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Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 

virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 66  (25 -  2017) 

  Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci ildə 

maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir 

hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların 

analizi və virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

Kulturoloji layihənin bir hissəsini maliyyələşdirən 

qurumlar 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:  

http://cssn.gov.az/ 

Feysbukda   “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 

virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi 

səhifə:  

https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net  

http://kitabxana.net/
http://cssn.gov.az/
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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə. IV cild 

Müəllif redaktəsində 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  

 Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 
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Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. IV cild. Bakı, 2010. "Gənclik" nəşriyyatı. 282 

səhifə.  

 

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. IV cild. Azərbaycan və çağdaş dünya ədəbiyyatında 

bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu roman-epopeyanı XX 

və XXI əsr Azərbaycan tarixinin - mənəviyyatının ədəbi 

ensiklopediyası da saymaq olar... 

 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə 

 IV cild 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 YYSİB – 2017 
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Т70   Тофиг Хязяр. «Бярдядян эюрцнян дцнйа…» 

Бakı, 282 səh. 2010 

Тофиг Хязярин охуъулара тягдим етдийи 16-ъилддян ибарят 

«Бярдядян эюрцнян дцнйа...» адлы автобиографик романы онун эениш 

охуъу кцтляси иля илк эюрцшцдцр.  

Мцяллиф əsərin ilk hisələrində ССРİ адланан нящянэ бир 

империйанын ейбяъярликлярини, совет - rus забитинин тамащкарлыьыны, 

рцшвятхорлуьуну, юзбашыналыьыны, миллятчилийини вя 18-19 йашлы 

азярбайъанлы ясэярляря гаршы щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб 

охуъуйа эюстярир. Əsərin davamı əslində qəhrəmanın və XX əsr 

Azərbaycanın canlı ədəbi salnaməsidir... 

Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, Терп, 

Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш Хяляфлиляр тай-

фасынын ермяни дашнакларына гаршы апардыглары сону эюрцнмяйян 

мцбаризясиндян də эениш бящс едилир. 

qrifli nəşr 

 

                                                c Tofiq Xəzər 
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Məşğələlər 

 

Atam buraxılış imtahanlarına və instituta mükəmməl 

hazırlaşmağım üçün mənə əlavə müəllimlər tutmuşdu. 

Fizika və riyaziyyatdan Raquf müəllimi, kimyadan isə 

Fizzə müəlliməni. 

Bizimlə bu müəllimlər dərsdən sonra xüsusi vaxtlarda 

məşğul olurdu. Mənimlə - ötən il  instituta qəbul ola 

bilməyib geri qayıdan qonşumuz, uşaqlıq dostum Vaqif 

Baharoğlu, Tahir Ağayev, Xa sinif şagirdlərindən Məhər- 

rəm, Aydın, dəllək Çərkəzin oğlu Səfər və şəhər 3 nömrəli 

orta məktəbdən isə Sara və Vəli adlı şagirdlər əlavə 

məşğələyə gəlirdi.  

Fizika və riyaziyyat fənnlərini Raquf müəlli- min fizika 

lobaratoriyasında keçirdik. Vaqiflə məndən başqa heç kim 

dərs oxumurdu... 

      Kimya fənnini isə şəhər 6 nömrəli orta məktəbin kimya 

lobaratoriyasında keçirdik - Vaqif Baharoğlu, mən və bir 

də adını bu günə qədər bilmədiyim bir qız. 
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Bir gün məşğələdə Fizzə müəlliməni yaman kədərli 

gördük.   

O danışmırdı. Bizə bir neçə “kimyəvi reaksiya” verib, 

qəmli - qəmli yavaşca, bir az da kövrəlmiş kimi, lap az 

qala pıçıltıyla dedi:  

- Mənim başım ağrıyır,siz bu reaksiyaları həll edin.  

Biz üçümüz də bir-birimizdən köçürməmək üçün bir 

parta aralı oturmuşduq.  

Reaksiyaları həll eləməyə başladıq. Bir qədər keçdi. 

Mən hamıdan tez qurtardım. Sonra başımı qaldırıb, hazır 

olduğumu bildirmək üçün Fizzə müəlliməyə baxdım.  

Onun 27-30 yaşı olardı. Qarayanız olsa da göyçək idi. 

Yumru sifəti, işıqlı gözləri, xoşagələn çöhrəsi vardı. Qara, 

uzun hörüklərini arxadan toplayıb yığardı. Qabarıq sinəsi 

ilk baxışdan nəzəri cəlb edərdi. Düz, biçimli, ətli qılçaları 

vardı. Boyu da hündür idi. Həmişə də təmiz və səliqəli 

geyinərdi.  

O, əlləri ilə başını tutub, stola dirsəklən-mişdi.  

Mən istədim dillənəm ki, qurtarmışam. Birdən gördüm 

onun yanaqlarından yumru, pa-rıltılı, iri yaş gilələndi. Bir, 

iki ... sonra bu gilələr çoxaldı. Elə bil bu gilələr bir-birini 

qovmağa başladı...  
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Mən dərhal Vaqifə baxdım. O da bu səhnəni görürdü 

və təəccüblə mənə tərəf çöndü. Biz bir-birimizə göz 

elədik, çaşmışdıq.  

Fizzə müəllimə dəsmal çıxarıb, üzünü əlləri ilə qapadı 

və özünü güclə ələ alıb:  

- Durun gedin!.. Mən xəstəyəm... – dedi. 

Biz sakitcə ayağa qalxdıq. Dəftərlərimizi yığışdırıb, 

sinifdən çıxdıq.  

O adını bilmədiyim qız sonradan nə fikirləş- disə, sinfə 

qayıtdı. Bir neçə gün sonra o qız bizə dedi ki, Fizzə 

müəlliməni qardaşları könlü olmadığı bir oğlana zorla ərə 

verib, özüdə qonşu   rayona... 

O gündən sonra kimya məşğələsinə gedə bilmədik... 

Bir axşam Tahir və Aydınla riyaziyyat məşğələsindən 

çıxmışdıq. Məşğələ qurtaranda nədənsə sevinirdik. Tahir 

az qala sevincindən lap qanad çalıb uçurdu. Yolda mən 

onlara dedim: 

- Görəsən müəllim niyə bizə bu kəsr 

əməliyyatlarından bu qədər çox öyrədir? Yəni dünyada 

kəsrlərin toplanmasını, çıxılmasını bilməyən şagird var? 
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Tahir mənə təəccüblə baxıb, ürəkdən bir şaqqanaq 

çəkib güldü və uzun sağ əlini,  büküb qaldırdığı dizinə 

döyəcləyə-döyəcləyə qışqırdı. 

- Elə biri mən! Yalan deyənin anasını... Raquf müəllim 

min dəfə də desə, ömründə bu kəsr məsələsi ağlıma 

batan şey deyil. 

Mən heyrətlə onun üzünə baxanda gördüm ki, vallah 

lap ürəkdən, özüdə doğrudan deyir. 

Aydın da gülüb yeni saldırdığı dörd qızıl dişini 

göstərərək ona qoşuldu:  

- Sən öl, mən vurma-bölməni dumanlı olsa da başa 

düşürəm,bu toplama, çıxma zəhrimar beynimə girmir 

ki,girmir...  

Nə qədər güldük! 

Ancaq bu mənə yenə də sirr olaraq qaldı. Axı necə 

ola bilər ki, onuncu sinifdə oxuyan şagirdlər hələ də bu 

kəsr əməliyyatını dərk edə bilmir?  

Ən maraqlı məşğələmiz fizika laboratoriya-sında 

olurdu.  

Fizikadan!  

Birincisi ona görə ki, bu məşğələyə gələn çox idi. 

Hamısı da məktəbin ən dəcəl, ərköyün uşaqları!  
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İkincisi ona görə ki, Raquf müəllim çox tələbkarlıq 

edir, sakitliyi çox sevirdi. Bu uşaqların təbiəti isə bunun 

əksinəydi.  

Üçüncüsü, hamıda Raquf müəllimin sərtliyinə qarşı 

arxayınlıq yaranmışdı. Bilirdik ki, bu məşğələlər əlavədir, 

rəsmi deyil...  

Mən və Vaqif Baharoğlu qonşu həyətlərdə böyüyüb 

boya başa çatdığımızdan bir-birimizin təbiətinə yaxından 

bələd idik.  

Sarı Vəli, Məhərrəm Qurbanov, Dəllək Çərkəzin oğlu 

Səfərin isə xasiyyətlərini bilmirdik. Eləcə də onlar 

bizimkini. Odur ki, burada çox təzadlar baş verirdi. Və adi 

bir hadisə bizdə sonsuz maraq hissi oyadır, gizli gülüş 

hissləri doğurur və hər bir yeni xarakterin, səsin, sifətdəki 

adi bir dəyişikliyin yaratdığı mimikadan biz dayana bilmir, 

bir-birimizə qısılıb, içimizdə gülməkdən uğunurduq.  

...Bir gün eşitdim ki, səninlə də fizikadan əlavə məşğul 

olurlar, əzizim.  

Düzü yaman sevindim.  

Məktəbə gələndə də, gedəndə də, bütün 6 saat dərs 

vaxtında da, hələ axşamlar küçədə də görüşməyimizə 

baxmayaraq yenə sənin üçün darıxırdım... 
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İndi bu xəbərə çox sevindim və tənəffüsdə sənə 

yanaşıb, tələm-tələsik dedim:  

- Məşğələyə gəlirsən, məndən də gizlədirsən! 

Sən güldün, heç nə demədin.  

Məşğələnin hansı günlər, saat neçədə olduğunu 

soruşdum. 

Sən gülə-gülə başını bulayıb, yenə dillənmədin.  

Əl çəkmədim.  

Sən isə dinmir, gözlərinlə gülür,yanaqların  qızarır, elə 

hey başını bulayırdın. Axırda birdən dedin:  

- Neynirsən? 

Özümdən asılı olmayaraq:  

- Məşğələyə səninlə birlikdə gedəcəyəm! – dedim və 

doğrusu bu sözümdən özüm də bir az qorxdum.  

Sən isə mənim bu sözümdən heç tutulmadın, əzizim. 

Bunu çöhrəndəki ifadədən hiss elədim... 

Yenə elə hey gülür və elə bil məni beləcə cırnatmaq 

istəyirdin...  
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Axırda məni lap dəli eləmək istəyirmiş kimi inadla 

dedin:  

- Lazım deyil, tək gedəcəyəm.  

Bu sözdən hirsləndim və incimiş kimi, ancaq 

qətiyyətlə: 

- Eybi yoxdur! Demirsən heç demə, özüm öyrənərəm! 

– dedim. 

Sən yenə dinmədin, gülümsündün və biz ayrıldıq.  

... Bir gün riyaziyyat fənnindən məşğələyə getmişdim. 

Saat 15:30-da başlamalı idi. Yarım saat tez gəlmişdim.  

Məktəbdə sakitlik idi.  

    «П» şəкlində tikilmiş məktəbimizin həyətinin düz 

оrtasında Hüsü Hacıyevin heykəli qoyulmuşdu. Quşların 

nəcisiylə baş və çiyinləri bulaşmış hеykəlin yan-yörəsində 

və ikimərtəbəli binanın köhnəlmiş damında çoxlu 

qaranquşlar, sərçələr və göyərçinlər vardı. 

Binanın üstünün şiferlərinin qırılmış yerlərindən 

içəridə çoxlu yuva qurmuş bu quşlar elə sərbəst, elə sakit 

qurdalanırdılar ki… 

Məktəbimizin yan-yörəsində ucalan iri gövdəli Xan 

çinar, küknar və eldar şamı ağaclarının dа ara budaqları 

bu quşların yuvasıyla dolu olardı… 
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Hərdən dəcəl oğlanlar böyük tənəffüslərdə 

müəllimlərin gözündən yayınaraq bu ağaclara dırmaşar, 

ana quşu yuvasından hürküdərək qovardılar. Bu vaxt ana 

quş hikkəsindən qanad çalaraq yuvanın ətrafında dövrə 

vurar, qəribə səslər çıxarardı. Caynaqlarını, qanadlarını 

ağacın hündür budaqlarına çırpan ana quş balalarını xilas 

etməyə çalışardı. Dərhal bu səsə erkək quş da özünü 

yetirər, qəzəblə özünü ora–bura vurardı. Yuvadakı quş 

yumurtalarını və bəzən də yumurtadan yeni çıxan tüksüz 

ətcə balaları ələ keçirən dəcəl oğlanlar sevinclə ora-bura 

qaçışar, yerdə qalan məktəb uşaqları da maraqla onların 

arxasınca tökülüşərdi.  

Sinfin qızları isə dəcəl oğlanların əlindən bu 

tüksüz, sarı dimdikli ətcə balaları alar, cib dəsmallarına 

büküb əzizləyər, dimdiyindən, tüksüz baş-gözündən öpər, 

ovuclarında zorla su içirdər və sarı dimdiyinin arasından 

boğazına xırda çörək tikəsi dürtərdilər ki, ac qalıb 

ölməsinlər. Beləcə birdə baxardılar ki, tüksüz ətcə canları 

isti olsa da, qorxudan titrəyərək cikkildəyib aman diləyən 

bu balaca  quşlar elə əllərindəcə ölüb...  

Müəllimlər bu işin günah olduğunu il boyu 

söyləsələr də, dəcəl oğlanlar dinc oturmaz, içərisində 

ölmüş balalar olan yumurtaları, bəzən də lax çıxan 

yumurtaları ciblərinə yığıb sinfə gətirər, dərs vaxtı o qədər 

partada vurnuxardılar ki, ciblərindəki yumurtaları unudar 

və bu yumurtalar pencək qarışıq partaya dəydikcə sınar 
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və sinfi pis qoxu bürüyərdi. Dərhal müəllimlər bu qoxunu 

hiss edər, partaların arasıyla gəzişib diqqətlə hamını 

nəzərdən keçirər, müqəssir uşağı axtarardılar.  

Və sonda tapardılar da!  

O günü o dəcəl oğlanlar yağlı qapazlar yeyərdi... 

...Hərdən dəhlizdə tək-tük şagirdlər, xadimələr və 

valideynlər görünürdü.  

Birinci mərtəbənin idman zalının qarşısında 

pəncərəyə söykənib, kitab oxuyurdum. Məktəbin mərkəzi, 

giriş taxta qapısı açıldı və mən səsə kitabdan ayrılıb, 

qapıya baxdım.  

Bu vaxt yaylı qapı yavaşca örtüldü və sən əzizim, içəri 

girdin. Əlində bir dəftər,bir də kitab vardı...  

Sən məni görən kimi gülümsündün. Mən əvvəl 

duruxdum və dərhal sənə tərəf irəliləyib, gülə-gülə dedim:  

- Hə!  
Demək bir məşğələ günün bu gündür!  

Saatını da, gününü də bərkdən təkrar elədim.  

Sən yenə güldün, ancaq dinmədin, əzizim. 
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Sənin də məşğələnə hələ bir az vaxt qalmışdı. 

Dəhlizdə söhbət edə-edə başladıq o baş-bu başa 

gəzişməyə.  

Divarlara baxırdıq. Əhənglə ağardılmış hündür 

divarlardan görkəmli fiziklərin, bioloqların, astronomların, 

kimyaçıların, sosializm, kommunizm sistemi banilərinin 

böyük şüşəli çərçivələrdə portretləri asılmışdı.  

Nyutonun, Mendeleyevin,Miçurinin, Paskalın, 

Darvinin, Arximedin portretləriylə yanaşı böyük 

siyasətçilər olan Leninin keçi saqqallı, Karl Marksın, 

Fridrix Engelsin isə uzun saqqalı şəkillərinə xeyli tamaşa 

elədik. 

Sanki bizim sözümüz qurtarmışdı.  

Hələ bu günə kimi bu portretlərə, divar qəzetinə belə 

diqqətlə baxmamışdıq. 

Məktəbimizin əlaçı oxuyan uşaqlarının da fotoşəkilləri 

asılan lövhənin qarşısında dayanıb xeyli tamaşa elədik. 

... Zəng vuruldu. 

Sən biologiya fənnindən məşğələyə getdin, əzizim, 

mən isə riyaziyyat məşğələmə  getmə- 

dim. Səni gözlədim ki, görüm neçə saat məşğələdə 

olursan... Nə vaxt evə gedəcəksən...  
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Sən qayıdanda düz iki saatdan çox vaxt keçmişdi. 

Məni görən kimi dedin:  

- Sənin məşğələn çoxdan qurtarıb? 

Dinmədim:  

- Gəl gedək,– dedim.  

... O gündən sonra hər gün məktəbə gəlib, məşğələ 

saatlarını tam öyrənmək üçün səni gözləyirdim. 

Və bir gün möcüzə baş verdi... 

Saat 15:10 idi. Məktəbdə öz məşğələm yo- 

xuydu.  

Səni gözləyirdim, əzizim!  

Birdən gördüm ki, qonşumuz Pəri xalanın əmisi qızı – 

kitabxanaçı qız ikinci mərtəbənin açıq pəncərəsindən 

həyəcanla məni çağırır.  

Pilləkənlərdən qaça-qaça yuxarı qalxdım.  

O, salamsız-kəlamsız, mənimlə görüşmə-miş, 

həyəcanla tələsə-tələsə, birnəfəsə dedi: 

- Tofiq, sən Allah, tez yüyür, bizə get. Ya-dımdan 

çıxıb, mətbəxdə qaz sobasının üstün- də qazanda 
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“yemək”, qazı açıq qoyub gəlmi- şəm. Mətbəxin açarı 

açıq artırmada, xalatımın cibindədir. Həyətin qapısı 

arxadan bağlıdır. Mən məktəbə qonşunun həyətindən 

keçib gəlmişəm.  

Xuramangilə get! 

...Sizə getməyimi deyirdi əzizim! 

İlahi, bu sözdən sonra bütün danışılanlar mənə elə bil 

yuxu kimi göründü. O hələ də danışırdı: 

- Onların həyətindən bizə ara qapı var. Oradan bizə 

keçərsən. Tez ol,qaç, ev yanar... 

Mən daha heç nə gözləmədən, soruşma-dan güllə 

kimi götürüldüm.  

Hər şey gün kimi aydın idi. Sizə gedəcək- 

dim. 

Ömrümdə ilk dəfə!  

Sevincdən məktəbin pilləkənlərini və bütün yol boyu 

quş kimi uçurdum. Hava isti idi. Yaz günüydü... 

Nə yolda qabağıma çıxanları görürdüm, nə çiçək açan 

ağacları, nə də ağaclarda şən-şən oynaşan, cikkildəşən 

bəxtəvər boz sərçələri! 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Uçurdum vallah... 

Məktəbdən düz sizin qapınıza qədər birnə-fəsə 

qaçdım.  

Həm sevincdən, həm həyəcandan, həm qaçdığımdan, 

həm də havanın istisindən ya-naqlarım od tutub yanırdı.  

Saçlarım dağılmış, keyfiyyətsiz məktəb köynəyimin 

düymələri qırılan qırılmış, qalanları açılmışdı... 

Əvvəl ürəkli gəlmişdimsədə, qapının ağ-zında bir an 

dayandım, nədənsə duruxdum, qapını döyməyə tərəddüd 

etdim.  

Bilmirəm bu nə hiss idi! 

Bu nə tərəddüd idi... 

Utanırdımmı? 

Bəlkə sevincdən özümü itirmişdim,bilmirəm.Nə hikmət 

gizlənirdi görəsən bu hisslərdə? 

Hələ də tərəddüd edirdim. Əlimlə saçımı daradım. 

Köynəyimin açılan düymələrini bağladım. Yenə qapını 

döyməyə ürək eləmədim. 

Birdən bizimlə bir sinifdə oxuyan, həm də qapıbir 

qonşunuz olan Tariyelin balaca qardaşı Muradı öz 
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qapılarının ağzında oynayan gördüm. Köynəkdə olsa da 

əynində tumanı yoxuydu... 

 Çağırdım.  

Nə qədər elədimsə, o da gəlib qapını döy- mədi. 

Axırda əlacsız qalıb, Muradı qovdum. 

Özüm əlimə daş alıb, ürəyim çırpına-çırpı- na, 

nəfəsimi belə dərmədən, cəsarətlə bir neçə dəfə qapını 

döydüm...  

Sonra elə bil ürəyim dayanacaqdı. Səssizlik idi. 

Gözlədim. 

Birdən bu səssizlikdə ürəyim necə şiddətlə vurdusa, 

səsi qulaqlarımda guppuldadı... 

Bu vaxt arxadan qapı lap yavaşca tərpəndi, sonra  

cəftəsi çəkildi və açıldı. 

O idi! 

Məni görən kimi diksindi! 

Özündən asılı olmayaraq qıpqırmızı yanaq-larının 

kənarı sürətlə ağardı. Əlini ürəyinin üs-tünə qoydu, yarım 

addım geri çəkildi və qeyri-ixtiyari ağzından bismillah, 

bismillah sözü çıx- 

dı.  
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Və birdən də elə bil özünə gəldi.  

Sifəti allandı:  

- Qorxdum, – dedi.  

Bu qorxdum kəlməsini lap pıçıltıyla dedi. 

Mən hələ də heyrətlə onun üzünə baxırdım. Nə olub? - 

soruşdun əzizim. 

Bu vaxt elə bil yuxudan ayıldım.  

Həyəcan dolu səslə, elə bil boğula-boğula dedim: 

- Evinizdə kim var? 

- Neynirsən, nə lazımdır? – təəccüblə so- 

ruşdun. 

- Pəri xalagilə buradan yol var? 

Bir az toxtamış kimi olub: 

- Hə,– dedin.  

- Küçədən... o üzdən... və arxadan qapıları bağlıdır. 

Sizin həyətdən keçmək olar? 

O dinmədi...  
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Bu vaxt elə bil onu gur yanan bir tonqala atmışdılar. 

Alovun içərisindəydi. Ev xalatı da qırmızı, alov rəngində 

olduğundan elə alov ki-mi də qırmızı boyanmışdı...  

Əli ilə qapını göstərdi.  

Bir-iki addım arxaya çəkildi, başı ilə razılıq verdi ki, 

keçə bilərəm! Bu vaxt onun azca, lap azca qan-qırmızı 

dodaqları tərpəndi... 

İçəri keçdim.  

Bizdən iyirmi-otuz addım aralıda evlərinin pilləkəninin 

qarşısında onun anası dayanmış- dı. O sakit-sakit bizə 

tamaşa edir, ancaq yerindən tərpənmirdi... 

Xuramanın əli ilə göstərdiyi istiqamətə gedib, ara 

qapını açdım.  

O, arxamca gəlmədi.  

Mən Pəri xalagilin həyətinə keçdim və tələsik 

addımlarla açıq artırmaya çıxdım. Əvvəlcə xalatı 

axtardım. Ürəyim indi bərk-bərk döyünsədə bir az özümə 

gəldim.  

Sakitləşmişdim... 

Evdə xoş bir lal sükut və bu sükutun özün-dən doğan 

sükut səsi, xaotik sükut xışıltısı hökm sürürdü.Həyətdə isə 
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elə bil bütün ağac- lar, güllər, çiçəklər mənə baxıb 

pıçıldaşırdı... 

Mən xalatın cibindən açarı çıxaranda  anan Sərəngül 

xala gəldi əzizim. Mehriban-mehriban, həlim, sakit bir 

səslə:  

- Nə olub, ay bala? – soruşdu.  

Mənim bütün həyəcanım qəflətən nədənsə ötdü... və 

çox sərbəst, laqeyd, tələsmədən de-dim: 

- Yadından çıxıb qız qazı açıq qoyub ge-dib. Qazan 

da mətbəx sobasının üstündə, içində də yemək... 

Arvad bu sözdən diksinən kimi oldu. Rəngi dəyişdi və 

açarı məndən alıb, qızın qarasına deyinə-deyinə qapını 

açdı.  

Mətbəxi yanıq iyi və tüstü bürümüşdü.  

Mən tez pəncərəni açdım. O, cəld qazı söndürdü.  

Dəsmalla pıqqıldayan qazanın qapağını götürdü. 

Qazan da, yemək də tamam yanıb qaralmışdı.  

Mən bu bəstəboy arvada diqqətlə baxdım. Əsil kübar 

ev qadınları kimi saçları xınalı, narıncı-qırmızı rəngdə idi. 

Mətbəx sobasını, qazanı yerbəyer elədi və mən 

birdən nə fikirləşdimsə:  
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- Daha mən gedim, – dedim və həyətə doğ-ru 

yönəldim. 

Arvad: 

      - Hə, sən get bala yaxşı ki, vaxtında gəlmi- sən. Bu 

qız elə bil keflidi, – deyib onun qara- sınca deyindi... 

      Əzizim həyətdən sizə  keçib addımlarımı 

yavaşıtdımsa da, öz-özümə, nədənsə, sanki harasa 

tələsirdim... 

Sizin qapınızı açıb küçəmizə çıxanda çönüb arxaya 

baxdım.  

Sən qollarını sinəndə çarpazlayıb, pilləkən-lərin 

yanında arxamca baxırdın. Diqqətlə, lal həsrətlə, sirli-sirli 

baxırdın.  

Gülümsəyirdin...  

Özü də qıpqırmızı idin, əzizim!  

Qapını örtüb, çölə çıxanda elə bildim ki, ha-vasızlığa 

düşmüşəm. Bir müddət hara gedəcə-yimi də 

unutmuşdum... 

Ancaq bu vaxt dumanlı şəkildə dərk edir- dim ki, 

mənə nəsə bəxtəvərlik üz verib. Xoş- bəxtəm... nəyə 

görəsə ... 
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Həmin vaxt qayıdıb, evə gəldim. 

Məktəbə qayıtmadım...  

Axşamtərəfi Yevlaxdan yaxın qohumumuz gəlmişdi. 

Atamın dayısı Təhməz kişinin oğlu Səməd.  

Məndən iki yaş kiçik idi. Bugünkü hadisə-dən sonra 

ürəyim partlayırdı. İlk dəfə ürəyimi Səmədə açdım. 

Söhbət eləyə-eləyə küçədə bir xeyli var-gəl elədik. 

İstəyirdim Səməd də səni görsün.  

Ancaq sən görünmürdün.  

Əzizim, axırda şəhərə getməyi qərara aldıq. Pəri 

xalagilin döngəsini yenicə dönmüş- dük ki, gördüm 

gəlirsən.  

Şəhər tərəfdən – şəhər hamamından!  

Başını yaşlı arvadlar kimi çalmışdın.  

Hələ mən ömrümdə səni belə görməmiş-dim.  

Bütün rəngin çəhrayı idi. Başını altdan ağla çalıb, 

üstündən şalla bağlamışdın.  

Mən təəccübdən quruyub qaldım. Rəngim ağarmış, 

heyrətlə sənə baxırdım.  
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Sən,bir neçə addım qalmış məni gördün və özünü 

necə itirdinsə, dərhal yerişin dəyişdi.  

Çəhrayı sifətin alışdı və gülümsünə-gü-lümsünə lap 

azacıq dodaqlarını tərpədib mənə salam verdin. Mən də 

salamı az qala pıçıltıyla aldım.  

Çünki acgözlüklə sənə baxırdım. 

Salam vermək maraqlı deyildi... 

Ötüb keçən kimi səni gizlincə Səmədə göstərərək 

fərəhlə, bir az da öyünərək gizlincə dedim: 

- Bax,Xuraman bu qızdır! 

Səməd güldü. 

- Gözəl qızdır, – dedi, - özüdə səni görən kimi gülüb, 

salam verdi. Sən öl, yüz faiz bu qız səni sevir, arxayın ol.  

Onun sözləri ürəyimə yağ kimi yayılır, məni 

qanadlandırırdı... 

Günlər ötür, bu məhəbbət məni dəli eləyir-di. Bütün 

rahatlığım pozulmuş, nə istədiyimi özüm də bilmirdim...  

Nə gecəm vardı, nə də gündüzüm. “Leyli və Məcnun”, 

“Romeo və Culyetta”, “Gənc Verterin iztirabları” əsərlərini 

oxuyur, gecələr xəyali dünyamda nələr etmirdim!  
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Bu gün özüm üçün bir həqiqəti dərk elədim: Mən artıq 

həyatda addımlamağı bacarmırdım. 

Mən ya göylərdə uçuram, ya da yoxam! 

Mən səni ilahi bir sevgiylə sevirəm əzizim! Bunu mənə 

göylər bəxş edib... 

İnsan necə yaşaya-yaşaya yanarmış!  

Bütün günü bir yerdə olsaq da, aramızda qarşılıqlı 

anlaşma, məhəbbət olsa da, görən nəydi məni belə 

yandıran?  

Hələ Allah göstərməsin hicran, əbədi ayrılıq olsaydı, 

mən neyləyərdim?  

Eh... həyat bizi öz axarına alıb aparırdı...  

... Vaqif Baharoğluna ürəyimi açdım.  

İlk bərdəliyə ilk etirafımı elədim!  

O, başını aşağı salıb, kədər qarışıq bir səs-lə:  

- Bilirəm, mən çoxdan duymuşam bu işi, – dedi. 

Onun səsində mücərrədlik,  bir məyusluq, qeyri-

müəyyənlik, həsəd hissi duyulurdu. Gö- rünür nə 

çəkdiyimi hiss edirdi... ya da...bəlkə onun da könlündən 

nəsə keçirmiş?.. 
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Coğrafiya kabinetində 

 

         Sevda mənə deyəndə ki: 

- Xuramanla İmmi tənəffüsdə komsomol otağı- na gedib 

və Süleyman da orada olub...  

Elə bil məktəb başıma uçdu!  

Hiddətimdən gözlərim dumanlandı. Özümdən 

ixtiyarsız:  

- Ola bilməz! – qışqırdım.  

Sonra Sevda nə dedisə nə eşidə, nə də onun 

qarşımda duran varlığını duya bildim. Elə bil dəli 

olurdum... havalanırdım... 
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...Coğrafiya kabinetində Xanım müəl - limə 

həndəsə dərsi keçirdi. Onlar adətləri üzrə məndən bir 

parta qabaqda oturmuşdu. Ürəyim sıxılır, nə edəcəyimi 

bilmirdim...  

Haradansa, birdən ağlıma gəldi ki, bəlkə onu “ora” 

İmmi aparıb? Və bu fikirə elə ciddi inandım ki!  

Sevincək ürəyimdə: Xuraman ömründə ora 

getməzdi axı – fikirləşdim. Bəs İmmi onu niyə aparıb ora? 

O bilmir ki, Süleyman da Xuramanı istəyir?  

Bu fikir məni içimdən didməyə başladı.  

Öz-ozümə birdən necə qəzəbləndimsə, 

əsəblərimin hikkəsini soyutduğum əlimdəki qə- ləmi sıxa-

sıxa, başladım arxadan İmminin kürəyinə döyəcləməyə. 

Yazıq qız elə bildi, yenə şıltaqlıq edi- rəm. Ancaq 

qələm kürəyinə bərk dəyəndə əvvəl çönüb mənə 

təəccüblə baxdı, sonra görünür sifətimdə, rəngimdə nə 
hiss elədisə, üzümə heyrətlə baxmağa başladı və mən bu 

an onu lap incitmək, yandırmaq, ürəyimi soyut- maq üçün 

dalbadal, kobud, nalayiq sözlər de- dim. O özünü 

itirmişdi...  

Bir an sonra bərk təhqir olunduğunu dərk edərək, 

qəflətən başını partaya söykədi və  kürəyinin aramla 

qalxıb-enməsindən hiss elədim ki, səssizcə ağlayır...  
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Sən əvvəl mənə təəccüblə, sonra təş- vişlə və 

sonda lap heyrətlə baxdın, əzizim! Sonra da “nə isə” hiss 

eləyib, gördün ki, bərk dolmuşam, məndə söz var, sirr 

var, nəsə olub, odur ki, dinmədin. 

Dərhal qıpqırmızı yanaqlarının kənarı ağardı, yarı 

heyfsilənən,yarı peşman, yarı da təəccüb dolu üzünü 

məndən çevirdin...  

Artıq İmmi içini çəkə-çəkə ağlayır, sus- maq 

bilmirdi.  

Axırda yan-yörədəki uşaqlar da bunu hiss elədi. O 

hönkürüb ağlayanda sinifə pıçhapıç düşdü. Ancaq heç 

kim bilmirdi ki, İmmi niyə ağlayır. Xuraman dözməyib, 

müəlli- mədən icazə istədi ki, onu bayıra çıxartsın. Xanım 

müəllimə rəngi qaçmış soruşdu. 

- O qıza nə olub? 

Heç kim dillənmədi. Mən də dillənmə- 

dim... 

Sən onun qolundan tutub sinifdən çı- xartdın 

əzizim... 

... Bir az keçmiş qapı açıldı. Və direktorun katibəsi 

qapıda görünüb tanış cır səsiylə: 

Babayev!-deyən kimi dərhal ayağa qalx- 
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dım. 

   Hər şey aydın idi. Direktora məni satıblar! 

... İçəridə Xuraman, İmmi, bir də mən idim.  

İmmi hıçqıra-hıçqıra, güclə:  

- Bilmirəm, niyə mənə söydü, – deyib, yenidən 

ağlamağa başladı. 

O yaman dolmuş, həm də direktorun kabinetində 

ilk dəfə olduğundan bizim əvvəlki dostluğumuzu sanki 

unudub, məndən belə açıq - aşkar şikayət edir, özü də 

kövrəldiyindən ağlayırdı. 

Yazıq həm də ürək dolusu ağlayırdı... 

Direktor acıqlı-acıqlı məndən soruşdu:  

- Niyə bu qıza söymüsən ?  

Dinmədim. Başımı aşağı salıb, hiddə - timdən 

dodaqlarımı gəmirir, əllərimi arxada birləşdirib, 

barmaqlarımla bir-birini əzirdim. 

- Bəlkə söyməmisən? 

Dillənmədim yenə. Direktor birdən çö- nüb 

Xuramandan soruşdu:  
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-Bu söyüb qıza?  

Sən yenə qızarmışdın. Yaman həyəcanlı idin! Axı 

İmmi sənin ən yaxın rəfiqəndi...  

Sən, direktorun sözündən diksinən kimi 

oldun,qızara-qızara başını aşağı dikdin. Sən nə mənə, nə 

İmmiyə, nə də direktora baxa bi - lirdin. 

Onun susması, qızarması hər şeyi elə aydın 

bildirirdi ki! 

Direktor dərhal həqqiqəti başa düşdü...  

O gün üstümə qışqırdı, məni danladı, qulağımı 

bərkdən burub çəkdi, “töhmət” də verdi: 

- Tərbiyəsiz! – də dedi. 

... Sonra iki dərs danışmadıq. 

Mən onlardan, onlar da məndən inci- mişdi. Evə 

gedəndə də səninlə getmədim əzizim. Fikirləşdim ki, 

gərək sən onu qoyma- yaydın direktora şikayət etsin. 

Səndən  ona görə incimişdim! 

... Səhəri sinifdə onlardan aralı, arxa par- tada 

oturdum. 
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Müəllim məni cəbrdən dərs danışmağa çağırdı. 

Hiddətimdən, acığımdan bildiyim dərsi də durub 

danışmadım.  

Axı küsmüşdüm, incimişdim səndən! 

Sən yaman fikirli idin, əzizim. 

Mən ayağa durub, bilmirəm ... deyəndə çevrilib, 

oğrun-oğrun sənin üzünə baxdım. Baxışlarımız bir anlıq 

qarşılaşdı...  

Sənin incik baxışlarınla çəhrayı rəngin necə təzad 

təşkil eləyirdi!  

Sanki baxışların deyirdi: 

- Dərsi bilməməkdə təzə çıxdı?!  

Sonra sən elə bil kirpiklərini qapayıb başını aşağı 

salmaqla, dərindən köks ötür -məyinlə, məni məzəmmət 

edir, məni utandır- maq istəyirdin... 

Ancaq  bilmirdin sizdən niyə küsmüşəm!  

Evə gedəndə sənsiz gedəcəyimi hiss eləyib, 

soyuq, incik baxışlarla üzümə baxa-baxa, az qala 

pıçıltıyla:  

- Məni də gözlə... – dedin. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Dinmədim.  

Yavaş-yavaş yanaşı gedirdik...  

İkimiz də susmuşduq!  

Sükutu yenə sən pozdun. Sakit, aramla  soruşdun: 

- İmmiylə niyə dalaşdın? 

Cavab vermədim, bir an sonra isə hid- dətlə, 

kinayə ilə dedim: 

- Direktora məni kim satdı? 
O elə bil hər şeyi anladı, tutqun çöhrəsi açıldı və 

dərhal dedi:  

- Biz demədik, çölə çıxanda direktor özü gördü 

bizi... 

Onlar məni satmayıblar!  

İlahi mən nə bəxtəvərəm! 

Hər şey su kimi aydın oldu. Sevinc hissi içimi 

bürüdü, küskün, incik baxışlarım yoxa çıxdı, ürəyim 

toxtadı.  

Çönüb ürək dolusu sənə baxdım, əzi- 

zim.  
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Yavaş-yavaş, yerə baxa-baxa yanımda 

addımlayırdın.   

Ancaq fikirli idin,  yanaqların allanmışdı.  

Həvva xalayla əri Məhərrəm kişinin işlədiyi köhnə 

univermağın qabağından keçir- dik. Küçədəki izdihamı 

sanki görmürdük. Əli- mizdə çanta, öz qayğılarımızla 

yaşayırdıq. 

Hər ikimiz susmuşduq. Qoşa, sakit addımlayırdıq. 

Sən yenə sükutu pozdun:  

- İmmiylə niyə dalaşdın? 

İstədim deyəm ki, bəs sən niyə komso - mol 

otağına getmisən? Bax, ona görə dalaş -  dım.  

Sən gedirdin, barı o qoymayaydı! 

 Ancaq belə deyə bilmədim, nədənsə cürətim 

çatmadı, yenə susdum.  

Bu dəfə bir az iti və acıqlı-acıqlı dedin: 

- Qızlar ... deyir ki, mənim üstümdə olub, düzdür? 

Hələ bu vaxta qədər sən mənimlə belə açıq, belə 

acıqlı danışmamışdın əzizim. 
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Bu acığı, bu ittihamı, səsindən duyur- dum. Bu 

sözlərdən elə tutuldum, elə tutuldum ki...  

Artıq mühakimə edirdin! 

İçimdə baş qaldıran güclü bir hiss məni boğdu, 

ürəyimi deşən  bu sözləri nədənsə qoy- madı deyəm... bu 

vaxt rəngim ağarmış, dodaq- alrımın qanı qaçmışdı. 

Dərindən köks ötürüb yenə susdum.  

Sən, birdən acı-acı mənə baxıb, hiddət- lə dedin:  

-Bilirsən...məni məktəbdə biabır eləyir- sən, 

xəbərin var? 

Boğazım qurudu, və tez üzümü yana çevirdim.Elə 

bil bütün bədənim isindi ... 

 Ürəyim necə çırpındı!  

Səndə də hikkə olarmış!!!  

Bax, hələ bu günə kimi bunu duyma- mışdım, 

bunu dərk eləməmişdim...  

Birdən qəzəblə dedim:  

-Komsomol otağına niyə getmişdiniz?!  

O nəsə anlayıb, rəngi qaçmış:  
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-Ora haradır bəyəm? 

Bir az səsimi yumşaldıb:  

Sən getməzdin o səni aparıb! - dedim. 

Sən yumşaldın...acıqlı – acıqlı: 

- Birincisi, üzvlük haqqı vermək üçün getmişdik, 

ora gedəndə nə olur ki? İkincisi də, özüm getmişəm, o, 

niyə aparır məni? 

Birdən susduq. Elə bil ürəklər boşaldı.  

Sanki göy dəhşətlə guruldayıb qorxunc, vahiməli 

şaqqıltısıyla səmanı yara-yara əngin- liklərə çəkildi. 

Ancaq nədənsə ömrümdə ilk dəfə ola- raq 

ürəyimdə səndən bərk incidim, əzizim...  

Əvvəl məndə sənin sərtliyinə qarşı  nifrətə bənzər 

bir hiss oyandı.  

Sən o vaxt bunu dərk edə bilməzdin... 

Qapınıza çatana qədər daha danış - madıq, 

əzizim. Ayrılanda bir-birimizə heç “sağ ol...” da demədik. 

O gün evdə qərar tuta bilmirdim. İçimdə elə bil 

hava azalmışdı, çatmırdı... 
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...Səhəri dərsə gedəndə tez-tez çevrilib arxaya 

baxırdım...  

Nəhayət, yolda göründün!  

Gördüm gəlirsən, ayaqlarım öz-özünə yavaşıdı. 

Yəqin sənin də ayaqların sözünə baxmırdı!  

- Hə? 

Çatdın mənə...  

Hiss eləyirdim ki, çatmısan, lap çiyin-çiyinə 

gedirik... Guya görmürdüm,istəyirdim əvvəl sən salam 

verəsən , axı mən küsmüş - düm!  

Görünür sən də məni gözləyirdin... Bu vaxt ürəyim 

elə çırpınırdı ki!  

Bir-birimizə baxmadan bir xeyli qoşa addımladıq...  

Elə bil sən məndən yenidən incidin, küsdün və 

qəflətən nə fikirləşdinsə addımlarını yeyinlətdin...  

Mən arxada qaldım.  

Hiss elədim ki, sənə qarşı dikbaşlıq elədim. Əvvəl 

məni peşmançılıq hissi bürüdü. Ancaq özümü sındırmaq 

istəmədim.  
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Arxanca yana-yana baxırdım. Yerişində qəzəb 

vardı sənin...  

Cəmi bir neçə addım aralanmışdın... elə bu vaxt 

qarşıda inək sürüsü göründü.  

Gördüm, qorxub yerişini yavaşıdırsan... Və birdən 

bir inək sürüdən aralanıb,buynuzunu bulaya-bulaya düz 

sənin üstünə gəldi.  

Sən dərhal qorxub, karıxmış, çönüb ürkək 

baxışlarla üzümə baxdın...  

Və mən çığırıb cəsarətlə, cəld özümü çantamla 

inəyin üstünə atdım!  

Dəli inək də hürküb, bizdən uzaqlaşdı.  

Bir neçə an keçdi...  

Bütün inək sürüsü ötüb keçənə qədər qarşında 

dayanıb səni qorudum.  

Çönüb arxaya baxdım, əzizim. Sən mə- nə 

qısılmışdın...  

Daha qorxmurdun!  

Çəhrayı rəngə bürünmüşdün, gülüm-

səyirdin.Təbəssümlə elə gözəl gülümsəyirdin ki! Bu 

təbəssüm, ürəyimdə yaranan bütün kini-küdurəti, kədəri 
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elə bil dumana çevirib göylərə apardı... ürəyimdə elə xoş 

duyğular oyandı ki...  

Biz barışdıq!  

Eh... sənin gözlərinə bu an baxıb, heç 

barışmamaq olardı? Bu vaxt məsum görkəmin- lə, bəstə 

boyunla, kəpənək paltarınla... necə oynaq, nağıl 

baxışlarınla  baxırdın! Duruşunla, çöhrəni bürümüş 

təbəssümünlə, bir an sonra büründüyün çəhrayı rənginlə 

necədə qəşəng idin!  

Anladım ki, Allah niyə insanı bu yer üzü- nə 

göndərib! 

Biz barışdıq.  

- Qorxdun? – soruşdum.  

Gülümsədin, dinmədin...  

Qalan yolu elə məhrəm getdik ki!  

Şirin söhbətlə, sevgi, məhəbbət, nağıl dolu 

baxışlarla...Elə bil heç aramızda inciklik olmamışdı...Bu 

vaxt baxışlarımızda nə qədər məna, nə qədər sirr 

vardı...Di gəl ki, söhbəti - miz elə inəkdən, qoyun-

quzudan gedirdi, xə - yallarımız isə... 

O gün dərsə gecikdik də!  
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Birinci dərsimiz idman dərsiydi. Məktə - bin 

arxasına getdik. Qızlar voleybol, oğlanlar futbol oynayırdı. 

Sən nədənsə qızlara qoşulmadın. Mən isə...qapıçı 

durdum!  

Fərəhdən, sevincdən istəyirdim qanad - lanıb 

göylərə uçam.  

O vaxt toz - torpağın içində ən asan tu – tulan 

topları da vallah,  uçub tuturdum! 

Axı sən uzaqdan mənə baxırdın... 
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 Kimya kabinetində 

         söndö bir ulduz... 

      sən o gün kəpənəyə bənzəyirdin.  

Yeri ağ, üstü tünd mavi rəngli iri yumru xallı, çit donunda!  

Yanaqların yenə də allanmışdı. Baxış - larımız 

qarşılaşdıqca iri, doğma ifadəli gözlərin sanki nəyi isə 

gizlətməyə çalışırdı. Həmişə mənə elə gəlirdi ki, əzizim, 

sənin gözlərində sirli bir nağıl var. Və o nağıl mənə aiddir. 

Qəl- bində gizlətdiyin o isti, pünhan nağılı nədənsə 

duyurdum.  

Özü də gözlərindən! 

Bu istilik, bu şirinlik elə bil ruhumda, qanımda 

hərəkətdə idi. Bu baxışları hər yada salanda indi də 

kövrəlirəm...  

Yadındadı, əzizim? 

O vaxt biz onuncu sinifdə oxuyurduq...  
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Böyük tənəffüs idi. 

Tovuz müəllimə sinfin açarını heç kəsə verməzdi. 

Haradansa tapdığım açarla “Kimya kabinetinin” qapısını 

açdım. Sonra xəlvətcə səni çağırıb bildirdim. Sən də 

sevincək rəfiqən İmmiyə, Sevdaya xəbər verdin və biz  

oğrular kimi otağa səssizcə girib, qapını arxadan açar- la 

bağladıq.  

Hərə öz partasında oturdu. 

Bir qədər ordan-burdan danışdıq. Sonra sən 

“avtomat-karandaş” qələmini çıxarıb, nə isə yazmaq 

qərarına gəldin. Bu qələmi aldığın son bir neçə ayda gah 

mən səndən, gah da sən məndən alıb qaçırırdın. Son 

dəfə demiş- dim ki, bu dəfə qaçırsam, daha verməyəcəm. 

Səndən “əbədi hədiyyə” kimi saxlayacam. Sən isə 

şıltaqlıq edib, bir neçə gün o qələmi məndən gizlətdin. 

İndi isə elə bil qərarını unutmuşdun...  

Sənə yanaşıb, bir dəqiqəlik qələmi istə- dim. 

Gözlərində yenə o gizli ifadə, baxış - larında sirr, ürkək bir 

hərəkətlə dərhal qələmi mənə uzatdın.  

- Aha! – sevinclə qışqırdım, - daha qələmi 

görməyəcəksən! 

Sən əvvəl gülümsündün. Sonra durux - dun... 

Sonra da dedin ki, yox... qaytar qələmi! Mən 
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sevindiyimdən səndən qaçdım. Sən də başladın məni 

qovub tutmağa...  

Mən divar tərəfdən, partaların yanıyla qaçanda 

birdən çiynim pəncərənin açıq gözü- nə toxundu və 

pəncərənin bu gözü qarşısın- dakı gül dibçəyini yerə 

saldı.  

Bax, əsl dəhşət də elə buradan başladı!  

Sən də, mən də əvvəl donub qaldıq... Axı, Tovuz 

müəllimə bunu bilsə, qiyamət qopa- caqdı! Bu, onun ən 

çox sevdiyi gül dibçəyi idi...  

Sən həm qorxmuş, həm də özünü itir- miş halda 

tələsik dibçəyi yerdən qaldırdın.  

Yaman peşman olmuşdun! 

Mən gülün sınan budağını səndən al- dım. Bir 

anlıq çaşqınlıqdan, tərəddüddən son- ra...İmmi 

köməyimizə çatdı:  

- Sınan budağı apar tez dəhlizdə gizlət!  

Sevda da bizə qahmar çıxdı:  

- Tovuz müəllimə bu qədər dibçəklərin içində 

bunun qırıldığını nə biləcək?  
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Sən də razı oldun və mən gülün qırıq budağını, 

yerə tökülən yarpaqları əvvəl qoynu- ma, sonra çantama 

doldurdum. Birdən sən nəsə fikirləşib dedin ki, yox, apar 

həyətdə gizlət. Qoy etibarlı olsun...  

Məktəbin arxasında sınmış budağı, əzil- miş 

yarpaqları torpağa basdırıb, üst-başımı çırpıb,təmizləyib 

qayıtdım. 

Siz sinifdən çıxmışdınız. Qapını gizlincə 

bağladım...  

Uşaqlar böyük tənəffüsdə elə coşqun - luqla ora-

bura qaçır, səs-küy salır, qaynaşırlar ki! 

 Heç bizə fikir verən də olmadı... 

Zəng vuruldu.  

Bəstəboy,qocaman Tovuz müəllimə gö- zündə 

lupa eynəyi adəti üzrə qoltuğunda sinif jurnalı, ağır 

yerişiylə gəlib, qapını açdı. Səs-küylə hərə öz yerini tutdu. 

Əvvəl hamı sakitləşdi, sonra sinfə pıçhapıç düşdü.  

Bircə “Kimya kabinetində’’ aralı oturur - duq. Sən 

lap qabaqda orta cərgədə, mən isə qapı tərəfdən birinci 

cərgədə. 

Tovuz müəllimə yerində əyləşib, jurnalı aça-aça 

burnunun lap ucuna düşən eynəyinin üstündən sinfə 
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diqqətlə göz gəzdirdi. Hamı sakitləşdi. Elə bil qəflətən ona 

dedilər ki, bir dibçəklərə sarı bax...  

O, hansı daxili hissdənsə gözlərini qı- yıb, diqqətlə 

dibçəklərə baxmağa başladı. Bu vaxt qoca və qırışmış 

sifəti elə bil bir az da qırışdı və sonra sanki gözlərinə 

inanmadı. Ağ böyüdücü lupa eynəyini çıxarıb, heyrətlə 

ayağa qalxdı.  

Məni həyəcan bürüdü. Və çevrilib, cəld sənə 

baxdım. Sən ağarmışdın!  

İlahi!  

Öz ürkək, narahat baxışlarınla onu necə 

izləyirdin...  

Başqa uşaqlar hələ heç bir şey bilmir - disə də, 

Tovuz müəllimənin düyünlənmiş qaş- larından, qırışmış 

alnından yenə nə isə fəlakət olacağını hiss edirdilər.  

Tovuz müəllimə dinməzcə, rəngi qaç- mış düz 

gülü qırılan dibçəyə sarı getdi. Diqqət- lə baxdı, sonra 

eynəyi taxıb, bir də baxdı və qəflətən, ilan vurmuş 

adamlar kimi sıçrayıb əvvəl boğuq, sonra isə qəzəbli 

səslə bağırdı: 

 - Gülü kim qırıb? Dibçəyi kim qırıb, bu saat 

dursun ayağa! 
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Fırtına qopmuşdu! 

Hamı təəccüblə, çaşqınlıqla Tovuz müəlliməyə 

baxırdı...  

Əvvəl sinifdə bir tərpəniş, bir xışıltı yarandı. Sonra 

ortalığa elə bir ölü, lal sükut çökdü ki...Bu sükutun özü 

belə adamı qorxudurdu...  

Heç kim dinmirdi. 

Tovuz müəllimə daha da hiddətləndi:  

- Əclaflar, vicdansızlar, mən bilirəm niyə qırmısınız 

o gülü...  

Əslində isə heç nə bilmirdi. 

Hikkəylə bir qədər o baş- bu başa gedib qəflətən 

qışqırdı: 

- Çıxarın çantalarınızı! Əllərinizi də açın partaların 

üstünə qoyun. Tez olun! Bu saat çantaları, əllərinizi 

yoxlayacağam... 

Yoxlayacağam sözündən sonra bir az toxtadım!  

Sənə baxdım, əzizim...  
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Sənin də gərgin halın elə bil keçmişdi. Çünki 

qızarmışdın. Mən bir az da özümə gəl – dim, rahat və 

yüngül nəfəs aldım.  

Dəniz təlatümə gəlib, elə bil sakitləşdi. 

Yoxlama bir nəticə vermədi. Növbə mə - nə 

çatırdı.   

Birdən... əsl möcüzə baş verdi.  

Tovuz müəllimə mənə yaxınlaşanda nə isə hiss 

eləyib, – görünür rəngim qaçıbmış...              çantama heç 

baxmadı da!  

Dal-dalı, yazı lövhəsinə tərəf bir neçə addım 

aralanıb, əminliklə düz üzümə baxa-ba- xa qəflətən sərt 

və qəti şəkildə:  

- Dur ayağa, gülü sən qırmısan! – dedi. 

Mən əvvəl heyrət etdim.  

Nə bildi?  

O, niyə birdən-birə belə qəti qərara gəl- 

di? 

Axı, fakt yox idi! 
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Bax, ortada bu faktın olmaması məsə- si mənə 

bərk yer elədi və birdən cürətə gəldim. Və dərhal ürəyimin 

şiddətlə döyüntüsü kəsdi, cəsarətlə ayağa qalxıb, hirslə, 

tərəddüdsüz və acıqlı halda, qəti bir səslə: 

- Mən qırmamışam! – dedim. 

- Xeyr, sən qırmısan. Özü də qəsdən qırmısan! 

- Mən qırmamışam! 

- Sən qırmısan! Tez ol, bu saat gülün qırıqlarını 

ver... 

... Eh, illər ötdükcə sonralar, lap sonralar dərk 

elədim ki, yazıq Tovuz müəllimə bunu nədən bilibmiş.  

Axı, o qədər dəcəl idim ki, əgər doğru-dan da gülü 

mən qırmasaydım, çoxdan Tovuz müəlliməyə qoşulub, 

çantaları yoxlayar, müəlli- məni qızışdırıb, uşaqları 

cinləndirərdim.  

Onda isə sakit oturmağımla özümü ifşa 

eləmişdim... 

- Mən qırmamışam deyirəm. 

- Sən qırmısan!  

Sən!  
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İndi sənə göstərəcəyəm... Ay qız, Aidə, dur bu 

saat direktoru bura çağır.  

Məsələnin belə şəkil alacağını heç gözləmirdim. 

Ancaq olan olmuşdu. Odur ki, daha qorxmurdum... 

Acıqla başımı dik tutmuşdum.  

- Qəsdən qırmısan, sən qırmısan...  

Tez-tez bu sözləri eşidir, heç kimə bax- madan 

inadla elə:  

- Mən qırmamışam, – deyirdim.  

Aidə ayağa qalxdı, duruxdu... əvvəl get- mək 

istəmədi.  

Tovuz müəllimə bir də qışqırdı:  

- Ay qız tez ol, səninlə deyiləm,? 

Aidə üzümə aciz-aciz baxıb, naəlac qa- lıb 

sinifdən çıxmaq istəyəndə... 

- İcazə verin, mən düzünü deyim! 

Bu sənin səsin idi, əzizim...  

Cəld sənə tərəf çevrildim.  

Sən nə deyəcəkdin?  
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Sağ əlini qaldırıb, danışmaq üçün söz istəyirdin!  

Yenə ağarmışdın...  

Hamı heyrətlə sənə baxırdı.  

Mən təəssüflə!  

Tovuz müəllimə dərhal qaliblərə məx- sus bir 

ədayla, bir səslə: 

- Həəə, dur görüm... 

Sən ayağa qalxdın.  

Bütün sinifdə olan 36 nəfər hamımız, – sən 37-ci 

idin –bu işin şahidi olan rəfiqən İmmi də, Sevda da,mən 

özüm də... elə heyrətlə, təəccüblə səni dinlədik ki... 

Yazıq Xuraman!  

Sən Tovuz müəlliməni inandırmaq istəyirdin? Sən 

həqiqəti deyirdin...  

Deyirdin ki: gülü bilərəkdən qırmayıb,  sadəcə 

ehtiyatsızlıq edib, pəncərəyə toxunub və axırı da belə 

alınıb. Acığınız tutmasın ... hirslənməyin, ... əvəzinə yeni 

dibçək gətirərik...  

Sən onda necə mərhəmətli idin, əzizim!  
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Sən necə sadə idin. Sən nə yaxşı təmiz, saf, 

məsum uşaqdın... Sifətindən həya, ismət yağırdı... 

- Xeyr! Yalan deyirsən! O, gülü qəsdən qırıb. Hələ 

bir buna bax...  

Mən susmuşdum, mən kövrəlmişdim. Dəcəl 

oğlanlar müdafiə olunanda, bilirsən əzi- zim necə 

kövrəlirlər? ...  

Özü də müdafiə edən qız ola.  

Qız da hələ bir sevdiyin ola... 

Elə qızardın ki!  

-   Vallah yalan demirəm, – dedin.  

- Otur yerə, “yalan demirəm, yalan demirəm”,  

mən sizi yaxşı tanıyıram.  

Tovuz müəllimə qışqırdıqca,gözündən  eynəyini 

gah çıxarır, gah taxır, getdikcə də elə hey qızışırdı. Hətta 

birdən haradansa yadına düşdü ki, axı tənəffüs vaxtı 

bunlar sinifdə necə olub? Və birdən necə coşdusa, özü 

cumub, qapını açdı və birbaşa düz direktorun kabinetinə 

doğru götürüldü... 

Sinifdə hələ də əvvəlki ölü, lal sükut hökm 

sürürdü... 
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Sən əzizim, başını aşağı salmışdın. Ya- naqların 

elə bil od tutub yanırdı... 

 Məni müdafiə elədiyin üçün heç kimin üzünə baxa 

bilmirdin.  

Düzdü, uşaqlar soruşanda səni sevdiyi- mi heç 

vaxt boynuma almırdım... 

Ancaq fakt haqqdır! 

Aidə sinifə qayıtdı, üzünü mənə tutub:  

- Səni və Xuramanı direktor çağırır! -dedi. 
Biz ayağa qalxıb, sakitcə sinifdən çıxmaq 

istəyəndə Sevda soyuqqanlılıqla yerin- dən dilləndi: 

- Soruşsalar deyin ki, tənəffüsdə qapı açıq idi, biz 

açmamışıq. 

Bu sözdən sonra sinifdə bir canlanma yarandı... 

Təlatüm başladı! 

...Biz direktorun kabinetinə müqəssirlər kimi qoşa 

girdik əzizim.  

Əvvəlcə sən, sonrada mən.  

Bu an nədənsə A.İ.Gertsenin “Kimdir müqəssir?” 

əsərini xatırladım. 
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Direktor məndən heç nə soruşmadı. Üzünü sənə 

tutub: 

- Necə olub danış, – dedi. 
Və sən də necə olub,elə də danışdın.  

Məni müdafiə elədin, düzünü dedin. To- vuz 

müəllimə yanıb-yaxıldı.  

Direktorun son sözü isə mənə lap yuxu kimi gəldi:  

- Ehtiyatlı olun! Sabah ikiniz birlikdə Tovuz 

müəlliməyə qırılan dibçəyin əvəzinə bir yaxşı dibçək 

gətirin, müəllimə də sizi bağışlasın.  

Tovuz müəllimə ilan vurmuş kimi səksənib: - Onu 

bağışlamaq olarmı?- deyəndə, fikrimdən “Onu 

bağışlamaq olarmı?” filmi keç-di...   

Rüstəm müəllim çox təmkinlə: 

- Bir də belə iş olmasın! 

           Bir-birimizə baxdıq. 

Sənin də, mənim də rəngimiz açıldı...  

Dəniz sakitləşmişdi... 

Üstümüzə elə bil gün doğdu. Heç gözlə- mirdik. 

Nə yaxşı sonluq idi...  
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Əvvəl duruxduq...  

Sonra hiddətlə içəridən çıxan Tovuz müəllimənin 

arxasınca biz də sakitcə çıxdıq.  

Sevincimizdən gözlərimiz gülürdü... 

Sinfə girən kimi...  

Qiyamət yenidən qopdu!  

Mən yalan oldum. Tovuz müəllimə bü - tün hirsini-

hikkəsini sənin üstünə tökdü, əzizim. Hikkəsindən 

qışqıra-qışqıra, danışdıq- ca da  yumruğunu stola 

döyəcləyə-döyəcləyə: 

- Bilirəm o xuliqanı niyə müdafiə elə - yirsən! Elə 

günah sənin özündədir. Tərbiyəsi- zin biri... 

Arxasını qulaqlarım daha eşitmədi.  

Sən də əvvəl qulaqlarına inanmadın...  

Od tutub yanırdım, əzizim...  

Təhqir olunurdun axı!  

Bu günə kimi hələ heç bir müəllim sənə belə 

kobud sözlər deməmişdi... Sən dinməzcə başını aşağı 

dikib, partaya söykənərək ağla - mağa başladın və mən 

hiddətlə durub sinifdən çıxdım... 
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... Zəng vurulanda sən qızlarla birlikdə gəldin, 

əzizim.  

Mənim də kitablarımı götürmüşdün!  

Gözlərin şişmişdi, hələ də nəmli idi... 

 Giriş qapısından çıxanda məni gör- 

dün...kövrəldin:  

- Gördün sənə görə məni necə təhqir elədi? – 

deyib, bir də ağladın! 

Mən bilmirdim nə edəm...əzab çəkir - 

dim...susmuşdum...Qızlar səni sakitləşdirirdi... 

Bağışla ki, əzizim, o vaxt...bağışla da deyə 

bilmədim sənə, indi deyirəm: - Bağışla! 

O gündən sonra isə, əzizim... Oqtay məni 

danışdırmadı!!! 
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“Heç nə!” 

Örəklər bir olanda... 
 

Yaxşı deyirlər: “Məhəbbətin dili gözdür!” 

Dilə nə ehtiyac var, ürəklər bir olanda? Baxışlar, gözlər 

hər şeyi elə lal, elə dinməz, elə təmiz satır ki... 

Bu gün də bir dərsimiz boş idi...  

Məktəbin ikinci mərtəbəsində, dəhlizdə pəncərəyə 

söykənib, laqqırtı vururduq. Mən, sən, bir də İmmi...  
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Birdən İmmi dedi ki, Xuramanın pulunu ver. 

- Nə pul? – təəccüblə soruşdum. 

Gülə-gülə: 

- 20 manatı dəə... 

Yenə duruxduğumu görüb, bu dəfə Xuraman özü 

dilləndi: 

- Çantamdan sən götürməmisən? 

- Yox! – dedim. 

Bu dəfə onlar bir-birinin üzünə çox təəccüblə 

baxdılar...və nədənsə inandılar ki, zarafat eləmirəm. Düz 

sözümdür. 

Həmişə Xuramanla İmminin çantalarını 

tənəffüslərdə yoxlayar, içərisində olan pulları, qələmləri, 

ya otkrıtka, şəkil, dəsmal, bir sözlə nə olsa götürər, onları 

cırnadar, şıltaqlıq, də- cəllik edər, axırda özlərinə 

qaytarardım.  

Ona görə də hələ dünən birinci dərsdən sonrakı 

tənəffüsdə götürülən bu pulları elə biliblər ki, mən 

götürmüşəm. Odur ki,mənə heç nə deməyib, biliblər ki, 

onsuz da özüm axırda qaytaracağam. 

         Bəli, hər şey aydın oldu.  
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Pullar oğurlanıb!  

Mən yaman pis oldum. Xuraman isə bir an nə 

düşündüsə dedi:  

- Eybi yoxdur, cəhənnəmə oğurlasınlar! Paltar 

tikdirmişəm, onun puluydu, səhər atam-dan yenə alaram 

... 

Bir qədər də keçdi və araya başqa söhbət  düşən 

kimi  bu pul söhbətini unutduq... 

Birdən ürəyimə haradansa gəldi və qəf -lətən 

üzümü İmmiyə tutub dedim:  

- İmmi ... sənə “bir söz” deyəcəyəm.  

Bu “söz” sözünü deyəndə ürəyim necə əsdisə, 

rəngim necə dəyişdisə və bu sözdə bir sirr gizləndiyi necə 

aydın duyuldusa ... İmmi də, Xuraman da çönüb, bir-

birlərinə baxdılar.  

Sonra güldülər.  

Necə güldülərsə hiss elədim ki, çoxdan, lap 

çoxdan bilirdilər ki, mən nə vaxtsa onlara nəsə belə “bir 

söz” deyəcəyəm.  

Odur ki, bir-birlərinə baxıb, necə göz-qaş 

elədilərsə, İmmi rəngi qaçmış halda və təəccüblə məndən 

tələsik soruşdu:  
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- Hə, de görüm “nə söz” deyəcəksən? 

Mən çönüb, Xuramana baxdım.  

Ya Rəbbim! O, mənə necə diqqətlə, inti- zarla 

baxırdı! 

Qorxdum! 

- Yox! – dedim, - indi deyə bilmərəm.  

İmmi əl çəkmədi.  

Axırda:  

- Xuraman olmayanda deyəcəm, – de - dim. 

Yenə onlar dərhal bir-birlərinə baxdı.  

Gülümsədilər və baxışlarından açıq aş- kar 

oxunurdu ki, onlar nə deyəcəyimi artıq çoxdan bilirdilər!  

Həm də dəqiq bilirdilər!  

Xuraman ovunu yaralayıb yıxmış ovçu əminliyiylə:  

- Onda  mən gedim, sən de ... 

Və o yığışıb getmək istədi.  
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- Yox getmə, getmə, – dedim, – onsuz da indi 

deməyəcəm. Sonra, başqa vaxt de - yərəm, – deyib, onu 

saxladım.  

Ancaq “söz” deyilmişdi! 

Bu söhbətdən bir neçə gün keçdi.  

Onlar nə qədər yadıma salırdısa da, sonra, sonra 

deyə-deyə artıq çoxdan bildirdiyim “sözümü” açıq 

demirdim.   

Axırda bir gün dərsdə İmmiyə:  

- Tənəffüsdə Xuraman yanında  olmayanda 

sözümü deyərəm, – dedim. 

O da tənəffüs olan kimi məni axtarırdı. Ancaq 

nədənsə deməyə qorxurdum və odur ki, onlardan 

qaçırdım.  

...Bir gün İmmi ilə Xuraman dəhlizdə məni 

yaxaladılar.  

İmmi ondan ayrılıb, məni kənara çəkdi. 

Ovçunun toruna düşmüş ceyran ki - miydim.  

- Di de! – dedi.  
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Xuraman İmminin də çantasını götürüb, həyəcanlı 

olsada qəribə bir arxayınlıqla kənardan bizə baxırdı... 

Birdən dedim:  

- Söz ver ki, Xuramana deməyəcəksən. 

- Yaxşı! – dedi. 

Tutuldum...  

Yenə deyə bilmirdim...  

Nədənsə haradan necə başlayacağımı bilmirdim, 

rəngim də ağarmışdı. 

Mənim çox tərəddüd etdiyimi görüb heç 

gözləmədiyim halda İmmi qəflətən dedi:  

- Onsuz da bilirəm nə deyəcəksən! 

- Nəə? – təəccüblə dedim və bu vaxt dəryada 

balıqçının toruna düşüb havaya qaldırılanda çırpınan 

balıq kimi ürəyim çırpındı.  

İmmi gülə-gülə dedi:  

- Xuraman barədədi eləmi? 

- Xuraman barədə nə? – soruşdum və bu vaxt 

çönüb, sənə baxdım əzizim. Sən nə başa düşdünsə, 

dərhal üzünü pəncərəyə  çevi- rib sərbəst danışmağımız 
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üçün şərait yaratdın. Artıq sən bilirdin ki, ovun bərəyə 

düşüb… 

 İmmi içimdə baş verən təlatümü hiss edib:  

- Onsuz da Xuraman bilir nə deyəcək- 

sən! 

- O da bilir? – intizarla soruşdum. Ürə- yim tup-tup 

döyündü.  

Bu vaxt ürəyimin tuppultusunu  özüm də 

eşidirdim.Dilim,dodağım həyəcandan qurudu. 

- Hə! Bilir! – dedi: 

- Bəs nə deyir? 

- Heç nə! 

Bəli, bu cavab elə bil əvvəldən plan - laşdırılmışdı.  

Qısa və aydın: “Heç nə!”  

Nə “hə” deyib, öz qızlıq qürurunu sındır- mamaq 

nə də “yox” deyib, mənim  ürəyimi qır- mamaq. Bu “heç 

nədə” təsəlli də vardı. Nəydi bəs bu sözdəki təsəlli? 

“Heç nə!” yəni tələsmə, heç kimə heç nə demə. 

Ürəyində gizli saxla. Arxayın ol. Hələ tezdir.  
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Bəli, bu “heç nə!”də hər şey vardı! 

Vardı bütün sözlər, bütün hisslər bu “heç nədə!’’ 

...Ancaq yenə özümü tam arxayın salmaq üçün: 

- Necə yəni “heç nə”? – soruşdum.  

O, bu vaxt çox sərbəst,sakit idi. Elə bil hər şey 

düşündükləri kimi baş vermişdi. Arxayın-arxayın,nazlı bir 

ədayla: 

- “Heç nə də”! Biz bilirdik ki, əvvəl-axır sən bu 

sözü deyəcəksən, – dedi. Və dönüb, qayıtmaq istədi. Tez 

onun qolundan tutub saxladım və az qala yalvara-yalvara:  

- Özü razıdır? - soruşdum. 

İmmi sanki başqa heç bir söz deməməsi üçün 

rəfiqəsindən xüsusi tapşırıq almışdı. Onun hərəkətləri 

bunu çılpaqlığı ilə biruzə veirirdi. Ancaq elə bil gözləri ilə:  

- Ay hərif, bunu başa düşməyə nə var? – deyirdi.  

Ancaq başqa söz deməyə ixtiyarı yox idi, odur ki, 

sirli-sirli mənə baxıb, çiyinlərini çəkdi və çönüb qaliblərə 

məxsus ədayla Xuramana sarı addımladı...  

Sən isə əzizim hələ də yalandan pəncərədən çölə 

baxırdın. Sənin ovun torda çabalayırdı… 
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Mən sizə sarı çevrilib baxanda nədənsə özümdə 

bir yüngüllük, əminlik hiss elədim. 

Hiss elədim ki, hər şey öz qaydasında- 

dır. 

Ancaq nədənsə rahat ola bilmirdim...  

Bir şey gün kimi aydın oldu. Ürək söz - lərimi, 

hisslərimi, qiyabi də olsa sən rəsmi surətdə bildin! 

Axı, sevməsəydin əzizim, Adilənin Ca-vanşirə, 

Tahirə - rədd olun buradan, -  dediyi kimi sən də məni 

rədd edərdin, küsərdin, üzünü çevirib gedərdin... 

... O gün onlardan utandığımdan uzaq oturdum.  

Həm də qorxurdum ki, səni utandıram əzizim!  

Belə tezliklə üz-üzə gəlməyimiz artıq çox çətin idi.  

O gündən sonra əzizim, sən məndən qaçmadın. 

Əksinə, biz bir-birimizə daha da ya- xınlaşdıq.  

Səhəri məktəbə gedəndə yenə yolda səni gördüm. 

Addımlarımı yeyinlətdim və sənə  çatdım. Elə bil heç nə 

olmamışdı. Əvvəlki kimi mehriban - mehriban görüşdük, 

qoşa addımla - 

dıq... 
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          Soruşdun ki,  dərslərini öyrənmisən?  

   - Əlbətdə, - dedim. 

          Yol boyu sual-cavab elədin, bilmədiklə- rimi də 

başa saldın.  

          Sən nə qayğıkeş idin.  

Bir neçə gün də keçdi, və bir gün tə - nəffüsdə 

İmmi mənə yanaşıb dedi:  

- Bu gündən evə gedəndə Xuramanla birlikdə get, 

“başqa bir iş” var,ona görə...  

Mən “başqa işin” nə olduğunu, dərhal anladım.  

Süleyman məsələsi!  

Onsuz da biz çox vaxt qoşa gedirdik. Ancaq 

bunlar guya təsadüfən olurdu. Bu dəfə isə rəsmi tapşırıq 

alırdım.  

Ağlıma hardan gəldisə soruşdum:  

- Xuraman özü bilir? 

O gülümsəyə-gülümsəyə, sevinclə:  

- Xuraman özü dedi!  

İlahi, necə xoşbəxt idim!  
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Bu, nə demək idi? Sevmək necə olur? 

Ancaq yenə nədənsə nigarançılıqla:  

- O “nə işdir” elə ? 

İmmi yenə sakitcə çiyinlərini çəkdi. Yəqin tapşırıq 

belə olub, hər şey aydın idi...  

Birlikdə Xuramanın yanına getdik. O da bunu 

gülə-gülə təsdiq elədi...  

Sevməsəydi, o məni köməyə çağırar- dımı? Özü 

də bir neçə gün əvvəlki o “heç nə ” söhbətindən sonra! 

Bəli! O, məni sevirdi! 

Mən bəxtəvər idim! Həyatımın ən qay-ğısız, ən 

şirin çağlarını yaşayırdım.  

Bütün varlığımla sevdiyim qız da məni sevirdi!  

İnsana bundan artıq daha nə lazım ola bilərdi? 

Gecələr yatağıma girəndə necə şirin, xoş 

xəyallara dalırdım... 

Həmişə üst mərtəbədə, özü də mayka- sız, tək 

yatardım. Nədənsə xoşuma gələrdi bu təklik... tənhalıq... 

Mən sentimental idim! 
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O qədər hisslərlə, xəyallarla yaşayardım ki...  

Bəzən gecədən sübhədək pəncərədən zülmət 

səmada sayrışan ulduzlara baxardım. 

Get-gedə doğmalaşırdıq əzizim...  

Hərdən fikirləşirdim, bəlkə o məni qonşu 

olduğumuza görə belə köməyə çağırır?  

Ancaq yox!  

Axı,Tariyel sizə məndən də yaxın qonşu idi. Bax 

mənə inam, fərəh, ümid verən də əsas elə bu idi...  

Həmin gün məktəbdən  evə qoşa qayıt - 

dıq.  

İlk dəfə... Rəsmi! 

İndiyə qədər bu yolu nə qədər birgə getmişdiksə, 

sanki hamısı yalan idi, sanki təsa- düf imiş hamısı! 

Yuxuymuş... Röyaymış... 

Ancaq bu gün ayrı gün idi! 

Mən artıq onun yanında kişi kimi qürurla 

yeriyirdim.O mənim yanımda məsum, pak bir varlıq idi. 

O gələcək ömrünü bağlayacağı oğlanı seçmişdi!  
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Nə Süleyman nə də Oqtay.  

O öz seçimini etmiş və yalnız hər şeyin gizli, 

pünhan olmasını arzulayırdı. Bu bizim millətin 

mentalitetiydi. Rəsmi qaydada nişan olmayınca qızlar 

sevdiklərini dillərinə gətirməyi sevməzdilər. Dolayı yolla 

başa salardılar. 

Bu yer kürəsindəki milyardlarla insanla- rın 

arasında indi biz qoşa gedəndə, bu kasıb küçədə, ensiz 

iki tərəfi də miskin görünən alçaq, dar, ensiz  budkaların, 

köhnə çiy kərpic mağazaların qarşısından keçəndə, 

nimdaş paltarlı satıcı yaşlı kişi və qadınlar bizə necə 

həsədlə baxardılar.  

Yolda bizi tanış adam görəndə, yaxud mənə 

salam verən olanda sən dərhal başını aşağı dikir, sifətin 

alışıb yanırdı.  

Məni bu məsumluğun öldürürdü, həm də məni 

yaşadan, sənə bağlayan elə bu məsumluğun idi əzizim!  

Sənin belə həyalı olmağın, məsum olmağın həm 

də mənə həyat verirdi. 

    Sən sanki həyadan, ismətdən yoğrulmuş - 

dun... 
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Bir dəfə doğulub gəldiyimiz bu dünyada onun iki 

qayğısı vardı. Oxumaq, təhsil almaq, sənətini də seçmişdi 

- həkim olmaq istəyirdi. Gecə-gündüz biologiyanı,kimyanı, 

fizikanı oxu- yurdu. Bütün qiymətləri beş idi.  

Onun ikinci qayğısı isə mən idim. 

O özünə gələcək ömür-gün yoldaşı seçməliydi.16 

yaşı tamam olmuş,vaxt-vədə yetişmişdi. Seçim bütün 

qizlar kimi onun da hüququ idi və o artıq öz seçimini 

eləmişdi!  

Düzdü hələ vaxt vardı, tələbəlik həyatı qarşıdaydı. 

Oradada seçim imkanı olacaqdı. 

 Ancaq bizim şərq küçəmizdə başqa şəhərdən qız 

almaq və ya qız vermək məhdud məsələydi. Ailələr bir-

birini tanımasa qohum olmazdılar... 

Mən də ki!  

Yer kürəsində milyonlarla qızların  ara- sında 

səndən başqa ürəyimi yerindən titrədən olmamışdı 

əzizim... 

Gecələr qayğılarım artırdı.  

Məktəbi bitirirdik, az qalırdı “kamal ates- tatı” 

almağımıza.   

Sonra biz ayrılacaqdıq? Yox ayrılmaq nədir?  
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Yəni onu məndən ayırmaq olardı?  

Oxuyacaqdıq institutlarda. O,hansı şəhərdə təhsil 

alsa mən də ora gedəcəyəm.  

Onsuz nə həyat?  

Ancaq ortada bir həqiqət vardı. Biz daha bütün 

günü bir yerdə olmayacaqdıq! Məni qorxudan bax buydu. 

Mən ölməkdən qorxmurdum. Dəlinin canına əcinnələr 

daraşan kimi mənim də canımı bu fikir didirdi.  

Bütün günü bir yerdə olsaq da yenə darıxırdım. 

Bəs ayrı-ayrı institutlarda oxusaq necə olacaq? Bu ayrılıq 

deyəsən məni dəli eləyəcəkdi... 

 Artıq bu haqda düşünəndə qorxu məni bürüyürdü. 

Ayrılacaq günü yadıma salmaq bir kabusa dönmüşdü...  

Bəlkə o instituta qəbul oldu, mən qəbul ola 

bilmədim. Ya əksinə?  

Yox, yox, bir inam ürəyimdə yaşayırdı: “Biz 

həmişə bir yerdə olacağıq!”  
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Göy- göl 
 

     Yadındadır, əzizim... Sənə nə qədər   

yalvardımsa gedək, dedin ki, yox! 

O vaxtlar dərk edə bilməzdim bunu... Niyə axı 

yox? 

O gün, yaman inad elədin. Üstüörtülü mənə nəyi 

isə anlatmaq, nəyi isə başa salmaq istəyirdin, ancaq ... 

mən heç nə başa düşmə- dim. Və heç düzü, nədənsə 

başqa şey başa düşmək də istəmirdim... Ancaq və ancaq 

istəyirdim ki,sən də bizimlə gedəsən! 

Özü də elə çox istəyirdim ki... 

... 10-12 gün əvvəl məktəbə belə bir xəbər yayıldı 

ki, Xa sinfinin şagirdləri orta məktəbi bitirmək 

münasibətiylə Göy-gölə  gəzməyə getmək istəyirlər. 

Geniş bir plan da qurublar.  
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Sinfimizin uşaqları bir yerə yığışıb, uzun 

məşvərətdən sonra qərara gəldik ki, onların bu planını alt-

üst edib, özümüz onlardan qabaq həyata keçirək.  

Əvvəl məsələni sinif rəhbərimiz İsa müəllimə 

açdıq. Onun da ürəyindən oldu və bu münasibətlə 

“komissiya” yaratdıq. Komissiya- nın sədri İsa müəllim, 

tərkibinə isə mən, Məm- məd, Sevda və Aidə seçildik. 

Komissiya hazırlıq işləri ilə məşğul ol - malı idi.  

İlk tədbirimiz maddi cəhətdən təminat məsələsi 

oldu.  

Sinifdə otuz yeddi nəfər idik. Uşağın hərəsi on 

manat gətirsə, bu iş qaydasına dü - şərdi. Odur ki, elə-

belə də qərara gəlib, hamıya elan elədik.  

Bir qədər keçəndən sonra səkkiz-doqquz nəfər 

nəyə görəsə bildirdilər ki, gedə bilməyəcəklər. 

Mən əvvəl onlara məhəl qoymadım. Hətta 

ürəyimdə nifrət də elədim, axı belə təd- birdən heç 

qalardılar? 

Özümü saxlaya bilməyib deyəndə ki, getməyənlər, 

cəhənnəmə getsinlər... sən əzi- zim, məni kənara çəkib 

gizlincə dedin: 

- Bəlkə onların heç imkanı yoxdur? 
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Gördün ki başa düşmürəm, duruxa-du - ruxa 

qalmışam... dərhal: 

- Axı elə ailələr var ki kasıbdı, on ma- natları 

yoxdur!  

Diksindim!  

- Ola bilməz! – heyrətlə dedim . 

Sən başladın məni inandırmağa... 

Yox! Əzizim... mən o vaxt ömrümdə belə şeyə 

inana bilməzdim! Yəni pulu olmayan ailə də olur? 

Vallah əzizim, elə bilirdim ki, pulsuzlar, kimsəsizlər 

ancaq kinoda, nağıllarda, kitablar-da olur.  

            ...Hərdən gecələr tək yatanda ulduzlara baxa-

baxa arzulayırdım ki, pulsuz, kimsəsiz, ac, susuz, cırıq 

paltarda lap yetim uşaqlar kimi...  

Ancaq qüvvətli, mərd, qorxusuz olam!  

Haqq-ədalət yolunda, sevgilimin yolun- da 

vuruşam. 

 Varlılarla, düşmənlərimlə atışam, onları qıram... 

amansızcasına güllələyəm... 
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Küllü miqdarda pul ələ keçirəm, sonra-da səpəm 

bu pulları yetimlərə, filmlərdə gördü-yüm kitablarda 

oxuduğum, kimsəsizlər yaşa-yan xarabalıqlara!.. 

Bəzən də istəyirdim tək-tənha olam. Meşələrdə, 

meşəli uca dağlarda, sıldırımlı qayalarda yaşayam. 

Gecələr “BALIQ-QIZ” xəlvətcə mənə yemək gətirə. 

Sonralar... lap sonralar isə rəfiqən İmminin: “Heç nə 

demədi!” – sözündən sonra əzizim, yeməyi mənə sən 

gətirdin! 

Okeanların dibində su keçirməyən evi- miz 

olardı... Afrika cəngəlliklərində qarğı- lardan, otlardan, 

qamışlardan komamız... 

Yalçın qayalarda, ağ buludlardan da yüksəklikdə 

necə məhəbbətlə yaşayardıq, ila  -  

hi! 

Əgər bizi ayırmaq istəsəydilər, bu qaya- ları, 

okeanları, bu dünyanı, bütün kainatı necə lərzəyə 

salardım! 

Bizi görsəydilər, tutsaydılar, gözəl Xura- manımı 

əlimdən almaq istəsəydilər... gözlərim necə 

dumanlanar,qan çanağına dönər necə dəhşətə gələrdim! 

Kimiydi yanımda Herakl, ya Zevs? 
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Hərdən də son ümidimiz qaçmaq olardı, əl-ələ 

tutub qaçardıq. 

Bizi qaçaqlar qovardı! 

Hər tərəfdən özlərini yetirən bu vəhşi, yırtıcı 

heyvan kimi gözü qızmış, qorxunc düşmənlərin çatdığını 

görüb, əlacsız qalar özümüzü atardıq alovu ərşə qalxan 

tonqallara!  

Alovu qıpqırmızı, günəşdən də qırmızı, tüstüsüz 

olan müqəddəs tonqallara! 

Tüstülü tonqal bizlik deyildi, əzizim... 

... Kaş biləydin, nələr etməmisən mə- nim xəyali 

dünyamda, mənim yaratdığım əfsa-  nələrdə, mənim 

nağıllarımda... 

Ölərdik, ancaq əsir düşməzdik, yanar-dıq, ancaq 

ayrılmazdıq... 

Eh... 

... Sonra necə oldusa, gülə-gülə dedin ki, heç mən 

də getməyəcəyəm...  

Sən yavaş - yavaş dedin.  

Elə bil məni qorxutmaqdan  özün də qorxdun!  
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Mən elə bildim ki, zarafat eyləyirsən. Odur ki, bu 

sözlərinə əvvəl məhəl qoymadım. Sən də bunu hiss 

elədin, bildin ki, bu zarafata inanmadım. Ancaq nədənsə 

daha dinmədin.  

Susdun... 

Bəlkə də qəlbimə dəyməkdən qorxdun! 

Sonra biz sinfə qayıdıb gələndə üzümü uşaqlara 

tutub, bərkdən: 

- Kim pula görə getmirsə, getsin! – de dim, - 

onsuzda pul çox olacaq... 

...Məktəbdən evə qayıdanda isə, qayğı -lı - qayğılı 

dedin:  

- Elə bilirsən pul verməyənlər sizinlə gedəcək? 

- Hə! – dedim, - hamısı gedəcək, niyə getmirlər ki? 

Sən əminliklə: 

-  Heç onlar bunu öz şəninə sığışdırar? 

Sənə inanmadım!  

- Burada pis nə var ki? – soruşdum.  

- Ehh... – dedin, - baxarıq... 
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... Səhəri məktəbə qoşa getdik. 

Salamdan sonra dərhal:  

- 10 manatı ver! – dedim.  

Sən güldün, dedin ki, mən getməyəcə- yəm. 

Deyəsən bu an sözlərində, səsində həqi- qət vardı. Ancaq 

yenə inanmadım, elə bildim məni incitmək istəyirsən. 

Odur ki:  

- Baxarıq! – dedim.  

Sinifdə uşaqlardan pulları yığdıq. 

Cəmi 280 manat oldu. Mən sənin də ye- rinə 10 

manat pul qoydum. Nə sən bildin,nədə uşaqlar... 

Üstündən qırx il ötüb indi biləsən, əzizim... 

Gedənlərin siyahısı tutulanda pul ver –yənlər gedə 

bilməyəcəklərini bildirib, hərəsi bir bəhanə gətirdi... 

Sonra qzlar geniş bir siyahı tutdu.Göy-göldə nə 

lazım ola bilərdisə, hamısını uşaqların arasında böldük. 

Kimisinə boşqab, kimisinə süfrə, çəngəl - bıçaq, qazan, 

kimisinə də duz...Mənədə “Spidola” radiosu və şiş 

gətirmək düşdü. 

Sən isə əzizim, lap ciddiləşdin, and iç- din ki, 

zarafat eləmirsən və getməyəcəksən! 
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Nə qızlar, nə də mən nə qədər elədik, -Yox!– 

deyib durdun. Səbəbini isə bildirmədin...  

Məktəbdən evə qayıdanda yenə başladım: 

- Niyə getmirsən? 

- İstəmirəm... 

- Bəlkə qorxursan? 

- Yox, nədən qorxmalıyam? 

- Bəlkə, pula görə?... 

- İstəyirsən pul verim, ancaq getməyə -  

cəyəm. 

- Yoxsa evdən  buraxmırlar? İstəyirsən atandan 

icazə alım... 

- Atam desə də, getmək istəmirəm... 

- Axı... istəyirəm gedəsən... gəl, gedək! Bax bir 

şey olsa, mən...  

- Yox, yox, yox... 

İncidim səndən. 
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Gördün inciyirəm, dedin ki, səbəbi var... sonra 

deyərəm... 

...Sinifdə son qərar verildi: Altısı may gününü Göy-

göldə keçiririk! 

İsgəndər o gün üçün avtobusda danışdı və bildirdi 

ki, özünün uzaq qohumudu, adıda kirvə Aşotdur. Həm də 

canlara dəyən oğlandı, yeyib-içən kef əhlidi... 

           Dostum Mircəfər özü getməsə də qonşularından 

bizə 80 manata bir quzu aldı. 

Qalan ayın-oyunu - göy-göyərti, çaxır, araq, qızlar 

üçün şampanski, limonad... Hamısını qızların tutduğu  

siyahıyla alıb, yer- bəyer eləyib İsgəndərgilə yığdıq... 

Hər şey hazır idi. 

Uşaqlara sonuncu tapşırığı verdik: Ma –yın 6-sı, 

səhər tezdən saat 06:00-da hamı bir nəfər kimi bölgüdə 

göstərilən ayın-oyunları ilə birlikdə  məktəbin qabağında 

olur! 

... Mayın 5-də qəflətən qara xəbər gəldi, elə bil bu 

xəbərlə sinfə bomba atdılar! 

 İsa müəllim bərk xəstələnib və bu gün heç 

məktəbə də gələ bilməyib! 

Qaldıqmı başsız! Sərkərdə xəstələnib! 
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Məni başçı seçdilər.  

Çox məsləhət-məşvərətdən sonra ən yaxşı 

oxuyan qızlardan bir neçəsini direktorun yanına icazə 

almaq üçün minnətə göndərdik.   

Baqa yolumuz yox idi... 

... Qızları direktorun kabinetinə salıb, qapının 

arxasından intizarla qulaq asırdıq.  

Elə intizarla ki...  

Bir xeyli keçdi, dəhliz boyu hamı bizə baxırdı... 

Neçə gün idi ki, bütün məktəb bizdən danışırdı... 

Əvvəlcə içəridə yavaş danışırdılar, heç nə eşidə 

bilmirdik 

Birdən direktorun qəti, qəzəbli səsi eşi –  

dildi: 

- Dedim ki, olmaz! Müəllimsiz hara ge - dirsiniz? 

İsa müəllim gələr, sonra danışarıq. Özü də sabah dərs 

günüdür, olmaz!  

Bu “olmaz!” kəlməsini eşidən kimi rəng-rufumuz 

necə ağardı! Ürəyimiz necə qırılıb düşdü! 
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Qızlar içəridən suyu süzülə-süzülə, pərt halda 

çıxdılar. Yazıqlar, lap kimsəsiz yetim uşaqlara 

oxşayırdılar... 

Qaldıq əlacsız! 

Qaldıq sərkərdəsiz! 

Avtobusun sürücüsü kirvə Aşota beh pulda 

vermişdik. Göy-göyərtimiz xarab olacaq-dı, çörəklər 

quruyacaqdı... Qızlar bunları bir-bir sadaladıqca, 

hirsimizdən lap alışıb yanırdıq. 

Bu da xəstələnməyə vaxt tapdı! 

Dərs qurtardı...  

Heç kim evə gedə bilmirdi. Axırda qəra - ra aldıq 

ki, qızlar bir də direktorun yanına get  - 

sin. 

Bu gün ikinci dəfə Aidə, Sevda,İbadət və Esmira 

qısıla-qısıla, çəkinə-çəkinə  direkto- run kabinetinə 

girdilər... 

Aldığımız ərzaqların xarab olacağı barədə 

vəziyyəti bildiriblər, direktor yenidən onlara acıqlanıb. 

Yazıq qızlar lap kövrəlib, ağlayıblar da... Son söz: 

 - Olmaz! – deyib, vəssalam... 
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Çernışevskinin “Nə etməli?” sualına sər- kərdə 

kimi son, qəti və gizli qərarımı verdim: 

- Tezdən, altı tamamda hərə öz götürəcəyi ayın-

oyunuyla birlikdə bir nəfər kimi olur məktəbin qabağında,  

       Direktor xəbər tutana kimi biz artıq Göy-göldə 
olacağıq. Sonra nə olacaqsa, qoy olsun! 

Sevda, Aidə, İbadət və Esmira da qızların adından 

bizi bərk arxayın saldı və saat üçə qədər çəkən 

müşavirəmiz müvəffəqiyyətlə başa çatdı. 

 Kefi kök dağılışdıq! 

Sən də bizim yanımızda idin əzizim, məni 

gözləyirdin! 

Birgə qayıtdıq.  

Yolda yenə səni dilə tutdum. Ancaq di- rektor kimi 

sən də sözündən dönmədin. 

... Axşamtərəfi məni telefona çağırdılar. 

Aidə idi, tez-tez, həyəcanla danışırdı:  

- Direktor bütün telefonu olan qızların evinə zəng 

elətdirib! Bütün valideynlərə tapşı-rıblar ki, qızlarınızı 

buraxmayın! Direktor getməyə onlara icazə verməyib, 
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Göy-göldə bir hadisə baş versə, siz valideynlər cavabdeh  

olacaqsınız... 

... Aidə danışdıqca mən ayaqlarımın titrədiyini hiss 

edir, dodaqlarımı gəmirirdim. Axırda onun “Nə etməli?” 

sualına cavab vermək üçün fikirləşib dedim:  

- Mən indi İsgəndərgilə gedirəm. Oğlanları onlara 

yığıb məsləhətləşərik. Siz bir saatdan sonra ora zəng 

vurarsınız... Özün də qızlarla əlaqə saxla... 

Dəstəyi asıb, cəld geyindim. 

Mən İsgəndərgilə çatanda Məmməd və Saqi də 

onlarda idi... 

Salamsız-kəlamsız, birnəfəsə məsələni açıb  

onlara danışdım. Hamımız dilxor olmuş, nə edəcəyimizi 

bilmirdik.  

Yenə çətinə düşdük! 

Direktordan belə bir sərt hərəkət gözlə-  mirdik. 

Düzü, heç ağlımıza da gəlmədi ki, “gizli qərarımız” belə 

asan yolla pozula bilər! 

Çox götür-qoydan sonra mənim və İsgəndərin  təkidi ilə 

son qərara gəldik:  

- Mütləq getməliyik!  
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Lap üç-beş nəfər olsa da getməliyik. Gedən getsin, 

qalanda özündən küssün! Onsuzda lazım olan hər 

şey alınıb! 

Başladıq telefonla bir-bir oğlan və qızların evinə 

zəng vurub, son qərarımızı bildirməyə. Hamısını da razı 

salmaq üçün bir xeyli çənə-boğaz edib, onları inandırırdıq 

ki, qorxmasınlar... 

Altı qız – Aidə, Nuridə, Saidə, Esmira, İbadət və 

Sevda qəti şəkildə bildirdilər ki, necə olur olsun biz 

gedəcəyik! 

Yerdə qalanlardan bəziləri razı olur, bəziləri razı 

olsa da,direktorun sözünə görə bizdən narazı qalırdı...  

Bir sözlə, uşaqların çoxu qəti qərara gələ 

bilmirdi...Gecə sonuncu telefon danışığın- dan sonra altı 

qız və bütün oğlanların razılığını aldıq. O biriləri ilə 

məsələni elə dolaşıq da saxlayıb, səhərin açılmasını 

gözləməli olduq. 

...Biz gecə ayrılanda İsgəndər “söyüş söydü” ki, 

heç kim getməsə də, özümüz ge - dək.  

Dördümüz də razılaşıb ayrıldıq... 

Evə gələndə hamıdan gec yatıb tez oyanan 

nənəmdən öyrəndim ki,direktor bizə də zəng vurdurub. 

Ancaq gizli qərarımı bildirməyə qorxdum... 
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... Yerimə uzananda səhər gedəcəyimizi xatırlayıb 

elə fərəhlə düşünürdüm ki...  

Hələ mənim kimi uşaqların çoxu Göy-golü 

görməmişdi. Bircə onu bilirdim ki, Göy-göl Kirovabaddan 

bir az aralıda yerləşir və suyuda gömgöydür.  

Bircə heyif ki...gözəl Xuramanım bizimlə 

getmirdi... Göy suların cilvələnən sahilində onunla yanaşı 

gəzmək, göz-gözə baxmaq, gün keçirmək... 

... Gözümü açanda diksindim. 

Dan yeri sökülmüş, özüylə günəş şəfəqlərini 

yığışdırıb getmiş, yerini sübhə təhvil verib çəkilmiş, artıq 

günəş öz qızılı şüalarını səpmiş, səhər açılmışdı! Cəld 

saata baxdım, altının yarısı idi. Hamı yatmışdı. Səssizcə 

geyinməyə başladım. Oğrun - oğrun keçib, ax- şamdan 

gizlincə hazırladığım manqal şişlərini və “Spidola” 

radiosunu da götürüb, tələsik darvazadan çıxdım. 

       ...Əvvəl İsgəndərgilə gəldim. Zəngi basdım.  

       Sübhün gözəl sükutunu arabir xoruz banı və quşların 

səsi pozurdu. Səhər mehinin yaşıl yarpaqlarla gizli 

pıçıltısı bu sükutun elə bil musiqisini bəstələyirdi. 

        Hərdən haradansa it hürüşməsi, mal bö- yürməsi də 

bu musiqiyə gözəl çalarlar qatırdı. Bu vaxt yatmaq, 
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təbiətin bu sehrini duymamaq, bu möcüzəni yaşamamaq 
düzü lap günah idi...  

        Evdən səs-səmir gəlmədi. Təkrar bir neçə dəfə də 

zəngi basdım. Bir qədər keçmiş, eyni vaxtda iki səs gəldi. 

İsgəndərin və dayısı Şikarın səsiydi.  

- Kimsən? – soruşdular. 
Qapıya yaxınlaşan İsgəndərin səsini lap yaxından 

eşidəndə: 

- Mənəm, Tofiqdi, yeni sərkərdəniz! 

İsgəndər səsimi tanıyıb qapını açdı. Lüt idi. 

Deyəsən əclaf hələ yuxudan durmamışdı. Gözlərini 

ovuşdura-ovuşdura: 

- Nədi əə, gedirik? 

- Bəs getmirik? 

- Nə bilim əə, gedək? 

- Əə hazırlaş kişisən, nə bilim nədi? İndi kirvən 

Aşot avtobusla məktəbin qabağına gələcək, sinfin qızları 

səni gözləyir... 

Ortalığa biranlıq sükut çökdü. O hələdə 

yuxuluydu, zarafatla dedim: 
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- Eşitməmisən əəə... Lenin deyib: “Sabah gecdi, 

bu gün tezdi. Hücum bu gecə olmalıdı!” 

İsgəndər daha bir söz demədi. Yuxudan ayılmışdı. 

Gözlərini ova-ova geyinməyə getdi... 

Gəldik Tariyelgilə.  

Zəngi basdım. İsgəndər qapını daşla da döydü. 

Bir az keçmiş səsə Tariyel özü çıxdı. O da deyəsən yatıb 

qalmış, yuxudan yenicə ayılmışdı. Bizi görən kimi ilk sözü 

bu oldu: 

- Gedirik? 
Biz ikimiz də birdən dilləndik: 

- Hə! Tez ol geyin! Qızlar səni gözlə - yir. 
İsgəndər bic-bic, gülə-gülə: 

- Yeni sərkərdəmizdi, – deyib məni ona göstərdi.  

Tariyel İsgəndərin dediklərini heç başa da 

düşmədi. Qayıdıb gözünü ovuşdura-ovuş- dura 

hazırlaşmağa getdi. 

... Bəxtimizdən elə bu vaxt küçədə Axıska 

Süleymanla zənciyə oxşayan Ərəstunu gördük. Yolla 

tələsik gedirdilər.  

Bu lap möcüzə oldu. Ərəstun kənddə 

yaşadığından dünənki həngamədən xəbəri yox imiş. 
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Yazıq bura kənddən durub gəlib. Süley- leymanı da 

yuxudan o durquzub. Süleymangi- lin də evlərində telefon 

yox idi. O da “axşam əhvalatını”  bilmirdi.  

Qışqırıb onları harayladıq. 

İsgəndər çirkli barmaqlarını ağzına soxub uzun bir 

neçə fit də çaldı. Onlar bizi görüb dərhal dayandılar və 

cəld bizə sarı gəlməyə başladılar. Sevincək görüşdük.  

Artıq beş nəfər idik. Ordu düzəlirdi! Sərkərdə kimi 

ilk əmrimi verdim: 

- Daha heç kim gəlməsə də gedəcəyik! 

Aldığımız bütün ərzaqları İsgəndərgilə 

qoymuşduq.  

O başladı bizi güldürməyə ki, evdə iki gündür 

Şikar dayımla elə “oradan” yeyirik...  

O, çox zarafatcıl oğlan idi. Xeyli bizi güldürdü...  

Tariyel də gəldi. Xuramangilin qapısının ağzından 

keçəndə Xuramanın səsini eşitdik. Mən diqqətlə qulaq 

asdım.  

O idi!  

SSRİ Tarixi dərsini bərkdən oxuyurdu.  
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İsgəndər qəflətən: 

- Sən öl, Xuramanın səsidir,- dedi və nə 

fikirləşdisə, gəlin Xuramana deyək, qızlara zəng vurub 

bildirsin ki, daha biz gedirik, gəlmə- sələr pulları batacaq.  

Hamımız razılaşdıq. 

Abır-həyalı Süleymanla Ərəstun dedi ki, yaxşı 

deyil, qız uşağını səhər-səhər sübh tez-  dən çağırmaq 

ayıbdır. 

Biz razılaşmadıq: 

- Nə olar ki, sinif yoldaşımızdı dəə, söz deyirik... 

- Bəs Xuramanı kim çağırsın? 

Hamı birdən çönüb mənə baxdı və: 

- Sən öl, səninlə arası yaxşıdır! – dedi-lər. 

Bu vaxt onların hamısı qımışdı... İsgən- dər əlavə 

də elədi ki: 

- Sərkərdə çağırmalıdır! 

Darvazaya yaxınlaşdım.  
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Onlar yolun ortasında dayandılar. Əvvəl qapını 

bir-iki dəfə yavaşca döydüm. Sonra itələdim. Gördüm 

qapı öz-özünə açıldı. Sən demə qapı elə açıq imiş... 

Heç gözləmirdim.  

Həyətdə ağ rəngli mikroavtobus, üstü yazılı təcili 

yardım maşını dayanmışdı. 

Əlimlə qapını bir az da itələyib içəri boylandım. 

Gördüm Xuraman həyətdə maşının arxası tərəfdə əlində 

kitab uca səslə oxuya-oxuya o baş - bu başa gedib-gəlir. 

Özü də ev paltarında idi.  

İstədim çağıram.  

Əvvəl bacarmadım, heyrətlə dayanıb bir azda ona 

baxdım.  

Uşaqlar qışqırışdılar ki, nəyə baxırsan, tamaşa 

eləmək vaxtı deyil, qurtar gecikirik.  

O, məni görmürdü. Oxuduqlarını bərk-dən - 

bərkdən gözünü yumub təkrar eləyirdi. Özümü toparlayıb: 

- Xuraman! – yavaşca, boğuq səslə ça-ğırdım.  

Birdən səsə maşının təkərinin yanından bir it 

başını qaldırdı.  
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İlahi, it pələngə oxşayırdı. Başını qaldır-mağı ilə 

qapıya cummağı bir oldu. 

Uşaqların “pələng”dən hələ xəbəri yox idi. 

Qəflətən qapını buraxıb, güllə kimi götürül -   

düm. 

İt qapıdan çıxana qədər heç hürmədi də!... 

Bir neçə saniyə keçmiş gördüm yanım-da bir 

tozanaq qopdu. Bu an Süleyman, Ərəs-tun və Tariyel 

məni ötüb keçdilər.  

Arxaya baxırdım səki...  

Birdən nə görsəm yaxşıdır?  

İt İsgəndəri Pəri xalagilin ovulub tökül -müş torpaq 

hasarının dibində yerə yıxdı.  

Nə İsgəndərdən, nə də itdən səs çıxdı.  

Qırmızı rəng, tüksüz, zəncirli, qorxunc, iri bir it idi. 

 İt yox,lap düzü pələng idi!  

Elə bil bu səhər Allah özü bizə tarixi bir tamaşa 

hazırlamışdı.  

Əsl sensasiya baş vermişdi! 
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Sübh tezdən qabağına 15-20 qoyun sürüsü qatıb 

otarmağa aparan qonşu, qəssab Süleyman kişi qəflətən 

öz döngələrindən dö- nüb bizim Şərq küçəsinə çıxdı.  

Biz hələ yaxşı dərk eləmirdik ki, nə baş verir, it 

İsgəndəri parçalaya bilərdi! 

 Uşaqlar qaçıb gözdən itmişdi, mən isə lap 

uzaqdan baxırdım. Artıq sərkərdəliyimi də unutmuşdum. 

Axı hər şey anidən oldu... 

Hələ də uşaqlar uzaqdan baxaraq, hırıl-dayıb 

gülürdülər... 

Birdən Süleyman kişi bu səhnəni görüb bərkdən, 

lap dəhşətlə çığırdı və əlindəki yoğun çomaqla itə sarı 

cumdu. 

İt İsgəndəri yenicə yerə yıxıb üstünə tə-zəcə 

minmişdi ki...  

Süleyman kişinin “Ayy itt...” deyib, tükür- pədici 

səslə, dəhşətlə çığırması deyəsən iti də qorxutdu və it 

İsgəndərin üstündən düşdü.  

İt əvvəlcə çaşdı, zəncirli-zəncirli durux- du, bilmədi 

hansı tərəfə qaça.  

Elə bu vaxt çığırtıya Xuraman özü dar- vazanın 

ağzına  çıxdı.  
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Onun hələ heç nədən xəbəri yox idi.  

Ancaq o, İsgəndəri, məni, Süleyman ki-şini, iti 

görüb, təəccüblə baxaraq nə fikirləşdisə sakit-sakit,  itə 

sarı getdi və bu tüksüz qırmızı it onu görüb, uzun dili 

çöldə, ləhləyə-ləhləyə başını aşağı saldı.  

İt əvvəldən axıra kimi səsini çıxarmadı, bəlkə də  o 

vaxt bu mənə belə görünüb?  

O, bizdən heç nə soruşmadan zəncirin ucunu 

yerdən qaldırdı və iti içəri apardı. 

Bir dəfə də olsun it hürmədi! 

Bu qırmızıtəhər tüksüz it, pələngə yox, daha 

doğrusu bəbirə oxşayırdı... 

İsgəndər bu vaxt ayağa qalxdı. Onun üzündə bir 

damcı qan qalmamışdı. Meyidə  oxşayırdı. Üst-başınının 

toz-torpağını çırpdı. 

Sərkərdə kimi özümü yetirdim! 

... Özümüzə gəldik. 

Süleyman kişi: 

- Can bala! – dedi, tutmadı ki? 

Onun ora-burasını əliylə yoxladı: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

- Şükür salamatçılıqdı, – dedi. 

Təhlükə sovuşmuşdu! 

Əvvəlcə gülməyə başladıq. Bütün yol boyu bu 

mənzərəni gözlərimizin qabağına gətirib, gülməkdən 

qarnımızı tutub uğunurduq. Lap möcüzə olmuşdu! 

... Avtobus məktəbin qabağında  bizi gözləyirdi. 

Aşot, Aşot kirvə deyib, qışqıra-qışqıra avtobusa cumduq.  

Gördüm ki, bizdən başqa hələ gələn yoxdur. 

Sərkərdə kimi qərar qəbul eləyib, avtobusu İsbəndiyargilə 

sürdürdüm. 

İsbəndiyar torpaq küçələrində, yolda çiy kərpic 

hasarın dibində dayanmışdı. İki gün əvvəl aldığımız quzu 

da yanında mələyə-mələ-yə yerdən tapıb qopardığı 

çayırlardan çeynə -yirdi.  

Ərəstunla Süleyman İsbəndiyara kömək eləyib 

quzunu avtobusa qaldırdılar və avtobu –sun içində yıxıb 

ayaqlarını kəndirlədilər.  

Sonra avtobusu Tahirgilə, daha sonra Etibargilə, 

sonra da Məmmədgilə sürdürdük. Tahir özüylə tarını da 

götürdü. 

Qızlar hələ yox idi. 

İsgəndər: 
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- Cəhənnəm olsun qızlar, gəlin  özümüz  gedək, -

dedi. 

Hər ehtimala qarşı son dəfə də avtobu – su 

məktəbin qabağına sürdürdüm.  

Gördüm ki, Aidə, Sevda, İbadət, Esmi – ra, Nuridə 

və Saidə oradadırlar. Tez avtobus – dan düşüb onlara 

yaxınlaşdım: 

- Gedirik? 

Sevda gur qıvrım saçını əliylə sığal - layıb: 

- Gedirsiniz? – soruşdu.  

- Hə! 

- Neçə nəfərsiz? 

- Hələlik 9 nəfər. 

- Gedin, sizə yaxşı yol! Qızlar azdı biz getsək 

yaxşı düşməz. Pullarımız da halal xoşunuz olsun. Arxayın 

gedin... 

Mən təəssüflə minnətdarlıq eləyib onlar- dan 

ayrıldım.  

Onsuz da Xuraman getmirdi!  
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           Başqa qızları neynirdim? 

Avtobusu Nizamiylə Oqtaygilə sürdür- dük. Onlar 

həm əmioğlu, həm də qonşuydu. 

Oqtay qapıya çıxıb dedi: 

- Anam qoymur, qorxuram. 

Hamımız ona güldük:  

- Kişi deyilsən? Bəs başqa vaxtı kişilikdən dəm 

vurursan, - dedik. 

Nizami də gəldi, anası da arxasınca. Yazıq Nizami 

lap zorla getmək istəyirdi. Anası arxadan qışqırdı: 

- Getsən, biryolluq get, bir də bu evə qayıtma! 

O, odla-su arasında qalmışdı. Rəngi qaçsa da 

hərdən qımışır, bilmirdi ki, neyləsin. Anası  avtobusun lap 

qapısının ağzındaydı. Ona görə də biz yumşaldıq və 

axırda özümüz dedik ki, nigaran qalacaqlar, avtobusdan 

düş, sən getmə.  

Məktəbin qabağından son dəfə keçdik.  

Bizimlə paralel X”S” sinfində oxuyan Saqini də 

zorla avtobusa mindirdik. O, həmdə yaxşı tar çalırdı. 

Əvvəllər də 9 il bizim sinifdə oxuyub, bu ildən sinfini 
dəyişmişdi. Onun xətrini hamımız çox istəyirdik. 
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Kənddən gələn uzundıraz, uzun burun, heç vaxt 

dərslərdən elmi guman xəbəri olma- yan, İsa Şükürov da 

məktəbin qabağında gö- ründü. Onu da çığırışıb 

özümüzlə  götürdük. 

11 nəfər olduq. Bircə Abbas gəlmə - mişdi. 

Getməyən də elə bu üçü oldu – Nizami, Oqtay, Abbas... 

... Sürücü kirvə Aşot istədi bizi aldada. 

Bizdən Göy-gölə getməyin pulunu almışdı.  

Gəlin İsa bulağına ya da Mingəçevirə gedəyin, – 

dedi.  

Oralar yaxın idi. 

- Yox! – əsl sərkərdə qətiyyətiylə qışqır- 

dım. 

Onun kələyini başa düşmüşdüm, yalan- dan dedi 

ki, guya yaxınlığa görə demir, Göy -gölə gedən gərək 

06:00-da yola çıxa.  

Artıq saat səkkizi keçmişdi... 

Sərkərdə qətiyyətim hər şeyi həll elədi. 

Avtobusu İsgəndərgilə sürdürüb, aldığı- mız 

ərzaqları götürüb Göy-gölə çıxdıq... 
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Vallah yolda avtobusu dağıdırdıq... 

Tar çalan kim, oxuyan kim, oynayan kim... əl çalan 

kim, meyxana deyən kim... Ağız deyəni qulaq eşitmirdi.  

Yol boyu Nizaminin anasının və İsgəndərin bu 

səhər başına gələn it əhvalatını da hey yada salır, 

gülməkdən qəşş edirdik ... 

Saat 10:00-da avtobusla Kirovabadın içindən 

keçib artıq, Xanlar rayonu istiqamətin- də irəliləyirdik... 

Nəhayət Hacıkəndi də keçib, aşırımlarla Göy-gölə 

istiqamət götürdük. Qəflətən Saqi qışqıra-qışqıra Göy-

göllə bağlı bir xalq mahnısı oxumağa başladı: 

 

                       Təbiətin qüdrəti 

 Yaradıbdır cənnəti. 

  Görməyi bu hikməti. 

     Hacıkənddən en gölə, 

       Göy-gölə gəl, Göy-gölə. 
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Artıq yol kənarında yazılmışdı ki, çatmağımıza 1 

km. məsafə qalır. Ancaq hələ heç nə görünmürdü, nə göl, 

nə də haqqında əfsanələr danışılan gözəllik... 

 Hamımız ayağa qalxıb maraqla, diqqət- lə 

qabağa baxırdıq. Göy-göl bu dəqiqələrdə görünməli idi...  

Avtobus sonuncu diki qalxır, sürət aza- lırdı. 

İsgəndər əvvəllər Göy-gölü görmüşdü. O, elə hey 

qışqırırdı ki, çatırıq.  

Ancaq hələ  bir şey görünmürdü ki, gö – 

rünmürdü. olun kənarında, yol göstəricisinin üstündə 

böyük hərflərlə yazılmışdı: “GÖYGÖL”.  

Demək çatmışıq?  

Təəccüblə, heyrətlə, ətrafa baxırdıq.  

Kirvə Aşot sürət ötürücüsünü dəyişdi. Maşın dik 

qalxdığından uğuldayırdı. Bir qədər də irəliləyib axırıncı 

diki çıxdıq və birdən-birə elə bil ...  

Qarşımızda cənnət göründü!  

Göy-göl! 

Özü də elə bil göy yuxuydu. Sanki rəssam 

fırçasıyla yaratmışdı! Xəyal idi, yuxu idi, gömgöy bir yuxu. 

Ya da elə bil göydən canlı bir tablo asılmışdı. 
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 Gözəllik tablosu! Dörd tərəfdən yaşıl meşəli 

Kəpəz dağıyla əhatələnmiş bu təbii, ecazkar tablonun dibi 

göy rəngli füsünkar göl idi. Hər yan gömgöy,göl də 

gömgöy...Dağların döşləri yamyaşılıydı...  

Hamımız heyrətlə içimizi çəkdik!  

Bir anlıq sükut...  

Sonra səs-küy, qışqırışma qopdu: 

- Aşot, saxla!Aşot kirvə aç qapını! 

Kirvə Aşot ehtiyatla maşını yana sürüb yamacda 

saxladı. Biz güllə kimi, bir-birimizi itələyə-itələyə, vura- 

vura, qışqıra-qışqıra avto- busdan tökülüşdük.  

Yolda gələndə bərk acmışdıq. O saat aclıq 

yaddan çıxdı.  

Hərə bir tərəfə götürüldü. Gül toplayan kim, çiçək 

yığan kim, aşağı-yuxarı bir-birini qovan kim. Dərənin 

dibinə qədər birnəfəsə yüyürüb suya əlini vuran kim, 

üzünü göy sudan çırpa-çırpa yuyan kim.  

Eh, uşaqlıq ehtirası! 

Sərkərdəlik tamam yadımdan çıxmışdı. 

Aşot, İsa, bir də Saqi özlərini ağsaqqal kişilər kimi 

aparırdı...  
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İçimizdə bığı olan bircə kənddən gələn dəhrə 

burun İsa idi.Genişlənərək şəhərə lap bitişmiş Mirzalıbəyli 

kəndinnən olan Şükürov İsa!  Onun həddindən artıq uzun 

burnunun al- tında bu qara, kənarları səliqə ilə alınmış 

bığları elə maraqlı, gülməli görünürdü ki! Ensiz çənəsi, 

böyük qulaqları, iri başı vardı. İçimizdə telini kişilər kimi 

yuxarı darayan da bircə İsay- dı. Kənddə yaşadığından o, 

heyvanla, təbiətlə olan münasibətdə bizdən usta idi.  

İsa ağır-ağır, əsl köhnə kişilər kimi üzü- nü Aşota 

tutub: 

- Heyvanı kəsmək lazımdır! – dedi. 

Aşotun 30-35 yaşı olardı. Orta boylu, təzəcə qarın 

bağlamış, sarıyanız adam idi. Əvvəlcə o, İsaya cavab 

vermədi, düşüb avto- busun altına girdi, sonra böyür-

başına baxdı. Kapotu açıb, karbüratorda nəsə qurdaladı, 

radiatora su tökdü. Bir az da avtobusun ora-burasını 

qurdalayandan sonra əllərinin mazu- tunu köhnə bir 

əskiylə sildi. Kepkası da maşın yağına bulaşmışdı, çirkli 

idi.   

Saqi İsayla avtobusa qalxıb quzunu aşağı 

düşürtdü və uşaqları da səslədilər ki, gəlib ayın-oyunu 

boşaltsınlar. 

Kim idi gələn!? 
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Füsünkar Göy-gölü görəndən bəri sər-  kərdəliyim 

yadımdan çıxmışdı.  

 Aşot, İsa, Saqi təşkilatçılıq işinə başla – dılar. 

Yavaş-yavaş yada düşdü ki, nə boşqab, nə də qazan, nə 

duz, nə də süfrə götürmüşük. Yaxınlıqda yaxşı ki bir 

restoran vardı...  

İsa Şükürovla Saqi restoranın işçiləri ilə danışdı. 

Pul verdilər və hər şey öz qaydasına düşdü... 

... Yaxındakı ağacın yoğun budağından  körpə 

quzunu yenicə kəsib asmışdıq ki, bir milis işçisi başımızın 

üstünü kəsdirdi: 

- Siz kimsiniz? 

Dərhal yadıma “Siz kimsiniz doktor Zor-ge?” kitabı 

düşdü. 

        - Haradan gəlmisiniz? Rəhbəriniz kimdi? Bu nə 

içkidi? Mələməmiş quzunu hardan almı- 

sınız? 

- Mircəfərindi dedim.  

Çox təmkinlə, ciddi şəkildə o mənə məhəl 

qoymadan quzunun qulaqlarını yoxladı. Gördü ki. yox 

ferma quzusu deyil. Qulağında fermanın xüsusi kodu 
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yoxuydu. Düzü, buna biz bir az sevinsək də o çox  pis 

oldu... 

Yaxınlıqda olanlar, milis işçisinin başına yığışdı. 

Bu kişi milis işçisinə heç oxşamırdı. Uzun adam idi. Onun 

da İsa kimi uzun dəhrə burnu, burnunun altında seyrək, 

uzun tüklü üç- bucaq şəkilli bığları vardı. Bu üçbucaq 

bığları elə bil onun uzun burnunun altına iynə sapla 

tikmişdilər. 

 Yaşı çox olsada özü serjant idi. 

 Qırışıq qalstuku - ucları bükük, varatni- ki əzik 

nimdaş köynəyinin boynunu bərk-bərk sıxmışdı. 

Pencəyinin ortası dar, çiyin və ətək hissəsi isə gen idi. 

Ətəyi uzun illər boyu içiboş tapança qoburunun üstündən 

keçdiyindən belinə nisbətən daha çox aralı dururdu. 

 Mis rəngində dörd dəmir düyməli, rəngi solmuş 

paqonlu çiyinləri saç kəpəyiylə dolu pencəyinin 

varatnikində də nəsə bir-iki nişan və sarı, ensiz serjant 

liçkaları vardı... 

Ona milis işçisi adından çox “milsəner” desək 

daha düz yerinə düşərdi. 

Əvvəl düzü biz ondan qorxduq. Sonra kirvə Aşot 

bizə göz vurub: 

- Siz gedin işinizlə məşğul olun, – dedi. 
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Və “milsənerin” qoluna girib qırağa çəkdi. Saqi ilə 

Məmməd də kişi-kişi onların yanına getdi. 

Xülasə, ona bir xeyli içki, tərəvəz, ət boyun 

olandan sonra qımışıb, razılıq verib. İllərlə su görməyən 

saçı kəpəkli bu milis işçisi elə bil heç insan 

görmüyübmüş... 

İsa, Saqi, Məmməd, Aşot, bir də Tahir restoranın 

yanındakı yamacda qaldılar.  

İsgəndər tez bir neçə çaxır şüşəsi açdı. Hərəmiz 

bir tərəfdə quru, yavan çörəklə içməyə başladıq. Sonra bir 

neçə belə şüşə boşaltdıq və götürüldük gölə.  

... Gölün qırağında, sahildəki gövdəsi həddən artıq 

iri, içi boş ağac kötüyünə, zəncir-  lə bağlanmış və ucuz, 

paslı, köhnə qıfılla qıfıl- lanmış çoxlu taxta qayıqlar vardı. 

İsgəndərlə pul verib iki qayıq götürdük. 

 Hələ ömrümüzdə qayıqla avar çəkib üzməmişdik.  

Fərəhlə, ehtirasla, coşmuş qanı-mızla cəld, tələsik 

itələşə-itələşə qayıqlara do– luşuq. 

Tariyel elə hey qışqırırdı: 

- Kim sizi qəyyum edib, hökm edəsiz bizlərə! 
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İsgəndər, Tariyel, Süleyman, İsbəndiyar bir 

qayığa, mən, Etibar, Ərəstun da başqa bir qayığa 

doluşduq. Qıvraq, taxta qayıqlar idi.  

Biz minəndə əvvəl qayıq ləngərlədi.  

Qorxduq! 

Sonra buna adət elədik. Avar çəkmək üstündə bir-

birimizlə “boğuşurduq”. Axır ki növbə ilə avar çəkib 

sürməyə razılaşdıq. 

Sahildən aralandıq. 

           Bir xeyli sonra, lap Göy-gölün ortasına çatana 

gədər qayıq idarə etməyin də yolunu  öyrəndik! 

Gözəl hava vardı. Günəş şuaları suyu, gölü, 

qayığımızı elə yaxşı nura qərq eləmişdi, bizi elə 

xumarlandırırdı ki...  

Artıq İsgəndərgil qayıqlarıyla başqa səmtə, biz də 

bir başqa səmtə üzürdük. Sahil- dən xeyli aralanmışdıq. 

Çaxır da bizi bir tərəf- dən tutmağa başladı və yavaş-

yavaş keçdik zarafata, söyüşməyə, bir-birimizi itələməyə, 

nə bilim daha nələr eləməyə... 

Onlar qayıqlarını döndərib bizə sarı səmt aldılar. 

Artıq çaxır öz sözünü deməyə başlamışdı. 
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Əslən axıska türkü lal-dinməz olan Sü- leyman 

Zahidov çaxnaşmanın qarşısını almaq məqsədilə öz 

qayıqlarından çığıra - çığıra bir bənd şer söylədi: 

 

Damlan min eşqə bəsdir, 

Hər çiçək bir həvəsdir. 

İlk aşiqin Kəpəzdir, 

Göy gölüm, ay Göy gölüm. 

 

Heç kimin ona qulaq asmadığını görüb ardını 

saxladı.  

İsgəndərgil artıq qayıqla bizə tərəf ya –xınlaşırdı. 

Onların qayığında fit verən, oxu- yan, itələşən bir-birinə 

qarışmışdı. Gölün lap ortasına çatmışdıq. Onların qayığı 

bizə çatdı və İsgəndər qışqıra-qışqıra qayıqlarla ötüş-

məyənə söyüş söydü.  

Hamımız razılaşdıq.  

Əvvəl paltarlarımızı soyunduq. Onlar alt geyimdə, 

biz isə şalvarda qaldıq. Şalvarların da balaqlarını dizə 

qədər büküb çirmələdik. Elə bil uşaqlar hamısı 

dəyişmişdi.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Ərəstun zil qara cod, həddindən artıq qıvrım, 

dalğalı, qısa saçlarıyla zəncilərdən seçilmirdi. Elə bil 

filmlərdəki hindulardan biriy –di. Qara da dodaqları vardı. 

Üzü qaraya çalan tünd şabalıdı rəngdəydi. 

 Süleyman axıska türkündən çox  əzələ- siz 

bədəni, qıyılmış, gözləri ilə özbəklərə bən- zəyirdi. Yumru, 

sarı, girdə sifəti vardı. Ensiz dodaqları sifəti rəngindəydi.  

Tariyel isə elə bil Vyetnamdan təzəcə düşmüşdü. 

Bir suyu Buratinoya da oxşayırdı. Balaca boyu, yenicə 

kəsilmiş quzu gözünə bənzər iri,solğun gözləri, əyri çubuq 

kimi nazik qolları, qılçaları vardı. O nazik qollarını ölçə-

ölçə dayanmadan Sabirin şerini təkrarlayırdı.  

Etibarın yekə ağzı elə bil həmişəkindən bir az da 

irilmişdi. Böyük, ətli dodaqları sallan –mış, sanki 

ağırlığından düşəcəkdi... 

İsgəndər kürən idi. Qıyılmış gözləri, əzələsiz 

bədəni, nar çubuğu kimi qılçaları vardı.  Dodaqları o 

qədər nazik idi ki, bəzi qoca arvadlar kimi ağzının içinə 

tərəf büzüşmüş, çə- nəsi isə azca irəli çıxmış, elə bil 

qocalmışdı... 

O vaxt mən də bəstəboy idim. 1950 -1955-ci illər 

arası Bərdə və Kirovabadda doğulan uşaqların hamısında 

olduğu kimi epidemiyanın sifətimdə  iz qoyduğu - yumru, 

yara yerindən qalmış möhürü ilə kim bilir nəyə 
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oxşayırdım. Biçimsiz, qabırğaları sananan döş qəfəsim, 

arıq, çəlimsiz qılçalarım vardı.  

Xülasə, qayıqları yan-yana saxlayıb starta 

hazırlaşdıq və İsgəndər saydı: 

- Bir... iki... üç! 

Yarış başladı. Onlar  dörd,  biz isə üç nəfər idik. 

Bir xeyli gah onlar, gah da biz onları ötüb keçdik. Çox 

aralana bilmirdik. Başladıq bir-birimizin üstünə su 

çiləməyə, söyüş söyməyə. Qayıqlarımız bir-birinə lap 

yaxınlaşdı.  

Gözlənilmədən İsgəndər lap möcüzə elədi. Gölün 

ən dərin yerində öz qayıqlarından sıçrayıb, bizim qayığa 

tullandı! 

İlahi, dəhşət idi! 

Heyrətdən içimizi çəkib əvvəl quruduq. 

Qayıqlar necə ləngər vurdu!  

Nə yaxşı aşmadı! Günahsız, pak, saf uşaqlarla 

dolu qayıqlarımız bir qədər ləngərlə- yib sakitləşdi. 

Aşsaydı dəhşət olmazdımı?  

Qışqıran, qorxan, rəngi ağaran oldu, ancaq hələ 

dəhşət ola biləcəyini dərindən dərk edə bilən yox idi!  
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Qorxu, qışqırışma, rəng ağarmaq da elə  belə, 

təbii, daxili refleksdən doğan bir duyğuy –du və dərhal da 

keçdi... 

Bəli, qan gözü örtmək bəyəm necə olur? 

Baaxx, əzizim... mən sonralar, lap sonralar dərk 

elədim ki, sən nəyə görə Göy-gölə getmək istəmirdin!  

Sən nə yaman ağıllı idin!..  

Sənin zoğalıqırmızı yanaqların, iri, ay –dın isıqlı 

gözlərin, çəhrayı dodaqların, balaca bəstə boyun, bütün 

varlığın, ruhun məgər müqəddəs deyildimi? Sən nə qədər 

saf, məsum idin... Son vaxtlar açıq şabalıdı saçları- nı 

səligəylə arxaya yığardın. Qaşların elə səli - 

qəliydi! 

İlahi!  

İndi əgər sən, ya başqa qızlar burada olsaydınız, 

cılız, çəlimsiz canımızla biz, qorxu  bilməyən ,dəcəl 

uşaqlar nələr etməzdik!  

Ah... O günlər nə qədər səfeh idiksə, o qədər də 

saf müqəddəs idik! Bax, mən bu fəl- səfəni də lap 

sonralar dərk elədim... 
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O vaxt sən orada olsaydın, yaxşı üzə bilməsəm də 

Göy-gölü üzüb keçmək üçün soyunmağa utanar, özümü 

eləcə paltarlı-zadlı o lal göy sulara atmazdımmı?  

Ya Rəbbim! Nə müqəddəs, nə sirli ürək- lər 

yatırmış qabırğaları sananan bu dəcəl uşaq köksümüzdə!  

Çox yalvardımsa da, yaxşı ki, məni eşitmədin! 

Bəlkə də hamımız bu gömgöy sularda boğulub  

tələf olardıq... 

O anlar, o günlər, o aylar illər, o sadəlik, o 

müqəddəslik, hara qeybə çəkildi? Nə tez xatirəyə döndü?  

Ey bizdən uzaq düşən o uşaqlıq çağları indi 

haradsan?  

Pərvərdigarə! 

Başladıq qayıqlarla gölə axan çayın  mənbəyini 

axtarmağa. Axtardıq da, tapdıq da, gözlərimizə 

inanmadıq da!  

Kiçik bir çay idi, heç ona çay da demək olmazdı. O 

qədər ensiz,  suyu az axırdı ki! 

 Sakit, şırıltı belə salmadan axan bu ki –çik çayın 

suyu dupduru, şəffaf, ağappaq idi.  

Bəs niyə göl, göy idi? Kim idi tapan, niyə göy idi?  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

   Etibarın fotoaparatı ilə burada çoxlu şəkil çəkdirdik! Elə 

bil Kolumb Amerikanı kəşf eləmişdi.  

          Göy-gölün gözəlliyi, havanın isti ol - ması, yaz fəsli, 

uşaq ehtirası o gün bir-birinə necə qarışmışdı! 

           Halbuki, bu vaxt biz məktəbdə, dərsdə olmalı idik...  

         Heç bu yada da düşmürdü! Vallah həyat- dan elə 

təcrid olmuşduq ki, elə bil heç nə mək- təb vardı, nə 

valideyn, nə Bərdə, nə də di -  rektor! Sanki burada 

doğulub, burada böyümüşdük... 

Yəqin indi sən dərsdə idin əzzim! 

Yəqin Oqtaya nifrətin bir azda artıb. Gözlərin məni 

axtarır... Darıxırsan hə? 

Sən kədərli olanda daha da gəşəng olursan. 

Sənin sifətindən ağıllı olduğun ilk baxışından 

sezilirdi.Yaxşıki gəlmədin! 

  ...İsgəndər də Tariyelə qoşulub oxu- 

yurdu. 

 

         Cütçü çıxır tarlaya cüt şur ilə. 

Atlar,öküzlər kotana güc verir, 
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Gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur... 

 

Gölün kənarı qurumuş ağaclarla, ağac budaqları, 

qırıqları ilə doluydu...  

Çəmənlik elə gözəl idi ki!  

Hər yan çoxlu ot bitkiləri ilə - qafqaz bənövşəsi,  

alp dişəsi, zəncirotu, xırda çiçəkli ziboldiya, zənciçiçəyi, 

çobanyastığı, şrımlı topal, ağbığla doluydu. 

 Ətrafda çoxlu kəpənəklər uçuşurdu. Yamacda o 

qədər rəngbərəng çiçəklər, kəpə- nəklər vardı ki!  

Dağın ətəyindən, lap gölün qumsal qur- 

taracağından başlayan meşənin içində hələ də rütübət 

nəmlik vardı. Nəm torpaq üst-üstə qalanmış ağac 

qırıqları, xəzan vurub tökmüş yarpaqlarla doluydu. 

 Günəş üzü görməyən bəzi yerlər göy rəngə çalan 

yaşıl otlarla örtülmüşdü... 

Göy-göl haqqında kitablardan çox oxu –  

muşdum. 

Kiçik Qafqaz sıra dağlarının şimal şərq hissəsində 

yerləşən Göy-göl təbiət qoruğunun ərazisi 6739 hektardır.  
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Dəniz səviyyəsindən 1000-3000 metr  yüksəklikdə 

yerləşir.El arasında danışardılar ki, bu göl zəlzələ 

nəticəsində burada çökən bir dağın yerində əmələ 

gəlib.Yaxınlıqda, bir az sağ tərəfdə hündürdə Maral göl və 

Zəli göldə bax beləcə yaranıb. 

Buradakı ərazilərin çoxu, vaxtilə axan çox sayda 

çayların yaratdığı dərələrdən, müx- təlif meylli 

yamaclardan, meşələrdən ibarətdir. 

Deyilənə görə bu meşələrdə ayı,porsuq, 

samur,meşə pişiyi, vaşaq, nəcib qafqaz maralı da olur.Ən 

çox da dovşan,dələ... 

Qırmızı kitaba düşən şərqi qafqaz təkə- si və 

qonur ayı da bu meşələrdə yaşayır. 

Xəzər uları, kəklik quşları hətta Qırmızı kitaba 

düşən farel balığı da burada qorunur. 

Meşələrin əsas hissəsi kiçik yarpaqlı şərq fıstığı, 

şərq palıdı, qafqaz vələsi, adi göyrüş, tozağacı, itiyarpaqlı  

ağaclardan, ağca- qayın, cökə, iynəyarpaqlı ağaclardan, 

qarmaq- vari şam və s... 

 Meşələrdə çoxlu kol bitkiləri də vardı - zirinc, 

zoğal, əzgil, itburnu, cərməşov və böyurtkən. Kolların 

çoxu çiçəkləmişdi. Ancaq meyvəsi olan hələ yoxuydu... 
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Meşənin baş tərəfindən hərdən, xəyala oxşayan, 

pərdə-pərdə duman, elə xumar-xu - mar ötür, dolanırdı ki! 

İndi uzun illərdən sonra bax bu kəlmələ- ri 

yazdıqca duyğulanır,  o anlar o gün üçün lap darıxıram... 

... Arxamızca motorlu qayıq gəldi. Bax- dıq ki, 

Məmmədlə Saqi də içindədir.  

Saqinin burnunun bir deşiyinin üstünü elə bil 

bıçaqla kəsmişdilər. Kəsik yeri boş olduğundan o, 

hirslənib danışdıqca bu kəsik yer elə gülməli tərpənir, 

maraqlı görünürdü ki!  

Məmmədin boyu balaca olsada sağlam idmançı 

bədən quruluşu, əzələli qolları vardı. ikisi də birdən 

qışqırdılar: 

           - Hardasınız? Səhərdən sizi harayla- maqdan 

yorulmuşuq. Kabablar soyuyub, ax- şamdı, saat dördü 

keçib, evə gecə çıxacağıq? 

Biz indi ayıldıq...  

Sanki birdən-birə həm də acıdıq. 

 Yenə itələşə - itələşə qayıqlara doluş- duq. Ancaq 

əvvəlkindən bir az yorğun kimiydik. 

Ehtiras azalmışdı ... 
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Qayıq arxaya qayıtdıqca fikrə dalmış- dım. Yaman 

yadıma düşmüşdün, əzizim.  

Fikirləşirdim ki, kişilərlə başını başlara qoşmayıb, 

qızlarla dərsdə oturan Oqtaya nifrətin lap çoxalacaq... 

Ayaqlarımızı suya sallamışdıq. Pərləri çəkən 

Ərəstunun qollarının bükülən yerindən, şah damarı elə 

şişmişdi ki! Xumarlana-xumarlana qayıdırdıq.  

Gölə diqqətlə baxır, hərə bir şey fikirləşirdi... 

Mən göy suların dərinliyinə tamaşa edir, səni 

düşünürdüm, əzizim. Kaş sən də burada, yanımda 

olaydın, ürəyimdə deyirdim...  

İkimiz bir qayıqda olaydıq! 

Mən avar çəkəydim, sən də uçan rəng- bərəng 

kəpənəklərə, oxuyan quşlara, pəmbə ağappaq  dəstə-

dəstə üzən buludlara tamaşa edəydin. 

Gölün üzündə çoxlu, az qala suda ayaqlarıma 

toxunacaq qədər üzdə olan, ancaq kökü dərinlikdə, gölün 

dibində bitən uzun su yosunları,çoxlu su bitkiləri vardı. 

Onların da rəngi göy idi...Sən yanımda olsaydın əsl 

xəyala dalmalı, əsl məhəbbət vüsallı şirin  anlar 

keçirərdik...   
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Kaş, bu vaxt səninlə əzizim, bu qayıq- da bax belə 

oturub, sakit  kimsəsiz, hər yan- dan yamyaşıl meşəli 

dağların əhatəsində sükutla birgə olaydıq.  

Heç danışmayaydıq...  

Rəngin yenə qıpqırmızı qızaraydı. Çəhrayı 

dodaqların susa, gözlərin güləydi... Sənin hələ alınmamış 

qaşların nə qəribəydi! 

         Mən də nağıl gözlərinə lal baxışlarla ba- xaydım, 

baxaydım... alışaydım, yanaydım!!!  

Müşfiqin bir şeri yadıma düşdü: 

 

Yenə o bağ olaydı... yenə yığışaraq siz,                            

o bağa köçəydiniz. 

Biz də muradımızca fələkdən kam al - aydıq. 

Sizə qonşu olaydıq... 

 

Mən dərin xəyallara dalmışdım. 

           Bu vaxt Tariyel Muradov çəlimsiz canıy- 

la, tükənib bitməyən uşaqlıq ehtirasıyla qışqıra 
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- qışqıra: 

 

 

          Çatlayır Xanbacı qəmdən ürəyim, 

Qavuşub lap acığımdan kürəyim. 

Mən ki, damdan bacadan baxmaz idim, 

Su kimi hər tərəfə axmaz idim. 

 

Bitləyirdim nənmin baş – yaxasın, 

Yamayırdım babamın çul – çuxasın. 

Neyləyirdim bəzəyi, ya düzəyi? 

Dama, divarə yapardım təzəyi! 

 

Motorlu qayıqdan Məmməd Fətəliyev qışqırdı: 

- Əə İsgəndər, Cordano Bruno kimdi, bilirsən? – 

Skif xalqları harada yaşayır əəə... 
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Birdən o biri qayıqdan qocaağız çil-çil İsgəndər 

qışqırdı: 

- Əəə... Ərəstun, Göte kimdi əəə, oxu - musan? 

Zəncilərə bənzəyən Ərəstun şirin gülü – şüylə: 

 - Fətəliyev canın ücün Marsdan ostroid çıxıb gəlir, 

özünü gözlə!  

Etibar Əzimov bu arada yekə sallaq do- daqlarıyla 

gur səslə: 

 - Əəə... Zahidov, Ostrovski kimdi? Qohumluğun 

vaar onnan? Sonra da başladı Sabirdən Tariyelin dediyi 

şeirin ardını söyləməyə: 

 

Atam əllaf, babam dülgər idi, 

Qardaşım Culfa, əmim Kargər idi. 

Xanbibim falçı, nənəm bağ toxuyan, 

Bizdə, haşa, yox idi bir dərs oxuyan! 

 

Saldız axırda yaman halə məni, 

Ərə verdiz də bu qəffalə məni. 
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Qəflətən bir də görürsən ki, durur. 

Yandırıb lampanı çılpaq oturur. 

 

Həmişə lal - dinməz dayanan, günlərlə susan  

Süleyman Zahidov bu gün ikinci dəfəy - 

diki şer söylədi: 

 

Görəcəksən bütün işkafda kağız, 

Kasada, nimçədə, boşqabda kağız. 

Yığılıb dağ kimi hər yanda kitab, 

Evdə, dəhlizdə, hər yanda kitab... 

 

...Bir də baxdıq ki, çatmışıq. 

Hərə öz paltarlarını, ayaqqabısını qoltu- ğuna 

vurub, səsküylə ağzıyuxarı, yamaca sarı götürüldü...  

Məclis çoxdan başlamışdı!  
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Üçbucaq bığlı milsəner çırpışdırdığı ça- xırları, 

quzunun yarı şaqqasını aparıb hardasa gizlədib, dərhal 

da qayıtmış, o ki var kababdan yeyib, içkidən içmişdi. 

Vallah onun gözləri çaqqal gözləri kimi  alışıb-

yanırdı! Görəsən nədən idi  40-45 yaşlı sırtıq, üzlü kişinin 

sifətinə yaraşmayan bu işıq,  bu parıltı!? Bu kütbeyin, 

pinti, çiyinləri saç kəpəyiylə dolu kişinin, qan çəkmiş  ətli 

parılda- yan gözləri elə bil hədəqəsindən  çıxıb bərələ 

qalmışdı. Elə bil qoca, ac həris çaqqala, mələ- yən bir 

quzu nəsib olmuşdu. Quzunu ehtirasla, ləzzətlə, sonu 

bitib - tükənməyən iştahla elə parçalayıb yeyirdi...  

Onun milis formasının üstündən çəpinə, palıd 

rəngli qayışla  bağlanmış bir düzbucaq şəklində  çanta da 

asılmışdı. Bilmədik  o vaxt onun içində nə vardı...  

Eh, nəysə məclisimiz başladı, nə baş - ladı.  

Soyumuş kababdan heç yeyə bilmədik. Göy-

göyərti, pendir-çörəklə çaxır, şampanı bir-birinə qatdıq.  

İsa müəllimin yerinə, möhtəşəm sərkər- də titulu 

alıb keçməyimin şərəfinə, qızların batan pullarının 

sağlığına, üçbucaq bığlı vətə -nimizin görkəmli keşikçisi 

kimi, sovet milisinin “vicdanlı nümayəndəsinin”sağlığına, 

Aşot kirvənin sağlığına, Məmmədin döşündəki idmançı 

döş nişanının, Ərəstunun kefkasının sağlığına...  
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Onu da deyim ki, cəmi üç adamın ba- şında kişi 

kefkası vardı. Kirvə Aşotun,İsanın və bir də Ərəstunun.  

Milsənerin başındakı isə milis furaş - kasıydi. 

Yeməkdən tıxayıb, çaxırdan su kimi içdiyindən, başından 

tər damcıları tüklü sifəti boyu süzülsə də, furaşkasını 

kəpəkli başından çıxarmırdı.  

“ПРИМА” siqareti çəkməkdən, qalınla – şıb 

kobudlaşmış yekə dırnaqları saralmışdı. O hərdən 

yeməyinə ara verib, bu ucuz siqaretdən elə ehtirasla 

sümürürdü ki! 

Heç danışmağı sevmirdi. Əsl çekistlər kimi ətrafı 

diqqətlə süzür, deyilən, danışılan sözlərə, yekə pələ 

qulaqlarını şeşələyib qulaq asırdı. Material tapmaq onun 

peşəsiydi axı. 

Sağlıqları dedikcə gülməkdən qırılırdıq.  

Süfrəmizi yan-yana döşənmiş qəzet - lərdən 

açmışdıq.  

Sonra başladıq Nizaminin anasının sağlığına 

içməyə. Arvad yaman yapışdı, qoymadı onu gəlməyə!  

 Bir şampan badəsi də direktorun şərəfi- nə getdi. 

 Eh heç çoxunu da içmirdik... Mən çaxır əvəzinə 

stəkanıma limonad tökürdüm.  
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Uşaqların da çoxu çaxırdan bir neçə qurtum alıb, 

qalanını  çəmənliyə tökürdü...  

Təki gülmək olsun, sağlıq deyilsin! Biz hamımız 

birlikdə kababdan   cəmisi 5-10 tikə yemişdik...  

Tahirin sinəsində tar  alətinin kiçik fiquru olan döş 

nişanı vardı. Qəflətən sərkərdə olduğumu xatırlayıb 

qışqırdım: 

         - Bunu da Mikayıl Müşfiqin əziz xatirə -sinin 

sağlığına,ruhu şad olsun! 

Hamı ayağa qalxdı! 

Tahirin sinəsindəki tarı barmağımla gös- 

tərib: 

          - Hamı öpsün, - dedim. 

Bu badələri hamı axıradək  içdi. 

Nəyə, hara, kimə baxırdıqsa bizə gül - məli 

görünürdü... 

Ele hey də gülürdük! 

Toran çalana kimi beləcə yedik, içdik, şəkil 

çəkdirdik, güləşdik, şənləndik, gül-çiçək topladıq.  
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Boş butulkaları uzaqda düzüb, hədəfə alaraq, 

daşla vurub sındırırdıq... 

Saqi stəkan badəsini içib qəflətən avto- busa tərəf 

qaçdı. Hamımız təəccüblə onun arxasınca baxdıq. Bir 

qədər keçmiş əlində tar avtobusdan düşdüyünü gördük. 

Elə bu vaxt İsgəndər restorana tərəf götürüldü. İndi də  

maraqla hamı onu diqqətlə izləyirdi ki, bir də gördük  hər 

əlində bir qatlama stul gətirir. 

 Stulları açıb birində Aşot kirvəni,  birin- də də 

Saqini oturtdu. Saqi oturana qədər ayaq üstə tarı 

kökləmişdi. Birdən sallaq  dodaq Eti- bar xüsusi bir 

intonasiyayla  başladı. 

 

           Oxu tar, oxu tar, səsindən ən lətif şeirlər    

dinləyim. 

          Oxu tar bir qadar!.. 

          

          Saqinin tarla onu müşayət etməsi hamını vəcdə 

gətirdi. 

 

Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. 
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Oxu tar! 

Səni kim unudar? 

Ey geniş kütlənin şirini, şərbəti 

Alovlu sənəti!... 

 

Elə bu vaxt İsa Şükürov gəlib Saqinin qulağına 

nəsə dedi. Saqi tarı Tahirə uzadıb İsayla avtobusa tərəf  

qaçdılar. 

 Bu dəfə Tahir  tarı sinəsinə sıxıb  o vaxt dəbdə 

olan,  musiqisi Ələkbər Tağıyevə, sözləri Hüseyn 

Hüseynzadəyə məxsus “Göy-göl” mahnısını çalmağa 

başladı. 

Fətəliyev Məmməd də əsl müğənnilərə xas 

görkəm alıb, boğuq səsiylə ucadan oxudu:  

 

 

Açıb bahar fəsli gen sinəsini, 

Qalın meşələrin aynası Göy-göl. 

Dinləyir qartalın məğrur səsini, 
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Qocaman Kəpəzin balası Göy-göl. 

 

Nəqarət hissəsini hamı birlikdə oxudu: 

 

Öz gölümdür mənim Göy-göl, 

Göy gölümdür mənim Göy-göl. 

 

 Mahnı qurtaran kimi hərə bir tərəfə da - 

ğılışdı. Tahir  isə uyuyub elə hey tar çalırdı. Heç kim də 

ona qulaq asmırdı! 

          Milsəner və restoranın işçiləri yığışıb hələ də, 

Mircəfərin 80 manata aldığı quzunun ət tikələrini özləri 

şişə çəkir, özləri də bişirib yeyirdilər. 

         Danışmırdılar da...  

         Mənim “Spidola” radiomu da açıb kon - sertə qulaq 

asır, iştah artırırdılar. 

...Axşamtərəfi qayıtmağa yığışdıq. Bü- tün qalan 

çörək  qırıntılarını, bişib yeyilməyən və manqala 

qoyulmayan şişdəki tikələri, yarımçıq butulkaları milsəner 
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özü yığışdırdı. Quzunun bir şaqqasını da o, əvvəldən 

götürüb harasa aparmışdı. Onun üçbucaq bığının iti ucu 

burnunun içində, oturacaq hissəsi isə üst dodağı boyu elə 

bil sapdan asılmışdı. 

Bir – iki bütöv çörək, yarım bud ət, bir – iki butulka 

şampan qalmışdı. İsa da onları yığıb avtobusa qoydu: 

-Yolda acan olsa, yeyər, - dedi. 

         Milsəner və restoranın işçiləri ilə biz yox, Aşot kirvə, 

Məmməd, Saqi və İsa görüşüb xudahafizləşdilər. 

        Və geri qayıtdıq. 

        Yolda uşaqların çoxu avtobusda yatmışdı. Hər yan 

qaranlıq idi. Qasım  İsmayılov rayo - nunu keçəndə elə 

acmışdım ki, durub bir az yavan çörək  yedim.  

Yevlax şəhərinə çatıb Bərdə istiqaməti- nə 

dönəndə kirvə Aşot avtobusun salonunun işığını yandırdı. 

Salondakı 20 kiçik ölçülü lam - padan cəmisi biri yandı və 

Aşot bərkdən, köhnə avtobusun uğuldayan səsindən uca 

səslə:  

- “Padyoomm!” – deyib qışqırdı.  

Bir-bir hamı oyandı.  

Baxdıq ki, Tariyel İsa Şükürovun quca- ğında 

yatıb.  
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Mən qışqırdım:  

- Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma! Yenə 

gülüşmə qopdu! 

Süleyman Zahidov qəflətən Sabirdən yeni şer 

söylədi: 

 

Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə, 

Cütçü sürür tarlada cüt şur ilə. 

Atlar, öküzlər kotana güc verir, 

  Gah yürüyür, gah yıxılır, gah durur. 

  Çütçü batıb qan tərə, yer şumlayır, 

Şumladığı tarlasını tumlayır. 

 

İsbəndiyar bura çatanda: 

- Sən öl, ədəbiyyatdan İsa müəllimə deyəcəm,  

sənə beş yazsın. Ayrı vaxt səndən kəlbətinlə də söz çəkə 

bilmirik, – deyib, o da ədəbiyyatdan iki və üç qiyməti alsa 

da: 
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    Adəmi adəm eyləyən parədir, 

       Parəsız adəmin üzü qarədir! – dedi. 

 

Bu arada Tahir Ağayev tarı kökləyib Saqiyə 

uzatdı. Burnu kəsik Saqi tarı yenidən kökləyib, əsl 

sənətkarlar kimi döşünə basıb, başını aşağı dikərək bir 

təsnif çaldı. İsbən - diyar, Tariyel və İsgəndər oyun havası 

olmasa da fit çalıb oynamağa başladılar. Köhnə 

avtobusun döşəməsində nə qədər toz vardısa havaya 

qalxdı... 

Axır ki özünü ağsaqqal kimi göstərib, ağır təbiət 

nümayiş etdirən Məmməd Fətəliyev dilləndi: 

         Razıyam oğlum gedə Göy-gölə, - nə ki məktəbə! 

        Məktəb adın çəkməyin, – mələbədir, mələbə!.. 

        Artıq avtobus “Yarımpoçt” adlanan yeri arxada 

qoyub kanalın üstündən keçirdi. İs - gəndər qışqırdı: 

- Aşot saxla, bir az çimim.  

Biz də ona qoşulub nə qədər yalvar –dıqsa Aşot 

kirvə avtobusu saxlamadı: 

- Keçdi! – dedi.  
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Topladığımız gül - çiçək artıq təravətini itirdiyindən 

solub büzüşmüşdü. Götürdüyümüz yarım bud ətin də üstü 

açıq qaldığından toza batmışdı. Aşot kirvə avtobusu 

saxlamayanda hirslənib gül – çiçəyi və əti yolda kanala 

atdıq.  

 

Bərdənin girəcəyində Bərdə neqri Ərəs- tungilin 

Alaçadırlı kəndi yerləşirdi. Aerodrom kefkasıyla birinci o 

düşdü. 

... Aşot kirvə avtobusla uşaqları bir-bir evlərinə 

payladı.  

... Evə girən kimi hər şey elə bil dəyişdi. Köhnə 

həyat başladı... Və nənəm məni görən kimi hay-həşir 

qopartmağa başladı. Direktor zəng vurub evə deyib ki, 

hamısını məktəbdən qovacağam.  

            Zənbilimi  yerə qoyub, İsgəndərgilə tər- 

pəndim. 

 Gecəynən bir-bir hamı onlara gəlib çıx - dı. Bütün 

uşaqların evlərinə zəng vurulub, və eyni sözlər 

deyilibmiş... 

Söz qoyduq ki, heç nədən qorxmayaq, səhər 

tezdən hamımız məktəbə gedək. Nə olar, olar! 
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Hal-əhval bilmək üçün qızlara da zəng vurduq.. 

Aidə, Sevda, Esmira, İbadət telefonda dedilər ki, Allaha 

şükür ki, sağ-salamat gəl - misiniz. Heç nədən qorxmayın. 

Pullarımızı da xərclədiniz, eybi yoxdur, canınız sağ olsun. 

Ancaq direktor sizə yaman hirslənib... 

Səhəri hamımız məktəbin qabağına gəlməmişdən 

əvvəl şərtləşdiyimiz kimi şəhərdə Kolxoz bazarının 

qarşısında görüşüb birlikdə məktəbə gəldik. Dərsə 

gecikmişdik... 

Qapını döyüb sinfə girəndə...  

İlahi!  

Bütün qızlar, Abbas, Nizami və Oqtay qarışıq 

hamı bizə necə həsədlə, necə heyrətlə  baxırdı! 

Elə bil kosmosdan, ya da ölmüşdük, indi xortlayıb 

axirətdən qayıtmışdıq... 

Əvvəl müəllim də duruxdu. Kabusa hey- rətlə 

baxan kimi bizə baxdı, özünü itirdi və tez də özünü ələ 

alıb sakitcə: 

- Kefə gedən sizsiniz?- soruşdu. 

Biz qımışa-qımışa, utanmadan, lap sır  -tıqcasına, 

qarışıq halda:   

- Hə! – dedik, bizik! 
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Rəhilə müəllimə hirslə ayağa qalxıb: 

           - Hamınız çıxın sinifdən! Valideynsiz məktəbə 

gəlməyin! 

  Mübahisəsiz və nədənsə bir az da sevincək çölə 

çıxdıq. Çölə çıxan kimi İsgəndər dərhal valideynini 

məktəbə gətirənə bir pis söyüş söydü.  

Bəli, İsgəndərin söyüşü elə bil konstitut- siya 

qanunu idi. Deməli,  heç kimin valideyni məktəbə 

gəlməyəcəkdi... 

Dünəndən bütün məktəbin uşaqlarına “Göy-göl” 

əhvalatı necə ildırım sürətilə yayıl- mışdısa tənəffüsdə 

hamı bizi barmaqla göstə- rir, bizə müharibə 

qəhrəmanları, qorxmazlar, qeyri-adi, kosmonavtlar kimi 

baxırdılar. 

İkinci dərs başlayanda yenidən uşaqlara qoşulub 

dərsə girdik. Sanki heç nə olmamışdı.  

Amaliya müəllimənin rus dili dərsi idi. Müəllimə nə 

qədər elədisə bu dəfə çölə çıx - madıq. Axırda sakit, 

utancaq, abırlı Amaliya müəllimə məcbur olub özü 

sinifdən çıxdı... 

Düzü bir az qorxduq. Sonra İsgəndər yenə 

oturduğu partadan: 
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- Qorxanın o söz... 

Hamı gülüşdü... 

Sənin baxışlarında yaman nigarançılıq vardı, 

əzizim. Narahat baxışlarını qırx il sonra bu gün də 

xatırlayıram.  

Və bir az keçmiş direktorun katibəsi gəldi ki, Göy-

gölə gedən şagirdləri direktor çağırır.  

Daha məsələ aydın idi.  

Bircə Saqi yoxuydu. Onumuz da ayağa qalxıb 

sinifdən çıxdıq. Dəhlizlə gedə-gedə direktora nə 

deyəcəyimizi fikirləşirdik. 

 İsgəndərlə mən əvvəl istədik qaçaq.  

Birdən: 

- Yooxx, sərkərdə qaçmaz! – dedim. 

Direktor özü çölə çıxdı və bizi qəzəblə içəri 

çağırdı.  

Guya etdiyimiz hərəkətdən peşman olub utanırdıq, 

başımızı aşağı salıb onun kabinetinə keçdik. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

İçəri girən kimi bir-birimizin arxasında gizlənməyə 

çalışdıq. Heç kim istəmirdi qa - baqda dayansın. Bu dəfə 

başladıq lap bir-birmizi itələyib zorla arxada durmağa.  

Bu bizdə elə bir yumor hissi oyatdı ki! 

İçimizdə gülməkdən uğunur, bizi tər ba - sırdı.  

Direktor hələ çöldəydi. Qapı açıq qal - 

mışdı. 

Birdən İsgəndər qapını örtdü və içəridə üst-üstə 

qalanıb, stolun üstünə yığılmış dəftər- lərdən bir-ikisini 

götürüb paltarının altına dürt- məyə başladı. 

İlahi, bu necə gözəl oğurluq idi! 

Bu oğlurluqda nə qədər sadəlik, müqəd- dəslik, 

təmizlik vardı! 

Oğurluq da ecazkar olarmış! 

Xısın-xısın gülməkdən az qala çatla- yırdıq... 

Birdən qapı açıldı, direktor öz zəhmli, dəhşətli 

görkəmiylə içəri daxil oldu və qəti ad - 

dımlarla  öz masasına doğru getdi. Tez hamı özünü 

yığışdırdı. 
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 Ölü sükut yarandı. 

 Direktor oturdu...bir an dayanıb, başı- nı əlləri 

arasına aldı və qəflətən, gözləmədiyi- miz tərzdə yumşaq-

yumşaq: 

- Düzülün cərgəyə! - dedi. 

Biz bu an özümüzü yığışdırmış, dəhşətli bir 

qəzəbə qarşı özümüzü hazırlamışdıq... 

Yenidən bizdə bu yumşaqlıq gülüş doğurdu. Və 

biz güclə özümüzü ələ alıb cər  -gəyə düzüldük.  

İndi direktor hamını görürdü.  

Mən gülməmək üçün dodaqlarımı bərk-bərk sıxır 

və gözlərimi uşaqlardan gizlədirdim.  

İlahi!  

Bu an İsgəndərə, ya neqr Ərəstuna, Bu- ratino 

Tariyelə,ya axıska türkü Süleymana ya başqasına 

baxmaq və gülməmək olardı!? Bunu kim bacara bilərdi? 

 İndi susub, gülməmək həyatda daimi yaşamaq 

kimi  bir şey idi... 

Birdən direktor ciddi, rəsmi, əsəbi bir görkəm alıb 

dedi: 
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- Uşaqları hara aparmısan? 

Heç kim ona sarı görünür baxmadı. Çünki bu dəfə 

o, bərkdən qışqırdı: 

- Uşaqları hara aparmısan, sənnən de –yiləm? 

Qorxumuzdan hamımız birdən cəld di –rektora 

sarı baxdıq. 

İlahi, nə görsəm yaxşıdır?  

Bu an onun sifətinin əti hirsindən titrəyirdi və 

qəzəblə, zəhmlə parıldayan gözləri ilə düz üzümə baxırdı. 

Əvvəl inanmadım, bu niyə məni qarala-dı?  

Ancaq yox, bir də baxanda gördüm ki, düz 

gözümün içinə baxır... tutuldum... Birdən  

- Məənn... müəllim? 

- Hə, sən! Sənsən bu uşaqların hamısı- nı pozan, 

- qışqırdı.  

Mən dinmədim. Təəccüblə ona baxdım və başımı 

aşağı salıb, sərkərdə kimi ləyaqətlə yox, qorxaqlar kimi 

mızıldadım... və sonra da: 

- Mən niyə oluram eyy?..- dedim. 
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Rüstəm müəllim zəhmli sifətiylə yumru- ğunu 

düyünləyib, dikələrək qışqırdı: 

- Qızlardan nə qədər pul yığmısan? 

Tərsə düşüb: 

- Mən yığmamışam! - dedim: 

Onun gərilmiş sifəti əsəbdən titrəyə - tit- 

rəyə: 

- Sualıma cavab ver, məktəbdən səni qovacağam, 

bəsdir daha! 

... Direktor məni məhşər ayağına çək- sədə hiss 

elədim ki, uşaqlar hələ də içlərində gülür... 

“Qovmaq” məsələsini eşidən kimi mə- nim rəngim 

qaçdı...  

Direktor amiranə tərzdə: 

- Qızların pullarını neynəmisənsə bu sa- at get 

gətir! 

- Pulları xərcləmişik! – qəflətən necə oldusa, dilim 

açıldı.  
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- Kəs səsini! Çıx çölə, zibilin biri zibil. Valideynini 

gətirməyincə məktəbə gəlmə! 

Çıxdım çölə... 

Birbaşa sinfə gəldim. 

Müəllimə qarışıq hamı birnəfəsə təəc- cüb və  

maraq dolu səslə: 

 Nə oldu? – soruşdular və ortalığa elə bir sükut 

çökdü ki... 

Hamı elə səbirsizliklə məndən cavab gözləyirdi ki!  

Birdən səni gördüm, əzizim!  

Lap yadımdan çıxmışdın. Sənin gözlə - rində işıq 

yanırdı, çöhrənsə kədərliydi.  

Axx... bu an məni sevməmək olardı?               

        Üzümü sinfə tutdum: 

- Pulları get gətir deyir, valideynini gətir deyir... 

Mən sərkərdəyəm?! 

Bir-iki nəfər dilləndi: 

- Nə pul? Nə sərkərdə? 

Bu an hamı heyrətlə mənə baxırdı 
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- Qızların pulunu! 

Heç kim daha dillənmədi. 

Dəftəri qoltuğuma vurub sərkərdəfason  sinifdən 

çıxdım.  

O biri uşaqlar da direktorun kabinetin  -dən 

hırıldaşa - hırıldaşa çıxdılar. Valideyn mə- sələsi hamıya 

deyilib... 

Bu kefimi açdı! 

 Ancaq kim idi İsgəndərin söyüşündən sonra 

məktəbə valideyn gətirən? 

- Necəsən əə...sərkərdə? – İsgəndər qımışa-

qımışa  dedi. 

... Bir neçə gün keçdi. Məktəbə gəlir, uşaqlarla 

görüşür, gah məktəbin arxasında, gah kinoda, gah da 

şəhərin müxtəlif küçə - lərində veyillənirdik. 

Sən yadıma düşdün əzizim... birdən  elə 

kövrəlirdim ki... 

...Bir dəfə də avaralar kimi çayxanada 

oturmuşduq.  
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Qəflətən ağlıma ideal, lap dahiyanə bir fikir düşdü 

və əsl sərkərdələr kimi cəld ayağa sıçrayıb uşaqlara 

dedim: 

- Tapdım! Valideyn ata-ana hesab olu- nur. Söyüş 

valideyn gətirənə söyülüb. Gəlin direktorun yanına 

qohum-qonşu, dayıdan, əmi- dən kimisə gətirək, qurtarsın 

getsin. Bu işin axırı yaxşı olmayacaq. 

Elədiyim təklif hamının ürəyincə oldu.  

Biz dağılışdıq...  

Və səhəri necə oldusa məktəbə Tariyel- lə 

Məmməd analarını, mən dayımı, Süleyman da atasını 

gətirdi. Və elə əsl komediya da məktəbdə bu gün baş 

verdi.  

Vallah lap möcüzə oldu! 

Tariyelin anası Rəfiqə xala çox arıq, özü kimi 

sısqa, çəlimsiz, balaca boylu, saçı  hənalı, gülərüz bir 

qadın idi. Bütün qızlar əvvəl onun başına yığışdı.  

O, Xuramanı öpdü də...  

Düzü bir balaca qısqandım... Sonra yaxşı ki, məni 

də öpdü... Elə bu vaxt Fətəliyev Məmmədin anası 

göründü. 
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Onun da anasının boyu çox balacaydı. Maraqlı 

olsa da, lap Məmmədin özündən də balaca. Saçının 

dibləri ağappaq, qalan yerləri isə rəng qoyduğundan zil 

qaraydı... 

Bütün məktəb bu gün Göy-göl qəhrə- manlarıyla 

yaşayırdı... 

Əvvəl hər şey öz adi qaydasında, həyat öz axarı 

ilə rəvan gedirdi. Birdən Məmmədin anası Şərurlu Pəri 

Səfiyeva  qoynundan bir paçka “АВРОРА” siqareti 

çıxartdı, paçkanın içindən birini götürüb damağına qoydu 

və gerçəkli başladı yandırmağa... və lap sonra da əsl 

kişilər kimi yandırıb sümürdü də!  

Möcüzə! Möcüzə! 

Vallah möcüzə idi! 

Bu vaxt bütün məktəb elə bil bir-birinə dəydi,  ya 

bəlkə mənə belə gəldi?..  

Məktəbdən bir uğultu qopdu! İkinci mər- təbədən 

boylanan şagirdlər az qalırdı özlərini aşağıya atıb arvada 

tamaşa eləsinlər.  

Məmməd məktəbdə ən yaxşı idmançı sayılırdı. 

Şərurlu anası isə “AВРОРА” siqareti çəkirdi! Biz uşaq 

dünyamızla bu işdən nə başa düşə bilərdik? 
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Hələ bu harasıdır?  

Qiyamət arxadaymış!  

Eh, bu gün elə bil möcüzələr günüydü...  

Əsl qiyamətdə hələ bu Naxçıvanlı Pəri 

möcüzəsindən sonra başladı. 

Bu səhnəni gözlərimizlə görməsəydik, axı buna 

kim inanardı?  

Vallah bu heç nağıllarda da  olmazdı. Dəhşət idi! 

Dəhşət! 

...Axıska Süleyman özündən asılı olmadan 

qəflətən qışqırdı ki, ahaa atam gəlir! 

Hamımız çönüb məktəbin dəmir dar – vazasına, 

Süleyman baxan səmtə baxdıq və nə görsək yaxşıdı? 

Pərvərdigarə! Bir kişi velosipedlə mək- təbin 

darvazasına yaxınlaşdı və çox səliqə ilə, nizam-intizamla 

velosipedə tormoz verib onu tədricən, yavaş-yavaş 

saxladı, çox da ədəb-ərkanla, sakit-sakit velosipeddən 

düşdü və ehtiyatla velosipedi məktəbin darvazasının bağlı 

gözünə söykədi... 

Sonra çox təmkinlə üst-başını çırpıb, qaydaya 

saldı, nimdaş pencəyinin döş cibin- dən daraq çıxararaq 
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saçlarını səliqəylə daradı... Sonra nəzakətlə ətrafındakı 

kiçik uşaqlara yol verib, qürurla məktəbin həyətinə adladı. 

Axıska türkü Nəriman dayı uzun kişi idi.  

Saçı yeni qırxıldığından və elə indicə səliqə ilə 

darandığından çox yaraşıqlı, şux göründü.  

Sarıyanız, 40-42 yaşında ciddi, mədəni  bir 

kişiydi...Onu öz gözlərimizlə velosipedlə gələn 

görməsəydik, Süleyman atam gəldi deyib sevinclə 

qışqırmasaydı,Qurana and olsun  ömründə inana 

bilməzdik ki, bu kişi məktəbə velosiped sürüb gələr, ya da 

Süleymanın atası ola bilər.  

Çünki  Süleyman özü alçaq boylu, çox sakit, küt 

və qaradinməz, vağ uşaq idi. İkincisi də, kişi həm uzun, 

həm də isti olmasına baxmayaraq qalstuk vurub, kostyum 

geyinmiş- di. Görünüşündən hərəkətindən, yerişindən və 

təmkinindən lap əsl alimlərə oxşayırdı. 

Sən demə Axıska Nəriman kişi Bərdə- də 
velosipedlə işə, bazara, xeyrə - şərə, hara gəldi 
sürüb gedən ilk və son kişiymiş! 

O “Moskva” kolxozunun, mühasibatlı - ğında 
ekonomist işləyirdi...  

...Nəysə, ilahi  bugün nə qədər güldük! 
 Süleymanın kostyumda qalstuklu ata- sının 

velosipedinə, velosipedi çox ehtiyatla, in- tizamla 
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sürməsinə və Məmmədin “AВРОРА” siqareti çəkən 
anasına!  

Bu gün bütün məktəbin uşaqları elə bil 
möcüzə görmüşdü... 

Bu səhnəni görməyənlər eşidəndə  elə  
heyfslənirdilər ki!... 
         Mənim də dayım məktəbə gəldi - Qara Sabir! 
Nədənsə o biri uşaqların nə valideynləri, nə də 
qonum – qonşuları gəlib çıxmadı. 

Direktor gələn bu dörd valideyni qəbul elədi. 
Ancaq nədənsə deyəsən narazı qalmış- dı. Çünki bu 
məsələ bu günlə yekunlaşmadı və bizi bu gün də 
dərsə buraxmadılar.  

Qara Sabir dedi ki, sabah sizə görə Rayon 
Partiya Komitəsindən gələn nümayən- dənin 
iştirakıyla iclas keçiriləcək, sonra sizi məktəbə 
buraxacaqlar... 

Səhəri məktəbin idman zalında iclas 
çağırdılar.  

Direktor sinif rəhbərimiz İsa müəllimi, sinif 
nümayəndəmiz Aidəni, Göy-göl müqəssir- lərinin 
hamısını, məktəbin bir neçə müəllimini ora yığdırdı. 
Məktəb komsomol təşkilatının katibi də orada idi.  

Sonra necə oldusa Bərdə Şəhər Kom- somol 
Komitəsinin I katibi Atlas müəllimə bir neçə rəsmi 
nümayəndəylə iclasa gəldi və bütün buraxılış onuncu 
siniflərin hamısını dər –hal zala yığdılar. Zal 
ağzınacan doldu. 

Bizim özbaşınalığımız müzakirə olu -  
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nurdu, əzizim! Sən mənə fəxrlə baxırdın! 
Nə yaxşı məktəbi qurtarmağımıza 15-17 gün 

qalmışdı. Yoxsa deyəsən bizi heç belə buraxmaz, 
məktəbdən qovardılar! 
            Hamımıza töhmət elan olundu. 

Sən neçə gündü narahat baxışlarını heç 
məndən çəkmirdin əzizim. 

İndi sevincini gizlədə bilmirdin! 
Hərəmiz 15 manat gətirib qızların pul - larını 

ödəməliydik, bu iclasda çıxarılan qərarda beləydi və 
göstərilirdi ki, hətta nəticəsini yoxlayacaqlar da... 

 İclasdan sonra İsa müəllim bir az bizimlə 
yumşaq danışdı və dedi: 

- Olan olub, sabah pulları gətirin, verin qızlara. 

Mən nə qədər elədimsə səhəri heç bir qız məndən 

pul götürmədi. Axırda Sevda dedi: 

- Sənin nə işinə qalıb? Soruşsalar, de ki, pulu 

verdim Sevdayla İmmiyə.  

O biri qızların da çoxu belə eləmişdi...  

Son 15-17 gün ərzində bizim məktəbdə və 

rayonunun bütün məktəblərində “Göy-göl əhvalatı 

müqəssirləri” dillər əzbəri oldu.  

Axıska türkü Süleymanın atası Nəriman kişinin  

velosiped sürməsiylə, naxçıvanlı Pəri xalanın “AВРОРА” 

siqareti çəkməsi məsələsi dillərdə dastana çevrildi... 
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Bu da əzizim “Göy-göl əhvalatı”, bu da əzizim İsa 

müəllimin yerinə sərkərdəlik eləmə- yim, bu da əzizim 

sizin qırmızı rəngli, tüksüz, zəncirli hürməyən itinizin 

çıxartdığı hoqqa ...  

Və bir də əzizim, sürəcəyimiz yerdə qalan ömrün 

əfsanəyə dönəcək xatirəsi! 

Gərək siz qızlar da gedəydiniz... 

Gərək biz oğlanlar da qırılıb – bataydıq o göldə... 

Yaxşı ki, getmədiniz! 
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        Son zəng... 
 

                  25 may 1967-ci il. 

     Nəhayət ki, son gün yetişdi. Mən bu günü necə 

adlandırım? Orta məktəb həyatının son günümü deyim? 

Təmiz, saf uşaqlıq illərindən, qayğısız orta məktəb 

həyatından bizi ayırdığı üçün ən bədbəxt günmü deyim? 

Yoxsa bizi həyata, mübarizəyə atdığı üçün ən xoşbəxt 

günmü deyim? 

Biz bu günün qədrini hələ bu gün bilə bilməzdik...  

Ancaq bu gündə bir həqiqət vardı... Bü- tün 

uşaqlar elə bil kövrəlmişdi. Hamı kədərli, qayğılı, sözlü 

idi...  
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Bu gün hamı bir-birini bağışlamaq, bir-birinə xoş 

söz demək istəyirdi.  

Hamı sədaqətli, hamı təbii idi bu gün. 

Bu gün məktəbə qönçəsindən yenicə açılmış üç 

tər “ağ gül” gətirdim. Eşitmişdim ki, gülü cüt 

verməzlər,ayrılıq olar. Elə gəldim ki, yolda qarşılaşmayaq, 

elə gəldim ki, lap zəng olan vaxt məktəbə çatım. 

 Gəldim və sinfin qabağında məni sən qarşıladın, 

əzizim... 

 Ağ gülləri sənə verdim!  

Sən də o gülləri adətin üzrə alıb, qoxla- dın. Biz 

içəri keçəndə gülər gözlərində ani olaraq “o sirr” 

göründü...  

Gülün ikisini İmmiyə verdin... 

Mən yaman qorxdum! Sən niyə gülü böldün? Axı 

cüt gül ayrılıq rəmzidir... 

Sonra özümə toxtaqlıq verdim ki, mən tək 

vermişdim, özü bilər...Ayrılıq olsa İmmiylə onun arasında 

olacaq.  

Eh, bu gün nə dərs? 
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Yadındadır, əzizim, Raquf müəllim necə 

danışdısa... 

“... Uşaqlar siz bu gün orta məktəb həyatından 

ayrılırsınız. Həyatda sizə uzun ömür,cansağlığı 

arzulayıram. Məktəbdə, sinif-də olan narazıçılıqlar üçün 

məni bağışlayın. Dərsdə kimin xətrinə dəyməmişəm? 

Olan şeydir. Oxuyun...” 

Saidə, Aidə, Sevda, İbadət, Esmira, Nu-ridə, 

Solmaz Musayeva ağladılar.       

Sənin də, mənim də gözlərimiz doldu... 

Raquf müəllim çox sərt idi axı! 

“... Bir neçə illər keçəcək, siz də məni başa 

düşəcəksiniz. Mən oxu deyəndə gülənlər, ürəyində məni 

yamanlayanlar necə peşman olacaqlar!  

Kiminiz mühəndis, həkim, kiminiz isə mənim kimi 

müəllim olacaqsınız.  

Kim bilir, həyatdır! Akademiklər, filosof –lar da 

sizin kimi dünənki körpə uşaq, sinif şagirdləri deyildimi?” 

Bu son cümlələrə biz necə heyrətlə qulaq asdıq. 

Və elə bircə bu son cümlələrə inana bilmədik...  

Filosof? Akademik?! Bizə elə gəlirdi ki, nəysə 

akademiklər, filosoflar insan olmur! Onlar başqa 
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planetdən, başqa dünyadan gələn, başqa formalı, qeyri-

adi insanlardır... 

Aman Allah, bu gün doğrudan da mü - qəddəs, 

qeyri - adi gün idi. Hələ bu günə qə - dər Raquf müəllimi 

belə sakit, kövrək,həlim, yumşaq danışan görməmişdik!  

Onun uzun qamətli boyu, həmişə bizə sərt, 

qorxunc görünən ciddi sifəti bu gün elə mülayimləşmişdi...  

“... Məmməd, sən fizika sahəsi üzrə getsən, 

uduzmazsan! Sənədlərini Universitetə, fizika fakültəsinə 

ver...” 

Doğrudan da sinifdə fizikanı Məmməd  

Fətəliyevdən yaxşı bilən yox idi. Başqa fənn- lərdən isə o 

zəif idi... Xüsusiylə ədəbiyyat, tarix fənnlərindən... 

Eh, nəysə ... cəmi iki dərs keçdik... 

Üçüncü dərs başlamalıydı!  

Dedilər ki, hamı idman zalına yığışsın... Biz bir az 

gec getdik. Bütün zal doluydu. Buraxılış sinfi olan Xa, Xb, 

Xd, Xs  və Xv,  sinif məzunları hamısı bura yığışıb, intizarla 

gözlə - yirdilər... Zalda aləm bir-birinə qarışmışdı.  

Kədərlənənlər də vardı, sevinənlər də.  

Səs-küy...  
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Biz əzizim: İmmi, sən, bir də mən çəki – lib, 

sakitcə bir küncdə dayandıq.  

Biz də kədərli idik.  

Ancaq bu səs – küyə, bərkdən danışıb- gülənlərə, 

qaynaşanlara, vurnuxanlara təəc  - cüblə baxır, öz 

kədərimizi unudurduq. Sonra hardansa musiqiçilər gəldi.  

Qarmon, klarnet, nağara - qonşularımız  Savalan, 

Soltan, Məmili... 

Biz artıq kədərimizi unudub gülürdük...  

Yenə direktorun gur, rəsmi, təmkinli səsi eşidildi.  

Hamı tədricən sakitləşdi.  

Bir qədər sonra isə ortalığa lap ölü sükut çökdü. 

Direktor zalın bütün divarları boyu düzülmüş 

alçaq, uzun, taxta oturacaq stullarda hamının əyləşməsini 

təklif elədi.  

Yenə gurultu, yenə səs-küy qopdu.  

Bir neçə dəqiqə sonra yer çatmayan- lardan 

başqa hamı oturdu. 10-15 nəfərə qədər məzun ayaq üstə 

qalmışdı.  
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Onlara göstəriş verdilər ki, divara söy  -kənib, elə 

ayaq üstə də dayansınlar.  

Zalın iki böyük taylı qapıları açıq idi. Ancaq 

qapının ağzı VIII, IX siniflərin şagirdləri və bəzi 

valideynlərlə doluydu... 

Direktor əvvəl, partiyanın siyasəti, qay - ğısı 

haqqında, sonra da xeyli ötən məktəb illəri haqqında 

danışdı...Axırda isə bizim gələcəyi- miz, elm və ali 

məktəblər haqqında bir qədər açıqlama verdi.  

Sonra Məktəb komsomol təşkilatının katibi çıxış 

elədi. Sonra da bir neçə müəllim danışdı... 

Sonda yenə direktor danışdı.  

Bu dəfə ciddi, rəsmi yox, kədərli, qay  -ğılı, 

mehriban danışdı və bu bizi elə mütəəssir elədi ki...  

Sonra, sonra...  

Qəflətən direktor bir anlığa dayandı: 

- Sakit, sakit olun, əziz məzunlar, – dedi.  

Bu vaxt ölü sükut yarandı. Milçək uç - saydı, səsi 

eşidilərdi. O, saatına baxdı. Üzü səyriyirdi... 

Biz elə diqqətlə, heyrətlə ona baxırdıq ki...  
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Bu an kimsə gur, məlahətli, ritmik səsiy- lə, səs 

gücləndirici repreduktordan möhtəşəm səslə ucadan 

qışqırdı: 

 Diqqət, diqqət, diqqət ... İndi onuncu sinifləri 

bitirən məzunlar üçün “Son zəng” vurulacaq! 

Hamı elə bil həyəcanla, ürək çırpıntısı ilə dondu, 

qurudu...  

Elə bu vaxt uzun bir zəng çalındı.  

Cingiltili. Elektrik zəngi...  

Bu zəng elə bil həkk oldu yaddaşıma, həkk oldu 

beynimə... Bax, indi də o səsi qu - laqlarımda eşidirəm. 

Elə bil o zəng kədərlə doluydu, o zəng gur, ritmik idi...  

O zəng müqəddəs idi!  

Mən bu səsdən donmuş, duyğulanmış, tüklərim 

qabarmışdı... 

Birdən çevrilib sənə baxdım, əzizim. 

Sən necə ağarmışdın! 

Sənin sifətin elə qayğılı idi ki... Sən, mənə 

baxmadın, ağarmış sifətin  dərhal qızar- dı və başını 

aşağı dikdin... 
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Niyə baxmadın əzizim? Kirpiklərindən asıla qalmış 

o damlanı istəmədin görəm,hə? 

Bir anda gözlərim önündə III, IV siniflər- də 

oxuduğum vaxtlar canlandı. Biçimsiz uşaq- lar idik. O vaxt 

hələ elektrik zəngi yox idi. Bir dəfə rəhmətlik Adilə 

müəllimə mənə demişdi ki, get məktəbin zəngini çal. Mən 

də zəng üçün qoyulmuş dəmir çəkici müəllimədən alıb, 

divardan asılmış böyük bir dəmir lövhəni necə 

məsuliyyətlə, necə ilhamla döyürdüm ilahi!  

Çəkici tez-tez, var-gücümlə döydükcə, gur 

səslənən ecazkar səsdən içimdə qeyri-adi güc hiss edir, 

necə qürrələnirdim!.. 

... Elə bu vaxt qapıda dayananların arasından bir 

neçə dəstə uşaq içəri doluşdu.  

Onlar birinci sinif şagirdləri idi... Qələm, rezin 

pozan, gül-çiçək, dəftərlərlə bizi bir-bir təbrik eləməyə 

başladılar....  

Elə kövrəldik ki!  

Bu an ibtidai sinfin qızları, oğlanları adamı necə 

kövrəldir, ilahi!  

Sonra üçüncü, dördüncü sinifdə oxuyan  uşaqlar 

dəstəylə zala daxil oldu. Qəflətən Soltan nağaranı, 
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Savalan klarneti, Məmli qarmonu çaldı və bu kiçik uşaqlar 

isə necə gözəl  oynadılar!  

Vətənə, torpağa, əmək qəhrəmanlarına, 

valideynlərə, məhəbbət haqqında necə gözəl  mahnılar 

oxudular!  

Uşaqların söylədiyi xalq şairi S. Vurğu- nun 

məşhur “Azərbaycan” şeri qəlbimizi riqqə- tə gətirdi!  

“Komsomol” poemasından parçalar, M.Ə.Sabirin 

“Hophponaməsindən” şerlər söy -  ləndi, C. 

Məmmədquluzadənin felyetonların – dan tamaşa da 

göstərdilər. Bir sözlə şənlik, toy - bayram idi!  

Bir neçə müəllim və bir neçə dəcəl onuncu sinif 

məzunları da bu kiçik uşaqlara qoşulub oynadılar... 

Sonra hamı, hiss olunmadan yavaş-ya- vaş 

dağılışdı...  

İcazəsiz! 

Bütün sinfimizin uşaqları, oğlanlı-qızlı Astronomiya 

kabinetinə yığışdı.  

Başladıq bu son saatları yaşamağa. Quruda 

çırpınan balıq kimi bizim “orta məktəb” həyatımızın da 

çırpınan vaxt-vədəsiydi... 

Sinfə elə bil kədər çökmüşdü! 
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 Divardan da, pəncərədən də, partalar- dan da 

qəm yağırdı.  

Pəncərədə günəşin gözəl gözqamaşdı-cı şüaları 

şən, bəxtəvər, çılğın oynaşsalar da, bərq vursalar da, biz 

bunu görmürdük!  

Qapını örtdük.  

Hamı öz partasında əyləşdi. Əvvəlki ye-rində! Son 

dəfə!  

Bu partalara artıq yad idik!!!  

Biz daha heç vaxt, lap ömrümüzün son 

gününədək bax beləcə oturmayacaqdıq!  

Əbədiyyətə qədər!  

Bir də heç vaxt belə qayğısız, şən gün- lər 

olmayacaqdı... Bir də orta məktəbdə daha dərs 

keçməyəcəkdik...  

Ulu tanrım! 

           Dəhşət deyildimi? 

Qızlardan bəziləri başlarını aşağı salıb susur, 

bəziləri partaya söykənib səssizcə ağ - layır, bəziləri 

qəmgin-qəmgin sinfi, uşaqları iz - ləyir, kim bilir 

ürəklərində nə fikirləşirdilər... 
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Mən yenə Xuramanla İmminin yanın –daydım. 

Dəftərimə, əlində çanta məktəbli şəkli çəkirdim, 

boynundakı pioner qalstukunu qırmı- zı karandaşla 

rəngləyirdim. 

Fikirli idik, əzizim, sən də İmmi ilə yalandan kitaba 

baxırdın, yadındadı?  

Sonra bax bu məktəbə gəldiyim ilk gü –nü, 

Sərxanoğlu Vaqiflə necə ağladığımızı sənə nağıl elədim...  

Qapı döyüldü...Təkrar bir də döyüldü. Heç kəs 

dinmirdi...  

Bu vaxt qapı açıldı, hamı diqqətlə qapıya baxdı.  

Qardaşım Vidadi idi!  

Qucağında rəngbərəng, böyük bir qızıl - gül 

dəstəsiylə içəri girdi. 

Mən də heyrətlə, təəccüblə ona baxır – 

dım.  

Doğrusu heç gözləmirdim!  

Vidadi sinfə göz gəzdirdi, məni gördü və sakit-

sakit, tutula-tutula:  
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- Bunu bizdən, – evdən göndəriblər, məktəbi 

qurtarmağınız münasibətiylə... – dedi. 

Bir qucaq gülü ondan aldım. Hamı sakit, kədərli, 

diqqətli və həyəcanlı idi. 

 Birdən sən, əzizim dedin:  

- Gülləri ver, mən paylayım! 

Verdim... 

Bütün uşaqlara gülləri sən payladın əzizim. O 

güllərin içində necə də sevimli idin...  

Hamı güllərə baxıb doluxsunmuşdu. Kövrəlmək, 

ağlamaq nə isə bu an üçün qaçıl –maz idi, bu anın lap 

yaraşıq idi.  

Ürəkdən ağlamaq!  

Özü də sakitlikdə. Hərə öz aləmində, gizli...  

Bir az da keçdi... 

Sonra Aidə, Sevda, İbadət, Solmaz Mu-sayeva 

mənə yaxınlaşıb dedi: 

- Sən yaxşısan, dur, bütün küsülüləri barışdıraq. 

Axırıncı gündür... 
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Bu təklifə elə sevindim ki! 

 Əvvəl bir az duruxub, sonra Sevdaya dedim: 

- Onda sən də Nizami ilə barışacaqsan? 

- Hə, niyə barışmıram!  

O, bunu elə qəti, elə cəsarətlə, elə təmkinlə, elə 

cürətlə dedi ki...  

Mən cəld ayağa qalxıb, elan elədim:  

- Uşaqlar, qulaq asın, qərara almışıq ki, kim 

küsülüdürsə, bu gün hamısını barışdıraq. Heç kim naz 

eləməsin. Barışmasaq, ayrılmaq yoxdur... 

Hamı diqqətlə qulaq asırdı. Sinfə lal bir sükut 

çökdü...  

Bu təklif hamının ürəyindən oldu. İba –dət, 

Məmməd, Esmira, İsgəndər, Sevda, Saidə də mənimlə 

razılaşdı, sözümə qüvvət verdi və qərarı yerinə yetirməyə 

başladıq.  

Əvvəlcə ortaya, kim barışsın sualı çıxdı  və bu tez 

də həll olundu. 

Uşaqların çoxu bir ağızdan qışqırışdılar: 

 - Nizami ilə İsgəndər!  
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Onları ortaya çəkib, gətirdik. Əvvəl əl-ələ verdilər. 

Sonra da onları qucaqlaşdırdıq. Öpüşüb barışdılar! 

Bir neçə küsülü qızlar da bir-biri ilə barışdı. Naz 

eləyənləri də tutub, ortaya çəkir, yekəxanalıq eləməyə 

qoymurduq.  

Xülasə, növbə keçdi əsl mətləbə!  

Küsülü, nakam sevgililər barışmalı idi! Birinci 

kimlər barışsın sualı burada qəlizləşdi, düyünə düşdü və 

axırda həll edilməz oldu.  

Nədənsə heç kim əvvəl barışmaq istəmirdi... Mən 

dedim:  

- Birinci Sevda ilə Nizami barışacaq! 

Sevda dedi:  

- Yox, Məmmədlə Aidə, ya da Esmira ilə 

İsbəndiyar... 

Aidə dedi:  

- Yox, birinci Etibarla Qətibə, ya da Tariyellə 

Solmaz... 

Beləcə ortalığa çaxnaşma, mübahisə düşdü və 

sonra heç gözləmədiyim halda son qərar verildi: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

- Oqtayla Xuraman! 

Elə bil yuxudan ayıldım və özüm də bilmədən pərt, 

rəngim qaçmış halda sinifdən çıxdım. Ürəyim tup-tup 

döyünüb, qulaqlarımda guppuldadı, çırpındı, daha nə 

edəcəyimi bilmə-dim! 

Dəhlizdə özüm də bilmədən ora-bura vurnuxdum, 

gedib-gəldim, sonra gördüm ki, sinfimizin qapısı açıldı və 

uşaqlar bir-bir çıxıb dağılışmağa başladı...  

Bu da son gün! 

...Yolda əzizim, səninlə çiyin-çiyinə, qo- şa, 

qəmgin-qəmgin addımlayırdıq. Sən mən- dən heç nə 

soruşmurdun. Bir xeyli yanaşı  gedəndən sonra:  

- Barışdınız? – pıçıltıyla, bir az da tənəylə 

soruşdum. 

Sən qızardın, başını aşağı saldın.  

Səhər bağışladığım “ağ gül” hələ də əlindəydi.  

Səsimdəki kövrəkliyi, kədəri, qısqanclığı hiss 

elədin. 

- Yox! – dedin yavaşdan.  
Yanaqların yenə allanmışdı... 

Mən isə elə bir hiss keçirirdim ki!  
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Bunu sözlə yaza bilmirəm. Qoy oxu –cum özü 

anlasın. 

Qəribə, anlaşılmaz... 

Bilmirdim, ağlamaq istəyirəm, gülmək istəyirəm, 

hara gedəm, nə edəm, nə deyəm?.. 

Həm də bilmirdim ki, bu an kədərlə - nərlər ya 

sevinərlər? 

Sanki məchul, dolanbac bir girdaba düşmüşdüm... 
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Buraxılış                  
imtahanları... 

 

01.06.1967. 
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Riyaziyyat, yazılı...ilk imtahan. 

 Ey gidi dünya! 

Axşam telefon zəng çaldı. Dəstəyi anam 

götürmüşdü. Məni çağırdı: 

- Qonşu qızdır, – dedi, ay bala...  
Onun tanış, doğma, ilahi səsini eşitdim.  

- Sabah imtahana mürəkkəb-qələm götürmək 

lazımdır. Bilirsənmi? – soruşdu. 

- Çox sağ ol! Nə yaxşı ki, yadıma sal  -dın... 

Bu söhbətdən dərhal sonra mürəkkəb-qələmi 

hazırlayıb, lap çarpayımın yanına qoydum. Əvvəl az 

qaldım döş cibimdə sax - layam, lap ağzımda tutam. 

Səhər tezdən paltarımı geyinəndə mürəkkəb-

qələmi görən kimi axşamkı söhbəti- mizi xatırladım. 

Saat 08:30-da evdən çıxdım. Elə gözəl günəş 

çıxmışdı ki!  

Hər yan elə bil günəşin nuruna, qərq olub al-əlvan 

boyanmışdı. Yaz səhərləri insan -da necə məhəbbət 

hisslərini oyadır!  
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Bu məhəbbət özü də hər kəsə bir dəfə də olsa 

qismət olur. Həyat insanın gözündə bir gözəllik 

mücəssəməsinə çevrilir, gözəllik mü –cəssəməsi kimi 

görünür... 

Bəli, bu gün ilk buraxılış imtahanımız idi.  

İmtahana gedirdim.  

Yalnız mürəkkəb-qələmlə!  

Özümlə heç bir kitab, konspekt götür - məmişdim. 

Qolsuz ağ köynək geyinmişdim. Heç yaxasının düyməsini 

də bağlamaq istə - mirdim.  

Bu səhər hava ətirli, şirin, tərtəmiz idi. 

... Əvvəldən şərtləşdiyimiz kimi birinci partada 

Tariyellə mən, arxamızda isə  İmmi ilə sən oturmuşdun 

əzizim.  

Sən sualları, məsələ və misalları həll edir, biz də 

səndən köçürürdük. Mən özüm də bu məsələ, misalları 

istəsəm, fikirləşsəm, həll edərdim. Amma bu mənə lazım 

idi?  

Hər şey öz axarıyla gedirdi.  

Deyəsən imtahana düşən “məsələ” qə - liz idi, sən 

çətinə düşmüşdün, əzizim!  
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Ona görə də Tariyellə mən bekar - çılıqdan 

başladıq zarafatlaşmağa.  

Səs-küyümüz imtahanın sükutunda özünü açıq 

büruzə verirdi. Tariyellə danışıb-gülür, o biri oğlanlara, 

xüsusi ilə Nizamiyə, İsgəndərə sataşırdıq. Birdən Xanım 

müəllimə əsəbləşib, Tariyelin imtahan vərəqini əlindən 

aldı və özünə də qışqırdı:  

- Dur, çıx bayıra tərbiyəsiz! 

Tariyel nə qədər yalvardısa, xeyri olma - dı...  

Onu imtahan gedən zaldan çıxartdılar.  

Sən əzizim gözləmədiyim halda dedin:  

- Müəllim düz elədi,çox səs salırdınız.  

Sonra hələ bir az da gülümsəyib gözlə- rimə baxa-

baxa əlavə elədin:  

- Gərək səni də çölə çıxardaydı! 

Heç gözləmirdim. Mən sənin bu sözün - dən sonra 

əzizim nədənsə ayağa qalxdım və imtahan vərəqimi  

Xanım müəlliməyə uzadıb dedim:  

- Mən də yazmıram! 
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Xanım müəllimə əvvəl özünü itirdi. Sonra qəflətən 

rəngi qaçmış halda:  

- Özün bilərsən!-dedi. 

Mən dəhlizə çıxdım. Tariyellə dəhlizdə nə 

edəcəyimizi düşünürdük. Çox o yan-bu ya- na keçdik. 

Fikirləşirdik ki, özləri gəlib, bizi çağıracaqlar. Ancaq vaxt 

ötür, heç kim bizi içəri çağırmırdı.  

Birdən qorxmağa başladıq. Bəlkə çağır- madılar? 

İmtahan qurtara bilərdi axı. Tariyel lap bərk qorxurdu. O 

mızıldamağa başladı ki, əvvəl sən səs saldın. Sən 

danışmasaydın, heç səs salmazdıq və s...  

Gördüm o, lap sarsaqlayır. Hətta başla - dı 

ki,gedirəm evə atamı gətirəm. Mən onu güclə saxladım. 

Ortada danılmaz fakt olsada: 

 

 - Kişi ol, – dedim, - qorxma, bir az da səbr elə, nə 

olacaq qoy olsun ağciyər olma! 

Bir xeyli keçmiş Xanım müəllimə sinif –dən dəhlizə 

çıxdı. O tərəf bu tərəfə baxdı. Biz elə hey imtahan gedən 

açıq qapının o üzünə, bu üzünə keçirdik. O, əvvəldən bizi 

görürdü... Bu dəfə isə bərkdən qışqırdı:  
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- Sizi imtahana qoymayacağam, gedin, 

direktordan icazə alın! 

O, qışqıranda mən səsindən hiss elə- dim ki, 

yalandan qışqırır. 

Qəflətən Tariyel:  

- İcazə almışıq müəllim, -dedi.  

Yazıq Xanım müəllimə bilirdi ki, Tariyel yalan 

danışır, ancaq neyləsin? Elə bir himə bənd idi... 

 Axı biz hələ qanmırdıq!  

O saat dedi:  

- Onda gəlin, ancaq bir də səs salma - yın!  

Biz sevincək tez içəri keçdik və yerlə - rimizi 

tutduq. Artıq sən, əzizim, məsələni və misalları həll 

eləmişdin... Bizi görən kimi İm - miylə  necə sevindin!  

Və biz köçürməyə başladıq...  

Get-gedə içəridə uşaqların sayı azalırdı. Və axırda 

elə dördümüz qaldıq. Müəllimlər bizi tələsdirirdi. Zalım 

oğlu Tariyel köçürüb qurtarmaq bilmirdi ki, bilmirdi! 

Sən demə köçürmək də savad tələb edərmiş! 
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Mən ona görə, sən də əzizim, mənə gö- rə ləng 

yazırdın... 

 

İkinci imtahan. 

Ədəbiyyat, yazılı... 

 

Məmməd Araz demiş: Dünya sənin, dünya 

mənim, dünya heç kimin... 

Bugünkü imtahanımız yenə geniş idman zalında 

oldu. Zal partalarla bəzənmişdi. Üstü gül-çiçəklə doluydu. 

Bu gün bütün onuncu siniflərin hamısı imtahanı bir yerdə 

verirdi. 

Elə oldu ki, mən tək oturası oldum.  

Tariyel daha mənimlə oturmağa qorxur - du.  

Sən, əzizim İmmi ilə yenə də məndən bir parta 

arxada oturdunuz. Sizin arxanızdakı partada  isə bizim 

küçənin futbol üzrə əzəli rəqibi - “Sputnik” futbol 

komandasının qapıçısı, qonşu Qərənfil müəllimənin oğlu 

Zakir Quliyev oturmuşdu.  

O da tək idi.  
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Zakir bizim şərq küçəsində yaşasada, vaxtı ilə 

ibtidai sinifdə bir yerdə oxuyub, dostluq eləsək də, son 

vaxtlar ondan zəhləm gedirdi. Çünki o, Hacıyev 

Süleymanın ən yaxın dostuydu!  

Əzizim, səni istəyən rəqibim Süleyma - nın!  

Zakirin anası Qərənfil müəllimə də bizim 

məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsi işləyirdi. O da bu gün 

nədənsə imtahan zalındaydı. 

Qərənfil müəllimə sənə yanaşıb, pıçıltıy- la 

qulağına nə isə dedi.  

Sonra əzizim, mənə dedin ki, qoy Zakir sənin 

yanında otursun. Hamımız eyni variantı yazıb, bir-birimizə 

kömək edək.  

Mən sənə acıqlı-acıqlı baxıb:  

- Mənim yanımda oturmasın! İstəmirəm, – dedim.  

İmmi ilə sən nə qədər elədiniz, razı olmadım. 

Üzünə baxdım rəngin necə ağar - mışdı, əzizim!  

Qəflətən, gözləmədiyim halda mənim acığıma 

durub, özün Zakirin yanında oturdun.  

Bu an bütün vücudum titrədi. Çaşıb qal- mışdım...  
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İmmi də özünü itirdi. Sual dolu baxış- larıyla üzünə 

baxıb qaş-göz elədi.  

Ancaq sən qərarını vermişdin, qəti idin!  

Sən, eləcə rəngin ağarmış halda başını aşağı 

salıb, məchul bir nöqtəyə baxırdın...  

İdman zalının qapısı açıq, müəllimlər də çox 

olduğundan hamısının başı bir-birinə və öz tanış - biliş, 

qohum - qonşu, uşaqlarına qarış - dığından rəsmi nəzarət 

eləyən yox idi.  

Hirsimdən ürəyim az qalırdı çatlasın.  

Odur ki, qəflətən ayağa qalxıb, gizlincə, sərbəst 

halda başımı aşağı dikib zaldan çıx-dım. Bunu nə 

uşaqlar, nə də müəllimlər hiss elədi.  

Mənim bu hikkəmi bir İmmi bildi, bir də Zakirlə sən 

əzizim.  

Dünya başıma fırlanırdı. Bir az toxtadım və 

özümdən asılı olmayaraq dəhlizdə o baş-bu başa gedib, 

sakit bir yer tapıb tənhalığa çəkil – 

dim.  

13 saylı sinif otağı.  
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Dərindən köks ötürüb, nəfəs aldım. Boş partada 

oturub, əllərimlə başımı qapadım. 

 Axx! Yenə bu nə iş idi? O, niyə belə elədi? Bəs 

bilmir Zakir Süleymanın dostudur?  

Fikir məni aldı, hirsimdən boğulurdum. Görən 

onun bu tərsliyi nəyə görədi? Bu kiçik ömrümdə “ilk 

qısqanclıq hissləri” məni çulğa –  

mışdı. 

Vaxt ötürdü, ürəyimdə səndən bərk in - cimişdim, 

əzizim!  

Özümə söz verdim ki, səni danışdır - mayacağam.  

Küsəcəyəm səndən! 

Ağlıma qəribə pis fikirlər gəlirdi. İmtahana 

qayıtmasaydım, məktəbi bitirə bilmə- yəcəkdim. Burasıda 

vardı axı...  

Ancaq artıq ortada bir həqiqət vardı-mənə dağ 

çəkdin!  

Cəhənnəmə olsun hər şey! Sənin acığı- na 

imtahana getməyəcəyəm,vəssalam, – qətiyyətlə dedim. 

Düz iki saat keçdi.  
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Bir az sakitləşib, dəhlizə çıxdım. İkinci mərtəbənin 

pəncərəsinin qabağında dayanıb, qəmli-qəmli məktəbin 

həyətinə baxırdım. Bir – dən gördüm ki, əzizim İmmiylə 

mənə tərəf gəlirsən.  

Gözlərimə inanmadım. Ürəyimdəki kin dərhal yox 

oldu. Ürəyim elə bil atlandı, rahat – 

landı.  

Barışdım! 

Rəngim qaçdı və özümdən asılı olma –yaraq cəld 

üzümü yana çevirdim. 

Naz eləyirdim!  

Siz mənim yanıma gəldiniz. Sən, əzizim mənim 

qolumdan tutub:  

- Niyə belə eləyirsən? – soruşdun. 

Sən, ciddi, ərklə danışırdın. Sənin səsindən haqlı 

olduğun duyulurdu. Sənin səsindən mənim halıma 

acıdığın da hiss olunurdu.  

Mən sənin üzünə baxdım. Sən köy - nəyimin 

qolunu buraxdın... Əlini qolumdan çəkəndə ürəyim elə 

şiddətlə döyündü ki... Rəngin ağarmışdı. Sənə cavab verə 

bilmədim. Ürəyim kövrəldi və çiyinlərimi çəkib, incik ba - 

xışlarımı səndən gizlətmək üçün yenidən pəncərədən 
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çölə baxmağa başladım. Sən sa - kit-sakit, nəsihət eləyən 

adam kimi bir də dilləndin:  

-Bilirsən, yazmasan, məktəbi bitirə bil- 

məyəcəksən? Sənə konspekt gətirmişəm, gəl, birbaşa 

sinfə gedək, vaxt ötür, yazmalısan, tərslik eləmə... 

Mən qulaqlarıma inanmırdım. Qıpqır - mızı 

olmuşdum,sifətim alışıb yanırdı. Gözlərim xoşbəxtlikdən 

bəlkə də gülürdü...  

Eşitdiklərim həqiqət idi!  

İmmi də məni dilə tutdu və biz üçümüz də qayıdıb 

13 nömrəli sinif otağına girdik. Sən özün “oğurluq”, 

möhürlü imtahan vərəqələrin- dən çıxarıb ikisini mənə 

uzatdın. “Ağlama” və “qaralama” yazmalı idim. Mənim 

yerim boş olduğu üçün “imtahan  vərəqələri” paylananda 

mənə verilməyibmiş.  

- Nə yaxşı bunları o vaxt oğurlamışıq!  

Sən əzizim, möhürlü imtahan vərəqə - lərini mənə 

verəndə gülə-gülə dedin:  

- Sənə deyəndə möhürlü vərəqələri götür, elə bil 

bir şey bilirəmmiş... Biz gülüşdük.  

İmmi dedi:  
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- Görürsən, bu nə bic qızdır?  

Biz yenə gülüşdük və mən başladım sü - rətlə 

köçürməyə.  

Yaza-yaza zarafatlaşırdıq. Mən partada 

oturmuşdum, siz ikiniz də “başımın üstündə” ayaq üstə 

dayanmışdınız. Sən, əzizim kons- pektdən oxuyur, 

hərdən hətta hecalayır, mən də köçürürdüm... 

Birdən ürəklənib İmmiyə dedim:  

- Səncə bu niyə Zakirin yanında oturdu? 

Siz elə bil bu haqda mənsiz danışmış - dınız 

əzizim. Sən cümlələri deyir mən yazır, İmmi isə bu 

məsələni aydınlaşdırırdı.  

- Qərənfil müəlliməyə görə!  

O bilirmiş imtahana nə düşəcək, odur ki, 

Xuramanın qulağına deyib ki, hamınız bir oturun.  

Axı biz hamımız qonşu idik! 

Xülasə, yazıb qurtardım. Üçümüz də birlikdə cəld 

aşağı düşdük. Qapının ağzında çoxlu uşaq yığışmış, 

içəridə isə uşaq az qalmışdı. Fürsətdən istifadə edib içəri 

girdim. Boş bir partada oturub, yazıları qarşıma qoyub 
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xeyli gözlədim. Qaralamada yalandan bir neçə cümlə 

yazıb-pozdum.  

Qapının ağzından, əzizim, siz mənə işarə elədiniz 

ki, daha yazdığın bəsdir. Apar imtahan vərəqələrini təhvil 

ver.  

Mən durub, yazdıqlarımı o biri uşaqlar kimi stolun 

üstünə yığılıb toplanmış imtahan vərəqələrinin üstünə 

qoydum. 

İkinci imtahan da belə keçdi... 

Üçüncü imtahanımız şifahi idi.  

Fizikadan. 

Hamımız “beş” aldıq. Hamısını məşğə- lə zamanı 

öyrənmişdik. 

Dördüncü imtahan mənim üçün çox uğurla 

başladı. Sevda imtahandan əvvəl mənə yanaşıb dedi:  

- Sizin qonşunuz Əfqan müəllimdə bizim 

konspektimiz qalıb. İmtahandan sonra Xuraman, İmmi, 

sən, mən gedib onu alarıq.  

Sonra Sevda mənə göz də vurdu. Se - vincimi 

gizlədə bilmədim.  

- Yaxşı! – dedim. 
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           Kimya imtahanı... 

Tovuz müəllimə axır ki qırdığım gülün heyfini 

məndən çıxdı.  

Biletin bütün suallarını əzbərdən danış-sam da 

mənə “ 4” verdi. Xuraman yenə beş aldı. Əlavə verilən 

sualların hamısını o əla cavablandırdı.  

O, bu gün ağ və göy zolaqlı, qolu qısa, öz 

materialından kəməri  olan, sinəsi bir az yumru və 

nisbətən açıq tikilmiş donunu ge - yinmişdi.  

Bugünkü imtahandan təkcə İsbəndiyar “2” aldı. 

Qalan hamı qiymət almışdı.  

İmtahandan sonra Sevda və İmmiylə mənim 

yanıma gəldin əzizim. Birlikdə mək - təbdən çıxdıq...  

        İsgəndər uşaqları yığıb bizim arxamızca gətirirdi. 

Məni cırnatmaq istəyirdilər. Biz İmmi- gil tərəfdən getməyi 

qərara aldıq. Çünki İmmi kitab - dəftərini evə qoymaq 

istəyirdi. Sevda da öz kitabını onlara qoydu ki, qayıdanda 

götür –sün. Onlar da qonşu idi...  

        Bizim küçəyə yaxın küçələrdə yaşayan İsgəndər, 

Məmməd, Etibar və Tariyel  birləşib arxadan gəlirdi. 

Hərdən məni cırnatmaq istəyir,zarafatla məni çağırırdılar. 

Mən çönüb onlara baxmırdım da.  
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        Sevdaya dedim ki, bunlar Xuramana görə belə 

edirlər ki, bizi küsdürsünlər. Sevda dərhal Xuramanın 

qulağına nə pıçıldadısa, onlar məs- ləhətləşib mənə gülə-

gülə dedilər:  

        - Qorxma! Lazım gəlsə onların cavabını özümüz 

verəcəyik!  

        Sən məni sevirdin əzizim! 

        İmmi kitabları evə qoyub çıxdı. Bizim küçəyə tərəf 

getməyə başladıq. Yolda xeyli İsbəndiyardan danışdıq. 

Deməli yazıq bu il sənədlərini instituta verə bilməyəcəkdi! 

       Sonra ötən günlərdən, “neylon paltar” məsələsindən, 

Göy-göl əhvalatından, Xuramangilin zəncirli, hürməyən 

itinin İsgəndəri yıxıb üstündə oturmasından, xeyli söhbət 

eləyə -eləyə bizim evə tərəf irəliləyirdik. Bizim dördümüz 

də Nüşabə küçəsində sonuncu ev olan Pəri xalagilin 

hasarının qurtaracağından dönüb Şərq küçəsinə keçəndə 

uşaqlar kənardan baxır, mənə dillərini çıxarır, əl - qolla 

müxtəlif zarafatlar edirdilər. 

Onlar sonra görünmədilər... 

Sizin darvazanın qarşısından keçdik, əzizim. Sən 

evinizə getmədin. Bizim küçədə olduqlarına görə İmmi də, 

Sevda da elə bil bu gün gözümdə gözəlləşmişdilər. Axı 

onlar ilk dəfəydi ki, bizim evə bu qədər yaxınlaşırdılar...  
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Yolun ortası ilə gedirdik. Yola çınqıl tökülüb 

tamamilə düzəlmişdisə də hələ küçədə  toz – torpaq var 

idi. 

Arxadan maşın səsi eşidildi.Çönüb bax- dım, atam 

idi.  

Üzümü sənə tutub:  

- Atam gəlir, kənara çıxın, – dedim.  

Sən yenə qızarmışdın, əzizim. Yol boyu Sevda və 

İmmi ilə də nədənsə az danışırdın. Biz hamımız kənara 

çəkildik. Atam qara rəngli 74 - 44 AZL nömrə nişanlı 

“ГAЗ-24” markalı  maşını ilə keçdi. Atam məni görüb 

tanıdığı üçün lap yavaş sürdü ki toz olmasın. Biz tərəfə 

baxmırdı ki, utanarıq...  

Bəlkə də ürəyində fikirləşirdin ki, bu kişi sənin nə 

vaxtsa qaynatan olacaq hə? 

Bizim şərq döngəmizə çatanda evimizi sizə 

göstərdim. Yadındadı əzizim? Sən gəlini olacağın evə elə 

diqqətlə baxırdın ki... 
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Son gün əhvalatı... 
 

    O gündən düz 40 il ötüb. Qırx il... 

    Son,“həndəsə” imtahanımız olan gün – dən.  

O gün birgə orta məktəb həyatımızın son günü idi. 

Bilirsən, əzizim, mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm ki, “orta 

məktəbdə keçən xoş günlərimiz, anlarımız, o qayğısız, 

birgə keçirdiyimiz illər buludlara dönüb, göylərə çəkilir və 

səni də özləri ilə götürüb aparırlar. Mən qışqırır, fəryad 
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qoparır, səni haraylayı-ram. Sən isə buludların üstündə 

kədərli-kədərli gəzir, mənə hay vermədən elə hey 

uzaqlaşırsan”... 

Bəli, o gün bir həqiqət idi ki, “orta mək - təb” 

həyatımızın buludları göydə qatarlaşıb, məchul halda 

kainatda yoxa çıxmalı idi. Ölümə gedən kamikadzelər 

kimi onlar da bilirdi ki, bir daha geri qayıtmayacaqlar.  

Bunu sən də bilirdin, mən də, əzizim.  

Ancaq “bu günlər” üçün bütün ömrüm boyu belə 

həsrət çəkəcəyimi hələ o vaxtlar yaxşı dərk edə bilmirdim, 

bilməzdim də və dünyada hansı həqiqətə desəydilər, 

inanardım o gün...  

Ancaq həyatda səni ömürlük, əbədi itirəcəyimə isə 

yox! Fəqət! O buludlar yuxumda gördüyüm kimi səni 

özləri ilə həmişəlik, əbədi apardılar...  

Yadındadı həyatım? 

O vaxt imtahana qoşa girdik. Fami-liyalarımız eyni 

hərflərlə başladığı üçün bilet çəkməyə də bizi qoşa 

çağırdılar: 

- Babayev. 

- Bəylərova. 

Mənə kömək eləməyin də yaxşı yadım-dadır.  
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İmtahandan çıxanda sənə yanaşıb, se - vinclə, 

uşaq sadəlövhlüyü ilə:  

- Sabah sən bizə qızlardan tez gəl, Aidə, Solmaz, 

İbadət, Sevda da gələcək, ana- ma kömək edərsiniz, – 

dedim. 

 Mən danışdıqca, sən susur, rəng alıb rəng verir, 

rəfiqən İmmiyə daha çox sığınaraq təəssüf dolu, sirli, 

müəmmalı baxışlarla məni süzürdün. Sonra o doğma, 

nağıl, piyalə gözlə -rində nədənsə məyusluq gördüm və 

sən kövrək, həzin səslə astadan dedin: 

- Atam bilet alıb, bu axşam qatarla Bakıya gedirik.  

Bax, sənin dodaqların arasından pıçıl- tıyla çıxan 

bu kəlmələrinlə elə bil o gecə yuxumda gördüyüm kimi, o 

buludlar haray qoparıb gəlmiş, səni əbədiyyətə aparmaq 

üçün qatarlaşıb səmada gözləyirdilər...  

Sənin bu sözlərin sanki son dəfə imtahana 

çəkirmiş kimi bərkdən, lap yeri-göyü dağıdacaq, lərzəyə 

gətirəcək qədər bir gurultu qoparıb, məni dəhşətə gətirdi.  

Mən qulaqlarıma inanmırdım. Axı bu bir acı 

həqiqət, bu son ümidlərimin də qırılması demək idi...  

Cümlələrim qırıla-qırıla, pərt olmuş, bir az da 

incimiş halda: 
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- Bəs bilmirsən...bütün sinfimizin uşaqları sabah 

bizdə “son günü” qeyd edəcək? – dedim.  

Sən daha çox qızardın. Bir az da peş - man olan 

halda dilləndin: 

- Bilmirdim... Anam Bakıda dişlərini 

düzəltdirməlidir, mənə görə ləngiyirmiş. Bu gün eşitdim ki, 

bilet alıblar... 

Sonra biz bir boş sinif otağına girdik.   

Sən, mən, İmmi, bir də Sevda.  

Bu vaxt İmmini imtahana çağırdılar.  

Siz ikiniz də məndən bir parta qabaqda əyləşdiniz. 

Sən demə bu vaxt əbədiyyətə kimi son dəfə parta 

arxasında otururduq...  

O gün nə müqəddəs gün imiş!.. Hamı - mız qəmli, 

kədərli idik.  

Əvvəlcədən Sevdanı öyrətmişdim. O, mənə göz 

vurub, sənin Bakı ünvanını soruşdu. 

Bir anlıq susduq. İndiki kimi yadımdadı o vaxt 

uzaqdan haradansa gedən, ya gələn maşınların uğultusu 

eşidilirdi. Bu uğultu o günkü qüssələrimizlə ahəng təşkil 

edirdi. Pəncərənin həyətə açılan tayından arabir sər - 

çələrin yazıq, kimsəsiz cikkiltilərini də eşidirdik.  
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Sükutu sən pozub, qüssəli-qüssəli Bakı ünvanını 

dedin: 

- Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 45, ev 24. 

Sevda bunları bir az bərkdən təkrar elədi və mən 

arxada yazdım. Sən də bunu başa düşürdün... 

 Qıpqırmızı olmuşdun, yanaqların sanki indicə 

alışacaqdı.  

Sən demə bunu Sevdadan gizlətmək la- zımmiş! 

O vaxt mən belə şeyləri dərk edə bil - məzdim, 

əzizim.  

Sevda bizi tək qoyub, qəsdən sinifdən çıxdı.  

Neyləyim, təbiətim beləydi, çox sadə -lövhdüm. 

Ancaq sən daha uzaqgörən, daha ağıllı idin. Sonra 

kədərli-kədərli sənə dedim: 

- Bakıda sizə gələcəyəm... 

Bu sözdən diksindin, çönüb rəngin ağarmış:  

- Yox gəlmə, – dedin,- əmimgil də orada olur. Sən 

nə danışırsan? Gəlmə! 

Mən yenə də heç bir şey başa düşmək istəmirdim, 

inadkarlıqla:  
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- Gələcəyəm, – dedim. 

Bu dəfə sən susdun. Astaca başını aşa- ğı salıb, 

partaya söykədin. Bir an keçdi. 

Əllərinlə üzünü tutub, başını partadan 

qaldırmadan səssiz-səmirsiz ağlamağa başla- dın. Sən 

ikinci dəfəydi ki, mənim günahım ucbatından ağlayırdın.  

Sən son dəfə, sanki o kiçik uşaq qəlbində, dünya 

dolu yük varmış kimi için-için xeyli ağlayıb, məni yatdığım 

yuxudan göz yaşlarınla ayıltmaq istədin.  

Başa düşmədim!  

Tez sinifdən çıxıb Sevdanı köməyə ça -  ğırdım. 

Özümü itirmiş, həm də yaman kövrəl –  

mişdim. 

- Ağlama, ağlama, – deyib, səni birtəhər 

sakitləşdirdik.  

Eh... o gün bütün ötən günlərin, xa - tirələrin son 

mənzilə köçdüyünü elə bil sən bilirmişsən, əzizim.  

Sən o vaxt necə qəmgin idin! 

Son dəfə mənə qızarmış,nəmli gözlərinlə və 

küskün baxışlarınla diqqətlə baxıb, pıçıltıyla: 
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- Axşam da məni ötürməyə gəlmə, atamla, anamla 

gedirəm, – dedin. 

Mən yenə inad edir, heç nə başa düş - mək, 

eşitmək istəmirdim. Axı mən hardan bi - ləydim ki, belə 

işlər qızlar üçün yaxşı deyilmiş, ayıb sayılarmış...  

 Birdə ki, axı gizli də sevmək olar? 

 Sən demə orta məktəbi bitirməklə xoşbəxt 

uşaqlıq çağlarımız da əbədi bitirmiş! 

Bircə onu bilirdim ki, əzizim, səni fırtına- lı, 

qabarmış, coşmuş, kükrəmiş, məhvərindən çıxmış 

dənizlərin, okeanların qəddar və aman- sız dalğalarının 

əlindən almağa gücüm çatardı və tanrı məni yalnız 

həyatda səni sevmək üçün   yaratmışdı. Heyhat ...  

O vaxt nə biləydim ki, həyat mürəkkəb- di, dünya 

məkrlə, hiyləylə doludur və istəsə  mənim də iradəmi 

sındıra  bilər! 

Həyat insana qarşı çox amansızdı. 

Eh... əzizim  deyəsən doğrudan da za –man 

dayanıb, təbiət milyon il əvvəlki kimidi, məkan 

dəyişməyib, eləcə illər uçur... Biz isə elə hey qaçır, 

qaçır... daim tələsə-tələsə harasa çatmağa can atır, 

bəzən də qayğıların, arzuların arxasınca gedə-gedə 

başımız qatılır və bir də  baxırıq ki,  saçlarımız ağarıb, 
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dişlərimiz tökülüb, ayaqlarda taqət yoxa çıxıb və əllərimiz 

titrəyir, barmaqlarımız əsir... 

O gündən düz qırx il keçir. Qırx il...   

Yadındadır məndən əvvəl “həndəsə” imtahanının 

suallarına cavab vermək üçün lövhəyə çıxmağın? Bir bilet 

çəksək də, mənə kömək eləyib qurtarsan da, hələ  tam 

hazır deyildim. Sən əlini qaldırıb, hazır olduğunu bildirdin 

və lövhəyə çıxdın. 

Yadındadır, o gün?... 

Biz həndəsə imtahanını dibçəyi qırıb gülünü 

sındırdığımız kimya kabinetində verirdik. Hə? Sən 

danışdıqca, lövhədə həndəsi fiqurları çəkdikcə, qapı tez-

tez açılıb örtülür, sənə mane olurdu. Və sən birdən 

qapıya tərəf gedib, hirslə qapını çırpdın!  

Rəhmətlik kimya müəlliməmiz Tovuz müəllimə Xa 

sinfində oxuyan Fəxrəddin Bəşiro- vu məktəbdən 

qovdurmuşdu. Fəxrəddin isə 3 №-li orta məktəbdə son 

imtahanını uğurla ve –rib, indi intiqam almağa gəlmişdi.  

O, həm də bizimlə bir sinifdə oxuyan Esmiranı 

sevirdi, İsbəndiyarın rəqibi idi. O vaxt yazıq İsbəndiyar 

gecələr Esmiragilin əncir ağaclarının altında, hasarlarının 

üstündə gecə- ləyib sübhü açardı. Dərs oxumazdı!  

Eh... nəysə, hünər göstərmək üçün əsl məqam idi!  
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Tovuz müəllimə qorxusundan susdu. İmtahan 

götürən rəhmətlik Xanım müəllimə də deyəsən təhlükə 

olacağını duymuşdu. 

Sən qapını çırpan kimi Tovuz müəllimə tez 

sinfimizin oğlanlarına üz tutub: 

- Qoymayın qapını açıb örtsünlər, – de - di. 

Bu dəfə isə qapı daha dəhşətlə çırpıldı və 

quduzlaşmış aşiq qapıda göründü.  

Əsl tamaşa!  

Gözlənilmədən Məmməd Fətəliyev aya- ğa qalxdı 

və Fəxrəddini zorla ortalayıb apardı. Kaş onda görəydin 

Aidə qürurundan necə qızarmışdı! Axı Məmməd onu 

sevirdi və onun sevgilisi əsl kişi hünəri göstərmişdi.  

Eh, nəysə... Sən imtahanı verib, dəhlizə çıxdın. 

Sonra mən də tələsik bütün suallara cavab verib 

qurtardım. İmtahan qiymətlərini isə axırda, hamı imtahanı 

verib qurtarandan sonra elan edəcəkdilər. Odur ki, 

hamımız dəhlizdə intizarla gözləyirdik.  

İndi bircə mərasim qalmışdı. Son mə - rasim. Vida 

mərasimi!  

Biz hamımız boş bir sinfə girib, əl-ələ verib, 

görüşməli idik və bütün küsənlər barış –malıydı.  
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Axı bütün sevənlər küsülü idi! 

Bir səninlə mən, bir də Aidə ilə Məm –məddən 

başqa əzizim...  

Ey ulu tanrı! Xuramanla əl-ələ verib, son dəfə 

görüşəcəkdik! 

Saf, təmiz şagird hissləriylə.  

Kövrək ayrılıq hissləriylə. 

Həsrət dolu məhəbbət hissləri ilə! 

...Ancaq bu da bizə qismət olmadı, əzi -zim. Tale 

bu son görüşü də bizə qıymadı. 

Sən bir neçə qızla məktəbin qarşısında 

dayanmışdın. Yenə hardansa Fəxrəddin peyda oldu. O, 

qollarını ölçə-ölçə sənə tərəf addımlayıb, hirslə, bağıra-

bağıra: 

- Sən niyə qapını üzümə elə çırpdın aaazz... 

Elə bil yuxudan ayıldım, cəld yüyürüb onu tutdum.  

- Burax, burax məni, – qışqırdı.  

O bilmirdi ki, mən səni sevirəm, əzizim! Mən onu 

zorla itələyib aparırdım. O qızışıb sinfimizin bütün 
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oğlanlarına söydü. Nədənsə heç kim ona qoşulmaq 

istəmirdi. 

Yəqin yadındadır!  

Onu özümlə apardım. Qoymadım səni təhqir 

eləsin. Sən qorxa bilərdin,sən ağlaya bilərdin əzizim. Sən 

axı, bütün qızlardan həyalı, ağıllı idin...  

Mən onu özümlə apardım.  

Biz Tərtər çayına getdik... Əvvəl soyunub çimdik. 

Sakitləşmişdik, o elə hey gi – leylənirdi ki, biz qohumuq, 

ancaq sən məni qıza satdın.  

Axırda məcbur olub, səni sevdiyimi ona etiraf 

elədim...  

Biz qayıdanda artıq gec idi. Sən məktəbin 

qarşısındakı yolda qabağımıza çıxdın. Fəxrəddinlə məni 

görüb, başını aşağı saldın. Bu da son vida mərasimimiz!  

Rəng verib, rəng alırdın. Yenə yaraşıqlı don 

geyinmişdin. Əlində həndəsə kitabı!  

Qiymətləri oxudular, sən beş almısan, –İmmi 

mənə dedi və siz  keçib getdiniz!  

Bu da son gün! 

Bu da son görüş! 
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Bu da son vida! 

Bu da əl-ələ tutmağımız! 

O gündən düz qırx il keçir. Qırx il. 

O axşam Fəxrəddinlə səni qədim Bər –dənin 

birmərtəbəli, təmirsiz, köhnə, zibilli də- miryol vağzalında 

çox axtardım. Mən səni ta- panda artıq vaqon tərpəndi və 

biz qatardan düşə bilmədik. 

Yadındadır əzizim, sən bizi görəndə gözlərinə 

inanmadın, tez başını aşağı dikdin. Mən cəld siz 

oturduğunuz kupenin açıq qapısı- nın qarşısından 

aralansam da,  gec oldu. Atan, anan da bizi gördü, hətta 

atan Fəxrəddini  çağırıb danışdırdı da...Və mən başa 

düşdüm ki, Fəxrəddinin Vaqif Şadlinski adlı bir qohumu 

Azərbaycan Tibb İnstitutunda müəllim işləyir, 

professordur və sözü keçəndir. Fəxrəddin də bir sirri açıb 

bildirdi ki, Bəşirov familiyasını pasport alan kimi dəyişib, 

Şadlinski eləyəcək. Şadlinski familiyasına görə bilməsə 

də qiymət verib onu inistituta qəbul edəcəklər... 

Mən belə şeyləri dərk eləməzdim... 

Bu Vaqif müəllim ermənistanlı idi - Vedi 

rayonundan. Biz də əslən ermənistanlı idik. Onunla 

qohumluğumuz da vardı. Dayım Qara Sabirlə də Tibb 

İnstitutunda bir qrupda oxu- muşdular. Pəri xalanın da 

yaxın qohumuydu. Xuraman da Tibb İnistituna 
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hazırlaşmışdı. Onun da əmisi o inistitutda professor idi. 

Başa düşdüm ki, niyə belə şirin söhbət elədilər.  

Mən onlardan aralı dayanmışdım. Xuramanı 

utandırmaqdan qorxurdum. 

 Biz ilk dayanacaqda düşdük.  

Yevlax dəmir yol vağzalında!  

Sizin oturduğunuz kupe vağzalın işıqlı binasından 

aralı idi. Odur ki, biz qaranlıqda qaldıq. Və bu sənə 

baxmağım üçün gözəl şərait yaratdı. Sən pəncərədən 

çölə ba - xırdın...  

Məni gördün və hiss elədin ki, artıq təhlükə 

yoxdur. Çünki mən elə dayanmışdım ki, içəridə vaqonun 

işığı səni aydın göstərirdi. Məni isə atangil görə bilməzdi.  

Sənə son dəfə baxdım. Baxdım sənə, əzizim 

həsrətlə, həsədlə, təəssüf dolu baxış- larla. Sən də mənə 

baxırdın. Sakit, ifadəli mənalı gözlərinlə... 

Yəqin ki, ürəyində məni yamanlayırdın. Axırda sən 

hamını başa salacaqsan deyə köks ötürür... və söz yox ki, 

buna təəssüflənirdin. Ancaq görəsən heç halıma 

acıyırdınmı? Sən də bu hicrana yanırdınmı? Ancaq 

yaman fikirliydin... 
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Eh, nəysə qatar getdi. Səni də özüylə apardı. Orta 

məktəb həyatıda səninlə getdi. Bütün ötən şirin günlər də 

elə o yaşıl qatarla birgə getdi əzizim! 

Qatar son dəfə fit verib, zülmət gecənin 

qaranlığında yoxa çıxdı... 

Xuraman! 

O gecə yuxuda gördüm ki: O yaşıl qatar dəhşətlə 

fit verib, şaq-şaq şaqqıldayan bir gu - rultuya çevrilərək 

səni o zülmət gecənin müd - hiş qaranlığında harasa 

aparır. 

Və bu dəhşətli səsdən hürküb qorxmuş, 

müqəddəs bildiyim vücudunu, o təmiz, pak «orta məktəb» 

buludları o yaşıl qatardan alıb, qanadlarında bu məkrli, 

qəm-qüssə ilə dolu fani dünyadan tələm-tələsik özləri ilə 

götürüb, göylərin sakit, sonsuz, üfüqsüz ənginliklərinə 

doğru aparır. Sonra da birdən sənin aydın səsini eşitdim:  

- Tofiq, sən məni daha unut. Hər şey bitdi. Hər şey 

üçün məni bağışla! Mən bulud-larla əbədiyyətə gedirəm. 

Məni gözləmə! Axtarma! Gözləmə! Axtarma!  Gözləmə! 

Artıq mən yerdə, yer kürəsində tək-tənha, 

kimsəsiz, yalqız qalmışdım və birdən hansı hisslərin 

təsirindənsə gözlərimdən, ba - xışlarımdan sanki od çıxdı. 

Bu od, bu qığılcım şimşəyə dönüb, bütün yeri-göyü 

gündüz kimi işıqlandırdı və dəhşətli bir fəryad qopardı.  
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Hürküb səni aparan o buludlara çaşqın- lıqla 

baxırdım. Bu baxışlar səni qaytarmaq üçün o buludlara 

yalvarırdımı  yoxsa sənə və o buludlara yol göstərirdimi 

bilmirdim... 
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Sənsiz ilk gün... 
 

Yuxudan ayıldım.  

   Sənsiz ilk günüm utanmadan açıldı!  

         O gün dəli olmuşdum. Sanki zaman da - yanmışdı. 

Sanki dünya dağılmışdı, kainat sus - muşdu. Axı sənsiz 

açılan gün nə deyib açılmışdı, əzizim? 

Heyhat...sonra dərk elədim ki, yox, hə -yat elə öz 

axarı ilə də davam edir. Və sənsiz də hamı gün keçirir! 

Elə bil ki, sən heç olmamı-san. 

...Zəhra xala, anam, nənəm, qonşumuz Məhbubə 

xala yemək hazırlayıb süfrə bəzəyir-dilər. 
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... Saat ikidə «orta məktəb» yol - daşlarımız bizə 

yığışdı. 

Sənsiz! 

Sənsiz sözünün ilk nisgilini yaşatdın mənə əzizim! 

 Ev sahibi olduğum üçün ilk sözləri də mən 

deməliydim. Əvvəl hamıya: xoş gəlmisi –niz, - dedim. 

Sonra da dedim ki, bu vida görüşümüzdür və elə ola bilər 

ki, bax beləcə biz ömrümüzün sonuna, qədər bir yerdə 

otura bilmərik. Axı bu günləri geri qaytarmaq, bu günlərə 

nə vaxtsa lap 10 il, 20 il, ya 100 il  ya milyon il sonra, 

qayıtmaq olar? Yox!  

Odur ki, xahiş edirəm əvvəlcə bütün küsülülər 

barışsın, sonra məclisimizə başla - yaq...  

Əzizim, o gün yerin boş idi... 

Hamı yalandan da olsa barışdı.  

Nizami Sevdayla, Etibar Qətibəylə, Es -  mira 

İsbəndiyarla, Solmaz Tariyellə... 

Qızlar barışanda naz eləyirdilər. Növbə Esmira ilə 

İsbəndiyara çatanda isə tərsinə oldu. İsbəndiyar qalxıb 

getmək istəyir, oğlanlar yüyürüb onu tutub gətirirdilər... 

Eh...Mən isə bu vida mərasimində, sənsiz keçən 

bu ilk günümdə bir həqiqət kəşf elədim:  
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Bu gün uşaq fəlsəfəsilə dolu tərki dünyamla dərk 

elədim ki, səni göylərin əlindən ala bilərəm və alacağam! 

 Bu qüvvə, bu istək, bu məhəbbət hiss-ləri ki 

məndə var, deməli alacağam. 

Mən bilirdim ki, sən həyata, mənə biga-nə 

deyilsən. Əsl həyat, əsl məhəbbət məgər hamıya qismət 

olur?  

O vaxtdan qırx il keçir. 27 iyun 1967-ci il – 27 iyun 

2007-ci il.  

Düz qırx il.  

Qəddar, üzücü, amansız qırx il. 

Ax ... dünənin uşaqları idik. Bu illər nə tez keçdi. 

Nə tez yuxu olub hər şey yoxa çıxdı? Nə tez o illər, o 

günlər,o xatirələr nağıla döndü? Nə tez hər şey röyaya 

çevrildi, əzizim? Nə tez? 

 Sən bir başqasının evində ana ola - caqsan! 

Bu dəhşətdir! Dəhşət! Dağılsın belə dünya! 

Qırx il bundan qabaq bu sözləri mənə deyən 

olsaydı, qalaktikanı dağıdardım!  

Əzizim, səni də, özümü də məhv edər, bütün küllü 

aləmi alt-üst edərdim.  
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Bəs indi? 

Eh... indi fikirləşirəm ki: 

Kiminsə evində analıq eləyən, kiməsə arvad olan, 

bəlkədə xoşbəxt, firavan yaşayan, sakit ömür sürən bir 

qadına, 57 yaşlı bir anaya məktub yazmaq özü də 

cinayətdir. 

 Ancaq insan özü ilə, hissləri ilə bacara 

bilməyəndə ağıl kara gəlmir və bax, beləcə cinayət edir. 

Bəs nə edim? Məktub da yazmayım? Axı qəm-

qüssədən, həsrətdən,dərddən yana-yana bir-birindən 

amansız günlər, aylar, illər  keçirmişəm.  

İnanırsanmı, əzizim, mən keçirdiyim qüssələr, 

çəkdiyim həsrətlər, apardığım hə- sədlər, qəlbimə vurulan 

yaralar dönüb duman olsaydı,yer üzünü duman qatı 

bürüyərdi! 

İndi özün fikirləş. Heç olmasa ötən bu qəddar qırx 

illdə nə çəkdiyimi sənə danış - mağım niyə cinayət 

sayılsın? Nə olar sən ana olanda? Hə? Mən də atyam... 

Nəyi dəyişəcək qırx il sonra yazılan bu yazı? 

Bir də, əzizim, onu da bil ki, məqsədim bu 

məktubu yazmaqla ötən, ölən günləri geri qaytarmaq 

deyil. Çünki indi lap sən məni dəlicəsinə sevsən də, (əgər 
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hələ sevə bilsən) sənin qadınlıq, analıq heysiyyatının, 

ismət və həyanın tapdanmasına heç vaxt, heç mən özüm 

də razı olmaram.  

Sənin ata və ananın el içində rüsvay olmasını (axı 

bu xəbər Bərdədə rüsvayçılıq kimi qarşılanar) istəmərəm. 

Və təbii ki, sən də beləsən, bu sənin ən ali fəzilətindir.  

Deməli, biz yenidən xoşbəxt ola bilmərik... 

Ömür ötüb... 

Sən həm də qəddarsan! Sən mənim öz uşaqlıq 

dostuma ərə getmək istəyirsən, əzizim. 

Axx... necə acı bir həqiqətdir bu! 

Sən mənim uşaqlarımın yox kimlərinsə anası 

olacaqsan? 

Ya rəbbim, bu nə qədər acı olsa da, məhz belədir.  

Yox, yox! 

Onu bil ki, həyatda bir həqiqət də möv-cuddur: İndi 

sən mənim bu müdriklik fəlsəfəsiylə dolu dünyamda ana 

yox, artıq o saf, o müqəddəs «orta məktəb» buludları ilə 

birgə sonsuz kainatı, üfüqsüz ənginlikləri dolaşan 

məktəbli Xuramansan! 
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Hələdə bir əlin çantalı, bir əlin mürək –kəblidir, 

əzizim! Sənə bağışladığım o ağ qızılgül də əlində... 

İndi sən mənim üçün bir qadın yox, göylərə 

çəkilmiş bir bütsən! 

Ey mənim sonsuz kainatda, pəmbə bu - ludlarda 

yaşayan qırmızı yanaqlı, məktəbli for - masında dolanan 

xəyali bütüm!  

Ey mənim bir əli çantalı, bir əli mürək- kəbli 

sevgilim!  

Sən indi mənim müqəddəs etiqad yerim olmusan.  

Sən göylərdə dolaşırsan. Dolan,o tə - miz, o pak 

hisslərimizlə dolan!  

Gəlmə bu məkrli, ləkəli dünyamıza. Sən orda, 

göylərdə təmizsən.  

Nə vaxtsa qayıtsan o məktəb illəriylə qayıt əzizim! 

Hüsü Hacıyev adına 1 nömrəli orta məktəbə qayıt, bir də 

şərq döngəmizə qayıt, əlində də çanta... o ağ qızılgül də o 

biri əlində...   

Sən heç vaxt mənim gözümdə qadın 

olmayacaqsan! 

Sənin sifətində heç vaxt kosmetika ol –mayacaq! 

Sənə yaraşan ənlik - kirşan hələ ya- ranmayıb əzizim! 
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Bax istəyirəm bunları biləsən sən! Səni «orta 

məktəb» buludları apardı. Saf, pak eşqinlə! 

Həmişə güclü yağışlardan sonra elə bi - lirəm ki, 

torpağa, uca sıldırımlı qayalara, meşələrə, çaylara, dəniz 

və okeanlara o ötən, o müqəddəs xatirələrimizlə 

göylərdən sə- pələnən sənsən! 

Məni axtarırsan... 

Bax, hələ bu dünyada ona görə yaşayı-ram! Bax, 

ona görə bütün varlığımla bu torpağı, bu səmanı, bu 

kainatı sevirəm. 

         Ayağım torpaqda olsa da xəyalım göy – 

lərədədir. Mən yerdə addımlaya bilmirəm, əzizim! Ya 

göylərdə səni axtarır yada yerdə xəyallarımla yaşayıram. 

Ey məni yalqız qoyub, insafsızcasına gedən istinad yerim! 

         Hərdən çiskin yağışla sən xırda-xırda səpələnəndə 

elə bilirəm ki, mənim bu misgin günlərim üçün o nəğmə 

dərslərimizdə oxu - duğun mahnılarınla indi bütün 

dünyaya qəmli bir romans oxuyursan. 

        Səni mənim əlimdən o buludlar alıb apa-rıb, əzizim. 

Odur ki,xatirələrin də buludlardan, göylərdən yağır. 

Yağışla, qarla, günəşlə, küləklə gəlir, gələndə əzizim.  
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Bilirsən uzun, yaz, yay günləri başla –mazdan 

qabaq dan yeri söküləndə, günəş biz tərəflərdə Xan 

meşəsinin üstündən bütöv, iri qıpqırmızı çıxıb, şərq 

döngəmizi, şərq küçəmizi, bütün Bərdəmizi öz 

şəfəqləriylə al qana boyayanda mənə nə qədər xoş 

olurdu?  

Lal dayanıb sübh açılana qədər tamaşa edərdim... 

Bax onda günəş sənə oxşayardı əzizim!  

Günəşə baxdıqca onun al qırmızı şəfəqləri sənə ilk dəfə 

pıçıltıyla, sözləri qıra-qıra, kəkil – dəyə-kəkildəyə, dilim - 

ağzım qurumuş: səni sevirəm. Xuraman – sözlərini 

deyəndə... üzü- nün yanaqlarının, düşdüyü vəziyyəti əks 

etdirdiyini görürəm. Bax mənə həyat verən, məni yaşadan 

da bu xatirələrdir.  

Selləmə ya narın yağış yağdımı gəzmə-yə 

çıxırdım. Elə xoşum gələrdi ki, leysan yağış yağa məndə 

küçədə, meşədə, dağlarda, yamaclarda, lap sıldırım 

qayalarda tək-tənha gəzəm, öz dünyamla olam. 

Saçlarımdan yanaqlarıma süzülən bu sərin yağış suları 

ruhuma dinclik gətirərdi. Yerdə köpüklənib, küçə aşağı 

güclü axın yaradan bu sel suları görəndə bütün 

bədənimlə, bütün varlığımla bunları hiss edəndə necə 

xoşbəxt olardım!  
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Elə bilirəm ki, yağışdan sonra səpələnib 

bəxtəvərliklə çiçəkdən – çiçəyə qonan, al - əl- van 

kəpənəklər kimi gəlmisən. Buludlar boşa- lıb, sən isə  

artıq çiçəklərdən süzülürsən... 

Məni elə hey uzaqlarda qalmış, layla çalan 

xatirələrimizin susmaz uğultusu duyğu –landırıb, mənə 

rahatlıq vermir.  

Nəydi günahım? 

Bax bu gün də ilhamımı göylərdən alıb, qəm-

qüssəylə, kədərlə dolu o uzaq keçmişimi- zi, sənə 

yazıram, sənə xatırladıram, əzizim.  

Sənə! 

Heyif ki,göylərdəki bütə dönmüş pak, müqəddəs 

bir əli çantalı, mürəkkəbə bulaşmış, o biri əliylə isə 

bağışladığım ağ qönçə qızılgülü qoxlayan məktəbli 

Xuramanıma yox, məkrlə, hiyləylə dolu bu fani dünydakı 

ana olacaq, mənim uşaqlıq çağlarımın keçdiyi həsrət dolu 

yerlərdə, kəbə bildiyim şərq döngəmizdə  gəlinlik 

eləyəcək qapıbir qonşum olacaq bir anaya yazıram.  

Bilirsən, əzizim, mənə elə gəlir ki, sən ərin olacaq 

o adamı sevmirsən. Heç vaxt onu sevməmisən və bəlkə 

qiyamətə qədər də, sevməyəcəksən! Çünki siz başqa 

təbiətli, başqa-başqa adamlarsınız.  
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Yadındadı, əzizim!? Küçəmizdə mən sə -ninlə, 

şirin-şirin nağıl dolu dünyamızla söhbət eləyəndə, 

kənarda dayanıb gələcək ərin ola-caq o adam məni 

gözləyirdi... 

Əgər o qeyrətinə sığışdırıb bu işi tuturdusa, bəs 

sən onu necə sevə bilərdin? 

Sən də, mən də həyatda uduzduq! 

Ancaq gecdir, çox gecdir... 

Özün bilirsən ki, ilk baxışda mən də xoşbəxtəm. 

Yaşamaq üçün mənim də bütün ehtiyaclarım ödənib. 

Ancaq nə qədər çalı- şıramsa, mən bu bolluqda, bu gen 

dünyada özümə yer tapıb rahat yaşaya bilmirəm. Buna 

səbəb bəlkə də indiyə qədər susmağımdır. Gərək bütün 

olub keçənləri sənə öz qəti hökmümü verdiyim o məşum 

5 avqust 1969-cu il tarixində, ya da heç olmasa 1970-ci 

ilin iyun ayının göylərdən bizə bəxş elədiyi o müqəd -dəs, 

möcüzəli gecədə ürəyimi açıb söyləyəy –dim. 

           Allah vermişdi o günü! O gecəni! 

Mənə gələcək ömrümü qurmaq üçün,saf qəlbimlə 

ilahi məhəbbətlə sevdiyim üçün mənə o günü göylərdən 

ərmağan eləmişdi. O gecə qatarda seçim eləməliydim...  

 Ancaq susdum.  
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Anlamadığım bir qüvvə, nə sirrdisə bütün gələcək 

həyatımın əsasını, mayasını təşkil edəcək o günkü 

danışıqlara mane oldu, hər şeyə xitam verdi. O gün özüm 

öz əlimlə, öz hökmümlə bütün gələcəyimi əsl əsir 

həyatına döndərdim və sənin həyatımı rahat işğal etməyin 

üçün zəmin yaratdım. 

Hələ ömrümdə mənim üçün o gündən fürsətli heç 

bir günüm olmayıb. Nə səni sevdiyim “o 1188 gündə,” nə 

də ondan sonra keçən bu uzun illərdə... 
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     Bu da bir nağıldı 

və ya 

Bir gecənin sirri... 

 

  Ömrümüzdə tək bir gecə keçirmişik.  

    Yadındadır əzizim? 5-ci vaqon, 15-ci,16-cı yerlər... 

O günü heç unuda bilmirəm: İndiki kimi 

yadımdadır, 27 iyun 1970-ci il. 
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Şənbə günü idi. 

Çingiz İldırım adına Azərbaycan Politex-nik 

İnstitutunun mexanika fakültəsində II kur-sun son 

imtahanından çıxmışdım. Axşam şöbəsində oxuduğum 

üçün imtahanları da adətən axşamlar verirdik. 

 O gün Bakıda bərk bürkü vardı. İmta-handan 

çıxıb, qatara çatmalı idim. Əvvəldən Bərdəyə gedəcəyimi  

bilməsəm də, hər ehti-mala qarşı özümlə sarı portfelimi 

də götürmüş-düm. 

Sonuncu imtahandan əla qiymət alıb institutdan 

çıxan kimi taksiyə oturdum. 

Vağzala çatanda, qatarın tərpənməsinə cəmi 7 

dəqiqə vaxt qalmışdı. Bilet haqqında heç düşünməyə 

dəyməzdi. Söz yox ki, kassa-ların qabağında “ümumi 

yerlərə” bilet alanlarla yanaşı bilet olmasa da, artıq pul 

verib tapacaq-larına ümid edənlər qan - tərə bata - bata 

hələ də bir-birlərini qırırdılar. 

 Adətən bu vaxtlar kassadan bilet alıb çıxanlar ən 

azı bir dəst paltardan çıxırdı. Mə - nim planım isə 

konduktorla danışmaq məsələsi idi. Pul ver, necə olsa 

səni aparacaqlar. Odur ki, bilet məsələsinə görə sakit və 

arxayındım. 
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Hərdən həyatda xoş təsadüflər də olur. Sən demə 

bizi yaradan tanrı mənim üçün bu gecə elə bir macəra 

hazırlayırmış ki... Ömrümə tarix yazılırmış... 

Tələsik, yuvası dağılmış qarışqalar kimi bütün 

istiqamətlərdə qaynaşan insanların ara-sından özüm də 

güclə irəliləyirdim ki, birdən təsadüfən qarşımda yaşlı, üzü 

tüklü bir kişinin sakitcə: – Ağdam qatarına kimə bir bilet 

lazımdır? – dediyini eşitdim. 

Tələbələrin, qəbul imtahanlarına görə  hələ 

indidən gəlib-gedən valideynlərin, məzu-niyyətə kurortlara 

gedib - gələnlərin sayı-hesa- bı yoxuydu. Bu yay 

mövsümünün qızğın çağın-  da Bakı vağzalından Ağdam 

qatarına bilet tapmaq müşkül məsələ,vallah ən azı 

möcüzə idi! 

Bileti  kişinin əlindən qapıb pulunu ve- rən kimi, 

qaça-qaça özümü axırınca vaqona güclə yetirdim.  

Qatar yerindən tərpənirdi... Həyəcandan 

tərləmişdim! 

Qaçdığımdan saçlarım dağılmış, alnım - dan, 

üzümdən tər axırdı, nəfəsim kəsilirdi. Qa- tar gedə-gedə 

axırıncı, 16-cı vaqondan 11-ci vaqona qədər ara 

qapılardan keçib kupemə çatanda rahat nəfəs alıb, qapını 

açdım.  
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Üç qadın, bir kişi oturmuşdu... Təsadü-fən 

içəridəkilərin hamısı tanış, yerli bərdəlilər idi. Deyəsən 

mən artıq idim. 

Dərhal üzlərində yaranan sevinc ifadə-sindən 

onların da məni tanıdıqlarını hiss elədim:  

- Axşamınız xeyir,– dedim.  

Kişi mənimlə görüşən kimi atamı soru- şub dedi:  

- Allah səni bizə yaxşı yetirdi. Bizim birimizin yeri 

beşinci vaqonadır. Elə hey fikirləşirdik ki, tanış adam 

gəlsin, biletlərimizi dəyişək.  

Hər şey su kimi aydın idi.  

Biletimi onlarla dəyişib, vaqonun dar dəhliziylə 

yoluma davam elədim. Vaqonun özünün köhnə görkəmi, 

çirkli kupesi və ağır,pis havası vardı.  

Nədənsə yaşıl rəng Bakı-Ağdam qatarı- nın adı 

hələ Bakı-Bərdə qatarı olandan, dəmir yolu açıldığı lap ilk 

günlərdən vaqonları köhnəydi! 

Vaqonun içərisində siqaret çəkənlərin siqaretinin 

tüstüsü, onsuzda bürkülü, ağır olan havanı daha da 

ağırlaşdırmışdı.  

Köynəyimin boğaz düymələrinin bir-iki- sini 

açmışdım. Əlimdəki portfelim mənə ağırlıq edirdi. Birtəhər 
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gəlib, beşinci vaqonun on be- şinci yerini tapdım. 

Yorulmuş, tərləmiş saçla- rım dağılmış halda kupenin 

qapısını açanda... 

İlahi, bu nə dəhşət idi! 

İlk öncə gözlərimə inanmadım. Kim ina - nardı?  

Səndən ayrılmağı özümə söz verdiyim o məşum 

gündən 10 ay 22 gün keçmişdi. Bir dəfə də olsun ötən 10 

ay 22 gündə səni gör - məmişdim əzizim. 

Və heç istəmirdim də üz-üzə gələk. Yaxşı deyiblər 

sən saydığını say, gör fələk nə sayır.  

Ancaq tale bizi sonuncu imtahana ha - zırlamışdı.  

Hər şey gözlənilmədən, ani oldu. Mən səni 

qəflətən gördüm, özümü itirdim və nədən-sə sənə salam 

da verə bilmədim.  

Bütün qatar elə bil başıma dolandı. Bil- mədim nə 

edəm.  

Sən də gözlərinə inanmadın. Heyrətlə üzümə 

baxıb gözlərini gizlətdin. Yanaqların sürətlə ağardı. Bir-

birimizə salam verməyi belə unutduq.  

Mən çox qürurlu idim. 17 yaşım vardı. Görünür 

sən də məni artıq qəlbindən çıxart – mışdın.  
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Bu nakam məhəbbətə hər ikimiz əlvida demişdik. 

15-16 yaşlarında sevdiyim Xuraman göylərdə, 

buludlardan da yuxarıda üfüqsüz ənginliklərdə dolanırdı. 

Orta məktəbi bitirib Ba- kıya gedən gündən sən mənə 

qarşı dəyişdin, laqeyd, soyuq oldun və mən 322 gün 

əvvəl anamdan eşitdiyim bir xəbərə görə ürəyimdə sənə 

əlvida – dedim. 1188 gün biz bir sinifdə oxumuş, bir 

şəhərdə yaşamışdıq! Bizim məhəbbətimiz tozlu Şərq 

küçəsindən və oxuduğumuz orta məktəbdən kənara çıxan 

kimi nədən soyudu? Qorxmuş, hürkmüş qeyri-ixtiyari 

olaraq portfelimi içəri qoyub cəld kupedən çıxdım.  

Zaman bir an dayandı və sonra yavaş-yavaş 

qatarın taqqıltılarına qoşulub, hərəkətə gəldi. Keçid kimi 

istifadə edilən dar dəhlizdə vaqonun açıq pəncərəsi 

önündə dayandım.  

Ya rəbbim bu nə iş idi? Bu nə yuxuydu? 

Əvvəl dərindən nəfəs alıb sinə dolu köks ötürdüm. 

Dodaqlarımı dişlədim. Söz yox ki, indi rəngim meyit 

rəngində olmuşdu. Həyə- candan dizlərim əsirdi. Bir 

anlığa hiss elədim ki, yerimdə uçunuram... Ancaq zaman 

özü hər şeyi qaydasına qoyur... Bir neçə dəqiqə  keçdi və 

mən özümü ələ alıb, həqiqəti dərk elədim. Xuraman 

kupedə idi.  

Özü də tək!  
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İlahi, bu gecə mən ona, yoxsa o, mənə qonaq 

qalacaqdı?  

Deməli gecəni bir yerdə keçirəcəyik? 

Qatar Biləcərini ötüb keçmişdi. 

Bakının sayrışan işıqları gecənin qaranlığında 

seyrələ-seyrələ geridə qaldı. Sən içəridə tək oturmuşdun. 

Mən dar dəhlizdə qapının ağzında qalmışdım. Özümü 

necə aparmalıydım? Bu nə iş idi? Belədə təsadüf olar?  

Yox əzizim, bu göylərdən tanrının mənə 

göndərdiyi ərməğan idi. Seçim eləməliydim.  

Barışaq, ya yox? Biz barışsaydıq elə bu yay ailə 

qurub, evlənə bilərdik! Hə? 

Kimdir müqəssir? Daha ondan keçmiş –di...  

Mən özümü tam günahsız sayırdım. Mənim 

yeganə qəbahətim səni dəlicəsinə sevməyim idi!  

Sən isə tələbə yoldaşlarından və ya qarşında 

açılan geniş imkanlardan istifadə edib seçimdə 

tələsməməyə qərar vermişdin.  

Anam mənə deyəndə ki: - Sərəngül arvad bizə 

gəlmişdi, səndən giley elədi ki,  Bakıda oğlun qızımı 

biabır eləyir. Qız  əmisi oğluyla bir qrupda oxuyur, onlarda 

qalır.Tofiq onu hər addımbaşı izləyir, belə olmaz axı... 
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Anam bu sözləri mənə deyəndə quru-yub qaldım.  

Xuraman məni satıb?  

Bu nə demək idi? Bəs biz bir-birimizi sevmirik? 

Qulaqlarım uğuldadı. Anam hələ də danışırdı. Bəlkə də 

Sərəngül xalanın dediklərinin çoxunu məndən gizlətdi.  

Ay bala, niyə dəli-divanəlik eləyirsən, o qızın 

dalınca getmə. Bu yay elçi gedib sizi nişanlayarıq... 

Ürəyim sındı əzizim! 

 Şüşə kimi yerə dəyib çilik-çilik oldu və mən artıq 

bu cingiltilərdə qürurumun sındığını dərk elədim!  

Lap sonralar isə anamdan öyrəndim ki, sən 

Bakıdan zəng vurub məndən anana şikayət eləmisən. 

Anan da atana - Məhərrəm dayıya danışıb. O da atamla 

görüşüb söhbət eləyəcəyini bildiribmiş. 

Ananın da gözləməyə səbri çatmayıb  və durub 

bizə gəlib. Bax beləcə ürəyim parçalandı və 322 gün 

əvvəl sən elə o an ürəyimdən qanad çalıb səmanın 

ənginliklərinə doğru uçdun! İndi göylərdə, təyyarələrin 

üzəriylə uçduğu ağappaq buludlardan da o yana məktəbli, 

əli çantalı Xuramanımla  tələbə Xuramanım bir-birlərinə 

qoşulub üzü günəşə doğru gedir, gedirlər... Yerdəki 

Xuramanım isə artıq o gün mənim üçün acı xatirəyə 
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çevrildi. Mən üfüqsüz ənginliklərdəki səni sevirəm əzi- 

zim! Ömrümün sonuna qədər də sevəcəyəm! 

İndi bir addım məndən aralıdasan. 

Tək-tənha!  

Gecə yarıdan keçib. İndi bəs mən ney- ləyim 

görəsən? 

Aman Allah!  

Həyat, sən nə amansız, sən nə yaman 

möcüzəsənmiş! Sən qəribəliklərlə doluymuş – san ki! 

Bir vaxtlar mən bu gecə üçün bütün həyatımı 

qurban verməyə hazır idim. Ancaq indi məni səadət, 

xoşbəxtlik özü tapmışdı. Ötən ömrümün 1188 gününü bu 

səadətə qovuşmaq üçün yaralı quş kimi çırpına-çırpına 

yaşamamışdımmı?...  

Qismət olmamışdı!  

322 gün idi ki, səni  qəlbimdən çıxardıb atmışdım, 

səni görmürdüm, əzizim.  

Bu, taleyin nə yaman acı imtahanı,şirin sınağı 

vardı... Bəlkə müqəddəs an yetişmişdi?            Ürəyimdə 

yenə fikirləşdim ki, yox bu an mənim üçün göylərdən 

gəlib. Allah özü mənə rəhm eləyib, saf, pak məhəbbətimi 

dəyərləndirib bizi bu gecə bir yerdə görüşdürüb. İlahi, bilet 
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tapmaq üstündə Bakı dəmiryol vağzalındakı qiyamətdə 

qarşıma çıxan o üzü tüklü yaşlı kişi insan cildində bəlkə 

mələk imiş? Bəlkə onu Allah göndərib ki, bizi son sınağa 

çəksin? Bu qədər bilet tapa bilməyən ortalıqda əsir-yesir 

olub tər  tökən insanların içində necə olub ki, bizim 

kupeyə başqa adam düşməyib? Mənim ilahi 

məhəbbətimin sonluğuydumu bu? Ya görəsən 

mükafatımdımı? Ya bəlkə sevgimizin təntənəsi olacaqdı 

bu gecə!  

Qəflətən kövrəldim... 

Niyə salamlaşmadıq? Görəsən bizdə bu qədər 

qürur hardanıydı? Bəlkə adi bir salamım hər şeyi dəyişə 

bilərdi? Onun əli çantalı, mürəkkəbli, boynu qalstuklu 

vaxtını yadıma salanda gözlərimdə bir cüt yaş gilələndi. 

Düşmürdü gilələr... Eləcə gözlərimdə yumrulanıb 

kirpiklərimi isladır, tor görürdüm.  

Qatar səs - küylə, elə şirin taqqıltıyla gedirdi ki, elə 

bil Bərdəyə tez çatmağa tələsir- di... Pəncərədən qaranlıq 

çöllərə baxırdım. Yaman duyğulanmışdım. Gözlərimdəki 

yaş muncuqları birdən yanağım boyu süzüldü. Sifətimdən 

dodağıma düşəndə bu gilələrin duzlu, turşməzə dadını 

ağzımda hiss eləyəndə... Göz yaşlarının gözlərin varisi 

oldu- ğunu anladım. Gərək heç olmasa içəri girəndə 

salam verəydim - düşündüm. Axı biz yad deyildik! 

Məktəbdən evə əzizim səninlə qoşa qayıdanda özümü 
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milyonlarla adama gücüm çatacaq qədər güclü hiss 

edirdim. Elə vaxt olurdu ki, səndən inciyib küsürdüm, evə 

tək gedəsi olurdum. Onda tək - tənha, yalqız, kim- səsiz 

olduğumu dərk eləyirdim.  

Səninlə yanaşı qoşa gedəndə mən milyon 

olurdum, tək gedəndə isə bir idim -əzizim! Bax bu 

fəlsəfəni də bu gecə dərk elədim.  

Çox maraqlı, çox qəribə idi, niyə Bakıya gedəndən 

sonra məni bəyənmədin? Axı, sənin ilk ürəyini verdiyin 

adam mən olmuşdum..? Niyə sənin məhəbbətin şimal 

günəşi kimi tez qürub elədi? Bütün məktəb bizə qibtə 

edirdi! O vaxt gülüşün həzin bulaq kimiydi...  

Bəlkə mən şüursuz pərvanələr kimi düşünmədən 

cəsurluq eləyib özümü tez yandırmışdım? 

 Bəs bu necə olmuşdu ki, bu qiyamatda camaat 

bilet üstündə bir-birini qıran vaxtı kupedə biz ikimizik? 

Sanki letargiya yuxusuna keçmiş Sara- manqonun 

tanrısı bu gecə oyanıb iltimas dolu nəzərlərlərini bizə tərəf 

çevirmişdi? 

Əzizim Qurana and olsun, deyəsən bu nə 

möcüzəydi, nə təsadüf, nə əfsanə, nə də nağıl… Bu 

tanrının mənim saf ilahi məhəbbətlə sevdiyim, büt 

bildiyim, qiblə bildiyim Kəbə bildiyim üfüqsüz ənginliklərdə 

dolaşan sevgilimə qovuşmaq üçün verdiyi son fürsət idi: 
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Bunu qavramaq insan zəkasından kənar- daydı. Bileti 

mənə satan üzü tüklü kişi insan yox, mələk idi. Allah özü  

onu göydən yerə insan cildində göndərmişdi. Bizim 

məhəbbətimiz şəfəq qızaranda doğulub sübh açılmamış 

da məhvə sürüklənmiş bir nağıldı.  

...Elə bu vaxt 16-17 yaşında bir qız mənə yanaşıb, 

çəkinə - çəkinə astadan dedi: 

- Siz Rafiqin qardaşısınız? 

Sanki yuxudan ayıldım  özümə gəlib:  

- Bəli, – dedim.  

O qız: Mən Rafiqin sinif yoldaşıyam. Bilet 

almışam, məni aldadıblar. 17-ci vaqona bilet 

satıblar.Qatarda isə cəmi 16 vaqon var. İcazə verin ayın-

oyunlarımı sizin kupeyə qo- yum, çox ağırdır özümlə 

daşıya bilmirəm. Bizim qohum var konduktorları yoxlayır. 

O, gecəyarı gələcək, onda mənə yer düzəldər çıxıb 

gedərəm, - dedi. 

Mən axıra qədər onu dinləyib, əlimlə öz yerimi 

göstərərək: 

- Bacı on beşinci yer mənimdir, apar çantalarını 

qoy, özün də keç otur, – dedim,... 
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O, sevinclə mənə təşəkkür eləyib bizim kupenin 

qapısını açdı. Mən yenə də öz aləmimə, öz dünyama 

qapıldım. Taleyin nə qəribə oyunları  varmış. Konduktor 

yataq ağlarını paylayırdı, ona 2 manat verib: 

 İki dəst 15-ci 16-cı yerlərə qoy ,- dedim. 

Bütün ötüb keçən günlərimiz qatarın xoş 

taqqıltılarına qoşulub, qaranlıq gecədə xəyalımda 

dolaşırdı.  

Eh... həyatım! Gah məktəbə qoşa get- dik, gah 

qoşa imtahan verdik, gah qoşa kinoda yanaşı filmə 

baxdıq, gah da saatlarla  telefonda danışdıq. Sizin telefon 

nömrəniz 0-61 idi, bizimki 5-92... Heç bunu unutmaq olar 

–dı? 

Gah mənə qahmar durduğuna görə  Tovuz 

müəllimə sənə kobud sözlər dedi, sən də həyatında ilk 

dəfə o günü   mənim ucbatım-dan elə hey ağladın... Gah 

küsdük, gah oğrun-oğrun  bir - birimizə baxdıq...  

Eh...hələ İmmiylə “heç nə!” dediyiniz gün!  

Hansını sadalayım?  

Bəs selləmə axan yağış sularının üstündə 

yaranan köpük kimi nə tez bütün bunlar yoxa çıxdı? Nəydi 

mənim günahım? Niyə belə elədin? Niyə taleyini mənimlə 

bölüşmək istəmədin? 
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... Yenə məni xəyal dünyamdan urfan 

hisslərimdən o qızın səsi ayırdı. Bu dəfə o, mənə:  

- Mən  burda duracağam siz içəri qayıdın,– 

deyirdi. 

Hər şey aydın idi.  

O, yazıq elə bilirdi ki, qəsdən bir yerə bilet almışıq 

və o, bizə mane olur.  

Mən onu başa saldım ki, yox, düşündüyünüz kimi 

deyil, vallah onsuzda içəri keçmək istəmirəm. Siz gedin, 

rahat oturun. 

 O, yenə yanımda durdu. And içdim ki, bu  xoş bir 

təsadüfdür ki, biz bir yerə düşmüşük və aramızda heç bir 

məxfi söhbətimiz yoxdur. Kupeyə qayıdın, rahat oturun.  

Xülasə onu inandırdım. Qız kupeyə qa- yıtdı və 

mən yenə də öz aləmimə geri döndüm.  

Və birdən-birə ürəyimə gəldi ki, o qız gedəndən 

sonra içəri gedim və deyim:  

- Sən insafsızsan,sənin ürəyin yoxdur!  
Düzdür, mənim günahım olub. O da səni qısqanmağım 

idi. Ancaq yenədə sən məni elə təhqir etməli deyildin! 
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Sənin bircə dəfə xoş, ağıllı məsləhətin-lə, sözünlə 

o vaxt məni bürümüş qısqanclıq, məkrli duman qatı çəkilə 

bilərdi.  

Əzizim, mən o vaxt, heç nəyi görə bil - mirdim. 

Mən həyatımı hər an sənə qurban verməyə hazır 

birisiydim.  

Ancaq təhqir olunmağıma  qürurumun 

tapdanmasına yox!  

Sən mənim mənliyimi düşünmədin, məni elə 

alçaltdın ki...  

Niyə anana məndən şikayət eləyirdin ki? Məgər 

özün çağırıb başa sala bilməzdin?   

Kaş həyatımı istəyəydin, ancaq məni elə təhqir 

edib, könlümü sındırmayaydın özündən soyutmayaydın.  

Xatirələrin susmayan uğultusu gecənin zülmətində 

qatarın yatanlara çaldığı laylasına qoşulub məni özüylə 

aparırdı…  

Birdən fikirləşdim ki,görəsən içəridə sən nə 

düşünürsən? Heç səhv etdiyini başa düşüb anlayırsan? 

Peşman olmusan?  

Mən güclü sevdiyim kimi güclü də nifrət edə bilər, 

təhqir olunmağıma dözə bilməzdim. Sən axı bir vaxtlar 
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məni sevmişdin... Mən qürurlu idim, özün bunu çox gözəl 

bilirdin... 

 Səni kim öyrətdi məni təhqir edəsən, əzizim? 

Kim?.. Bu hiylə, bu məkr deyildimi? 

Kimiydi bu hiylənin bu məkrin müəllifi? 

Səni mənə yalnız bu hiylə unutdurar, gözümdən 

sala bilərdi. 

 Başqa heç nə! Sən də bu hiylədən istifadə etdin. 

Məni təhqir etmək olmazdı, həyatım! Mən şəxsiyyətimi, 

qürurumu bütün ömrüm boyu heç nəyə dəyişmərəm. Mən 

heç vaxt içimi tapdalayıb keçmərəm. Onu bil!  

...Yenə də o qızın tanış səsi məni öz dünyamdan 

ayırdı. Artıq onun qohumu gəlmişdi və onlar hər ikisi 

mənə təşəkkür edib gedirdilər. Qız  gülə - gülə, 

minnətdarlıq dolu çöhrəsiylə dedi: 

- Çantalarım qaldı. Olar Bərdədə dü- şəndə gəlib 

götürüm?  

- Eybi yoxdur ,– dedim, əlbəttə...yaxşı eləmisən, 

qoy qalsın. 

Onlar getdilər.  

Gecə gecədən keçirdi... 
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Yaşıl qatar yatanlara şirin layla çala -çala Bərdəyə 

sanki tez çatmaq üçün sürətlə  irəliləyirdi.  

Bütün vaqon yatırdı. Konduktorlar da! 

Gözlərimə yuxu getmirdi.  

Hələ də  vaqonun  dar dəhlizində tək-tənha 

dayanmışdım.  

Birdən ağlıma gəldi ki,qapını açıb məni çağırsan 

nə baş verərdi? Sonra cavabını da tapdım: Elə bu atamın 

da, anamın da arzusuydu. Elə bu yayda toyumuz olardı! 

Ancaq vaxt keçir səndən bir səs-soraq çıxmırdı... 

Xuraman! 

Mən bizim orta məktəb günləri üçün bütün 

həyatımı qurban verməyə hazırdım. Ancaq sən necə 

dəyişdin... 

O vaxt doğru bir məsləhətin, xoş bir sözün 

lazımıydı... 

Heyhat ... Ötdü o səadət... ötüb keçdi...  

Mənim məhəbbətim uludur, ucadır, ülvüdür, 

əzizim. Sən mənim üçün göylərdə dolanırsan. Sən o 

«orta məktəb» həyatının buludları ilə getdin. Adını göylərə 

yazdım. İndi mənim üçün  yerdəki Xuraman artıq yoxdur!  
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Sən indi məndən bir addım uzaqdasan. Bax, 

qapını açsam, səni görəcəyəm. Və bütün ömrüm səni 

görmək üçün fəda olunmamışdı-mı? Taleyin mənim xəyali 

dünyama, uşaq ömrümə vurduğu ilk qara möhürün 

səbəbkarı sən deyildinmi? Son sözlərinlə, hərəkətlərinlə 

məni özündən elə ayırdın ki, indi səni heç danışdırmaq 

belə istəmirəm! 

Yadındadı əzizim? 

O gün əmin oğlu Mahir xəstələnmişdi. Sən 

Semaşko adına xəstəxanadan axırıncı dərsdən çıxıb 

həmişəki kimi Nəsimi Rayon Partiya Komitəsinin 

qarşısındaki yolun əks tərəfində trolleybusa mindin. 

Məndə arxa qapıdan minib ayaq üstə dayandım. Əl 

tutacağından tutub öz-özümə qapılmışdım. Son qərarımı 

vermişdim.   

Belə olmazdı! Biz ciddi söhbət eləməliy- dik.  

Səni Dəllək Çərkəzin oğlu Səfərlə söh-bət eləyən 

görəndən yuxum ərşə çəkilmişdi. Düzdü o sizin inistitutda 

oxuyurdu, orta məktəbi də bir bitirmişdik. Ancaq o 

Süleymanın yaxın dostuydu axı. Odur ki, qıscanclıq içimi 

yeyir, didib-parçalayır, səni çox qısqandığım- dan öz 

dərslərimi də oxuya bilmirdim. 

 Qərarlıydım. 
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 Danışmalıyıdıq  vəssalam. İndi əlimə əsl fürsət 

düşmüşdü, tək idin. Ancaq heç mən tərəfə baxmırdın 

əzizim...  

Orta məktəbdə oxuyanda sənin gözlərin məktəbin 

o gədər oğlanları arasında bircə məni arayırdı axı... 

Əzizim indi mənim qəbahə- tim nəydi? Niyə anlatmırsan? 

Trolleybusdan düşdük. Sən yolu necə acıqlı 

gedirdinsə, ürək eləyib sənə yanaşa bil –mirdim. Və birdə 

belə fürsətin ələ düşməyəcə- yinə özümü inandırıb 

cəsarətlə ardınca irəlilə - 

yirdim. 

Səndən əvvəl blokunuza daxil olub mərtəbələrin 

arasında dar pilləkəndə qarşını kəsdim.  

Qollarımla əl tutacaqla divarı kəsib səni 

dayandırdım! Sən heç üzümə baxmaq belə istəmirdin. 

Qəflətən qarşımda dayanıb başını qaldırdın və qətiyyətlə: 

- Nə istəyirsən? Niyə məndən əl çəkmirsən? Əmimgilin 

evində qalıram, niyə məni onların yanında biabır 

eləyirsən? 

Mən quruyub yerimdə qalmışdım. Sən orta 

məktəbdəki, Xuraman deyildin əzizim. Sən hiddətlə, 

qəzəblə danışırdın... Bu sözləri eşidib maddım -  maddım 

üzünə baxırdım. 
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Ürəyimin döyüntüsü qulaqlarımda gup-gup 

guppuldayırdı. Nitqim tutulmuşdu. Mən səndən nələr 

eşidirdim? Bəs biz bir-birimizi sevmirdik? Sonda da sən 

çantanı qoluma vurdun ki, qolunu çək, qonşulardan çıxıb 

görən olar! 

 Mən artıq təhqir olunduğumu dərk edib heç nə 

demədən qolumu çəkib səni buraxdım. Sən pilləkənləri 

hirslə yuxarı qalxanda heç mən tərəfə çönüb 

baxmadında. Düz iki saat durduğum yerdə quruyub 

qalmışdım, addım da ata bilmirdim.  

O gün səni ürəyimdə dəfn eləmək qərarını 

verdim...  

Sonra da anan Sərəngül xalanın bizə gəlməsi, 

anama məndən şikayət eləməsi qüruruma çox pis 

toxundu... Və 322 gün idi ki, səni unutmuşdum əzizim...  

Yox! Kupeyə girib səninlə qəti danışmalı idim. 

Bəlkə səhv elədiyini dərk eləmisən? Bəlkə mənim də 

bilmədiyim, anlamadığım nəsə var? Yəqin ki, bir də Allah 

mənə belə fürsəti verməyəcəkdi. Odur ki, bu fürsəti əldən 

vermək olmazdı. Daha qürur, vuqar vaxtı deyildi. Açıq, 

qəti danışmaq məqamı yetişmişdi. Sübh açılana qədər 

qarşı-qarşıya oturub hər şeyi araşdıraraq, qəti bir qərar 

qəbul etmək lazım idi. Qəflətən ilahidən mənə güc gəldi 

və öz-özümə son qərarımı  verib, içəri daxil oldum. 
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Sən öz döşəyinin, balışının ağlarını çəkib, kürəyini   

vaqonun divarına söykəyərək, ayaqlarını uzadıb 

üstünə ağ mələfə salmışdın. Paltarlı idin, kupenin zəif 

işığında kitab oxuyurdun. 

        Gecə gecədən keçsə də, sən hələ də oyaq idin, 

yatmamışdın.  

Eh... heç sən yata bilərdin? Kitab oxu - yurdun... 

Bəlkə də yox, sən kitab da oxuya bil - məzdin, əzizim. 

Bəlkə də sən o kitaba baxa-baxa ötən ömür səhfələrimizi 

varaqlayır və mənim içəri girəcəyim anı neçə saatdır 

səbir-  sizliklə gözləyirdin.  

Bəlkə də qorxa-qorxa, bəlkə də nə bilim başqa 

hisslərlə gözləyirdin.  

Mən qapını açdım və sən bircə dəfə ... o iri, o 

doğma, çoxdan, lap çoxdan diqqətlə baxa bilmədiyim o 

ifadəli, ağıllı gözlərini qaldırıb, diqqətlə üzümə baxdın və 

tez də aşağı salıb, kitaba zillədin.  Qəflətən  gördüm ki, 

sən öz yerini salmısan,  mənim yerim isə elə salınmamış 

qalıb... Hələ ağlarımın üstünə bir manat pulda qoymusan. 

Ona görə acığa, salam da vermədim! 

İstədim salam verəm... Kupenin qapısını çəkib 

örtdüm, ayaq üstə həyacan kecirir bilmirdim hardan  necə 

başlayım. 

          Bir istədim ürəyimi boşaldım. 
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- Xuraman! Niyə belə edirsən? Axı, bu eqoistlikdir! 

Hər şey bir yana, biz axı, orta məktəb yoldaşı, qonşu 

olmuşuq. Nəyə lazımdı belə hərəkət, belə eqoistlik?  

Eh... nəysə, məni hansısa bir güvvə saxladı, ağları 

belə açmadan, elə paltarlı-zadlı yerimə uzanıb, üzümü 

divara çevirdim. Bir az kövrəldim, sonra sənin göylərdə 

dolaşan xəyalınla danışıb ağladım... 

Sən axan acı göz yaşlarımı görmədin!  

Ancaq o gecə sübhədək beynimə yeni bir fəlsəfə 

gəldi: Allah özü bu şəraiti yaratdı ki, mənim gözlərim 

açılsın və sənin heç mənə layiq olmadığını dərk edim. Bu 

an tarixi məqam idi... 

Bəli, bu da ötən 60 il ərzində səninlə keçirdiyim bir 

gecənin sirri! 

... Məni tezdən o qız oyatdı. Dur, çox- dan 

çatmışıq, sən hələ yatmısan!? – soruşdu. 

Ayıldım. 

Gecə heç nə vaxt yuxuya keçdiyimi bil- 

məmişəm.  

Artıq sən kupedə yox idin əzizim! Məni oyatmamış 

səssiz – səmirsiz getmişdin. Cəld qalxıb pəncərədən çölə 
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baxdım. Sən “ГАЗ-24” markalı təcili yardım maşınına 

otururdun, atan da yanındaydı... 

 O səhər necə səssizcə gedə bildin! Bununla da 

hər şey bittdi!  

Sən bu hərəkətinlə beynimdə tarixi dönüş 

yaratdın… 

Qaraçı Karmen qədər də ola bilmədin! 

Təkəbbürlü qız! 

Anladım ki, səndən mənə arvad olmaz əzizim... 
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Bizim ikinci rota 

 
25. 10.1971, I gün. 

 

         Bryusov yenicə işə çatmışdıq ki, gəldi. Vəziyyətlə 

tanış olub:  

- Öhdəliyi yerinə yetirə bilməsəniz, məzuniyyət 

məsələsindən vaz keç! – dedi.  

Dedim ki, axı verdiyiniz öhdəliyi lap gecəli-

gündüzlü işləsək də yerinə yetirmək qeyri mümkündür....  

O, qolumdan tutub, məni kənara çəkdi və bir rubl 

pul istədi. Mən bir manatı gizlincə ona verib, acizanə 

şəkildə:  

- Rütbə əvəzinə məzuniyyət istəyirəm, – dedim.  
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O, yenə qaşlarını düyünləyib, bir an fikirləşəndən 

sonra yalandan:  

- Yox, çətindir! – dedi və əlavə də elədi ki, rütbəni 

isə yüz faiz, mütləq alacaqsan! 

Gecələr Lenkomnatada oturub Aligyer Dantenin 

“İlahi komediya” kitabını oxuyuram. 

Şamxordan Vahidin dayısı gəlmişdi. Hamıyla 

görüşüb hal-əhval tutandan sonra kazarmada oturub, 

doğma azərbaycan dilimizdə xeyli söhbət elədik. O 

gedəndə Vahidə 80 manat da pul verdi. Alverçi idi, 

Göyçaydan Kiyevə nar vurmuşdu. 

 Onu yola salandan sonra, Çingizə üç manat pul 

lazım oldu, Vahid nə qədər yalvardısa vermədi. Sonra 

uşaqlar da hamısı “qarant” durdu ki, qaytaracaq,yenə 
vermədi. Axırda onun acığına  son üçlüyümü çıxarıb, 

Çingizə verdim... 

Axşam kartof soymaq növbəmiz çatdı. Uşaqlar 

hərəsi cibində olan qəpik-quruşu qoydu, iki ədəd çaxır 

aldıq. Yeməyə gedəndə çaxır butulkalarını xəlvətcə 

gətirib, Markarya- nın “storoj” işlədiyi anbarda gizlətdik ki, 

gecə kartof soyanda içərik... 

Bu erməni Markaryan necə oldu belə tezliklə 

“anbardar” keçdi, heç kim bilmədi. Biz gecə kartof 
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soymağa gedəndə isə gördük ki, əclaf qapını bağlayıb 

aradan çıxıb.  

Uşaqların hamısı çaxır içməyə köklənmişdi... 

Səbuhi yeməkxanada mənə, Şahmara, Mürşüdə 

və Ələkbərə qonaqlıq verdi.  

Gecə yatandan sonra serjant məni oyatdı ki, 

kartoflar pis soyulub, bir hissəsi də heç soyulmayıbdı. 

Məcbur olub ayağa qalxdım və bütün briqadamı oyatdım. 

Hamı deyinə-deyinə durub geyindi... Gecə dördə qədər 

işlədik. 

Hardasan ay Xanımzər! 

 

 

 

 

 

 

26.10.1971, II gün. 
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Səhər işə yenicə başlamışdıq ki, mülkü paltarda 

bir qadın mənə yanaşdı:  

- Babayev kimdir? – soruşdu. 

- Mənəm, – deyib, təəccüblə onun sifətinə baxdım.  

Ürəyim titrədi... Bu qadın niyə məni axtarır? Bəlkə 

Sarıdan bir xəbər... 

- Mən “UNR”-dən gəlmişəm, – dedi, - «Fotoqrafiya 

raboçiy den» qəzeti eşitmisən? Sizin briqadanın bir 

günlük işi barəsində məqalə yazıb hazırlamalıyam... 

Uşaqlar hamısı gördüyü işi buraxıb, bizi əhatəyə 

aldı. Axırı hamının intizarına son qoyub:  

- Yoxlamadır, ştabdan göndəriblər – dedim. 

Və aydınlaşdırdım ki, bütün gün ərzində nə 

işləyəcəyiksə, hamısını ölçüb - biçəcək, fo -  

toşəkillərimizi çəkib, bizi qəzetə verəcək.  

Qadını işlədiyimiz  yerlərlə, briqadamın üzvləri ilə 

tanış elədim. O, dəftərində qeydlər aparır,  məni diqqətlə 

dinləyir, müəyyən suallar verirdi... Yaşlı qadın idi.  

Yaşı əllidən az olmazdı. Sifətində boyun - 

boğazındakı qırışlar, vurduğu kosmetikaya baxmayaraq 
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açıq - aşkar sezilirdi. O üzr istə- yib harasa getdi və 

bildirdi ki, gün ərzində bir neçə dəfə bura qayıdacaq... 

Uşaqlar ürəklə işləməyə başladılar. Şahmar, 

Çingiz, Eldarla iki butulka çaxır alıb içdik. Mən əsgərliyə 

gələn gündən ikinci dəfəydi iş yerində çaxır içirdim. 

Dördümüz bir litr çaxırı adama 250 qram içib, yaxşı da 

işlədik. Biz yeməyə gedəndə o qadın gəldi və təkbaşına 

gördüyümüz işlərə baxdı, yazıb - po- zub getdi... Havanın 

bərk soyuq olması çaxırı daha da dadlı eləmişdi... 

Yeməkdən vaxtından da tez qayıtdıq ki, yaxşı 

işləyək və o qadın da bizdən yaxşı yaz - sın...  

Ancaq su olmadı... 

Su maşını suyu gətirəndə saat 16:30, 

rastvoronasosla rastvor vurulanda isə 16:50 idi.  

Su gələndə və rastvor vurulanda baxdıq ki, arvad 

kənardan fotoapparatla bizim şəkilləri çəkir, dəftərində 

qeydiyyat aparmağını davam eləyirdi... 

Uşaqları yoxlayanda gördüm ki, Çingiz- lə Ələkbər 

yerində yoxdur. 17:20-də onları ocaq qalayaraq, 

kənarında oturub birlikdə dərdləşdiyini gördüm. Hirsimdən 

təpiklə vurub, ocağı söndürəndə serjant Kuruskanov da 

uzaqdan gördü. Onlara ağzıma gələni dedim, heç biri 

dillənmədi... 
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O qadın işin sonunda yenə gəldi, ölçüb-biçmək 

başladı. Bu vaxt iş icraçısı Spitski özünü yetirib, şəxsən 

özü  metrləyib ölçməyə başladı.  

Gördüyümüz iş on bir nəfərə cəmi 30 m2 olardı. 

Gördüm, Spitski düz hesablamır, nəticədə o, 30 m2 

əvəzinə 70 m2 yazanda mat qaldım!  

Arvad başa  düşmədi.  

Spitski mənə göz vurdu. Hər şey gün kimi aydın 

idi. O, ona görə belə elədi ki, günahkar özləri idi.  

Su məsələsi! 

Arvad dəftərinə on bir nəfərə 70 m2 yazanda mən 

əlavə elədim ki, üstəgəl iki ton rastvoru 50 metr məsafəyə 

daşımışıq. O, dediklərimi də qeyd elədi... 

Biz axşam kazarmaya qayıdandan bir az sonra 

xəbər yayıldı ki, məzuniyyətə getmək üçün Vorontsovu 

yazıblar...  

Məhbubə xalanın, komsomolumun yenə bəxti 

gətirmədi! 

Axşam yeməyindən sonra komandir heyətini 

Dəftərxanaya yığdılar. On iki gündən sonra veriləcək 

pooşireniyaların siyahısı tu - tulurdu.  
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Vorontsovla Vasilyevə məzuniyyət, mə - nə, 

Lopatnikovla, Zadorojnıya kiçik serjant rüt- bəsi, baş 
serjant Kaşeyevə isə “blaqodarnost”  yazdılar.  

Qaldı mayor Dyakivin dərkənarı. Bryusov özü 

burada olmayacaq, Allah kömək olsun! 

 

 

27.10.1971, III gün. 

 

Bu gün Bryusov işə gələndən bir az keçmiş 

özünü yetirdi:  

- Naryad bağlamaq lazımdır, – dedi.  

İş icraçısı Spitskini də çağırtdırdı. Sağ olsun hər 

ikisini, mən dəftərimdə nə geyd eləyib yazmışdımsa 

hamısını qol çəkib qəbul elədilər. Mənə qarşı bu 

yumşaqlıq ilk dəfəydi! Keçən ayın göstəricilərini geridə 

qoyduq. Heç olmasa bu ay üzüm danlanmaz.  

Bryusov mənim ürəklə işlədiyimi, Kurus- kanovun, 

Kaşeyevin, Bandısikin, Boykonun məsləhətlərini dinləyib, 
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həm də görünür qarşı - dan gələn 7 noyabr məsələsini də 

nəzərə ala- raq bu addımı atmışdı. 

Söz yox ki, Spitskini də, Bryusov yum -şaltmışdı... 

Bryusov məni kənara çəkib, naryad, tabel məsələsinin 

əsas bir fəndini öyrətdi:  

- Sən uşaqların otuz faizinə iş gününü dört 

saatdan yaz, onda planı 100 faizdən artıq verə 

biləcəksən...  

Axx... Necə bilməmişəm!  

Sevindiyimdən az qaldı, Bryusovu qucaqlayıb 

öpəm. Niyə Oqanesyan əclaf bu günə kimi bunu mənə 

deməyib? Bəlkə də Rodkinin bu işdən xəbəri yoxdu. 

Məncə Sarı –kirpikli ilə Koşkin də bunu bilməmiş olmazdı. 
Bəs niyə mənə bildirməyiblər? Allah qoysa altıncı gün 

onlara gedəndə Sarıdan soruşa - ram! 

Bu gün də başım naryada, tabelə qarışdığından 

uşaqlar yaxşı işləməmişdi... 

Axşam işdən qayıdanda mənə məktub verdilər. 

Tahirdən idi. Tahirin özündən böyük bacısı Zöhrə də 

bizim vaxtilə oxuduğumuz 1 nömrəli orta məktəbdə Adilə 

ilə bir yerdə müəllimə işləyir. Zöhrə müəllimə Adilə ilə hər 

gün görüşür, onu dilə tutur, qardaşı haqqında ona 

məlumat verir və ondan da Tbilisiyə məlumat ötürürdü. 

Tahir də saf-çürük edəndən sonra yazıb məni də bəzi 
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məlumatlarla tanış edirdi. Bugünkü məktubunda 

yazmışdı: “Adilə Zöhrə bacıma deyib ki:  

- Görərsiniz bir gün Tahir yanında da bir gürcü qızı 

gələcək!” 

Oxuyub çox təsirləndim... Gözlərim dol - du. 

Onunla bir partada oturanda bu qız, necə sakit, ağıllı, 

məsum bir uşaq idi! Ağappaq sifətində çöhrəsinə yaraşan 

çoxlu xırda-xırda narıncı həna rəngində çillər vardı. Bu 

həna rəngli çillər elə gözəldi, onu elə gözəl göstərirdi ki!  

İlahi! O necə də səmimiydi! 

Nə qədər elədimsə, ondan niyə, nə vaxt, 

soyuduğumu, nəyə görə ayrıldığımın səbəbini düz-əməlli 

yadıma sala bilmədim...  

Mən yeddinci sinifdə oxuyanda, çox davakar,dəcəl 

uşaq olduğum üçün direktor məni onların sinfindən 

qovmuşdu.  

O vaxt Adilə ikinci, mən isə birinci növbədə 

oxumalı olduq. Sonra biz çox az-az rastlaşardıq və yəqin 

ki elə əsas səbəb də bu olub... 

Yeni keçdiyim sinifdə qonşu qız  Xura –manın heç 

kimin gözləmədiyi məqamda qəflə- tən ayağa qalxıb, 

məni müdafiə eləməsi və ondan sonrakı baş verənlər ... 

görünür Adiləni mənə unutdurmuşdu...  
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Təxəyyülümdə belə qalıb. Eh... bir də axı hələ nə 

yaşamışıq? 

Mənim həyatımda heç indi Xuraman da yoxdur. 

Onu valideynləri necə elədilərsə, o, sonda məni 

bəyənmədi. Halbuki onun da ilk məhəbbəti mən 

olmuşdum. O vaxtlar onun da saf gözlərində nağıl 

qaynaşırdı! Və birdən ağlıma gəldi ki, görəsən Adilə 

müəlliməylə yenidən qarşılaşsaq, o nə edər? Ya o, 

qarşımı kəsib, sənə nə olub desə, neyləyərəm? Nəsə 

dəyişər? Ya o olmasın, Xuraman özü mənə zəng vurub, 

məni bağışla desə, necə? 

Yox, o iki qatar gedib!  

Adilənin qatarı mənim günahımdan, Xu- ramanın 

qatarı isə onun özünün günahından... Xuraman eqoist qız 

idi. 

Onu Allahıyla baş-başa buraxmışam... 

Komsomolumu isə daha heç kim mənim əlimdən 

ala bilməz. O, hələ pioner olanda, ilk dəfə o kiçik ürəyini 

açıb mənə gizli məhəbbətini etiraf eləyəndə, sevdiyini dilə 

gətirəndə bütün bu olanlardan xəbərsiz idi.  

Bu üçüncüdür! Bu qatar mənim qata - rımdı. Özü 

də eşalon qatarı yox, sürət qa - tarıdır!  Bu artıq mənim 

taleyimdir! 
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Gecə sovet zabiti hoqqabaz Bryusov, sosializmin 

ideoloji meyarlarına zidd olaraq düz 25 uşağı şərləyib 

cəzalandıraraq, naryad verdi...  

İndi gecə yarıdan keçsə də bu 18-20 yaşlı uşaqlar 

müsəlman olduqları üçün dizlərini yerə qoyub döşəmə 

yuyurdular... 

Dan yeri ağarandan oyanıb, Vətən qoruyuruq 

adıyla 14 saat qara fəhləlik eləyən bu ana uşaqları necə 

zillət çəkirdi! 

Dünyagörüşümdə baş verən təbəddü - 

latların nəticəsi olaraq artıq anlayırdım ki  Alla- hın 

danıldığı aləm olan sosializm cəmiyyəti azsaylı, kiçik 

xalqların və müsəlmanların istismar edildiyi bir məkan 

olmuşdu. 

           Ancaq rusların da çoxu əziyyət çəkirdi. Rusiyanın 

uzaq kəndlərində donuz saxlayıb, çoşkasını satmaqla 

dolanan mərhəmətli insanlar sosializm quruluşunun nə 

vaxtsa kommunizmə çatacağına ümid edirdilər. Qışda 

soyuqdan donmamaları üçün çoşkalarını öz balaları kimi 

yatağına salıb əzizləyənləri də                                                                                                      

çox idi... Ta ki, kommunizm qurulsun, hər şey pulsuz 

olsun. 

           Hardasan ay Xanımzər xala! 
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           Yerimə girib yatmaq istəyəndə xatirələri çox 

varaqlayandan sonra bu qənaətə gəldim: 

          - Ölüm, - Baharoğlunu ziyarətinə gəlib tez 

aparsaydı... Barı sonu Paxan Səfər olmaz - 

dı. 
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Siyasi informasiyanı podpolkovnik Bez- lepkin 

özü apardı. Dünən Fomenko ilə Bezver- xini iş yerində 

kefli vəziyyətdə olduğuna görə hauptvaxta aparmışdılar. 

Sonra necə oldusa Bezverxini qaytardılar... 

Bezlepkin bir xeyli onlardan danışdı və Bezverxini 

ayağa qaldırıb dedi:  

- Sən də atasan, mən də... Sən uşağını necə 

tərbiyə edəcəksən? Belə alkaqola qurşanmaqla hara 

gedirsən? Səni cərimə batalyonu gözləyir... 

Pitomets də dünən gecə haradasa olub, indi 

sançastdadır. Onu da cərimə batalyonu gözləyir... 

Günortaya qədər soyuq olsa da, işlər pis getmədi.  

Yeməkdən qayıdanda Mürşüd yoxa çıxdı. Saat 

15:07 idi. Gördüm həyətdə ocaq qalayıb, kənarında təkcə 

oturub. Çox qəmgin idi. Mən onun yanına gəlib, nə baş 

verdiyini öyrənmək istəyirdim:  

- Nə olub? Hardaydın? – soruşdum.  

Kobud tərzdə: 

- Başımı aparma! – dedi.  
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Gəlmişdim ki, bunun könlünü alım, görüm niyə 

bikefdi, niyə qəmlidi.  

Bu da belə...  Qanacağına bax! 

Təpik vurub, ocağı dağıtdım.  

Ayağa qalxdı. Qıpqırmızı, qara tük bas - mış sifəti 

ağardı... Qalın dodaqlarını bir-birinə sıxıb, heç nə 

demədən çıxıb getdi.  

Mən yuxarı qalxanda gördüm  ki, Ədalət də 

işləmir. Soruşanda dedi: 

- Vallah, tavanda  işləyə bilmirəm. Aşa –ğıda da 

başqa iş yoxdur. 

Pilləkənlərin yanını da işləyib qurtarmış- 

dı. 

Sınayıcı tərzdə dedim:  

-Bu gün Sahib Əkbərov gün növbətçisi-     di, sən 

get rotaya, onu əvəzlə, qoy o gəlib ta-vanda işləsin. 

 Rəngi ağarmış dedi: 

- Necə gedim? Yolda məni  patrullar tu - 

tar...  
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Sonra nə fikirləşdisə durub, yenidən iş - ləməyə 

başladı.  

Mən də çox dərinə getmədim: 

- Onsuz da, – dedim, - axşama az qalıb, birtəhər 

bu günü də yola ver, sabah işləmək üçün yeni yer 

alacağam.  

Təzə qızışmışdıq...  

Bir az keçmiş rastvor qurtardı. Düşüb həyətdə 

yenidən böyük bir tonqal qaladıq. Bütün uşaqlar kənarına 

toplaşdı.  

Mürşüd yox idi. Fikir vermədim.  

Tonqalın ərşə qalxan alovunu uzaqdan görüb 

Spitski gəldi. Ona dedim ki, bizə yeni iş yeri versin. 

Rastvor gəlsə də, işimiz olmaya - caq...  

O, məni dördüncü mərtəbəyə çıxardıb, bir - bir 

göstərərək, altı otaq sayıb verdi və:  

           - Sabah burada işləyə bilərsiniz, – dedi.  

Çox yaxşı oldu. Uşaqlar lap dirənmiş –di... 

Ocaqda xeyli qızışıb, köz düşənə qədər kartof və 

4 buxanka qara çörək aldırdım. Kartofları ocağın külündə 

basdırıb külləmə elədik... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Slivin və Bryusov gəldi. Mən məlumat verdim ki, 

rastvor qurtarıb, ona görə də otur - muşuq. Bryusov 

hamını ayağa qaldırıb, cərgəyə düzdü. Yenə əlləri 

arxasında o üz - bu üzə gedib başladı:  

- Yuxarının əmri var... Bu gündən  iş yerlərinə 

işıqlar çəkiləcək, 21:00-a qədər işləyəcəksiniz... 

Hər şey  aydın  idi.  

Axşam “pers” gətirdilər. Elektrik  man –tyorları 

gəlib, bütün qaranlıq iş yerlərinə işıq çəkməyə başladılar.  

Rastvor da gətirdilər.  

Yeni verilən dördüncü mərtəbədəki otaqlara çıxıb, 

işləməyə başladıq. Əvvəl  divarlara “obraz” vurduq. Sonra 

bizə həyətdəki budkada axşam yeməyi verdilər. Axşam 

yeməyindən sonra da işlədik, düz 21:00- da aşağıya 

düşüb cərgəyə düzüldük. 

Biz kazarmaya  girəndə düz  saat 21:30 idi. Bu 

gün on beş saatdan da artıq işləmiş –dik. Vətənin qara 

fəhlələriydik. Guya ki, vətən  qoruyurduq... 

Voronejli Andrey Plotonov elə belə işlə -rə görə 

kollektivləşmənin faciəyə çevrilməsi haqqında kommunist 

utopiyası haqqında danıl- maz faktlar göstərib yaza-yaza 

ölkədən didər –gin salınmışdı... 
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 Komsomol gönö... 
 

            29.10.1971, V gün. 

 

Bu gün Ədalət poçtla bağlama almış – 

dı.  

O günorta yeməyinə gedəndə, bağla - manı 

yeməkxanada açıb, laçınlılarla xəlvətcə  yemişdi. Şahmar 

mənimlə dostluq elədiyi üçün ona deməyiblər. Bu da 
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bizim laçın kürdlərinin qanacağı! Mən onlara olmazın 

yaxşılıqlarını eləmişəm.  

İt uşağı! 

Səhər - səhər Şkriba ilə Adil ağızlaş - mışdı. 

Günorta yeməyindən sonra kazarmaya qayıdanda onlar 

yenidən söyüşüb dalaşdılar. Elə ilk vurulan zərbələrdən 

sonra gördüm Adilin sifəti qana bulaşdı. O, üzündən qan 

süzülə-süzülə özünü əl – üz yuyulan otağa saldı. 

Şkribanın da dodaqları partlamışdı. Onun qanı isə 

nisbətən az axırdı. O, kazarma- dan çıxıb sançasta tərəf 

getdi. Başa düşdüm ki, sançasta ehtiyacı olduğu üçün 

yox, “osvobojdeniya” alıb, araqdan, çaxırdan vurub 

dəmlənmək üçün aradan çıxdı. Adilin isə burnu 

partlamışdı. Pis oldum, qanım qaraldı. Mənim 

briqadamda işləyəndə başıma açdığı oyunları yadıma 

salıb özümü sakitləşdirdim.  

...Nazim Əsədovda da ömür boyu pul olmazdı. 

Ondan xahiş elədim ki, erməni Alikdən üç manat borc alıb 

mənə versin, özüm istəməyə utanıram,   

Alik Oqanesyan erməni olmasaydı, əsl dostluğa 

layiq oğlan idi. Heyf ki, ermənidir... 

Alik Oqanesyan da, Vahid də Şamxor rayonundan 

idi. Vahidin 80 manat pulu ola-ola nə özü xərcləmir, nə də 
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heç kimə borc vermir - di. Deyəsən o, pulu əsgərliyi 

qurtaranda özü ilə Şamxora qaytaracaq...  

Bizimlə birlikdə Azərbaycandan gələn uşaqların 

arasında Alik Oqanesyan ən savadlı- sı ən etibarlısı və ən 

bacarıqlısı idi. 

İşə gəldik. Beton qarışdıran avadanlığın hansısa 

qurğusu xarab olduğundan işləmirdi.  Odur ki, rastvor 

yoxuydu.  

Bir babat ocaq qalayaraq, kənarına yığışıb 

oturduq. Məni yenə fikir götürdü ki, öhdəlik cəhənnəm, 

qoyulan planı yerinə yetirə bilməyəcəyik. Əsəbiləşirdim... 

 Birdən ağlıma gəldi ki, bəlkə bunu sənədləşdirim? 

Bizim nə günahımız var?.. Bu fikir məni bir qədər 

sakitləşdirdi. Durub qələm-dəftəri götürüb akt yazdım. 

Saat 14:00-dan axşam 18:00-a qədər beton qarışdıran 

avadanlığın xarab olmasını və ona görə də bizim boş 

dayanmağımızın səbəbini açıqlayıb briqadamın bütün 

üzvlərinə qol çəkdirdim. Tabeldə də bu gün üçün hamının 

adının qarşısında iş gününü 4 saat yazdım. Ürəyim 

soyudu. Podpolkovnik Bezlepkin məni danlayanda, mən 

də yazdığım aktı ona sənəd-sübut  kimi göstərərəm...  

Sakitləşib fikrə getmişdim. Yenə komso- molumu 

fikirləşirdim. Onunla danışanda əli ilə yastıq üzünün cırıq 

yerini örtərək, onu mən - dən gizlətmək istəməsin, 
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evlərinin necə kasıb vəziyyətdə olduğunu  və o an,  onun 

məsum baxışlarını xatırladım...  

Alik Oqanesyanın gəlişi məni xəyalla – rımdan 

ayırdı. O, gülə-gülə:  

- Qızınırsınız? – deyib, qolumdan tuta - raq ayağa 

qaldırdı.  

Mən tez  sevincək cavab verdim ki:  

- Beton qarışdıran avadanlıq xarab olub, yenə də 

rastvor yoxdur, mən də yaxşıca sənədləşdirdim!  

Bunu deyə-deyə dəftərin arasından yaz- dığım 

aktı çıxarıb ona göstərdim. O, gülə-gülə:  

- Evlərini yıxmısan ki! – dedi, - ruslara belə 

lazımdır, – əlavə elədi.  

Qoluma girib məni  yeməkxanaya apar - dı. Yolda 

cibimə üç manat pul qoyub:  

- Niyə Nazimə deyirsən? Nazimin öm - ründə pulu 

olmayıb...Demisən, Alikdən utanıram, biz qardaşıq! Sənə 

nə vaxt pul lazım olsa, ərklə istəyə  bilərsən. Və 

dinmədiyimi görüb: 

- Burada nə qədər erməni varsa, onların 

hamısının cibi birdir. Vahid kimi bizdə erməni olsa, onu 

çoxdan döyüb əlindən də pulunu al - mışdılar... 
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Oqanesyan yanımızdakı yeməkxanada mənə 

qonaqlıq da verdi. Xeyli söhbət elədik. Birdən yadına nə 

düşdüsə üzümə  diqqətlə baxıb:  

- Krasikin bacısına bir söz demədin? – soruşdu.  

Cəld, nəfəsimi belə dərmədən:  

- Yox! Qorxuram, – dedim...  

- Qorxma, – dedi, - bunlarda elə şey pis sayılmır. 

İstəsə səni evinə aparacaq, istəməsə gülə - gülə yox 

deyəcək...  

Bütün bədənimə bir istilik, bir rahatlıq yayıldı. 

Ürəyimdə qəti qərara gəldim ki, onu görən kimi  hökmən 

danışacağam!  

Sonra elə bil kefim kökəldi. Və qəflətən:  

- Bezlepkinin arvadına bir söz deməmisən ki? – 

soruşdum.  

O, sualımı eşidən kimi duruxdu... Sonra gülə-gülə, 

soyuqqanlıqla  səsini zəiflədib:  

- Bax təkcə sənə deyirəm, heç kim bilməsin. Mən 

də sənin kimi əvvəl qorxurdum. Öyrəndim ki,Bezlepkinin 

vəzifəsini böyüdə - cəklər. Onların köçməsinə lap az 

qalıb, – dedi...  və heyrətlə ona baxdığımı görüb, sonra da 

əlavə elədi ki, artıq görüşürük!  
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Mat qaldım. Rəngim ağappaq olmuşdu. Özümdən 

asılı olmadan:  

- Harda? – soruşdum.  

O, mənim vəziyyətimi başa düşə bil - məzdi. 

Ancaq halımın dəyişdiyini hiss eləyib:  

- Sən də onunla gəzmək istəyirdin? – soruşdu.  

- Yox, yox, – dedim, - sən nə danışır - san... 

duruxub...gülümsəyərək:  

- Tualet məsələsindən bilirdim ki, sən onun 

yolunda bütün Ermənistanı da qurban verərsən!  

O, şaqqanaq çəkib uğundu... Dodaqları, sifəti 

yenə qıpqırmızı idi ...  

- Şəhərdə görüşürük, – dedi. - Lenin prospektində 

onun boş evi var... 

Birdən qulaqlarım tutuldu. Yenə onun nə 

danışdığını eşitmədim. Ağzı açılıb yumulur- du. onun hər 

sözü mənim üçün maraqlı idi. Eşitmək istəyirdim. Ancaq 

eşitmirdim. Qəflətən öz qulaqlarıma şillə vurdum. O, hələ 

də danı –şırdı... 

Birdən qulaqlarım açıldı. O deyirdi:  
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- Həftədə bir dəfə görüşürük, birinci günlər... 

Dəhşət ehtiraslıdır, doymur...  

Sonra arada eşitdim deyir ki, Nataşa onun doğma 

qızı deyil. Bezlepkinin bakılı rus arvadından olan birinci 

uşağıdır. O qadın Xə - zər dənizində boğulub... 

Qulaqlarım yenə tu - tulur, açılırdı... 

Turabxan gəldi ki, starşina Bandısik gəlib, səni 

axtarır. Aliklə ayağa qalxdıq. O, pulu ödədi.  

Starşina Bandısik boğaz çəkib  əvvəl bir manat pul 

istədi, sonra isə bildirdi ki:  

- 19:00-da uşaqları yığ kazarmaya gətir.  

- Oldu! – dedim.  

Oqanesyan Bandısiklə birlikdə getdi.  

Mən çatana qədər Bandısik uşaqlara deyib ki, 

Balacaya teleqram gəlib, onu mə- zuniyyətə buraxıblar.  

Qaranlıq idi. Ocağı söndürüb, uşaqları cərgəyə 

düzdüm. Briqadanın uşaqlarını elə yenicə cərgə ilə 

aparırdım ki, yanımda bir “Villis” markalı hərbi maşın 

dayandı, qapı açılan kimi qaranlıqdan bir nəfər:  

- Babayev! Niyə tez gedirsiniz? – soruşdu. 
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Mat qaldım... Diqqətlə baxanda pol - kovnik 

Arnautu tanıdım, yanındakı da həmyerlimiz podpolkovnik 

Qasanov idi. Onlar bu gecənin qaranlığında məni necə 

tanıdı?..  

Özümü hərbi qaydada farağat formasın- da tutub 

məruzə elədim ki: Beton qarışdıran avadanlığın qaldırıcı 

qurğusu  işləmədiyi üçün  rastvor yoxuydu. Arxamızca 

starşina Bandısik özü gəlmişdi: Bildirdi ki, bu gün 

komsomol günüdür, klubda yığıncaq var, kino da 

veriləcək...  

O, sanki Bütün dediklərimi eşitmədi, sö- zümü 

kəsib:  

- Axırıncı dəfə olsun, hər yana işıq da  çəkilib, 

21:00-dan qabaq işdən çıxmaq olmaz. General Krasikin 

əmridir!  

Dərhal, Krasikin bacısı Qırmızı kost – yumlu gözəl 

Anna xanım gözlərimdə canlandı:  

- Baş üstə, - deyib, çest verdim.  

Uşaqlar “Villis” maşını uzaqlaşan kimi məni 

dövrəyə alıb maraqla nə baş verdiyini soruşdular.  

Kazarmaya gəldik. Mamışev məni görən kimi:  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

- Sənə pul gəlib! “Stroyevoy otdel”də öz gözümlə 

gördüm:– dedi. 

Son vaxtlar Eldar, Şahmar və İlyasla  dostluq 

eləyirik... Birlikdə yeməkxanaya getdik. Mamışev mənə 

əlavə pay alıb qonaq elədi. Mən də bu payı Eldar, 

Şahmar, İlyasla böldüm. 

Kluba yığışdıq.  

Bu gün komsomol günü idi...  

Mən də komsomolçu idim, “komsomo – lum” da... 

Ona teleqram vurmaq qərarına gəldim. Yığıncaq qurtaran 

kimi gedib ştabdan təbrik teleqramı vuracağam. 

Məni yuxu basmağa başladı. Gözlərimi yumub 

komsomolumu düşünürdüm, birdən ağlıma gəldi ki, yəni 

doğrudan Adilə ona dərs deyir? Görəsən ona “iki” 

yazmaz? İmtahandan kəsməz? Sonra Nataşa yadıma 

düşdü. İlahi, Oqanesyan onun analığı ilə necə əlaqə 

yarada bilib?! O elə gözəl qadındı!  

Oqanesyan bəxtəvərdi...  

Yəqin ki, onlar da mənim Sarıkirpiklimin evində 

görüşürlər... Oqanesyan hər şeydən xəbərdar olsa da, 

görünür Sarıkirpikli ilə görüşdüyümdən xəbərsizdi. Yəqin 

Nataşa da analığına bu barədə heç nə deməz...  
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Uşaqlar yığıncaq qurtaranda məni yuxudan 

ayıltdılar...  

Kinoya isə baxmadım.  

Kazarmaya qayıdanda yolda dönüb ştabdan 

“komsomol günü” münasibəti ilə komsomolumun ev 

ünvanına bir teleqram vurdum...  

Rotaya gəldim. Ürəyimdə bir arxayınlıq, inam 

vardı ki, lap teleqramı kim alır alsın, burada pis nə var 

ki?.. 

Kazarmaya girən kimi kəlbəcərli Sahib Əkbərov 

məni yanladı:  

- Səndən bir xahişim var, – dedi.  

- De, – dedim...  

- Sən baş leytenant Bryusovla danış, qoy məni 

“kamenşik”lərin briqadasına keçir - sin, mənimki bu 

uşaqlarla tutmur, səninlə də ayrı işləsək, daha yaxşı 

dostluq, qardaşlıq edərik! – dedi...  

İçimdən ona qarşı bir qəzəb keçdi. Rən- gim 

qaçdı, dərhal özümü ələ alıb soyuqqanlı –  

lıqla: 
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          Mən deyə bilmərəm, özün de,– de – dim, - məndən 

soruşsalar, etiraz eləmərəm... 

Yerimə girib uzandım...  

29 oktyabr 1970 – ci il  – ötən ilin bu – günkü 

günü... O vaxt mən mülkü adam idim. Qazaxlı tələbə 

dostum, qrup yoldaşım Mahir Eminovla dərsləri buraxıb 

Rostova gəzməyə getmişdik.  

Nobel mükafatı laureatları Şoloxov və Soljenitsının 

yaşadıqları, gəzdikləri yerləri görmək istəyirdim. Xüsusilə 

Don çayını, Don kazakları yaşayan kəndləri gəzmək 

istəyirdim. 

 O vaxt mən bilirdim ki, əsgərliyə gedə - cəyəm 

dərslərdə oturmağım elə də vacib deyildi. Mahir isə 

dərslərini buraxıb, mənimlə rus qızlarının havasına 

getmişdi. Dil bilmədiyindən gündüzlər qız axtarıb tapa 

bilmir, gecələr ucuz mehmanxanalarda onanizmlə məşğul 

olurdu. Gecə yarıdan ke – çəndən sonra məni yatmış bilib 

başını yorğanı- nın altına salar  və çarpayınının   

cırıltısından, özünün iniltisindən hər şey aydın  bilinərdi...  

1966-cı il 29 oktyabr günü də  yaxşı yadımdadı. O 

gün də Bərdə şəhər mədə - niyyət evində “komsomol 

günü” münasibətiylə yığıncaq keçirilirdi. O vaxt mən, 

Aidə, Saidə, Esmira, Fəridə, Tərlan, Məmməd Fətəliyev, 
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Xuraman, Tariyel, Adilə və xalası qızı Tünzalə birinci 

cərgədə oturmuşduq...  

Elə o  gün Məmməd sevgilisi Aidəyə bir dəstə 

qırmızı qızılgül göndərdi.  

Qırmızı qızılgül! 

Mən çönüb, Xuramana baxdım. Baxış-larımız 

qarşılaşanda o gülümsünüb, başını aşağı dikdi. 

Mən unutmuşdum... 

          Ancaq artıq gec idi...  

Adilə ilə Tünzalə oturan tərəfə də baxa bilmirdim, 

Xuraman nəsə başa düşə bilərdi. 

Birdən, başımın üstündə Adilənin tanış səsini 

eşitdim: 

- Köhnə sinif yoldaşlarını nə tez unut - musan?.. 

Təbrik edirəm...  

Arxasını eşitmədim. Qulaqlarım onda da tutuldu... 

Ağappaq ağardım, qanım dərhal buzladı...  

Bəli bu Adilənin tanış, məlahətli səsi idi. Başımı 

qaldırıb:  

Bağışla, – dedim, görmədim... 
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Görmədim sözünü deyəndə kəkələdim və çönüb 

Xuramana baxdım, o da nəsə başa düşüb gülümsündü... 

Bütün qızlar da mənə baxıb gülüşürdü... O vaxt elə 

bildim, bütün mədəniyyət evindəki komsomolçu fəallar 

hamı-  sı mənə baxıb gülür...  

Eh!..Bizdən uzaq düşən o uşaqlıq! Heyf, heyf 

sənə... 

Gözlərim doldu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.1971, VI gün. 
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Rota komandirimiz Bryusov, baş serjant 

Kaşeyev və Qəhrəman Odessaya getdilər. Qəhrəman 

orada tikintidən yıxılıb, hospitalda ağır vəziyyətdə yatan 

üç yaralı özbək əsgəri Leninqrada hospitala yerləşdirib 

qayıdacaq. Ona söz veriblər ki, qayıdan kimi də 

məzuniyyət verəcəklər...  

Siyasi məşğələni  hərbi hissəmizin komandiri 

Bezlepkin özü apardı:  

- Sabah bütün briqadalar istirahət edəcək və bir 

qədər dayanıb əlavə elədi ki, Zadarojnı ilə Babayevin 

briqadasından baş - qa...  onların briqadaları hər gün 

axşam yoxlamasına qədər işləməlidirlər...  

Ürəyimdə: Sarıya qurban olasan, - de –dim. 

İşə gedəndə Alikin cibimə qoyduğu yaşıl üç rublu 

büküb starşina Bandısikə verəndə o, üçlüyü açıb baxdı və 

tezdə cibinə basıb:   

- Dayan, – dedi.  

Sonra öz cibindən bir sarı təklik çıxa - rıb, mənim 

cibimə dürtdü və qulağıma pı - çıldadı:  
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- Səhər 07:00-da qayıdırsan, sdaçını cibinə 

qoydum,sabah sizə işdir, – göz vurub məni başa saldı... 

Kuruskanov mətbəxdə növbətçi idi. Demək olar ki, 

zabit heyətindən heç kim yo - xuydu.  

Dəstəmi götürüb, işə yollandım. Leçebni korpusda 

hələ də rastvor yoxuydu. Beton qarışdıran avadanlığın 

xarab olmuş qurğusu- nu söküb, təmir eləyirdilər. 

Polkovnik Arnautla podpolkovnik Qasanov gəldi. Vəziyyəti 

görüb Arnaut öz xaki rəngli villisindən hava telefonu ilə 

ştabla danışdı. Heç yarım saat keçmədi ki, bir “Zil” 

markalı samosval maşını ilə rastvor gətirdilər. Polkovnik 

Arnaut elan elədi ki, bu gündən Leçebni korpusa general 

Krasikin əmriylə podpolkovnik Qasanov təhkim olunub... 

...İşə başladıq.  

Həmişə başlanğıc bir az vaxt aparır və iş zəif 

gedir. Qasanov kənardan bizə diqqət yetirirdi. Mürşüd 

“obrazsız” suvaq vururdu. Bunu görən kimi Qasanov bizə 

tərəf cumub:  

- Bizi Allah atalarına nəhlət eləmişlərin yanında 

biabır eləməyin əəə...  

Hamı heyrətlə,təəccüblə ona baxdı. 

Öz ana dilimizdə danışırdı!  
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Elə bil bizi yuxudan ayıltdılar. Sanki  uşaqlar 

qulaqlarına inanmırdı.Dilin sehrindən hamının qanı 

coşdu.  

Əsl həngamə də bundan sonra qopdu!  

Dedi-qodusuz, bəhanəsiz, şərtsiz...  

Şahmar, Çingiz və Eldar günorta yemə - yinə də 

getmədi.  

Biz yeməkdən qayıdanda onlar rast - vorun 

hamısını işlədib qurtarmışdı. Günor- tadan sonra rastvor 

gətirmədilər. Qasanov özü də buna şahid oldu. İki akt 

bağlayıb, uşaqlara qol çəkdirdim: istirahət günü 

işlədirlərsə əmək haqqımız ikiqat olmalıdır – dedim.  

İstirahət günü işləmək olmazdı, aktın birini ona 

görə, birini də rastvorun olmadığıına görə yazmışdım. 

Qasanov ştabdan son məlumat alıb, bizə kazarmaya 

getməyi tapşıraraq, özü də çıxıb getdi. 

Axşam yeməyindən sonra hamama get- dik. 

Hamamda eşitdik ki, Stepanoviçi kefli vəziyyətdə 

Kamrangil tutub, hauptvaxta salıb – 

lar...  

Elə yaxşı oldu. 
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Dünən Komar Adili elə klubdan tutub hauptvaxta 

salmışdı. Kimsə Adili satıbmış ki, içib keflidi. Bu gün də 

elə o qaydada Stepanoviç özü ələ keçdi.  

Etmə, edərlər! 

Stepanoviç bununla da tamam hör - mətdən 

düşəcək. Hələ Bryusov eşidəndə də ayrı bir qiyamət 

qopacaqdı...  

Bir həftədən sonra Allah qoysa, mənim də 

çiyinlərimdə “iki liçka” olacaq...  

Bu gün artıq üç gündür məktub almı - ram. 

Uşaqlar kinoya getdi. Mən kazarmaya qayıtdım. 

Gün növbətçisinə tapşırdım ki, uşaqlar kinodan 

qayıdanda məni oyatsın. Yerimə girdim. Xeyli o üz - bu 

üzə çevrilsəm də, yata bilmədim. 

Yadıma düşmüşdü ki, düz bir il əvvəl bu günkü 

gün Tahir və Aydınla Bakıda «Göygöl» restoranında 

üçlükdə sonuncu dəfə oturub, ye- yib - içdik. O gün Tahir 

əsgərliyə gedirdi. Ağla- dı ki, ayrılırıq. Biz də çox dilxor 

olduq... 

Bu gün Leçebni korpusun yanındakı məktəbin 

uşaqları “Lenin iməcliyi” keçirirdi. Komsomolum boyda 

qızlar həyəti süpürür, zibil atırdılar. Biz onlara söz atır, 

sataşırdıq. Kiçik məktəbli sinif oğlanları isə qızları müdafiə 
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eləyirdi. O oğlanların o qızları müdafiə eləməsi mənə 

ləzzət eləyirdi. Necə də bizim uşaqlığı- mızı 

xatırladırdılar!.. 

Səs-küyə yuxudan ayıldım. Uşaqlar kinodan 

qayıdırdı. Durub əl-üz yuyulan otaq- da soyuq su ilə 

yuyundum. Muxtar içəri girdi. Onu görəndə yadıma düşdü 

ki, axı bu komissavat olmalıydı. Bəs görəsən sənəd niyə 

gəlib çıxmır? Üzümü ona çevirib:  

        -   Muxtar, qaynatan sənədləri düzəldib göndərtdirə 

bilmədi?! – soruşdum.  

O, gülə-gülə:  

- Göndərəcək, darıxma göndərəcək, – dedi.  

            Yatmaq əmrindən  sonra kazarmadan çıxdım. 

          Qəbristanlıqdan keçəndə daha kabuslar- dan 

qorxmurdum.  

           - Ruslarda ruh nə gəzir?– öz-özümə düşünürdüm.   

Tanış yerlərdən keçə-keçə rahat ötüb 

qəbristanlıqdan çıxdım. 

Taksidən düşüb bloka girəndə də daha həyəcan 

keçirmirdim.  
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            Sarı ilə bir-birimizə o qədər bağlanmış- dıq ki, 

artıq darıxırdıq. 

O, məni içəri girən kimi qucaqlayıb özünə sıxdı və 

bir xeyli başını sinəmə söykə- yərək sakitcə dayandı. 

Onun ipək kimi saçla- rından öpdüm. Yenicə çəkib 

qurtardığı Neferti- tinin qoxusu onun saçlarına hopmuşdu. 

Canı isti idi. Bildirəndə ki, tezdən 07:00-da kazarmada 

olmalıyam, əvvəl bərk hirsləndi. Sonra ağlına nə gəldisə 

zəng vurub, 06:30-a taksi sifariş elədi.  

...Hamamdan çıxıb, bir neçə badə Azərbaycan 

konyakından içdik, üstündən bal kimi üzüm gilələrini 

ağzımıza qoyduqca sanki o gözlərimdə gözəlləşirdi. Fikir 

verdim ki, onun döşləri bir az böyümüş, canlanmış, sanki  

yançaqlarıda ətlənmişdi. O da mənə diqqətlə baxıb, lap 

uşaq kimi sevincək:  

- Elə bil böyümüsən! – dedi.  

Sonra əlavə elədi ki:  

- Tapşır bu ünvana daha poçtla bağ - lama 

göndərməsinlər.  

Artıq bir necə dəfə qardaşlarım Vidadi Bərdədən, 

Rafiq isə Bakıdan Sarıkirpiklinin ünvanına bağlama 

göndərmişdilər.  

- Yaxşı, – dedim, - məktubda yazaram... 
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- Sən yaxşı oğlansan, – gülümsəyib dedi, mən 

sənə çox inanıram, ağzı bütövsən... 

- Bu evə məndən başqa gələn olur? – soruşanda 

onun üzü tutuldu.  

Rənginin dəyişdiyini hiss eləmək çətin olurdu.  

- Sən məni nə hesab eləyirsən? – deyib, düz 

gözlərimin içinə qəzəblə baxdı.  

Mən sözümü fırlatdım.  

- Rəfiqələrindən, anandan, atandan gə - lən 

olmur? 

- Mənim nə anam var, nə də rəfiqəm. Atam da 

bura heç vaxt gəlmir... 

Mən onun anası haqqında heç nə so- ruşmadım. 

Oqanesyan barədə də soruşmaq istədiklərimdən vaz 

keçdim. Ayağa qalxıb, cəsasarətlə onu qucağıma alaraq, 

yatağa apardım... 
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31.10.1971, Bazar günü. 

 

        Mən kazarmaya girəndə qalx əmri hələ 

verilməmişdi. Hər şey öz qaydasında idi. Elə paltarlı 

yerimə uzandım. Yatmağın xeyri yoxuydu, çünki rotaya 

qalxmaq əmrinin verilməsinə cəmi bir neçə dəqiqə qalırdı. 

Yalandan gözlərimi yumub xəyallara daldım. Yadıma 

düşdü ki, bu gün Tahir Ağayevin 21 yaşı,həm də hərbi 

xidmətinin 1 ili tamam olur!  
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Dostum Tahir hərbi xidmətini yarı elədi! O bilməsə 

də, eşitməsədə ürəyimdə onu təbrik elədim. Fikirləşdim 

ki, işdən qayıdanda bu münasibətlə ona teleqram da 

vuraram... Və birdən bu gecə gördüyüm yuxu yadıma 

düşdü. Diksinən kimi oldum. Aman Allah, bu nə yuxu idi!  

Səhər açılanda budilnikin səsinə oyanıb 

Sarıkirpiklini qucağımda görəndə elə sevindim!  Nə yaxşı 

bu yuxuda olub, komsomolumun məktubunu deyirəm. 
Yuxuda görmüşdüm ki, Bərdədən məktub alıram. O tanış 

xətti görüb, az qalıram sevindiyimdən uçam. Tələsik zərfi 
açıram. Nəfəsimi belə dərmədən oxuyuram:  

“Daha səninlə qurtardıq. Səni sevmi - rəm. Bir də 

mənə məktub yazma. Başqasına nişanlanmışam...”  

Budilnikin səsinə dəli kimi yuxudan ayıldım... İndi 

də kazarmada çarpayıda uzan – dığım halda, yadıma 

düşəndə damarlarımda qanım donurdu...  

Yerimdə qırışdım... Yaxşı ki, qalxın əmri verildi... 

İşə gəldik. Bəxtimiz gətirdi. Rastvor yenə yox idi. 

Akt yazıb yenə sənədləşdirdim.  

Kazarmaya qayıtdıq. Saat hələ 12:00 yox idi. Bu 

gün hava da əlaydı, başı açıq gəz  -mək olardı... Ancaq 

yuxusuz idim. Tahirə te - leqram vurandan sonra, gəlib 

yerimə girdim... 
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Məni yuxudan gün növbətçisi oyatdı. Yeməyə 

getdim. Qayıdanda ağcabədili Nazı və dəllək Dilqəmlə 

qarşılaşdıq. Dəllək Dilqəm mənimlə əyilib, iki əlli görüşdü. 

Pulum qurta - randan mənimlə soyuq rəftar elədiyinə görə 

onu danışdırmırdım. Mat qalmışdım bu niyə mənimlə bəzi 

yaltaq adamlar kimi ikiqat əyilib, iki əlli görüşür?  

Çox çəkmədi cavabı...  

Nazı qayıtdı ki, sənə bağlama gəlib. İndicə 

ştabdan öyrəndik...  

Hər şey aydın oldu... Ey gidi dünya! Ey insan! Sən 

hər şeyə qadirsənmiş! Özünü dik tutan Dilqəm, niyə ikiqat 

oldun... 

Dedilər ki, Ələkbər yeməkxanada işə düzəlib. 

Mənim briqadamın bir üzvü də azaldı. Bəs necə olub mən 

bunu bilməmişəm?.. 

Xəbər gəldi ki, hauptvaxtda Adilə 5 sut- kada 

əlavə ediblər, Stepanoviçə də... 

Qreşnoy mənə bildirdi ki, Çingiz də başqa 

briqadaya keçmək üçün Bryusova yalvarırmış. Bu nə 

xəbərləriydi mən eşidirdim?   Bunlara görə gül kimi işimi 

atdım, Çingizə “blaqodarnost” yazdırmışam, cəmi bir 

həftədən sonra elan edəcəklər. Bu da onun sədaqəti!  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Stadion davasında azərbaycanlıların yolunda 

ölümə getdim. Bu da bunların qeyrəti. Sahib Əkbərov 

hörgü ustası keçmək istəyir, Çingiz belə, Ələkbər 

yeməkxanaya keçib... Eh nə isə...  

Nazim Əsədov məni dəlləkxanaya apardı. Onun 

bağlamasının içi narla doluydu. Dilqəmlə Nazı nar 

yeyəndə mən çamadanımı töküb səliqəyə saldım. 

Çoxdan idi, dəllək - xanaya ayaq basmırdım... 

Üç ədəd məktub aldım. İkisi Tahirdən, biri isə 

Sevastapoldan idi. Tahirin məktublarını oxuyub 

qurtarandan sonra belə başa düşdüm ki, bacısı Zöhrə 

müəllimə Adiləni razı salacaq. Onlar evlənəcək. Bir xeyli 

fikirləşib:  

- Adilə yaxşı qızdır... Tahir də pis oğlan deyil... 

Məndə də qısqanclıq hissi yoxdur... Allah onları xoşbəxt 

eləsin! Qismət Allahındı... 

Yusif bizi pulsuz, biletsiz kinoya saldı. Yapon 

filmiydi. “Məhəbbət fəsli”. Qəribə film idi. Yapon qızları da 

gözəl olurmuş. 

Axıska türkü Şükür bu gün axırıncı dəfə tanış 

olduğu qızgilə gedib. Saat 12:00-dan 18:00-a qədər 

onlarda olub. “Qız” imiş, çoxlu öpüşüblər. Kefi kök idi, 

gözləri gülürdü... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Mamışev də orta yaşlı bir ukraynalı qadıngildə 

gecələyir... 

Bir moskvalı rus əsgər isə düz il yarımdır 

Boykonun arvadı ilə gəzirmiş. Onlar açıq-aşkar sevişirlər. 

Sən demə bütün qarnizonun bu işdən xəbəri varmış. Mən 

isə bu gün Vasilyev və Oqanesyandan eşitdim:  

“Bir-iki aya rus əsgər xidmətini qurtarır. Danışırlar 

ki, oğlan Boykonun arvadını da özüylə aparacaq, 

evlənəcəklər...” Məəttəl qal  -dım. Bu necə ailə 

qurmaqdır? 

Oqanesyan qulağıma pıçıldadı ki, bütün günü 

Boyko arvadını güdür. Özünə yaxın qeyri-rus əsgərlərdən 

gizlincə növbə də qoyub, arvadının hər addımını izlədir. 

Son vaxtlar isə artıq arvadı açıq-açığına özü Boykoya 

etiraf edib ki, o oğlana qoşulub gedəcək... 

Gördüm ki, rotanın siyasi işlər üzrə ko - mandir 

müavini yoldaş  Boyko Sovet İttifaqının hərbi siyasi işlərini 

yaxşı qursa da, ailəsi əldən gedib...  

Axşam qardaşım Vidadinin göndərdiyi bağlamanı 

ştabın poçtundan alanda Dyakiv dedi:  

- Yenə konyak?  
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Konyak sözünü deyəndə onun yaşıl gözləri par-

par yanırdı. Elə yanındaca bağlamanı açdım ki, konyak 

olsa, ona da verim.  

Bəxtindən konyak çıxmadı!  

Ona söz verdim ki, evdən qohum-əqra -ba konyak 

göndərəndə onu unutmaram. Bu dəfə bağlamada hamısı 

alma, armud, fındıq və nar idi...  

Muxtarla ştabın qarşısında rastlaşdıq və  birlikdə 

bağlamanı dəlləkxanaya apardıq. Bağlamadakı narın, 

almanın, armudun iyi Muxtarı qanadlandırmışdı. Özünü 

sözlü adamlar kimi aparırdı. Nəhayət bir armud götürüb 

dişlədi, armudun suyu süzülə-süzülə əyilib qulağıma 

fəxrlə pıçıldadı:  

- Tapşırtdırmışam, mərdimazar Telmanı bu gecə 

ilişdirəcəklər...  

Mən fikir vermədim, çünki onun gop - larını çox 

eşitmişdim.  

Bağlamanın altındakı qəzetin arasından qardaşım 

Vidadinin bir ədəd fotoşəkli, bir ədəd ətirlənmiş dəsmal, 

bir parça kağız və 3 manat da pul çıxdı. Kağızda 

yazılmışdı: “Oktyabrın 21-də məktubu Zəhra xala onlara 

verdi.”  

Deməli 10 gün əvvəl! Niyə bəs o, cavab yazmır?.. 
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Gecə kinoda əməlli-başlı yatdım.  

Axşam yoxlamasında Mamedov Tel - manın adı 

çəkiləndə səs çıxmadı.  

O yox idi!  

Muxtarın axırı ki bir müjdə xəbəri düz çıxdı... 

Bakılı, çəlimsiz Bilalov Bayram Bayramovun 

“Firəngiz”  romanını oxuyub qurtarmışdı. Bu gün kitabı 

mənə qaytardı... “Firəngiz” romanı haqqında öz 

Firəngizinə, filoloq Tofiqə xahiş edib geniş bir məktub 

yazdırdığını bildirdi. Gülüb dedim: - Suyu şərab eləyən 

Bərdədəki molla Xeyrullanın cəddini çağır... 

 Bilalov Bakıda yaşasada əslən Kəlbəcərin Zar 

kəndindən idi. Yaxşı oğlan olsada, savadsızıydı. 
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01.11.1971, I gün. 

 

Dünən gecədən Telmanın hauptvaxta düşməsi 

xəbəri rotaya yayıldı. Ancaq heç kim bilmirdi, o niyə və 

nədən tutulub? Muxtar isə elə  bütün gün ərzində mənə 

göz vurub irişirdi. Elə bilirdi, igidlik eləyib... 

İş yerinə gəldik.  

Biz obyektə çatanda baxdıq ki, Mixaylo-vun hərbi 

hissəsinin əsgərləri də gəlir. Elə oldu ki, rastvoronasosun 

şlanqı üçün biz də, onlar da eyni vaxtda cumduq. Mürşüd 

onlardan bir neçə saniyə əvvəl özünü yetirib şlanqı 

qamarladı. Onların baş leytenantları qışqırıb, Mürşüdün 

əlindən şlanqı almaq istəyəndə, mübahisə qızışdı.Tez 

Turabxanı, iş icraçısı Spitskinin arxasınca göndərdim. 

Briqadamın uşaqları ilə şlanqdan yapışıb Spitskinin 
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gəlməsini gözlədik. Öz uşaqları baş leytenanta kömək 

eləmədi. Biz öz ana dilimizdə danışıb qərara gəldik ki, 

öldü var, döndü yoxdur.  

Baş leytenant elə hey rus dilində qış - qırırdı ki, nə 

“qır-vır” salmısınız, şlanqı biz götürməliyik.  

Spitski özünü yetirib, qızğın mübahisə eləyəndən 

sonra işi bizim xeyrimizə həll elədi. Biz böyük ruh 

yüksəkliyi ilə işə başladıq.  

Xeyli qum ələmişdik ki, qonşu hərbi hissənin 

komandiri podpolkovnik Mixaylov özü gəlib çıxdı. O, bizim 

əlimizdən şlanqı aldı. Nə qədər başa salmaq istədik, bizə 

heç qulaq as - madı. Mən də naəlac qalıb:  

- İndi ki belədir, biz ümumiyyətlə işləmirik, – deyib, 

yeni bir “akt” bağladım.  

Uşaqlara yenicə qol çəkdirmişdim ki, bizim hərbi 

hissə komandirinin müavini mayor Dyakiv gəldi. Görünür 

ona Spitski xəbər ve - ribmiş.  

Düzgün döyüş başlandı.  

“Mixaylov-Dyakiv döyüşü”. Bütün əsgər- lər dövrə 

vurub maraqla baxırdılar.  

Uzun çəkən döyüşdən sonra bizimki uduzdu.  

Sən demə, şlanq onların hərbi hissə - sinin imiş...  
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Qumu onlar ələyəsi oldu, üstəlik biz ələdiyimiz 

qumu da işlədəsi oldular.  

Şlanqı onlardan bir saat sonra qəbul elədik. 

Nədənsə bu gün hamıda işləmək həvəsi vardı. Qızğın iş 

başladı. Dyakiv mənə dedi ki, yemək fasiləsində iki nəfər 

saxla, qoy rastvor vurub ehtiyat saxlasınlar.  

Yeməyə gedəndə Mürşüdlə İlyası saxlayıb dedim:  

- Siz qum ələyib biz gələnə kimi rastvor hazırlayın, 

qayıdanda sizə yeməyi özüm gətirəcəyəm...  

Nahar fasiləsində Hüseynlə gedib, Vla- senkonun 

anbarının həyətindəki vışkadan hauptvaxtın həyətinə 

baxdıq. Hava soyuq idi. “Qubbax” uşaqları hamısı buşlat 

geyinmişdi. Bircə nəfər forma 3-də qaçırdı.  

Bu Telman idi. 

Əclaf! Qoy cəzasını çəksin, satqın...  

Nahar fasiləsindən 52-53 dövlət nişanlı yük 

maşınıyla qayıdanda iki nəfərə dörd nəfərin norması 

qədər yemək qoyub gətirdim... 

Bu gün işlədiyimiz qədər bir dəfə də işləsək, 

işləmədiyimiz günlərin əvəzini çıxarıq. Noyabr ayı güclü iş 

günü ilə başladı!  
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Gecə maşınla yemək gətirdilər. Yenə iştahla ac 

qurdlar kimi doyunca yeyib yenidən işə başladıq. Hamının 

kefi kök idi. Hərə öz-özünə bir mahnı oxuyub həvəslə 

işləyirdi. Se - gah, muğamat deyən bir-birinə qarışmışdı. 

Bu gün düz dörd maşın rastvor işlətdik. Maşın- ların 

hamısı da ağzına qədər doluydu...  

Gecə işdən qayıdanda 21:30 idi. Filoloq Tofiq 

gəldi ki, sənə poçtla bir bağlama gəlib. Mən onu stadion 

davasından sonra danışdır - mırdım. O, qorxusundan 

davaya qatılmamışdı. Nə isə danışdıq.  

Soruşdum ki: dəqiq gözünlə gördün? Axı dünən 

bağlama almışam...  

- Arif adlı bir nəfərdəndi... Familiyası 
Hacıyevdir, Bərdədən göndəriblər, – dedi.  

Ürəyim əsdi... 

 Axır ki!.. 

Mən Məhbubə xaladan incimirdim. Onun savadı 

yoxuydu, yazı yazmağı belə bacarmırdı. Arif də görünür 

anasının sözünü eşitmirdi... 

Bağlamanı alıb, kazarmaya gətirdim. Ürəyim 

çırpına-çırpına, həyəcanla suşilkaya girib açdım. 

Məhbubə xaladan nə isə ürəyim bir  kəlmədə olsa, söz 

eşitmək istəyirdi.  
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Bağlamanın içi almayla doluydu. Əl-üz dəsmalı 

gətirib almaları içinə yığdım. Alma - ların altından bir yun 

jaket çıxdı. Əllə toxun - muşdu. Görünür bunu Məhbubə 

xalanın özü mənim üçün toxuyub!  

Üstümə tutdum, ölçüməydi. Sevincimin həddi-

hüdudu yoxuydu.     

Sonra jaketin arasından bir məktub düşdü. Cəld 

məktubu açıb birnəfəsə oxudum. Arif öz xətti ilə yazmışdı. 

Ancaq sözlər Məhbubə xalanın sözləriydi.  

O yazırdı ki: “Allah qoysa, əsgərliyi qurtar gəl, 

sənə həyətimizdə alma ağacının altında yaxşı qonaqlıq 

verəcəyəm... Bu jaketi nənəm – o, anasına nənə deyirdi, 

– özü toxuyub. Mənə toxumuşdu, sonra dedi ki, göndər 

dostun Tofiqə, deyirlər uzaq Ukraynada şaxta, sazaq çox 

olur... Nənəm bizim küçənin uşaqları arasında ən çox 

sənin xətrini istəyir. İndidən şampanski, araq, konyak alıb 

ki, dostun gələndə yaxşı qonaqlıq verərsən. Evimizdəki 

hamamı çexski kafellərlə yaxşı təmir elətdirmişik.  

Aydın tamam nəşəxor olub, məni də özünə yoldaş 

eləmişdi. İndi ondan ayrılmışam. Tahir Ağayev də 

məzuniyyətə gələndə Aydın və Yunisə qoşulub nəşə 

çəkirdi. Arazla Xırda müəllimənin oğlu Fəxrəddin 

Şadlinski də onlara qoşulub...  
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Nənəm sənə salam göndərir. Deyir tez-tez məktub 

yazsın, Arifə də ağıl versin. Deyir, Arif təkcə səni eşidir...” 

Məktub on gün qabaq yazılmışdı.  

Oxuyub kövrəldim.  

Sonra dönə-dönə oxudum. Hər sözün içindən bir 

eyham, bir sirr, bir müjdə xəbər axtarırdım. Bəlkə də Arif 

məktubu yazanda nəşəli olub. Məhbubə xala ona hərf-

hərf yazdırıb ki, nəsə başa düşməsin, ya onu zorla dilə 

tutub, axır ki yazdıra bilib... 

 Sonra almaları əlimə alıb, diqqətlə nəzərdən 

keçirdim. Bir-bir burnuma tutub iylədim. Bəlkə biz birlikdə 

olanda yığdığımız almalardı?  

İlk cinsi əlaqədə olduğum qadınla bu almaları 

yığdığım gün kino lenti kimi gözlərim qarşısında 

canlandı...  

Bircə tezliklə bu əsgərliyi bitirə bilsəy - dim... 

Almaları yan-yön eləyib, dəftərxanaya gəldim. Evə 

bir məktub yazıb, mayor Dyakivin ad-familiyasını, 

ünvanını göstərdim ki, ona konyak göndərsinlər.  

Sonra Arifə uzun-uzadı bir məktub yazdım: 

“Buraların həqiqətən çox soyuq, şaxtalı qışından, 

göndərdikləri səma rəngində əllə toxunma boğazlı yun 
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jaketin gözəlliyindən, eyhamla, bu jaketin həyatımda ilk 

gözəl jaket olmasından, bu alma ağacının almalarının 

sehrindən, qoxusundan... təmir elətdirdikləri hamamın 

möcüzəsindən, Arifin narkotikadan  uzaqlaşmağının 

xeyrindən, bağlamanı alanda, sevincimin yerə -göyə 

sığmadığından,  açanda keçirdiyim hiss və həyəcandan 

xeyli yazdım. Savalandan, Soltandan, Arazdan, 

Xosrovdan, Qəribdən  yeni nə kimi xəbərlər 

olduğundan”... sual dolu cümlələr yaza - yaza düz 4 

səhifəlik bir məktub hazırladım.  

Tahirə də məktub yazdım:  

“Ondan Nüşabə haqqında niyə maraq- 

lanmadığının səbəbini, nədən valideynlərinin jdanovlu qızı 

ona almaq istəməsini, Adilə ilə evlənmək istəyirmi?...” 

suallarıma cavab yazmasını xahiş elədim. Axı Adilə 

vaxtıyla məni sevdiyini açıqca onun yanında etiraf 

eləmişdi. Biz dostuqsa, onlar evlənsə, nə vaxtsa mən 

onun evində Adilə ilə göz - gözə gəlsəm, o qısqanmazmı? 

 Belə-belə xeyli yazdım...  

Adilə çox saf, təmiz məhəbbətə, xoş - bəxt olmağa 

layiq qızdır... Görək Tahirin Zöhrə bacısı neyləyə 

biləcək?.. 

Tezdən hər iki məktubu yola salaca - ğam. 
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Gecə yatmaq əmrindən sonra gedib Oqanesyanın 

çarpayısına baxdım. Əclaf yerində yox idi! Axı onlar 

günorta görüşməli idi. Bəs bu vaxt o, niyə qayıtmayıb? 

Bəlkə Bezlepkin Odessaya gedib? Yəqin ki, onlarda 

gecələyib... 

Ştemenkonun “Baş ştab müharibə illərində” 

kitabını oxuyuram. Bu kitabı bir dəfə oxumuşam. İndi ora 

– burasından təkrar oxu – 

yuram.  
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02.11.1971, II gün. 

 

Siyasi xəbərləri Qreşnoy aparırdı... 

Arifin məktubunu dönə-dönə oxuyur, cümlələrin 

arasından sehrli, sirli nəsə bir söz, bir eyham axtarırdım. 

Məhbubə xalanın iyini, nəfəsini sanki bu məktub 
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vərəqindən, öz əliylə toxuyub göndərdiyi səma rəngli 

jaketdən və bu yun jaket rəngində olan almalardan 

alırdım... 

Bu gün də işimiz yaxşı alındı. Axşam 21:00-a 

qədər işlədik. Nahar vaxtı yeməyimizi maşınla işlədiyimiz 

obyektə gətirdilər. Ancaq az olduğundan,hamıya çatmadı, 

uşaqlar doymadı. Ələkbərə pul verib, yeməkxanadan 

əlavə çörək, yemək aldırdım. Özüm də Mamışevlə 

birlikdə pullu yeməkxanada  oturub yedim... 

Axşam teleqram aldım.  

Tahirdən idi.Dördüncü gün Tbilisi ilə telefonla 

danışmağa dəvət olunurdum, səhər saat 10:00-a. 

Deyəsən doğurdan da bu Tahirin başı xarab olub, 

elə Arif düz yazıb, yəqin Aydın onu və Fəxrəddin 

Şadlinskini nəşə çəkməyə dadandırıb...  

Heç məni dördüncü gün 10:00-da tele –fonla 

danışmaq üçün poçta buraxardılar? Öhdəlik bir yana 

dursun, mən plan verirəm axı. Cəmi 5 gündən sonra kiçik 

serjant rütbəsi alacağam. Sübh tezdən, səhər açılar-

açılmaz -  dan gecə 21:00-a qədər dayanmadan heyvan 

kimi işləyirik, plan dolmur ki, dolmur... 

Gecə bizə yeni forma, yeni sapoqlar, qar kimi  ağ 

partyankalar, isti əlcəklər, “XB”-lər payladılar... Hamısı 

təzə idi. Mənə verilən paltar 48 razmer olduğundan, 
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Vartan Nersosyanla 44 razmerlə dəyişdim. Əynimə əla 

oldu. Allah qoysa, bu formalara cəmisi beş gündən sonra 

kiçik serjant liçkaları da tikərəm. Bütün yeni paltarlarımı 

ağ parçaya büküb dəlləkxanaya qoydum... 

Axşam starşina Bandısik nə qədər yal - vardısa 

Vahid ona üç manat borc pul vermədi.Gəlib Bandısikin 

yanında Vahidi danladım və cibimdən çıxarıb, ona bir 

yaşıl üçlük uzadaraq:  

- Borc vermirəm, apar xərclə! Vahiddən isə heç 

vaxt pul istəmə... dedim. 
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03.11.1971, III gün. 

 

      Səhər-səhər Kuruskanov Çingizə döşə- mə 

yumağı tapşırdı. Çingiz yenə balaca boyu, çəlimsiz 

canı,pirişikli qara sifətiyilə mübahisəyə başlayıb 

işləməkdən imtina elədi.  

Kuruskanovun gözü onu yedi və özünü saxlaya 

bilməyib ağzına bir yumruq ilişdirdi. Çingizin ağzı qanla 

doldu.  

Dodaqları partlamışdı,elə ağzı qanlı-qanlı, 

kombatı çox axtarıb tapa bilməyəndən sonra Komara 

şikayət şikayət elədi. 

O, qəsdən qanı yuyub təmizləmirdi. Qan kəsmiş, 

dodaqlarında qalıb qurumuş və qaralmışdı. Şikayət 

eləməyə adam axtarır, heç kim də ona fikir vermirdi. 

Gəldiyi 11 aydır, acı dilinə görə iyirmi, otuz dəfə ağzını 
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vurub part - ladıblar. İndi də ağzı qanlı halda ora-bura 

vurnuxur,kombatı axtarırdı. Onu elə bu vəziyyətdə qoyub 

işə getdik... 

İşdə Sahib Əkbərov sarsaqladı.  

- Yorğunam, – deyib, işləməkdən boyun qaçırmaq 

istədi.  

Az qaldı ki dalaşaq,durub işləyəsi oldu... 

Günorta nahar vaxtı bizim briqadanı növbətçi 

saxladılar. Konteynerlərlə xeyli şüşə gətirmişdilər. Onları 

daşıdıq. Bir qədər keçmiş iki “Maz” markalı maşınla 

ağzınacan dolu qırmızı kərpic gətirdilər, onları da  

boşaltdıq... 

Günorta yeməyini 16:00-da yedik. 

Yeməkxanadan kazarmaya təzəcə qayıtmışdıq ki, 

Şahmar çest verib, mənə 4 ədəd məktub uzatdı. 

Məktubları alıb, möhür yerlərini əlimlə sıxmağa başladım. 

Birində Bər- də möhürünü görüb, lap millimetr-millimetr 

sıxa-sıxa baxırdım ki,birdən məktubun tanış qoxusu məni 

vurdu!  

Xətt də onun idi!  
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Az qaldım qışqıram. Axır ki, yuxuda başqasına 

nişanlanan komsomolumdan, gələcək həyat yoldaşımdan 

məktub aldım. 

Sevindiyimdən Şahmarı qucaqlayıb öpdüm, və 

çıxarıb ona bir manat da pul ver  -dim...  

Göylərdə qanad açıb uçmaq istəyirdim. Axır ki, 

komsomolum insafa, rəhmə gəldi. İntizara son qoyuldu!  

O, uşaq idi.  

Onun Məhbubə xaladan, Sarıkirpiklidən xəbəri ola 

bilməzdi. Bəs onda nədən məktub yazmırdı?  

İstədim zərfi açıb oxuyam, ürəyim gəl - mədi. 

Onun zərfindən “Bıt mojet” duxusunun xoş qoxusu gəlirdi. 

Özümə söz verdim ki, işdən qayıdanda , axşam 

yeməyindən sonra oxuyaram. Söz-söz, lap üç gün çəksə 

belə dözüb, sətir-sətir, kəlmə-kəlmə oxuyub ləzzət 

alacağam. Ləzzəti nəşədən yox, ay Aydın, ay Tahir, ay 

Fəxrəddin, sevgidən, sevincdən belə alarlar... Siz də 

sevin! 

Onun tanış xətti mənim üçün nağıldır, möcüzədir, 

sirli-sehirli bir dünyadır. Əsl həyatın özüdür! 

Axşam uşaqları işdən kazarmaya bir saat tez 

gətirdim. Komsomoluma cavab məktubu yazmalıydım. 

Yazdığı məktubu hələ oxumadığım üçün ona keçmiş 
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hadisələrlə  bağlı,suallarla dolu bir cavab yazdım... 

Hardansa Vaqif Baharoğlu yadıma düşdü. 

Biz onunla bir yerdə böyümüşdük.Ən yaxın 

dostum idi. İndi o nədənsə mənə məktub yazmırdı. Çox 

fikirləşdim ki, insan necə bu qədər dəyişib üzüdönük ola 

bilərdi? Bu adam toylarda tamada yanında şəyirdlik 

edəndən yeməyə-içməyə necə aludə olubsa axırda 

Hitlerə oxşar cılız atasını da basıb döydü. Atası yazıq 

onun qorxusundan çarpayının altında pərçimlənib necə 

gizlənmişdi! 

 Tibb institutunda onunla paralel oxuyan 

ağcabədili Rafayıl danışırdı ki, bu məddah, əclaf 

azğınlaşıb, hətta Bakıda tələbə dostlarını da müəllimlərə 

satır. 

Bir gün hüzuruna gələcək:  

Əlahəzrət – haqq!!!  

Onda Kardinal qərar veriləcək, atanı döydüyün 

üçün səni Azərbaycandan qovacaq-lar. Gələcək 

həkimliyin başına dəysin, gedib Kopenhagendə ya 

Dryusseldorffda dəmiryol vağzalında “kukuşka” yuyarsan, 

bəlkə onda ağlın başına gələr.  

Nankor övlad!  
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Harınlamışın başı eyş-işrətlə necə qarışıbsa məni 

tamam unudub. 

Qərara gəldim ki, ona giley dolu  bir məktub yazım 

və başladım yazmağa... 

 Bu məktubu bir neçə cümlə ilə bitirdim. Yazdım 

ki: ”Eyy...  Baharoğlu! Niyə mənə mək –tub yazmırsan? 

Əzizlərini nə tez unutdun? Atanı döydün, bacı-qardaşını 

bəyənmədin, dostunu da yada salmırsan. Bu toy 

məclisləri sənin axırına çıxacaq. 

Ayıl, ey qudurğan it...çullanmış eşşək! 

Gələcəyin Paxan Səfəri! 

Divar qəzetinin başlığını da tam yazıb qurtaranda 

gecəyarı idi... 

 

 

 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.1971, IV gün. 

 

      Səhər–səhər teleqramı Qreşnoya verdim.  

       - Tbilisi? Bəs sən azərbaycanlı  deyilsən? – soruşdu.  
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- Dostumdur,– dedim, - Tbilisidə hərbi 

xidmətdədir, azərbaycanlıdır... 

Qreşnoy teleqramı Odessadan yenicə qayıtmış  

Bezlepkinə göstərəndə: 

- Leçebnidə ondan başqa ağlı başında olan bir 

əsgər yoxdur, o olmasa, briqadada iş pozular, – deyib.  

Bir sözlə, fikirləşdiyim kimi də oldu...  

Yazıq Tahir Tbilisidə məni intizarla göz - ləyəcək. 

Axı işi tutmazdan əvvəl  bir götür-qoy eləyərlər. Günah 

özündədir... 

Bu gün hava yaxşı idi.  

Uşaqlar artıq dördüncü gündür ki, yaxşı işləyir. 

Belə getsə, planı yerinə yetirə bilərik...  

Dyakiv Leçebniyə gəldi. Mənimlə gö - rüşüb:  

- Saat neçəyə kimi işləyəcəksiniz? – soruşdu.  

- 20:00-a qədər, – dedim. 

- Yeməyinizi bura gətizdirim, yoxsa “ras- xod” 

saxladım? – soruşdu. 

- “Rasxod” saxladın, – dedim. 
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Tikintidə nəzarət eləyən bir leytenant- dan da 

soruşdu:  

- Bunlar necə işləyir?  

Leytenant bizi əməlli-başlı təriflədi. Dyakiv  xaki 

rəngli “Villis”inə oturub, çox razı getdi. 

Axşam Telmanı, Stepanoviçi və Adili 

hauptvaxtdan buraxdılar. Telman it günündəy - di...  

Muxtar ona baxıb gülə-gülə: Ha! Ha! Ha! Cilalı iş 

ayrı şeydi! – deyib, yenə mənə göz vurdu. Sonra da 

üzünü tük basmış Telmanın qabağını kəsib hırıldaya - 

hırıldaya:  

Bu nə lüjümdü əəə... düşmüsən? – deyə-deyə 

marçıltıyla onu öpdü. 

 Bu faciəvi xülyalı uzunduraz öz ağdam-lısını 

satdığının sevincini yaşayırdı. Yaxşı de –yiblər: uzunun 

ağlı topuğunda olar. 
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05.11.1971, V gün. 

 

Düz iki il əvvəl bugünkü gün.  

5 noyabr 1969-cu il...  
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Komsomolumu Bərdə şəhər Hüsü Hacı-yev adına 

1 nömrəli orta məktəbin  həyətində qızlarla danışıb - 

gülən görüb, ona vurulduğum gündür.  

      Tələbə idim.  

Bərdəyə gəlmişdim. Kövrək-nostalji hisslərlə Xuramanla 

bir yerdə  oxuduğum məktəbimizi ziyarət edirdim... 

      Onu ilk dəfə o gün görəndə əvvəl Xuramana 

oxşatdım. Xuraman da pioner olanda beləydi. Sanki 

bunlar bir almanın iki üzüydü.  

O vaxt o, boğazına pioner qalstuku taxmışdı. 

Qıpqırmızı yanaqları, iri alma gözləri vardı.   

Qıpqırmızı pioner qalstukunda, qıpqır - mızı 

yanaqları ilə, sadə məktəbli formasında necə gözəl 

görünürdü!  

O məni görmürdü. Dayanıb heyrətlə ona tamaşa 

edirdim... 

O gün vuruldum ona! 

Artıq seçimimi etmişdim: Bu pioner qız, deyəsən 

mənim taleyimdi...  

Adilədən başlayıb Xuramandan keçən bu 

“məhəbbət dolu ömür yolum” bu pioner qızla da sona 

çatdı. Bu gün bizim yubiley günümüzdür. Cəmi iki il əvvəl 
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həyatda belə bir qız tanımırdım, indi isə bütün gələcək 

ömrümü bu qızla keçirəcəyəm!  

Allah bilir neçə il yaşayacağıq,ancaq onu bilirəm 

ki, mən həyatımı,  yerdə qalan öm- rümü bu qızla 

sürəcəyəm...  

Əsgər olduğumdan bu il,bu “yubiley gününü” 

başqa cür qeyd edə bilmirəm. Heç yəqin ki, gələn il də 

təmtəraqla yad eləyə bilməyəcəyəm.  

Ancaq 1973-cü ilin bu gününü Allah qoysa birlikdə 

qoşa keçirəcəyik...  

Onda qismət olsa Tahiri, əgər Adilə ilə ailə qursa 

Adiləni də bu “yubiley gününə” dəvət edəcəyəm... 

Ələkbər, Ədalət, Mürşüd, Turabxan dostluğu 

pozulduğundan, Ələkbər mənə yaxın- laşıb, yaltaqlana-

yaltaqlana:  

- Gəl Şahmar, Eldar, sən, mən söz ve- rib dostluq 

edəyin, – dedi.  

Yalandan gülümsünüb:  

- Yaxşı, – dedim.  

O, çox yaltaq, etibarsız oğlandı. Odur ki, sözlərinə 

çox əhəmiyyət verməyib, ondan aralandım.  
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... Bu gün işimiz yaxşı olmadı. Bizim briqadaya 

verilən yerlərin suvaq işlərini qur - tarmışdıq. Uşaqlara 

zibilləri təmizləməyi də tapşırdım. Zibil təmizləmək plana 

daxil deyildi. Birinci mərtəbənin dəhliz və otaqlarını uşaq - 

ların sayına görə hesablayıb böldüm. Uşaqlar həvəslə öz 

paylarına düşən yerləri təmiz - ləməyə başladı. Təmizlik 

işlərini görüb qurtaranda hələ yemək vaxtına xeyli   

qalmış - dı. Odur ki, uşaqlar təmizlənmiş geniş dəhlizdə 

deyib-gülməyə, zarafatlaşmağa, ağızla çalıb-oynamağa 

başladılar.  

Səs-küyə hardansa salyanlı Adil, ağca-bədili Nazı, 

filoloq Tofiq, Mamışev, Oqanesyan da gəlib çıxdılar. Vur - 

çatlasın başladı. Birdən Mamışev bəm səslə oxumağa 

başladı: 

 

O, bir qaranquş kimi qəlbimdə yuva qurdu.  Ağzım, dilim 

qurusun, dilim onu uçurdu...                                          

Qəbahətim böyükdür, ay ellər, dünən axşam, 

Billur kimi bir ürək, bir könül sındırmışam. 

 

        Tez filoloq Tofiq qışqırdı ki, qəbahətim böyükdür 

deyiləndə hamı bir ağızdan təkrar oxusun. Mamışev 

təzədən oxumağa başladı. Nəqarət yerini hamı birlikdə 
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oxuyanda Adil co - şub, “Bayatı-qacar” təsnifini lap zildən 

götürdü: 

 

Eşqin oduna qalannam, 

Yar başına dolannam, 

Əgər məndən ayrı gəzsən, 

Viran ollam, talannam. 

Hay salıram, oyanmır, 

Dərdə-qəmə boyanmır, 

Düşmüşük eşqin oduna 

Mən yanıram, o yanmır. 

Filoloq yenə işə qarışdı:  

- Sən ortada nəqarəti buraxdın, – dedi və əlavə 

elədi ki, birinci iki misradan sonra: 

 

          Yar gülü telə bağlar, 

          Kəməri belə  bağlar, 
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          Bülbül ötər, gül açar, 

          Var ol belə bağlar. 

 

Adil ikinci dəfə təkrar oxumaq əvəzinə “Zəmin-

xara” təsnifinə keçdi: 

 

 Gül üzlü yarım, nazlı nigarım, 

            Vurğunam sənə, ey şux baharım. 

            Al yanağın dərdimə dərmandır, yar, 

            Könlüm evi hicrinlə virandır, yar.     

 

Qəflətən ağcabədili pəltək Nazı şirin diliylə 

pəsdən: 

 

Səba, məndən söylə o gülüzayə, 

Bülbül Gülüstanə gəlsin, gəlməsin? 
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Hamı bir ağızdan qışqırdı: 

          -Gəlsin! Gəlsin!  

          Nazı cuşa gəlib davam elədi: 

 

Bu hicyan düşkünü, illəy xəstəsi, 

Qapını döyməyə gəlsin, gəlməsin? 

 

Hamı yenə bir ağızdan:  

-Gəlsin! Gəlsin! Gəlsin, – deyib çığı - rışırdılar. 

Elə bu vaxt Turabxan papağının dalın qaldırıb 

oynamağa başladı. Adil içi boş palçıq vedrəsinin arxasına 

döyə-döyə ağzında oyun havasını dəqiq ritmlə tutmağa 

başladı. Yerdə qalan uşaqlar əl çalır, fit verir, ayaqlarını 

yerə döyür və “ay can, ay can” deyib qışqırır, oxuyub-

oynayanlara ruh verirdilər... 

Göy dodaqlı, uzun Ədalət şabalıdı göz- lərini 

yumub, təzə suvaq çəkilmiş divara söy- kənərək, sol əlini 

qarnının üstünə qoyub, sağ əli ilə yavaş-yavaş sinəsinə 

döyəcləyirdi, o da öz ritmində idi... 
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Altına taxta yeşik qoyub yerdən bardaş-qurma 

oturan Mürşüd, kobud iri əlləriylə dizlərinə bərkdən-

bərkdən döyüb, deyilənləri öz-özünə təkrar eləyirdi... 

Cılız bədənli, balacaboy filoloq ortaya çıxıb, 

saçının qabaq hissəsi tökülüb seyrəlmiş daz başını dik, 

şairanə vəziyyətdə tutaraq drijorluq eləməyə başladı... 

Bu vaxt mən ortaya çıxıb asta, lap pıçıltıya bənzər 

bir səslə, Hüseyn Hüseynza- dədən bir şeir parçası 

söylədim: 

 

  

 

 

 

 

Çiçək min-min, yarpaq min-min, biz iki. 

Torpaq sərin, üfüq geniş, göy təmiz. 

Bir sən idin, bir mən idim, bir də ki, 

Ayna suda cilvələnən kölgəmiz. 
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Pıçıldadıq, xəbər tutdu göy çəmən, 

Nərgizlər də salamladı bu eşqi. 

           İndən belə nə gizlədək günəşdən, 

           Pıçıldadıq “ay” hamısını eşitdi. 

 

Pəltək Nazı şirin diliylə bir də qışqırdı: 

 

           Səba, söylə məndən gül üzlü yayə 

 Bu baş o meydanə gəlsin, gəlməsin? 

 

Hamı yenə qışqırdı:  

- Gəlsin! Gəlsin! Gəlsin! 

Nəsil - kökü əvvəl Gəncəli, sonra Yeli –zavetpollu 

indi də Kirovabadlı olmuş Mamışev, yenidən ortaya çıxıb 

ətli, qırışlı qırmızı sifəti tərpənə-tərpənə oxumağa başladı: 
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          Gəncədən gəlirəm, yüküm çiçəkdir, 

          Gəncənin gülləri ləçək-ləçəkdir, 

          Gəncədə bir qız var, adı Çiçəkdir, 

          Quşlara sən uçma, mən uçum deyir. 

 

          Filoloq  əsl  dirijorlar kimi tez hamıya birlikdə 

oxumağı işarə eləyib:  

 

 

          Ay deyir, vay deyir, günəşə sən   çıxma,          

Mən çıxım deyir. 

 

Hamı əsgərliyin qayğılarını, qabarlı əllərini, əsəbi 

sinirlərini, kini-küdurətini unudub, fərəhlə gülüb - 

oynayırdı.  

Uzun Ədalətin göy dodaqlarını sıxıb, sinə vurması 

məni duyğulandırdı. Mən də onu ovutmaq üçün elə 

oturduğum taxta kazyolun üstündən Müşfiqin şerini sakit-

sakit deməyə başladım: 
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     Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,  

     O bağa köçəydiniz. 

     Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq 

     Sizə qonşu olaydıq. 

     Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez    görəydim,  

     Qələmə söz verəydim. 

     Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni  

     ilham 

     Yazaydım səhər-axşam. 

     Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi? 

     Söylə ürəyincəmi? 

 

Starşina Bandısik çığıra-çığıra içəri girdi:  

- “Çto za şum, yop tvoy mat...” – deyib, - 

“stroitsya” – qışqırdı və mənə mülayim səslə Bryusov səni 

çağırır, – dedi. 
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Poeziya saatımız nəğmə çələngimiz bax beləcə 

sona çatdı. 

Yeməkdən sonra uşaqlar hamama get- di,mən 

qalıb Bryusovla görüşdüm.  

- Bu ay işə yaxşı başlamısınız, – dedi, - sən iki 

gündən sonra çiyinlərinə iki liçka taxacaqsan! – deyib, 

əlavə də elədi ki, paqonlarını tikə bilərsən! 

Sevincimin həddi-hüdudu yoxuydu. An- caq 

qəlbimin dərinliyində nəsə bir niga - rançılıq da vardı: 

Bəlkə alınmadı? Odur ki, hələlik tələsib nə liçkaları tikdim, 

nə də bu barədə heç kimə məktub yazıb bildirmədim... 

Dəlləkxanada dəllək arvada saçımı düzəltdirdim. 

Yaxşı formadaydım. Özümü quş kimi hiss eləyirdim... 

Ancaq hara uçacaqdım? Xəstəliyimdən əsər - əlamət 

qalmamışdı. Ha - mamda çimib, komsomoluma məktub 

yazmaq üçün kazarmaya tələsirdim. 

Bugünkü “iki illik” yubileyimiz yaxşı gün kimi 

xatirəmdə qaldı. Gecə onun fotoşəkli ilə yatdım...  

Yatmazdan əvvəl nə vaxtsa oxuduğum bir 

ibratamiz kəlam  yadıma düşmüşdü. Pifa- qora məftun 

olmuş gözəl bir qadın ondan soruşur: - Oğlum olsa necə 

tərbiyə edim? Pifaqor deyir: - Ədalətli ölkədə doğulsa 

bəsdir! 
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06.11.1971, VI gün. 

 Bu gün kazarmada əsl bayram əhval-ruhiyyəsi 

hökm sürürdü. Uşaqlar remenlərində on birinci deşiyi 

açırdılar. Bu gün on bir ayımız tamam olurdu! Sabahdan 

ilk ilin son ayının hərbi xidməti başlayacaqdı! 

Allah uğurlu eləsin! Bircə əsgərliyi qurtarsaydıq... 

Bu gün iş günortaya qədər olmalıydı. 

Uşaqlara dedim ki, işləməyin, yalandan dümələnib 

elə iş yerində istirahət eləyin. Özüm budkaya girib, 

məktub yazmağa başladım. 
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Qardaşım Xəqaniyə, bacım Yeganəyə, Tahirə, 

Aydına məktub yazdım, Sevastopoldan İmandan aldığım 

məktubun cavabını da yazıb hazırladım... 

Saat 11:30 idi. 

İş icraçısı Spitski ilə Ostayev məni çağırtdırıb dedi 

ki, rastvor qalıb quruyur, işlətmək lazımdır, rastvor 

qurtarmayınca heç yana getməyəcəksiniz. 

Vəziyyət gərginləşdi, heç işləmək həvə - simiz 

yoxuydu. Rastvor isə başqa briqa- dalardan qalmışdı. 

Naəlac qalıb, bir baçok rastvoru göstərib uşaqlara 

tapşırdım ki, bunu hökmən işlətmək lazımdır. 

Birləşib bu bir baçok  rastvorla beş “otkos” 

düzəltdik. Yaxşı da alındı. Sonra uşaq- ları yeməyə 

apardım. Biz yeməyə gedəndə polkovnik Arnaut 

işlədiyimiz Leçebni korpusa gəldi. “Otkoslara” baxıb bir 

söz demədi. 

Yeməkdən sonra starşina Bandısik gəl- di ki, 

Slivin zəng vurub, işə çıxmalısınız. Üzü-mü bozardıb 

dedim:  

- Kimin rastvoru qalıbsa, qoy canları  çıxsın, 

zəhmət çəkib özləri də gedib işlətsinlər. Biz 

işləməyəcəyik, arxayın ola bilərsən.  
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Bandısik gördü ki, mən düz danışıram, həm də 

qətiyyətimi hiss edib, xəcalətlə gülüm- sədi: 

- Özün bil,– dedi...  

Sonra da göz vurub, ciddi görkəmlə rəs- mi 

şəkildə əlavə elədi ki, bir manatını qay - taracağam, bazar 

günü 10:00-da kazarmada olarsan!  

Çest verib:  

- Yest, – dedim. 

Lopatnikovla mənim briqadamın kartof soymaq 

növbəsi idi. Hər iki briqadaya məni “starşı” təyin elədilər. 

Bütün işləri düzgün təşkil elədim. 825 kq. kartof alıb, 

adam sayına görə ruslarla öz uşaqlarımız arasında 

ədalətlə böldüm... 

Onlar işə başlayanda mən kazarmaya qayıdıb, 

paltarlı yerimə uzanıb yatdım. Axı bu gecə 

Sarıkirpikligildə olmalıydım, istirahət etmək lazımıydı... 

... Şahmar məni oyatdı ki, cəmi bir setka kartof 

qalıb, heç kim soymur. Tez qalxıb ora getdim. Yarısını 

rusların, yarısını da özümü - zünkülərin qabağına tökdüm:  

- Utanmırsınız 805 kiloqramı soyub, 20 kiloqramın 

üstündə höcətləşirsiniz?.. 
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Nə ruslar, nə də bizimkilər bir söz de - mədi. 

Uşaqların hamısının ipini yaxşı əlimə yığmışam. Hamı 

sözsüz mənə qulaq asır, mə - ni eşidir... 

Bu gün vaxtıyla ibtidai sinifdə bir yerdə 

oxuduğumuz, qonşu küçədə yaşayan Nəcəf-dən bir 

məktub almışdım, açıb oxudum. Bəxtə- vər yazıb ki, 

sonuncu məktubudur, artıq üç-beş günə əsgərliyini 

bitirir... 

Axşam klubda nədənsə kino vermədilər. 

Sabahkı təntənəli yığıncağa görə möh- kəm 

hazırlıq işləri gedirdi... 

Bu gün mən sıravi əsgərəm. Sabah bu vaxt Allah 

qoysa, kiçik serjant ola bilərəm! Telman, Balaca, paxıl 

Sahib Əkbərov bu xəbəri eşidəndə paxıllıqdan için-için 

yanacaq, dərddən qovrulacaqlar.Ən çox sevinən isə 

Tahir, Bərdədəki ailəmiz, xüsusilə qardaşım Rafiq və 

atam olacaq! 

Komsomolum isə hələ yaxşı dərk eləyə bilməz 

kiçik serjant nədir, ya sıravi əsgər olmaq... 

Gecənin yarısı qəbristanlığın lap orta- sıyla Alla 

Puqaçovanın oxuduğu mahnını zümzümə edə-edə, 

kabuslardan qorxmadan, ruhları yada salmadan 

irəliləyirdim: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

            

           Millionı, millionı, million alıx roz 

İz okna, iz okna, iz okna vidiş tı 

Kto vlyublon, kto vlyublon, kto vlyublon 

İx v seryoz... 

 

Sarıkirpiklinin azca aralı qoyduğu qapını 

açıb,ensiz dəhlizə girəndə,sakitcə, Azərbaycan dilində – 

o, çox vaxt mənimlə rus dilində danışardı:  

- Qapının arxasını bağla, – dedi.  

O, artıq soyunub hamama girmişdi. Ancaq 

soyunub-geyinmə otağından tez-tez çıxıb boylanır 

gəlməyimi gözləyirmiş...  

– Yaxşı, baş üstə, – sonra da, - yest – deyib, 

qapının arxasını bir neçə yerdən bağla-dım.  

Kefim kök idi... 

Özünün dediyinə görə vannada suya  məhlullar 

tökmüşdü. Dəniz qumundan tutmuş, ətirli mayelərlə, 

şampunlu köpük qarışığı için-də məni qucaqladı. 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

 Yenə Nefertiti, konyak, çiyələkli çay, özünün 

qadın orqanizminin xüsusi qoxusu və saçlarının ətri bir-

birinə qarışmışdı. 

Həzin musiqi səslənirdi... 

Sarıkirpiklinin:  

- Bəlkə də bu gecəmiz son gecə oldu, – deməsiylə 

onu bağrıma basıb, gözlərindən, qulaqlarından, üzündən, 

saçlarından dönə-dö - nə doymadan öpürdüm. Onun arıq 

canını, azca böyümüş döşlərini həsrətlə özümə sıxır, bu 

şirin nağılın qurtaracağına heç cürə inana bilmirdim. Elə 

bilirdim o, məni sınağa çəkir, o  heç yana gedə bilməz! 

Bu inam məndə nədəniydi, heç özüm də 

bilmirdim. Ancaq onu bilirdim ki, Sarıya elə öyrəşmişəm, 

elə bağlanmışam ki, o olmasa həyatımda, nəsə çatmaz. 

Sarı və Məhbubə xala mənim həya- tımda açılmış 

yeni cığırlar idi. Sanki havasız, susuz yaşamağın 

mümkün olmadığı kimi on - larsız da yaşamaq olmazdı. 

Komsomolum isə... O, bütöv mənim ru - hum, 

gələcək ömrüm idi! 

Sarıkirpiklim o gecə səhərə qədər:  

- Bəlkə də sonuncudur!? – deyə deyə,məni 

yatmağa qoymadı... 
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07.11.1971, Bazar günü. 

Səhər sübh tezdən taksi məni qəbristanlıq 

yolunun qurtaracağında düşürən-də dumandan göz-gözü 

görmürdü. Üç metr qabağı aydın seçmək mümkün deyildi. 

Ancaq hər halda səhər açılmışdı.  

Artıq rus, ukraynalı məzarlarından, qəbirlərdən, 

kabuslardan, ölənlərin ruhundan     qorxmurdum... 

...Avqust ayının doqquzundan səbirsiz- liklə 

gözlədiyim gün gəlib yetişmişdi. Artıq bir neçə saatdan 

sonra təntənəli bayram yığıncağında mənə kiçik serjant 

rütbəsi verilməliydi. 

Son saatların son dəqiqələrində necə həyəcan 

keçirəcəyimi təsəvvürümə gətirib se - vinir, 

qanadlanırdım. 

Gözlədiyim bu gün üçün hər bir itin-kü - çüyün, 

əclafın sözünü götürmüş, gül kimi rahat işimi atmışdım. 

Kim Rodkin kimi yaxşı insandan ayrılar-dı? 

Heç bir erməni, ya çeçen, gürcü, osetin tikintidə 

briqadir, ya briqadada fəhləlik etmir, hamısı “odinoçka”da 

işləyirdi. 
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Mən isə bəlkə də odinoçkalığı könüllü surətdə bu 

əzablı işə dəyişən ilk qurban, namuslu patriot idim!  

Əgər bizim bu hökumətdə hər şey de –mokratik 

olsa, mənim bu hünərimə bəlkə də “Sosialist əməyi 

qəhrəmanı”, ya “Əmək şöhrəti” ordeni düşərdi. Mənim 

kimi Sovet İttifaqı adlanan nəhəng bir dövlətə canla, 

başla, ürəklə fəhləlik eləyən, can yandıran çox az 

vətəndaş tapılardı. Bu fikirlərlə qəbristanlıq- dan çıxdım.           

Kazarmada yenicə bənd almışdım ki, Bandısikin 

gur səsi eşidildi:  

- “Stroitsya!” 

Bəli, yəqin kluba gedirik... 

Bu da həsrətlə gözlədiyim gün. 

Bu günü bir də Allah qoysa, bir ildən sonra 

həyəcanla gözləyəcəyəm. Onda da Bandısik gur səsiylə 

qışqıracaq:  

“- Babayev hazırlaş, “dembl”ə gedir- sən!!! “ 

Bu sözləri, keçirdiyim hissləri bəlkə də oxucuların 

çoxu dərindən hiss eləyib yaşaya bilməz. Bu sözlərin 

ecazkar,nağıl dolu canı var. Mənim kimi bunu yaşayıb, 

min bir əzabı çəkib sona çatanlar bilər... 

Sən demə hələ elə-belə “proverka” imiş. 
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“Məişət otağında Aydın Verdiyev məni kənara 

çəkib dedi:  

- Kuruskanov deyir, Babayevə yefreytor 

verəcəklər!  

Mən bu sözdən məəttəl qalsam da, özümü ələ alıb 

başa düşürdüm ki, Aydın Ver - diyev də məni 

istəməyənlərdəndir, bu sözləri yandığından, 

cındırlığından deyir, ürəyimi bu –landırmaq istəyir, odur 

ki:  

- Mən tək liçka gəzdirənlərdən deyi - ləm! 

Ağcabədili Naziki,ağdamlı Balacanı, Telmanı,Lopatnikovu 

mənimlə səhv salma!  

O, üzümə baxa-baxa qaldı... 

10:00-da Moskvada 07 noyabr 1971-ci il 

nümayişinin təntənəli açılışı oldu. 

 Marşall Qreçko üstüaçıq maşınla Kremlin, Lenin 

movzeleyinin qarşısında göründü. Kimsə ona general 

formasında fara- ğat vəziyyətində hərbi qaydada məruzə 

elədi. 

İlahi, nə qəribə idi!  

Nə böyük, nə qüdrətli Vətənimiz varmış! 
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Heyrətdən tüklərim qabardı...Qasanov, Qladkov, 

Bryukov, Dyakiv, Qreşnoy da gəldilər. Hamısı bayram 

libasında idi. Hər şey necə gözəl görünürdü! Hamı 

bayram libasında həyəcanla nümayişə baxırdı.  

Moskvanın küçələri necə izdihamlı, necə 

möhtəşəmdi! Biz nə böyük dövlətin əsgərləriyik!  

Marşal Qreçko necə inamla irəliləyirdi...  

...Bütün qarnizonun zabit və əsgər heyəti 

meydana toplandı. Lap öndə gedirdim. Podpolkovnik 

Qasanov, general Qordiyenkoya məruzə elədi. Sonra 

bütün qarnizon düz klu- bun qarşısına qədər “stroyevoy” 

getdi. “Raz, raz, raz... raz, dva, tri... şii-ree noo-qii!” 

Bryusov bizim ikinci rotaya ucadan, bütün ruhuyla, 

səsiylə necə qıpqırmızı qızarıb komanda verirdi! Cərgənin 

qabağında Boyko, Bryukov, starşina Bandısik, 

Kuruskanov, bütün serjant heyəti necə ürəklə, nizam-

intizamla, məsuliyyətlə təpik vururdu! Bütün qarnizon 

paradnı formadaydı! Sanki,rastvor,beton,kərpic daşıyan 

biz deyildik... 

Nə möhtəşəm idi! 

Nəhayət vaxt yetişdi 

Klubda SSRİ-nin təntənəli himni çalındı. 
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Yığıncaq açıq elan olundu. 

Himn çalınanda gözlərim doldu. 

Çəkdiyim əzab-əziyyətlərə görə fəxr edib, qürur 

duyurdum. Fikirləşirdim ki, biz də Vətənə belə xidmət 

göstərir,belə kömək eləyirik. Nə fərqi var?  

Tank sürmürük, təyyarə ilə göylərdə uçmuruq, 

okeanların dibində sualtı gizli döyüş gəmiləri ilə hansısa 

düşmən bir ölkənin gəmilərini güdmürüksə də, yəqin 

bizim də işimiz bu dövlətə elə belə lazımdır.  

Vətəni qoruyan elə təkcə Turabxan, Telman, 

Stepanoviç, Andronik Ambartsumyan Oqanesyan deyil 

ki...  

Yığıncaq çox təntənəli sürətdə açıldı. 

Kluba dörd tərəfdən əllərində gül-çiçək dəstələri 

tutmuş pionerlər daxil oldu. Hamısı da boynuna qırmızı 

qalstuk bağlamışdı. Bu an orkestr çalmağa başladı. 

Zalın müxtəlif yerlərindən döşlərinin üstündə 

komsomol nişanı olan komsomolçular qışqıra-qışqıra 

bərkdən Vətən, əsgər haqqında şeirlər söyləməyə 

başladılar. 

Necə təsirləndimsə  başımın tükləri qa - bardı... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Xuramanla orta məktəbin son zənginə birgə qulaq 

asanda, ali məktəbə daxil olunanların siyahısı oxunanda 

keçirdiyim tanış hissləri, çəkdiyim intizarı indi də 

yaşayırdım... 

...Mayor Bryukov “kiçik serjant” rütbəsi alanların 

siyahısını oxuyurdu:  

- “Babayev Tofik Ali oqlı!”  

Bəli ilk oxunan mənim adım oldu. Otur- duğum 

yerdə Şahmar, Mürşüd, Nadir,Qəh - rəman, Nazim, 

Oqanesyan hərəsi bir tərəfdən üstümə tökülüşüb məni 

təbrik edəndə elə bəx - təvər idim! 

Əzablı, uzun on bir ayın bəhrəsini görüb,sevincini 

yaşayırdım!Bu aldığım rütbənin şirinliyi də elə buna görə 

idi... 

Sonda konsert başladı. 

Bütün gecəni yatmamışdım. Sarıkir - piklinin od 

kimi qucağında səhərə qədər bütün olan-qalan enerjimi 

də itirmişdim. Bu iclas, yığıncaq da son stresslərimi 

tamam canımdan çıxartdığından yuxum qaçmışdı... 

Biyakın, starşina Bandısikin, Komarın, dördüncü 

rotadakı kiçik leytenantın xanımları və Zina xanım yaxşı 

mahnılar oxudular... 
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Onlar oxuduqca ruhum təzələnir, şirin xəyalların 

içərisində qanadlanırdım. İndi artıq ürəklə  ilk 

müvəffəqiyyətim haqqında məktub - larla xəbər verə, bu 

iki liçkaları paqonlarıma tikə bilərdim! 

Azərbaycanlı uşaqların arasında bu rüt - bəni alan 

ilk əsgər mən oldum. 

Necə qürur  duyurdum! 

Oxumaq növbəsi Qalina Komara çatanda bütün 

zal onu sürəkli alqışlarla qarşı- ladı. Qalina gözəl, 

məlahətli səsiylə oxuyur- du. O həm də yaraşıqlı qadın 

idi. Gözəl də geyinmişdi. Onun geyimi, gözəlliyi, sehrli 

səsi və gözəl, kübar, xanım kimi davranışı, oxuma- sı 

məni heyran eləmişdi... 

Qalina ilə Komar bir-birlərinə çox yara - şırdılar. 

Konsertdən sonra onlar birlikdə gedən - də mən 

arxadan baxırdım. Komar kolyaskada körpə uşağını 

sürür, Qalina göy rəngli uzun zərli paltarında qoluna girib 

ona sığınmışdı! 

Hər ikisi cavan və çox gözəl idi. Onlar xoşbəxtliyi 

yaşayırdı. Həsrətlə onların arxa - sınca bir xeyli baxıb:  

- Kaş mənim də komsomolumla belə bəxtəvər 

ailəm, kolyaskada körpəmi sürən günüm olaydı! – öz-

özümə düşündüm... 
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Bizi yeməyə apardılar. 

Yeməkxanada yenə aş, qarpız, turşu, bir sözlə 

bayram süfrəsi açmışdılar. Qarpızdan başqa heç nə 

yeməli deyildi. Qarpızı yeyib, ka- zarmaya qayıtdım. 

Uşaqlar kinoya getdi. Soyunub yerimə uzandım. 

Artıq yuxu məni öldürürdü... 

Axşam yeməyinə az qalmış məni yu – xudan 

Pervomaysk-2 ünvanında, qonşu 43074 “q” hərbi hissədə 

qulluq edən bərdəli  mesxeti türkü Şükür, onunla bir 

rotada hərbi xidmət edən stadiondakı remen davasının 

səbəbkarı Bərdənin Zümürxan kəndindən olan Dilzbərov 

Sabir, Mamışev və Filoloq oyatdılar. Elə dərin yuxuya 

getmişdim, onlar məni oyatmasaydılar, bəlkə də səhərə 

qədər yatardım.  

Hərəsi bir tərəfdən məni təbrik eləyib, çarpayımın 

ətrafındakı çarpayılarda otur- dular. Xeyli danışıb güldük. 

Onlar həqiqətən mənim serjant rütbəsi almağıma ürəkdən 

sevinirdilər... 

Şükür dedi ki, erməni Tumanyan söz yayırmış ki, 

Babayev serjantlığı satqınlıqla, pulla alıb. Mən də onun 

ağzından vurdum...  

- Bu ermənilər ömür boyu belə yaşa - yıblar dəə, – 

Mamışev dedi.  
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Mən əlavə elədim ki, aralarında Oqa - nesyan kimi 

“əl erməniləri” də var, belələri yax- şı olur. Filoloq Tofiq 

başladı ki, öz içimizdəki azərbaycanlıların da çoxu 

ermənilərdən pisdir. 

Telmandan, Balacadan, Dilqəmdənsə elə Alik kimi 

erməni yaxşıdır. Söhbət eləyə-elə- yə, deyib gülə-gülə 

yeməkxanaya getdik...  

Axşam yeməyindən sonra yenə hamı ki- noya 

getdi. 

Gəlib lenkomnatada oturub məktub yazmağa 

başladım. Atama, Tahirə, Arifə, qar - daşım Rafiqə serjant 

rütbəsi aldığımı yazdım. Çoxdandır Əlövsətdən məktub 

almırdım. Ona da məktub yazdım. Bəlkə məndən inciyib?  

Gecə kazarmaya xəbər yayıldı ki, Kamil Əliquliyevi 

okruqun dəlixanasından gətiriblər. O ağcaqanad, milçək 

qovub tutandan yoxa çıxmışdı. Atası Bakıdan gəlmişdi ki, 

oğlunu komissavat eləyib aparsın, görünür rüşvət 

verməyib... 

Yəqin hospitalın, dəlixananın həkimləri çox 

gözləyib, bir şey çıxmadığını görüb onu dəlixanadan 

çıxardıblar. Kamil yalandan ağcaqanad qova-qova on bir 

ay hərbi xidmətini dəlixanada başa vurub, indi isə ağıllı 

çıxıb gəl - 

mişdi! 
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Rusu aldatmaq olar? 

Rüşvət  verməsən, heç kim öz həqiqi dəlisini də 

evindən çıxardıb dəlixanaya apara bilməzdi. Ancaq 

pulunu ver, ağıllı oğlunu “dəlilik” kağızı ilə saldır 

dəlixanaya, bax, bu mümkündür. Və ya ağıllı oğluna 

dəlilik kağızı yazdır, hərbi xidmətdən saxlat. 

Bu işin bircə pis tərəfi var: Hərbi biletə “dəlilik” 

haqqında qeyd yazılır. Mülkü vaxtı isə dəliləri böyük 

vəzifələrə götürmürlər. Ancaq karlı rüşvət versən o da 

mümkündür... 

Dedilər ki, sarı Kamili səhər kazarmaya gə- 

tirəcəklər. Hamımız bu xəbəri eşidib, maraqla onun 

gəlişini gözləyirdik. Görək yalandan o, yenə öz-özünə 

ağcaqanad, milçək qovacaq? 

Axşam proverkasında ilk dəfə mənim adım 

çəkiləndə: - kiçik serjant Babayev -dedilər. 

Elə qürurlandım ki! 

Lenkomnatada oturub, bizimlə hərbi xidməti 

birlikdə keçirən, ikinci rotanın azərbay - 

canlı olmayan əsgərlərinin mülkü ünvanlarını gündəliyimə 

köçürdüm: 
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1. İvanyuşenko – Ukr. SSR, Zaparoje şəhəri, 

Kalinin küçəsi, ev 37. 

2. Ardjimanov Sardal Qurban oğlu – Qırğızıstan 

SSR, Oş şəhəri, Sverdlov küç.12. 

3. Nazarov Serqey Maratoviç – Moskva V – 333, 

Universitet pr. № 6 korpus 4 mənzil 96. 

4. Stepanoviç Mixail Dimitriyeviç –Oryol şəhəri, 

Karaqevskiy pr., ev 18, mənzil 55. 

5. Şaripov Rəşid Mamatoviç – Qırğızıstan SSR, Oş 

vilayəti. Oş şəhəri, 1-ci Karasuvskaya küçəsi, ev 

85. 

6. Dorofeyev Vladimir Mixayloviç – Donetsk 

vilayəti, Jdanov şəhəri -9, Voloqayevskaya 56. 

7. Qrinko Yuri Federoviç – Odessa, Perskonskoy 

pobedı küçəsi ev 18, mənzil 20.  

8. Titarenko Valeri – Kiyev 151, pr. Vozduxanlavat 

52, mənzil 135. 

9. Ambartsumyan Andranik – Yerevan, pr. 

Ordjanikidze 109, mənzil 4. 

10. Samvel Stepanyan – Yerevan, Telman küçəsi, 
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ev 13, mənzil 19. 

11. Valeri Mkrıtıçyan – Yerevan – 6, 9 may küçəsi, 

ev 17. 

12. Vartan Nersosyan – Yerevan, Araqatsa küçəsi, 

ev 2. 

13. Milonyan Mixail – Yerevan – 14, Tiqranyan 

küçəsi 11. 
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08.11.1971, I gün. 

 

Səhər “XB”-mi yuyub, ocaqxanada isti boruların 

üstünə sərib qurumağa qoydum. Əc - laf Səbuhi söz verib 

yudurtmamışdı. Səbuhi yaxşı oğlandı, ancaq savadsız və 

çox yalançı- dı. 

Kinoya getdik. Darıxırdım, yarımçıq çıx- dım.  
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Yerimə uzanıb, Vahidin qəzəllərini oxu - mağa 

başladım. Sonra yuxulayıb yatdım.  

Yemək vaxtı gün növbətçisi məni oyat- dı. 

Sarıkirpiklinin yanındakı yorğunluğum tam canımdan 

çıxmışdı. Özümü gümrah, “top” kimi hiss edirdim. 

Yeməkdən sonra poçtalyon poçtu gəti- rəndə üç 

məktub aldım. Atamdan, qardaşlarım Vidadi və 

Xəqanidən. Məktubları açıb oxudum. Yenə bağlama və 

içərisində də 25 manat pul göndəriblər. Yəqin ki yaxın 

günlərdə alaram. 

Vidadi komsomolumdan heç nə yazma- mışdı... 

Onlara cavab yazıb, mağazadan sarı rəngli liçka 

materialı alıb gətirdim. Formaları –mın hamısının 

paqonlarına kiçik serjant rütbə-sini bildirən bu liçkaları 

tikdim. Paqonlarında kiçik serjant rütbəsi olan formanı ilk 

dəfə əy - nimə geyinib güzgüdə özümə baxanda saat 

19:10 idi... 

Elə yaraşıqlı, elə gözəl görünürdüm! 

Səhər yuduğum “XB”-ni də ocaqxana- dan 

götürdüm, ütüləyib, boynuna ağ, paqonla- rına isə kiçik 

serjant liçkalarını tikdim. “XB”-ni də geyinib güzgüdə 

özümə baxdım. Rütbəni bildirən sarı liçkalara baxanda 

ləzzət alırdım! 
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Axşam kinoya kiçik serjant paqonları ilə getdim. 

Şükür Aslanov da öz rotalarının üç nəfər əsgəri ilə 

gəlmişdi. Onunla gələn Nazim Mamedov da Bərdənin 

Mustafalılar kəndin- dən idi. Görüşüb yanaşı oturduq. 

Filmə baxan- da bizim balacaboy erməni Samvel 

Stepanyan ilə mesxeti türkü Şükür Aslanov ağızlaşdılar. 

Kinodan çıxanda baxdıq ki, bütün rotalardan olan 

ermənilər bir yerə toplaşıb. Çəkişmə, itələşmə, söyüşmə 

başlandı. Qəflətən tullanıb erməni Valeri Mkrtıçyan 

Şükürü vurdu. Bu gözlənilmədən bir anda baş verdi. 

Şükür ona tərəf cumanda zabitlər tökülüşdü. Elə 

bil hər şey əvvəldən planlaş - dırılmışdı.  

Dava yarımçıq qaldı. İlk serjant pal - tarımı 

geyinməyim də belə yadda qaldı. Söz verdik ki, 

ermənilərin payını verərik... 

Onore De Balzakın “Qorio ata” kitabını oxuyuram. 

Əsəri işləyib sona yaxınlaşanda, Balzak özü yazanda ki, 

Qorio ata öldü... Parisdə gecəyarı kirayə qaldığı evin 

qapısı ağzına çıxıb hönkürtüylə ağlayır... 

Təsadüfən bunu bir tanışı küçədən ke –  

çəndə görür Balzakdan niyə ağladığının səbə-  bini 

soruşur və yenidən hönkürür. 

           Qorio ata öldü! – cavabını verir – bu olayı “ön 

sözdə” oxuyanda çox təsirləndim... 
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09.11.1971, II gün. 

 

Qreşnoy səhər siyasi informasiyada məni çıxış 

eləmək üçün qaldırdı.  

Bayram günlərində ciddi nizam - intizam 

pozuntusuna yol vermədiyimizdən söhbət açdım. 
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Pitomets, Trofimov, Fomenko, Tulupov, Bezverxi hərdən 

mənə söz atırdılar. Çıxışımı saxlayıb onların cavabını 

verdim. Leytenant məni sakitləşdirdi. Bizim uşaqlar da 

onlara elə öz dilimizdə pis sözlər deyib, söyüş də söydü –

lər... 

Bu gün Leçebni korpusda işimiz pis keçmədi. 

Ancaq yaman kövrəlmiş, pis olmuşdum. Hamı 

danışırdı ki, Moskvadan əmr gəlib, Bez -lepkinin vəzifəsini 

böyüdüblər, bir-iki günə çıxıb gedir. 

Lap ağlamaq istəyirdim. 

Sarıkirpiklim gedəcək... 

Məhbubə xala, komsomolum kimi Sarı - kirpikli də 

yanımda olmayacaq. Onun hama - mına, yatağına, isti 

qucağına elə isinmiş, elə bağlanmışdım ki... 

Bryusov təntənəli yığıncaqdan sonra təkrar 

Odessaya qayıtmışdı. Bu gün  Kaşeyevlə Odessadan 

gəldilər. Qaralmışdılar.  Odessanın iqlimi də Bakının iqlimi 

kimiydi. Orada noyabr ayı olsa da hərdən gün adamı 

yandırırdı.  Görünür günün altında, açıq hava- da çox 

olublar. Yorğun görünürdülər...  

Poçt gələndə pul köçürmələrinin içəri -sində adımı 

oxudum, dayım Sabir 25 manat pul göndərib, bu pul düz 
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bir aya gəlib çıxıb. Pulu alıb, Eldara, Şahmara və 

Ələkbərə, hərə - sinə bir manat verdim.  

Şostak demblə getdi! 

Yolda məni qucaqlayıb vidalaşanda az qaldım 

ağlayam... 

Salaqaları “Şestoy”a işə göndərdilər.  

Neftçi Paxtakora 0:2 hesabıyla uduzdu. 

Yanıb yaxıldım! 
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10.11.1971, III gün. 

 

Səhər-səhər Şükür öz rotalarından olan  beş-altı 

azərbaycanlı əsgər dostuyla bizim rotaya gəlmişdi. 

Nə qədər elədilər, ermənilər kazar - madan çölə 

çıxmadı. Bizim uşaqlar onlara yaxınlaşan kimi Boykonu, 
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Bryusovu çağıra - caqları ilə hədələyirdilər. Şükürü başa 

saldım ki tələsmə, biz də fənd işlədib, onları başqa cür 

tələyə salıb döyərik. 

Məsələ qaldı bazar gününə. İstirahət günü asudə 

vaxtı, yenə qəfil hücum... Hamı - mız razılaşdıq.  

Şükür qəflətən kazarmanın içərisinə girib, çəkinib 

qorxmadan, nümayişkəranə su -rətdə rus dilində bütün 

ermənilərə o ki var söy- dü. Ermənilərdən heç kim 

dillənmədi. Ürəyini boşaldandan sonra Şükürün kiçik 

dəstəsi çıxıb getdi... 

Bryusov mənə dedi ki, sabaha 4 nəfər hazırla, “27 

nömrəli evə” gedəcəklər. Özün isə yerdə qalan uşaqlarla 

Leçebni korpusa gedərsən. 

Bu gün uşaqlar yaxşı işlədilər. Tu - rabxana, 

Mamedə, Ələkbərə və Çingizə dedim ki, sabah “27 

nömrəli evə” getsinlər. Mürşüdlə Ədalət də getmək 

istədiklərini bildirdilər, sərt şəkildə dedim:  

- Yox, olmaz, ayırdığım 4 nəfər gedə -cək!  

... Günortadan sonra at sifət İlyası “BAM”-a 

göndərdim. Mürşüd də naryadda qaldı. Qalan uşaqlarla  

işə qayıtdıq. 
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İş yerində başqa rotadan gələn 83 kq. çəkisi olan 

erməni Paranyan mənə sataşmağa başladı, məni oyan-

buyana itələyib güləşmək istədiyini bildirdi. 

 Güləşəsi olduq. 

Bütün azərbaycanlılar və ermənilər yı - ğışıb bizə 

baxmağa gəldi. Onun çəkisi mənin - kindən az qala iki 

dəfə ağır idi. Qara tüklü, enli çənəsi vardı. Çox 

süpürləşəndən sonra fürsət tapıb, onu fəndə saldım. İki 

qollarını qoltuq - larımın altına salıb, öz üzərimdən 

aşıraraq “dəyirman” fəndi ilə kürəklərini yerə çırpdım! 

Bütün azərbaycanlı uşaqların hamısı məni 

sevindiklərindən qucaqlayıb öpdü.  

Elə bu vaxt xəbər gəldi ki, səni aşağıda mayor  

Dyakiv gözləyir. Özümü tez səliqəyə salıb həyətə 

düşdüm. O da mənimlə görüşüb, sabaha Bryusovun 

dediyi kimi 4 nəfəri “27 nömrəli evə” göndərməyimi 

tapşırdı. 

Dyakiv gedən kimi ermənilərlə güləş yenidən 

başladı. Paranyan Nazim İbrahimovu, Ələkbəri quş kimi 

yerə çırpdı.  

Mən sonra Moskvalı rus Sergey Marato- viçlə 

güləşəsi oldum. Onun da çəkisi çox idi. Bir xeyli 

süpürləşəndən sonra heç-heçə qurtardıq. Ancaq bu heç-

heçə üçün bütün enerjimi sərf elədim.  
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İşdən qayıdanda gördük ki, kazarmada hamı 

Kamil Əliquliyevin başına toplaşıb. O, bir az kökəlmişdi. 

Sançast, hospital və okruqun dəlixanası barədə uşaqlara 

nağıllar uydurub  danışırdı... 

Axşam Qasanov, Majarov, Dyakiv və Bezlepkin 

təlim meydançasına gəldilər. Hamını cərgəyə düzüb elan 

elədilər ki, bu gün Bezlepkinin son iş günüdür! 

Onun yerinə mayor Dyakivi təyin elə - yiblər. 

Bütün qarnizonun adından Bezlepkini vəzifəsinin 

böyüməsi münasibətilə təbrik elədi- lər. Biz də “ura, ura” 

qışqırırdıq.  

Sarıkirpikliylə görüşmək lazım idi. Qəti qərara 

gəldim.  

Gecə yerimə girəndə min-bir plan qur - dum. 

Görək? 
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11.11.1971, IV gün. 

 

Bütün gecəni yata bilmədim. Sarıkir - piklinin 

getməyi məni dəli eləmişdi.  

- Onunla mütləq, mütləq görüşməliyəm, – öz-

özümə deyirdim.  

Yenə məni qaşınma tutmuşdu. Bütün bədənim elə 

şirin qaşınırdı ki, az qalırdım dərimi qaşıyıb soyam. Bir 

neçə dırnaq yerimdən qan da sızdı. 

Beləcə səhəri dirigözlü açdım. Məndə əməlli-başlı 

nəsə allergiya tipli bir xəstəlik var. Çox narahat idim. 

İstədim Leçebni korpusa getməyəm Dyakiv dedi:  

- Olmaz! O dörd nəfəri Qreşnoy işlə - dəcək. 

Arxayın ola bilərsən. Leçebnidə gözün olsun! 
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İki nəfər də əlavə “BAM”-a göndərdim. Mürşüd də 

naryada durmuşdu. Cəmi on dəqiqə vaxtım qalmışdı. 

“UNR”-ə gedib qayıt - maq istəyirdim. 

Çataram, - deyib, götürüldüm...  

Sarıkirpiklinin otağının qapısı bağlı idi! 

Ürəyim düşdü... 

Kədər məni bürüdü, gecikmək olmazdı. Geriyə 

qaçdım. Yol boyu gözümdən yaş axdı... 

İşdə dayana bilmirdim. Elə bil nəfəsim çatmırdı. 

Axırda gözdən yayınıb, maşın yoluna çıxdım. Bəxtimdən 

boş bir taksi gəldi. Oturub töv- şüyə-tövşüyə:  

- Lenin prospekti 13-ə sür, – dedim.  

Düz bir saat taksidən düşmədim. Onun pəncərəsi 

bağlı idi, balkonda da görünmürdü. Başımı taksinin 

pəncərəsindən çölə çıxart - mışdım. Evdə olsaydı, mütləq 

məni görərdi... Kor-peşman geriyə, Leçebniyə qayıtdım.  

Bəs o, heç məni düşünmür? – fikir - ləşdim.  

Yox, inanmıram! 

 Nəsə ondan bir xəbər çıxmalıdır. Axı o, məni çox 

istəyirdi. Biz hər görüşəndə, gecələr biz qucaqlaşıb 

yatanda and içirdi ki, ərindən boşanandan sonra 
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həyatında ilk kişi mən olmuşam. Bəs indi o necə səssiz-

səmirsiz itə bilərdi?.. 

Suvaq vuran, Qalyadan “rustarez” al – dım. O, bizi 

öyrətdi, çəkməyə başladıq. Çək - diyimiz xətlər əla çıxır, 

bizi işləməyə həvəs - ləndirirdi. Həddən artıq ürəklə 

işləyirdik. Şah - marla Eldar yeməyə getmədilər də... 

Günorta yeməyindən sonra Tahirdən 2, Xəqani 

qardaşımdan 1 məktub aldım. Komso - molum haqqında 

heç nə yazmamışdılar.  

Sarıkirpiklini tapmaq ümidi ilə yenə birnəfəsə 

“UNR”-ə qədər qaçdım. Yenə qapıları bağlı idi... 

Yaxşı ki, Rodkinlə, Oqanesyanla qarşı -laşmadım. 

Yoxsa nə deyərdim? 

Axşam işdən qayıdanda hamımız bərk yorğun 

idik. İşdə olmayanların da əvəzinə işləmişdik. 

Axşam yeməyindən sonra qərara aldım ki, 

yenidən Sarıkirpiklinin evinə gedim. Yağış başlamışdı. 

Ancaq fikrim qəti idi. 

 21:00-da gur yağışın altında qəbristan- lıqdan 

keçib, trolleybus dayanacağında daya – nıb taksi 

gözləyirdim. 
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Az qalırdım ağlayam. Səhər açılandan qaşınmam 

kəsmişdi. Ancaq ürəkdən, lap ürək-  dən ağlamaq 

istəyirdim. Yağışlı hava da bir yandan mənə qəm-qüssə 

gətirir, lap kövrəl- dirdi... 

Qaranlıqdan bir taksinin gəldiyini görüb, özümü 

qabağına atdım. Oturub,əsəbi səslə: 

- Lenin Prospekti 13 - ə sür dedim.  

 Taksi də gedə-gedə ürəyimdə özümlə pıçıltıyla 

danışırdım ki: Bəlkə də bu ünvana sonuncu dəfə 

gedirəm... Binanın qarşısına çatanda:  

- Birinci bloka,  – dedim.  
Və başımı qaldırıb, üçüncü mərtəbəyə baxanda 

elə bil məni ildırım vurdu!  

Pəncərələrdə nə pərdələr vardı, nə də işıq... 

Özümdən asılı olmadan  necə hönkür - dümsə, 

ukraynalı taksi sürücüsü qəflətən sək - sənib geri çevrildi. 

Yazıq yaman qorxmuşdu, bilmirdi nə desin. Əvvəl xeyli 

susdu. Mən sakitləşəndə, ukrayna ləhcəsiylə: 

- Nə kömək lazımdır? Ödəməyə pulun yoxdursa, 

düş get... 

- Yox! Qayıt mindiyim yerə, qayıt, – dedim... 
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Taksinin pulunu ödəyib düşdüm. Yağış daha da 

güclənmişdi. Qəbristanlıqdan keçən - də ağlamaq 

istəyirdim, ancaq nədənsə  bacar- mırdım. 

Qəbristanlıqdan çıxanda isə sonuncu dəfə hönkürdüm...  

Kazarmaya girəndə paltarlarımdan su axırdı. 

Gözlərim qıpqırmızı qızarmışdı. Bütün uşaqlar məni 

dövrəyə aldı: 

- Nə baş verib? – hamı həyəcanla soruşur, 

təəccüblə üzümə baxırdılar... 
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12.11.1971, V gün. 

 

“Utrennıy osmotr” oldu. 

Uşaqları yoxlayırdım ki, İşıqlar söndü. Uşaqların 

dördü “27 nömrəliyə”, üçü isə “BAM”-a getdi. Yerdə qalanı 

“Leçebni”yə apardım. 
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İşi bölüb çardağa çıxdım. Yağış yenicə 

kəsdiyindən hər yan su idi. Yağış kəssə də, hava tutqun, 

qaranlıq olaraq qalırdı... 

Məktəbdə dərslər başlamışdı.Sinif otaq- larına 

baxa-baxa xəyala dalmışdım. 

Çox maraqlı idi!  

O, niyə səssiz-küysüz itdi? Axı o, yeni ünvanını 

mənə verə bilərdi. Məni çox sevdiyini deyirdi. Sonra da 

fikirləşdim ki, yazıq gədəcək- lərini elə neçə ay qabaqdan 

deyirdi də. Cəmi beş gün əvvəl isə səhərə qədər dedi ki:  

- Bəlkə də sonuncudur!  

O gecə mən hələ bu həqiqəti dərk eləyə bilmirdim. 

İndi isə onun xiffətini çəkir, ona nə qədər ürəkdən 

bağlandığımı hiss eləyirdim. Heyf!  

Nostalji hissləri məni kövrəltmişdi. Ötən 19 illik 

ömrümü xatırlamağa başladım. Uşaqlıq dövrü, orta 

məktəb, institut və sonuncu əsgərlik həyatı...  

Bəli ötən ömrüm dörd hissədən ibarət olub, bir-bir 

yadıma düşürdü! 

Baxçaya getdiyim gün... birinci sinfə getdiyim gün, 

nə bəxtəvər, qayğısız illər idi! 

Orta məktəb... Adilə, Xuraman... 
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Köhnə əski parçalarını yumrulayıb, na – zik 

kəndirlə sarıyıb hazırladığımız toplarla tozlu şərq 

döngəmizdə  oynadığımız futbol oyunla- 

rı... 

İlk dəfə gördüyümüz “su səpən maşı - nın çilədiyi 

su şırnağı ilə yanaşı o baş - bu başa şıdırğı qaçmağımız, 

sürücünün sükanı çevirib bizi suya basması nə qədər 

təbii, nə qədər gözəl idi! Sinifdə paltarlarımızdan su 

axanda, eləcə suyun içərisində olan nəm paltarlarımızı 

müəllimənin görüb qulaqlarımızı çəkməsi, bizi sinifdən 

çıxarması... 

Yevlaxda “Dinamo” mağazasından aldı- ğımız ilk 

kamerli top əhvalatı... İlk kamerli topu aldığım gündən 

onunla oynamağa heyfim gəlirdi. 

İlahi! torpağa bulaşardı axı!  

Gecə topla yatmağım... 

Xosrovun bacısı Validənin yanıb öldüyü gün 

Xosrova ürək-dirək verdiyimiz yerdə qəf - lətən onun 

hönkürüb ağlaması... 

Gizlənpaç oynayanda yerdə uzanaraq gözlərimi 

yumub, 1, 2, 3 ... sayıb, gözlərimi açanda Zeynəb 

xalagilin canavar kimi itinin zəncirindən qırılıb üstümü 

almasıyla gözümü yenidən yummağım... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Qorxumdan nəfəs belə çəkmədən itin ölü kimi 

uzanıb yerdə qalmış bədənimi iyləyib mənə toxunmadan  

keçməsi... 

Dəlidağın başından gecə dumanda zülmət 

qaranlıqda, bir metr qabağı görmək mümkün olmadığı bir 

vaxtda, yaxın məsafədən gələn canavarları parçalamaq 

gücündə olan çoban itlərinin kiminsə üstünə tökülüşdüyü 

zaman addımımı atmaqla sıldırım qayanın başından 

üzüaşağı uçmağım... 

Qayanın bir çıxıntısının pencəyimə ilişib məni 

göydə saxlaması... Yunisin qayanın ba – şından 

qorxudan fəryadla çığırması...  

Özümə gələn kimi: Yunis sən tərpən - mə! Sən 

yerindən tərpənsən uçacaqsan! 

Özüdə pis uçacaqsan! – qışqırmağım, bu səsimin 

dağlarda əks-sədası... 

Elə bil hər şey dünən baş vermişdi...  

Bizdən üç-dörd yaş böyük olan uzun, yekəpər, 

tanımadığımız yevlaxlı Yusif adlı bir oğlanla İstisu 

kurortunda, Şərq küçəsindən kənarda, qürbətdə ilk 

davamız... 

O vaxt bizdən beş-altı yaş böyük olan qonşumuz 

Qara Məhəmmədəli kişinin oğlu Soltan da İstisuya əmisi 
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Sərxangilə qonaq gəlmişdi, ona dedik ki: yevlaxlı Yusif 

bizə göz verib işıq vermir, onu döy.  

Qara Məhəmmədəlinin oğlu Soltan Yusifin zəhmli 

baxışlarını görüb necə qorxdu! 

Naəlac qalıb axırda birləşib özümüz onu döyəsi 

olduq. Yevlaxlı Yusifin yaxamdan bərk-bərk yapışıb məni 

buraxmaması... 

O, altımda qalıb ağzı al qanın içində olanda 

qorxudan qardaşım Vaqifin, qonşuları- mız Xosrovun, 

Sərxan dayının uşaqları Vaqiflə Arifin, Xıdır kişinin oğlu 

Arazın məni qoyub qaçmaqları... 

O vaxtlar biz həmişə bir-birimizlə dalaşardıq. İndi 

isə ömrümüzdə ilk dəfəydi yad adamla dalaşırdıq. 

Yevlaxlı Yusiflə! 

O, hamımızı tək-tək döyürdü. Axırı ki, biz də bir 

gün birləşib qəflətən onu dövrəyə alıb, o ki var döydük... 

Hamı qaçdı... O, yıxılıb başı içərisində su olmayan 

hovuzun beton döşəməsinə dəyəndə mənim sinəmdən 

tutub buraxmadığı üçün onun üstünə aşmışdım. 

 Yusifin başı betona dəyən kimi ürəyi get- di. 

Qorxumdan onun qanlı ağzına yumruqlar vururdum ki, 

yaxamı buraxsın... 
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Ürəyi gedəndə isə elə bildim ki, öldü! 

Rubaşkamın ətəyi onun əlində qalmışdı, əlləri isə 

kilidlənmişdi. Qorxumdan axırda ru - başkamı başımdan 

çıxarıb, maykada qaçdım. Sən demə şalvarım, maykam 

da onun qanına bulaşıbmış... 

O gün qorxumdan öz alaçığımıza yox, Arazgilin 

alaçığına qaçdım. O vaxt məni Zeynəb xala gizlətdi. 

Paltarlarımın qanını yuyub,  yamacda yaş paltarların yerə 

dəymə- məsi üçün ortasına ağac payadan dirək verilən 

şəritdən asdı... 

Sonra yenə Xuramanı xatırladım... O, məndən 

küsmüşdü, danışmırdıq. Evdən çıxıb dərsə gedirdik. O, 

qabaqda, mən arxada. Bir - dən qarşıdan dəli bir inək 

Xuramana tərəf gəl - di. O, qorxudan dayanıb mənə 

sığındı. Onda mən ilk dəfə kişi olduğumu sübut eləmə - 

liydim!..  

Çantamla dəli inəyin üstünə cumma –ğım... 

Sinifdə Əlfi Qasımovun yazdığı “Adilənin taleyi” 

kitabını dizlərimin üstündə gizli oxuduğum vaxt Tovuz 

müəllimənin şübhələnib, mənə tərəf gəldiyini görəndə bir 

partada otur - duğum Adilənin məni dizi, dirsəyi ilə 

vurması və tez kitabı gizlətməyim... 

Sonra institut illəri... Xuramanın məndən 

soyuması... Onunla bir Bakı-Ağdam qatarında kupedə 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. IV cild 

Bərdəyə getdiyim gecə... və bu gecənin üç il, üç ay ömrü 

olan məhəbbətimin son gecəsi olması... 

Tələbə yoldaşım, bir qrupda oxudu -ğumuz 

qazaxlı, Daş Salahlı kəndindən olan  Mahir Eminovla  

qadın kaloniyasının qarşısında ac-susuz səhərdən 

axşamadək türmədən buraxılacaq rus qızını 

gözləməyimiz. 

Sonuncu pulumuzu Bakının dəmiryol vağzalında 

Kazana getmək üçün  biletə verməyimiz. Sonra qatarda 

rus qızı ilə rus dilini bilməyən Mahirin rusca danışıb 

sevişməsi... 

Gecənin yarısı, haradasa vaqondan tullanıb 

düşməyimiz... 

 Bizim düşdüyümüz  yer stansiya olma - 

dığından, qatar uzaqlaşıb gözdən itəndən son- ra baxdıq 

ki, düzü - biyabanda qalmışıq. Nə bir işıq var, nə 

yaxınlıqda kənd - kəsək... 

            Hərdən dəmir-yol işıqforlarının uzaqdan yaşıl, 

qırmızı işıqları yanıb sönürdü. Bilmirdik Bakı hansı 

səmtdə qalıb. Sonda qərara aldıq ki, sübh açılana qədər 

gözləyək... 

            Artıq ay işığına gözlərimiz öyrəşdi. Elə yerdəcə 

uzanıb kürəklərimizi bir-birinə söykə- yərək yuxulamaq 
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istəyirdik. Ancaq külək əsir, pencəyimin arxa kəsik 

yerindən belimi üşüdür, yata bilmirdim. Külək yaxınlıqdakı 

yovşanlıq- dan ürəyə yatan bir qoxu gətirirdi... Tikanlı çör-

çöplər də yatmağa qoymurdu. Göy üzündəki tanış 

ulduzlara baxır, çömçəquyruq ulduzların düzülüşünə 

tamaşa edirdim. 

           Yata bilmirdik. Qalxıb dəmiryol relslərinin üstünə 

çıxıb gözlədik ki, qatar gəlsin. 

            Elə bil hər şey dünən baş vermişdi...  

 Gecə saat dörddə dəmiryol relslərinin üstünə 

çıxıb, gələn növbəti qatarın işığında əlimdə tutduğum 

pencəyimi yelləməyim... 

Teplovozu  sürən maşinistin, relsdən çıxmadığımı 

görüb qatarı saxlaması... Maşinis- tin yanında ayaq üstə 

dayanıb Mahirlə pulsuz-parasız sübh tezdən Bakı 

vağzalına qatarla girməyimiz... 

Taksidə Sovetski küçəsi ilə gedəndə 

qabağımızdakı kanalizasiya lukundan çıxan başın, 

uşaqlıq dostum Ələsgərin başının olduğunu görəndə mat 

qalıb, tez taksini saxlatmağım... 

Üzvü kimyadan bütün suallara əla ca- vab verib, 

Qara Mamedin sifarişiylə “iki” alanda hirsimdən qiymət 

kitabçamı cırıq-cırıq eləyib, Pəsəndə müəllimənin başına 

çırpmağım... 
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Tərsimi həndəsədən aldığım ilk yağlı beşin 

ləzzəti... 

Atom fizikası imtahanında heç nə bilməyən, Daş-

Salahlı kəndindən olan qazaxlı dostum Mahirin, müəllimin 

ona: Yaxşı nə bilirsən onu danış deməsindən sonra, o 

aşıq mahnısının sözlərini deyəndə, gülməkdən uğunan 

müəllimlərin və tələbələrin bir-birinə qarışması... 

...Mürşüdün haraylaması məni xəyal - lardan 

ayıltdı. Yemək vaxtı idi. Biz kazarmaya gedəndə 

Mürşüdlə Vahidi iş yerində qoyduq. Onlara pul verdim ki, 

yaxınlıqdakı pullu yemək- xanada kartof püresi ilə qreçka 

alıb yesinlər... 

Məktub almadım.  

Sarıkirpiklidən xəbər çıxmadı... 

Keykavusun “Qabusnamə”, Sədi Şirazi - nin 

“Bustan” kitablarını oxumuşdum. Bu gün “Gülüstan”-ı  da 

oxumağa başladım... Balzakın Qorio atası da məni 

yandırıb yaxdı. Xeyli ağlatdı.  

Qızları onu dar ayaqda necə buraxdılar! Düzdü, 

bir az inanmaq olmur, birdə mənə elə gəlir ki, bizim şərq 

küçəmizdə əksinə olardı. Qızları yığışıb üzlərini cırar, 

saçlarını yolardılar. Biz belə görmüşük... Orasıda var ki, 

Qorio ata axı fransızdı. Bəlkə demokratik ölkə kimi 
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dünyaya meydan oxuyan azad kapitalist ölkəsində ailə 

məsələsi belə olur?! 

Drayzerin Cennisini Lester dar ayaqda necə 

qoyub kapital arxasınca gedə bildi... 

Ancaq mən bu tozlu şərq döngəsində dünyaya 

göz açsam da Cennini o vəziyyətdə tək buraxmazdım... 

Yazıq Qorio... 
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13.11.1971, VI gün. 

 

Bu səhər ştabda keçirilən siyasi məşğələdən 

sonra işə getdik.  

Podpolkovnik Qasanovun zəngindən sonra bizim 

“BAM”- dakı üç uşaqdan ikisini ge- ri qaytardılar. 

Yaman kövrəlmişdim. 

Heç özümə gələ bilmirdim. Sarıkirpik - linin belə 

gedişi məni mütəəssir eləmişdi. Ona bu qədər bağlı 

olduğumu heç təsəvvür elə - məzdim. O gecəki hadisə 

yadıma düşdükcə öz-özümə məəttəl qalırdım. Taksidən 

başımı çıxarıb, onun pərdəsiz, qaranlıq pəncərələrini, 

kimsəsiz balkonunu görəndə necə hönkürdüm!  
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Bu gəncliyin içdən gələn, ülvi hisslərinin 

təlatümüydü! Bu qürbət yerdə, sərbəst həyata atılan bir 

gəncin həyatdan aldığı ilk amansız zərbəsi idi! Bu içdən 

gələn fəryad idi! Daxilim- də bu baş verən təbəddülatların 

nəticəsiydi! 

Ona çox bağlanmışdım! Göz yaşlarım alışıb 

yanan sifətimi necə yandırırdı... 

İş yerində uşaqlara tapşırmışdım ki, elə-belə 

başlarını girələsinlər. Bu gün qanunla is - tirahət günü 

sayılırdı. Odur ki, hərə bir tə - rəfdə öz qayğılarıyla 

məşğul idi. 

Pullu yeməkxanada olan kim, evlərinə məktub 

yazan kim, ocaq qalayıb kənarında si - qaret çəkən kim, 

öz-özünə muğamatın yanıqlı yerlərindən zümzümə edib 

oxuyan kim, sökü- lən, cırılan paltarlarını yamayıb tikən 

kim...  

Podpolkovnik Qasanovun qəfil gəlişi, heç kimin 

işləmədiyinin şahidi olub, məni dan- laması hamımıza çox 

pis təsir elədi.  

Elə utandım ki! 

Öz dilimizdə ondan üzr istəyib təmizlik işlərinə 

başladıq. İkinci mərtəbədən hər uşağa bir otaq ayırdım. 

Birinci mərtəbəni təzə təmizləmişdik. Uşaqlar ürəklə işə 

başladılar... 
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Otaqlar çox idi. Odur ki, işlərini qurtaran kimi 

yenidən hərəyə bir otaq ayırdım. Onu da təmizlədilər. 

Cəmi iki otaq qalmışdı. Özüm də uşaqlara 

qoşulub, hamılıqla bu iki otağı da təmizləyib qurtardıq. 

Kirpiklərimizə qədər hamımız tozun içindəydik. 

Kuruskanov gəlib bizi bu vəziyyətdə gö- rəndə 

təəccübləndi. Sonra məni kənara çəkib xahiş elədi ki, 

Bryusovla qarşılaşmamaq üçün uşaqları kazarmaya bir 

az gec aparım.  

Mənim işim var, ona görə indi gedirəm: “Ne 

podvadi menya pojyalyusta,” – deyib, göz də vuraraq 

qımışdı: “mı je mujiki!” 

“Slava boqa”... – dedim. 

Və onu arxayın saldım ki, rahat getsin. Görünür 

onun da öz Dezdamonası vardı... 

Biz yeməkxanaya girəndə gecikdiyimiz üçün 

starşina üstümə qışqırdı ki, yemək yox  -dur!  

Mən də çönüb uşaqlara dedim ki, çıxın gedək, 

yemək yoxdur. Yenicə çıxmışdıq ki, o arxadan məni 

çağırdı. Fikir vermədim. Sonra bərkdən harayladı... Sonra 

da «yop tvoy mat» deyib arxamızca götürüldü. 
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Biz qayıdıb yemək yeyəndə məni bar - mağının 

işarəsiylə çölə çağırdı. Göz vurub növbəti üçlüyü istədi. 

Sarını yenicə yadımdan çıxarmışdım, hesabla bu gecə 

getməliydim... Elə pis oldum, özümü itirib elə çaşdım ki...  

- Yooox, – dedim, - daha yoox, getmə- yəcəyəm 

bir də...  

O, sifətimin rəngindən, səsimin tonun - dan hiss 

elədi ki, nəsə baş verib. Odur ki, o da özünü itirib:  

- Yaxşı, yaxşı, – deyib əliylə çiynimə vurdu.  

Onun da planlaşdırdığı bu üçlük mə - sələsi faciə 

qarşısında qalmışdı, sifətinə ba- xanda necə 

kədərləndiyini, necə yasa batdığı- nı açıqca gördüm.  

Özümü saxlaya bilməyib, əlimi cibimə saldım. 

Üçlüyü ona uzadıb:  

- Halal xoşun olsun, – dedim, - ancaq bir də heç 

yana gedən deyiləm, heç bu gecə də getməyəcəyəm!  

O, pulu cibinə soxandan sonra rəngi düzəldi, kefi 

kökəldi və bic-bic qulağıma pı - çıldadı:  

- Üstündə adam tutmusan? – İndi Yaqolar 

çoxdur...  

Özümü itirən kimi olub qışqırdım:  
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- Əclaf!  

O arxamca baxa-baxa qaldı... 

Yeməkdən sonra məni rota üzrə növ  -bətçi təyin 

elədilər. Ürəyimdən oldu, dincəlmək istəyirdim. Bu kürən, 

arıq, sarı qız məni məh - vərimdən çıxarmışdı... 

Tahirdən iki, Azaddan bir məktub aldım. Yevlaxda 

yaşayan qohumumuz Azad ilk mək- tubunu yazırdı. 

Məktubları oxudum. Tahirin və pivə zavodunda işləyən 

qara, uzun Azadın məktublarında elə bir yenilik yox idi...  

Uşaqlar işə, mən isə dəlləkxanaya getdim. Qadın 

dəlləyə saçımı qaydaya saldır -dım. Sapoqlarımı 

təmizlədim. 

Hərbi nizamnaməni oxudum... 

Mağazadan özümə “Krasnaya Moskva” odekalonu 

da aldım. Qırmızı kostyumlu qadın çoxdandı 

görsənmirdi...  

Özümü tam səliqəyə saldım. Hərbi hissə üzrə 

növbətçi bu gecə cavan zabit, leytenant Afçinnikov idi...  

Uşaqlar işdən tez qayıtdı. 

Onları hamama yolladım. Özüm isə növbətçiliyi 

qəbul elədim. Axşam yeməyindən sonra hamı kinoya 

getdi. 
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Mən gedə bilmədim... 

Kinodan sonra, yatmaq əmri verilmə- mişdən 

qabaq bütün kazarmanın döşəməsini təmizlədib gül kimi 

yudurtdum. Kazarma adamın üzünə gülürdü. 

Son vaxtlar Bryusov da, Kaşeyev də nəsə yorğun, 

kefsiz görünürdü. Nədənsə uşaq- ları da çox 

incitmirdilər... 

Yatmaq əmrini verdim. Hamı yerinə girəndən, 

işıqlar sönəndən sonra xeyli ka - zarmada hərlənib Məişət 

otağına girdim. Gör - düm Pitomets artıq lülqəmbərdi. 

Məni görən kimi gözlərini yumub: 

- Satma bizi... 

- Mən adam satan deyiləm, – dedim. 

Xeyli söhbət eləyəndən sonra:  

- Sizin Telman deyir ki, sən bizi koman - dirlərə 

satırsan...  

- Hə? – soruşdum, - yalan demirsən?  

O, güclə ayağa qalxıb:  

- İstəyirsən, onun üzünə deyim?   
Qətiyyətlə qolundan tutub dedim:  
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- Dur gedək, de!  

Gəlib Telmanı durquzduq. 

Pitomets mənə dediklərini Telmanın üzünə 

deyəndə Telman əvvəlcə hər şeyi dandı. Danan kimi 

Pitomets onun kəlləsinə üstdən aşağı bir yumruq ilişdirdi. 

Bu dəfə qayıtdı ki:  

- “Ola bilər,”– demişəm...  

Mən dərhal özümdən çıxıb: 

- Nə ola bilər? Mən adam satanam? Kimisə 

satdığımı bilirsən, eşitmisən?  

Mən “ola bilər” demişəm sözünü o, bir də təkrar 

elədi. Cin vurdu başıma, yapışdım onun qara, arıq 

boğazından. Pitomets onun boğazını mənim əllərimdən 

bir az da gec qopartsaydı, yəqin ki, bu xəbis Telman artıq 

həyatla vidalaşmışdı...  

Pitomets ona dedi:  

- “Tı blot, brodyaqa”, köpək oğlu bizə başqa cür 

demişdin axı...  

Telman dillənmədi. Pitomets davam elə- di:  

- Babayev ağıllı oğlandır. Sənin kimi, Adil kimi 

adamları vaxtında başından elədi. Əliquliyevi də yaxşı 
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eləyib, öz briqadasına ya - xın buraxmır. Siz lotuluq 

eləmək istəyirsiniz, ağılla bir-bir payınızı verdi. Afərin ona!  

Xülasə, Pitometslə dostlaşdıq. O, lül - qəmbər 

olsa da, çox aydın danışırdı. Mənə məsləhət də verdi:  

- Öz uşaqlarını yaxşı eləyib qoruyursan. 

Görürük onlara sataşan olanda necə müdafiə eləyirsən. 

Hər işin yaxşıdır. 

           Bircə içən ruslara fikir vermə, qoşul - ma... 

Gecə maraq üçün istədim son dəfə Lenin 

prospekti 13-ə gedəm, bəlkə nəsə bir möcüzə baş verdi!? 

Ancaq rota üzrə növbətçi idim, leytenant Afçinnikov da 

gəlib yoxlayacaq-  dı. Odur ki, olmazdı... 

Feyxtvangerin “Qəribə adamın müdrik - liyi” 

romanını oxuyuram. Lenkomnatada tə - kəm... 

Romandakı Terezanın işlərinə mat qal - mışam... yazıq 

Jan-Jak-Russo! 

 

14.11.1971, Bazar günü. 
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Bütün gecəni bir an da olsun yatma –dım. 06:30-

da bütün serjant heyətini oyat - dım.  

Cavan zabit Afçinnikov gələn- də:  

- Artıq hamı getdi, – dedim.  

Afərin! – deyib, əlini kürəyimə vurdu.  

Zaqatovkaya getdik. Bərk külək əsir, adamı özüylə 

aparırdı. İçəri nisbətən istiydi, bütün gecəni oyaq 

qaldığımdan yorğunluq öz sözünü deyirdi. Artıq 

yuxulamağa başlayırdım. 

Səhər yeməyindən sonra təkcə bizim rotanı 

şəhərdə yer qazmağa apardılar. Hava bərk soyuq olsa da 

üstüaçıq maşında getdilər. Külək adamı kəsirdi. Onlardan 

nigaran qaldım... 

Hamama getdim. 

Hər altıncı gün gecə Sarıkirpikligildə yaxşı 

çimdiyimdən çoxdandı bu iyrənc ha - mamda çimmirdim.  

Hamamdan qayıdıb əlimə vazelin çəkdim, 

odekalonla özümü ətirləyib  yerimə girdim və dərhal da 

yuxu məni apardı.  
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Saat 13:00-da məni gün növbətçisi oyatdı. 

Zaqatovkaya getdik.  

Yeməkdən sonra Tahirdən məktub al - dım, içində 

fotoşəklini də göndərmişdi. Şəkil- dən görünürdü ki, 

əməlli-başlı kökəlib, ona baxıb sevindim. Məktubunu isə 

oxuyub bərk həyəcanlandım: Tahir Bərdəyə gedib. bacısı 

Zöhrədən eşidib ki, Cavanşir tez-tez Adilənin arxasınca 1 

№-li orta məktəbə gedir... 

Axtarıb, onu tapıb. Cavanşir əsgərlikdən 

qayıdandan sonra mərkəzi kolxoz bazarının  qarşısında  

açıq havada uzun bir stol qoyub, üstündə pryannik 

satırmış. 

Tahir təpiklə vuraraq stolu aşırıb, pryan-nikləri 

yerlə-yeksan eləyib və deyib:  

- Bir də onu narahat eləsən, özünü öl - müş bil.  

O da acıqla açıb Tahirə danışıb ki:  

- Adiləni uşaq vaxtı Kirovabadda yaşa - yan bir 

qohumuna “ad” eləyiblər. İndi də valideynləri sözlərinin 

üstündə bərk durublar. Sonra da  həmin o kirovabadlı 

oğlan Adilə ilə institutda da bir qrupda oxuyub. İndi hər 

ikisi də Bərdədə bir nömrəli orta məktəbdə dərs deyir. 

Hətta hal-hazırda o oğlan Adiləgilin evində qalır... Yoxlaya 

da bilərsən!  
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Tahir yazırdı: 

- “Qardaş, bu kəlmələri eşidəndə elə bil qol-

qanadım sınıb yanıma düşdü. Yandı - ğımdan Cavanşirə 

bir yumruq da ilişdirdim. 

Sonra səhv elədiyimi anlayıb yerə səpə- lənmiş 

pryannikləri bir-bir asfaltın üstündən  toplayıb, stolun 

üstünə tökdüm.  

Gözlərimdən yaş axırdı! 

Mən nə jdanovlu qızı, nə də Nüşabəni elə 

sevməmişəm.  

Bir vaxt bizimlə oxuyan Esmiranı da çox 

bəyənmişdim. Onu İspəndiyarla Fəxrəddin də sevirdi. 

Fəxrəddin Bəşirova görə də onunla qurtardım. 

 Ancaq Adilə mənim ilk və son məhəbbətim olub... 

Hirsimdən, hikkəmdən gedib evdə bacım Zöhrəni 

də o ki var döydüm:  

          - Niyə vaxtında mənə xəbər eləməmisən? – 

dedim...  

İndi onu “qaçırmaq” qərarına gəlmişəm, ancaq bir 

tərəfdən də qabağımı bu əsgərlik məsələsi kəsir. Qardaş 

sən nə məsləhət görürsən?” 
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Məktubu oxuyub qurtaran kimi ona cavab yazmaq, 

məsləhət vermək üçün dəftər-qələm götürüb, 

Lenkomnatada məktub yaz  -mağa başladım: “Başın 

xarab olmasın. Cavanşir sənə yalan deməz. Görünür 

məsələ o dediyi kimidir. Adilə özü ondan yaxşı oğlan 

düşsə, bəlkə də bu işi poza bilərdi. Əgər poz - mayıbsa, 

deməli Bakıda elə tələbə vaxtı bu məsələni həll 

eləyiblər... Atan, anan qocalıb, təqaüdçüdürlər. İnstitutun 

yarımçıq, əsgərliyin yarımçıq... Sən nə etdiyini 

düşünürsənmi? 

Özü də Adilə səni sevmir axı!  

Qardaş, bu qara sevdanı unut. Mən başqa yol 

görmürəm...” Tahirin məktubunu hazırlayıb zərfə qoydum.  

Sonra komsomoluma bir məktub ha - zırladım. 

“Sanqam” hind filmindən çəkilmiş foto-otkrıtkanın 

arxasına Əliağa Vahidin bir qəzəlini yazıb, Bərdəyə şərq 

57-yə, öz adıma göndərdim ki, başa düşsünlər 

komsomola çatmalıdır, heç açmasınlar...  

Komsomolumun fotoşəklini çıxarıb ürəyimdə 

onunla xeyli söhbət elədim. Sarıkir- pikli yoxa çıxandan 

kövrəlib hər gün komsomo- lumun şəkli ilə dərdləşirəm. 

Sarı gedəndən yaman kövrək olmuşam.  

Qarşıdan sərt qış gəlirdi. 
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30 dərəcə şaxtalı, boranlı, çovğunlu, ayazlı 

günlərdə onun isti qucağında xumarla- nıb gecə keçirmək 

nağıl olacaqdı. 

Heyf, getdi o...  

Bəlkə də bütün ömrümüz boyu heç bir-birimizi 

görə bilmədik!? Məni özünə öyrədib yaman pis vaxtı 

getdi. Ancaq onun nə günahı vardı?.. 

Moskvadan da vaxt tapdılar atasının və- zifəsini 

böyütməyə!.. 

Növbətçiliyi təhvil verib, 18:00-da klub - da kinoya 

getdim. “Ərlər komandirovkada” filmini göstərdilər. 

Maraqlı idi. 

Axşam yeməyindən sonra yıxılıb yat - dım. 
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15.11.1971, I gün. 

 

Sübh tezdən işə getdik... 

Ələkbər Şahmara deyib ki:  

- VI gün rotada Mürşüdlə Tofiq söhbət eləyəndə 

öz qulaqlarımla eşitdim: Mürşüd Tofiqə dedi ki, Ələkbər 

kişi deyil. Bir pis söyüş də söyüb, Ələkbəri “zambriqadir” 

qoyma, məni qoy-deyib. 

Bu sözü araşdırmaq üçün uşaqların hamısını bir 

yerə toplayıb Mürşüdlə Ələkbəri üzləşdirdim. Ələkbərin 

yalanının üstü açıldı. Bütün uşaqların hamısı onun üzünə 

tüpürdü.  

- Laçının eşşəyisən də! – başımı bulayıb dedim, - 

səndən heç vaxt adam olmayıb, olmayacaq da ... 

Hərbi hissə komandiri mayor Dyakiv gəldi. “Villis” 

maşınının arxa qapısını açıb, məni yanına çağırdı:  

- Get bu dəqiqə prorabı tap, naryadı bağla, bütün 

instrumentlərinizi toplayın, sabahdan başqa obyektə 

işləməyə gedəcək – siniz, – dedi.  
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Əsgəri qaydada: Yest deyib, çest verdim və onun 

maşını tərpənən kimi, ürəyimdə bir sevinc hissi özümü 

uşaqlara çatdırdım. Məsələni onlara danışan kimi uşaqlar 

da sevindiklərindən papaqlarını göyə atıb-tutur, qışqırışır, 

tullanıb-düşürdülər...  

Heç bilmirdik hara gedəcəyik, ancaq sevinirdik!  

Kənardan, hələ heç nədən xəbəri olmayan 

Mamed Məhəmmədovla Ələkbər də əllərini ağızlarında 

dillərinin üstünə basaraq fit çalıb papaq tullamağa 

başlayanda qiyamət qopdu! 

 Onlar söhbətin nədən getdiyini, nə baş verdiyini 

belə bilmədən tullanıb-düşən uşaqlara qoşulmuşdular. 

Əsl komediya da bu oldu. 

Günortadan sonra «rust»ları cızıb qur - tardıq. 

Yarımçıq işləri yekunlaşdırdıq. Əyri yer- lər çox 

olduğundan naryad bağlaya bilmə - dim. Spitskinin də 

vaxtı yoxuydu:  

- Sabah günortadan sonra gələrsən, – dedi.  

Leçebnidə işləmək üçün o qədər əsgər 

tökmüşdülər ki, iynə atsan, yerə düşməzdi. Son 

tamamlama işləri gedir, istilik, işıqlanma sistemi yoxlanılır, 

hər tərəfə bu soyuqda buğlanan  asfalt salınır, 

yaşıllaşdırma işləri görülürdü...  
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Gecə kazarmaya getməmişdən qabaq 

instrumentləri toplayanda, uşaqlar binanın müxtəlif 

yerlərindən xeyli instrument oğurlayıb gətirdilər. Hamısını 

yığıb özümüzlə kazarmaya gətirdik.  

Bryusov hərbi hissə üzrə növbətçi olsa da  

komsomol fəallarını yığıb iclas keçirdi.  

- Yeni divar qəzetinin vaxtı ötüb, – dedi.  

Bizi xeyli danladı. Xüsusi ilə də məni, söz verdim 

ki, tez bir vaxtda yeni divar qəzeti hazırlayıb 

buraxacağıq... 

Kaptyorşik Dorofeyev Vladimir Mixaylo- viç Artur 

Xeylenin rus dilinə tərcümə olunmuş “Aeroport” romanını 

mənə verib bildirdi ki, çox maraqlı yazılıb, oxumağın 

məsləhətdir. 

Bu kitab 1968-ci ildə ABŞ ədəbiyyatının ən yaxşı 

bədii romanı hesab edilmişdir.  

Gecə Lenkomnatada oturub xeyli bu kitabı 

oxudum. Sanki yazıçı Artur Xeyle özü uzun illər 

Aeroportda işləyib, o qədər canlı, də- qiq faktları, 

incəliklərlə ardıcıl yazıb ki, oxuduq- ca nəfəs dərmədən 

arxasınca gedirsən... 

Yatmağa gedəndə kitabı oxuyub yarılamışdım. 

Həyəcansız oxumaq olmur. Sabah inşaallah qurtararam. 
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Lyotçikin sevdiyi qadınla keçirəcəyi qısa müddətli 

məzuniyyət günlərini səbirsizliklə gözlədiyim vaxt nələr 

baş verdi! 

Mel, Tanya. Sindi, Keyz... 

Hələ Qyurreronun əzabla hazırladığı amansız, 

dəhşətli planı. O özünü təyyarəni partlatmaqla öldürmək 

istəyirdi ki, ailəsi onun ölümüylə bağlı yüksək İtaliya 

reysini də ona görə seçmişdi ki, təyyarə okeanın 

üstündən uçsun... Heç bir iz filan sonralar ələ keçməsin. 

Qyurrero planı! 

 

 

DÖRDÖNCÖ KİTABIN SONU 
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