. Nə qədər 

çalışdımsa, çimizdirə bilmədim. Sudan yaman qorxur. İndi yağış yağmağını 

gözləmək lazımdı. Bu-gün sabah yağar, yəqin. 

- Yağar, - dedim, - əlbəttə, yağar. Göy üzündə qara buludlar toplaşır. 

- Əslində, onlar qara buludlar deyil, -İmranbəy səsini yavaşıtdı, - bizi izləyən 

mikrodalğalardır.  

- Hmmm. 

Pərdənin arxasına fikir verdim. Orda nəsə qaralırdı. Ona baxmaq istəyimi içimdə 

boğmağa məcbur oldum. Bəlkə də oradakı İmranbəyin təsvir elədiyi məxluq 

deyildi. Belə bir şey yox idi. Tərəddüdlər məndən, mən də maraqlı əhvalatdan əl 

çəkmək istəmirdim. Hövsələm daralırdı. 

- Bəlkə başlayaq, - təklif elədim. 
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- Başlayaq, - deyə İmranbəy başı ilə təsdiqlədi və həmişəki yerində oturdu, mən də 

onunla üzbəüz əyləşdim. 

- Qorçatan müqəddəs sümükləri götürdükdən sonra Azla birgə qalın meşəyə girdi 

və yad yerdən, özgələrdən uzaqlaşmağa başladı. O, yel kimi qaçırdı, Az da ondan 

geri qalmırdı. Çalışdıqca tez yüyürmək lazımıydı ki, güdükçülər yad adamın 

itməsindən duyuq düşənə qədər xeyli uzaqlaşsınlar və izi itirsinlər. Amma belə 

olmadı; yad adamın yoxa çıxmasını birinci Ayıbasan başa düşdü. O, Azı izləyirdi. 

Qızın yoxa çıxması, quyunun başında görünməməsi onun canına şübhə toxumları 

səpdi. Ayıbasan yerindən durdu, quyuya tərəf qaçdı, ancaq ora çatanda yad qoxunu 

duymadı və başını sallayıb qaranlıq çalaya baxanda heç kimi görmədi. Yad adam 

burda olsaydı, gözləri qığılcım saçardı. Amma aşağıda heç kim yox idi, oradan 

kiminsə nəfəsi və qoxusu gəlmirdi. 

Ayıbasan palıd ağacının başına çıxıb nərildəməyə başladı. Onun nəriltisini 

eşidənlər başa düşdülər ki, tayfaya ya bədbəxtçilik üz verib, ya da təhlükə 

gözlənilir. 

Ayıbasanın səsini birinci tayfa başçısı Yertapan eşitdi, Böyük Kahanın qarşısına 

çıxıb tayfadaşının səsinə səs verdi. Onun bədheybət səsini buradan uzaqlaşmaqda 

olan Qorçatanla Az da eşitdi və addımlarını daha da yeyinlətdilər. 

Yağış yağmasaydı, qaçaqların işi çətinə düşəcəkdi. Onların iyini yalnız yağış yuya 

və buralardan itirə bilərdi. Qorçatan müqəddəs sümükləri elə yerə qoymalıydı ki, 

onların ruhu, qoxusu və yaddaşı çölə çıxmasın, şər ruhlara qarışmasın. Ona görə də 

bərk-bərk dəriyə bükmüş və qoynunda gizlətmişdi. Sümüklərə yağış dəysəydi, 

müqəddəslik yoxa çıxardı. Bu isə böyük fəlakət idi. 

Qorçatan bilirdi ki, qarşıda onları təhlükələr gözləyir və buna hazır olmaq lazımdır. 

Yolda ləngimək qaranlıq dünyaya göndərilməyin başlanğıcıydı.  

 

Qaçaqlar durmadan yüyürürdülər. İki ulduz gecəsi yol gedəndən sonra Tülkü 

dağının ətəyinə çatdılar. Bu dağı keçmək üçün dincəlmək lazımıydı. Onu 

dövrələmə getmək vaxt aparardı. Yağış da kəsmək bilmirdi, sel-su dağı-dərəni 

basmışdı, onun tezliklə kəsəcəyinə ümüd azıydı. Aclıq və susuzluq qaçaqları əldən 

salmışdı. Onlar dağa dırmaşdılar və Əyri qaya deyilən yerə çatdılar. Qorçatan 

qayanın altındakı mağaraya girdi, Azı çöldə qoydu ki, mümkün təhlükədən onu 

xəbərdar eləsin. O, qayanın künc-bücağını yoxladı. Mağarada ayı nişanələri var idi. 

Amma bu, boz ayı yox, qonur ayıydı və ondan qorxmağa dəyməzdi. Qorçatan onu 
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bir yumruğa yerə yıxardı. Ayı harasa getmişdi, yəqin ova çıxmışdı və istənilən an 

qayıda bilərdi. 

Qorçatan çölə çıxıb Azı içəri çağırdı, özü isə meşəyə ov dalınca getdi. O, 

qayıdanda Az yatmışdı. Yorğunluq onu elə əldən salmışdı ki, Əroğlunun 

qayıtmasından xəbəri olmadı. Qorçatan iki qırqovul və bir qaban ovlaya bilmişdi. 

O, Azın oyanmasını gözləmədi, bir küncdə ocaq çatdı, quşların lələklərini yoldu, 

qabanın qarnını yardı, iri, qara tikələrindən kəsib ocağın üstünə tulladı. Yadına 

düşdü ki, ilk dəfə ov ətinin dadını əfsanəvi qoca Yerdəyatmaz hiss edib. Daim 

ağaclarda gecələyən, elə oradaca ov edən Yerdəyatmaz bir dəfə meşənin necə 

alışdığını, ağacların necə közə döndüyünü görüb və közün üstündə qıvrılan 

qabanın yağlı tikələrinə tamah salıb, onlardan dadıb, uzun kösövlərdən bir neçəsini 

tayfaya gətirib, ocaq çatıb, uzun əzab-əziyyətlərdən sonra odun qorxulu 

olmamasına inandıra bilib. Ovladığı dağ kəlinin tikələrini hamının gözü qarşısında 

bişirib, tayfa başçısına verib, o da öz növbəsində əti iyləyib və onun bu dadlı 

qoxusunun qabağında tab gətirə bilməyib, ondan dadıb və yalnız bundan sonra 

tayfadaşları bişmiş ətin ləzzətli olmasına inanıb. Bu, əlbəttə, çoxdan olmuşdu. O 

zaman tayfa başçısı Ərbilən hələ işıqlı dünyaya gəlməmişdi, tayfadaşları isə odu 

necə qorumağın, onu əldə etməyin yollarını bilmirdilər... 

Az bişmiş ət iyinə oyandı. Bərk acmışdı, oddan qorxub eləmədən ona tərəf cumdu, 

közün üstündəki ala-çiy tikələri acgözlüklə yeməyə başladı. Qorçatan Azın bu 

hərəkətinə acıqlandı, onu kənara itələdi və tikələri közün üstündə o tərəf-bu tərəfə 

çevirməyə başladı, bir az keçəndən sonra iri, qaba əllərini közün içinə soxub 

tikələri çıxardı və bir küncə qısılmış Aza tulladı. Az tikələri aldı və acgözlüklə 

gözünə təpməyə başladı. 

Onlar doyar-doymaz, yerlərindən qalxdılar və Ər tayfasının torpaqlarına tərəf üz 

qoydular. Ləngimək olmazdı. Getməzdən öncə Qorçatan ocağı söndürdü. Közün 

qalmadığına əmin olmaq üçün bir müddət ocağın başında dayandı, sonra kösövləri 

bir-bir dilinə vurdu. Onlarda od qalmamışdı. Qorçatan Azın diqqətlə ona baxdığını 

görüb narahat oldu. Az özgəydi və odun dilini öyrənəndən sonra öz tayfadaşlarının 

yanına qaçıb gedə bilərdi.  

Qorçatan meşədən gətiridyi qollu-budaqlı dəmir ağacına dəyməmişdi. Onun yekə 

budaqlarından birinin ucunu daş çapacaqla yonub Aza verdi. Bu, gələcəkdə işə 

yarıya bilərdi, Azı əliyalın qoymaq olmazdı. Dağlarda mağara şirlərinə, boz ayılara 

rast gəlmək olardı.  

Onlar dağa dırmaşdılar. Ər tayfasının torpağı bu dağlardan o yanaydı, qarşıda bir 

neçə dağ daha vardı. Qorçatan onları yadında saxlamışdı. Bir az gedəndən sonra 
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dayanıb dinşədilər. Torpaq tayfasının adamlarının səsi gəlirdi. Onlar çığırışa-

çığırışa irəliləyirdilər. İybilən ən qabaqda gedirdi, Yelötən də onu tələsdirirdi. Ən 

axırda Ayıbasan gəlirdi... 

Torpaq adamları Əyri qayanın yanına çatanda izi tamam itirdilər. Yağış qaçaqların 

izini yumuşdu. Amma Ayıbasan nəysə hiss elədi, kahaya girdi və bir az keçmiş 

nərildəməyə başladı. O, ocağı tapmışdı, amma köz yoxuydu. Torpaq tayfası odu 

əlindən buraxmışdı. Onlar qaçaqların dağı aşacağını güman eləmədiklərinə görə 

meşəyə girdilər və bataqlıq adamlarının sərhədində yox oldular. Bir azdan bataqlıq 

adamları ilə Torpaq tayfasının cəngi-cidası başladı, haray-qışqırıq aləmi başına 

götürdü. 

Qorçatangil dağı aşandan sonra səslər də yox oldu. Qaçaqlar dağdan düşüb yenidən 

meşəyə girdilər. Onların qarşısında hələ üç ulduz gecəsi yol vardı.  

Əroğlu elə yerlərlə gedirdi ki, iz qoymasınlar, həm də onların qoxusunu sevməyən 

vəhşilərə rast gəlməsinlər. 

Ətraf təhlükələrdən ibarət idi və çox çəkmədi ki, onlar ağacda yaşayan 

quşadamlara rast gəldilər.  

Onları birinci Az gördü və başı ilə göyə işarə elədi. Qorçatan addımlarını yavaşıtdı, 

başlarını aşağı əymiş yöndəmsiz, qaba ağaclara baxdı. Quş adamlar budaqdan-

budağa tullanır və cürbəcür səslər çıxarırdılar, təhlükənin olmasından xəbər 

verirdilər. Amma qorxulu deyildilər. Qorçatangilin pis niyyətdə olduğunu hiss 

eləsəydilər, bir göz qırpımında bu yadların dərisini soyardılar. Onlar yarasalar kimi 

qəfil hücum eləyir və ovlarını didişdirirdilər. 

Qorçatan Azın qolundan çəkdi. Burada ləngimələri onlara baha başa gələ bilərdi. 

Əroğlu anlayırdı ki, Torpaq tayfasının adamları onların izini itirib, qarşıda isə 

düşərgəyə aparan yollar və vəhşilərlə döyüş var. 

Qaçaqların ilk üzləşdikləri ac-yalvac qurdlar oldu. Onlar hər tərəfdən Qorçatanla 

Azı mühasirəyə aldılar. Qorçatan ayı balasından kiçik olanda canavarları 

görmüşdü. Yer tanrısı ilə ovda olarkən boz qurdların çöl atını dövrələmələrinin 

şahidi olmuşdu. Qorçatan bu mənzərəni lap yaxından seyr eləmişdi. Canavarlar 

yava-yavaş ata yaxınlaşmışdılar. Əroğlu o zaman atın gözlərində məyusluğu və 

məğlubiyyət əlamətlərini görmüşdü. At qorunmaq üçün bir neçə cəhd eləsə də, 

xeyri olmamışdı, çünki qalib gələcəyinə inamı yoxuydu. Ona görə də inamsız və 

hürkək halda boz qurdlara təpik atmış, könülsüz-könülsüz bir neçə dövrə vurmuş, 

axırda canını vəhşilərə təslim eləmişdi... 
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İndi həmin mənzərə yaranmışdı. Amma bu dəfə at yox, o özü tələyə düşmüşdü. 

Canavarlar Qorçatangilin həlqəsini getdikcə kiçildirdilər. Hücum eləsəydilər, 

onların qarşısını almaq olmayacaqdı. Əroğlu cəld ocaq çatdı. Qurdlar indiyə kimi 

bir neçə dəfə od görmüşdülər, onun necə yandırıcı və ağrıdıcı olduğunu bilirdilər. 

Buna baxmayaraq, ovlarından əl çəkmək istəmirdilər.  

Canavarlardan ən irisi birinci hücum elədi. Onun gözləri par-par yanırdı, zəhmi 

adamı basırdı. Qorçatan canavarın gözünün içinə baxdı, onu ovsunlayandan sonra 

odla onun üzünü qarsdı, canavar geri sıçradı, uzun-uzadı uladı. Bu, döyüş əmriydi. 

Boz qurdlar hər tərəfdən həmlə elədilər. Qorçatanla Az kürək-kürəyə 

dayanmışdılar, əllərindəki kösövlə onların üz-gözünü yandırırdılar, lap yaxına 

gələnin qarnını nizəylə deşirdilər. Ölüm-dirim savaşı xeyli davam elədi. Növbə iri 

boz qurda çatdı. O, adamlardan əl çəkmək fikrində deyildi, geri çəkilib Əroğlunun 

üstünə tullandı, köpək dişlərini onun boğazına keçirmək istədi. Qorçatanın bir 

zərbəsi dördayaqlı düşmənin başını dağıtdı. Canavarlar başçılarının qan içində 

çabaladığını görəndə dağılışdılar, ulaşa-ulaşa meşənin dərinliyinə tərəf qaçdılar...  

Qorçatan həmin gecəni böyürtkən kolluqları və cökə ağacları ilə dolu, amma susuz 

bir çöllükdə keçirmək qərarına gəldi. Belə olanda onlar təhlükəni tez hiss edə və 

qorunmağa imkan tapardılar. Bir az keçmiş Qorçatan gecə kərgədanının 

xorultusuna yuxudan ayıldı. Kərgədan düz onlara tərəf gəlirdi. Ötən dəfə 

Qorçatanla döyüşdən yayınan kərgədanın bu dəfə geri çəkilmək fikri yox idi, onun 

ərazisinə ikinci dəfə soxulmuş yabançı ilə döyüşə hazırlaşırdı. Səhərin 

alaqaranlığında onun qıpqırmızı gözləri alışıb-yanırdı, qabaq ayaqları torpağı 

eşirdi. 

Qorçatan döyüşə hazır vəziyyətdə durmuşdu. Az da bir tərəfdə dayanıb, dəmir 

ağacından olan şeşpərini hazır saxlamışdı. Kərgədan onun üstünə qəfil hücuma 

keçə bilərdi. Bu heyvanların necə hərəkət edəcəklərini öncədən bilmək çətindir.  

Vəhşi, Qorçatanın üstünə hücum elədi və buynuzu ilə düşməninin qarnını nişan 

aldı. Amma Qorçatan onun qarşısını kəsdi və Toppuzla kərgədanın buynuzunu 

parça-parça elədi. Ağrıdan qəzəblənən vəhşi daha coşqun bir şəkildə hücuma 

keçdi, Qorçatan bu həmlədən də qalib çıxdı, kənara sıçradı və nizəsini onun 

boynuna sancdı. Vəhşi buna da əhəmiyyət vermədi və yenidən Əroğlunun üstünə 

cumdu. Qorçatan bu dəfə toppuzla düz onun alnının ortasından vurdu, qırılan 

sümüyün xırçıltısını kənarda dayanmış Az da eşitdi. Kərgədan bir-iki addım 

gedəndən sonra yenidən geri dönüb Qorçatana tərəf qaçmaq istədi, amma ayağı 

burxuldu, müvazinətini saxlamadan yerə gəldi.  
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Kərgədanın yeməyə yaxşı qara tikələri vardı və yolçuların toqqalarının altını 

bərkitmək üçün bir neçə günə çatardı. 

Qorçatan ocaq çatdı, əti bişirib yeyəndən sonra cökə ağacının dibini eşdi. Bir azdan 

çala su ilə doldu. Suyu növbə ilə və aram-aram içməyə başladılar. Növbəti dəfə 

çalaya əyiləndə Qorçatanın qulağına səslər gəlməyə başladı. Sanki hansısa bir 

dəstə onlara tərəf qaçırdı. O elə zənn elədi ki, yaxınlaşanlar Torpaq tayfasının 

adamlarıdır. Amma gələnlər bir sürü bizon idi, pələnglər onların arxasına düşüb 

qovurdu, vəhşilərin ayaqları altında qalmaq təklükəsi vardı. Qorçatan pişik 

cəldliyilə iri cökə ağacına dırmaşdı, Az da onun kimi hərəkət elədi. Heyvanlar yel 

kimi onların yanından ötüb keçdilər, böyürtkən kolluqları vəhşilərin ayaqlarının 

altında qalıb xurd-xəşil oldu. 

Ağacda bir az gözləyəndən sonra qaçaqlar yola düşdülər. Pələnglər, yəqin ki, 

istəklərinə çatmışdılar və ən zəif bizonu tutub parçalamışdılar.  

Qorçatangil çöllüyün qurtaracağında zolaqlıları gördülər. Onlar qanlı ağızlarını 

marçıldadır və bir tərəfdə uzanıb mürgüləyirdilər. Bizon sürüsü isə heç nə 

olmayıbmış kimi bir az aralıda otlayırdı.  

Onlar dərin və qaranlıq meşəni iki ulduz gecəsi ərzində keçdilər. Və yalnız bircə 

dəfə ağacda yatdılar. İri palıd ağacının gövdəsi onlara yatacaq üçün yer verdi. 

Yatıb dincələndən sonra meşəlikdən çıxdılar, Od tayfasının ərazisinə girdilər. 

Qorçatan qayalığın döşündəki tanış kahanı gördü. Xeyli əvvəl o, burada meşə şirilə 

dalaşmış və qalib gəlmişdi. Qorçatan kahanın içini yoxlayandan sonra Azı da içəri 

çağırdı. Və ona tapşırdı ki, gözdə-qulaqda olsun, özü isə mürgüləmək istəyir. O, 

Aza arxayın idi, bilirdi ki, geri qayıdıb onu satmaz. Hətta qayıtmaq istəsə də, yolu 

tapa bilməz. 

Qorçatan yatandan sonra Az kahadan çıxdı, sal qayaya dırmaşıb gözləməyə 

başladı. Bir azdan dağ kəlləri göründü. Onlar yaxınlıqdakı dərəyə enirdilər. Az 

başa düşdü ki, yaxınlıqda su var. Susuzlamışdı, həm də acmışdı. Öncə dağ 

kəllərindən birini vurmaq, onu yedikdən sonra su barədə fikirləşmək olardı.  

Dağ kəlinin axırıncısı Aza yaxın cığırdan keçəndə qız, nizəsini ona tuşladı. Bir 

azdan sonra dağ kəlinin imisti əti titrəyirdi və Az Qorçatanın oyanmasını 

gözləmədən ətdən qoparıb çiy-çiy yeyirdi. O, çiy ətə öyrəşsə də, Qorçatanın 

ocaqda bişirdiyinin yerini vermirdi, ağzının dadı tamam qaçmışdı, amma odun 

dilini bilmədiyinə görə əti belə yeməyə məcbur idi. 
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Qorçatan qan iyinə oyandı, ağız-burnundan qan daman Aza qınayıcı nəzərlə baxdı, 

amma bir söz demədi. Sonra durub ocaq çatdı, tikələri odda bişirəndən sonra 

doyunca yedi və Aza işarə elədi ki, yatıb dincini ala bilər. 

Bir azdan sonra onlar kahadan çıxdılar və dağ boyu getməyə üz qoydular. Ər 

tayfasının yerləşdiyi məkana az qalmışdı, onlar iri bir ulduzu tutub gedirdilər. 

Həmin ulduz Ər tayfasının əcdadlarının gözləriydi və onlara yol göstərirdi. Bütün 

bu müddət ərzində Qorçatan müqəddəs sümükləri bir dəfə də olsun qoynundan 

çıxarmamışdı, yalnız bircə dəfə yağış suyunun altında çimərkən torpağa basdırmış, 

çiməndən sonra çıxarıb, yenidən qoynunda gizlətmişdi. Ər tayfasının adamları 

göydən su töküləndə, yəni yağış yağanda paltarlarını soyunar və yağışın altında 

durardılar. Qorçatan tayfadan uzaq düşsə də, bu adəti unutmamışdı və bütün bu 

günlər ərzində dəfələrlə yağış yağsa da, bircə dəfə suyun altına girmişdi…  

 

* * * 

 

Tülkügüdən vaxtı düz hesablamışdı, bilirdi ki, Qorçatan yeldən iti, şirdən güclüdür, 

vaxtında, özü də əlidolu geri qayıdacaq. O, qaya parçasının üstündə dayanıb, 

uzaqları seyr edir, hərdən də qulağını yerə dirəyib dinşəyirdi, Qorçatanı 

addımlarının səsindən tanıyacağına əmin idi. 

Tülkügüdən öncə addım səslərini eşitdi, amma gələnlər iki nəfər idi. Bir azdan o, 

qaçanları gördü və kahanın o biri başına çatıb Qurdötürəni xəbərdar elədi. İki nəfər 

onların planına daxil deyildi. Qorçatan da təhlükəni hiss eləmişdi. Ona görə də Azı 

meşədə gizlətdi və qayaya dırmaşdı. Həm də əlinin işarəsilə başa saldı ki, bir şey 

olsa, ona xəbər eləsin.  

Tülkügüdən kahanın içərisində gizlənmişdi. O özü öndən, Qurdötürən isə arxadan 

hücum eləməliydi.  

Əroğlu ehtiyatı əldən verməmişdi, meşələrin, dağların dilini bilirdi, sirlərindən 

xəbərdar idi. Kahaya girəndə hər şeyi susmuş gördü, şübhələndi.  

Tülkügüdən kahanın dərinliyində, iri qaya parçasının arxasında, görünməz 

yerdəydi. O, Qurdötürənin işarəsini gözləyirdi. Nəhayət, Qurdötürən kahanın 

qarşısında göründü, onun nəhəng kölgəsi kahanın ağzına düşdü. Bu zaman 

Tülkügüdən gizləndiyi yerdən çıxdı və qışqıra-qışqıra Qorçatanın üstünə atıldı. 

Qorçatan onun nizəsini tutdu və əlindəki toppuzla düşməninin başına endirdi, 

amma Tülkügüdən bu zərbədən qaça bildi. Qurdötürən də fürsəti fövtə 
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verməmişdi, arxadan Qorçatanı vurmaq istəyirdi. Əroğlu bunu hiss elədi, kürəyini 

kahanın divarına söykədi. Düşmənlər iki tərəfdən onun üstünə yeridilər. 

Tülkügüdənin nizəsi Əroğlunun buduna sancıldı, dəhşətli ağrıdan Əroğlu bir anlığa 

özünü itirən kimi oldu, ona görə də Qurdötürənin zərbəsindən yayına bilmədi, 

sonuncunun vurduğu toppuz Əroğlunun çiyninə dəydi, amma sümüyü sındırmadı. 

Qorçatan bildi ki, onun sonudur, ona görə də var qüvvəsini toplamalıdır. Bu zaman 

Az kahanın qapısında göründü. O, hay-küyə özünü yetirmişdi. Əroğlu Azı görəndə 

ürəkləndi, qollarına yeni güc gəldi, qışqıraraq yerindən atıldı, nizəsini 

Qurdötürənin sinəsinə soxdu, düşmənin qıllı sinəsindən qan fəvvarə vurdu. 

Tülkügüdən işin fəna olduğunu görüb, kahanın arxa dəliyindən çıxmaq istədi, 

amma Qorçatanın atdığı toppuz onun başından dəydi, peyəsirini dağıtdı və o, üzü 

üstə düşərək tərpənməz qaldı... 

- Ax, nə bir! Nə bir elədi! - deyə mən həyəcandan az qala qışqırdım, - əclafa o da 

azdı!  

Mən artıq İmranbəyin ovsununa düşmüşdüm, hadisələri diqqətlə izləyirdim, ona 

inamım daha da artırdı. O, gözəl natiq idi. İmranbəy mənim bu fəryadımdan daha 

da ürəkləndi, gözlərində sevinc qığılcımları yanıb-söndü, üzünün cizgiləri səyridi 

və söhbətinə davam elədi: 

- Az Qorçatanın yarasına palçıq sürtdü, ot-ələflə sarıdı. Əroğlunun ayağının qanı 

kəsildikdən və ağrısı azaldıqdan sonra yola düzəldilər və bir ulduz gecəsi keçmiş 

Ər tayfasının düşərgəsinə çatdılar... 

Gələnləri birinci Yolgüdən gördü. Tayfa ərləri yola düşəndən bəri o, yuxu nə 

olduğunu bilmirdi, yolu güdürdü. Gözünün acısını qaya başında, ağac budağında 

alırdı. Amma Qorçatanla birgə daha kimsə vardı və bu kimsə ona tanış deyildi. 

Tayfada özgə adamın olmasını heç kim istəməzdi, o ki gələn «az»lardan olaydı! Bu 

yerlərdə ərlər sinəliləri «az» çağırırdılar, yataqlarına yoldaş seçdiklərini «öncə» 

deyə əzizləyirdilər. 

Bu gələn sinəlinin «az»mı, «öncə»mi olduğunu Yolgüdən ayırd edə bilmədi, heç 

buna zamanı da qalmadı, ağzını düşərgəyə tərəf tutub bu xəbəri tayfadaşlarına 

verdi. Hamı Ərbilənin qamışdan hörülmüş mərəsinin qabağına yığışdı. Torpaq 

tayfasından fərqli olaraq, ərlər çoxdan yer üstünə çıxmışdılar. Yalnız müqəddəs 

sümükləri kahalarda qoruyurdular. Dağda-daşda, qazmalarda yaşayanlar da vardı, 

amma onlar da günlərini meşədə-bağda, dağda-qayada keçirir, ov ovlayır, quş 

quşlayırdılar, yalnız qaranlıq düşəndə odalarına qayıdırdılar.  
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Ərbilən oğlunun sağ-salamat gəldiyini eşidib sevindi, bilirdi ki, Qorçatan düşmənə 

can verər, amma istədiyini almayınca geri qayıtmaz. Tayfa başçısı oğlunun 

yanındakı yad adamı görəndə narahat oldu. Gələnlərin başına yığışanlar maraqla 

Aza baxırdılar. Qorçatan öz adətlərini yaxşı bilirdi. Tayfadaşları yad adamı ya 

ömürlük dərin quyuda saxlamalı, ya da öldürməliydilər. Azın kəlləsindən piyalə, 

ağ sümüyünün aşıqlarından isə muncuq düzəldib boyunlarından asa bilərdilər.  

Qorçatan aradakı soyuqluğa son qoymaq üçün qoynunda gizlətdiyi sümükləri 

çıxardı və Yer tanrısına uzatdı. Ərbilən sümükləri aldı, diqqətlə baxdı, sonra 

hayqıraraq başı üzərinə qaldırdı. Tayfadaşları da ona qoşuldular, şadyanalıq hər 

tərəfi-dağı, meşəni bürüdü, hələ bəlkə Qorçatangili izləyən Torpaq tayfasının da 

qulağına çatdı. 

Şən sədalar bitdikdən sonra hamı Ərbilənin üzünə baxdı. Qərarı indi o verməliydi, 

Qoçatanın və Azın taleyi ondan asılıydı. 

Ərbilən üzünü oğluna tutub acıqlı səslə xəbər aldı: 

- Onu niyə gətirdin? 

- O, məni ölümdən qurtardı, quyudan çıxmağıma kömək elədi. 

- Sən ölümdən qorxduğuna görə, tayfadaşlarını təhlükəyə atdın?  

- O, mənə sümüklərin yerini göstərdi. 

- İndi onu gətirdin, dalınca düşmənlər gələcək! Odu söndürsən də, tüstüsünü 

saxlaya bilməzsən, onlar öz «az»larının iyinin dalınca gələcəklər, onu 

öldürməliyik.  

Qorçatan sinəsini irəli verdi: 

- Mən ona söz vermişəm. Demişəm ki, müqəddəs sümüklərin yerini göstərsə, onu 

özümə ömürlük qul edəcəm. Göylər bizə xoşbəxtlik göndərəcək. 

- Yad adam bizə bədbəxtlik gətirəcək. Biz belə şeyləri çox görmüşük. Qan iyini 

hiss edirəm, - deyə qoca Ərbilən inadından dönmədi, - o ölməlidir! 

- Ölməlidir! - deyə yerbəyerdən qışqırdılar. 

- Quyuya salmaq ölümdən yaxşıdır, - deyə Qorçatan yazıq-yazıq Yer tanrısının 

üzünə baxdı. 

- Ondan pis qoxu gəlir. Tayfadaşları bu iydən tutub onu hökmən tapacaqlar. Bu 

fəlakətdir. 
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- Biz onu dərində gizlədərik, - deyə Qorçatan israr elədi, - mən izləyiciləri 

saxlayaram. 

Bu zaman qoca uyğuyozan işə qarışdı: 

- Mən uyğu görmüşəm. Gördüm ki, quyudan od çıxır. Azı quyuya salsaq, odun 

köməyilə azad olacaq. Onu öldürmək lazımdır. 

Qorçatan inadından dönmədi: 

- Hər uyğu düz çıxmır. Mən də orada olanda uyğu gördüm. Gördüm ki, Torpaq 

tayfası ocaq başına yığışıb və məni közdə qızardır. Amma belə olmadı. Az məni 

qurtardı. Sınamaq lazımdır! - Qorçatan atasına tərəf getdi, - bəlkə Od tanrısı belə 

istəyib, - dedi. 

- Qorçatan müqəddəs sümükləri gətirib, deməli, seçilmişlərdəndir. Bu nəyəsə 

işarədir. Onun istəyinə əməl eləmək lazımdır, -deyə müqəddəs sümüklərin yeni 

qoruyucusu Gecəyatmaz dedi. 

Ərbilən onun sözlərində həqiqət olduğunu anladı, tayfadaşlarının üzünə baxdı. 

Onlar susurdular. Tayfa başçısı bir sağa, bir də sola göz gəzdirdi. Hamı onun nə 

deyəcəyini gözləyirdi. Sonra əllərini yuxarı qaldırdı və qəzəbli səslə: 

- Qoy, olsun! - dedi. Onu qaranlıq və dərin quyuya salın! 

Ərbilənin bu əmri Qorçatan üçün kifayət idi. O, Azı xilas eləmək üçün vaxt 

qazanmışdı... 

Tayfa müqəddəslərin ruhuna qovuşmuşdu, indi onlara heç bir şər ruh bata 

bilməzdi. Adət üzrə şadyanalıq başladı. Ay maralı ilə Gün ayısını tutub gətirdilər, 

ocaq çatdılar. Ocağın dövrəsində atılıb-düşdülər, uzun-uzadı mahnı oxudular. Üç 

gün, üç gecə şənləndilər. Müqəddəs heyvanların qapqara qanından içib, ağ 

tikələrindən daddılar, sümüklərini çalın-çarpaz edib mağaraya qoydular. Bu 

sümüklər əcdadlarının ruhuna dinclik, yuxularına sakitlik gətirəcəkdi. Növbə Azın 

idi. Onu öldürməmək haqqında buyruq olsa da, tayfanın ağzını pozanlar da az 

deyildi. Məqam gözləyirdilər. Azın işini bitirəndən sonra iş-işdən keçəcəkdi və 

tayfa başçısı onları bağışlayacaqdı, hələ bəlkə ürəyində sevinəcəkdi də. 

 

Qorçatan bunu bilirdi. Pisniyyətliləri önləmək lazımıydı...  

Şıdırğı yağış başlamışdı. Göylər bilicisi gecə yatanda ruhunu görmüşdü, ruhu ona 

danışmışdı ki, yerlə göy qübbəsinin birləşəcəyi an yaxınlaşır, ona hazır olmaq 
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lazımdır. İndi o, üzünü göyə tutub səltənət sahibinə yalvarırdı ki, göy qübbəsilə yer 

arasındakı məsafəni kiçiltməsin, hər şey necə varsa, elə də qalsın... 

Azı dərin qaranlıq quyuya salmışdılar. İndi Qorçatanla onun yeri dəyişik 

düşmüşdü. Üç gecə yatıb durandan sonra Əroğlu Azı qaçırmaq qərarına gəldi. 

Amma bunu eləmək elə də asan deyildi. Quyunu Güngörməz qoruyurdu. Onun 

üçün qaranlıqla işığın fərqi yoxuydu, hər şeyi apaydın görürdü. Qorçatan onu 

yatdığı yerdə tutdu, ağzını bağlayıb, ağac lifindən hörülmüş kəndirlə quyuya saldı, 

Azı da həmin kəndirlə yuxarı dartdı.  

Müqəddəs sümükləri götürmək müşkül məsələydi, amma Əroğlu bunun da 

öhdəsindən gəldi. Kahanın arxasındakı oyuqdan içəri girdi və başı yeməyə 

qarışmış Gecəyatmazın yanından sümükləri oğurladı. Qorçatan Günəşdən səssiz, 

Aydan ayığıydı.  

Tayfaya səs yayılmamış, aradan çıxmaq lazımıydı. O, Azın əlindən tutub, 

Quruçaya tərəf qaçmağa başladı. Qaçaqlar iki dərə aşandan sonra qız dayandı, 

qorxa-qorxa ətrafa göz gəzdirdi, sonra ətrafı qoxulamağa, dinşəməyə başladı.  

- Qorxma, - Qorçatan dedi və qoynundakı sümükləri çıxarıb göstərdi, - bunlar bizi 

qoruyacaq! 

Ərbilən oğlunun və Azın yoxa çıxmasından ulduzlar sönəndən sonra xəbər tutdu və 

tayfa ərlərini yanına çağırdı: 

- Onun, - Qorçatan deməyə dili gəlmədi, - ölüsünü, ya da dirisini mənə gətirin! - 

hayqırdı. 

Bu sözlər tayfa başçısının ağzından çıxan kimi ərlərin hərəsi bir tərəfə üz qoydu. 

Qorçatan tayfadaşlarının onların arxasınca düşdüklərini bilirdi, iylərini çoxdan 

almışdı. Tərs kimi, Torpaq tayfası da qarşıdan gəlirdi.  

Qaçaqlar Quruçaya çıxdılar və onun ortasındakı adalığa qaçdılar. Qorçatan uşaq 

vaxtı buralarda çox oynamışdı, buradakı mağaranı yaxşı tanıyırdı. Yağış 

güclənmişdi, göylərdən sel tökülürdü, sanki göylər sahibi çayın qarşısını kəsmiş və 

bu yurda tərəf döndərmişdi.  

Qaçaqlar mağaraya girdilər. Amma Ər tayfasını aldatmaq çətin idi... Onlar 

Qorçatanla Azın yerini bildilər və kahaya soxulmağa cəhd elədilər. Qorçatan 

mağaradakı sal qayalardan birini qopardı və kahanın ağzına qoydu, özü isə 

müdafiəyə hazır dayandı. Aza isə tapşırdı ki, basılsa, qız mağaranın o biri başına 

qaçsın.  
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Birinci həmlə Tülkügüdənin qardaşı, Çaqqaltanıyandan gəldi. O, qardaşının 

qisasını almağa tələsirdi, duyurdu ki, Qorçatanı öldürməyə gedən Tülkügüdən 

qayıtmayıbsa, deməli, Əroğlunun toppuzunun qurbanı olub. Amma onun həmləsi 

uğursuz oldu, qaya parçasını itələyib içəri salmağa gücü çatmadı, Qorçatan da bir 

tərəfdən ona mane olurdu. Tayfadaşları Çaqqaltanıyanın köməyinə gəldilər, 

onlardan birinin nizəsi Qorçatanın böyrünü yaraladı, qan ətrafa sıçradı. Əroğlu 

necə qəzəbləndisə, nizəsini qaya parçasının böyründən onu vuranın qarnına soxdu. 

Çöldə qışqırtı qopdu və bu səs getdikcə uzaqlaşmağa başladı, bir azdan sonra 

tamam itdi.  

Bayırda sakitlik yaranmışdıı, sanki hamı nəyisə gözləyirdi. Az Qorçatanın yarasına 

palçıq qoydu ki, qan kəssin, sonra saçlarından yolub kəndir qayırdı və qorçatanın 

yarasını sarıdı. 

Bir neçə ulduz gecəsi keçdi. Eşq tanrıları Qorçatanla Aza bir sevda göndərdilər. Bu 

sevdadan Azın bətninə əkiz uşaqlar düşdü... 

Sakitlik uzun sürmədi. Mağaradan xeyli aralıda cəng qopmuşdu, Torpaq tayfasının 

adamları ilə Od tayfası vuruşurdu, bir-birini al-qana qərq edirdi...  

Mağaraya yavaş-yavaş su dolurdu. Dağlardakı buzlar ərimiş və hər tərəfi su 

basmışdı. 

Müqədəs sümüklərin oğurlandığını eşidən Ərbilən demişdi ki, onlar qayıtmasa, 

bizi fəlakət gözləyir. İndi həmin fəlakət başlamışdı... 

Su mağaradan içəri dolurdu. Qorçatan çox zəifləmişdi, mağaranın o biri başına 

qaçıb, aradan çıxmağa taqəti qalmamışdı. Ötən dəfəki yara da öz işini görmüşdü. 

O, Aza baxdı, baxışları ilə «sən qaç, canını qurtar» dedi.  

Çöldə Nuh peyğəmbər ona pənah gətirənləri gəmisinə doldururdu. Ora çatan 

yeganə bəni-adəm Az oldu. Daha nələr olduğunu Qorçatan bilmədi, çünki suyun 

altında qaldı, su buza döndü və əbədi sakitlik qazandı. 

İmranbəy dayandı. Nəfəsini dərdi. Köksünü ötürdü.  

- Bəs sonra? - soruşdum. 

- Sonrası yoxdu. Sonrasını biz tapmalıyıq. O, daha heç nə xatırlamır. Özü də 

narahatdır. Deyir, yaşını bilsəydi, nə vaxt öləcəyini də öyrənərdi. Amma onun yaşı 

yoxdur. Yəni vaxtını dəqiq bilmir. Elə hey ora dartınır... 

Bir anlıq pauza yarandı. İmranbəy sükutu pozdu: 
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- Yaxşı ki, adını dəyişib, Bəşər qoydum, Qorçatan kimi saxlasaydım, çoxdan ölüb 

getmişdi. İndi bir az rahatdır. Hərdən mahnı da oxuyur... 

- Mahnı oxuyur? 

- Hə, oxuyur, bülbül kimi ötür, amma heç nə başa düşmürəm... 

Azıxantropun hekayəti burda bitmişdi və mən ürəyimdə sevinirdim, sevinirdim ki, 

indi üzüağ, alnıaçıq millətin qabağına çıxa bilərəm. Silsilə məqalələr, demək olar 

ki, hazır idi, onu ictimaiyyətə çatdırmağa tələsmək lazımdı. İmranbəy demiş, 

sonradan gec olardı. Öncə adamları bu sensasion açıqlamalara hazırlamaq gərək 

idi. Hər şeyi bir dəfəyə açıq demək olmazdı. Təxminən «Azərsell»in reklamları 

kimi: Məsələn, «Ruhunuz bizimlə birgə qayıdır», «O, artıq sizin yanınızdadır» və 

s. Sonrası isə daha asanıydı, sovet dövrünün məqalə başlıqlarına bənzər: 

«Azıxantropun iziylə...», «Bizim ulu babamız...», «Qürur duymağa haqqımız 

var»... Nə isə, uzundərə adlar o qədəriydi ki... 

İmranbəy, sanki, ürəyimdən keçənləri duydu və qürurla dedi: 

- Bu, bizim babamızın nağılıdır, onu gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır! Mütləq 

lazımdır! Absalyutli!!! 

- Absalyutli! - deyə təkrar elədim, amma sualımdan da qalmadım. - Bəs niyə Azıx? 

Mağarının adını deyirəm. 

- Çünki mağaranı Qorçatan Aza bağışlamışdı. «Ix» qədim adamların dilində saray 

deməkdir, yəni Azın sarayı. Azıx! «Azər» sözü də ordandır, Ər tayfasından olan 

Az. Azərlər. Az xilas olanda Nuh peyğəmbərə özü belə deyib...  

Mən dinmədim. Niyə də dinəydim ki. Eləcə fikirləşdim. Doğrudan da qürur 

duymağa dəyərdi. Gör, bizim kökümüz hardan gəlir e!? İndi, görüm, bizim 

qabağımıza kim çıxacaq! Hansı özündən deyən millət! Öz fikirlərimdən özüm də 

qorxdum. Gözüm dəyə bilərdi. Tərs kimi, İmranbəygildə duz da yoxuydu ki, 

başımıza hərləyəm. Birdən gözüm divardan asılmış göz muncuğuna sataşdı. O, 

əvvəllər burda yox idi. 

- Bu hardandır belə? - xəbər aldım. 

İmranbəy bayquşgözlü muncuğa baxdı. 

- Hə, onu deyirsən? Təzəlikcə almışam, daha doğrusu tapmışam. Allah özü yetirib. 

Özü hələ görmüyüb. Yuxudan duran kimi boynundan asacam. - Səsini yavaşıtdı, - 

qorxuram, göz dəyə... 
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- Mənnən çox yaşıyassan, - dedim, - indicə mənim də ağlımdan keçdi. 

- Doğrudan!? İşə bax e! 

İkimiz də susduq və ürəyimiizdə bu mistikaya heyrətləndik. Bir az keçəndən sonra: 

- İndi ona baxa bilərəm? - deyə soruşdum. 

- Sabah, sabah mütləq sənə göstərərəm. Əvvəlcə özündən soruşmalıyam. O qorxa 

bilər. Biz onu qorumalıyıq. O, bizə Vətən və Qarabağ naminə lazımdır! 

- Vətən və Qarabağ naminə! - deyə yumruğumu göyə qaldırdım. 

İmranbəy: 

- Türk dünyamızın xətrinə! 

Mən: 

- O taylı, bu taylı Azərbaycanın xətrinə! 

Bu şüarları ürəkdən söyləyirdim. Keçmişdə xalq cəbhəsinin üzvü olmağım karıma 

gəlirdi. 

İmranbəy mənim bu hayqırtılarımdan əməlli-başlı qorxdu, susmaq işarəsi verdi və 

bir anlıq sükutdan sonra: 

- İndi isə get! - deyə əmr elədi. 

İndi o, komandirə, mənsə vətənə sədaqətli əsgərə bənzəyirdim. 

- Sabaha qədər, - dedim və hipnoz halda bayıra çıxdım. 

Külək üzümə vurub məni ayıltdı, dostcasına vurulmuş şapalaq kimi...  

Ax, Bakı küləyi! Kəsmək bilmir ki!.. 

 

* * * 

 

Bazar günü olduğundan uşaqlar dərsə getməmişdi. Onların suallarına cavab 

verməyə hövsələm çatmırdı. Suallar yorucu və bezdiriciydi. Onları daha çox 

Avroviziyada kimin yer tutacağı maraqlandırırdı, ara-sıra maaşımın azlığının 

səbəbləri barədə soruşurdular, gələcəkdə dolanışığımızın yaxşı, yoxsa pis olacağı 

barədə suallar verirdilər, hərdən yolların bərbad vəziyyətdə olmasından, tikinti və 
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dağıntılardan şikayətlənirdilər. Bütün bunlar mənim vecimə deyildi. Mən başqa 

şeylər haqqında fikirləşirdim. Onlar hardan biləydilər ki, mən indi dünyanın ən son 

kəşfini çözməklə məşğulam. Yazıq körpələr!  

İmranbəyin yanına tələsdim, sevinirdim ki, böyük bir işi yekunlaşdırmaq üzrəyəm 

və mənim qeydlərim ölkədə böyük bir sensasiya yaradacaq. Heç nədən qorxum-

hürküm yox idi.  

Sevincim İmranbəyin qapısının ağzında qırıldı, qapı bağlıydı. Nə qədər döydümsə, 

açan olmadı, qulağımı qapıya söykəyib dinşədim, içəridə lal sükut hökm sürürdü, 

səssizlik at oynadırdı. «Bu hara gedə bilər?» - deyə pillələrlə yuxarı qalxa-qalxa 

öz-özümə suallar verməyə başladım, amma fərli nəticə çıxara bilmədim. O, qeyb 

olmuşdu. Ağlıma dəli bir fikir də gəldi: «Bəlkə, o əvvəldən yoxuymuş? Mən 

qarabasmalar içində yaşamışam, rəngbərəng yuxu görmüşəm?» Bu, şizofreniya 

əlamətiydi! Allahım! Yox, hər şey gerçək idi. İmranbəy də, eşitdiklərim də. Mən 

onları günəşli gün kimi xatırlayıram. Yanıla bilməzdim. Sadəcə, Azıxantrop 

əhvalatına elə aludə olmuşam ki, darıxıram, bir yerdə qərar tuta bilmirəm... 

Hövsələli olmaq lazımıydı. Gözləməkdən başqa çarəm yoxuydu.  

Kimsəsiz tikilinin qarşısında bir az var-gəl edəndən sonra zamanın çoxdan 

unutduğu daşın üstündə oturdum. Oturmazdan əvvəl dəsmalımı çıxarıb üstünə 

sərdim ki, şalvarımın dalı toz olmasın. Yaxşı ki, gün çıxmamışdı, adamı 

yandırmırdı, suçlu adamlar kimi buludların arxasında gizlənmişdi, hərdən qorxaq-

qorxaq mənə tərəf boylanırdı. Bəlkə o da nəsə bilir? Kiminsə tapşırığı ilə bizi 

izliyir?! Bu sarsaq fikirlər hardan məni tapır, görən?  

Aradan bir müddət keçdi. Mən aralıdan şütüyən maşınların səsinə qulaq asırdım, 

hansısa bir maşının köhnə neft buruqlarına tərəf burulacağını gözləyirdim. Amma 

maşın əvəzinə, İmranbəyi gördüm. O, sanki asfaltın ortasından çıxdı və mazut iyi 

verən torpaq yolla öz yuvasına tərəf qaçmağa başladı. Sevincdən ürəyim uçundu, 

yerimdən atılıb onu qucaqlamaq istədim. İmranbəy yel kimi gəlirdi, elə bil, məni 

görmürdü. Dostum heç nə demədən məni itələdi, yana sürüşsəm də, yıxılmadım.  

O, daşı qaldırıb altında gizlətdiyi açarı çıxardı, bir söz demədən pillələrlə aşağı 

düşdü, qıfılı açıb, qapını itələdi. Mən ayağa durub matdım-matdım ona baxırdım, 

heç nə anlamırdım.  

İmranbəy otağa keçdi, amma məni içəri dəvət eləmədi. Mən otağa girəndə o, 

kətilin üstündə oturub, əllərilə başını qamarlamışdı. Handan-hana dilləndi, daha 

doğrusu uşaq kimi hönkürdü: 
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- Onu oğurlayıblar! - dedi və ağladı, - Bəşəri oğurlayıblar! Bilirsən, bu nə 

deməkdir?! 

Mən heyrətləndim: 

- Necə yəni oğurlayıblar?! 

- Oğurlayıblar da! Oğurlayıblar! 

- Ay dədə!!! 

- Allahım, böylə işmi olar?! - Bu dəfə İmranbəy Türkiyə ləhcəsinə keçdi. 

- Yox, olmaz! - dedim. Olamaz! - deyə səhvimi düzəltdim. 

- Allah, Allah!!! 

Bundan o tərəfi yoxuydu. Tamam dilxor oldum, İmranbəylə birgə mənim də 

bəşəriyyətə böyük töhfə vermək istəyim puç olmuşdu, hələ bəlkə ölmüşdü, dərin 

neft quyularına gömülmüşdü. Neyləmək lazım olduğunu bilmirdim. Ona görə də 

İmranbəyə təsəlli vermək istədim: 

- Bəlkə oğurlamayıblar, hardasa gizlənib, səninlə məzələnir.  

O isə acıqlı-acıqlı: 

- Nə məzələnmək, canım, onu oğurlayıblar! Mən dəqiq bilirəm. O helikopterlər, 

qara buludlar başımızın üstündə elə-belə hərlənmirdilər ki! 

- Hə, hərlənirdilər, - deyə mızıldandım. 

- Hamısı səndən oldu! - dedi, -yəqin ağzından nəsə qaçırmısan! 

- Mən sükutdan da lalam, - dedim, - arxayın ola bilərsən, heç kimə bir söz 

deməmişəm. Mən də sənin kimi Azıxadam haqqında sensassiya yaratmaq 

xülyasındaydım. Hətta məqalələrin bəziləri də hazırdır, çap eləmək üçün məqam 

gözləyirəm. 

Bir müddət susduq. Sanki ölü aparmağa hazırlaşırdıq. İmranbəy əzizini itirmiş 

adam kimi davranırdı, əslində elə beləydi də. O, nəinki ən yaxın əzizini, hətta 

deyərdim ki, həyatının mənasını da itirmişdi. İmranbəy için-için ağlayırdı, 

burnunun suyunu silib üstünə yaxırdı. Dəsmalımı çıxarıb vermək istədim, amma 

qıymadım, sonra yadıma düşdü ki, onsuz da ondan dəsmal olmaz, bayaq daşın 

üstünə sərdiyimə görə toz-torpağın içindədir, həm də dəsmalı İmranbəyə verməklə 
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onun könlünü ala bilərdim. O, dəsmalı aldı, gözünün və burnunun suyunu sildi, nə 

barədəsə uzun-uzadı fikirləşdi, handan-hana:  

- Onlar mənə ağlasığmaz təkliflər edirdilər. 

- Kim? - deyə dərhal xəbər aldım. 

- Yankilər, bir də onların quyruq bulayanları. 

- Nə təklif edirdilər ki? 

- Desəm də inanmayacaqsan. 

- Düzünü desən inanaram. 

- Onlar istəyirlər ki, mən öz qəhrəmanlarımızın da hüceyrələrini dirildim və onları 

klonlaşdırım. Mən hüceyrələri diriltmək yollarını onlara demədim. 

- Bu, mümkündür ki? - deyə soruşdum. 

- Mümkündür, amma istəmirəm. Bu geriyə qayıdış demək olardı... Dünya gör hara 

gedib, biz harda qalmışıq... 

- Sən özün deyirdin ki, amerikalılar dünya üzərinə qlobal hücuma hazırlaşırlar. 

Bizim də qəhrəmanlarımız dirilsə, müasir dövrə uyğunlaşarlar, bizi düşmənlərin 

cəngindən qurtararlar, Təbriz, Qarabağ, Dərbənd, Göyçə məsələmiz də həll olunar. 

Hələ yazıq uyğurlar da bizə umuddular! 

- Onlar qəhrəmanlarımızın hüceyrələrini aparıb özləriçün diriltmək, sonra da 

istifadə eləmək istəyirlər, özü də təkcə bizim yox, bütün dünya qəhrəmanlarının... 

- Hətta ingilis Robin Qudu da!? 

- Nəinki onu, ispan Rodrigesi də, fransız Napelonu da, alman Hitleri də... 

- İştaha bax e! - deyə mən qeyzləndim. - Xeyir ola, neftimizi apardılar, dinmədik, 

torpaqlarımızı pay-puş elədilər, səsimiz çıxmadı, indi də dirilmək imkanı olan 

qəhrəmanlarımıza göz dikiblər!? Buna yol vermək olmaz! Qəti! 

İmranbəy, deyəsən, məni eşitmirdi, fikri başqa yerdəydi, yəqin ki, Azıxadamın 

yanında. 

Bir müddət susduq. Sonra o qəfildən: 

- Tapdım, - dedi və qışqıraraq ayağa qalxdı. 

Mən də ürəkləndim: 
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- Nəyi?! - deyə sevinclə xəbər aldım. 

- Mən onu tapdım. Bilirəm Bəşər hardadır. Ordadır, - deyə naməlum istiqaməti 

göstərdi, - bəşəriyyətin başlandığı yerdə!!! 

Mən gözümü döydüm, təəccübdən ağzım açıla qalmışdı. 

- O Azıxdadır. Gen yaddaşı onu mağaraya aparmağa məcbur edib. Mən də ora 

getməliyəm. 

- Ora indi düşmənlərin əlindədir, - dedim, - səni ora buraxmazlar.  

- Gecə gedərəm. 

- Ora bələdçiliyin də yoxdur. Gör aradan nə qədər vaxt keçib. Hər şey dəyişib. İndi 

itlər də yiyələrin tanımır. 

 

-Mən həmin yerləri uşaqlıqdan yaxşı tanıyıram. Bəlkə sən unutmusan, mənsə yox! 

Elə bilirsən, papağı günə yandırmışam!? Azıxın indiki vəziyyətini, oraların necə 

qorunduğunu əzbər bilirəm, xəritəsi də məndədir. 

O, stolun üstünə sərdiyi süfrəni qaldırdı və Azıx yerləşən ərazini mənə göstərdiyi. 

Erməni əsgərlərinin postu qırmızı rənglə həlqəyə alınmışdı.  

- Səni tutarlar, ya da öldürərlər, - dedim. 

- Mən belə şeylərdən qorxmuram. Ora gecə gedəcəm. Azıxadam kimi düşünməyi, 

yeriməyi və qaçmağı öyrənmişəm. Dalğavari impulslar beynimdə və qanımdadır. 

Mən gecələr yarasadan da, bayquşdan da iti görürəm, - dedi və sevindiyindən 

ağlamsındı, - onu tək qoya bilmərəm. Onu oğurlaya bilərlər. Mən Bəşəri öz 

övladım kimi istəyirəm. Babam mənim! Balam mənim!!! - Arvad kimi şivən 

qopardı... 

Mən nə qədər çalışdımsa, keçmiş sinif yoldaşımı və qonşumu fikrindən döndərə 

bilmədim. Onu yoldan saxlamaqla bağlı arqumentlərim İmranbəyin tərsliyini 

üstələyə bilmədi. 

İmran bəy: 

- Yaxşısı budur, sən get, tək qalmaq və fikirləşmək istəyirəm. Mənə hazırlaşmaq 

lazımdır, - dedi. 
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Bu sözləri deyəndən sonra o, heç bir ədəb-ərkan gözləmədən məni qapıya doğru 

itələdi. Və mən onun bu dirəşkənliyinin qarşısında aciz qaldım. Düzü, onun bu 

qəhrəmanlığı təkbaşına görməsini də istəmədim, ona şərik çıxmağa çalışdım. 

Qısqanırdım. Axı, mən indi onun yarısıydım, sirlərini bilirdim, deməli, biz 

bütövləşmişdik. Amma dözmək lazımıydı. Səbr ən böyük sirlərin açarıydı... 

 

* * * 

 

Evə gəldim. Arvadım uşaqlarla birgə aşağı mərtəbədə yaşayan anasıgildəydi... 

Yəqin ki, əsnəyə-əsnəyə məni gözləyirdi. Mənim onu çağırmaq həvəsim yoxuydu. 

İşığı yandırmadım. Acqarına yerimə girib yatdım... Qəribə yuxu gördüm. 

Azıxantrop harasa qaçırdı, hərdən də «urrey» deyə qıyya çəkirdi. İmranbəylə mən 

də ona qoşulmuşduq. Əvvəlcə onu arxadan görürdüm, sonra üzünü də gördüm. Bu, 

mən idim və hansısa hökumət binasının (deyəsən, parlamentin) üstündə dalğalanan 

bayrağa tərəf can atırdım. Ora çatıb dayandım və gözlərimə inanmadım. Binanın 

girişi eynən Azıx mağarasında olduğu kim idi: qaranlıq və vahiməli... Qorxumdan 

bağırdım... 

Bəyim hey!!! 

 

* * * 

 

Mən içəri girəndə İmranbəy özü-özüylə danışırdı, daha doğrusu, dalaşırdı. Sanki 

kiminsə yaxasından tutub, silkələyir, hansısa suala cavab istəyirdi. Məni görən 

kimi özünü ələ aldı, heç nə demədən süfrənin altındakı xəritəni çıxarıb stolun 

üstünə sərdi və azıxadamın getdiyi marşrutu yəqinləşdirdi. Onun ehtimalına görə, 

Azıxantrop meşə zolaqları ilə hərəkət eləməli, gecə Quruçay vadisinə çıxmalı və 

mağaraya girməliydi. 

- Mənimlə getməyə hazırsan? - deyə soruşdu. 

Mən başımla təsdiqlədim. Bu fürsəti əldən vermək olmazdı. Bəşəriyyətin xilası 

naminə Bəşər tapılmalıydı... 

Bəyim, hey!!! 
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* * * 

 

Rəngi və markası yadımda qalmayan maşınla yola düşdük... Nə qədər vaxt 

keçdiyini bilmirəm, bir də onda ayıldım ki, meşənin içiylə gedirik. Maşın-zad 

yoxdu. Piyadayıq. Əlimizdə kəllələr tutmuşuq. 

Kəllələr bizi istiqamətləndirirdi. Ətrafda qarmaqarışıq səslər vardı, sanki kabuslar 

hər tərəfdən adamın üstünə gəlirdi. Biz ayın işığında, üz-gözümüzü kol-kos dalaya-

dalaya irəliləyirdik. «Mən bura necə düşmüşəm? Bəs ermənilər hanı? Buraları 

ermənilər işğal eləmişdilər axı?» Heç nəyi anlaya bilmədim... 

Səhərə yaxın mağaraya çatdıq. Dan sökülürdü. Tam səssizlik adamı şübhəyə 

salırdı, sanki kimlərsə bizi güdürdü və indicə üstümüzə atılacaqdı. İçəri girmədik. 

Onun qarşısını kol-kos basmışdı, hörümçək torları o qədər qalın və dolaşıq idi ki, 

balıqçı torlarını xatırladırdı.  

- Mən yarasalardan iyrənirəm, - dedim, - işıq mağaraya düşməyincə içəri 

girməyək.  

- Yarasalar, onsuz da içəridədirlər, amma qorxularından tavana yapışıblar. Özü də 

bizi tanıyırlar. Köhnə dostlarıyıq, axı. Onlar hominidin iyindən qorxurlar. Köhnə 

sahib öz sarayına qayıdıb.  

İmranbəy «köhnə sahib» sözünü xüsusi pafos və qürurla dedi. 

- Hə, qayıdıb, - dedim, - özü də necə! Ay can, can!!!  

Sevincimdən atılıb-düşdüm.  

Mağaranın girəcəyini təmizlədik və içəri girdik. Nəmişlik iyi burnumuza vurdu. 

Fənərləri yandırdıq. Bir az irəlidə tavandan su damcılayırdı və sakitlikdə qəribə 

aura yaradırdı. Mən onun mahiyyətini sonradan dərk elədim: bu, qorxuyla marağın 

ortasında olan anlaşılmaz hiss idi. 

Biz divardan tuta-tuta irəliləyirdik. O, qabaqda gedirdi. Sanki buraları beş barmağı 

kimi tanıyırdı. İçimdə bir arxayınçılıq yaranmışdı. Birdən ayağım büdrədi, özümü 

yıxılmaqdan güclə saxladım. Fənərlə ayağımın altını işıqlandırdım, ayağıma ilişən 

çöl tısbağasıydı. Bu havasızlıqda necə yaşamağı təəccüblüydü. Yəqin öyrəşmişdi. 

Birdən o, başını qınından çıxarıb uzatdı. Mən onu üzünün çillərindən tanıdım. 

Uşaqlıq dostum idi... Vay-vay, gör nə günə qalıb!  
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Çox düşünmək imkanım yoxuydu, İmranbəy xeyli aralanmışdı. O, ətrafı, divarları 

iyləyirdi. Birdən aşağı əyilib əlilə yeri qurdalamağa, sığallamağa başladı, sonra 

tozu-torpağı iylədi. Başını yuxarı qaldırmadan: 

- O, burda olub, - dedi və dizin-dizin süründü, - lap dəqiq burda olub, bəlkə də 

burdadır, amma qoxusu çəkilmək üzrədir. Yəqin onu qorxuzublar, hominidlər 

qorxanda qoxularını itirirlər. 

Bir az gedəndən sonra ayağa qalxdı və divarı sığalladı. Nəsə tapıbmış kimi 

dayandı. 

- Bura bax, - deyə fənəri divara saldı, - görürsən? 

- Heç nə görmürəm, - dedim. 

O, mənim cavabıma fikir vermədi: 

- Bunları heç kim oxuya bilməyib. Bilirsən niyə? - Qaranlıqda başımı buladım. - 

Çünki qədim adamların dilindən xəbərsiz olublar. Bu, azların dilidir, - deyə o, 

darmacal məqamda izah eləməyə başladı, - yəni bizim dilimizdir. «Az» hecalı 

sözlərin hamısı bizimkidir. Aşel dövrü də bizim adımızdan götürülüb. Aş el, yəni 

az eli, azların eli. Bu sözləri işıqda görmək olmaz. Fənərləri söndür.  

Onun dediklərinə əməl elədim. O isə yazıları oxumağa başladı. Amma mən heç nə 

görmürdüm.  

İmranbəy: 

- Burda yazılıb ki, «bir zamanlar bizi azman bir adam azad edəcək və bundan azlar 

xoşbəxtlik tapacaq». Həmin adam mənəm. - O, əminliklə dedi və sinəsinə döydü, - 

sənsə bütün bunlara şahidsən! Mənəm, mən! İmam övladı İmranbəy!!! 

- Bəs mən!? - deyə təəccübləndim. 

- Tələsmə, sənə də nəsə çatar. İnan mənə! 

Başımla təsdiqləməkdən başqa əlacım qalmamışdı. Onsuz da qaranlıqda məni 

görmürdü, çünki arxası mənə tərəf idi. Ürəyimdə isə qələmin mənim əlimdə 

olduğunu düşünürdüm. Nə istəsəm, yaza bilərdim, hətta İmranbəyi ideyalarımı 

oğurlamaq üstündə şərə də salardım. 

İmranbəy: 

- Bəlkə də mənə inanmırsan, amma mən onları görürəm. Hər tərəf ruhlarla doludur. 

Bilirsən nə deyirlər?! - deyə üzünü mənə çevirdi və fənəri gözlərimə tuşladı, 
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deyəsən, axtardığı bəşəriyyətin mənim bəbəklərimdə gizləndiyini düşünürdü,- 

deyirlər ki, biz onları unutmusuq. Bu, bizə bədbəxtlik gətirəcək. İşlərimiz ona görə 

indi yaxşıdır ki, onlar belə istəyirlər. Bizi qoruyurlar. Gəlmişik, axı. Onları xilas 

eləməyə gəlmişik! 

Mən bir pritçanı xatırladım: Biri öləndən sonra Tanrının dərgahına gedir, Tanrı ona 

keçdiyi yolu və ayaqlarının izlərini göstərir. «Bəs mənim arxamca gələn izlər 

kiminkidir?» - deyə adam soruşur. «O, mənim ayaq izlərimdir, həmişə arxanca 

gedib səni qorumuşam. Ona görə də işlərin yaxşı gedib». «Deməli, çətin 

günlərimdə məni tək qoymusan, çünki sonrakı həyatımda cəmi ikicə ayaq izi var» - 

adam deyir. «Ay axmaq,» - Tanrı cavab verir, - «o izlər sənin yox mənimkidir, 

çünki çətin günlərində mən səni qucağımda aparırdım». 

İmranbəy deyirdi: 

- Bir azdan çox pis olacaq. Onların ruhlarını güllələyiblər. Düşmənlər hər tərəfi 

gülləbaran edib. Ruhlar güllələnəndə adamlara inamlarını itirirlər. 

Deməli, bizim çətin günlərimiz hələ qabaqdaydı və ona hazırlaşmaq lazımıydı. 

Mən bu düşüncələrdəydim ki, İmranbəy dayandı, aşağı əyildi, nəyəsə toxundu, 

sonra fənəri ayağının altına saldı, mən də fənərimi həmin istiqamətə döndərdim. 

Yerdə süxurlaşmış sümüklər vardı. Onları, yenicə qazıb çıxarmışdılar.  

-Sümükləri kimsə aparıb, yalnız bir neçə hissəsi qalıb, - bütün bədbəxtliklər onların 

başındadır. Qorçatan onları bura gətirəndə tayfadaşlarının icazəsini almadı. Götür 

onları, - deyə mənə əmr elədi.  

Mən aşağı əyilib, kəllə parçalarından birini götürdüm. 

Bu zaman o: 

- Onlar burdadılar, - deyə səksəkə içində ətrafa boylandı. - Qaçmaq lazımdır. Bu 

qəniməti bizdən almaq istəyirlər,-İmranbəy sümüklərə işarəylə dedi... 

Mağaranın çıxışına doğru qaçmağa başladıq. Biz dolanbaclarla yüyürürdük. 

Qaranlıq tunel qurtarmaq bilmirdi. Onlar isə bizə yaxınlaşırdı, hənirtilərini 

qulağımın dibində hiss edirdim. Ürəyim atılıb-düşürdü, nəfəsim kəsilirdi. Birdən 

tunelin sonunda işıq gördüm, daha doğrusu gün qəfil gözümə düşdü. 

 

* * * 
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Hövlnak yuxudan oyandım. Ürəyim sürətlə döyünürdü. Ətrafa boylandım. Harda 

olduğumu aydınlaşdırmaq istədim. Yerimin içində o tərəf-bu tərəfə qurcuxdum. 

Pəncərədən gün düşürdü. İmranbəylə doğrudanmı, yoxsa yalandanmı mağarada 

olmuşdum?  

«Bu, sadəcə yuxuydu», - fikrini beynimdən keçirdim və sağ böyrü üstə aşdım. 

Nəsə böyrümü əzdi. Bu mağaradan götürdüyüm kəllə sümüyünün bir hissəsiydi... 

Ay dədə, vay! - deyə qışqırdım. 

 

İmranbəyin yoxa çıxması, yaxud Azıxantropun izilə 

 

İmranbəyin yanına tələsəndə gün günortaya gedirdi. Amma tələsməyim əbəs imiş. 

İmranbəy yoxa çıxmışdı. Düzü, onun itməsini fəhmlə duymuşdum. Bilirdim ki, 

nəsə pis bir iş baş verəcək.  

İmranbəyin «imarətinin» qapısı açığıydı, içəridə bir inli-cinli yoxuydu. Arakəsmə 

də yox olmuşdu. Bir az irəlidə qaranlıq tunel vardı. Yəqin ki, o, neft quyularına 

aparırdı, yaxud kimsə zirzəminin o biri tərəfindən lağım atmışdı. Bəlkə 

Azıxantropu onun vasitəsilə oğurlamışdılar. İmranbəy də onun ardınca Azıxa 

yollanmışdı… 

Dostumu haradan tapacağımı bilməsəm də, daim axtarışdaydım. Birdən ağlıma 

gəldi ki, bu barədə məqalə yazım, hamını heyrətləndirən, sensassiya yarada biləcək 

bir xəbəri açıqlayım. Onda bəlkə İmranbəyi də, Azıxantropu da geri qaytaraydılar. 

Bəşəriyyət ilk övladının və onu dirildən insanın taleyinə biganə qala bilməzdi.  

Dərhal kompüterin arxasına keçib yarımçıq qalmış məqaləmi bitirdim. Yazı belə 

başlanırdı: «Yuxularınıza inanın, o bir zaman çin ola bilər». Sonluq isə beləydi: 

«İnanmasanız, axırı pis olacaq...» Amma sonluq xoşuma gəlmədi, ona görə də heç 

yerə göndərmədim. Müdirlə də məsləhətləşmək lazımıydı. Öncədən danışdığımız 

kimi, bütün kartları açmaq olmazdı, məqsədə doğru yavaş-yavaş irəliləmək lazım 

idi. Amma gecikə bilərdik. İmranbəyi öldürə, Azıxantropun izini itirə bilərdilər. 

Bəşərlə birgə bəşəriyyət də yox olardı. Bəşəriyyət yəni o günə qalıb ki, öz Bəşərini 

də qoruya bilmir?! 

Redaksiyaya gəldim, müdirin otağına girdim.  
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- O, heç yerdə yoxdur, - dedim. 

- Nə? Nə yoxdur! 

- İmranbəy. 

- O kimdir? 

- Azıxantropu dirildən. Demişdim axı... Bəşər də itib. 

- Bəşər kimdi? 

- Azıxantropun adı Bəşərdi. 

Müdir mənim üzümə diqqətlə baxdı, sanki orada nəsə axtarırdı. Handan-hana: 

- Yəqin əvvəldən olmayıb, olmayan şey necə itə bilər?- dedi və acıqlı-acıqlı 

mızıldandı. 

- Necə yəni olmayıb!? - deyə bağırdım. - O vardı! Mən... 

Sözümün dalını gətirmədim. İstəyirdim deyəm ki, «mən özüm onu görmüşəm», 

amma dayandım. Görməmişdim axı, bircə adını bilirdim. 

Müdir mənim tərəddüdlərimi görüb: 

- Özündən xəbərin var, güzgüyə baxmısan!? - deyə soruşdu. 

- Baxmışam. Əgər sən də ona mənim qədər inansaydın, qiyafən də, sifətin də 

dəyişərdi.  

Necə coşmuşdumsa, özüm də bilmədən onunla «sən»ə keçmişdim. 

- Mənim sifətim elə belə də yaxşıdır... 

- Sən heç nə başa düşmürsən! Əgər onu Amerikaya aparsalar, hər şey batdı. Sənin 

deputatlığın da getdi işinin dalınca. Lənətə gəlmiş yankilər! Onları biabır eləmək 

lazımdır. Elə bir yazı yazacam ki, bütün dünya lərzəyə gəlsin! 

- Səfeh, - deyə müdir qışqırdı, - bütün dünyanı idarə edən amerikalılardır, sənsə 

onların əleyhinə yazı yazmaqla mənim planlarımın üstündən birdəfəlik xətt 

çəkirsən! Heç bilirsən, agentliyimiz kimin hesabına fəaliyyət göstərir?! Onların! 

Yankilərin qrantları olmasa, biz heç kimik! Sən də, mən də, sənin lənətə gəlmiş 

Azıx adamın da! 

- Onun adı var, - dedim, - Bəşər. Biz onu qorumalıyıq! Adı olmasaydı, dərd 

çəkməyə dəyməzdi. Amma adı var. Varsa, deməli, doğrudur, canlıdır. 
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- Onda get Azıx adamının yanına, işdən azadsan! Mən də elə bilirdim ki, ciddi bir 

işlə məşğul olur. Sən demə, sayıqlayırmış... 

- De..mə..li..., be...lə! - deyə bağırdım və qorilla kimi səs çıxardım. Mən indi 

hecalarla danışırdım. 

- Belə! - müdir də bağırdı və qapını göstərdi. 

- Cəhənnəm olun, hamınız! - deyə qışqırdım və qapını çırpdım. 

Evə tələsdim. Orada məni kompüterdəki yarımçıq yazılarım gözləyirdi. Onlara 

fikir vermədim, təzəsini başladım. Məqaləmdə göstərirdim ki, bəşəriyyətin 

başlanğıc nöqtəsinin yeri bəllidir. Həmin nöqtə Azərbaycanın düz ortasında - 

göbəyində yerləşir. Biz artıq bunu sübut etmişik. Bəşəriyyətin ilk övladı Bəşər 

burada - bizim yanımızdadır. Onu yenidən dünyaya qaytaran dostumun adını isə 

gizli saxladım. Oxucularımı, bəli, bəli, mənim əziz oxucularımı başa saldım ki, 

qəhrəmanımın kimliyinin inkoqnito saxlanmasını milli mənafeyimiz tələb edir. 

Mən Azıxadamın yaşam tərzi, düşüncəsi, tezliklə bizi əsarət girdabından azad 

edəcəyi barədə planlarından danışdım. Bütün bunları facebook səhifəmdə 

yerləşdirdim... 

Bu, bir sensasiya idi, qəzetlərimiz və saytlarımız bu cür məqalələrə həris idilər, onu 

göydə qapdılar və hər tərəfə yaydılar. Göyərçin - dimdiyində, leylək - qanadında, 

tısbağa - qınında xəbər apardı...  

Səhərisi günü mən hər yerdə məşhur idim. İndiyə kimi məşhur agentliyin bir 

küncündə qalıb pas atmışdım, amma bir gecədə məşhur oldum. Milli qəhrəmana 

dönmüşdüm. Necə deyərlər, «kasıb gecə yatdı, səhər milyonçu kimi oyandı». 

İnsanlar mənim məqalələrimin, şok açıqlamalarımın ardını gözləyirdilər. 

Mən Bəşərin yoxa çıxması ilə bağlı məlumatı bilərəkdən axıra saxlayırdım. Çünki 

onun kimliyini demədən, insanları öz kəşfimizin böyüklüyünə inandırmadan bu 

xəbəri qəfil vermək olmazdı. Buna heç inanmazdılar da.  

Nəhayət, həmin məqam gəldi. Son məqaləmdə böyük təəssüf və kədərlə bildirdim 

ki, düşmənlərimiz Azıxantropu oğurlayıblar. Bəşər övladı Bəşərin yoxa çıxması ilə 

bağlı fəryad qopardım. Qeyrətimizin, namusumuzun, ləyaqətimizin, milli 

mahiyyətimizin tapdandığını dedim.  

Bu, xəbər bomba kimi partladı, qeyrətli soydaşlarımızı lərzəyə gətirdi. 

Bəşərin tapılması məqsədilə fondlar yarandı, xüsusi hesablar açıldı, hətta onu 

tapana mükafat da vəd edildi!  
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Bəs necə?! Vətənpərvər oğlanlarımız, qeyrətli, namuslu qızlarımız azdır, bəyəm?! 

Bu hələ harasıydı?! İtirilmiş bütün torpaqlarımızı da alacağdıq... Hə, bə nə! 

Qulağıma çatan xəbərlərə görə keçmiş müdirim bundan bərk əndişələnmiş, artan 

məşhurluğumdan qorxuya düşmüşdü. Onun qorxusu əbəs deyildi, çünki 

deputatlığa mənim adım namizəd göstərilə bilərdi. Mahiyyət vacib deyil, əsas 

populyarlıqdı… 

Evdən çölə çıxmır, arvad-uşağı da yanıma buraxmırdım. Düzdü, balaca qızımdan 

ötrü darıxırdım, amma fikirləşirdim ki, onun sifətini görsəm, Bəşəri yadımnan 

çıxara bilərəm, uşaq da məndən qorxa bilərdi, çünki üzümü qırxmırdım. Ailə 

üzvlərim bunu başa düşür, qapının dalından mənimlə danışır, qonum-qonşudan 

eşitdiklərini çatdırır, məşhurlaşdığımı deyir və mənimlə fəxr elədiklərini qürurla 

söyləyirdilər. 

 

- Mən səni sevirəm, ata! - deyə qızımın ciyiltili səsini tez-tez eşidirdim. 

Facebook dostlarımın sayı həndəsi silsilə ilə artırdı. Yüzlər mini, minlər on mini 

əvəzləyirdi. Facebook səhifəmə «Biz səni sevirik!», «Sən yeksən!», «Millətimizin 

fəxri!» kimi mesajlar gəlirdi.  

Mən bu şüarlardan daha da ürəklənir, qələmimi daim itiləyir və böyük şöhrətin 

astanasında olduğumu dərk edirdim. Hər şey əladan da əla idi, necə deyərlər, 

əliyül-əla!.. 

Amma deyir, «sən saydığını say, gör fələk nə sayır!» 

Günlərin bir günü çevik telefonuma zəng gəldi. Telefon öz-özünə açıldı, halbuki 

mən onu çoxdan söndürmüş, unutmuş və divanın altına atmışdım. İmranbəylə 

görüşəndən sonra bircə dəfə də olsun ondan istifadə eləməmişdim. Dostumun 

təlimatı beləydi. 

Telefonun o başındakı adam danışığından əcnəbiyə oxşayırdı. Nədənsə mənə elə 

gəldi ki, o, yekəpər və sarıyanızdır. Həmin adam bircə kəlmə dedi:  

- Bu işin başını burax!  

- Ola bilməz! - deyə hayqırdım. 

- Deməli yox?! - deyə naməlum adam xəbər aldı. 

- Kəsinliklə! - türk ləhcəsində bağırdım… 
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Həmin axşam qapı sürəkli döyüldü. Arvadımıydı. Bərk həyəcanlıydı. Qapının 

dalından: 

- Kimlərsə bizi izləyir! Səhərdən axşama kimi ev nəzarətdədir! Qorxuram ki, 

uşaqlara nəsə edələr. Sənin şöhrətin qonşulara dinclik vermir. Əminəm ki, bizi 

onlar satıblar!... 

Çölə çıxdım. Arvadım məni görəndə qəşş edib yerə yıxıldı. Deyəsən, onun ürəyi 

getmişdi. Niyə də getməsin ki… Günün-günorta çağı evimizi mühasirəyə alıblar, 

özü də çoxdandır kişi üzünə həsrətdir.  

Bərk əsəbiləşdim. İlk ağlıma gələn yer bizi casus və əcnəbi xəfiyyələrdən qoruyan 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyiydi.  

MTN-ə gəldim. Yolda kiminsə məni izlədiyini gördüm. Yanılmamışdım. Bu, 

mənimlə telefonda danışan həmin yekəpər və sarıyanız casus idi. Adamlar da məni 

barmaqları ilə göstərirdilər. Bu, şübhəsiz mənim məşhurluğumla bağlıydı.  

Nazirliyə piyada gəldim. Bunu qəsdən elədim. Məqsədim məni izləyən əclafı 

yormaq idi. 

-Kim lazımdır? - deyə qapıda dayanmış MTN mühafizəçisi məni görən kimi 

soruşdu. Sonra üzümə baxdı, fikirləşdi və başını bulayıb: - Hə, bu sənsən? - deyə 

qımışdı və dəstəyi götürüb yuxarını yığdı. Məşhurluq belə şeydi də! Hamı məni 

tanıyır! 

Bir neçə dəqiqədən sonra mən darısqal və yarıqaranlıq otaqdaydım. 

-Bu nə deməkdir!? -deyə bağırdım, hətta yumruğumu stola da vurdum. Başqa cür 

edə bilməzdim ki! Mən bütün dünyaya sübut eləmək istəyirəm ki, ilk insan 

azərbaycanlı olub, bunlar isə məni qorumur! Ermənilər, yaxud yəhudilər olsaydı, 

indi məni göz bəbəyi kimi qoruyardılar. Gözünüzün bəbəyindən gəlsin 

elədiklərimmm! -İmranbəyi də yadımnan çıxarmadım və əlavə elədim: mizzzz!!!  

- Sakit, sakit, özünüzü ələ alın! - Qarşımdakı adam məni sakitləşdirməyə çalışdı. 

- Sakit olum?! Sakit?! Necə?! Deyin görrrüm, neeecə, nə təhər, hıy?! Günün-

günorta çağı əcnəbi xəfiyyələr bizim evi güdür, bizi hədələyir, sizsə ağzınıza su 

alıb durmusunuz! 

Birdən qapı açıldı və məni izləyən şəxs içəri girdi. Mənə elə gəldi ki, o, ABŞ 

federal təhqiqat bürosunun əməkdaşıdı, bəlkə də Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsinin 
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xəfiyyəsidi. Dərhal tanıdım. İmranbəy demişdi ki, onlar hamısı bir bezin 

qırpağıdır, bir-birilərinə çox oxşayır. 

- Deməli, siz?! - deyə üzümdə donmuş nida və sualla birgə ayağa durdum. 

- Bəli, biz! Biz neandertalı Amerikaya göndərdik. 

- Niyə bizim hər şeyimiz Amerikaya aparılmalıdır? - deyə bağırdım. 

- Belə lazımdır, - MTN işçisi onun əvəzindən sakitcə cavab verdi. 

- Bəs İmranbəy? - soruşdum. 

- O, ruhların dolaşdığı yerdə, yəni dəlixanadadır, - dedi, -hələlik oradadır, sonra 

onu da hominidin arxasınca yola salacağıq, bəlkə orda lazım oldu. O yan-bu yan 

eləsən, səni də onun dalınca göndərəcəyik. Amma özünü yaxşı aparsan, dəymərik, 

istəsən, səni müdirinin yerinə də qoyarıq, deputat da edərik... 

- Məni?! Məni ha! Qara Dadaşın oğlunu, Qaçaq Dünyamalının nəvəsini!? Siz nə 

danışırsınız!? Mən yəni bu qədər satqınam ki, özüm öz əlimlə dünya miqyaslı, 

namuslu və qeyrətli kəşfimi yankilərə satım?! Yooox, mən belə ucuz alverə 

getmərəm!!! 

- Özün bil, - deyə em-te-enşik səsini qaldırdı, - yanki dediyin adam sənin cavabını 

gözləyir. Get fikirləş, hələ sənə dəymirik! Deputatlıq, müdirlik elə belə, asan 

məsələ deyil... 

Mən çölə çıxdım. Pörtmüşdüm. Belə təklif gözləmirdim. Düzdü, mənə şöhrət 

lazımıydı, çünki mən millətimin və xalqımın bir parçasıyam, çox zaman onun 

adından danışıram. «Mənim xalqım... mənim millətim...» deyirəm. Bəs bunlar nə 

olsun?! Əlbəttə, şirnikləndirici təklif idi. Danmıram. Bəs namus, bəs qeyrət, bəs 

şərəf və vicdan?! Tərəddüdlər içindəydim. Digər tərəfdən də fikirləşirdim ki, tək 

əldən səs çıxmaz. Ulu babalarımızın sümükləri və qəbirləri bizim nəyimizə 

lazımdır? Onlar artıq köhnəliblər, əllərindən söyüşdən başqa bir şey gəlmir, özü də 

çox-çox uzaqdadırlar. Ruhları da bizdən inciyib. Onları güllələyiblər. Bizim 

ucbatımızdan!  

Lənətə gəlmişlər! Gör, məni haramdan vurdular: ən zəif və qürurlu yerimdən - 

şöhrət tərəfdən!  

Onlar mənim hisslərimlə oynayırdılar. Yooox!!! Mən dostumu sata bilərdim, 

amma Bəşəri yox. Mən ulu babamızı yankilərin əlinə necə verə bilərdim axı!? Bəs 

gələcək nəsillər?! Onlar məni bağışlayardılarmı!?  
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Öz-özümə danışa-danışa evə gəlib çatdım. Balaca qızım özünü mənim üstümə atdı, 

sevincindən qışqırdı: 

- Ah, dədəciyim! Sən necə də gözəlsən, lap mənim meymunuma oxşayırsan! 

Deyirdim axı, qızım oyuncaq meymununu mənə oxşadır. Deməli, hər şey yaxşıydı. 

Gələcək hələ qabaqdaydı. Məni sevənlər ordusu hər tərəfdəydi. 

Nəhayət, növbə arvadıma çatdı. O da mənim boynuma sarıldı. 

- Elə qorxduq ki! Dedik, yəqin bir də qayıtmazsan! Amma elə indicə şad xəbər 

eşitdik! Mən bilirdim, bilirdim ki, nəsə yaxşı bir iş olacaq. Gecə yuxuda da 

görmüşdüm. Sənin əziyyətin havayı deyildi ki… Gecə-gündüz işləməkdən bir dəri, 

bir sümük qalmısan, üz-gözünü də tür-tük basıb! Qoy, indi bizi gözü 

götürməyənlərin bağrı çatlasın. Kostyumunu da ütüləmişəm, köynəyini də, 

ayaqqabını da prarıldatmışam! 

- Sən yox, mən parıldatmışım, - deyə qızım ciyildədi. 

- Nə məsələdir ki?! - deyə heyrətlə xəbər aldım. 

- Necə yəni, nə? Guya ki, bilmirsən?! Səni deputat edəcəklər, deputat! Canım 

qurtarar dükan-bazara piyada getməkdən. Maşın da verəcəklər, axı! -arvadım 

sevinclə dedi. 

- Sən hardan bildin?! - deyə suallı baxışlarımı onun üzünə zillədim.  

- Bayaq qonşular danışırdılar. Onlar da radiodan eşidiblər, hətta televiziyada da 

veriblər! 

Arvadım sevincindən atılıb-düşürdü. O, necə də xoşbəxt idi! Mən ona baxdıqca 

özüm də sevinirdim. Nəhayət ki, onun bircə dənə də olsa arzusunu yerinə yetirə 

bilərdim. Bu, mənim əlimdəydi, amma ləyaqətim imkan vermirdi, cəsarətim 

çatmırdı. Dəmiryolçu Bəylərin şlaqbaumu kimi kəsmişdilər qabağımı... 

Bütün bunlar yeddidə oxuyan oğlumun vecinə deyildi. Yığcam kompüteri 

qucağına alıb kiminləsə çatlaşırdı.  

Qızım mənə sarıldı: 

- Dədəciyim, deputat ol da! Mən elə istiyirəm ki sən deputat olasan! 

Qızımın gözlərinə baxdım. Orada bütün bəşəriyyət yığılmışdı: sevincli və sevimli 

bəşəriyyət. Dünyada əmin-amanlığa can atan sivil dünya. 
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- Ah! - deyə içimi çəkdim. - Mən bu dünyadan necə əl çəkim?! 

- Əl çəkmə! - deyə arvadım qışqırdı. 

Yaman yerdə axşamlamışdım. Bunlar da hamı deyəni deyir. «Nə etməli?» - deyə 

ürəyimdə leninsayağı fikirləşdim. Qəliz sualıydı. Bilmirəm, niyə bu cür suallar 

həmişə mənim qismətimə düşür. Qismətdən artıq yemək olmaz.  

Bu düşüncələrlə içəri keçdim. Telefon zəng çaldı. Köhnə tanışlardan idi. 

- Təbrik edirəm, - dedi, - indicə televizordan eşitdim, xeyirli olsun. 

Bu dəfə heç təəccüblənmədim də. 

- Çox sağ ol! - dedim, - başına gəlsin. 

- Sən buna layiq idin. Bu qədər şöhrətin qabağında deputatlıq nədir ki... 

Sağollaşdıq. Telefon yenə də zəng çaldı. Çoxdan unutduğum yaxın qohumlardan 

idi: 

- Bilirdim, bilirdim ki, rəhmətlik əmimin, Qara dadaşın oğlu böyük adam olacaq. 

Şəklini televizorda göstərəndə hamımız yüyürüb ekranı qucaqlayır, səni öpürük. 

Bu da bizim qürurumuzun və fəxrimizin qiyməti! Halal olsun!  

- Allah köməyin olsun, - deyə könülsüz-könülsüz dilləndim. Yaxşı ki, qohumumun 

çevik telefonu söndü, yəqin konturu qurtardı.  

Telefonu bağlamaq istəyirdim ki, mobilim yenidən quruldadı. Bu dəfə yekəpər, 

sarıyanız idi. İlk notdan tanıdım. O, amiranə şəkildə:  

- Hazırlaş, səni orada gözləyirlər, - dedi və telefonu qapatdı. 

Birdən gözüm kömpüterimin üstündə, divardan asılmış kəllə sümüyünə sataşdı. 

Bu, alt çənə sümüyü idi.  

- Bu hardandır!? - deyə təəccüblə arxaya qanrılıb arvadıma baxdım. 

Arvadım kostyum və köynəyimi əlində hazır saxlamışdı. Qızımsa gülər gözlərilə 

mənə baxır, əlində tutduğu qara ayaqqabılarımı sığallayırdı. Onun boynundan 

mənim qara xallı qalstukum asılmışdı. 

Arvadım: 

- Yerinin içindən tapdıq. Dərhal başa düşdüm ki, bu xeyirliyədir. Dedim axı, yuxu 

görmüşdüm. Hələ bu gün baxıcıya da gedəcəm, nəzirimi də verəcəm, qurban da 
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kəsəcəm! Sənin ilk maaşına, deputat maaşına! Kəllə sümüyü adamı şərdən-bəladan 

qoruyur, evə ruzi-bərəkət gətirir! - sevinclə dedi və köynəyi mənə uzatdı, - səni 

gözləyirlər… Orda! Evə zəng eləmişdilər, o biri telefona... 

Könülsüz-könülsüz köynəyi geydim, qalstuku taxdım. Güzgüyə baxanda üzümün 

tüklü olduğunu gördüm. Hamama keçib üzümü təmiz-təmiz qırxdım. 

Həyəcanımdan bir-iki yerimi də kəsdim. Amma ağrı hiss eləmədim. Hissiyyatım 

ölmüşdü, korşalmışdı. Nə edəcəyimi bilmirdim, sanki kimsə, görünməz qüvvə 

məni idarə edirdi. Bəlkə babalarımın ruhuydu... 

Tam hazır olandan sonra «ora» deyilən yerə gəldim. Məni doğrudan da 

gözləyirdilər. Uzun stolun lap başında səbirsizliyi göz çıxaran yekəbaş bir adam 

oturmuşdu. Allı-güllü qalstukunun ucunu çeynəyirdi. Güllüyə girən inəklər kimi 

gövşəyirdi. Mən içəri girən kimi bir anlıq üzümə baxdı və üstümə çımxırdı: 

- Bu nə üz-başdır, qonağın yanında bizi biabır eləyirsən. 

Əlimi qeyri-ixtiyari üzümə çəkdim. Üzüm tüklüydü. 

- Axı... 

- Nə axı!? Axı-maxı, yoxdu! Bir güzgüyə bax! - deyə sözümü kəsdi. 

Demək istəyirdim ki, üzümü elə indicə qırxmışam. Divardakı bədənnüma güzgüyə 

baxdım. Üzüm tükün içində itmişdi, sifətim deformasiya olmuşdu: üzüm uzanmış, 

alnım dombalmış, gözlərim çuxura düşmüşdü. Mən oydum - İmranbəy, Bəşərin 

əziz-xələf qohumu. 

- Belə yaxşıdır, - deyə qonaq deyilən adam, güman ki, amerikalı, təmiz 

azərbaycanca, böyür-başıma fırlana-fırlana, məni diqqətlə süzə-süzə dedi. - Onu 

lap qabaqda oturdarıq, birinci cərgədə, bütün dünyaya göstərməliyik ki, bəşəriyyət 

ilkin formasını bəzi yerlərdə saxlayıb, onu əhliləşdirmək lazımdır. Demokratiya da 

elə budur! İlkinlik gözəldir. Ekzellənt! 

Onun bu sözlərindən ürəkləndim və: 

- Ekzellənt! - deyə qeyri-ixtiyari təkrar elədim. 

- Yaxşı, get, təlimatı gözlə! - deyə rəhbər sandığım zəhmli şəxs buyurdu, - bunları 

da qoy cibinə, - dedi və mənə parıltısı göz qamaşdıran döş nişanı və sıp-sığallı, 

ütülü vəsiqə uzatdı, - itirmə, çoxları ona göz dikib... 

Çölə çıxdım və birbaş dəlixanaya gəldim. Yolda əlimi cibimə saldım, sopsoyuq 

döş nişanını sığalladım, əlim isindi... 
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* * * 

 

İmranbəy bağçadakı çinar ağacının altında köhnə-salxaq kresloda oturmuşdu.  

-Salam, dostum, mən gəlmişəm, - dedim və təkrar-təkrar onu salamladım... 

İmranbəy, sanki məni eşitmirdi və iri bərələ gözlərilə harasa uzaqlara baxırdı, 

hərdən də gülümsünürdü. Bəlkə, əsl bəşəriyyətin gizləndiyi yer ordaydı... 

Onun üzü çox məsum idi... Uşaqlıqdakı kimi... 

Bəyim hey!!! - deyə bağırdım. 

 

Restart 

Səhər mən yoxa çıxmışdım...  

 

Finiş 

2010-un sonu - 2012-nin əvvəli. 

 

Kənar adamın dedikləri  

 

Romanın yazılmasından əlli il sonra Bakının mərkəzində İmranbəyin heykəli 

ucalırdı. O, çox vüqarlı və nikbin idi. Altında isə bu sözlər yazılmışdı: 

Vətənpərvər azərbaycanlılardan yadigar. 

 

Son 

Mart 2012 
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