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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə. VII 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. VII cild. Bakı, 2011. "Gənclik" nəşriyyatı. 311 

səhifə. 

 

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

altı cilddə. VII 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 

 VII cild 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

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

Бakı, 311 səh. 2011 

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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Tofiq Xəzər 

 

Bərdədən görünən dünya... 

 

Səkkiz cilddə 

 

VII cild 

 

Bakı-2011 
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Gözlənilməz hadisə:  

Tahirin gəlişi 

 

Odessa, 30.04.1972-ci il, Bazar gönö. 

 

Səhər açılan kimi yeni xəbər əsgərlər arasında 

ildırım sürətiylə yayıldı: “Boyko bu dəfə  Odessaya öz 

gözəl arvadıyla gəlib.”  

Zampolit Boykonun arvadı gözəlliyinə görə nəinki 

qarnizonda, hətta bütün Pervomayskidə məşhur idi.  

Düzü, bu xəbəri eşidəndə bir az pis oldum. Çünki 

Boyko samovolkada tutulduğumu biləcəkdi... 

Siyasi məşğələyə mayor Deqtyar da gəl-di. 

Məşğələni siyasi işlər üzrə rota komandirinin müavini, baş 

leytenant Boyko aparırdı. Mayor Deqtyara söz veriləndə,  

həyəcandan ürəyim çırpınmağa başladı: “Görəsən çıxış 

edəndə haqqımda nəsə danışmaz?” 
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O, mülayim səslə, əsl bayram əhval-ruhiyyəsiylə 

başladı:  

- Əvvəla sizi dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik 
günü münasibətiylə ürəkdən təbrik edirəm. Səmimi 
qəlbdən sizə can sağlığı,  

 

hərbidə polad intizam arzulayıram. Gəlin bayramı 

nümunəvi qeyd edək...   

Mayor Deqtyar çıxışında çox danışdı: “İçmək qəti 

qadağandır, heç kim icazəsiz ərazini tərk etməsin. 

Bayram günlərində “ÇP” olmamalıdır!..” 

Hərbi qayda-qanunları pozan bir neçə rus 

əsgərinin adını da çəkdi. 

Ürəyim bərk döyünsə də qulaqlarıma inanmadım. 

Görünür o, üzümə baxa-baxa, həyəcan  keçirdiyimi hiss 

edib adımı çəkmədi. 

Siyasi məşğələ qurtaranda elə rahatlaş-dım! 

Razvoddan dərhal sonra beş əsgər götürüb 

stadionda işləməyə apardım. 

Uzaq məsafəyə və hündürlüyə tullanmaq üçün yer 

düzəldirdik. 
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Gözəl gün çıxmışdı. Hava isti idi. Dünənki 

boksdan, voleybol yarışından və bu səhər dənizin sahilinə 

qədər qaçandan sonra, indi-indi hiss elədim ki, çox 

yorulmuşam.  

Havanın isti, günəşli olması da xoş bir yuxu 

gətirirdi... 

Qalan uşaqlar stadionda işləyir, mayor Deqtyar 

şəxsən özü hamıya nəzarət edirdi.  

Günorta yeməyindən sonra da stadionda işlədik. 

Xarratlar hündürlüyə tullanmaq üçün ağac yonub 

sütunlar düzəldirdi. Əzgin və yorğun halda yaxınlıqda 

qalanmış apilkaların qarşısındakı şpalların üstündə oturub 

onlara tamaşa edir, amma elə bil yuxudaydım.  

 

Arxadan bir səs eşitdim... 

Əsgərlik həyatı başlayandan hamı məni adətən 

familiyamla: “Babayev,” - çağırardı. Bu dəfə isə adımla 

çağırdılar.  

Diksinib geri çevrildim. 

Gözlərimə inana bilmədim, o, mülki paltarda idi! 

- Tahir! – qışqırdım. 
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Bir-birimizə tərəf qaçıb, “Məmlük” filmindəki kimi 

qucaqlaşdıq. Öpüşdük... Bu görüşümüz o qədər 

gözlənilməz oldu ki... Tamam özümü itirmişdim. 

Tahirlə təkrar bir-birimizə sarılandan sonra tikintiyə 

tərəf qaçıb, həyəcanla Nazimi haraylamağa başladım. 

Elə bu vaxt Nazim birinci blokun girişindən güllə 

kimi çıxıb, üstümüzə sarı götürüldü. 

Görünür o, bizi yuxarı mərtəbədən görürmüş...  

Onları tanış eləməyə heç ehtiyac da qalmadı, bir-

birlərinə tərəf qaçıb qucaqlaşdılar. 

Hər ikisi etiraf elədi: “Tofiq o qədər danışıb ki...”  

 Söhbətə qoşularaq Tahirə:  

- Nazimə səndən, sənə də Nazimdən o qədər 

danışmışam ki...  

Onlar görüşüb qucaqlaşanda, lap yüz ilin dostları 

kimi öpüşdülər də.  

Sevincdən gözlərim yaşardı.  

Bütün azərbaycanlı əsgərlər tökülüşüb gəldi... 
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Dostumun gəlişindən qürur duyurdum! 

- Axır ki, gəldin!.. – sevinclə dedim.  

Dostlarım arasında - Baharın oğlu tamada 

Vaqifdən, Qanboyun oğlu Ələsgərdən, Aydın və Yunis 

qardaşlarından - hamıdan, hamıdan sadiq və sədaqətli 

Tahir çıxmışdı.  

Nazim və Tahirlə birlikdə kubrikalara tərəf gedib, 

mayor Deqtyarın kabinetinə girdik. Qürur, sevinc, iftixar 

dolu səslə, şax dayanıb şəstlə: 

- Dostumdur, Tbilisidən gəlib, – dedim. 

Əclafın tükü də tərpənmədi!  

Heç vecinə də deyildi. 

Bir az tutuldum... və başa düşdüm ki,Tahir mənim 

üçün Tahirdir, bundan Deqtyara nə?  

Hannan-hana o, sarı ifadəsiz sifətini qaldırıb: 

- Komandir rota bilər, mənlik bir iş yoxdu, - dedi. 

Boyko isə gözəl arvadıyla gəzintiyə çıxmışdı. 

Gözləməliydik... 

Kubrikə - vaqon-otağımıza qayıtdıq. Tahirin boyu 

uzun olduğundan, bir az da kökəlib sifəti dolduğundan 
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qəşəngləşmiş, daha da yaraşıqlı olmuşdu. Yanağındakı 

qara xal da sifətinə xüsusi bir gözəllik verirdi. 

Oturub hal-əhval tutmağa başladıq. 

Sən demə o, təyyarəyə bileti qabaqcadan  alıb. 

Sonra da may ayının ikisi, axşam saat 22:00-a qədər 

uvolnitelni götürüb. Tbilisidən bu gün, sübh tezdən çıxıb. 

Onun uvolnitelnisi olsada, Tbilisini tərk etməsi qeyri-

qanuni  

 

sayılırdı və hələ bu harasıydı!   

Səhər-səhər Odessada duman olduğun-dan 

uçduğu təyyarə məcburi qaydada, Stavro-pol hava 

limanına eniş edib. Bir xeyli aeroport binasında 

gözləyəndən sonra, ilk uçuşa icazə  

verilən kimi, səbri çatmadığından əlavə pul ödəyərək, 

biletini dəyişib Volqoqrad – Odessa  

təyyarəsiylə gürcülərdən əvvəl Stavropoldan Odessaya 

uçub.  

Hələ də gözlərimə inana bilmirdim ki, Tahirlə bir 

yerdəyik...  
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Boyko gəlib çıxmır, mayor Deqtyar da uvolnitelni 

yazmırdı. Praporşikdən xahiş elədim ki, nəsə bir iş 

görsün, belə olmaz axı...  

Praporşik isə samovolkada tutulduğumu bəhanə 

eləyib yaxasını kənara çəkdi. 

Axşama qədər həyətdə gəzişdik.  

Boyko axşam yeməyindən sonra gəldi. Qarğa-

quzğun kimi hamımız üstünə tökülüşdük... 

O, ətrafında yalnız azərbaycanlı əsgərləri görüb  

əvvəl təəccübləndi. Bizi dinləyəndən sonra rəngi açıldı və 

mənə gecə saat 00:00-a qədər uvolnitelni yazdı.  

Nazim növbətçi olduğundan bizimlə gedə bilmədi. 

Taksi saxladıb, Odessanın mərkəzi küçə-si 

sayılan Deribasovskaya sürdürdük.  

Köhnə xatirələrdən danışa-danışa küçə boyu xeyli 

gəzib-dolaşandan sonra, “Кафказ” restoranına çatanda 

bərk acıdığımızı hiss edib, sinəsindən “место нет!” sözü 

yazılıb asılmış,  

 

qapıda dayanan xüsusi geyimli qoca qarsonun cibinə bir 

rublu basıb içəri keçdik. 
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Restoranda şıdırğı tans gedirdi. 

Yarıçılpaq, saçları pırpız, siqana oxşar  parfümlü 

bir qız  əlində mikrafon, tər axıda-axıda, masaların 

arasıyla addımlayıb oxuyurdu.  

Yarıqaranlıq zalı siqaret tüstüsü bürü-müşdü. 

Musiqi sədaları altında, oynaşan rəngbərəng işıqların gur 

topasında bu siqaret tüstüsü dumanı xatırladırdı. 

Qara qafqazlılar Qara dənizin sahillərin-də,  

araqdan - konyakdan içib, bu pırpızlı qarasaç qızı sifarişlə 

oxudur, dincəlməyə qoymurdular. 

Musiqi dərhal kövrək duyğularıma  təsir etdi, sanki 

qanadlanmaq, pərvazlanıb uçmaq istəyirdim.  

Bir rubl rüşvət alandan sonra, bığ yeri gəlhagəldən 

puçurlayıb tərləmiş hündür, kəkilli inzibatçı geniş zalın 

qaranlıq küncündə boş bir masa təşkil eləyib bizi 

əyləşdirdi. 

Sifariş qəbul eləmək üçün restoranın ağ yaxalığı 

krujevalı xüsusi geyimində, cavan, sarı saçlı bir qız dərhal 

oturduğumuz masaya yaxınlaşdı. O, gülər üzü, işıqlı 

gözləri, təmiz nitqi və mədəni davranışı ilə sifarişləri yazıb 

uzaqlaşdı. 

Tahirlə üzbəüz əyləşsək də səs-küydən bir-birimizi 

yaxşı eşidə bilmir, qaraçıya oxşar müğənni qıza, ortadan 
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çıxmayan, dingildəyəndə foksla hoppanıb-düşən və özləri 

icad etdikləri qaydada, dayanmadan oynayan qafqazlılara  

 

tamaşa eləyirdik. 

Restoranda demək olar, gürcü yox idi.  

Azərbaycanlı və ermənilər isə ukraynalılara və ruslara 

nisbətən çoxluq təşkil edirdi. Onlar bir-biriylə bəhsə girib,  

növbəylə hərə öz millətinin məşhur mahnısına bu 

yarıçılpaq qızı oxudurdu. 

Ermənilər musiqini bizdən oğurladıqlarından, bizim 

musiqiyə yaxın olsa da, dilimiz tam fərqliydi. Onların 

danışdıqları dildə demək olar bir kəlmə də olsun bizə 

tanış olan söz, yox idi. 

Süfrəyə araq qoyulan kimi Tahirin dili  

yavaş-yavaş açılmağa başladı. İkinci qədəhdən sonra isə 

qara xəbərlər üstümə dolu kimi yağ-mağa başladı: 

“Anam Tahirə bərk-bərk tapşırıb; ona de 

Komsomola məktub yazmasın. Hələ yazdığı məktubların 

çoxu evdədir, verə bilmirik. Yaxşı deyil axı, qız uşaqdır, 

evlərində onu danlayırlar. Az qalıb, bir az da dözsün 

əsgərliyi qurtarır, nə qalıb ki?”  
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Anam necə başa salmışdısa az qalırdı Tahir özü 

də yalvarsın: “daha  məktub yazma, bir neçə ay da döz...”  

Dördüncü qədəhdən sonra isə öyrəndim ki: sən 

demə, Tahir Odessaya gəlməmişdən bir həftə qabaq 

Bərdədə olub, Komsomolu da, bacısını da öz gözləriylə 

görüb; “Onları heç kim incitmir, heç bir problemləri də 

yoxdur,” - dedi. 

Tahir, Komsomolumun hasarbir qonşu-su, Maral 

xalanın böyük oğlu Əlövsətlədə  

 

görüşüb danışıb. O da bərk-bərk tapşırıb, Tofiqə de; “hər 

şey öz qaydasındadır, darıxmasın, nigarançılığa heç bir 

əsas yoxdur...” 

Tahir Komsomolun böyük qardaşıyla da görüşüb. 

Ötən yay məzuniyyətdə olan zaman, Şuşada cıdır düzünə 

çıxanda, özünü külək kimi yetirib: “üzümə elə yazıq-yazıq  

baxma əə...” - deyən qardaşıyla.  

O da salam göndərib! 

İçdiyimiz növbəti araq badəsindən sonra  

qəflətən Tahir söhbəti başqa səmtə yönəltdi: 

- Bura gəlməmişdən qabaq Bərdədə sizə  
getmişdim. Əli dayı cibimə iki yüz manat pul  
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qoydu ki, əsgərsən, xərcləyərsən. Sağ olsun, sənin atan 

çox yaxşı insandı... atan özünə yağın içində, süd rəngli 

ГАЗ-21 markalı Volqa maşını alıb. Bərdədə bir nömrəli 

maşındır. Hamı bu maşına maraq və həsədlə baxır...  

Tahir elə hey danışır, sözlərin çoxunu səs-küydən 

və beynimi didib-parçalayan qarma-qarışıq fikirlərdən heç 

eşitmirdim də. 

Fikrim ilişib, Komsomolun yanında qalmışdı. 

Deməli, həsrətlə gözlədiyim cavab məktubları da ona 

görə yazılmırmış! 

Mən də yazığı qınayırdım... 

Tahir cibindən bir fotoşəkil çıxardıb mənə uzatdı. 

Alıb baxdım ki, bacım Yeganə dayım oğlu Müşfiqlə 

çəkdirdiyi şəklini göndərib. Şəkil Bərdədə həvəskar 

fotoqraf tərəfindən çəkildiyindən həm Müşfiq, həm də 

bacım pis düşmüşdü... 

Tahir Bərdədən əlavə məlumatlar verdik- 

 

cə oralar üçün darıxıb kövrəlirdim...  

Onun danışığından belə başa düşdüm ki, yalnız 

öz valideynlərindən başqa, Bərdədə bütün tanıdıqlarının 

hamısına bildirib ki, Odessaya gedir... 
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Dost-tanışdan cəmi doxsan manat  topla-ya bilib, 

yaxşı ki, atam ona iki yüz manat pul veribmiş! 

Tahirin dediyinə görə, evlərindən mülki paltarını 

gizli çıxardıb. Ancaq bu mənə sirr olaraq qaldı: “axı niyə 

gizlədirdi? Məgər valideyinləri yanıma gəlməsini  

istəmirdi?”  

Bir-birimizi görmədiyimiz düz on ay idi. 

Olub-keçənləri o qədər xatırladıq ki, bir də baxdıq 

uvolnitelnidə göstərilən vaxtın qurtarmasına cəmi yarım 

saat qalıb. 

Ofisiant qızı çağırıb pulu ödəyəndə, 

azərbaycanlılar artıq altıncı dəfəydi “Cücələrim” mahnısını 

sifariş verib, bığlı, saqqallı yekə kişilər özlərini cücəyə 

bənzədib, rəqs edirdilər. 

Hesabı ödəyib duranda, Tahirdə rəqs edənlərə 

qoşularaq, bir-iki dəfə qol-qanad açıb süzəndən sonra 

tüstülü Кафказ restoranından çıxdıq. 

Qarşımıza çıxan ilk mağazadan Boyko üçün litrlik 

konyak aldıq ki, gecəni o gözəl arvadıyla yaxşıca vursun, 

səhər də şəhərə buraxanda it kimi hürüb nifrinini üstümə 

tökməsin.  
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Tahirin Tbilisidən özüylə gətirdiyi alma-armudu, 

şokoladı və peçenyeləri azərbaycanlı əsgərlərin arasında 

bölüşdürdük. 

 

Uvolnitelnini Kaşşeyevə təhvil verib məruzə 

eləyəndə, o dərhal hiss elədi ki, əməlli-başlı içmişəm. 

Kefim necə açılmışdısa sözləri uzada-uzada: 

- Kaşşeyev! Biz artıq il yarımdı, bir yerdə hərbi 

xidmət edirik, hələ bir dəfə də olsun birlikdə oturub bir 

qismət çörək kəsməmişik. Hər ikimiz komandirik, bu yaxşı 

hal deyil, düzdü?  

Təbii qıpqırmızı sifəti, parlaq yaşıl gözləriylə 

üzümə diqqətlə baxıb, qolunu boynuma salaraq: 

- Nə vaxt desən, mən hazıram!  

- Sabah! – dedim.  

Razılaşdıq...  

Balaca Mamedov Pervomayskiyə qayıtdı- 

ğından Tahir gecə onun yerində, Nazı da yerini  

Çingizlə dəyişib bizimlə yanaşı uzandı. Gecə saat üçə 

kimi ordan-burdan danışdıq... 
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Yatmazdan əvvəl gözlərimi yumub, çox götür-qoy 

eləyəndən sonra belə qənaətə gəldim ki: “görünür Tahir 

yanıma gəlmək üçün  atasın-dan yolpulu istəyib, atasının 

da imkanı  olmadığından pul verə bilməyib. Yazıq Tahir 

də məcbur olub yalandan deyir ki, yanıma gəldiyindən 

valideynlərinin xəbəri yoxdur...”   

Allah kasıbçılığın üzünü qara eləsin!   

Yuxum qaçmışdı... 

“Известия” qəzetinin sonuncu səhifəsindən 

maraqlı iki xəbər oxudum: “Bernard Şou Nobel 

mükafatından imtina etdikdə səbəbini soruşurlar. Deyir: 

- Bu mükafat uzun müddət suda boğulan,  

 

lakin özünü zülümlə sahilə çatdıra bilmiş adama atılan 

xilas kəməri kimi bir şeydir...” 

Bir zəhlətökən qadın Bernard Şoudan soruşur: 

“Məşhur yazıçı olmaq üçün necə yazmaq lazımdır?” 

Şou cavab verir: “Soldan sağa.” 

Bir xeyli də “Elm və həyat” – jurnalından oxudum. 

Üç maraqlı əhvalat da buradan öyrəndim:  

- Sən demə Şopen Jorj Sandı sevirmiş! 
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- Əsasən farsca yazsada, məşhur “Hey-

dərbabaya salam” poemasını öz ana dilində - 

azərbaycanca yazan peşəcə həkim Şəhriyar, 

dayanmadan gecəli-gündüzlü, zərərini dərk eləsədə 

ağzından siqareti əskik olmazdı. Yazıb yaratdığı otağı 

tüstü duman kimi bürüsədə siqareti bir an belə ata 

bilmirmiş. Amma başını bütün ömrü boyu sabunla 

yumayıb ki, kimyəvi sabun saça ziyandır. Uzun çallaşmış 

saçlarını yumurta sarısıyla yuyarmış. Buda yüz illərdə bir 

dəfə doğulan dahilərin təzadlı hərəkəti! 

- Dağlar nə qədər hündür olsa ağaclar getdikcə 

seyrəlir, sonda isə kolluğa çevrilir. Bir sözlə ən hündür 

dağın zirvəsində ağac bitmir! 
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Zəhmətkeşlərin beynəlxalq 
həmrəylik bayramı 

 

Odessa, 01.05.1972-ci il, I gön. 

 

Bayrama görə rotaya qalxın əmri saat 07:30-da 

verilsə də, gecə 03:56-da yatmağımı-za baxmayaraq 

ağcabədili Nazıyla Tahir saat 06:00-dan qalxıb geyinmiş, 

kubrikadan çıxıb həyətdə, tikdiyimiz çoxmərtəbəli binanın 

təmirsiz mərtəbələrində gəzişirdilər. 

Yağış başlamışdı... 

Tahirlə Nazim kubrikaya qayıdanda qalxıb əynimi 

yavaş-yavaş geyinməyə başladım. 
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Aldığımız litrlik konyakla birlikdə Tahiri Boykonun 

hücrəsinə göndərdik.  

Heç on beş dəqiqə keçməmiş, Tahir əlində 

uvolnitelni qayıtdı. 

Bayram günündə konyak Borya üçün ən əziz 

hədiyyə idi. Gözəl arvadı da başının altında... 

O, konyakı götürüb: “yığıncaqdan sonra 

gedərsiniz...” – deyib. 

Yığıncaq oldu. 

Rus əsgərləri olan, alkaş Voronkov və 

İvanyuşenkoya serjant rütbəsi verdilər. Nazıya Alıbəyin 

daşşaqlarını, mənə isə heç nə...  

Yığıncaqdan sonra yağış səngisə də çiskin 

yağmaqda davam eləyirdi. 

 

Nazim naryadı təhvil verəndən sonra yanımıza 

gəlməli idi. Danışdıq ki, saat 12:00-da şəhərdə “Украина” 

restoranının qabağında görüşək, razılaşıb Tahirlə 

kubrikdən çıxdıq. 

Şəhərdə təntənəli nümayiş keçirilir, hər yanda 

bayram əhval-ruhiyyəsi yaşanırdı. 
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Təkcə günəş çatmırdı! 

Odessa gözəl şəhərdi, lap Bakıya oxşarlığı da 

vardı. Hər ikisi dənizə söykənirdi... 

Nümayişlə əlaqədar küçədə taksi, fərdi maşın, 

tramvay, trolleybus və avtobuslar hərəkət edə bilmirdi. 

Hər kəsin əlində oraq-çəkicli, beşguşəli ulduzu olan 

balaca qırmızı bayraq, hamı da bayram təntənəsi 

yaşayırdı. Uşaqların əlindəki rəngarəng şarlar bu bayramı 

bir az da təmtəraqlandırırdı. 

Parad lap möhtəşəm keçirdi! 

Bütün idarə, müəssisə və təşkilatların 

nümayəndələri istehsal etdikləri məhsullar, əllərindəki 

uzun plakat və bayraqlarla irəliləyir-di.  

Hərbçilərin və Morskoy flotun matros və 

kursantlarının mətin və inamlı addımlarla irəliləməsi 

məndə qürur hissi oyadır, ölkəmizin qüdrətinə, uğurlu 

gələcəyinə inamı artırırdı! 

Küçələrdə insan axınını yara-yara axır ki, zülümlə 

Deribasovskayaya gəlib çıxdıq. 

Tahirlə şəkil çəkdirmək istəyirdik, ancaq bütün  

fotoatelyelər bağlı oldu. 

Aerokassaya yollandıq. 
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Qafqazlı olduğumuzu görən kimi: “saat 14:00-dan 

sonra kassaya yaxınlaşın, görək nə  

 

edirik?” 

Sən demə hamısı rüşvət tələsiymiş! 

SSRİ boyda nəhəng bir dövlətin hansı şəhərində 

aerokassaya, yaxud avtovağzal və ya dəmiryol 

vağzalındakı kassalara yaxınlaşsan; “Bilet yoxdu, yer 

yoxdu”-dan başqa bir söz eşidə bilməzdin. 

Mehmanxanalar da o gündəydi... 

Bir az atılıb-düşəndən, sonra sərt sovet 

qanunlarıyla qorxudandan, əməl yeməyəndə yalvarıb-

yaxarandan, ümidin üzüləndə isə rüşvət təklif edəndə 

yumşaldığını görüb, axır ki, haqqın yolunu tapdığına əmin 

olanda, itmiş uşaq anasını tapanda sevindiyi kimi ürəyin 

atlanar: 

- Pasportunuzu qoyun, görək əlavə reysə bir şey 

taparıqmı? – sözlərini eşidəndə anadan yenicə 

doğulduğunu hiss edərdin. 

Bu anda ağlımızdan keçərdi: “ Nə yaxşı sovet 

əsgəri, sovet vətəndaşıyıq. Nə yaxşı rüşvət var. Yoxsa 

neyləyərdik?” 
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Bilet həsrətinin ləzzəti, həzzi, nəşəsi həmişə 

rüşvətin ağırlığını basardı.  

Tahirin hərbi biletini kassada saxlayıb Tbilisiyə 

bilet sifariş elədik.   

Qayıdıb yenə piyada gəzməyə çıxdıq. 

Yağış kəsmişdi... 

Küçə qələbəlik idi. Bütün mağazalar qırmızı 

parçalara yazılmış şüar, plakat, rəngarəng işıq və şarlarla 

bəzədilmiş, səkilər, ağacların gövdələri ağardılmışdı. 

Tahirlə küçədə veyillənirdik. 

Səkiylə, əl-ələ tutub hürkək gəzən, açıq- 

 

saçıq geyinmiş, gəlmə olduqları sezilən, iki körpə qızı 

gözüm aldı.  

Yaxınlaşıb ərklə, köklü ev sahibi kimi, tanış olmağı 

təklif elədim. Əvvəl qəti etirazlarını bildirsələr də, az sonra 

biri yumşalıb adını dedi. 

Çaşdığımdan dərhal adını unutdum.  

- Bəlkə bayramı birlikdə keçirək? – soruşdum.  
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Dinmədilər. 

Ram olduqlarını anlayıb əvvəl kino, sonra da 

restorana getməyi  təklif elədim. 

Bir-birlərinə baxıb, çiyinlərini, saçlarını oynadarq 

razılaşmadılar. 

Yanaşı addımlayırdıq. 

Adını unutduğum qız dözməyib pıçıltıyla bildirdi ki, 

axşam Морской вокзалdan gəmiylə Suxumiyə 

gedəcəklər. 

Nəsə çatmadı mənə... 

Yolda qabağımıza gülsatan qızlar çıxdı. Mənimlə 

tanış olmaq istəyib adını söyləyən qız, tez də sıyılıb ona 

gül almağımı istədi.  

Cavan-cavan qızlar yol kənarında sıralanıb, dəstə-

dəstə qızılgül satırdı. Bu qızılgülləri bizim doğma 

Azərbaycandan gətirirdilər. Bizimkilər bayramlarda 

qızılgüldən pul çıxarmağın yolunu çox yaxşı bilirdi.  

Onlar gecələr yeyib-içib, mazaxlaşdıqları gözəl-

göyçək “südəmər” ukraynalı qızlara səhərlər gül 

satdırardı. Söz yox ki, bu qızlar onların öz sə-viyyəsinə 

uyğun qızlarıydı... 

On iki ədəd müxtəlif rəngli qızılgül seçdik. 
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Ödəyəcəyimiz pulun altı manat  olduğunu  

 

eşidəndə mat qaldım:  

- Qızılgülün qiyməti axı on qəpikdi?!  

Sürtüklər ağız-ağıza verib: 

         - Yox, bu gün bayramdı, qiymətlər beş dəfə qalxıb, 

indi biri əlli qəpikdir, - dedilər.  

Məsələ ciddiləşdi. 

Qızlara gül satdıran aerodrom kepkalı, damağı 

kazbekli sitizə bir gədə, təsbeh çevirə-çevirə yaxındakı 

qəzet köşkünün arxasında stulda ayağını-ayağının üstünə 

aşırıb, maqnetafona xod vermişdi.  

Alqayıt oxuyurdu: 

“Bir qız məndən dublyonka, zimbala. 

Bir qız məndən çörək pulu istədi...” 

Qızlar, əsgər üçün altı manatın nə demək 

olduğunu yaxşı başa düşsələrdə artıq gec idi, sanılı qoz 

kimi altı manatı sayıb gülsatan qıza vermişdim. 

 Qızılgülləri qoxlaya-qoxlaya öz aralarında  
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pıçıldaşdılar... 

Artıq iş rəsmi hissəyə adladı. 

Altı manatı ödəyən əsgər mütləq nəsə eləməliydi! 

Еlə bu vaxt ağcabədili Nazı, hərbi geyimin 

qaymağı sayılan parad formasında qarşımıza çıxdı. İrişə-

irişə yaxınlaşmaq istəyən-də, ona ariflərin anlaya biləcəyi 

xəlvəti bir göz vurub, “tez sıyılan qızın” qoluna girdim. 

Nazı vəziyyəti başa düşüb, qızları ürkütməmək üçün 

yanımızdan saymazyana ötüb keçdi. 

Salamlaşmadıq da... 

Artıq razqom götürürdüm. 

 

Qoluna girdiyim qız əlindəki gülləri qoxlaya-

qoxlaya minnətdarlıq dolu baxışlarla məni şivəylə 

süzəndə, qısa bir nitq söylədim: 

- Bu gün bayramdı. Bütün dünya xalqları, fəhlə və 

kəndlilərin birləşərək həmrəy olduqları bu  günü 

təntənəylə qeyd edir. Gəlin bizə gedək. Bizə deyəndə ki, 

hərbi hissəyə yox, yaxınlıqdakı turbazada işləyən tanış bir 

qadın var, Toma, ondan açar alıb boş otaqların birində 

yemək-içmək təşkil edərək əylənər, sonra da  aparıb sizi 

“Морской вокзал”dan yola salarıq... 
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Necədi?  

Tahir dillənmədi, bu dəfə qızlar pıçıldaşıb, 

gülümsədi və aramızda ilkin razılıq əldə olundu. 

Yenidən tanış olduq. Hamı ilk dəfə eşitdiyi adı tez 

də unutmuşdu.  

Mənim qismətimə düşən “körpə” işvə-nazla adını 

qulağıma isti nəfəsiylə pıçıldayıb bir də təkrar elədi:  

Nataşa! 

Mərkəzi Deribasovskaya prospektindən güc-

bəlayla çıxıb, paralel küçəylə taksi dayanacağına 

yollandıq. Аrа küçədə ilk qarşımıza çıxan boş volqa 

maşınına əl elədik. 

 Taksi olmasa da dərhal saxladı. 

 Turbazanın qarşısında maşından düşəndə qızları 

başa saldım: “əgər bizim tanışımız Toma xanım sizdən 

soruşsa, deyərsiz ki, çoxdan tanışıq. Hələlik bir hovur 

burada dayanın, dostumla işləri qaydaya salıb tez də 

qayıdacağıq.”  

 

Növbəti epizodik sevgi oyunu var gücüylə yetişirdi.   
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İşləri cabəca eləmək üçün onları bağda qoyub 

Tahirlə Tomagilə tərpəndim. Qapının zəngini basan kimi 

Tolik çıxdı. Tahiri ona göstərib, fikrimi çox soyuqqanlılıqla 

bildirdim:  

- Tbilisidən dostum gəlib, Tahir. Özüylə iki köhnə 

tanış qız da gətirib. İstəyirik gündüzü onlarla keçirək, bizə 

puluyla, axşama kimi boş bir otaq təşkil edə bilərsən? 

Bayram axşamını da sizinlə birgə qeyd edərik... 

Tolik arif adam idi. Dərhal sığınacaq istədiyimi 

başa düşdü. Zəndlə sifətimə baxıb, gözlərimdəki həsrət 

dolu işartıları sezərək, bir anlıq yerində qurcalandı və 

anladı ki, çənə-boğaz zamanı deyil. Ona görə də həlim bir 

səslə:  

- Əlbəttə, əlbəttə, - deyib, heç bizi içəri dəvət 

eləmədən qapını üzümüzə örtdü. 

Zənnimcə təlaş keçirməyə səbəb yox idi. Görünür, 

əsas başqan Toma xanımdır və həmləyə keçib onun 

qılığına girməliydi. Şükür, Toma xanımın da mənə qarşı 

simpatiyası hədsiz olduğundan, əmin idim ki, yekəbaşlıq 

eləməz.  

Özünü öymək olmasın, onun mənə meyli vardı, 

qəlbimin dərinliyində güman eləyirdim nəsə yardım əlini 

uzadacaq. Odur ki, daxilən çox rahat idim.   



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Bir anlıq özümdən müştəbeh halda fikirləşdim ki, 

Nataşa səmimi, həssas qıza oxşayır. Zənnimcə Tahirin 

payına düşən  

 

uzunboylu ağappaq gözəl qız olsada söyüşcül, şümür, 

tərs uşağa bənzəyirdi.  

Deyəsən, həngamə, vur-çatlasın, dümbək, zurna-

balaban hələ qabaqdadır.  

Yenicə hissə qapılmışdım, qapı açıldı.  

Çoxdan cazibəmdə fırlanan Toma xanımın gül 

cəmalı göründü və məğrur bir duruş, ehtiras dolu bir 

baxışla altdan yuxarı məni süzərək əlindəki açarları 

havaya qaldırıb, barmaqlarında çevirə-çevirə, qaliblərə 

məxsus ədayla: 

- Bəşəriyyət münasibətlər üzərində qurulur, yoldaş 

kiçik serjant Babayev... 

Açarlara elə hərisliklə baxdım!  

Danılmaz fakt - açarlar artıq ovucumda, özümdə 

axırıncı aşırımdaydım! 

 Sevinci xərcləməyin məqamı yetişmişdi.  

Sevindiyimdən ilk dəfə Tomanı bərk-bərk qucaqlayıb, 
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dostyana şirin bir marçıltıyla üzünün boş yerindən dönə-

dönə öpdüm! 

Tolik qapıda görünəndə Toma üzünü sildi və 

barmağıyla qonşu otağı göstərərək, qayğılı bir 

təbəssümlə:  

- Gecə səni gözləyəcəyik, - dedi.  

Və xəcalət çəkə-çəkə: 

- Amma səs-küy olmasın pıçıldadı... 

Diqqətlə üzünə baxdım. Artıq dodağının hər iki 

tərəfinə qırışlar düşmüşdü.  

İtaətkar bir görkəm alsamda çox təmkinlə:  

- Nə danışırsınız Toma xanım heç elə də iş olar!?  

 

Sevincimin həddi-hüdudu yoxuydu. 1972  -ci ilin 

may ayı çox düşərli başlamışdı! 

Dönə-dönə Tomaya dərin minnətdarlı-ğımı bildirib, 

təşəkkür eləyəndən sonra Tahirlə tələm-tələsik geri 

döndük və bir az aralanıb qəflətən götürüldük. 
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... Əsl ev sahibi kimi kişilənərək, qapını açıb 

qonaqları içəri dəvət eləyəndən sonra, Tahirə pul verib 

mağazaya göndərdim.  

Turbazaya məxsus bu geniş, işıqlı otaq səliqəli və 

tərtəmiz idi. Divar boyu üç çarpayı yerləşdirilmiş, qapının 

yan tərəfində paltar şkafı, pəncərənin qarşısında isə 

dairəvi masa qoyulmuşdu.  

Otaq çox səliqəli görünürdü. Çarpayılar-dakı 

yorğan-döşəyin üstünə salınmış ağ mələfələrin ütülü və 

bəyaz olduğunu da dərhal sezdim.  

Tarix bu gün bütün maneələri bizdən uzaq 

eləsədə baxdım ki, Tahirin qismətinə düşən ağbəniz qız 

indidən qaşqabağını töküb.  

Elegiya ruhlu bu qız əlindəki qızılgülləri çarpayının 

ütülü, ağappaq nişastalı ağlarının üstünə düzdü... və 

çarpayının ayaq tərəfində mısmırığını sallayıb əyləşdi. 

Buna baxmayaraq deyəsən, artıq xoşbəxtlik 

qapımızı döymüşdü! 

Üst geyimlərimizi çıxarıb şkafdan asdıq. 

Yağış yağmağa başladı... 

Qaşqabağı yer süpürən ağ dərili sentimental 

rəfiqəsini Nataşaya göstərib:   
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- Nə olub ona, ödündə daş qalıb? –  
zarafatla soruşdum.  

Üçümüz də birdən gülüşüb masanın yan- 

yörəsindəki kürsülərdə əyləşdik.  

Tarixi tanışlığa yenidən başladıq. 

Bir-birimizə yaşadığımız ünvanları söylədik. Qızlar 

Sverdlovski şəhərindən gəlmişdi, hər ikisi yeniyetmə idi. 

On altı yaşları vardı, orta məktəbdə bir sinifdə oxuyur, 

Komsomolum kimi bir aydan sonra doqquzuncu sinfi 

bitirəcəkdilər.  

Nataşaya Bakı, Bərdə və Odessa ünvanımı yazıb 

verdim. O da öz ünvanını solaxay, səliqəli xətlə yazıb 

verdi.  

Tahir saçından su süzülə-süzülə mağazadan 

əlidolu qayıtmışdı.  

Ürəyimdən bu an bir məsəl keçdi: “kasıb cavan 

mərd olar.” 

Ancaq təəssüflə bildirdi ki, çörək tapa bilməyib.  

Əlindəki üç karobka tortu, şokoladı, peçenyeni və 

litrlik beş ulduzlu “Стoличное” konyakı çox gözütoxluq, 

bir az da təmkinlə masanın üstünə qoydu.  
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Qızlar dərhal ərzaqları masanın üzərində yan-yön 

eləyəndə Tahir rus dilində bildirdi ki, konyakı on beş 

manata alıb və xüsusi vurğuladı ki, mağazada satılan 

içkilərin arasında ən bahalı konyakdır!  

O, çörək olmadığından kolbasa da almamışdı. 

Sən demə konyakla, elə tort və şokolad yaxşı tuturmuş. 

Artıq məclis qurulmuşdu, yeyib-içmək  

 

başladı. Qədəhləri doldurub ilk sağlığı Tahir dedi: 

- Gəlin, bu badələri içək təlim görmüş pişiklərin 

sağlığına! 

Hamı gülüşdü, Tahir sözünə davam elədi: 

- Düz söz də, yalan söz də bir ağızdan çıxır. – İki 

adam bir adama qoşundur... 

Nataşanın saf gözlərinə və dik məmələrinə 

hərisliklə baxıb, ilk konyak dolu badəni ruslar demiş, 

через горлышко atdım.  

Üçüncü qədəhi boşaldanda pəncərədən gördüm, 

Toma yuduğu paltarı həyətdə zivəyə sərir. İstədim qalxıb 

onu da içəriyə dəvət eləyim, özümü güclə saxladım. 

Məclisin ahəngi pozula bilərdi...  
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Konyak butulkasının dibində azca qalanda Tahir 

bəxtinə düşən Lyudmila ilə siqaret alışdırıb çəkməyə 

başladı.  

Lyudmila ayağını ayağının üstünə keçirib, 

siqaretdən dərin bir qüllab alaraq Tahirdən ev ünvanını 

soruşanda Tahir siqaretini tüstülədə-tüstülədə insan 

haqqında, ət, qan və sümükdən nəsə çərənləyirdi və qızın 

sualını eşidəndə qaşlarını kaman sayağı qaldırıb köhnə 

kişilər kimi alnını qırışdıraraq: 

- Г. Баку, ул. Максим Горкий, кв. 43, köhnə 

Армянскоe küçəsi. 

Yanıb-yaxıldım! 

Qızlar başa düşməsin deyə, öz dilimizdə onu 

danladım ki: “niyə bu murdar ermənilərin adını çəkirsən? 

Oyatma bu camaatı! Heç  

yeridir? Qızlar rusdur, söz düşəndə danışacaqlar...” 

Tahir öz dəmindəydi. 

Konyak onu dingildədirdi. Girdə gözləri bir az da 

girdələnmişdi. Tahirə irad tutdum ki, bir də belə qələt 

eləməsin. Sovet hökumətinin qorxusundan yatmış 

ermənilər eşitsə zır düdüyünə qoyub çalacaqlar ki: “türklər 

Bakıda bizim Армянскоe küçəsinin adını dəyişib, amandı 

qoymayın, məzlum erməniləri qıracaqlar. 
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Genosid başlayıb!” 

Yaxşı ki, küçəyə hələ Maksim Qorkinin adını 

veriblər. Tofiq Xəzər ya Xanımzər Mətləb ya da Mütalib 

Ahu qoysaydılar, on birinci qızıl ordu yəqin ki, Şamaxını 

keçib Bərdəyə yaxınlaşardı. 

Xülasə konyakın təsirindən və ermənilərə qarşı 

içimdəki kinli ruhdan qəzəblənərək özümdən çıxıb, Tahiri 

o ki var itin götünə soxub çıxartdım... 

Nataşayla adama iki yüz qram konyak içmişdik, 

siqaret çəkmirdik. Çəkmirdik deyəndə ki, düzü heç 

bacarmırdıq.  

Onlar isə adama beş ulduz “Стoличное” 

konyakından üç yüz qrama yaxın vurub, dadlı “Сказка” 

tortundan yeyib, şirin Московский шоколад-ы ağızlarında 

əridəndən sonra “БТ” siqareti çəkirdilər... 

Siqaret qutusunun üstünə iri hərflərlə adı 

yazılmışdı: “БТ”. Diqqətlə baxıb: “БТ - yəni Babayev 

Tofiq.” – deyəndə, hamısı dərhal qutunun üstünü oxudu. 

Ruslar demiş maraqlı совпадение oldu...  

Nataşanın sifəti elə qızarmışdı ki!  

İçkili halda o gözlərimdə birdən-birə ilahiləşib 

gözəlləşdi. Bir azdan bu on altı yaşlı  Sverdlovski gözəlini 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

soyundurub nişastalı mələfədə ağuşuma alacağımı 

gözlərimin qarşısında ehtirasla canlandıranda...  

Lyudmila siqareti söndürüb, oxumağa başladı. 

Yaman kövrək, nostalji hisslərlə pəsdən oxuyurdu. 

Nataşa əlimdən tutub, qulağıma pıçıldadı: “dur 

havaya çıxaq...” 

Çöldə güclü yağış yağıb yenicə kəsmişdi.  

Turbazanın bağı kiçik meşəni xatırladırdı. 

Aralarına asfalt döşənmiş əyri-üyrü, ensiz piyada 

səkiləriylə bir saata yaxın əl-ələ tutub gəzişdik. İçkinin 

təsirindən onun toppuş ağ əlləri od tutub yanırdı.  

Qolumun üstünə qara xallı qıpqırmızı bir 

parabüzən qondu. Nənəm həmişə bizə deyərdi: 

“parabüzəni öldürmək günahdı bala...” Odur ki, onun 

xırda qara başını sığallayaraq titrək barmaqlarımın ucuyla 

ehmalca tutub, havaya atdım: “Qoy günahı məndən uzaq 

olsun...” 

Onun dodaqları çəhrayı rəng almışdı, gözləri isə 

alışıb yanırdı. Yanımızdan kəpənəklər uçuşur, az qalırdı 

üstümüzə qonsunlar. Nataşanın allanıb yanan 

yanaqlarına baxdıqca içim titrəyir, ehtirasa gəlirdim.  

Ancaq köhnə qafqaz kişiləri kimi səbrlə dözürdüm... 

O mənə elə ehtirasla baxırdı!  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Onun yanan gözlərinə, allanan çöhrəsinə, çəhrayı 

dodaqlarına, qabarıq sinəsinə baxdıqca, artıq hisslərimi 

cilovlaya bilmirdim. Səbrim tükənməyə başlamışdı.   

Tahir və Lyudmiladan isə xəbər çıxmırdı.  

Sonda dözə bilməyib qapını döyəsi oduq. Bir 

qədər gec olsa da Tahir qapını azca aralayıb pəjmürdə 

halda, şirin konyak, tort, şokolad və siqaret qoxusu 

əvəzinə şit kələm qoxusu verən, kal, xırıltılı, yaşına uyğun 

olmayan kişi səsiylə: 

- On dəqiqə də gözləyin, - az qala yalvardı. 

Əlindəki maykasını ayaqları arasına tutsada – 

tarladan üzülüb yenicə soyulmuş uzun qarğıdalı kimi 

“şeyi” dimdik durmuşdu. 

Onun kal, xırıltılı səsində isə bir ümidsizlik vardı, 

sanki onu sındırmışdılar.  

Nataşa təsəlli tapmaq ümidiylə üzümə baxıb, 

həyəcanla Tahirin nə dediyini gözləriylə soruşdu.  

- On dəqiqə də gözləməliyik... 

O, dərindən bir köks ötürdü. 

Nataşa ehtirasdan alışıb-yansada ümidli idi. Elə 

mən özüm də... 
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Turbazanın həyətindəki ağacların arasın-da 

uşaqlar üçün qurulmuş bir yelləncəyin nəm taxta 

oturacağında oturub uşaq kimi yellənməyə başladıq. 

Yersiz, səfeh, rabitəsiz sözlər danışsaq da fikrimiz 

Lyudmila ilə Tahirin otaqdan nə vaxt çıxacaqlarında 

qalmışdı. 

Yarım saata yaxın səbirsizliklə gözləyib,  

 

tıncıxandan sonra bir də qapını döydüm. 

Tahir yenə boğuq, ümidsiz, kələm qoxulu  

şit kişi səsiylə xırıldaya-xırıldaya yalvarıb, beş dəqiqə də 

vaxt istədi.  

Dizlərini yerə qoyub, Lyudmilaya yalvarır, ilan dili 

çıxarırdı. 

Tamam hövsələdən çıxmışdım. Vaxt daralırdı. 

Qızlar saat 18:00-da “Грузия” gəmisi ilə Suxumiyə 

getməliydi. 

Artıq saat 16:30 idi! 

Hər ikimiz qayıdıb yenidən yelləncəyin yanında 

dayandıq. Daha yellənmək həvəsi ölmüşdü. 
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İki kiçik it balası bir-biriylə oynaşırdı. Yer yaş olsa 

da, bu canlılar elə qayğısız, şən görünürdülər ki! 

Bir qədər onlara tamaşa elədik... 

Vaxt ötür, Tahirdən səs-səmir çıxmırdı.  

Nataşa tez-tez saatına baxır, sivilizasiyalı dünyada 

heç bir qurğunun qeydə ala bilmədiyi zəlzələnin olacağını 

hiss edərək,  sanki onların yubanmağından faciə baş 

verəcəyini duyub-anlayır, məni tələsdirirdi. 

Məscid tikilməmiş kor ayağını dayadı, belə yerdə 

deyiblər. 

Ancaq heç nə edə bilməzdim, dostum Tbilisidən 

gəlmişdi.  

Dostluq bir yana, həm də qonağım idi! 

Bərdədən görünən dünyada isə bu həyati ciddi 

məsələ, əxlaq, davranış qaydalarının fəlsəfi qanunuydu! 

Tərs kimi yağış yenidən başladı. 

Axırda naəlac qalıb, turbazanın başqa -qapısı 

kilidli, birotaqlı evinin qabağına gəldik. Birmərtəbəli bu 

evin damı irəli çıxdığından yağış qapının ağzındakı 

artırmanı tutmurdu. 
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Yağış tutmayan artırma çox ensiz olduğundan 

Nataşayla bir-birimizə qısılıb üz-üzə dayandıq.  

Yağışdan sonra hava nəm olsada, onun bütün 

bədəni hərarəti olanlar kimi isti idi.  

Natanı dəli bir ehtirasla qucaqladım...  

O, çalışırdı ki, otağa gedək. Ancaq tərslikdən 

Tahirgil ləngiyirdi. 

  Nataşanın üzünü əlimlə tumarlaya-tumarlaya, 

qonur saçlarını üzündən aralayıb, yanan gözlərinə 

diqqətlə baxdım. Hərdən kürəyinə və saçlarına yağış 

damlaları düşdükcə mənə daha çox sığınırdı. Onun 

canının hərarətindən yaranan vəhşi ehtiras artıq məni 

titrədirdi. 

Üzündən öpmək istədim. O, yalandan başını o 

yan-bu yana çəksə də, tez təslim oldu... 

İçdiyi konyakın, yediyi dadlı nağıl tortunun, şirin 

şokoladın və sinəsinin düymələri arasına qoyduğu iki 

ədəd tez-tez qoxladığı qızılgüllərin qoxusu isti nəfəsinə 

qarışmışdı.  

Yağışın təbii musiqi şırıltısı, rütubətli hava, hərdən 

baş-gözümüzə sıçrayan yağış damcıları, yaşadığımız 

erotik bir vəziyyətə təkan verirdi. 
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Onun dik burnu, ehtirasdan işıq saçan qonur 

gözləri, isti nəfəsi, nəm saçları mənə özəl, növbəti bir 

epizodik sevgi nəşəsi, ləzzəti yaşatmaqdaydı! 

Nataşanın sinəsini, yançaqlarını əllərimlə  

sığallayıb, guya yağış damcılarından təmizləyir, 

qızılgülləri qoxlayırdım.  

O, qollarımın arasında gözlərini yummuş, artıq 

özündə deyildi.  

Hərarətli dodaqlarım atəşdən yanıb qurumuş 

dodaqlarına toxunandan sonra, düz yarım saata qədər 

bir-birimizdən ayrıla bilmədik. 

Ehtiraslı öpüşü ağlımı başımdan aldı.  

Çılğınlıqdan məst olub, qollarımın üstünə yıxılmış, 

quş kimi yüngülləşmişdi... 

Dəli kimi qəflətən onu köksümə sıxıb sürəkli öpüşə 

qərq elədim. 

Yağış yağdığından turbazanın həyətində heç kim 

gözə dəymirdi. Öpüşlərin və içkinin təsiri, - yağış 

damlalarının səs-küylü şırıltısı altında necə möhtəşəm 

gücə sahib idisə, Nataşa artıq dözə bilmir, bədəni 

ehtirasdan lərzəyə gəlib məni titrədirdi. 

Qəflətən gözlərini açıb:  
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- Dostun tupoydu, tez ol get bir də qapını döy, - 

deyib, ərklə, halalca arvadım kimi məni itələdi. 

Qarışqanın evində bir damla şəbnəm də böyük 

tufandı! 

Cəsarətlə onun qoluna girib, üstümüzə möhkəm 

yağsa da qayıdıb qapını döydük. 

Dostun, qonağın da bir abrı olmalıdır... 

Səbr də sərhədsiz deyil! 

Tahir kələm qoxuyan xırıltılı, şit kişi səsiylə 

ümidsiz vəziyyətdə yenə on dəqiqə vaxt  

istədi.  

Mən artıq dözə bilmirdim. Hövsələdən çıxıb öz 

dilimizdə hündürdən çəmkirdim:  

- Gəmi gedəcək, gecikirlər, başa düşmür-sən? 

Nataşa da rus dilində Lyudmilayla acıqlı danışır, 

otaqda bu qədər ləngidiyinə hirsli-hirsli deyinirdi. 

Tahir yalvarıb aman istəyir, Lyudmila isə quyruq 

ələ vermir, ona damla-damla “amok” içirir, özü isə susur... 

ləzzətlə tamaşa eləyirdi...  
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Üzümüzdəki xoşbəxtliyin son izləri ümid-sizliyə 

çevrilib yoxa çıxmaq ərəfəsindəydi... 

  Axırıncı dəfə Tahirə içdən gələn hirs-hikkəylə 

çığırdım: 

- Çıxın evdən! 

Tahir vəziyyətin həm içəridə, həm də çöldə 

ekstremal olduğunu dərk edib, bədbin bir vəziyyətdə, 

xəcalətlə başa saldı ki, çırıl-çılpaq soyundursada sürtük 

qancıq razılıq vermir, “əsas məsələyə” başlaya bilmir... bir 

azcada səbr edin. 

Tahir yalvarır... 

Nataşa bakirəliyinə əlvida demək istəyirdi! 

Biz daha geri qayıtmadıq, eləcə qapının arxasında 

gözlədik. 

Tahir içəridə növbəti manevr eləyib, gah ilan dili 

çıxararaq qıza yalvarır, gah süpürləyib yerə yıxır, gah son 

həmlə olaraq, saxta hərbə-zorba gəlir, gah gerçək sıxma-

boğmaya salır, min-bir hoqqadan çıxırdı. Gah da səni 

mənə  

 

urcah eləyənin... dörd arxa qalanına söyür, arvad kimi 

qarğış tökürdü... 
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Gərək, lap əvvəldən bic vələdüzna qızın süni 

nəvazişlərini, soyuq öpüşlərini, yalançı iniltilərini, hiyləgər 

baxışlarını – Nataşa demiş –  

tupoy Tahir başa düşəydi.  

Həm özü Əli aşınnan oldu, həm də bizi Vəli 

aşından elədi.  

Qapı öz topuğunda fırlanırdı. 

Bir sözlə: “sonluq cəfəngiyyat məsələyə döndü”... 

Tahir daha hiyləgər, daha incə olmalı və bilməliydi 

ki, bu oyunda qayda yoxdu. Özünü istədə bilsəydi 

Lyudmila onu персона нонграт eləməzdi. 

Birdən Tahir barıt kimi partlayıb öz dilimizdə: “Axı 

ağ eşşək nə bilir, qara palan nədi?!” 

Lyudmila cavabında çox sakit və arxayınlıqla: 

“чушка какая” – dedi. 

Otuz bir manat pul xərcləmişdik! 

Artıq saat 17:11 dəqiqə idi. 

Nataşa son dəfə saata baxıb hirsləndi və məndən 

küsdü. İstədim onu əzizləyib könlünü alam, başını aşağı 

dikib, incik halda məni əliylə kənara itələdi. 
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Göy üzü çox uzaqdır, amma adamı çox çəkir. 

Bu da son!  

Həqiqətən də insan, heyvan və bitkilərlə 

müqayisədə ən ədəbsizidir! 

Məcnun kimi dərs oxuyan “Vəlleyli”də qalar. 

Lyudmila bizə dərs verdi...  

Amma bir fəziləti əbədi qaldı, - o “Ruslana” 

xəyanət etmədi! 

Saat 17:30-da qapını açdılar.  

Tahir Zəngəzuru əldən versədə utanmadan zol 

dayanmışdı.  

Qanun zora tabedir, - fikirləşib, qıcandım 

Lyudmilanı vuram, isti yatağa həsrət, lüt kişiyə möhtac 

Nataşa qarşımı kəsdi. 

Biədəb qız! 

Bizi üzdü bu əməlli qara eşşək, ağ ləçər!  

Düz axan sellərdə bizi tərsinə üzdürdü! Mən 

cəhənnəmə, binəva Tahir, bəlkədə keçirdiyi sarsıntıdan 

ömürlük xədim oldu, Nataşanın ehtirası içində boğuldu... 
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Geciksək də lap ürəklə Nataşanı yel vurub, 

yengələr oynayan çarpayıya dəvət elədim. Ancaq o, 

hiddətlə əlimdən çıxdı! 

Otaqda ağ-qara “Рубин” televizoru açıq idi. 

Moskvanın ОРТ kanalından Azərbaycan haqda veriliş 

gedirdi. Muğamat oxuyan iri hörüklü qadının döşləri və 

kamança çalan kişinin kəkilli yekə başı, kamançanın at 

tüküylə sürtülən yumru qarpıza oxşar yerindən böyük idi...  

Və paltarlarımızı götürüb getməli olduq.  

Onlar geyinəndə mən Lyudmilaya, Nataşa da 

Tahirə nifrətlə baxırdı! 

Öz dilimizdə: 

- Gərək onu lap zorlada olsa ram edəydin!  

Sevgi oyunlarına xam, qızın üzərində artıq sahiblik 

hissini itirmiş Tahir, ağrılı ehtirasla: 

- Pis züryətin üzünə tüpürüm! – dedi. 

Televizoru söndürəndə alçaqboy, qarınlı 

naxçıvanlı müğənni Niyaməddin oxuyurdu. Yenə iri daz 

başının alın hissəsindən düz boynunun kökünə kimi yarım 

metrə çatan seyrək, beş-on uzun saçını səliqəylə darayıb, 

qıpqırmızı qalstukunu kip bağlamışdı. Qulağının dibindəki 

nisbətən sıx saçları kürəyinə kimi sallanırdı.  
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Ədəbaza oxşayırdı. 

...Yağışın altında heç maşın da tapmırdıq.  

Nataşa acığından gülürdü. 

Nədənsə Lyudmila qaşqabağını tökmüşdü, Tahiri 

danışdırmırdı.  

Gecikirdik...  

Uzaqdan bir taksi göründü. Yağış və yerdən axan 

sel-suları üstümü batırsa belə yüyürüb maşının qabağına 

atıldım. Maşında iki sərnişin olsa da sürücüyə xahiş 

elədim: “bu iki qızı götürün, gəmiyə gecikirlər...” 

Ukraynalı sürücü sərnişinlərindən icazə istədi. 

Mən də onlara yalvardım və sonda razılaşdıq. 

Qızlar taksiyə əyləşən kimi maşın yerindən necə 

tərpəndisə sel gedən gölməçəni şırıltıyla üstümə sıçratdı. 

Quş kimi kənara hoppansamda canımı qurtara bilmədim.  

Tahirlə tramvay dayanacağına tərəf qaçdıq. Onu o 

qədər danladım ki, Odessaya gəlməyinə peşman oldu. 

Peşmançılıq və əsəb-dən yazığın girdə, şabalıdı gözləri 

solğunlaşmışdı. 

Dostumun könlünü almaq üçün səsimə həlimlik 

qatıb soruşdum: 
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 - Niyə içəridə dümələnirdin? Niyə qız razılıq 

vermirdi? 

O, fağır-fağır, bədbin bir halda çiyinlərini çəkərək, 

kinli səsiylə qarğadı: 

 - Görüm, qızılgüllərlə o bahalı konyak onun 

burnunun iki deşiyindən gəlsin! 

Qısır qalsın!  

Sonra da yumşaldığımı görüb ürəklənərək bildirdi: 

“Nataşanın dodaqları göm-göy idi!”  

Biz Морской вокзал-da tramvaydan düşüb daş 

pillələrlə tullana-qaça enəndə heyət artıq «Грузия» 

gəmisində idi. Gəmi sahildən bir qədər aralıda olsa da 

sərnişinlərin arasından Natanı gördüm. Hətta bir-birimizə 

əl də eləyə bildik. 

Lyudmila isə əlindəki on ədəd qızılgülü havaya 

qaldırıb, bizə acıq verə-verə yellədi... 

Onlar Suxumidə on dörd gün qalıb, may ayının on 

dördündə səhər saat 07:00-da Морс-кой вокзал-dа, saat 

14:00-da isə Odessa  aero-portundan Sverdlovskiyə 

uçmalıydılar. 

Lyudmilanın atası məktəb direktoru olsada, onlara 

dərsdən iki həftəlik icazə vermişdi. 
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Son dəfə Nataşaya əl eləyib, əlimin işarəsiylə 

bildirdim ki, onları on dörd gündən  

 

sonra səhər saat 07:00-da elə burada gözləyəcəyəm. 

Nataşa başını yırğalayaraq sağ əlini havada yellədə-

yellədə məni anladığını bildirdi... 

Gəmi uzun-uzadı bir neçə vida fiti verən-dən sonra 

hərəkətə başladı... 

Gəmidəki matroslar qaynaşırdı.  Sərnişinlərlə dolu 

gəmi limandan üzü Qara dənizin bətninə doğru səmt 

aldı... 

Bir az peşiman, bir az da kədərli geri, tramvay 

dayanacağına qayıtdıq. 

Nataşanın göyərmiş dodaqları səbrimi bir az 

genəltmişdi. 

Lyudmilanın, pişiyini ağaca dırmaşdırdığı, söyüd 

ağacı kimi sərv boylu, ürəyi qübarlı dostum isə mənəvi 

sarsıntı keçirir, üzümə baxa bilmir, xəcalətindən hərdən 

yalandan öhö-öhö... eləyib, gözlərini yerdəki lilli yağış 

gölməçələrinin suyuna dikərək, şəlpə qulaqlarını 

şəkləmişdi.  

Onu güldürmək üçün: 
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- Bərdədə Qanboyun oğlu Ələsgərə deyərsən: 

“Milçəyi minib, Kürü keçdim, Stavropolda yaba ilə dovğa 

içdim sonra da milçəyin belində Odessaya uçub 

Sverdlovskili Lyudmilanın bakirəliyini “belə-belə” düz üç 

dəfə “eləyib” Tbilisiyə qayıtdım. Tofiq şahiddir, 

əsgərlikdən qayıdanda soruşarsan...” 

- İnanacaq! – zarafatla dedim. 

Gülmədi... 

Onun buz lüləsi kimi donuq qaldığını görüb, 

könlünü almaq üçün:  

- Yaz küləyi kimi azad ol, yazın oğlan çağıdı... 

Sevən sevdiyinin qismətini bölməlidir... Ötənə güzəşt 

deyiblər, - dedim.  

Lyudmila Taqanın ovucundan quş kimi pırıldayıb 

uçmuşdu... 

Tahirin bircə qırmızı nərdivanlı yan-ğınsöndürən 

maşını çatışmırdı: “çatal dırnaqlı keçi cəhənnəm, axı otuz 

bir manat da, otuz bir manat idi!” 

Qənimətini lütdəsə də, dimdikləsə də, 

mahmızlarını ilişdirib, fərəsini qana boyaya bilməyən 

xoruz kimi, üstəlik mənə halallıqla təslim olmuş ovumu da 

çox gözlədib, diriykən mundar eləmişdi.  
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Tahir heyvanxanada uzun ömür sürmüş pələng 

kimi yazıqlaşmışdı.  

Dənizin uğultusu musiqi sədaları kimi səslənir, 

ətrafa yayılırdı... 

Aerokassaya qayıtdıq. 

Hərbi bileti saxlayıb, söz verən seyrək saçlı, iri 

döşlü yaşlı qadın təyyarə biletini yazıb hazırlamışdı. Bizi 

görən kimi: 

- Sabah saat 14:00-da, Odessa -Tbilisi reysiylə 

uçursunuz, - deyib, arasında təyyarə bileti olan hərbi bileti 

Taqana uzatdı. 

Aerokassada iki azərbaycanlı oğlanla qarşılaşdıq. 

Bərk içmişdilər, biri lap sərxoş idi. O biri məndən soruşdu 

ki: “əmioğlu haralısan?” 

- Bərdəliyik,- dedim, bəs siz? 

- Qərbi azərbaycanlıyıq, Qazax, Akstafa 

tanıyırsan? 

Bir xeyli söhbət elədik. 

Onlar Daş Salahlı Eminov Mahiri, qazaxlı  
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Elqəribi və qardaşı Elxanı, akstafalı Həmidsultanı tanıdı. 

Və sonda  boyu balaca olanı dedi ki: “Bərdədə çoxlu dost-

tanışım var.” 

Ürəyim necə atlandı! 

Təəccüblə tez soruşdum:  

- Kimlərdi? 

- Aydın, Yunis İbrahimovlar, Seymur Xanımoğlu, 

Tahir Mirsirxanov...  

Mat qaldım, bu oğlan bizim ən yaxın çevrəmizi 

tanıyırdı. Bir az da söhbətləşdik. Bərdəli Muradov 

Mütalibin xalası oğlu ağdamlı Şöhrəti, Qərvənd Xosrovun 

oğlu Arzunu da tanıdı. Bildirdim ki, onların hamısı bizim 

yaxın adamlardı. Belə çıxırdı ki, bu oğlan elə bizim 

dostlarımızla oturub-durur.  

Birdən ağlıma bir fikir gəldi və oğlana dedim: 

- Olar, Aydına qısa bir məktub yazım, Bakıda ona 

verəsən? 

- Əlbəttə, - dedi. 

Elə oradaca oturub yazdım: “Aydın, bu kağızı 

sənə Odessanın aerokassasından yazıram. Tahir Ağayev 

də yanımdadı. Tbilisidən samovolkaya qaçıb Odessaya 

uçub ki, görüşək. Yadımıza düşdün və bu məktubu yazıb 
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sənə göndərməyi qərara aldıq. Bu qədər. Öpürük səni, - 

dostların: Tofiq və Tahir”. 

Sonra yazdığım məktubu Tahirlə imzaladıq. 

Oğlana kağızı verəndə dedim:   

- Əgər sən Aydınla belə yaxın dostsansa, bəlkə 

Bakıda bizim evdə də olmusan? 

Soruşdu ki: “eviniz hardadır?” 

- Yasamal bazarının arxasında, – dedim. 

O bir qədər fikirləşib: 

- Yasamalda, Neft-Kimya institutunda 

oxuyan bərdəli Rafiqi tanıyıram. Tez-tez onlara gedib 

gəlirəm. 

Quruyub yerimdə qaldım! 

Bu oğlan dost-doğmaca qardaşım Rafiqdən 

danışırdı. 

Sevinclə qışqırdım:  

- O mənim qardaşımdı! 
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Sözüm ağzımdan qurtarmamış oğlan özünü ölü 

kimi üstümə atdı və üz-gözümdən şappaşupla öpməyə 

başladı: 

- Rafiq mənim ən yaxın dostum, qardaşımdı, - 

dedi. 

Və birdən barmağını dişləyərək, booyyy... indi 

xatırladım, demişdi axı: “böyük qardaşım Tofiq Odessada, 

hərbi xidmətdədir!” Özü də bizimlə gəlmək istəyirdi, sonra 

nəsə iş çıxdı... 

Üzü yenicə təraş edildiyindən odekalon qoxuyan 

bu oğlan məni yenidən qucaqlayıb, bu dəfə qazaxlılar 

kimi adını fəxrlə söylədi: 

- Əmiraslan! 

Beynimdən ildırım sürətiylə qazaxlı xalq şairimiz 

Səməd Vurğunun “Aygün” poemasındakı əyyaş 

Əmiraslan surəti keçdi. Amma bu o Əmiraslan ola 

bilməzdi, çünki, yaş məsələsi ortadaydı.  

Oturub xeyli dərdləşdik. 

Sən demə orta boylu, yenicə qarınlayan, dayça 

sifət bu oğlan Bakıdakı evimdə tez-tez olur, qardaşım 

Rafiq və Aydınla kef məclisləri  

qururmuşlar. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Rafiqlə onu əclaf Aydın tanış edibmiş. 

Deməli Aydın Yasamaldakı evimdə tez- 

tez yeyib-içir, mənə isə bir parça kağız nədi, onu yazıb 

göndərmir. 

Nankor dost! 

Gün ərzində keçirdiyi həyəcanların təsi-rindən 

yazıq Tahiri yuxu basırdı... Əmiraslanın kefli dostu kimi 

onun da bu söhbətlərdən xəbəri yoxuydu...  

Qazaxlı Əmiraslan stulun qoltuğuna söykənib xeyli 

yeni xəbərlər verdi: 

“Qərvənd Xosrovun oğlu Arzu, öz xalası qızı - orta 

məktəbdə mənimlə bir sinifdə oxuyan dükançı Muradın 

qızı Sevdanın kiçik bacısına nişanlanıb!  

Qızın böyük qardaşı, - başı çox böyük olduğuna 

görə bütün dostları ona çox istədiyindən danabaş 

dedikləri - dostumuz Mamed Əliyev indi tünd göy kostyum 

geyinib bacısına görə nəsil davasına lüzum olmadığını 

dərk etsə də Arzuyla küsülüdür. 

Xosrov kişidə eləməz simiclik, elə Mamedlə atası 

dükançı Muradın ajığına toyqabağı, Qarabağın say-

seçmə sanballı kişilərindən olduğunu sübut eləmək üçün, 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

hədiyyə olaraq böyük oğlu Arzuya, yağın içində 

qanqırmızı “Москвич-412” maşını bağışlayıb.  

Bu yay toyları olacaq!  

Dükançı Muradın böyük oğlu, - qardaşım Vaqif 

kimi kirpi balasının soyutmasından tutmuş müxtəlif 

delikateslər yeyən farmazon, danabaş  

Mamedin özünün də bu yay toyudu. 

Kübra, Rahilə və Suqura bacılarının, zarıstı 

Mamedin yeznəsi - avtolavka sürən İnqilabın kiçik 

qardaşları İlham Babayevin də bu yay toyları olmalıdı... 

İlham Babayev orta məktəbdə mənimlə bir sinifdə 

oxumuş, Komsomolumgilin qonşusu Müzəyyəm arvadın 

kiçik oğlu - yekəağız, sallaqdodaq Etibarın sevdiyi, alverçi 

Marusyanın qızı “həşəmətli” Qətibəni alır. “Ataman” Musa 

və götünü əyə-əyə pəncəsində gəzən, ağzı selikli İsa 

qardaşlarının böyük bacısını... 

Qətibə də bizimlə bir sinifdə oxumuşdu.  

İlham Babayevin, mənim və Qətibənin – hər 

üçümüzün yanağında əllinci illərin epidemiyası olan 

ilyarasının tarixi “emblemi” vardı. 

Əmiraslanla ayrıla bilmirdik.  
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Yazıq yaxşı oğlana oxşayırdı. Qətiyyətlə dedi ki, 

sabah təyyarəylə Bakıya uçur, iki-üç günə Rafiqi də 

götürüb Odessaya qayıdır: “əmin ola bilərsən...” – xüsusi 

vurğuladı. 

Tapşırdım ki, qardaşım gəlsə, deyərsən iki ədəd 

konyak, bir də indi dəbdir, mənə bir vodalaska gətirsin. 

Əmiraslan bildirdi: “Rafiqin nə rəng desən 

vodalaskası var. Kefi çox kökdür, cibində pul paçkayla 

olur.” 

Əmiraslanın yerində olsaydım, elə indi, bu andaca 

qapıdan çölə çıxar, mağazadan bir vodalaska, iki də 

konyak alıb gətirərdim. 

Bəlkə də ağlına gəlmədi! 

Sonda bir bəd xəbər də verdi: “Yanvar ayında 

Rafiq bərk xəstələnib, onu maşınla Bərdəyə aparıblar.” 

Atamı, anamı da yaxşı tanıyırdı...  

Əmiraslanla vidalaşanda:  

- Qardaş sənə nə hörmət eləyim? - soruşdu, 

restorana gedəkmi? 

Minnətdarlıq elədim. 

Heç olmasa bircə konyak alıb versəydi!..  
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Aydına yazdığım qısa məktubu Əmiraslandan geri 

alıb, ayağında Rafiqə də bir neçə söz ünvanladım. 

Odessa ünvanımı Əmiraslana verdim. O da 

Bakıda, passajda yaşadığı ev ünvanını yazıb verdi, 

öpüşüb ayrıldıq.  

“ – Deyirlər pişik siçan yeməyəndə tükü tökülür! 

- Yox ədəə... türmənin qapısını açıq qoysanda heç 

kim özxoşuna qazamata girən deyil. 

- Əşşi, yox eyy... rok, estrada cavanların, 

muğamat qocalarındı. 

- Allahın yaratdığı sirrləri elm adamları, 

akademiklər statistikayla öyrənib açmaq istəyirlər – 

açdılar haa!..” 

Qulağım çalan bu sözləri, Tahir Əmiraslanın kefli 

dostuyla curlaşıb, nəsə bəşəri, incə məqamları 

xırdalayırdılar...  

Çox qəribə təsadüf oldu. Kefim durulmuşdu. 

Lyudmila və Tahirin süquta uğrayan sevgi dramından 

sonra pozulan əhvalım, nisbətən yaxşılaşdı... 

Ancaq birdən nədənsə şimal buludu kimi tutuldum 

və Aydının tez-tez evimdə kef məclisi qurmağına, mənə 

isə məktub yazmadığına görə  
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ona acığım tutdu. Öz-özümə: “Aydın evimə nahaq gəlir, 

özü də bir dəstə uşaqla...  

Onların çoxu – Misirxanov Tahir, Aydın və Yunis 

qardaşları, Şadlinski Fəxrəddin narkotikdən istifadə edir, 

niyə qardaşım Rafiq buna yol verir?..” 

Taksiyə oturub Arkadiya mehmanxanası-nın 

qabağına getdik. 

Tahirin təyyarə bileti cibində, sabah yola 

düşməliydi. 

Tomagildə “1 May” bayramını qeyd etməliydim. 

Toma parlaq gözləriylə axşam gözləyəcəyini dönə-dönə 

xatırlatmışdı... 

Tahiri kubrikamıza gətirdim. Ağcabədili Nazı yox 

idi. Bəlkə o yazıq hələ də şəhərdə bizi axtarırdı... 

Tahiri kubrikada qoyub tapşırdım:  

- Nazı gələn kimi turbazadakı rəqs meydançasına 

gələrsiniz... Ya da istəyirsən qal  istirahət elə, özün 

bilərsən. Sənə necə xoşdur seçimini elə də elə. Toma 

gözləyir, hökmən getməliyəm, üzürlü hesab elə... 

Bilirdim ki, bioloji tələbatını onanizmlə qurtaracaq. 

On-on beş dəqiqə yataqda  tək qalmaq ona Lyudmilanın 

özü qədər, hava su kimi lazımıydı! 
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Gecikmək olmazdı!  

Yolüstü bir araq aldım. 

Qapını döyüb içəri girəndə məni elə mehriban, elə 

səs-küylə qarşıladılar! 

İçəridə tanımadığım boynuyoğun, sərxoş görkəmli, 

qırmızı qalstuklu, orta meredianı yekə  

bir erməni kişiylə, yad göyçək bir qadın da vardı. 

Bizi tanış elədilər. 

Bu erməni dığası sən demə Bakıda, “Poxlu 

dərədə” bir neçə il yaşayıbmış! Erməni ləhcəsiylə 

Azərbaycan dilində təmiz və şirin danışırdı.  

Adını Gülbekyan dedi. 

Qırmızı qalstuklu əclaf qadağan olunsada, 

qorxmadan qurdalayıb “Azadlıq radiosu”nun dalğasını 

axtarırdı. 

Azadlıq radiosu nədənsə bütün Sovet maneələrini 

dəf edib, lap Bakının özündədə Moskvadan yaxşı tuturdu.  

Birdən səs çox aydın, xırıltısız eşidildi. Radioya 

xeyli qulaq asıb xumbet harasa zəng vurdu.  
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Erməni və ingilis dilində kimlərləsə danışdı. Heç 

kim heç nə başa düşmürdü.  

Partizan köpəyoğlu qəflətən xarici dildə dəstəyə 

bağırıb, tüklü, yoğun biləklərini açıb, gombul yumruğunu 

sarı telefon aparatına çırpdı. 

Düzü hamımız səksəndik! 

Boğazı buxaqlı yekəpər bu erməni iri, yırğalanan 

meredianını silkələyə-silkələyə stula yayxanıb: “Yüzü yüz 

yerdə yalvarır mənə...” – dedi və cibindən arxası analüt 

qız şəkilli kart dəsti çıxarıb: “Poker oynayaq?” – soruşdu.  

Yenicə oynamağa başlamışdıq öz-özünə 

qeyzilənib, dübarə telefona cumdu. 

Rəngli kartların arxasındakı, qasıq və qoltuğunun 

narın tükü belə çıxmayan xarici körpə lüt qızların dik 

məmələrinə və ürək formasında qırxılmış “ayıb yerlərinə” 

acgözlük, hərislik, həsəd və ləzzətlə baxırdım. 

Hərdən də onun kiməsə dediyi bəzi sözləri 

eşidirdim:  

“Proses, simvol, yumurtadan əsər yaradan oğlan, 

populyar, Sərsəng su bəndi... ANQLO – ASLAN – 

MİNİNQ şirkətinin Londondakı azərbaycanlı prezidenti... 

Parnoqrafik, aksessuar, maliyyə fırıldağı... Hindistanın 

Mumbay şəhərində siqaretdən düzəldilən maşın... 
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qəflətən qışqırdı: “Ter - Xulikov? Atası rusdu?” – Əlbəttə, 

əlbəttə güclü iqtisadiyyat, bir az da demokratiya hər sirrin 

açarıdır. Üstəgəl də qurulan münasibətlər. Lütfüzadə? – 

Bəli söz yox ki, o ümumbəşər ümmanına atılan dağdır! 

Riyaziyyatçı olduğu üçün Nobelə düşə bilmir! 

Adamaoxşamaz masonlardan uzaq ol... Prülarizm?..” 

İyirmi beş - iyirmi altı yaşlı qadın isə - adını Valya 

deyərək qımışıb, özünü əzdirə-əzdirə əlini uzatdı ki, 

öpəm. Düzü başa düşməyib, isti əlindən bərk-bərk tutub, 

yüngül silkələdim.  

Qadın mənə çox işvəylə baxırdı! 

Az qalırdı gözləriylə məni bişirib yesin... 

Sən demə bu dinozavra oxşayan erməni 

Gülbekyan da, Valyanı ovlamaq istəyirmiş... 

Məclis quruldu. 

Onlar lap günortadan yeyib-içib axşamı  

salmışdılar. Toma artıq tox olduğundan özü yemir, 

yanımda oturub uşaq kimi məni yedirirdi.  

Kefləri çox saz idi. 

Tam dəymiş qarasaç Valya xəlvəti qaş-göz eləyib, 

baxışlarıyla çölə çıxmağımı xahiş elədi.  
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Onun narahat gözləri oyur-oyur oynayır-dı!  

Bayır qaranlıq idi. Yağış tamam kəsmişdi. 

Qəflətən Valya həmişə soyuq olan əlimi yumşaq, isti əlinə 

alıb açıqca dedi: 

- Səndən xoşum gəldi. Bu əndərabadi erməni əl 

çəkmir, yanımda ol, qoy itilib getsin. 

Sonra da başladı ki, elə bətninə uşaq düşən 

gündən ərindən ayrılandı. İndi oğlu Vovkanın səkkiz yaşı 

var. Kişi üzünə həsrətdi... 

Deyəsən o məni ələ salırdı: “Sən öləsən!” - 

ürəyimdə dedim.  

 Qaranlıqda onun gözləri bataqlıq işıldaböcəkləri 

kimi işıldayırdı. Əlimi ehtirasla tumarlayıb, isti nəfəsiylə 

qulağıma pıçıldadı ki, oğlu ilə tək yaşayır. Nə vaxt 

istəsəm onlara gedə bilərəm...  

Bu başqa məsələ! 

Razılaşıb evə qayıtdıq. 

Gördüm, biz bayırda olanda məclisə bir gürcü 

oğlan da təşrif buyurub. Sən demə, bu  bico da Valyanın 

peşindəymiş.  

Birdən Toma ayağa qalxıb, dahiyanə görkəm 

alaraq: “vaxtdır dostlar, qalxın rəqsə gedəyin!” 
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Onun bu təklifi hamının ürəyindən oldu. 

Xumbet hələdə telefonun dəstəyinə ermənicə 

nəsə xırdalayırdı... 

Toma məni otağın bir küncünə çəkib qulağıma 

pıçıldadı: “Mülki paltarını geyin!”  

Xəfif, gülümsəyərək:  

- Gecə yarıyadək uvolnitelnim var,qorxma!  
Elə parad formasında Tomayla qol-qola girib, rəqs 

meydançasına yönəldik.  

Biz çox idik. Üç kişi, üç qadın, hamısı da sərxoş... 

Fürsət düşən kimi Toma da, Valya da qulağıma 

pıçıldayırdı ki, birlikdə rəqs edək. Hər ikisini başa saldım 

ki, utancağam, heç düzəməlli öz musiqimizədə oynamağı 

bacarmıram, üzürlü hesab edin.  

Toma əl çəkmədi: “özüm səni öyrədəcəyəm...”  

Rəqs meydançası dağılırdı!  

Demək olar, rəqs edənlərin doxsan doqquz faizi 

ya sərxoş, ya da  bərk kefli idi. Səs gücləndirici qurğulara 

necə xod vermişdilərsə, oxuyan müğənnilər var-gücüylə 

bağırır, oynayan - iyirmi mədaxili, iyirmi bir məxarici olan 

qafqazlılar  hərdən lap dana kimi böyürür, kim nə anqırır, 

nə şıllaq atır bilinmirdi. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Zınqırovlu dəvə yeriydi. 

Amma yox, burada dəvə yüküylə itərdi!  

Rəngbərəng işıqlar toz qalxmış havada oynaşır, 

spirt iyi aləmi başına götürmüş, ətraf kolluqlarda qusan - 

qusana qarışmışdı.  

Qəflətən Valya Tomanın əlindən məni  

 

zorla qoparıb rəqs meydançasına sarı sürütlədi.  

Hamı rəqs edirdi. Oynaya bilən də, bilməyən də... 

Valya bir əlini çiynimə qoyub, o biri əliylə əlimdən 

tutaraq məni köksünə sıxdı. Içkili olsada xoş parfümü 

məni bürüdü... 

Rəqs eləyəsi oldum, özüdə медленни rus tansı!  

Bu rəqs ömrümdə ilk rəsmi nübar oldu! 

Birdən gördüm Corcik, Sklyar, Silyan, Savelev, 

Vəli... hamısı kənarda durub maraqla bizə tamaşa eləyir. 

Yaxşı ki, Valya gözəl və cavan qadın idi! 
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Bir az keçmiş tanqo çalınanda, ağcabədili Nazı 

göründü, dərhal da dövrədə dayanmış yaşlı bir qadını 

rəqsə dəvət elədi.  

Eşşəyin yükü yüngül olanda oynamağı gələr. 

Qəflətən qara Vəli ortaya atılıb öz-özünə ritmsiz tərəkəmə 

rəqsi oynamağa başladı. Dünyaca məşhur tanqoya 

Azərbaycan rəqsi qatıldı.  

Biz oynayanlara kənardan söz atır, sataşır, 

məzələnirdik. Birdən qaradodaq qara Vəli Nazının düz 

qarşısında dayanıb caz oynamağa başladı. Nazı da ona 

qoşulub tvist getdi.  

Zurna çalana göz nə gərəkdi?  

Bunlar da gözlərini yumub dillərini çıxararaq, 

dizlərini və qoşa uzun qollarını bir-birinin əksinə yellədə-

yellədə ayaqlarını sağa-sola fırladırdı. Çox bayağı və 

gülməli görünürdülər! 

Valyayla onlara baxıb gülməkdən uğunmuşduq...  

Qəflətən pərdənin arxasında səs-küy qopdu. 

Valya qolumu buraxdı və cəld səhnənin arxasına 

yüyürdük.  

Toma tanımadığımız dörd qızla saçlaşıb yoluşur, 

Tolik də bizdən əvvəl özünü yetirib ona qəhmər çıxmışdı.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Valyayla ortaya girib biz də qızları təpiklədik. 

Pərdənin önündə isə şıdırğı tans gedirdi. 

Səsgücləndiricilərin səsindən dava edənlərin çığırtısı 

eşidilmirdi... 

Akademikə oxşar erməni “dığası” Gülbekyanla 

“bico” Maxaradze gözə dəymirdi.  

Kimsə milis şöbəsinə zəng vurmuşdu.  

Qızları saçlayıb əzişdirəndə sirena səsi eşidilən 

kimi aradan çıxıb, Tomagilə gəldik.  

Yazıq Toma hirsindən uşaq kimi ağlayır, mən onu 

sakitləşdirirdim. Tolik də tutulmurdu, Valya da onu 

birtəhər saxlamışdı.   

Ara tam sakitləşəndən sonra Valya Tomayla çox 

xısınlaşdı. 

Valya qulağıma pıçıldadı ki, istəyirlər səni gecə 

Tomagildə qalan qızla görüşdürsünlər, gecəni onunla 

keçirəsən. Amma səni buraxan deyiləm, gəl bizə gedək, 

sənə görə gürcüylə, erməniyə отвал vermişəm.  

Çox söz-söhbətdən, çək-çevirdən sonra Toma 

məni Valyaya peşkəş elədi! 

Gecə saat 01:04 dəqiqədə Tomagildən əl-ələ 

tutub çıxdıq.  
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Rəqs meydançasının yanından keçəndə,  

Valyanı görən kimi erməni, gürcü, turbazada işləyən arıq 

kişi və moskvalı kök bir rus – qısa fasilələrlə bizi - 

Dərələyəz arvadlarının sözü olmasın “okrucit” elədi.  

Şəhərdə cüt-cüt gəzmək qəti qadağandır, cənab 

Şultsun şəxsi tapşırığıdır deyib, Valyanı əlimdən almaq 

istəyirdilər. 

Amma nədənsə Valya bu gecə məni seçmişdi!  

Deyəsən, mənə bərk vurulub, həm də çox içmişdi, 

əlimi buraxmırdı. Yenidən rəqs meydançasına qayıtdıq.  

Artıq milis işçiləri getmiş, oynamaq istəyənlər 

seyrəlmiş, musiqiçilər alətlərini yığışdırıb dağılışmışdı. 

Valya orada işləyən rəfiqəsini çağırıb göstəriş 

verdi ki, maqnetafonu qoşub rəqs havası səsləndirsin... 

O qız bir oğlanla, mən də Valyayla медленни rəqs 

edirdim.  

Tahir Ağayevi tamam unutmuşdum. 

Yəqin dimdik “qarğıdalısını bişirib” yumşaldıb... 

Gecə saat 03:09 dəqiqə idi. Sərxoş Valyanı güclə 

dartıb evə apara bildim. Səkkiz yaşlı oğlu Vovka yatırdı. 
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Soyunub yatağa girdik...   
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Odessa – Tbilisi reysi 

 

Odessa, 2 may 1972-ci il, II gön 

 

Bərk yağış yağırdı.  

Saat 05:50 dəqiqədə Valyagilin evindən çıxıb, 

yüyürə-yüyürə kubrikamıza tələsirdim. Yağış bərk 

yağdığından ətrafda heç kim gözə görünmürdü. Taxta 

hasarın aşağısından iki taxta aralayıb hərbi hissəmizin 

ərazisinə keçdim. Bu gün bayram günü olduğundan hələ 

rotaya qalxın əmri verilməmişdi.  

Rota mürgüləyirdi!  
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Öz kubrikamıza tərəf qaçdım.  

Hərbi formam yağışdan islanmışdı, eləcə su idi. 

Cəld soyunub yatağa girmək istəyəndə yerimdə Tahirin 

yatdığını gördüm. Onu tamam unutmuşdum! 

Əsgərlər yavaş-yavaş oyanırdı.  

Uşaqlar xəbər verdi ki, gecə saat ikidə 

İvanyuşenko səni axtarırdı, amma kefli idi...  

Əclaf bizim uşaqlara gecə  saat üç, dörd 

radələrində qalxın əmri verib, ancaq heç kim ayağa 

qalxmayıb. 

Özü kefli olduğundan dili qısa, gözü kölgəliydi, ona 

görə arxayın oldum, o məni satsa, mən də onun sərxoş 

olduğunu deyərəm.  

 

Eşşəyin canı yananda atdan bərk qaçır. 

Tahir gecədən mənim yerimdə yatmışdı. Baş-ayaq 

bir qədər uzandıq. Çox sakit idi. Bəlkədə üç-dörd dəfə 

“qarğıdalısını” sakitləşdirmişdi.  

Rotaya qalxın əmri saat 07:30-da verilməliydi. 
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O yuxudan oyanmışdı. Uçmağına beş saatdan çox 

qalsa da məni tələsdirdi ki, dur hazırlaş, saat 10:00-da 

burdan çıxmalıyam, yoxsa gecikərəm.  

Qalxıb hazırlaşmağa başladıq.  

Uvolnitelnimi yefreytor İlyasa verdim ki, zampolit 

Boykoya çatdırıb: “Babayev gecədən verib...” – desin. 

Sahib Əkbərovu Əsədovun arxasınca göndərdim. 

Nazı gəldi. Bir qədər məsləhətləşən-dən sonra saat 09:11 

dəqiqədə Tahirlə Nazimi Boykonun hüzuruna göndərdim.  

Bir  az keçmiş özlərindən razı halda qayıtdılar. 

Nazim kəkəş-kəkəş əlindəki kağızı üstümə atdı.  

Boyko hər ikimizin adını, saat 22:00-a  kimi bir 

uvolnitelniyə yazmışdı. 

Qara Vəliylə liliput Çingiz də adama bir manat 

verib, Boykodan uvolnitelni almışdı. Beşimiz də  

hazırlaşıb saat 10:00-da şəhərə yollandıq. 

Bir qədər veyillənib, Passaja çatmamış, qədim bir 

binanın zirzəmisində yerləşən pivə barına endik.  

İçəridə müştəri olmadığından, qaranlıq  

 

küncdən özümüzə bir masa seçib əyləşdik.  
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Səhər təzə açıldığından belə sakitçilik idi.  

Üst geyimlərimizi və qalstuku çıxarıb boş bir stulun 

üstünə yığdıq.  

İyirmi kiçik kruşka pivə, beş də quru duzlu balıq 

sifariş elədim... 

Yaxşı yeyib-içəndən sonra şəhərə gəz-məyə 

çıxdıq. Fotoatelyedə Nazim və Tahirlə şəkil çəkdirdik. 

Tahir mülki paltarda, Nazimlə aramda oturduğu yerdə... 

Bu fotoşəkil tarixi bir məqamı ömürlük canlı xatirəyə 

çevirəcək! 

Saat 12-30 dəqiqədə taksiyə oturub aeroporta 

sürdürdük.  

Yolda Tahir bildirdi ki, Aydın bu şəkli görəndə, 

yəqin xəcalətindən öləcək! 

Doğrudan da quyruğunu kəsməklə tuladan köpək 

olmaz. Onun imkanı, vaxtı ola-ola gəlib bizi axtarmır...   

Tahir Tbilisi reysindən qeydiyyatdan keçib qayıtdı. 

Qara Vəliylə Çingiz aeroportun binasında veyillənirdi. Biz 

üçümüz isə restorana getdik. 

Onsuz da içdiyim pivədən başım fırlanırdı. Buna 

baxmayaraq yenə pivə sifariş verdim. Yemək və salat 

gətizdirsəm də yeyə bilmədik. Pendirlə pivələri içdik. 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Həzin musiqi səslənirdi. 

Enən və səmaya qalxan təyyarələrin gurultulu, 

qulaqbatırıcı səsləri də bu musiqiyə bir özəllik qatırdı.  

Tahirin kədərli gözlərində bir ümid işığı çırtladı və 

o inamla:  

 

- Çox fikirləşirdim: “görəsən Nazimlə Tofiqin 

xasiyyəti tutacaq? İndi görürəm ki, yox, hər ikiniz bir-

birinizi yaxşı başa düşürsünüz.”  

Aydının etibarsızlığından xeyli danışdıq. Düz bir 

saata qədər dərdləşdik və hər ikimiz belə qənaətə gəldik 

ki, dostluğumuzda Aydının yerini Nazim tutacaq... 

Təyyarəyə minik elan olunanda hesabı ödəyib 

cəld ayağa qalxdıq. Vəliylə Çingiz də gözləyirdi. Son dəfə 

Tahirlə qucaqlaşıb öpüşdük...  

Dönə-dönə tapşırdı: “hələ bir-iki ay da Komsomola 

məktub yazma.”  

Sonra nə fikirləşdisə, başa saldı ki, sakitçilik 

yaranandan sonra, yazsam da, Tbilisiyə göndərim. O da 

oradan bacısına yollayar və Zöhrə müəllimə gizlincə 

məktəbdə Komsomola çatdırar... 
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Allah qoysa növbəti görüşümüz Bərdədə olacaq. 

Onda hamımız mülki adamlar olacağıq.  

Azad və bəxtəvər! 

Ax... Bərdə - təsvir edilməsi mümkün olmayan 

azadlıq! 

Ayrılıq məqamında Tahir zorla cibimə on manat 

pul dürtdü. 

Yaman kövrəldim... 

Dördümüz də dayanıb gözdən itənədək ona əl 

elədik, Nazıyla mənim gözlərim dolmuşdu... 

Şəhərə qayıtmaq üçün trolleybusa doluşub, bir 

xeyli getmişdik ki, növbəti dayanacaqda bir neçə qız 

mindi. Dərhal  

 

tanıdım, turbazanın rəqs meydançasında Toma və Toliklə 

dalaşan qızlar idi. Onları mən də vurmuşdum. 

Yaxınlaşıb komuna bir salam verdim.  

Gülüşsələr də salamımı aldılar. 

Yumruqla başına vurduğum qızla göz-gözə 

dayanmışdım. Təəccübümə rəğmən o gülümsəyir, düz 
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gözlərimin içinə baxırdı. Görünür heç nə xatırlaya 

bilmədi... 

Yaxşı ki, tanımadılar. 

Biz trolleybusdan düşüb mərkəzə, Deri-

basovskaya yollandıq. 

Qızlar düşmədi. 

Geniş prospekt boyu Nazimin və öz briqadamın 

əsgərləriylə qarşılaşırdıq. Deyəsən Borya dədə malı kimi 

bir rubldan yığıb ucdantutma hamını uvolneniyaya 

buraxıb... 

Çingiz və qara Vəlini başımızdan eləyib Nazimlə 

ikimiz qaldıq. Tahirin sədaqətindən, yaxşı dost 

olmağından xeyli danışdıq. Nazı onun Şadlinski 

Fəxrəddin və Aydınla bir neçə dəfə nəşələnib 

hallandığından xəbərsiz idi. Bu barədə mən də susdum. 

Ancaq ikilikdə olanda Tahirə bərk təpinmişdim... 

Bir xeyli veyillənib rotaya qayıtdıq.  

Blokun girişində üç rus əsgəri beton plitənin 

üstündə oturub, skvaznyakda siqaret çəkirdi. Onların 

yanından ötəndə ayaq saxlayıb dedim: “İyirmisində yel 

çəkən, altmışında sızıldar,” – sonrada rus dilində 

mənasını xırdaladım. 
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Gülüşsələr də heç biri ayağa qalxmadı. 

Bu gün turbazada rəqs günü idi. 

Narın-narın yağış yağırdı. Buna baxmayaraq 

turbazaya getdik. Demək olar, hərbi hissəmizin starik 

əsgərləri, yaxınlıqda yaşayan yerli ukraynalı və ruslar, 

gəlmələr - hamı buradaydı.  

Nikulinlə Malışev kefli idi, ayaq üstə dayana 

bilmirdilər. Onlar bir mülki turistin yaxasından tutub 

dalaşmağa başladılar. 

Rəqs pozuldu.  

Turbazanın rəhbərliyi tez hərbi hissəyə zəng 

vurub, mayor Deqtyarı məsələdən hali  elədi.  

Üstündən heç on dəqiqə keçməmiş Kaşşeyevlə 

İvanyuşenko özlərini yetirdi.  

Axı eşşək nə bilir zəfəran nədi?! 

Hamımızı geri qaytardılar. Yaxşı ki, uvolnitelnim 

vardı, yoxsa yeni təhlükə qaçılmaz olacaqdı! 

Gecə yerimə girəndə Tahiri xatırladım.  

Artıq o öz dostluq borcunu şərəflə, ləyaqətlə 

yerinə yetirib, geri qayıtdı...  
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Ayrılarkən son dəfə məni bərk-bərk bağrına basıb 

qucaqlayanda, gözlərində qürur hissi açıqca 

qaymaqlayırdı! 

“Elm və həyat” jurnalından maraqlı bir yazı 

oxudum: “Nobel mükafatı laureatı Uilyam Folkner, 

jurnalistlərin: Siz Hemenqueydən ən çox hansı cəhətlə 

fərqlənirsiniz sualına: “Əsaslı bir fərqim var. Mən birinci 

dəfə evlənən kimi başa düşdüm ki, ailə yazıçıya əl vermir, 

tez də səhvimi düzəltdim. Hemenquey isə üçüncü dəfə  

 

evlənəndən sonra da bu sadə həqiqəti başa düşməyib...” 

Gülümsəyib, gözlərimi yumdum...  

Nə qədər elədim yata bilmədim. “Atalar sözü” 

kitabını çıxarıb bir neçə xoşuma gələnini əzbərlədim: 

- Kasıb geyinəndə soruşarlar: “Hardandı?” Varlı 

geyinəndə deyərlər: “Mübarəkdi!” 

- Papaq – isti-soyuq üçün deyil, namus üçündür. 

- Toyuq bir yumurtlasa, xəbəri yüz evə çatar, 

camış doğsa – səsi çıxmaz. 

- Xeyirsözyləməzə dedilər: - Xeyir söylə, gedim-

gəlim, sənə don tikdirərəm. Dedi: - Əvvəl tikdir, bəlkə 

getdin heç gəlmədin? 
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- Qulaq iki, dil birdir, bir söylə iki eşit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölə, qul baxışı 
 

 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Odessa, 03 may 1972-ci il, III gön. 

 

 

Bu gün yenə yağış çisəngiləyirdi. Uşaqların işini 

yenicə bölüb vermişdim ki: “mayor Deqtyar səni çağırır” - 

dedilər. 

Dünənki hadisəylə bağlı komandirlərlə bərk sorğu-

sual gedirdi.  

Növbə mənə çatanda fərəqət formasında dayanıb, 

rəsmi şəkildə məruzə elədim:  

“Yağış səngimək bilmir, gəzməyə də yer yoxuydu.  

Bekarçılıqdan klubda iki dəfə eyni filmə baxdım. 

Turbazanın rəqs meydançasındakı musiqi səsinə hamı 

kimi mən də getdim. Uvolneniyamın vaxtı bitməmişdi. 

Əlimdə uvolnitelnim ola-ola ora  getməyin qadağan 

olduğunu isə bilmirdim. 

O gün çox darıxdırıcı gün oldu...” 

Mayor Deqtyar yalandan qışqırdı:  

- Bu samovolşikə kim uvolneniya verib?   
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Boyko yalandan çiyinlərini çəkdi. Vəziyyətin 

gərginləşdiyini görən Kaşşeyev Boryanı vəziyyətdən 

çıxarmaq üçün:  

 “Yoldaş mayor: Babayev hərbi hissənin qapısının 

ağzında hərlənirdi,” - dedi. 

Samovolkada tutduğu üçün mayor  

 

Deqtyarın mənə qarşı olan münasibəti, - avtomobil kütləvi 

şəkildə istehsala buraxılanda, ata, eşşəyə, dəvəyə 

bəslənən soyuq münasibət kimi, dəyişib soyumuşdu...  

Rusları isə hər gün samovolkada tutsada  

o buna elə də çox əhəmiyyət vermirdi. 

Çox fikirləşəndən sonra gəldiyim nəticə, əvvəlkilər 

kimi oldu: “Ucu-bucağı görünməyən bu hegemon, 

Allahsız xristianlarla ortaq ölkəmizin müsəlmanlara qarşı 

bir baxışı var:  

“Kölə, qul baxışı!”  

Vəssalam! 

Çisginli havada başımıza yağış yağsa da kəndirlə 

rastvor çəkirdik. Yükqaldıran kran isə yalnız ərköyün 

vətəndaşlarımıza - ruslara işləyirdi... 
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Cəmi on doqquz il ömür sürmüş, əlində tüfəng 

Laçın dağlarında, daima qoyun quzuya keşik çəkən, 

dərisi qapqara qılla örtülmüş minkəndli Mürşüd kəndirdən 

bərk-bərk yapışıb kobud, tüklü, döyənəkli əlləriylə indi elə 

həvəslə rastvor çəkirdi ki, sanki çoban məşəqqətlərindən 

yaxa qurtarmasına sevinirdi... 

Səhər yeni açılsa da siyasi işlər üzrə rota 

komandirinin müavini Boyko artıq dəm idi, babat 

vurmuşdu. Məni yanlayıb canıyananlıqla dedi: 

- Özünü gözlə! Mayor Deqtyar səni geri - 

Pervomayskiyə qaytarmaq istəyir.  

Elə tutuldum ki... 

O gedən kimi uşaqlar dərhal başıma yığışdı. 

Nazim and içdi: “əgər səni geri qaytarsalar mən də 

qayıdacağam.” 

 

Sonra Çingiz, Turabxan, Mürşüd, Arif, Vahid - bir 

sözlə uşaqların hamısı mənə ürək-dirək verdilər: “sən 

qayıtsan biz də qayıdacağıq”. 

Onların yanında yalandan gülümsünüb 

danışırdımsada daxilən çox gərgin idim.  

Belə də iş olar? 
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Naruşitel kimi Pervomayskiyə qayıtmaq  

məsələsi vüqarıma çox toxunurdu...  

Nazimlə birlikdə Boykonun yanına getdik. Çox 

içdiyindən içki onu tutmuş, bir az da kefləndirmişdi. O 

yumruğunu düyünləyib, Stalin dövründən qalma köhnə, 

ucuz və təzə əliflənmiş taxta masaya çırparaq:  

- Sən komandir olmusan, komandir də 

qalacaqsan! Lazım gəlsə bu yolda zabit rütbələrimi belə 

söküb tökərəm, mayor Deqtyarla da özüm 

danışacağam...   

Onun yalançı sözləri doğrudan-doğruya mənə 

güc-qüvvət verdi. Nazimlə göz-qaş eləyib geri qayıtdıq. 

İşlər elə yenicə qaydaya düşmüşdü ki, 

Pervomayskidən yenicə qayıdan Balaca Mamedov 

üstümə çəmkirdi:  

-  Nasılka əllərimi mazol eləyib, rastvoru araba ilə 

daşıyacağam! 

İki ilə az qalmışdı hərbi qulluqda idik, hələ araba 

üzü görməmişdik. 

Bir naxırın adını batıran bu dananın  hərəkətinə 

mat qaldım. Ruslar buyuranda niyə demirdi? Pis bir söyüş 
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söysəmdə, onu vurmadım, çünki, yeni qalmaqal 

istəmirdim. 

Rus əsgərləri də kənardan bizə tamaşa eləyirdi. 

Odur ki, öz dilimizdə: 

- At meydanında eşşək anqırmaz! Ruslar səni 

eşşək yerinə basıb işlədəndə, eşşək kimi anqırarsan, - 

dedim.   

Dillənmədi... 

Gecə “Elm və həyat” jurnalından maraqlı 

X.L.Mengen qanununu oxudum: 

“Kim ki, bacarır – işləyir, kim ki, bacarmır – 

başqalarını öyrədir. Kim ki, öyrətməyi bacarmır – 

başqalarını idarə edir, kim ki, idarə edə bilmir – 

hökmranlıq edir...” 

Sonra da M.Ə.Sabir haqda maraqlı bir əhvalat 

oxudum: “Tiflisdə müayinə olunmaq istəyəndə həkimlər 

ona bildirir ki, cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyac var. Sabir 

dilxor olub: Mən portmanat deyiləm ki, gündə bir açıb – 

bağla-yasınız.” 
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Qardaşım Rafiq və     

                    Əmiraslanın gəlişi 
 

 

Odessa, 04 may 1972-ci il, IV gön 
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Səhər oyananda xəbər verdilər ki, sübh tezdən iki 

bərdəli yerlin gəlib, yeməkxanada yatıblar. Tez geyinib 

tərpəndim.  

Elman və Akif idi!  

Öpüşüb görüşdük. Qəribə təsadüf oldu.  

Onların briqadasını Pervomayskidən Odessaya, 

buradakı “Пионер-лагерь”-i təmir eləmək üçün 

göndəriblər. Xeyli söhbət elədik. Akif çox gileyləndi ki, 

niyə məktub yazmırdın...  

Podpolkovnik Terexov da rəhmətə gedib, dəfn 

eləmək üçün Pervomayskidən Odessaya gətiriblər. Bu 

gün onun hüznüylə bağlı tikintidə iş olmadı. 

Birdən ağcabədili Nazı nəsə bikef dayanmış 

Mürşüdə sarı çönüb qışqırdı: “Ölüf, ölüf dənə əə, biy qıza 

quyban olsun doqquz qoca, Teyexovun ayvadı kimi də 

min qayı!” 

Nazının bu çəkdiyi məsələ hamının gülüşünə 

səbəb oldu və gözlənilmədən Mürşüd: “Terexov kimi 
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qoca, doqquz sənin kimi pəltək oğula əvəzdi!” - deyəndə, 

uşaqlar şaqqanaq çəkib silkələndilər...  

İki gün çisəngiləyən yağışdan sonra, mərhum 

podpolkovnik Terexovun arvadının bəxtindən çox gözəl 

gün çıxmışdı... 

Razvodda əsgərləri böldülər.   

Uşaqların yarısını Terexovu basdırmaq üçün 

qəbristanlığa, yarısını vaqonlardan kərpic boşaltmaq üçün 

kəndə, yarısını da təmir işləri görmək üçün “Пионер-

лагерь”-ə göndərdilər.   

Özüm heç yana getmədim. Уборка eləmək 

bəhanəsiylə üç uşaq da saxladım. Ruslardan da qalanlar 

oldu. Bərdəli Akif də səhər-səhər ayağına mıx batdığını 

bəhanə eləyib qaldı. 

 Hamı dağılışandan sonra çox həvəslə voleybol 

oynamağa yollandıq.  

Sonsuz  bir çılğınlıqla voleybol  oynayır-dıq. Torun 

altında dayanıb mənə ünvanlanan topları çox məharətlə 

qəbul edir və torun üstünə yumşaq gözəl toplar qaldırır, 

Sklyarla Corcik isə  hündürə tullanıb güclü zərbələrlə 

vururdular.  
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Komandam 7:0  hesabı ilə qələbə qazandı. Eləcə 

tər-su içərisində idim. Voleyboldan sonra yaxşıca 

yuyundum. 

Günorta yeməyindən sonra ortalıqda 

veyillənirdik...  

Bərdəli Akif danışdı ki, Pervomayskidən Odessaya 

kimi qatarda sizin rota komandiri, baş leytenant Bryusov 

səni elə hey tərifləyib.  

Sonda Akif də borclu qalmayaraq ona bir “русская 

водка” alıb.  

Bryusov mənimlə çox təmtəraqlı görüşdü.  

 

 

Allah axırından saxlasın. Bu gün Boyko onun yerinə 

Pervomayskiyə qayıdacaq. İşlərimi, vəziyyətimi, kefimi 

soruşdu. Xeyli məlhəm söhbətlər elədik. 

Yazıq mənsiz lap qəribsəyibmiş!  

Axşam yeməyindən sonra kərpicə gedən- 

lər və dəfndə iştirak edənlər qayıtdı.  
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Əllərim cibimdə fit çalır, remensiz-pilotkasız 

kubrikaya tərəf yönəlirdim ki, idman formamı geyinib 

turbazaya gedəm... 

Qəflətən gördüm qayışbaldır, atsifət Turabxan 

Arkadiya mehmanxanasının arxası tərəfdən gəlir, yanında 

da iki nəfər mülki geyimli adam.  

Dayanıb diqqətlə baxanda nə görsəm yaxşıdı? 

İlahi! 

Qardaşım Rafiq və dostu, - aerokassada tanış 

olduğum Əmiraslan!  

Gözlərimə inana bilmirdim! 

Onlara tərəf götürüldüm...  

Bu günə kimi qardaşım Rafiqlə öpüşüb 

görüşməmişdim.  

Əvvəl Əmiraslan məni qucaqlayıb bağrına basdı, 

sonra Rafiqə əl uzatdım.  

Ömrümdə ilk dəfə olaraq Rafiq əl uzatmaq 

əvəzinə, qucaqlayıb üzümdən öpdü...   

Əmiraslan sözünə düz çıxmışdı! 
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Kişi kimi dediyini elədi, həm də dediyi vaxtda. İlk 

əvvəl nə edəcəyimi bilmədim...  

Özümə gələn kimi sevincək onları Bryusovun 

otağına apardım. Bəxtimdən mayor  

 

Deqtyar yerində yox idi.  

Bryusov tanışlıqdan çox məmnun qalaraq, gecə 

saat 00:00-a kimi uvolnitelni yazdı. Boğazındakı xaki 

rəngli qalstuku yenə tarıma çəkdiyindən, rəngi xoruz pipiyi 

kimi qıpqırmızı qızarmışdı. 

O bilirdi ki, bir daşla doqquz qoz düşməz, amma 

nəsə gəlhagəlidi! 

Birlikdə kubrikaya qayıtdıq. Cəld paltarlarımı 

dəyişdim.  

Nazim hələ görsənmirdi... 

Qardaşım Rafiq atama çox oxşayırdı. O da uzun, 

şümşad boylu idi. 

Şax gəzirdi!  

Üzdən arıq olsada çox yaraşıqlı, yapışıqlı, şirin idi. 

Elə gözəl, zövqlə, kübar geyinmişdi! Çox bahalı parçadan 
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tünd göy kostyumu və qırmızı  rəngli jaketi ona elə 

yaraşırdı!  

Əmiraslan boydan gödək olduğundan, başı 

qardaşımın kəmər yerindən azca yuxarı görünürdü. 

Rafiqin ayağında son dəb olan qara rəngli çarıqlar 

vardı. Bu çarıqlar da çarliston stilindəydi, - ucu 

balacalaşıb, sonra yenidən enlənirdi.  

Bakıda bu tuflilər hər saat ələ düşmürdü!  

Tünd göy rəngli, bahalı kostyumunun döşündən 

birinci dərəcəli güləşçi döş nişanı vurmuşdu. O bu nişanı 

alnının təri, zəhməti hesabına qazanmışdı. Gecəni 

gündüzünə qatıb, “Dinamo”da məşq eləyirdi.  

Güclü olmasına fəxrlə baxıb necə qürurla  

tamaşa edirdim!  

...Hərbi hissənin ərazisindən çıxıb turbazaya, 

Tomagilə getdik. 

Tolik evdə idi.  

Parad formamı çıxarıb mülki paltarlarımı geyindim.  

Rafiq Bakıdan mənə sarı rəngli gözəl bir 

vodalaska gətirmişdi. Onu geyinib üçümüz də mülki 

paltarda şəhərə çıxdıq.  
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İlk əvvəl zənginlərin qaldığı dəbdəbəli “Passaja” 

gəldik. Rüşvət yolumuza yaşıl işıq yandırdı. 

Mehmanxanada lyuks bir nömrə götürdük.  

Yaman kövrəlmişdim. Sən bir dünyanın işinə bax! 

Özümdən kiçik qardaşımla aramızda olan fərq məni 

düşündürürdü. Əgər mən də onun kimi institutun gündüz 

şöbəsində əla qiymətlərlə oxusaydım, indi təhsilimi 

yarımçıq qoyub hərbi xidmətə gəlməzdim...  

Bahalı mehmanxananın otağında başımı yuyub 

quruladım, özümüzü səliqəyə salıb gəzməyə çıxdıq.  

Lenin parkında, Deribasovskayada xeyli gəzib 

yorulandan sonra, mağazadan Bryusova bir ədəd on beş 

manatlıq beş ulduz “Eкстра” konyakı, əlavə iki ədəd 

“Pусская водка” arağı və bir kiloqram da kolbasa aldıq.  

Bax sovet zabitinin xoruzu beləcə tez-tez 

yumurtlayardı! 

Taksiyə oturub turbazaya sürdürdük. Düşəndə 

sürücüyə pul verməyin üstündə az  

qaldı ki, bir-biriylə dalaşsınlar... 

Tomagilə gəldik. Toma evdə idi. Onları tanış 

elədim. Toma Rafiqlə tanış olanda elə sevinirdi, sanki öz 

qardaşı gəlmişdi... 
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Əmiraslanla Rafiq hərbi hissəyə, komandir 

Bryusova “Ekcтра” konyakı, araq, kolbasa vermək üçün 

getdi və tez də qayıtdılar.  

Bryusov Boykonu yola salmaq üçün dəmiryol  

vağzalına gedibmiş. 

Rafiqlə Əmiraslan ağcabədili Nazimlə tanış 

olublar. Nazı hətta sevincək onları qucaqlayıb... 

öpüşüblər! 

Konyakı Nazıya veriblər ki, Bryusov gələndə bizim 

adımızdan ona çatdırsın.  

Araqları, kolbasanı isə özləri ilə qaytarıb 

gətirmişdilər. Toma xalatını geyinib kolbasanı qızartmağa 

başladı. Rafiqlə Əmiraslanın gözündən yuxu tökülürdü.  

Toma yaxşı qadındı - ürəyiaçıq, qonaq-pərvər, saf 

qəlbli, təmiz və ürəyi istədiyi kimi yaşayan... Rafiqlə 

Əmiraslana gecəni onlarda qalmağı təklif elədi.  

Hərəmiz bir tərəfdən dil ağız elədik ki, çox sağ ol... 

mehmanxanada lyuks otaq kirayələmişik.  

Kolbasa-çörəklə araqları içib qurtardıq. Uşaqlar 

yol gəlib, iqlim dəyişdiklərindən çox yor-ğun, yuxusuz 

görünürdülər.  
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Rafiq Bərdə və bərdəlilər haqqında mənə xeyli 

məlumat verdi... 

Saat 21:52 dəqiqədə Tomagildən çıxdıq. Onları 

taksi dayanacağına kimi yola saldım.  

 

Rafiq cibindən  bir dəstə pul çıxarıb zorla cibimə basmaq 

istəyirdi, qoymadım. Və axırda güc-bəlayla içərisindən əlli 

manat pul götürdüm. 

Xidməti yerimə qayıdıb gecə hərbi qaydada 

Bryusova məruzə eləyən vaxt o, “azad ol” əmri verib, 

kəkildəyə-kəkildəyə: 

- Aksakkal... – dedi, arxasını başa düşə 
bilmədim. Kar eşitməz, yaraşdırar, kor görməz quraşdırar 
məsəli olmasın deyəsən məni tərifləyirdi...  
         Nazim beş ulduz “Ekcтра” konyakı ona veribmiş. 

Baxdım ki, girdə gözləri axır, sifəti qıpqırmızıdır... 

Gecə yata bilmirdim.  

Yerimə uzanıb Rafiqin verdiyi xəbərləri 

düşünməyə, saf-çürük eləməyə başladım:  

“Əmiraslan yazdığım kağızı Rafiqə verib. Rafiq də 

Aydına göstərib ki, oxusun. Aydın vərəqi oxuyub, utanıb... 

sonra deyib ki, mütləq Tofiqin yanına gedəcəyəm, indi 

diplom müdafiəm var...” 
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Rafiq Yasamaldakı evimdə ağcabədili Qəzənfər və 

Tələtlə qalır. Tələt onlara yalvarıb ki, məni də gözləyin 

doqquz mayda birlikdə gedək. Əmiraslan isə deyib:  

“Yox, ola bilməz, mən o kişiyə söz vermişəm ki, iki 

günə Rafiqi də götürüb qayıdıram.”  

Elə təsadüfən həmin gün də Rafiq Bərdədən 

qayıdıbmış...  

Yığışıb mənim evimdə yaxşıca yeyib-içiblər. Aydın 

və Yunis qardaşları, Xanımoğlu  

 

Seymur və İsgəndər qardaşları, dükançı Muradın oğlu 

danabaş Mamed və yeznəsi Qərvənd Xosrovun oğlu 

Arzu, ağcabədili Tələt və Qəzənfər, qazaxlı Əmiraslan.  

Söhbət yalnız məndən gedib...  

Səhəri gün Rafiqlə Əmiraslan təyyarəyə bilet alıb 

Odessaya uçublar. Rafiqin yanıma gəlməyindən hələlik 

heç atamın da xəbəri yoxdu...  

Rafiqin cibində yaman çox pulu vardı, görəsən o 

qədər pulu hardan alır? 

Yəqin ki, atam verib. 
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Tələbə olanda mənə heç vaxt o  qədər pul 

verməyiblər. Görünür indi ailəmizin maddi vəziyyəti daha 

yaxşıdır. 

Qardaşım Rafiqin şux qamətini, əynindəki bahalı, 

təptəzə göy rəng kostyumunu, qıpqırmızı jaketini gözlərim 

qarşısında canlandırdıqca, qürur hissi keçirirdim. 

Hələ mənə gətirdiyi sarı rəngli vodalaska!  

Komsomolum barəsində çox arxayınçılıq-la: “qız 

sənin yolunu gözləyir,” - dedi.  

Hələ qardaşım Vidadidən nələr danışdı:  

“Vidadi böyüyüb uzunboylu bir oğlan olub, 

dərisinin rəngi anama çəkib, ağappaqdır. Atamın 

maşınının açarları daima onda olur. Daha kişilik eləyir, 

evin cari təmir işlərini gördürür, evə lazım olan ərzaqları 

da aldığından cibləri həmişə pulla dolu olur.  

Dayım qara Sabirdən də danışdı: “oğlu Müşfiqə 

qızıl diş salıb, balaca olsa da indidən ona sifarişlə tikilən 

kostyum, ayaqqabı geyin- 

dirir... Rəna da günü-gündən gözəlləşir,” - dedi.  

Hələ bacım Yeganə! 

Altı qardaşın bir bacısı da artıq böyüyüb, indi 

adama daha çox yovuşur, nazlı-duzlu bir qız olub. Musiqi 
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məktəbinə gedir, həftədə bir gün - altıncı günlər. Dayım 

qara Sabir maşınla onu dərsə aparırb - gətirir.  

Komsomolumun atası musiqi məktəbinin direktoru 

olsa da bacıma şəxsən özü dərs keçir. 

Bu xəbər məni fərəhləndirdi...  

Bəli!  

Rafiqin dediklərindən belə anladım  ki, ailəmizdə 

dolanışıq qaydasındadır, güzaranları yaxşı keçir, korluq 

çəkmirlər. Di gəl, Rafiqdən və məndən, qismən də 

Vaqifdən başqa evdə nə dərs, nə qəzet-jurnal, nə də 

texniki, elmi, bədii kitab oxuyan var. Bunu düşünəndə çox 

pərişan və ümidsiz oldum.  

Niyə qardaşlarım və bacım dərs oxumur? 

Atamın və anamın həyatda buraxdıqları  ilk 

bağışlanılmaz səhvi bu gecə çılpaqlığı ilə dərk elədim!  

Bu cür uşaq tərbiyə eləmək yol -  verilməzdir! 

Anamın heç orta məktəb təhsili olmasa da, atam 

Gürcüstanda – Tbilisidə qiyabi ali təhsil almışdı. 

Biz bacı qardaşlar dopdoğmaca olsaqda, 

gələcəkdə savad və savadsızlıq bizi görəsən 

yadlaşdırmaz? Oxumaq məni oxumayan doğma 

insanlardan ayrı salmaz? 
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Bax bu məsələ qaçılmaz idi... 

Bu valideynlərimin, faciəvi sonluğu labüd  

ola biləcək tarixi, həyati səhvi idi! 

Gecə “Огонѐк” jurnalından maraqlı bir yazı 

oxudum: “1936-cı il Berlin olimpiyadasında dörd qızıl 

medal qazanmış Ceyms Ouensin zənci olduğuna görə 

əlini sıxmaqdan fürer Adolf Hitler imtina etmişdir...” 

“Труд” qəzetindən də maraqlı yazı oxudum: 

“Dünyanın yarısını fəth etmiş Çingiz xan öləndən sonra, 

ucsuz-bucaqsız çölün ortasında həddən artıq, çox iri bir 

qəbir qazıb, dünyanın ən nadir xəzinəsini cənazə ilə birgə 

torpağa basdırırlar. Sonra qəbirdən heç bir iz qalmasın 

deyə, on min atdan ibarət ilxını həmin yerlə qovurlar...” 
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Toma müşkülü... 

 

Odessa, 05.05.1972, V gön. 

 

 

Bu gün əlamətdar gündür. 05.11.1969 – 05. 05. 

1972. Komsomolumu sevdiyim gündən düz otuz ay ötür. 

Tarixi gün...  

O gün Xuramanla itirdiyim ürəyimi onda 

tapmışdım. Düz otuz aydır ki, bu qız mənim həyatımın 
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mənası, qəlbimin hakimi, sinəmdə çırpınan ürəyimə 

çevrilib! Damarlarımda axan qanım, ruhumdu bu qız! 

Bircə hərbi xidməti bitirsəydim...  

İşləyirdik.  

Əmiraslanla Rafiq gəldilər. Görüşəndən sonra 

Əmiraslan kubrikaya Bryusovun yanına, Rafiq isə 

kolbasa, çörək və araq dalınca mağazaya yollandı.  

Bazarlıq gələndən sonra, Bryusovla mayorun 

hücrəsində üçlükdə oturub yeyib-içdilər.  

Onlara qatılmadım. Hər halda, hər şeyin bir 

əndazəsi var. Mən Bryusovun tabeliyində idim. Hörmət 

qoymaq yaxşı əlamətdir, ədəbdəndir... 

Bu fəziləti bizə şərq küçəsi verib! 

Saat 12:06 dəqiqədə Rafiqlə Əmiraslan  

 

Bryusovun yanından çıxdılar. Onlarla birlikdə kubrikama 

gəldim. Bir qədər də kubrikada söhbət elədik. 

Bryusov içib qıpqırmızı qızarandan sonra 

şeşələnib: “Axşamtərəfi saat 20:00-dan sonra gəlin, 

mayor Deqtyarla da oturub, yeyib-içəyin. Siz gedəndən 

sonra onun aksakkala çox xeyri dəyə bilər...” 
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Mən onlarla şəhərə getmək istəmirdim. Rafiq 

yanımda sərbəst ola bilmir, sıxılırdı. Biz qardaş idik və 

hörmət əlaməti olaraq aramızda daima “Bərdədən 

görünən dünya”nın verdiyi əxlaq və həya prinsiplərinə 

görə, bir pərdə vardı...  

Odur ki, onları sərbəst buraxdım. 

Ancaq tapşırdım ki, mənim üçün çimərlik paltarı, 

diş məcunu, corab, əl-üz sabunu, “kрем после бритья”, 

ümumi dəftər, rəngli yazan qələmlər kimi zəruri şeylər alıb 

gətirsin, həm də axşam 19:00-dan sonra gəlsinlər.  

Onları şəhərə yola salıb iş yerinə qayıtdım. 

Bizim briqada üçün yeni rastvornasos  

gətiribmişlər. Bundan elmi-güman  xəbərim olmayıb. 

Uşaqlara kəndirlə yuxarıya palçıq çəkdirdiyim yerdə 

mayor Deqtyar özünü yetirdi və yenilməz, əvəzolunmaz 

olduğuna bir daha əmin hərbçi kimi əmrlə: 

-Niyə rastvornasosu quraşdırmamısınız? – deyib, 

it kimi ucadan hürdü: “Səni qovduracağam, nə bilim daha 

nələr, nələr...” bir sözlə - məni zır düdüyünə qoyub çaldı.  

 

Çox hədələdi. 

Dumbulla gələn zurnayla gedər. 
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Ona çox da baş qoşmadım: “çünki,  

axşam saat 20:00-da Rafiqin gətirdiyi konyakı içəndən 

sonra xumarlanıb, o ki var məni tərifləyəcəkdi...” 

Təzə rastvornasosu quraşdırsaq da, nə qədər 

elədik işə sala bilmədik. Gərək mexanik gəlib baxsın. 

Yenidən rastvoru yuxarı mərtəbəyə vedrədə kəndirlə 

çəkməli olduq.  

Mürşüd yenə sevincək, qollarını çırmalayıb... 

Axşam yeməyini hamıdan tez yeyib 

yeməkxanadan çıxdım. Rafiqgil gəlməli idi, Bryusov da 

onları gözləyirdi.  

Axşamtərəfi idman formasını geyinib voleybol 

oynadıq. 

Saat 20:00, 21:00, 22:00 oldu. Rafiqlə 

Əmiraslandan bir xəbər çıxmadı. Görünür başları hardasa 

yaman qarışıb.  Mayor Deqtyar özü də artıq getmişdi. 

Görünmürdü... 

Rotaya yatmaq əmri veriləndə gedib yerimə 

girdim. Yuxusuzluqdan gözlərimin içi də göynəyirdi. 

Yorğun və bir az da əsəbi olduğum-dan tez yuxuya 

getmişəm.  
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Gecənin bir əyyamında kimsə silkələyib məni 

oyatdı. Gözlərimi zorla açıb, qaranlıqda Əmiraslanı 

sülietindən və səsindən tanıdım. 

Güclə oyandım...  

İşığı yandırdım. Əmiraslan tələsik dedi ki:  

“təyyarəyə bilet tapa bilmədik, tərs kimi də  

 

Rafiqin birinci gün institutda hərbi hazırlıqdan imtahanı 

var.”  

Rafiq Azərbaycan Neft və Kimya İnstitu-tunun 

gündüz şöbəsində oxuduğundan hərbi dərslər keçir, 

imtahan verirdi... 

İkinci bir qara xəbər də verdi: “Odessaya çoxlu 

turist gəldiyindən onları mehmanxanadan çıxarıblar.”  

Bəli, hər sahədə olduğu kimi, bizim doğma 

ölkəmiz sayılan nəhəng SSRİ-nin hər bir rayon və 

şəhərlərindəki mehmanxanalardan, pullu müştəri çox olan 

kimi, yalandan: “qrup halında çoxlu əcnəbi turist gəlib...” 

adıyla müsəlmanları xəbərdarlıq  belə eləmədən, birtərəfli 

qaydada çıxarırdılar. 

Bu qanun xristian vətəndaşlarımıza nədənsə şamil 

olunmazdı. 
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Bu kimi xətalar SSRİ-nin bütün irili-xırdalı 

şəhərlərində baş verdiyindən gərək əlavə rüşvət verəydin 

ki, əcnəbilərin, turistlərin, konsert, teatr, sirk truppalarının 

qurultay və plenium iştirakçılarının dalğası səni 

tutmasın... 

Nəysə, ayağa qalxıb idman formamı geyindim.  

Nədənsə üşüdüm də... 

Əmiraslanla Tomagilə getdim. Qapını döyən kimi 

göz qırpımında Tolik içəridən çıxdı. O, məni görüb 

qucaqladı və Tomanı səslədi. Yaxşı ki, yatmamışdılar. 

Vəziyyəti Tomaya başa saldım... 

Yazıq heç nə demədən evə girib, içəridən əlində 

bir xeyli açarla qayıtdı.  

Açarların çıqqıltısına üşütməm keçdi. 

Dördnəfərlik bir otağın açarını açarların içərisindən 

çıxarıb şəstlə mənə uzadanda o nə qədər mehriban, nə 

qədər əziz idi!  

Sədaqəti, dar məqamda əl tutması Tomanı 

gözlərimdə gözəlləşdirdi. Sanki sifəti duruldu, içkili, 

yorğun, sozalmış bənizi çırtlayıb qönçələndi...  

Tolik də çox səmimi, canıyananlıqla qabağıma 

düşüb otağın yerini göstərdi.  
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Tərtəmiz, dörd çarpayılıq bir otaq idi.  

Otağı Əmiraslana təhfil verib, Tomagilə qayıtdım.  

Tərs kimi Valya da oğluyla içəridəymiş. Onunla 

keçirdiyim 1 May gecəsindən sonra, üzünü görməmişdim. 

Nədənsə ona daha meylim yox idi, lap düzünə qalsa 

zəhləm də gedirdi.  

Valya çox gözəl olsada, həm yataqda ölü, həmdə 

həmişə içkili olurdu... 

Toma yenə barmaqlarıyla saçımı daraqlayıb, 

yanağımdan öpə-öpə yanındakı stulda əyləşdirdi.  

Valyanın gözləri, işıq düşəndə zülmətdə yanan 

dana gözləri kimi alışıb yanırdı. Hiss elədi ki, nəsə çox 

soyuqluq göstərirəm. Durub yanıma gəldi və elə hamının 

yanındaca dizlərimin üstündə oturdu.  

Onun parfümü yenə içdiyi  içkinin qoxusuna 

qarışmışdı. 

Bilmədim özümü necə aparam. Toma dərhal göz 

vurub fikir verməməyi anlatdı.  

Canı yanmışın bədəni yaman yumşaq idi. 

Tolik qayıdanda gecə saat ikini keçmiş olardı. O 

səndələyirdi, kəkildəyə-kəkildəyə güclə  
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başa saldı ki: “Rafiqlə Əmiraslan, iki cavan yaraşıqlı qızla 

kolbasa çörəklə araq içirdi, məni də dəvət elədilər...” 

Toma Tolikə baxıb, gözlənilmədən  ağlamağa 

başladı.  

Onun gözlərində bir neçə yaş gilələnib ağır-ağır 

tökülsə də, səsini içində boğurdu. 

Valyanı zorla dizlərimin üstündən qaldırsam da, 

dərhal boynumu qucaqlayıb yenidən qucağımda oturdu. 

Nədənsə Tomanın göz yaşlarına o əhəmiyyət 

vermirdi.  

Toma ikrahla ayağa qalxıb çarpayısına doğru 

getdi.  

Valya ağzını qulağıma tutub elə hey deyirdi: “səni 

çox sevirəm, bilmirəm sən gedəndən sonra 

neyləyəcəm...”  

Oğlu da tez-tez:  

- Дядя Тофик, - deyib durmuşdu.  

Valya çox içdiyindən kefi həddən artıq kök idi, duz 

kimi məni yalayır, oğlu tərəfə heç baxmırdı da. Qulağıma 

intim sözlər pıçıldasada danışdıqlarının çoxunu 

eşitmirdim... 
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Hərdən alışıb yanan dana gözləriylə gözümü 

yeyir, hərdən də yalanadan mısmırığını sallayıb, guya 

küsürdü. 

Düzü onun ciddi günahı olmasa da şit 

hərəkətlərindən və sərxoş olduğundan lap ətim ürpənirdi. 

Sonda Valya ayağa qalxıb lap hamının eşidəcəyi 

tonda, təkidlə:  

- Dur gedək bizə... 

Yuxusu, yorğun gözlərindən tökülən oğlu da 

qolumdan yapışdı:  

- Дядя идѐм, идѐм... 

 Yalandan bəhanə elədim ki: “Hərbi hissədən 

icazə almamışam, problem yaranar. Sabah hökmən 

gələrəm, dovşan toyu eləmək nəyə lazımdı? Sabah 

arxayın gecələyərik...”  

O təkrar qucağımda oturub yalandan qaş-qabağını 

tökərək, mısmırığının sallasa da, içdiyi çaxırın üfunətli 

qoxusu və bəs qədər kişilərlə yatdığından ifadəsiz arsız 

sifəti Valyanı gözümdə lap çirkli, yağlı bir əskiyə döndərdi. 

Birtəhər onu dizlərimin üstündən düşürəndən sonra 

Tomaya yaxınlaşdım.   
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Toma çarpayısında oturub, üzünü əlləriylə 

qapamışdı. Yalan-gerçək ağlayırdı. Səsi, hıçqırtısı 

gəlməsədə çiyinləri hərdən qalxıb-enirdi. 

Onu ovundurmaq üçün əllərindən dartıb üzünü 

açdım və nə baş verdiyini soruşdum. 

Haldan düşüb ağarmış bu qadının sifətində, 

doğrudan da göz yaşları hələ də vardı. Nəsə çox dərdli, 

sirrli, kədərli görünürdü. 

İşi tündləşdirmədən, qulağına bir neçə məlhəm 

söz pıçıldadım. O da çox içdiyindən tamam kövrəlmişdi 

və qəflətən açıldı: 

- Toliklə Tolyanı evdən qovmaq istəyirəm! 

Özümdən asılı olmadan əlimi onun  

dodaqlarının üstünə basıb, təəccüb və heyrətlə: 

- Niyə? – soruşdum. 

- Çoxu da Tolikdən bezmişəm, ondan lap  

zəhləm gedir. Bütün günü içir, gecələr də hansı 

butulkanın dibində ilişib içki qalıbsa, o butulka düşən 

yerdədə yıxılıb yatır. Son vaxtlar Tolya ondan da betər 

olub, yalandan bir neçə gün idman eləyib, sonra da o ki 

var içib, əvəzini çıxarır. Gecələri məşəqqət içərisində 
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keçirir, heç “bir gün” görmürəm, tupoylar da fikirləşmir ki, 

axı mən züryətsiz qadın... həm də cavanam... 

Tomanı anladım!  

Tolyayla Tolikə görə başqa kişiylə yaxınlıq edə 

bilmir, onlardanda bir kar görmür. Valyanı barmağıyla 

gizlincə göstərib, bic-bic dedi: 

- Bu da gündə bir kişi dəyişənlərdəndi! 

Yadıma bir məsəl düşdü. İki şəbədə qoşan kor 

dalaşanda biri o birisinə deyir: “Cırt bəriki gözünə!” 

Elə bu vaxt Əmiraslan qapını döymədən  varid 

olub, qoltuğunda ağzı açılmamış araq butulkası içəri girdi. 

Hamı sevincək qışqırışıb üstünə tökülüşdü və onu 

yeyib axırına çıxdıqları səliqəsiz, soyuq süfrəyə israrla 

dəvət elədilər.  

O arağı masaya qoyan kimi, mən ərklə açıb 

fincan, stəkan nə gəldi süzdüm. Adama bir sağlıq da 

dedik. 

Tomanı da isti qoltuğundan qaldırıb məclisə 

qatdım. 

Məclisin abu-havası dəyişmiş, hamı  

ruhlanmışdı. 
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 Tolik ikinci badəni də içib tamam kefləndi. Ayaq 

üstə dayanıb söz də danışa bilmirdi. Gözləri çəplənib 

dirənmiş, rəngi avazımışdı. Onu zorla qucağıma alıb 

çarpayısına yıxa bildim.     

Əmiraslan gecəquşları - Tolyanı, “masdan” Valya 

ilə mataq oğlunu da götürüb öz otaqlarına apardı.  

Tomanı tək buraxmadım, o, Toliki qova bilərdi. 

Həm də Rafiqgilin otağında yad qız olduğundan, 

istəmirdim aramızdakı pərdə götürülsün.  

Tolik meyid kimi uzanıb tərpənmir, necə nəfəs 

alırdı bilinmirdi... 

Su həsrətiylə yanan susuzlamış qayalar kimi 

Toma  iki kişisi ola-ola, kişi nisgili yaşayırdı...   

Qəflətən o çılğınlıqla məni qucaqlayıb, içindən 

kükrəyən vəhşi, doymayan bir ehtirasla dodaqlarımdan 

öpməyə başladı. 

Heyrətdən çönüb Tolik yatan çarpayıya baxdım. 

Elə bil o binəva heç mövcud deyildi.  

Amma içimdə şərq küçəsindən doğan nəsə bir 

həya, ismət hissi qaynayıb məni boğurdu.  

Tolik ayıq olanda çox mehriban, yaxşı oğlan 

olurdu.  
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O bilsəydi ki, Tomayla nəsə əlaqədə olmuşam, 

onun gözünün içinə dik baxa bilməz və bu mənə çox 

böyük zərbə olardı. Nəsə vicdanım belə xəyanəti 

götürmür, Bərdədən formalaşan bu şüuraltı hisslər mənə 

yabançı, heyvani ehtiras kimi görünürdü.  

Döşləri, yaxasının açıq hissəsindən qabarıq 

formada görünürdü. Bəlkə də düyməsini qəsdən açmışdı. 

Heyhat! 

Sonda  müqavimət göstərməyi bacarma-dım... 

O, məni dəlicəsinə öpə-öpə çarpayıya doğru 

sürüklədi. 

İçdiyim araq və onun vəhşi ehtirasından doğan, 

artıq oyanıb şahə qalxmış şəhvət məni öz məhvərimdən 

çıxarmışdı.  

Yəqin ki, Valyagil səs-küylə qayıtmasaydı 

aramızda nəsə və mütləq baş verəcəkdi...  

Artıq gecə saat üç idi.  

Valya ilə oğlunu aparıb evlərinə yola saldım. O, 

məndən ayrılanda dodaqlarımdan sürəkli bir öpüş alıb:  

- Sabah gəlmə, bütün günü işdə olacam. Gələndə 

Aliki də - Əmiraslanı nəzərdə tuturdu - özünlə gətir, 
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birisigün sizi evdə gözləyəcəm. Bir rəfiqəm var gül 

parçasıdı, Alik də onunla yatar...              

Onlardan ayrılıb turbazaya qayıtdım. Rafiqgilin 

otaqlarının işıqları sönmüşdü. Tomagilə girmək istəyəndə, 

Əmiraslan gözəl, cavan bir qızla onlardan çıxdı.  

Qız dünya gözəli idi.  

Hündür arıq boyu, sarı uzun saçları, tarım sinəsi, 

ağ dərisi, çatma qaşları adamı valeh edir, dişləri sədəf 

kimi parıldayırdı.  

Əmiraslan göz vurub öz dilimizdə:    

- Lyuda Rafiqin “qızıdı”, necədi? – soruşdu.     

Qızı daha müştəri gözüylə süzə bilmədim.  

Tolik canlı meyid olsada, Tolya nisbətən ayıq 

olduğundan Toma psixoloji gərginlik yaşasada, 

ehtirasımızı beşiyində boğaraq, görüşüb rotaya qayıtdım.  

Kazarmada sakitçilik idi... 

Yerimə uzananda gecə saat dördün yarısı olsada 

yata bilmirdim. Tomanın içindən kükrəyən kişi istəyi 

ehtirası onu necə sarsıtmışdı! 
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O da ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala kimi kişi 

həsrətində yansa da, kişi nisgili yaşasada Valya kimi 

pozğunluq eləmirdi! 

 Məhbubə xala indi yəqin tək-tənhadır. Bəlkə 

anamdan tez-tez məni soruşur, qayıdacağım günləri 

sayır...  

Taxta döşəməli otağına salınmış kilimin üstündə 

oturub, bəlkə də cəhrəsində yundan ip əyirib, polad 

millərlə yenə nəsə toxuyur...  

Ey ulu... 

Ey gidi... 

Ey sirr dolu dünya... 

Ey hamının və heç kəsin olmayan dünya! 

 

 

   

 

Əvəz əmimlə, dayım  
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                            Sabirin gəlişi 

            

 

            Odessa, 06 may 1972-ci il, VI gön. 

 

Bu gün Azərbaycandan çıxıb hərbi xidmətə 

gəldiyimizin on yeddinci ayı tamam oldu. Qaldı yeddi ay. 

Məni bir ay da tez buraxacaqlar. Deməli cəmisi yarımca 

ilim qalıb.  

Sonuncu yarım il!  

Bu illər, aylar, günlər çox zəhmət, əzab-əziyyət 

hesabına arxada qaldı... 

Allah özü kömək olsun!  

Remenlərdən vur-çatlasın on yeddinci deşiklər 

açılırdı.  

Artıq SSRİ Müdafiə nazirinin həqiqi hərbi 

xidmətdən tərxis olunmaq haqda növbəti əmri, bizim 

“ДМБ-1972”-ci il əmrimiz olacaq. Və biz hərbi xidmətdən, 
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halalca ana vətən borcunu verib ordudan tərxis olunaraq, 

bəxtəvərcəsinə doğma yurd-yuvamıza dönəcəyik!  

Həyətimizdə Həzrəti Süleyman süfrəsi açılacaq!   

İki illik zülmətdən sonra  axır ki, azadlıq işığı bizim 

də üzümüzə düşəcək! 

Artıq hərbi hissənin tam hüquqlu starikləri 

sayılırdıq! 

Uşaqların işini böldüm. Özüm də Nazıyla yeni 

quraşdırılmış rastvornasosun yanında girələnirdim.  

Rafiqgildən xəbər çıxmadı.  

Günorta yeməyinə az qalmış fürsət tapıb Tomagilə 

getdim. Rafiqlə Əmiraslan da onlarda idi. Görünür qızları 

yola salıblar. 

Rafiq yaxşı bazarlıq eləmişdi. Stolun üstü yemək-

içməklə dolu olsada, məclis hələ başlamamışdı.  

Tolik elə bil gözləri çərələ qalmış dünənki meyid 

deyildi. Masanın üstündəki ləziz yemək və içkiləri 

görəndən bu qırx-qırx iki yaşlı, sağlam idmançı bədənli, 

ortaboylu kişinin çiçəyi çırtlamış, rəngi durulmuş, kefi 

yaman kökəlmişdi.  

Tolya da onlarda idi. 
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Əmiraslan göz eləyib: “Lyudagili gözləyirik, 

gəlsinlər yeməyə başlayaq...” 

Rafiqə tapşırdığım şeylərin hamısını almışdı. 

Onları götürüb, stolun üstündən bir “Жигулевский” pivəsi 

də açaraq qurthaqurtla, üç nəfəsə içdim. 

Əmiraslan çölə çıxıb məni yola salanda qızlar 

gəldi. Lyuda məni əsgər paltarında görüb heyrətlə:  

- Sən əsgərsən? – soruşdu. 

Hamımız köhnə dostlar kimi görüşdük! Əmiraslan 

qayğıkeşliklə qulağıma: 

         - Lyuda xoşuna gəlirsə, biz gedəndən sonra 

görüşərsən...  

        Elə bil bu sözdən diksindim:           

 - Yox! Sən nə danışırsan, o qardaşımla  görüşüb.  

Şərq küçəsində bu əsl tərbiyəsizlik sayılardı! 

        Əmiraslan çox təəccüblə üzümə baxdı: 

        - Nə olsun ki, rusdu dəə...  

Başımı bulayıb hərbi hissəmizə tərəf yönəldim.  
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Ayın-oyunları kubrikada  yerbəyer eləyib, Rafiqin 

aldığı çimərlik plavkisini geyinərək əynimdə ölçüsünü 

yoxladım. 

Hamısı əla idi. 

Heç bir səbəb olmasada, nəsə kədərliydim. 

Paltarlı çarpayıma uzanıb düşünməyə başladım:  

          “Hərbi xidmətin əzablı, palçıqlı, dolanbac 

yollarından keçib, təptəzə salınmış asfalt trasına çıxmış, 

üzüaşağı rahat irəliləyirik. Belə getsə yerdə qalan aylar da 

tez ötüb keçəcək... 

 Əclaf, xumba Oqanesyan qoymurdu Odessaya 

gələm. Yaxşı ki, ona qulaq asmayıb fəhmlə, ürəyimin 

səsiylə Pervomayskiyə əlvida dedim! 

Bu Odessa məsələsi general Krasikin 

dopdoğmaca bacısı olan Qırmızı kostyumlu Annanı 

itirməyim bahasına baş tutmuşdu. Onun vəhşi, doymayan 

ehtirasla “трахай, трахай...” qışqırtıları qulaqlarımda indi 

də səslənir.  

Odessada, qadınların əksəriyyəti onun kimi çox 

içirdi.  

Amma o, ayrı şeydi! 

Anna Valyadan yüz dəfə şəhvətli idi. Hər  
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ikisiylə ayrılıqda cəmi bir gecə keçirmişdim.  

Qırmızı kostyumlunun vəhşi ehtirasla qışqırdığı o 

intim sözləri, indi də içimi tərpədirdi. 

Valya, Qırmızı kostyumludan xeyli cavan olsada, 

uşaqlıq borusunda keçirdiyi uğursuz əməliyyatdan aldığı 

travma öz sözünü demişdi: 

“O yataqda meyid kimi uzanır...”  

Turabxan əlində tutduğu teleqramla kubrikaya 

girdi:  

- Sənə teleqram var...  

Əvvəl elə bildim telefonla danışmaq üçündür, o 

qədər də əhəmiyyət vermədim. Alıb oxuyanda quruyub 

qaldım.  

Teleqram, dayım qara Sabirdən idi.  

Yazmışdı: “Bu gün Bakı - Odessa reysi ilə uçuruq, 

saat 18:00-da qarşıla.” 

Sevincimdən sıçrayıb yerimdən qalxdım: “Uçuruq 

yazıb, bəlkə anam da gəlir? Bəlkə Rənayla gəlir?”  

Təkrar-təkrar oxudum. Başqa heç nə 

yazılmamışdı. Cəld kubrikadan çıxıb Nazimin yanına 

tərpəndim.  
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Nə yaxşı dalbadal xoş xəbərlər gəlirdi.  

Necə xoşbəxt idim! 

Nazimlə turbazaya getdik. 

Rafiqgilin yanında qız olduğundan, teleqramı 

ağcabədili Nazıya verdim ki, aparıb göstərsin. 

Özüm bağda gözlədim. 

Bir qədər keçmiş Əmiraslan gəldi. Onu başa 

saldım ki, Bryusovun hüzuruna bir araq alıb aparsınlar, 

şəhərdə rahat gəzmək üçün  

uvolnitelni lazımdı... 

Sabir dayım kiminlə gəlir bilmirəm, qalmaq üçün 

onlara yer hazırlamalı idim.  

Əmiraslanı başa salıb, Nazimlə geri qayıtdım. 

Yarım saat keçmiş, Tolya ilə Əmiraslan bükülü 

araq butulkası əllərində gəldilər. Tolya özü də 

azərbaycanlılara oxşayırdı. Onları Bryusovun kabinetinə 

ötürdüm.  

Az sonra, gecə saat 00:00-a kimi adıma yazılmış 

uvolnitelnini Tolya mənə verib, məxfi, hərbi vəzifəni uğurla 

yerinə yetirənlər kimi şanslı Bryusovu qoltuqlayıb 

“vurmağa” apardı. 
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İddialı Bryusov yenə xoruz pipiyi kimi qızarmışdı. 

Özümü qaydaya salıb, Əmiraslanla Tomagilə 

getdim.  Rafiq gəlişimi gözlədiyindən Lyudagili taksiylə 

yola salmışdı.  

Toma məni məyuscasına, ancaq işvəylə süzdü. 

Mülki paltarlarımı istəyəndə qırışığı açıldı və 

pıçıltıyla qulağıma: “özüm soyundurmaq şərtiylə razıyam.” 

Zarafatla içəridəkilərdən çölə çıxmağı da tələb 

etdi.  

Elə bil, hamı bir sözə bənd imiş. Tolik də 

Əmiraslanla Rafiqə qoşulub otaqdan çıxdı. 

Deyəsən o, Tolikin acığına belə ifrata varırdı ki, 

“çatı”sı əskik Tolik onu birdəfəlik tərk eləsin.  

Tısbağanın ya canını aldın, ya da arxası üstə 

çevirdin. 

O məni soyunduranda əlləri buz kimi soyuq 

olsada, əl çəkmədi ki: “gəl, bir dəfə “olaq”.” 

Nə qədər elədi razılaşmadım.  

Doğrudanda həm Əmiraslanla Rafiqdən, həm də 

Tolikin özündən ayıb idi.  
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- Düz ağacı ocağa qoymazlar, - deyərək üz-

gözündən bir neçə dəfə öpüb, - əlləri soyuq olsada 

yanaqları isti idi - qulağına qəlbini, ruhunu oxşayan sözlər 

pıçıldayıb, xahiş elədim ki, inciməsin, bu gün heç yeri 

deyil... 

Ancaq artıq ox yayından atılmışdı. “Bu xəyanət” ilk 

imkan düşən kimi baş verəcəkdi! 

Hərbi formanı dəyişərək, mülki paltarı geyinib çölə 

çıxanda Tolik də bizə qoşuldu, dördümüz birlikdə şəhərə 

çıxdıq. Qərarımız belə oldu ki, gələnlərə qalmaq üçün yer 

hazırlayaq. 

Əvvəl Аркадия mehmanxanasına baş vurduq. 

Lyuks boş yerləri yox idi, iki çarpayılıq bir otağı  beş 

günlük yetmiş manata dedilər.  

Otağa baxdıq. Şimala baxan bir pəncərəli, nimdaş, 

səliqəsiz otaq idi. Odur ki, bəyənmədik.  

Sonra taksiyə oturub şəhərə getdik. “Пассаж” 

mehmanxanasında lap rüşvət təklif eləsək də: “boş yer 

yoxdur!” - dedilər.  

“Пассаж”-dan çıxıb bir qədər piyada hərləndik.  

Elə bu vaxt, küçəylə tək veyillənən uzun, sarışın 

saçlı bir rus qızı zarafata salıb, gözlənilmədən Rafiqin 

qoluna girdi.  
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Utandığından yazıq Rafiq cəld onun qolundan 

dartınıb çıxdı.  

Əmiraslan qıza yanaşıb rusca nə dedisə qız bu 

dəfə gəlib, mənim qoluma girdi. Öyrəndik ki, Odessa kino-

teatrının arxasındakı binada kontor var və orada kirayə ev 

verməklə məşğul olurlar. Beləcə bir qədər əylənib qızdan 

ayrıldıq və taksiyə oturub “к/т Одесса”-nın qabağına 

sürdürdük.  

Deyilən kontoru tapdıq. Doğurdan da kirayə ev 

verirdilər.  

Bizə, hansısa qoca arvad yaşayan bir ünvan 

verdilər. Üz tutduq verilən ünvana...  

Ev sahibi qoca, abırlı bir qadın idi. O, bizə iki 

çarpayılı boş bir otaq göstərdi. Təmiri orta olsada, çox 

səliqəli, mələfələri nişastalı və ağappaq idi. Qadın may 

ayının onuna kimi pulu hesablayıb kontorun puluyla 

birlikdə:  

- Səkkiz manat əlli altı qəpik eləyir, - dedi. 

Hamıdan cəld tərpənib qocaya qırmızı bir onluq 

uzatdım. O, pulun qalığını və açarları mənə verdi. 

Artıq vaxta az qalırdı, taksi saxladıb aeroporta 

sürdürdük. Yolda taksini saxladıb Rafiq gül buketi almaq 

istəyirdi: “izafi xərc nəyə lazımdı?” – deyib, razı olmadım. 
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Rafiq necə oldusa gülüb, bir atalar  misalı çəkdi: 

“Düzəndə min, enişdə yedəyini çək, dikdə qabağına sal, 

yeriməsə mən zamin!”  

Danışdıqlarımızı Əmiraslan Tolikə də tərcümə 

elədi və hamımız gülüşdük. 

- Bizim şərq küçəsində kişiyə gül hədiyyə 

eləmirlər! 

Yenə gülüşdük... 

- Düz deyir dəə... bəlkə yanında heç qadın 

olmayacaq, - bunuda Əmiraslan dedi.  

...Saat 17:35 dəqiqədə elan elədilər ki, Bakıdan 

Odessaya uçan ИЛ-18 təyyarəsi enməyə hazırlaşır... 

Günəş hələ göydə olsada hava soyumuşdu. 

Rafiqlə Tolik gözləmə zalında dayandılar.  

Əmiraslanla,  uçuş meydançasının kənarındakı, 

dəmir barmaqlı kvadrat çəpərlərdən tullanıb, təyyarəyə 

sarı qaçmağa başladıq.  

Xəfif külək əsməyə başladı.  

Milis və aeroport işçilərinin gözündən yayına 

bilmişdik.  
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Qalxıb-enən təyyarələr az olduğundan, sonuncu 

yerə enən və nəriltiylə dönüb ağ rəngli xətlənmiş yerini 

tutan gümüşü təyyarənin aliminium trapı qoyulan kimi 

özümüzü ora yetirdik.  

Təyyarənin qapısı içəridən açıldı, xüsusi geyimli, 

şapkalı komandir və pilotlar düşəndən bir az sonra, 

sərnişinlər əl yükləriylə görünməyə başladılar. 

Səbirsizliklə, həyəcanla və diqqətlə baxırdım. 

Qəflətən təyyarədən çıxan Əvəz əmimlə dayım Sabiri 

gözüm aldı. Sevincdən qışqırıb üzüyuxarı onları 

harayladım.  

Onlar səsimi və doğma, tanış qışqırığımı eşidib 

baxdılar və məni görüb, əl eləyə-eləyə, sevincək gülə-

gülə trapla tələsik endilər.  

Qucaqlaşıb öpüşdük!   

İgid ləqəblə tanınar! 

Qara Sabir bir az da qaralmış, həm də arıqlamış, 

Əvəz əmim isə kökəlib qəşəngləşmişdi. 

Əvəz əmim yersiz yerə güləndə, gördüm ki, 

ağzındakı dişlərinin hamısı qızıldandır. Görünür yalnız 

qızılın mayasını verib Sabir dayıma dişlərinin otuz 

ikisinidə, yüksək əyarlı qızıldan təzə düzəltdirib.  
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Qara Sabir qohum əqrəbadan əl muzdu pul 

almazdı.  

Hər ikisi də çox gözəl, zövqlə geyinmişdi.  

Hamımız daxili avtobusa doluşub aeroportun 

binasına gəldik.  

Rafiqlə Tolik gözləmə zalında bizi qarşıladı. 

 Əvəz əmimlə dayım Sabir Rafiqi də burada 

görəndə əvvəl mat qaldılar, sonra da qucaqlaşıb, öpüşüb 

görüşdülər.  

Toliklə onları tanış elədim.  

Tolik də əmim və dayımla elə qucaqlaşıb öpüşdü 

ki, elə bil yüz iliydi, bir-birlərini tanıyırdılar.  

Dayımgil gözləmə zalında oturub baqaj yüklərinin 

verilməsini gözləyən vaxt, xeyli hal-əhval tutduq.  

Yüklər gələndə, yükün nömrəsiylə  əlimizdəki 

talonların nömrəsini tutuşdurub iki ədəd çemodanları 

götürdük.  

Tolik yazıq, dərhal çemodanları əlimizdən alıb özü 

daşıdı.  
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Taksi dayanacağında növbə gözləyən maşına 

əyləşib, Tolik yükü baqajda yerbəyer eləyəndən sonra 

sürücüyə ünvanı söylədim:  

- Meçnikov 12-yə sür.  

Əvəz əmim sürcünün yanında, biz beşimiz isə 

arxada zorla yerləşmişdik. Sürücü rüşvət qopartmaq 

niyyətiylə eyham vurdu ki: “arxada üç nəfərdən artıq 

sərnişin mindirməyə icazə vermirlər...” 

Başa saldıq ki, xam deyilik belə şeyləri Bərdədən 

bilirik, şirinliyi olacaq.  

Taksidən düşəndə Toliklə məndən başqa, hamısı 

taksinin pulunu ödəmək üstündə özünü öldürür, lap az 

qala bir-biriylə güləşir və yaman həvəslə pul xərcləmək 

istəyirdilər.  

Deyəsən səxavət göstərmək məqamıydı!  

Kirayələdiyimiz ev xoşlarına gəldi.  

Otaq səliqə-səhamanlı idi. Tualeti, əl-üz yuyulan 

yeri və ayrıca mətbəxi, içərisində ikigözlü qaz plitəsi, 

soyuducusu vardı.  

Özü də həddən artıq ucuz, su qiymətinə...   

Əvəz əmimlə dayım Sabir çemodanlarını açıb pal-

paltarlarını, məhrəba, sabun, diş məcunu, üz qırxmaq 
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ləvazimatı, yüngül ev paltarı, domaşnik və bu kimi zəruri 

şeyləri yerbəyer eləyəndən sonra adama bir ədəd də 

siqaret çəkib ayağa qalxdılar.  

- Gedəyin restorana! – dayım Sabir şəstlə dedi.  

Yaxşı deyiblər: “qeyrət dayıya düşər.”  

O, qərib yerdə çox ürəklə bacısı oğlanlarına 

qonaqlıq vermək istəyirdi. İnsan üçün yaddaqalan belə 

tarixi şanslar, ömürdə çox az təsadüf olunan 

məqamlardandı...  

Taksiylə əvvəl aerokassaya getdik.  

Rafiqlə Əmiraslanın pasportu arasına rüşvət 

qoyub, boyun-boğazı qırışmış, sallaqdöş  ləçər kassirə bir 

balaca da qılıqlanandan sonra, yaşı altmışı haqlamış bu 

qancıq, çox çətinliklə olsa da yumşaldı. Və pasportların 

arasındakı rüşvət pulu saymazyana masanın gözünə 

ataraq, narazı baxışlarla az olduğunu diqqətimizə 

çatdırdı.  

Qar kimi ağappaq saçlarını tünd qırmızı rəngləyən  

qoca, sürtük qəhbənin qaşqabağı yer süpürürdü. 

Dərhal, dayım Sabir işin mahiyyətini anlayıb, əlavə 

bir beşlik də kassanın geniş, şüşə arakəsmənin dar  

pəncərəsindən içəri tulladı.  
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Dikbaş, qoca quzğunun rəngi duruldu və tələsik bir 

neçə yaraşıqlı vərəqdən ibarət təyyarə biletlərini yazmağa 

başladı. Hər iki biletin pulunu qara Sabir özü zorla ödədi: 

- Olmaz! Dayının yanında bacıoğlu pul xərcləməz!  

Və əlavə də elədi ki, Əmiraslan da bacıoğludur, nə 

fərqi var?  

Üzərində-ağappaq pənbə buludlarda  arxayın 

uçan təyyarə və gülmsəyən ağappaq dişli, təyyarənin 

gurultulu səsindən, uzun saçları arxaya küləklənən və 

donunun ətəyi azca yuxarı qalxdığından ideal ayaqları 

görünən, stüardessa qızın şəkli olan biletləri götürüb, 

yaxınlıqdakı taksi dayanacağına yollandıq.  

Tolikdən soruşdular ki, buralarda yaxşı restoran 

hansıdı? 

 Sürücü ilə Tolik “Братислава” restoranını 

məsləhət gördü və taksini ora sürdürdük. 

Restoran binanının üçüncü mərtəbəsində 

yerləşirdi.  

Bu restoranın adı “Братислава”  olsada 

ukraynanılar işlədir, giriş üçün rüşvət göy beşlikdən 

başlayırdı. 
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Qara Sabir beşliyi bükmələyib inzibatçının 

ovucuna basan kimi iki masanı birləşdirdilər.  

Artıq il yarımdan çoxuydu, belə bahalı restoranda 

əyləşməmişdim.  

Masanın üstünə hər şey düzüldü. Cürbəcür 

salatlar, qırmızı və qara kürü, üç növdə çörək, müxtəlif 

süfrə suları, konyak, araq, pivə, çaxır, şampanski...  

Əsl Həzrəti Süleyman süfrəsi! 

Yaşca əmimdən balaca olsada sifarişləri dayım 

verirdi. Maşallah olsun, qardaşım Rafiq kimi onun da kefi 

yaman köküydü. Bu, stomotoloq işləyən qara Sabirin 

ürəkli danışığından, nə gəldi sifariş verməyindən və 

amiranə səsindən duyulurdu.  

Şərq küçəsində beləsinə deyirdilər: Göylə gedirdi! 

Əvəz əmim ticarətçi olsada deyəsən cibi 

onlarınkından zəif idi...  

 

Kübarların restoranıydı, hər şey bahalı. 

Özünün orkestri - saksafon, şeypur, müxtəlif ölçülü 

üstü nikelli nağara əvəzi  alətlərindən  tutmuş, fortopiano, 

rus qarmonu, skripka, ionika      çalanlarına kimi... iki 

nəfər də solo oxuyan müğənnisi vardı.  
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Qadın müğənni  kişiyə nisbətən cavan, cazibəli və 

açıq-saçıq geyinmişdi. 

 Onlar növbəylə oxuyurdular. 

Qara çörəklə çolpa supunu ləzzətlə içdik. 

Əmiraslan pörtlədilmiş qaz ətiylə  araqdan bir neçə badə 

lüməlüm doldurub içəndən sonra, xidmətçi qızla yaşıl 

üçlük göndərib, “Cücələrim” mahnısını sifariş elədi.  

Tavanından dörd ədəd nəhəng  çex lüstru asılmış, 

geniş, işıqlı zal müştərilərlə doluydu. İçəridə başqa 

restoranlara nisbətdə həqiqətən kübarlıq hiss olunurdu. 

Hətta böyük hava təmizləyici qurğuları olduğundan 

masalarda əyləşən müştərilərə siqaret çəkməyə rəsmən 

icazə verirdilər.  

Şəhərdəki restoran, kafe, qəlyanaltıların 

hamısında divara: “не курить!”, “курить запрещаеться!” 

sözləri yazılsada içəri tüstü dumanı olardı. 

Zalın tavan hissəsində və divarlarında hansısa 

rəssamın işlədiyi rəsm əsərləri də çox canlı və maraqlıydı. 

Qurşağa kimi lüt, qanadlı məleykələr, yanlarında körpə lüt 

qız və oğlan uşaqları, qanadlı at, həddən uzun və yoğun 

ilan təsvirləri rəngli boyalarla gözəl işlənmişdi...   

Həzin səslə musiqi səslənir, dəbdəbəli  
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geyinmiş cavan və orta yaşlı ruslar, çexlər və digər 

xaricilər ağır-ağır, kübarcasına  rəqs edirdilər.  

Rəqs qurtaran kimi “Cücələrim” mahnısını 

çalmağa başladılar.  

Əmiraslan cəld qalxıb, qollarıyla ayaqlarını ritmə 

uyğun oynada-oynada, başını dik, çənəsini qabağa 

tuşlayıb gözlərini süzdürərək gülümsünüb, kirpik və 

baxışlarıyla dayım Sabirlə Toliki rəqsə dəvət elədi. 

Rafiq, Əvəz əmim və mən oynamadıq. Xeyli 

ruslar, ermənilər, ukraynalılar da onlara qoşulub kefləri 

istədiyi kimi “Cücələrim” oynadı.  

Toyuq qızartması, yanında da kərə yağında 

qıpqırmızı qızardılmış kartof gətirdilər. Çoxdandı belə 

dadlı, ləziz yeməklər dadmırdım. İştaham açılmışdı.  

Pivə içib yeyirdim.  

Kefim yenicə kökəlmişdi, birdən dayım Sabir 

istehzayla gülümsünüb:  

- Tahir Ağayev yanına gəlmişdi? – soruşdu.  

Təəccüblə: 

- Hə! – dedim. Nə olub ki?  

- Atan 200 manat pul vermişdi sənə çatdırsın... 
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Heyrətlə:  

- Sən nə danışırsan? O gedəndə mənim cibimə on 

manat pul qoydu. Nə iki yüz?  

Sabir dodaqlarını büzüb: “iki yüz əlli manat da 

əlavə yol pulu qoymuşdu cibinə.” 

Birdən elə pərt oldum...  

Bütün bədənim isindi, axı bu barədə Tahir kəlmə 

də olsun deməmişdi...  

Bunun arxasınca Sabir dayım ikinci bir sirrin də 

üstünü açdı. Sən demə atam hər mənə pul göndərəndə 

ağcabədili Nazıyada göndərirmiş... 

Yemək ağzımda qaldı! 

Nazı deyirdi axı:  

“Görəsən pulu mənə kim göndərir? 

Doğmalarımdan gözləmirəm, çünki heç kimin yoxudu. 

Atam ölüb, anam da xadimə işləyir, böyük qardaşım 

türmədə yatıb çıxıb, narkomandır, heç yandada işləmir. 

Bircə ortancıl qardaşım işləyir, Fazil, o da evi zorla 

dolandırır...”  

Sən demə Nazı məzuniyyətə gedəndə Bərdədə 

bizim evdə olub, atama ailə vəziyyəti haqqında danışıb... 
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Görünür atam onun ürəyiaçıq, səmimi oğlan 

olduğunu və mənimlə dostluq elədiyini nəzərə alıb bu 

addımı atıb.  

Sağ ol ay ata!  

Yenə bu balaca ürəyimi qürbətdə dağa 

döndərdin...  

Bu işə çox sevinsəmdə Tahirin kələyi məni bərk 

dilxor elədi. 

O niyə axı elə iş tutsun? 

Məni görmək üçün əziyyət çəkib nə qədər yol 

gəlib. Lap pulu yox idisə açıq deyə bilərdi ki, 

xərcləmişəm. Nə isə...  

Son iiki ildə Tahirin özünün və bacısının üçüncü 

ciddi sapması oldu. Əvvəl  Aydına,  

Şadlinski Fəxrəddinə qoşulub nəşə çəkməsi, sonra subay 

bacısının bir sürü uşağı olan Zöhrabla motoreldə 

tutulması, indi də pul məsələsi. 

Əvvəldən də bir sapması vardı, - oxumurdu! 

Kəsrin toplanıb çıxılması beyninə girmirdi. 

Çox pis oldum... 
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Gecə keçdikcə musiqi səsi, siqaret tüstüsü, rəqs 

edənlərin, saksafonun, barabanların dəniz guppultusuna 

bənzər səsi bir-birinə  qarışmışdı... 

Saat 22:35-də Əmiraslan qulağıma pıçıldadı ki: 

“Lyudagil saat on birdə bizi Пассаж mehmanxanasının 

qarşısında gözləyəcək. İyirmi beş dəqiqə vaxtımız qalıb 

icazə ver aradan çıxaq...”  

Rafiqgil gedəndən bir qədər sonra biz də qərar 

verdik ki, şəhərə çıxıb gəzək. Həm Əvəz əmim, həmdə 

Sabir dayım ilk dəfəydi Odessada olurdu. Nə olmasada 

vətənimizdi. Vətənimizin hər qarış torpağı bizə əzizdir və 

uğrunda hər an imperialistlərlə ölüm-dirim savaşına 

çıxmağa hazırıq...  

Xülasə ofisyant qızdan hesabı gətirməsini xahiş 

elədik. 

Qız, qırx doqquz manat əlli beş qəpiklik qəbz 

gətirdi. Qaşıqla yığdığını çömçəylə dağıdan Sabir dayım, 

qəbzə gözünün ucuyla belə baxmadan, cəld sayıb hesabı 

ödədi. 

Əvəz əmim heç yerindən qımıldanmadıda... 

Səs-küylü restorandan çıxıb, Sabir dayım Toliklə, 

mən də Əvəz əmimlə qol-qola girib təmiz, açıq havada 

piyada gəzməyə başladıq.  
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Əvəz əmim də bir sirrin üstün açıb söylədi ki, 1 

May günü qardaşları ilə yığışıb atamın yanına gediblər. 

Yeyib-içəndən sonra Həmid əmimlə İsa əmim məsləhət 

görüb ki, atam məni nişanlasın.  

Əvəz əmim də bir tərəfdən kömək məqsədiylə 

deyib: “elə istədiyi qıza nişan qoy, qurtarsın getsin, onda 

qızın arxasıncada düşən olmaz. Həm Tofiqin ürəyi rahat 

olar, həm də qız evi öz işini bilər...”  

Hətta söhbətə Həvva bibim də qarışar: “deyirlər 

qız da meyvə kimi saralıb, gül kimi solub...” 

Axırda atam hirslənib: 

- Olmaz! – qışqırar, əvvəla o qız uşaqdır, orta 

məktəbdə oxuyur. İkincisi də axı o, başqa qız sevirdi. Mən 

ona Bəylərovun qızı Xuramanı almaq istəyirəm. Bir 

küçədə böyüyüb, bir sinifdə oxuyublar. Atası dostumdur, 

qapıbir qonşuyuq, çox tərbiyəli ailəsi var. 

Bu qız isə şuşalıdı, nəslini-kökünü yaxşı 

tanımıram... 

 Bu sözləri Əvəz əmim danışdıqca, qulaqlarıma 

kimi pörtüb qızarmışdım. 

Özümü saxlaya bilməyib hiddətlə dedim: 
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- Xuramanı daha sevmirəm! O, zavallı qız çox 

təkəbbürlü idi. Daha mənimlə onunku tutmaz! Nə olsun ki, 

bunlar şuşalıdı. Məgər qalalılar pis olur? Natəvan xanım, 

Üzeyir bəy  

 

Hacıbəyov, Qasım bəy Zakir, Bülbül, nə bilim daha 

kimlər, kimlər Şuşadan çıxmayıb?  

Çox fikir mübadiləsindən sonra Əvəz əmim son 

sözünü belə yekunlaşdırdı: 

- Sən əsgərliyi qurtarıb gələn kimi söz yox ki, 

hansı qızdan bərk yapışsan, onu da sənə 

nişanlayacaqlar. Hər şey özündən asılıdır...  

Beləcə Əvəz əmim bu söhbəti bağlayıb başqa bir 

söhbətə başladı: “Səməd də Elzanı sevir. Dayım Təhməz 

kişi də iki ayağını bir başmağa dirəyib ki, olmaz, o mənim 

bacım nəvəsidi, biz onsuzda qohumuq. Yaddan qız almaq 

daha yaxşıdır.  

Amma Elzayla Səməd sözlərinin üstündə möhkəm 

durublar. Dayım arvadı Minəş də, bacım Həvvayla öz 

aralarında bu məsələyə xeyir-dua veriblər...”  

Beləcə, söhbətin şirin yerində Toliklə dayım bizə 

yaxınlaşdı. Qara Sabir rus dilində Toliklə  bir atalar 

məsələsini xırdalayırdı: “qəzanın beş barmağı var, işə 
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başlayanda ikisini adamın gözlərinə soxar, ikisini 

qulaqlarına, birini də ağzına, zavallı nə görər, nə eşidər, 

nə də danışa bilər...” 

Birlikdə gəzir, olub-keçənləri xatırlayırdıq.  

Birdən dayım Sabir dedi: 

- Bacıoğlu nağıl sözü olmasın, sənə kimdən 

danışım, Şəhər Sovetinin sədri İsmayıl kişinin qızından: 

“Bərdədə hamının Bebiş kimi tanıdığı Behbud 

Behbudov sən demə qorsovet İsmayıl kişinin qızı 

Sədaqəti sevirmiş. Bərdə şəhərinin  

 

min illik tarixində narkotika ilə ilk məşğul olub nəşə çəkən 

Bebiş, necə deyərlər bir könüldən min könülə qıza aşiq 

olubmuş. Qulaq günahkarı olum, qız da ögey 

qardaşlarının əlindən bir himə bəndiymiş, tənbəllik 

eləməz ürəyini verər hallı, gözü baxa-baxa göylərdə uçan 

Bebişə. 

İsmayıl kişinin oğlanları Qəhrəman və Nəriman 

əvvəl bu işdən xəbərsiz olar. 

Gəzən söz-söhbətə görə Sədaqət uşaqkən, 

qorsovet İsmayılın aldığı beşinci arvadın yanında gəlib. 
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Sonra bu arvaddan da onun üç uşağı - bir qızı, iki oğlu 

olub.  

Eşidən-bilən qonum-qonşu, qohum-əqrəba qıza 

öyüd nəsihət verib, bu daşı ətəyindən tökməyi məsləhət 

bilsədə, necə deyərlər: “Deyirlər, şaxta, sazaq olacaq. 

Sədaqət deyir, dayanmışam titrəməyə!” 

Bir gün qorsovet İsmayıl şəhərdə Bebişlə Sədaqəti 

deyib-gülə, qol-qola gəzdiklərini öz gözləriylə görür.  

Bebiş əkilir. 

Quzğun da öz balasını bülbül sanır deyiblər. 

Tufan da bundan sonra qopur.  

Gözünə döndüyüm İsmayıl kişi, oğlanları Nəriman 

və Qəhramanla birlikdə axtarıb, Bebişi Nüşabə qalasında 

nəşədən çəkib hallandığı yerdə tutar. 

Bebiş bədəncə çox cılız, Məşədi İbadın hambalı 

kimi çəlimsiz, sözün əsl mənasında arıq bir gədəydi. O, 

tələyə düşdüyünü anlayıb, qışqır-bağır salır ki: “mən 

Rəşid Behbudovun qardaşı oğluyam, görün sizin başınıza 

nə oyun açdıracam...”  

Müğənni, şöhrəti dünyayla bir olan SSRİ xalq 

artisti Rəşid Behbudovu deyirmiş.  
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Divanə Məcnunu  kəndirlə şam ağacına sarıyıb o 

ki var döyürlər. Hərdən qorsovet İsmayıl özü də qolları 

bağlı, aşiqə kəllə atırmış...   

O gün Bebişin daşları da dilə gələr.  

Qorsovet İsmayıl, alqana boyanıb bayılmış 

Bebişin kəndirini açıb, maşının yük yerinə basaraq milis 

şöbəsinə gətirər. 

- Evimizə oğurluğa girmişdi, tutmuşuq  - deyib, 

şikayət ərizəsi yazar və Bebişi beləcə şərləyib tutdurar... 

Qiyamat da bundan sonra başlayır.  

Bebişin anası - şəhərdəki qadın hamamında kisəçi 

və gözətçi işləyən Əsmət arvad, əri - kişi hamamında 

kisəçi işləyən Abbas kişiylə əl-ələ verib, qorsovet 

İsmayılın qızı Sədaqətin Bebişə yazdığı sevgi dolu 

məktubları və bir yerdə çəkdirdikləri fotoşəkillər əllərində, 

şəhərin mərkəzi Nizami küçəsinə çıxırlar.  

Lenin parkının qarşısında küçəylə gedib-gələnləri 

saxlayıb qışqırırlar ki: “Ay camaat Bebiş oğru deyil, 

düzdür biz kasıbıq, amma nəşəçəkən olsada, oğru uşaq 

böyütməmişik.   

Milyoner İsmayıl beş arvad alıb boşayıb. 

Mamedov Eldarı yalandan dükançı Pərvizin adına 

çıxarsalarda, qorsovet İsmayıldandı.  
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Hamınız bilin, mənim oğlum Sədaqəti, Sədaqət də 

oğlumu sevir. Rüşvətxorluqla milyonlar qazanmış 

qorsovet İsmayıl oğlanlarıyla birlikdə, Sədaqəti sevdiyinə 

görə, oğlumu Nüşabə qalasında ağaca bağlayıb, al qana 

boyanıb bayılana kimi mitilinə çırpıb, sonra da oğurluq 

damğası vurub, saldırıblar dama.  

Əgər bu gün oğlumu buraxmasalar, Kremlə, dahi 

rəhbərimiz Brejnevə teleqram vuracağam. 

Haqsız qan yerdə qalmayacaq!”  

Bütün yoldan keçənlər Abbas kişiylə, Əsmət 

arvadın bu fəryadını eşidib, göz yaşlarını görəndən sonra, 

məktublara nəzər salır, fotoşəkillərə diqqətlə baxırmışlar. 

Sonda Kremlin, Brejnevin qorxusundan və Bərdə 

rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi İbrahimovun səs-

küyə düşəcəyindən ehtiyatlanıb Bebişi azadlığa 

buraxırlar! 

Bebiş nəşəxor olsa belə, onun saf məhəbbəti, 

açıq, azad sevgisi, - məşhur kisəçilər – Abbas və Əsmətin 

həyasızlığı, diribaşlığı, seçdikləri taktikanın düzgün və 

Kremldə uyuyan V. İ. Leninin adını hallandırmalarından 

yaranan  qorxu hesabına qalib gəlir! 

Bebiş müvəqqəti təcridxanadan çıxanda elə 

qazamatın həyətindəcə qanlı köynəyinin sinəsini cırıb 

göyərmiş, qaralmış, partlamış yerlərini göstərə-göstərə 
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çığırır: “ay camaat mən kasıbam, sevgilim isə milyoner 

qızıdır. Hind Rac Kapur kimi mən də avarayam! Bu yolda 

ölərəm, dönmərəm!..” 

Sonra da damağında kazbek tüstülədə-tüstülədə, 

ayaqlarını dizdən büküb, sağa-sola  

 

oynada-oynada, şapkasını havada yellədə-yellədə 

başlayır “avara” mahnısını oxumağa: “Avaaraayaam, 

aavaara...” 

Bəli, əslində o düz deyirdi, avaraydı, ancaq onun 

kimi qeyrətli, namuslu deyildi.  

Rac Kapur heç vaxt anaşa çəkib nəşələnməzdi!  

Bebiş özü kimiləri başına yığıb danışırmış: “bütün 

hal-əhli Bakıda Kubinka deyilən məkandan bəhrələnir. Və 

damarları çöldə göyərən arıq əlini, sinəsinə döyə-döyə 

Kubinkada xüsusi hörmətim var, - deyir, bərdəli telli Bebiş 

artıq SSRİ-nin ərazisində adla tanınır. Mənim sevgilim 

qorsovet İsmayılın qızlığı olsada, hal əhlidir və bilir kimi 

sevir. 

Ovçuya dağı nişan verərlər, ovu yox!” 

Hətta xüsusi vurğulayıb: “Behbud adı ilə gəlib 

Bebiş kimi getsəm də, Bərdənin tarixində Makedoniyalı 
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İsgəndər, Nüşabə və Nizami Gəncəvidən sonra dördüncü 

olaraq  xüsusi ad, iz qoyub gedəcəyəm.”  

Baxımsızlıqdan quşların çiyinlərinə və daz başına 

sıçıb batırdığı dahi proletar rəhbər V. İ. Leninin heykəlinə 

and da içib: “Sədaqəti mənə verməsələr, o özünü öldürər, 

amma başqasına  ərə getməz!” 

...Uzun sözün qısası: kisə çəkən, gözətçi Əsmət 

rayon partiya komitəsinin I katibini, prokuroru, milis rəisini, 

xalq nəzarət komitəsinin sədrini, komsomolun birinci 

katibini haray-həşir salıb qorxudub ki, Kremlə - Leninin 

movzoleyinə və Moskvaya - L. İ. Brejnevə teleqram 

vurub,  

hökumət tezliklə gələcək.  

Nahaq qan axıdılıb!  

Sevgi-məhəbbət azaddı ya yox? Qoy bu suala 

rüşvət alıb milyon toplayanlar cavab versinlər. 

Oba yiyəsiz  qalanda, donuz təpəyə çıxar!  

Nəhayət Bebiş həbsxananın həyətindəki tarixi 

çıxışından sonra evlərinə gedib.  

Bebişin qanlı köynəyini görən Əsmət arvad necə 

qıyya çəkibsə, qonum-qonşu, yoldan ötənlər köməyə 

qaçıb.  
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Ata-anası hamamda camaatı kisə çəkib 

çimizdirsədə, Bebişi dörd il imiş çimizdirə bilmirmişlər.  

Sevgi məsələsindən sonra qonşu-qolu yox 

Qəhrəmanın arvadıyla köməkli Əsmət arvad onu vannaya 

basıb o ki, var kisələyib, sabunlayıb...  

Bebiş son dörd ilin kirini tökərək anasını 

sakitləşdirib, buğlanan tərtəmiz canına “bir baş”  da 

kazbek tüstülədəndən sonra, tarixi qanlı köynəyi geyib, 

birbaşa gedir qorsovet İsmayılın qapısına. 

 Qanlı köynəyinin yaxasını cırıb qışqırır: “Sədaqəti 

qorxutmayın, aldatmayın onu, döyməyin qızı, biz bir-

birimizi sevirik! Mən bu yoldan dönən deyiləm, öldürün 

birdəfəlik canınız qurtarsın!”  

Onun çığır-bağırtısı qorsovet İsmayılı yuxudan 

oyadır. O, küçə uşaqları, qonum -qonşu çığırtıya yığışıb 

tamaşaya duranda,  

 

ürəklənib darvazanı açaraq küçəyə qaçır.  

Bebiş qorsovet İsmayılı görəndə qorxmaq 

əvəzinə, hallanıb başı dumanlandığından və izdihama 

baxıb, çəkdiyi “hoqqanın” təsirindən kükrəyərək ondan 

təkidlə Sədaqəti tələb edir.  
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Tərslikdən oğlanları - Qəhrəman, Nəriman və 

ayağının ucunda gəzən şikəst Əsildar da evdə yoxuymuş! 

Qorsovet İsmayıl tarixi an yaşadığını dərk edərək, 

cəld həyətə qayıdıb, bir evdə saxladığı üç arvadın nalə 

çəkib çığırmasına, üz-gözlərini cırıb saçlarını yolmasına 

baxmayaraq, yoğun bir nar çubuğu götürərək Bebişin 

üstünə şığıyar... 

Azərbaycanın vaxtıyla paytaxtı olmuş, qədim 

Bərdənin tarixində ilk açıq sevgi macə-rası bax belə 

yaşanıb. 

Behbud və Sədaqət! 

Elə bu an gözlənilmədən, Bebiş türmədə əllə 

düzəldilmiş, dəstəyi bəzəkli sədəfdən, ağzı par-par alışıb 

bərq vuran polad xəncəri çıxardır.  

İzdiham bir andaca donar... 

Onun bu qəfil “gedişi” qorsovet İsmayılı çaşdırıb, 

pata salaraq, on beş Bebiş boyda olsada, soyuq silahın 

qan donduran zəhmindən  yerindəcə mıxlanıb kilidlənər. 

Afyor Bebiş, gələcək qaynatasının tırsıdığını 

duyan kimi, üstünə gedir.  

Bu vaxt izdiham ölü sükuta qərq olubmuş.  
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Rəngi meyid kimi saralmış qorsovet İsmayıl 

qorxusundan qaça da bilməyib,  

 

izdihamın gözü qarşısında dəvə kimi xıxar...  

Kənardan bunu seyr edən beşinci arvad qəflətən 

necə fəryad qoparıb hayqırırsa, içəridən bu nakam 

məhəbbətin baş günahkarı “həşəmətli” Sədaqət başıaçıq, 

ayağıyalın, hörüklərindən açılıb topuğuna düşən topa 

saçları dağınıq, ögey atasının köməyinə yüyürür.  

Bebiş Sədaqəti görən kimi yerində mıxlanıb qalar, 

əllərini təslimçilik əlaməti olaraq göyə qaldırar, sonrada 

gözlənilmədən əlindəki xəncəri öz qarnına soxar və qanlı 

xəncəri çıxarıb yalayaraq, təkrar qarnına soxar.   

İzdihamdan uğultu qopur. 

Dəniz sanki yatağından çıxmaq istəyən kimi 

qabarıb kükrəyir.  

Sədaqət sevgilisini al-qan içində, ögey qardaşı 

Əsildar kimi səndələyən görəndə, özünü onun qan 

süzülən üstünə atır. 

Yazıq sısqa, arıq olduğundan qanı da 

fışqırmırmış... 
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Qonşulardan bir neçə çəpik olanı dərhal qaçıb 

milis şöbəsinə, təcili yardıma zəng vurur.  

Təcili yardım maşını yerdə, ah-naləylə sel kimi göz 

yaşları axıdan segilisinin qanlı dizləri üstündə al-qan 

içində çabalayan Bebişi Mərkəzi rayon xəstəxanasına 

çatdıranda Qəhrəmanla Nəriman əllərində təklülə ov 

tüfəngi özlərini yetirir və xıxmış İsmayılı güclə ayağa 

qaldıra bilirlər... 

İzdihamın içərisindəki arvadlar ağız-ağıza verib 

qışqırışırlar ki:  

“Kasıbı bu günə salanın Allah evini dağıtsın...”  

“Onun valideyinləri hamamın buxarında öz halal 

zəhmətləri, alın təri ilə yaşayan adamlardı...”  

“Onlar Rəşid Behbudova yıxılsaydılar indi 

qorsovet İsmayılı çoxdan damlamışdılar...”  

“Yazıq qızın qorxudan zəhmi yarılıb ürəyi 

çatladı...”  

“Belə ananı zəlil-zəkat olsun...”  

“Külü qoyum qızın qardaşlarının başına...”  

“Aazz...İsmayılın o qədər pulu var ki, toyuq 

dənləsədə qurtaran deyil, neyləyəcəklər eyy, ona?” 
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“Aaazz... nə sərvətə bel bağla, nədə fələyə güvən 

gəz. Onlar Nuh deyib, peyğəmbər deməyənlərdəndir!” 

“Kötüklər üstündə o qədər budaqlar doğranıb...” 

“Bebiş də öldü getdi. Körpü qaldı çayın o tayında. 

Yazıq Sədaqət...” 

“Nəcabət ata-ana ilə yox, nəcabət adamın zatında 

olar...” 

“Bajı niyyətin hara, mənzilin də ora...” 

“Dəli ilə dövlətli, ikisidə bildiyini eylər.” 

“Axı beş də arvad olar? Arvadın biri əla, ikisi bəla 

deyiblər...” 

Beləcə bərdəli arvadlar hərəsi bir yanda şöngüyüb 

xosunlaşırdılar... 

Qorsovet İsmayılın böyük oğlu Əsildar ayaqlarının 

ucunda özünü yetirəndə iş-işdən  

keçmişdi...  

Amma heç deyən olmur ki, axı Bebiş Bakıdan, 

kubinkadan narkotikanı Bərdəyə transfer edən, gecə-

gündüz hoqqa çəkib nəşələnən, cavan uşaqları, iradəsiz 

kişiləri yolundan saldıranın birisidir... 
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O gecə bu nakam faciəli məhəbbətin bəxt və 

taleyindən Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasının baş 

həkimi, respublikanın ən cavan, ən savadlı və peşəkar 

həkimi Həsən Sultanov növbəni yoxlayırmış. 

Bərdə rayon Partiya Komitəsi birinci  katibinin 

xüsusi göstərişiylə Sultanov şəxsən özü əməliyyata 

rəhbərlik edir və iki gün, iki gecə Bebişin üstündə əlləşib-

vuruşandan sonra onu ölümün pəncəsindən xilas edir...  

İki gün iki gecə ölümlə çarpışan Bebiş axır ki, 

ayılır. O, həddən artıq qan itiribmiş...  

Bebişin yatdığı reanimasiya şöbəsinin qarşısında 

narkoman dostları yığışıb, gecə-gündüz acı göz yaşları 

tökürmüşlər.  

Ən yaxın dostu Ağayev İrza Mirzə oğlu Bebişin 

sağalması üçün kasıb-kusuba nəzir də paylayıbmış.  

Yama Vəli, qəssab Zakir, Aydın, Yunis qardaşları, 

qarmon çalan Məmli, Qaqa ismayıl, klarnet çalan dəllək 

Savalan, haça qarğıyla sünnət eləyən zurna Məhəmməd, 

Xıdır kişinin oğlu Araz, hətta Məhbubə xalanın oğlu Arif 

də, iki gün iki gecə xəstəxananın qarşısında növbə çəkib, 

xısın-xısın ağlayırmışlar.  

Bebiş ölmədi!  

Ölü qəbirdən xortdadı! 
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İndi sağalıb Bərdədə: “məhəbbət azaddır, - deyib 

gəzir...”  

Danışırdılar ki, doğma bacısını pozğunluq üstündə 

bıçaqlayıb Kür çayına atan, Bebişin böyük qardaşı Rahid 

kəmərinə xəncər bağlayıb, qorsovet İsmayılı axtarır... 

Əsildarla işim yoxdu deyib! 

Yeri gəlmişkən, Rahid namusunu təmizlədiyi üçün 

bərdəlilər və hüquq mühafizə orqanının işçiləri, şikayətçi 

olmadıqlarını bəhanə eləyib susdular. 

Namus məsələsi millətimizin mentaliteti 

olduğundan Rahid də bərdəlilərə örnək olmuşdu. 

İndi pis çıxmasın namus yumaq növbəsi dostum 

Tahirin, böyük qardaşı – İnternat məktəbinin direktoru 

Rafiq müəllimin və yalançı özü olsun, guya Berlinin 

komendantı olmuş atası Soltan kişinin qeyrətindəydi. 

Zöhrə müəllimə və motorel sürən Zöhrab məsələsi... 

Nəsə eləməsələr onlar da taksi sürən Tələt və 

qonşumuz Sərxanın arvadı, Arif və Vaqif qardaşlarının 

anası Xanım xalanın qardaşı arvadının dopdoğma bacısı 

olan göyçək Alagöz müəllimənin əri Hətəmov Əkbər kimi 

bərdəlilərin “qara”- siyahısına düşəcəkdilər...  

Yeri gəlmişkən Alagöz müəllimə bizimlə bir sinifdə 

oxuyan Hafiz və Rafiq Hətəmovun anasıydı. 
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Alagöz müəllimənin bir qızı da vardı – Rima – 

Bərdə gözəliydi.  

Keçəl Aydın dərdindən dəli olub düşmüşdü 

çöllərə... 

Ancaq bərdəlilər - dükançı Canağa, Həsənov 

Əbülfət  Pərviz və Əliyev Murad, обпит Firfdovsi, babı 

Cavad Şərifov, nöyütçü Əmrah, zapravka Çingiz, tar 

çalan qeyrət Mamed, qolu yox Qasım, dəvə Hümbət, 

şirvanlı agent Əliş, Bərdəyə qəhbəliyin bünövrəsini qoyan 

rus Tamaranın əri raypo Müseyib, “geroy”  

Məhəmmədəli, zərgar, qumarbaz  Sabir, xaş Mobil, 

saatsaz Əmir üçün bir məqam qaranlıq qalmışdı: “nədən 

Abbas kişiylə Əsmət arvadın, adıyla çox öyündükləri 

Rəşid Behbudovdan xəbər-ətər çıxmadı?..” 

Yalançı özləri olsun, danışırdılar ki, beş arvadı 

olsada, üçünü rəsmən yanında saxlayan yekəpər, 

güləndə qarnı nehrə kimi yırğalanan  qorsovet İsmayıl 

ikinciylə birincini daim döyür və onlardan son vaxtlar lap 

zəhləsi gedirmiş. İsmayıl əmi qorsovetdə olanda, onlar da 

yığışıb üçüncü arvadı babat döyürmüşlər.  

Hər üç arvad bir damın altında yaşasa da, bu 

kişini - yaşlı, qarınlı, simic olmasına baxmayaraq 

sevirmiş!  
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Yenə yalançı özləri olsun, danışırdılar ki, Bebiş 

bütün narkotikaya meyilli və nəşəyə öyrədib qurşandırdığı 

tələbələrini xəstəxanaya toplayıb, vəsiyyət eləyibmiş:  

“Dostlar, bu işıqlı dünyada kasıba yer yoxdur. 

Marksın, Engelsin, Leninin sosializm və kommunizm 

qurması, bərabərlik, fəhlə kəndli birliyi... hamısı utopiyadı! 

Kubinkada, Poxlu dərədə danışırlar ki, Sovet imperiyası 

tənəzzül  

 

edəcək... Mən ölsəm, eşidin və bilin; azad məhəbbət, 

sevgi, vəzifə kasıblar üçün deyil...”  

Oxumasa belə dərin, fəlsəfi fikirlər irəli sürübmüş! 

Dostları isə nəşədən çəkib köks ötürür, gözləri 

axsa, yumulsa da, diqqətlə rəhbərlərinə qulaq asırmışlar.  

Beləcə nəinki Bərdə, ətraf dağlıq və aran 

Qarabağ, hətta Şirvan, Şəki, Mil, Muğan, Gəncə, Bakı, bir 

sözlə - şimal, cənub, şərq, qərb qarışıq bütöv 

Azərbaycan, nağıllarda deyilən kimi  düz qırx gün qırx 

gecə “Behbud-Sədaqət” məhəbbətindən danışıb, 

məhəbbətin sehrinə, gücünə heyran qalıblar. 

Yazıq qorsovet İsmayıl və qızı Sədaqət!  

O qız necə olub ki, bu nəşəxora belə bağlanıb?  
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Sərçənin cib-cibi çox olsada, nəğməsi olmadığı 

kimi, Bebişin də axırı yoxuydu!  

Sədaqət bunu anlamasada qorsovet İsmayıl yaxşı 

bilirdi ki, Bebiş kimi sərçənin cib-cibindən, kor toyuğun 

falın üstünə yumurtlayıb, hay-qarayla qaqqıldaması daha 

yaxşıdı... 

Ögey atasının  sərçə, toyuq məsələsini 

analıqlarından eşidəndə Sədaqət tənəylə:  

“Sərçə olsun əlimdə olsun, yumurtası mənim 

olmayandan sonra kor toyuğu ya göydə uçan qazı 

neynirəm? - söyləyir. 

...Beləcə, danışa-danışa gəlib “Arkadiya” 

mehmanxanasının qarşısına çatdıq. Ordan bir az da irəli 

gedib dayım Sabirlə Əvəz əmimə - taxta hasarımızı, 

kubrikalarımızı, tikdirdiyimiz  

hündür mərtəbəli binanı göstərdim. Çünki, sabah səhər 

gəlib, mənə icazə alacaqlar.  

Gecə ikiyə işləmiş, turbazada Rafiqlə Əmiraslanın 

otağının qabağında xeyli gözlədik.  

Onlardan xəbər çıxmadı. 
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Görünür Lyudayla rəfiqəsinə bərk ilişiblər. Toliki 

evlərinə, əmim və dayımı isə taksiylə Meçnikov küçəsinə 

yola salıb hərbi hissəyə qayıtdım. 

Kefim kök idi. 

Oyaq olsada, Nazıya pulu göndərənin - atam 

olduğu barədə, hələ heç bir söz demədim.  

Vaxtı çatanda deyərəm... 

V.Hüqonun “Doxsan üçüncü il” romanından 

oxuyub təsirləndim: “Açıq dənizdə üzən hərbi gəmidə 

topçunun səhlənkarlığı üzündən toplardan biri zəncirindən 

qoparaq nağıllardakı kimi qarşısına çıxanı əzib – məhv 

edir, dağıdır. Topçu həyatını risk edərək topu möcüzə 

sayəsində ram edib yerinə zəncirləyir.” 

İgid topçunu qoca generalın qarşısına gətirirlər. O 

gəminin kapitanı qraf Dyu Buabertlonun boğazından 

Müqəddəs Lüdovik xaçını açıb cavan topçunun 

gödəkçəsinin yaxasına taxır. Dənizçilər qışqırışır: - Urr – 

raa! 

General yenidən əmr verir: Topçunu güllələyin!” 
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Behbud və Sədaqət dastanı... 

 

Odessa. 07 may 1972-ci il, bazar gönö. 

 

 

Səhər qara xəbərlə açıldı. 
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Əvvəl ağcabədili Nazı, sonra da Bryusov məni 

kənara çəkib bildirdilər ki, dünən mayor Deqtyar gəlib 

bizim briqadanın vurduğu suvağı yoxlayıb, sonra da məni 

soruşub. 

Bryusov məlumat verib ki: “Azərbaycandan 

qohum-qardaşı gəlib, uvolneniyadadır.”  

Qəflətən, boğazında başmaq tayı qalan adam kimi 

mayor Deqtyar baş leytenant Bryusovun üstünə çığırıb:  

- İşin bu “разгар” vaxtı, kim onu uvolneniyaya 

buraxıb? Bu nə vaxtın uvolneniyasıdır? Onun gündə bir 

adamı gəlir. Mənə belə komandir воопше lazım deyil. Bir 

də onu məndən icazəsiz heç yana buraxmayın... 

Düzü bu xəbər məni elə də çox qorxutmadı. 

Boğuşan köpəyin yarası əskik olmaz! Uvolneniya verməz, 

özüm çıxıb gedərəm!  

Ancaq rus əsgərlərinin valideynləri   

 

yanlarına gələndə üç günlərlə buraxırlar. Lakin bizim 

müsəlmanlar gələndə isə süni əngəllər yaranır, işin 

“разгар” vaxtı olur. 
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Yeri gəlmişkən, bu rus əsgərləri - çoxunun 18-19 

yaşı olsada, səksən faizi ya evli ya da türmə yatıb çıxmış 

savadsız uşaqlar idi... 

İstirahət günü olsada, mənim acığıma bütün 

briqadalara iş bölüb verdilər. Bizim briqada, tikdiyimiz 

hündür mərtəbəli binanın arxa hissəsini təmizləməliydi... 

Uşaqlar tör-töküntülü, zir-zibilli bu yeri mənə görə 

tez bir zamanda səliqə-səhmana saldılar.  

Uşaqlar işlədikcə “Behbud və Sədaqət” dastanını 

onlara danışırdım. Necə maraqla qulaq asırdılar.  

İlahi! 

Bebiş ölmədi! – deyəndə, necə sevinirdilər! 

Qardaşım Rafiq, hərbi hissəmizin azərbaycanlı 

əsgərləri üçün on səkkiz butulka “Pусская водка”, xeyli 

də kolbasa alıb Tomagilə qoymuşdu. 

Mürşüdə tapşırdım ki, uşaqlar təmizlik işlərini tam 

qurtarandan sonra, elə turbazanın bağında, növbəylə bir-

bir, iki-bir gedib içsinlər. Bryusovla mayor Deqtyar bir 

yana gedən kimi başlasınlar, ancaq ehtiyatlı olsunlar.  

Tomayla Mürşüdü tanış eləmişdim. Toma həmişə 

onun qapqara, şəvə kimi cod tüklərindən danışırdı...  

Günortaya yaxın Sabir dayımla Əvəz  
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əmim gəldi. Mayor Deqtyar hərbi hissənin həyətində 

dayanmışdı. Onlarla görüşüb, mayoru göstərdim: “bax, 

sərkərdəmiz budur!”  

Eyni anda  hər ikisi çevrilib mayora baxdı və 

qılıqlanmaq üçün tələsik ona sarı getdilər. 

Əl uzadıb, çox mehriban görüşdülər.  

Bir neçə dəqiqə keçmiş, mayor məni yanlarına 

çağırdı. 

Mayor Deqtyara yaxınlaşan kimi, rəsmi qaydada 

ayaqlarımı bir-birinə çırpıb, cütləyərək, hərbi təlimə uyğun 

məruzə elədim.  

Mayor bir qədər kəkəşdənib məni farağat 

formasından azad edən kimi gülə-gülə, ancaq rişxəndlə: 

- Əgər əmin, dayındırsa, bəs niyə qucaqlaşıb 

görüşmədiniz? – ürəyi soyumayıb, öpüşmədiniz? – 

soruşdu. 

- Dünən axşamdan buradadırlar yoldaş mayor, 

artıq bir neçə dəfə qucaqlaşıb-öpüşmüşük... 

Sabirlə Əvəz əmim tələsik gözlərini ağardıb, 

dodaqlarını dişləyib, üzlərini turşudaraq qızarıb-



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

bozardılar. Sən demə onlar mayora deyiblərmiş ki, elə 

indicə təyyarəylə Bakıdan enmişik.    

Tfu! 

Nədənsə: bülbülün çəkdiyi dil bəlasıdır, - el 

məsəlini xatırladım. 

Yaman biabırçılıq oldu! 

Ancaq daha iş-işdən keçmişdi... 

İlk tanışlıqdan sonra mayor bu “ЧП”-nin baş 

verməsinə görə saymazyana dedi:  

- Komandir rotası bilər, belə işlərə mən 

qarışmıram. 

 O, bizdən aralanıb ruslar demiş, çox , - довольны 

- halda  Bryusovun kubrikasına tərəf yönəldi.  

Azərbaycanlı əsgərlər bütün mərtəbələr-dən 

tökülüşüb, başımıza yığışdı. Bir-bir hamısını 

doğmalarımla tanış elədim. 

Bebişi soruşdular! 

Qaşıqla qazandığını çömçəylə paylayan dayım 

qara Sabir gülə-gülə, sevincək və tam açıq ürəklə üzünü 

azərbaycanlı uşaqlara tutub bərkdən:  
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- Hamınızı bu axşam restorana dəvət edirəm! – 

dedi.  

Gülüşdük. 

- Kimdi, bizi buraxan?  

Əvəz əmim: “bazar günü də olmaz?” – soruşdu.  

- Yox! Əlbəttə yox, - dedilər. 

- Təkcə mənə icazə verərlər, başqa uşaqlara 

yox... – dilləndim. 

Bir qədər zarafatlaşıb, hal-əhval tutandan sonra 

Sabir dayım öyrənəndə ki, bizim uşaqların çoxu Laçın və 

Kəlbəcərdən gəlib, danışdı ki: “bir dəfə Kəlbəcərdən ağ 

qaşqalı bahalı, kəhər at almışdıq. On altı yaşında, 

təkbaşına atı çapıb, düz Bərdəyə qədər, 120-130 kilometr 

yolu sürmüşəm...”  

Rotamızın komandiri Bryusovun gəlişi, söhbətimizi 

yarımçıq qoydu. Əvəz əmim rus dilini yaxşı bilməsə də 

sözləri sərbəst başa sala  

bilirdi. Dayım Sabir isə Bakıda ali təhsil aldığından yaxşı 

danışırdı. 

Dünyada hər dili bilmək min padşahlığa dəyər... 
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 Tanışlıqdan sonra baş leytenant Bryusov dedi: 

“qoy günorta yeməyini yesin, sonra həll edərik...” 

Biz yeməkxanada olanda, yarım metr boyu olan 

ağdamlı Çingiz, rotaya ağ mələfələr paylayanda yastıq 

üzünün birini oğurlayıb ki, kəsib özünə “варатничок” üçün 

istifadə eləsin.  

Bunu da Kaşşeyev tutub, indi briqadamın növbəti 

qalmaqalı başlayacaq.  

Yeməyimi alayarımçıq, tələsik yeyib qayıtdım. 

Bizimkilər Bryusovla çox məlhəm söhbət eləyirdilər. 

Bryusov məni kənara çəkib, canıyananlıqla: 

         - Sən qohumlarınla danış, qoy bir qonaqlıq  

təşkil eləsinlər. Lap elə mənim kubrikamda... Mayor 

Deqtyarıda çağıraram. Bunun sənə çox xeyri dəyər, 

istədiyin vaxt uvolnitelni ala bilərsən.  

Ağıllı məsləhət idi.  

- Baş üstə yoldaş komandir, - deyib, öz dilimizdə 

məsələni əmimlə dayıma başa saldım. Onlar da dərhal 

razılaşıb mağazaya getdilər. 

Qayıdanda gördüm Rafiqlə Əmiraslan, 

qucaqlarında xeyli ərzaq onlarla birlikdə gəlir.  
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Konyak, araq, pivə, çaxır, konserv, kolbasa çörəyə 

qədər hər şey almışdılar.  

Onların dördü də birlikdə, Bryusovun  

 

hücrəsinə getdi.  

Mayor Deqtyar da orada idi. 

Süfrə tam açılıb araqlar süzüləndə Əmiraslan 

gəlib xəbər elədi ki, mayor səni çağırır.  

Parad formamı geyinib getdim. 

Qapını döyüb içəri girən kimi: Otur, otur, - deyib 

yanlarında boş stulu göstərsələr də, vəziyyəti su kimi 

aydın bilsəm də, toz-torpaqlı Şərq küçəsinin verdiyi 

əxlaqdan, hərbi nizam-intizamdan çıxa bilmədim.  

Farağat formasında çest verib, ayaqlarımı 

şappıltıyla bir-birinə çırpıb cütləyərək, məruzə elədim. 

Mayor: “отставит!” - qışqırıb, oturmağımı təklif 

elədi.  

Utana-utana büzüşüb bir kənarda əyləşdim. 

Özümü nədənsə sərbəst apara bilmirdim.  
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Anlamırdım: böyüyüb boya-başa çatdığım o toz-

torpaqlı Şərq küçəsindən çıxan bir yeniyetmə kimi, iyirmi 

illik ömrümdə qızdan, gəlindən niyə bu qədər həyalı, 

ismətli idim? 

Özümü nədən Bryusovun, mayor Deqtyarın 

yanında sərbəst apara bilmirdim?.. 

Və qəflətən anladım: ona görə sərbəst apara 

bilmirdim ki, onlar mənim çörəyimi yeyirdilər! 

Bərdədən görünən dünyada, əxlaq bax beləydi! 

Bu an dərk elədiyim həqiqətin fəlsəfəsi buydu! 

 Konyakın bir butulkasını artıq içib boşalt-mışdılar, 

Əmiraslan qalxıb araq almaq üçün mağazaya getdi və bir 

qədər keçmiş araq əvəzinə, əlində on beş manatlıq beş 

ulduzlu “Eкстра” konyakı qayıtdı. 

Qara Sabir mayora üzünü tutub rus dilində ümumi 

bir məsəl çəkdi: “Dedilər: - Molla əmi, almaqla aran 

necədi? Dedi: - alıcı quş kimi! Dedilər: -  Verməkdə 

necəsən? Dedi: - başına söz qəhət olub sənin?  

Hamı şaqqanaq çəkib güldü... 

Əmiraslan badələri yenə araq, konyakla lüməlüm 

doldurub sağlıq demək istədiyini bildirərək peşəkar 

tamadalar kimi böyüklərdən üzr istəyib, ayağa qalxdı.  
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Üzünü mayor Deqtyara tutub: “ Yoldaş mayor, 

sizin kiçik serjant Babayev, Rafiqlə mənim böyük 

qardaşımızdır. Gözünüz üstündə olsun. Dəmir qapının da 

taxta qapıya işi düşər. Gün gələr sizi Azərbaycanda 

qarşılayarıq...”  

Badələri bir-birinə çırpıb içdilər. 

Onlar yeyib-içir, deyib - gülürdülər. 

Hərbi nizam-intizam artıq qeybə çəkilmişdi. Yavaş-

yavaş vətən unudulurdu.  

Əmiraslan xoruz pipiyi kimi qıpqırmızı qızarmış 

dəm sovet zabitlərinə baxıb, öz dilimizdə: “qəfil kapitalist 

ölkələrindən imperialist hücumu olsa, söz yox ki, ayaq 

altda qalacağıq...” – dedi.  

Mayorla Əvəz əmim nə qədər dirəndisə, 

utandığımdan nə yeyə, nə də içə bildim. Çox sıxılırdım. 

Axırda zorla icazə alıb, məclisi tərk  

elədim. 

Bryusovun kabinetindən çıxıb dərindən, ciyər 

dolusu bir nəfəs dərdim. Elə bil çiyinlərimdən dünyanın 

yükü götürüldü...  
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Xatırladım ki, konyak içəndən sonra mayor 

Deqtyar necə başqa tərzdə danışır, deyib-gülürdü. 

Deyəsən Allah bu rus millətini sırf  

коньяк, водка vurmaq üçün xaliq eləyib.   

Mayor Deqtyar ciddi zabit təsiri bağışlasada, 

konyakın təsirindən artıq məclisi şənlikdən çox hay-küyə 

çevirmişdi. Bərkdən söyüşlə danışır, hərdən qışqırır, 

tələbkar səslə Bryusoa təpinir, əmrlər verir, ağzından od-

alov püskürürdü.  

Elə bil vağzaldaydı.  

Çallaşmış saçlarına yaraşmayan bir tərzdə, 

konyakdan dümlədikcə bu şümürgöz  hoqqabaz sanki 

çönüb adi mülki adam olurdu.  

Köpəyoğlunun konyakı hərbi mayoru sıravi, mülki 

suvaq vuran, hərdən də dəli dana kimi böyürən pastuxa 

çevirmişdi. 

Bəzən də ona elə gəlirdi ki, özündən savayı heç 

kəsin danışmağa ixtiyarı yoxdu.  

O, qıpqırmızı qızarıb, yanındakı baş leytenantın 

keçi kimi mələməsini eşitdikcə, özünü daha nəhəng, daha 

nəcabətli hesab edirdi. 
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Bütün məclisin ağası olduğunu  kefli olsada 

şüuraltı hiss etdiyindən, zabit qalstukunu çıxarıb, sinəsini 

açaraq, stulda yayxanıb, harınlıqla baş leytenant 

Bryusova sataşırdı.   

Məclisin xərcini çəkən bizimkilər, yüksək  

rütbəli sovet zabitinin qızmış vücuduna, çıxartdığı 

hoqqalara baxıb mat qalmışdılar.  

Amma başqa çıxış yolu yoxuydu. Yerdə qalan altı 

aylıq hərbi xidmətim və bir azdan alacağım uvolnitelni, 

artıq bu qızıxmış camışdan asılıydı. 

Arada kimsə qapını döyüb içəriyə girmək 

istəyəndə mayor qızmış pələng kimi sıçrayıb: “Bas 

bayıra!” – qışqırdı. 

Bryusov da az aşın qazmağı deyildi.  

Di gəl, bu gün nə kələyi vardısa mayor 

Deqtyardan yaman silirdi. Odur ki, qurd olsa da, hal-

hazırda keçi cildindəydi. Mayorun dediklərinə risovkalıq 

edərək tez-tez başını yırğalamaqla, sifətinə irişməklə, 

şərəfinə ayaqüstə, cəsarətlə birnəfəsə  konyakı 

gillətməsiylə rəng qatır, əvəzolunmaz olduğunu gözə 

soxurdu. Hətta bir az da irəli gedib özünün marşallara, 

dövlət başçılarına layiq birisi olduğunu caiz desək başa 

salmaq üçün maraqlı bir əhvalat danışdı: 
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1939-cu ildə Kremlin Georgi zalında Stalinin 60 

illik yubileyi münasibətiylə düzənlənən Siyasi Büro üzvləri 

üçün şənlikdə rəhbərin sağlığına o ki var içib keflənən 

Molotovu Stalinin işarəsiylə zaldan çıxarandan sonra, 

Koba demişdi: 

- Rüsvayçılıqdı! Əsl bolşevik, əsl nazir ya marşal 

içməyidə bacarmalıdır!..” 

Bu vaxt qardaşım Rafiq də söhbətə qoşulub sakit-

sakit bir əhvalat danışdı: “Birinci dünya müharibəsində 

məşhur yumorist  

Averçenko müharibə mövzusunda yazdığı yumoru 

senzora gətirir. Senzor hekayədən yalnız bir cümlə 

çıxarır: “Səma mavi idi...”  

Heyrətlə gözləri bərələ qalmış yumoristi başa 

salırlar: “bu ifadədən düşmənlər başa düşə bilər ki, hadisə 

cənubda cərəyan edir, sonda isə rus qoşunıarının 

cəmləşdiyi yer faş ola bilər...”  

Əvəz əmim çox az danışırdı.  

Sabir dayım isə ilk konyak butulkası tam 

boşaldıqdan sonra ayağa qalxıb bu kafir mayoru 

qucaqladı və zorla macal tapıb, sağlıq demək üçün 

başqandan söz istədi.  
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 Gözlənilmədən, iynə udub köpəyə dönmüş 

mayor, bu təklifdən cırnadı.    

Sabir dayım vəziyyətin qəlizləşdiyini görüb, iynə 

ucu qədər bir deşiyin, yekə bir küpü boşaltdığını 

bildiyindən, dərinə getməyib, şirin bir marçıltıyla onun üz-

gözünü yaladı.  

Kənardan Bryusov him-cim eləyib başa saldı ki, 

mayorun yanında sağlıq demək, onun anasına sataşmaq 

kimi bir şeydir. O, özünü məclisin ağası hesab etməsə 

orada əyləşməz.  

Beləcə qara Sabirin Odessada xüsusi bir nitq 

söyləmək həvəsi, bacarığı ömürlük nisgilə dönüb 

ürəyində qaldı və özü də etiraf elədi ki, bir də mayor 

Deqtyarı harada görəcək ki, ürəyini deşən sözlərlə onu 

tərifləyə bilsin...   

Qırışmal mayor məclisi necə ələ almışdısa, elə bil 

Hitleri təzəcə yıxıb Reyxstaqda əyləşmişdi.  

O, yan-yörəsində oturan müsəlmanları ikinci, 

üçüncü dərəcəli qara kölələr kimi  

görürdü... 

Yaxşı ki, vaxtında çölə çıxa bildim. Mayor Deqtyar 

gözümdən düşüb  Valya kimi göy əskiyə çevrildi... 
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Xülasə, məclis 17:13-ə qədər davam elədi və 

uvolnitelnini saat 00:00-a kimi yazdırıb, hərbi hissədən 

çıxdıq. 

Tomagilə gəlib mülki paltarımı geyindim və birlikdə 

əvvəl dənizə getməyi qərara aldıq.  

Rafiqin aldığı çimərlik plavkisinidə özümlə 

götürdüm.  

Axşam gün batabatda idi. Hava birdən-birə 

soyudu. Çimərlik adamla doluydu... 

Bizimkilər hava soyuq olduğundan çimmədi. 

Əmiraslanla soyunub, ikimiz də birdən suya baş vurduq. 

Qara dənizin suyu soyuq olsada, iki saata yaxın 

üzdük.  

Plyajda çimənlərin səksən faizi qız-qadın idi, suda 

heç üşümürdülər də. Bir çoxu ilə söhbət elədim. Qızların, 

qadınların çoxu Şimal buzlu okean, uzaq Sibir, 

Vladivastok tərəflərdən gəlmişdilər. Onlar isti hesab 

elədikləri bu dənizdə, özlərini qaraltmaqla, 

məzuniyyətlərini keçirirdilər.  

Çoxu Xəzər dənizini heç tanımadı da...  

Təhqiredici formada:   



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

- Yazıqlar! Siz hələ Xəzər dənizini görməmisiniz, -  

dedim, yayda suyu od kimi isti, üzərində par-par alışıb 

yanan neft, mazut ləkələri - həm də min bir dərdin 

dərmanıdır.  

- Bəs üzəndə neft adamın ağzına 

dolmur? – bir tupoyu soruşdu.  

Müdrik qocalar kimi alnımı qırışdırıb: 

- Birincisi akula deyilsən ki, ağzı açıq üzəsən, 

ikincisidə nə olsun ki, dolsun dəə... neft dərman, bakı nefti 

möcüzədir! – dedim.  

Doğrudan da Qara dənizin suyu Xəzər dənizinə 

nisbətən dupduruydu. Dənizdən çıxıb paltarlarımı 

geyinəndə, dənizlə üfüqün görüşdüyü uzaq yerlərə baxıb 

dedim: 

- Bax, bu dənizdən sonra, Osmanlı 

imperiyasından qalma indiki Türkiyə ərazisi başlayır. Bu 

sərhədləri çıxaranın atasına nəhlət olsun. Onlar bizim 

dildə danışırlar... 

Taksiyə oturub “Пассаж”а sürdürdük.  

Mehmanxananın restoranında oturmağa yer 

tapılmadı. Naəlac qalıb, “Театральный” restoranına 
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getdik. Soyuq suda çimdiyimdən və havanın getdikcə 

soyuduğundan çox acımışdım.  

Axır ki, rüşvət verib, burada boş masa tapa 

bildik.Yarım saat gözləyəndən sonra ayağa qalxan bir 

dəstə əcnəbi turistin yerində bizi yerləşdirdilər. 

Bir neçə xidmətçi tökülüşüb, masanın üstündə 

səliqə-səhman yaratdı. Yenə qara Sabir “çömçələyib” 

sifarişdən döşədi.  

Restoranda gözəl rəqs gedir, musiqi səslənirdi. 

Hamı çox kübarcasına oynayırdı.   

Tabakadan yeyib, pivədən içəndən sonra, kefim 

lap kökəldi. İçən kimi Komsomolu düşündüm. Nədənsə 

Məhbubə xalanı da xatırladım. Onun ağ mirvari sırğaları 

qulağına çox yaraşırdı. 

Görəsən indi neyləyir? 

 Rafiqdən xəbər alsaydım şübhələnə bilərdi. 

Ancaq kiminsə duyuq düşməsini istəmirdim.  

Ona söz vermişdim axı!  

Manya xalanın oğlu Xosunu, mesxeti türkü 

Süleymanı, Qanboyun oğlu Ələsgəri – son vaxtlar onu 

hamımız Alyoşa çağırırdıq, klarnet çalan Savalanı 

xatırladım... 
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Dayım Sabir demişdi ki, haça qarğıyla oğlan 

uşaqlarını sünnət eləyən, həm də çox yaxşı zurna çalan 

Məhəmmədin oğlu Savalanın ağ ciyərlərində problem 

yarandığından, Savalan sənəti atıb, dəlləyi müştərisindən 

çox olan Bərdədə dəlləklik eləyir... dərhal da hardansa 

oxuduğum bir kəlam yadıma düşdü: “dəllək dəlləyin 

başını qırxanda pul almaz...” 

Qara dənizdə saatlarla üzmək, mülki paltar, bahalı 

restoranda içdiyim pivənin təsiri yavaş-yavaş məni 

xumarlandırır, musiqi sədalarının sehrinə salırdı... 

Əvəz əmim təzə “Bолга” maşını almaq istəyirdi. 

Əmiraslan araqdan vurub, ortada xeyli rəqs edib 

süzəndən və qızlara-qadınlara göz süzdürəndən sonra, 

saçının çox hissəsi çallaşmış qırx beş - əlli yaşlarında bir 

kişiylə ma-saya yaxınlaşdı, kişini göstərib:  

- Bu kişi gəmidə işləyir, maşın növbəsindədi. 

Növbəsinin çatmağına bir-iki ay qalıb, ancaq bir neçə 

dolaşıq işə düşdüyündən evində olan-qalanını xərcləyib, 

bir qəpik də pulu qalmayıb... növbəsi çatanda maşını 

satmaq istəyir. 

Necə deyərlər, igid yüz yaşar, fürsət bir düşər. 

Əvəz əmimlə kişi danışıb razılaşdı, bir-birinin 

ünvanını yazdı, sonra da saksafon və şeypurların gur səsi 

altında adama bir qədəh “Pусская водка” gillətdilər. 
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Kişi adını Sergey demişdi. Hə, Sergey Trafimoviç! 

Bir qədər ötmüş Sergey yenidən masamıza 

yanaşıb, yüz vurdu və yüz faiz də əminliklə dedi: “növbəm 

çatan kimi teleqram vuracağam...”  

Öz dilimizdə bildirdim ki:  

- O, evində bir qəpik pulu yoxdu, - dedi. 

Qəhbələrlə bahalı “Театральный” restoranında  hər gecə 

araq vuran adamın hardan pulu olsun? Ehtiyatlı olmaq 

lazımdır və müdrik ağsaqqallar kimi Əvəz əmimə 

məsləhət verdim: “maşını öz adına keçirməyincə pulu 

vermə”. Hələ başa da saldım ki: pulu cibində gətirmə, 

poçtla öz adına “Довостребования” göndər və maşını 

notariusda sənədləşdirəndən sonra, pulu sayıb verərsən.  

Sanki saksafon çalan kişi bu söhbəti eşidib 

ucadan püflədi, barabanlar gur-gur gurladı... göz 

qamaşdıran zərli paltarlı, yarıçılpaq, zərif müğənni qız bir 

ağız uladı...  

Ölünü vaxtında ağla, el gələr tünlük olar, - 

deyiblər. Əvəz əmim, Sabir və Əmiraslan yeni bağlanan 

sazişin şərəfinə, çaldığım çırtdığın ritmi altında  Sergey 

qardaşla “Cücələrim” mahnısına oynadılar... 

Restorandan gecəyarı çıxdıq. 
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Rafiq Əvəz əmim və Sabirlə Meçnikov on ikiyə 

getdi. 

Əmiraslanla Valyagilə dəydik. Valya evdə olmadı, 

qapısı bağlıydı. Qayıtdıq Tomagilə, əynimi dəyişməliydim.  

Toma məni görən kimi:  

“Valya səni yaman bərk əlimyandıda axtarır, indi 

harda olsa hərlənib bura gələcək,” - dedi. 

Lap yerinə düşdü. 

Söz ağzından təzəcə qurtarmışdı Valya qapını 

açıb içəri girdi.  

Qulağına çəhrayı qızılgül keçirmişdi. Qısa qollu 

kətan, yaxası ağ krujevalı qırmızı donda, nazik dikdaban 

qırmızı tuflidəydi. 

Məni görəndə gözləri işıqlandı, heç kəsə 

əhəmiyyət vermədən, təlaşla qucaqlayıb üzümdən öpdü. 

Gördüm nəsə təşviş keçirir, qolundan tutub çölə 

çıxartdım. 

Onun narahat gözləri oyur-oyur oynayırdı:  

- Bu gecə təkəm, gəl gedək bizə.  

- Yanımda dostum var axı... Onda rəfiqənin birini 

də ona gətir.  
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Valya nigarançılıqla qurcalanıb, üzünə tökülən 

saçlarını əliylə geriyə yığaraq and içdi ki: 

 - Artıq gecə yarını keçib gecdir, indi bütün qızlar 

özlərinə kişi tapıb, yatışıblar. Çox gecdir... 

Birdən nə fikirləşdisə, xəzinə tapmış adam kimi 

sevincək: 

- Tomagildə bir qız var, qoy gedim Tomayla 

danışım görüm...  

O içəri girib, bir az keçmiş qayıtdı ki, onun da 

adamı varmış, araq axtarmağa gedib.  

Otağa qayıtdıq. İş dalana dirənmişdi. Tolik 

xosunlaşmağımızdan vəziyyəti başa düşüb, Əmiraslana 

dedi: “qonşu otaqda tək bir qız var, istəyirsən sizi tanış 

eləyim. 

Sevincək razılaşdıq və birlikdə qıza baxmağa 

getdik. 

İliç lampaları gur yandığından həyət işıqlı idi. 

Qız yatmışdı.  

Bunu tünd rəngli, nazik pərdəli pəncərəsinin, 

içəridən qaranlıq olmasından gördük.  
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Ancaq Tolik Qalya, Qalya çağırıb qapını 

taqqıldadan kimi, qız oyanıb gəldi. 

Hamımız sütül, körpə huri-mələk görmək ümidiylə 

otağa doluşduq.  

İşığı yandıran kimi Tolikin Qalya adlandırdığı bu 

qız... gördük - əlli-əlli beş yaşlarında, ağzında tək bir dişi 

olan, gözlərinin altı şişkin və torbalı, içdiyi ucuz çaxırın 

iylənmiş iyi çəkdiyi Прима siqaretinin dözülməz qoxusuna 

qarışıb kif iyi verən bir fahişədir.  

Əmiraslan nümayişkaranə surətdə üz-gözünü 

turşudub çölə çıxdı. Mən də Valyayla dərhal otaqdan 

çıxdım. 

Tolik Qalyanın yanında qaldı...  

Hökmən hərbi hissəyə gedib məruzə eləməliydim. 

Gec olsa da birlikdə getdik.  

Əmiraslanla Valya küçədə gözlədi.  

Hərbi hissəyə girəndə, elə qapıdaca Bryusovla 

qarşılaşdım. Onun kefi yuxarı olduğundan axıracan 

məruzə eləməyə qoymadı:  

- Yaxşı ki, mayor bizimlə yeyib-içdi, -  
dedi, hələ də keflidi, evinə də getməyib...  

İvanyuşenko növbətçiydi. O da yanımıza gəldi.  
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Artıq öz gözləriylə məni gördülər. Yuxum tökülür 

bəhanəsiylə, onlardan ayrılıb vaqon otağımıza getdim. 

Parad formamı soyunub, cəld idman kostyumumu 

geyinərək, dar pəncərədən qonşu həyətə tullanıb 

aradan çıxdım...   

Valyagilə gəldik.  

İki fındıq bir qozu qırar, fikirləşsəmdə, 

Əmiraslanın qonaq otağındakı divana oturmağıyla 

mürgüləyib yatmağı bir oldu. 

Valya yerdən yataq düzəldirdi, bic-bic alışıb 

yanan gözləriylə:  

- Çarpayıdansa yer yaxşıdı, Alik də səsimizi 

eşitməz... 

Nəsə Valya bu gecə qaynayırdı. 

Zorla məni altına salıb, iki dəfə “olandan” sonra 

süstləşib yatdı...  

Bu da sənə iki fındıq, bir qoz məsəli! 

Ayılanda saata baxdım, 05:20 dəqiqə idi. Sübh 

çağı yuxusu şipşirin olsada, yerimdən cəld qalxaraq, 

idman formamı geyinib hərbi hissəyə götürüldüm.  
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Yasamal qəbristanlığında 
görüş... 

 

Odessa. 08.05.1972-ci il, I gön 

 

Bu gün əslində iş günü deyildi. Sabahkı qələbə 

gününün təntənəsini yaşamalıydıq. Ancaq bizi “Lenin 

iməcliyi” adı altında işlətdilər.  

Nə vaxtsa Lenin bir neçə fəhlə və kəndliylə  

çiynində köhnə bir şam ağacının kötüyünü daşıyıb. Dahi 

rəhbərin bu hərəkəti düz əlli ilə yaxınıydı, SSRİ ərazisində 

yaşayan hər kəsə örnək olmuşdu... 

Mayor Deqtyar yox idi. Görünür dünən içdiyi arağı 

- konyakı bu gün qaytarırdı.  
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Uşaqların yarısını idman meydançasına, yarısını 

da turbazaya “səpələdim”. Yarımçıq qalan və təmizlik 

işləriylə məşğul olduq.  

Saat 10:08 dəqiqədə Əmiraslan gəldi. Görüşüb, 

onu Bryusovun kabinetinə saldım. Az  keçmiş növbətçi 

gəlib məni də çağırdı.  

Əmiraslan Bryusova nə vermişdisə - soruşdum 

demədi, ancaq il yarım ərzində ilk dəfə olaraq o mənə iki 

günlük  uvolneniya yazdı.  

Yaşıl, girdə gözləri alışıb-yanır, bulaq kimi 

pıqqıldayıb qaynayırdı: 

- İmkan olsa arada bir gözə görünərsən, - tapşırdı. 

Yəni öz rahatçılığım üçün deyirəm,  

gəlməsəndə olar. Sən əsl aksakkalsan, - deməyi də 

unutmadı.  

Parad formamı geyinib, özümü qaydaya salandan 

sonra, Əmiraslanla hərbi hissəni tərk elədim.  

Bu gün Əmiraslan Rafiqlə Bakıya uçmalıydı.  

Tomagilə gəlib paltarları dəyişdim. Hər ikimiz 

mülki geyimdə aradan çıxdıq.  

İndi bizimkilər Odessa tolkuçkasında olmalıydılar. 

Fikirləşdik ki, əgər getsək, o tünlükdə onları tapmaq 
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müşkül məsələ olacaq. Ona görə qərara aldıq ki, 

Meçnikov 12-yə gedib, orada gözləyək.  

Bir qədər gözləyib darıxdıq. Evin sahibəsinə 

tapşırdıq ki, gedirik şəhərə, onlar gələndə deyin evdə  

gözləsinlər, saat 13:00-da qayıdacağıq... 

Taksiylə “Пассаж” mehmanxanasının qabağına 

gəldik. Bir qədər veyillənib, mehmanxananın kafesinə 

girdik. Əmiraslan qaxac balıq, qatıq və pivə gətizdirdi. 

Çox xudmani bir masada qabaq-qənşər oturub, yeyib-

içməyə başladıq.  

Və ilk dəfə olaraq bir-birimizə ürək sirrimizi açdıq.  

O danışdı ki: “bir nəfər gücü çatmadığı oğlanla 

möhkəm dalaşıb. Oğlan bunu o ki var döyəndən sonra, 

buda cibindəki bıçağı çıxarıb  onu sinəsindən bıçaqlayıb, 

bir ildə türmə yatıb çıxıb.”  

İnstitutda oxuyanda da başına qəribə  

hadisə gəlib: “Zaçotun birini verə bilmədiyinə görə onu 

kursda saxlayıblar.” 

O, danışdıqca gah kədərlənir, gah da 

qürrələnirdi... 

Qaxac balıqla pivədən vurduqca,  
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Əmiraslanın at sifəti qızarır, danışdıqları əməllər balaca 

boyuna heç uyğun gəlmirdi. O, bizim lilipud, ağdamlı 

əsgər Çingizdən boyca bir qədər uzun olsa da normadan 

aşağıydı.  

Boyu bir metr altmış santimetrdən gödək olardı. 

Xırda dişləri, qaytan  dodaqları, geniş alnı vardı. O qürurla 

bildirdi ki, akstafalı Həmidsultanla qohumdu.  

Adı Azərbaycanla bir olan Həmidsultan bizim 

Politexnik institunda oxuyurdu. Koroğlu kimi bığlı və 

gövdəsinin iri, əzələli olduğuna görə hamıdan seçilərdi. 

Çox cəsarətli, vurub-tutan, ad-sanlıydı. Onun igidlikləri, 

qorxmazlığı haqqında Akstafa, Qazax, Tovuz tərəflərdə 

həmişə əfsanələr dolaşardı.  

Əmiraslan söylədi ki: “Həmidsultan Gürcüstanda 

qumar oynayıb, babat pul udub. İndi özünə yağın içində 

ГАЗ-21 markalı Волга maşını alıb...”  

Söhbətin şirin yerində qatığı mənə uzatdı ki; 

aradabir iç, qaxac balıq birdən köhnə-zad olar, qatıq 

zəhərlənmənin qarşısını yaxşı alır.  

Sonra qazaxlı Elqəribdən danışdı.  

Elqərib gündüz şöbəsində oxuyurdu, o qədər 

dəcəllik elədi ki, axırda onu axşam şöbəsinə keçirib 

əsgərliyə göndərdilər.  
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O, əsgərliyini  qurtarıb qayıdıb, indi institutda ikinci 

kursa bərpa olunub.  

Elqərib Yunislə bir qrupda oxuyurdu. İndi hırnan-

zırı bir-birindən ayıra bilməyən, qızıldiş 

Məmmədhüseyinlə Şəqilət xalanın matax oğlanları - 

Yunislə Aydın institutu qurtarmaq üzrəydilər.  

İçi mən qarışıq, bizim təhsilimiz isə yarımçıq 

qalmışdı.  

Elqəribin qardaşı Eldar qiyabi şöbəyə keçsədə, 

böyük qardaşı Elxan ГАИ-də işləyə-işləyə, “avtomobil 

nəqliyyatının istismarı” fakultəsinin axşam şöbəsini bu il 

bitirəcəkdi...  

Əmiraslan dedi ki, bir dəfə Elqəriblə Eldar 

istəyiblər bərdəli Xanımın oğlu Seymuru babat döysünlər, 

bu məqsədlə ona pis söyüş də söyüblər. Əmiraslan 

qardaşım Rafiqə görə araya girib qoymayıb.  

Seymur qorxusundan armud kimi saralıb, bir 

kəlmə də dillənməyib... 

Sonra Məmmədhüseyn kişinin uşaqları – nəşəxor 

Yunislə Aydının bərk döyüldüyü barədə geniş məlumat 

verdi.  

Vaxtıyla Bərdədə prokuror işləmiş Bəxtiyar 

Cavadovun uşaqları Mahir və Rövşənin Xanımoğlu 
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Seymurla sözləri çəpləşər. Aydın da köhnə kişilər kimi 

kişilənərək yerlisi Seymuru müdafiə etmək istəyəndə 

Cavadov qardaşları onları möhkəm çırpıb. 

Hər ikisinin böyük qardaşları - Yunislə Xanımoğlu 

İsgəndər bu xəbəri eşidəndə, dost-tanışlarını, tələbə 

dostlarından  vurub-tutanları yığıb Cavadov qardaşlarına 

ultimatum göndərərlər. 

Mahirlə Rövşən Cavadovlar da bərdəlilərin qoşun 

yığdığını eşidib, bir dənizçi dostlarının əliylə yüzə yaxın 

matrosu başlarına toplayıb Nərimanov prospektindəki 

Yunislə Aydın qardaşlarının yaşadığı altmış altı nömrəli 

evi mühasirəyə alıblar.  

Yaxşı ki, Yunus və Aydın qardaşları vəziyyəti 

düzgün qiymətləndirib, xəlvətcə qonşu həyətdən qaçaraq 

aradan çıxa biliblər.   

Sonra Yasamal qəbristanlığına görüş təyin edilib.  

Bizim bərdəlilər sonda ağ bayraq qaldırası olub.  

Çox bərk gedən Yunis də, elə bu davayla  

həmişəlik sınıb... 

Əmiraslan çox məlumatlı idi. 

Pivədən içdikcə yeni hadisələr danışırdı. O bildirdi 

ki: “sənin Yasamaldakı evinə o qədər adam gedib gəlir ki! 
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Aydın özü də daima sizdə dəstə-dəstə uşaqlarla yeyib-

içir.”  

Bu xəbərdən elə pis oldum...  

Əclafa bir bax! 

Komsomolumu qorumağı boynuna götürmədi, 

məktub yazmağı bacarmıram dedi, Odessaya məni 

görməyə gəlmədi, nəşə çəkmə! – dedim, bacarmaram 

dedi, ancaq hər gün Misirxanov Tahir, Vəzir, Bəşirov 

Fəxrəddin – indi Şadlinski olub, “kişilərlə” nəşələnib 

mənim evimdə məclis qurur, yeyib-içib hörmət qazanır.  

Bu artıq mənə qarşı düşmənçilikdi ki!  

Əmiraslana dönə-dönə tapşırdım: “mən  

Rafiqdən utanıram, aramızda pərdə var, bu gün gedəndə 

təyyarədə ona deyərsən ki, Aydını mənim evimə 

qoymasın. O ki, belə namərdlik edir, heç eybi yoxdur...” 

Əmiraslan yaxşı oğlana oxşayırdı. 

Beləcə saat 12:30-a qədər dərdləşib ayağa 

qalxdıq.Di gəl bu da oxuyan deyil, fikri-zikri yaxşı yeyib-

içmək, gözəl qızlarla əylənmək, yaxşı geyinmək, yaxşı da 

vurub-tutan, adlı-sanlı oğlanlarla oturub-durmaqdır... 

Əmiraslan yolüstü taksini xrustal mağazasının 

qarşısında saxladıb, qazaxlı olsada Akstafada yeni 
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tikdirdikləri evləri üçün xrustal gülqabı, külqabı, stəkan... 

aldı.  

Rafiqlə Bərdəyə göndərmək üçün Tomagildən 

hazırladığım çemodanı da götürüb Meçnikov on ikiyə 

gəldik.  

Tolkuçkadan qayıtmışdılar.  

Aldıqları ayın-oyunlara baxdıqdan, fikirlərimizi 

lazımsız olsada bildirəndən sonra birlikdə şəhərə çıxıb, 

mağazaları gəzməyə başladıq. 

Əvəz əmim özünə yüz altı manata, boz rəng 

qəşəng bir plaş aldı. Sonra  otuz doqquz manata, Sabir 

dayımla adama son dəb olan bahalı, yaxası zərli bir jaket 

aldılar.  

İstədilər mənə də alsınlar, qoymadım, düzü yaman 

kövrəldim...  

Sabirlə Əvəz əmim vidalaşıb, aldıqları pal-paltarı 

da Rafiqə verdilər ki, Bakıda götürərik  

Aeroporta gecikirdik. 

Əmiraslan və Rafiqlə şəkil çəkdir-məliydim. Əsas 

mənə lazım olan bu idi.  

Əbədi xatirə... 
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Yaxınlıqda fotoatelye tapa bilmədik. Eybi yoxdur, 

aeroportda çəkdirərik ümidiylə taksiyə oturduq. 

Təyyarəyə qeydiyyat başlamışdı. 

Bakı reysi olduğundan çoxlu azərbaycanlı gördük. 

Əmiraslanın iki qazaxlı yaxın dostu da növbədəydi. 

Nədənsə, deyəsən bir-birilərindən incimişdilər. Bir kənara 

çəkilib xeyli mübahisə elədilər. 

Vaxt daralırdı. Burdada şəkil çəkdirə bilmədik... 

Daha Əmiraslanla söhbət edə bilmədim.  

Utandığımdan Rafiqə Komsomolum barədə heç 

nə deyə bilmədim. 

Rafiqlə bir-birimizə qarşı sonsuz məhəbbətimiz 

olsa belə, aramızda bir həya, bir hörmət vardı.  

Təyyarəyə minik başlananda Əmiraslanla öpüşüb-

qucaqlaşdıq, qardaşımla isə yenədə sadəcə əl verib 

görüşdük. 

Ancaq biz qardaş idik.  

Əsl qardaş! 

Bərdədən görünən dünyanın verdiyi abır-həya 

bizə içimizdə sevməyi öyrətmişdi... 
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Bu insan psixologiyasının, həyatın  

qəribəlikləriydi... 

Tomagildə çemodana yığıb qabqardığım bir dəst 

geyinilməmiş XB formanı, bütün gələn məktubları, yazılıb 

dolmuş gündəlikləri, artıq fotoşəkilləri, oxunmuş kitab və 

jurnalları da  

Rafiqlə evimizə göndərdim...  

Əmiraslan təyyarəyə minmək istəyəndə son dəfə 

qucaqlaşıb dedi: “Allah qoysa bu yayı Rafiqlə putyovka 

götürüb, Odessaya gələcəyik...” 

Ayrıldıq.  

İL-18 təyyarəsi harayla havaya qalxdı. 

Qardaşım Bakıya getdi! Necə doğma necə gözəl 

səslənirdi, kaş mən də bax beləcə uçaydım!  

Azadlıq nə yaman şirinmiş... 

Aynı-baynı yoxdu, dəqiq bilirəm, bir gün bu 

gündən mənə də qismət olacaq. 

O gün gələcək!  

Mütləq Komsomoluma qovuşacağam. Doğma 

Bərdəmizə, tozlu Şərq küçəmizə dönəcəyəm! 
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Oralar üçün burnumun ucu göynəyir...  

Ax!!! 

Odessa Vətənimiz sayılır. 

Yox! 

Burada başqa dildə danışır, başqa havaya 

oynayırlar, belə Vətən olar? 

Vətənimiz doğma Azərbaycanımızdır!  

Eh... Nə isə!.. 

İL – 18 təyyarəsi buludların arxasında görünməz 

olandan sonra, trolleybusdan sallaşıb, Meçnikov on ikiyə 

gəldim. 

Bərdə, qonşu tay-tuşlar, tələbə dostlarım 

nisgilindəndən ürəyim qubar eləyirdi. Yaman 

qəribsəmişdim...  

Saat 19:12 dəqiqəydi.  

Heç on dəqiqə keçməmiş Sabirlə Əvəz əmim 

gəldi.  

Aldıqları ayn-oyunları yerbəyer eləyib, bir az da 

uzanıb özlərinə gələndən sonra, yenidən şəhərə çıxdıq.  
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Elə yenicə parka çatmışdıq, iki sərxoş rus  

oğlana ilişdik. Dirəndilər ki, gərək bizimlə kart 

oynayasınız. Əvəz əmimlə qara Sabir məni zorla tutub 

apardı.  

Onları döymək istəyirdim. Həm biz üç, onlar iki, 

həm də bərk içmişdilər. 

Gözüm onları yaman yeyirdi...  

Bir az hərlənib mağazadan bahalı konyak, araq, 

pivə, kolbasa, çörək alıb evə qayıtdıq.  

Ev sahibəsinin qızı və kürəkəni də gəlmişdi.  

Yaxşı süfrə açıb bizi də dəvət elədilər. Biz də 

aldığımız ərzaqları götürüb onlara keçdik.  

Yuxu gözlərimdən tökülürdü. Valyagildə keçirdiyim 

“ağır gecədən” sonra düz-əməlli yatıb dincələ 

bilməmişdim.   

Ev sahibinin təzə ərə getmiş qızının da gözləri 

çeşmə bulaq kimi pıçıltıyla qaynayırdı.  

Kirpiklərim ağırlaşmış, alçaq tavanlı, bəlkə də yüz 

il əvvəl köhnə üslubda tikilmiş bu bir mərtəbəli həyət 

evinin isti havası da, yeməyin qoxusuna qarışıb məni 

mürgülədirdi...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Konyak süzüləndə artıq gözlərim axır, hamını 

dumanlı görürdüm. Odur ki, çox otura bilmir, hərdən 

mürgüləyib stuldan yıxılmaq dərəcəsinə çatanda, diksinib 

ayılırdım.  

Nə qədər elədilər, konyakdan dilimə də vurmadım. 

Ayağa qalxıb, vcudumdan yağan yorğunluqla, təzə gəlinin 

odlu, ürküdücü baxışları altında üzr istəyərək yataq 

otağına keçdim.  

Onsuzda gecəni Sabir dayımla bir çarpayıda, baş-

ayaq yatmalıydım. 

Əvəz əmim yaşca hamımızdan böyük olduğundan 

ona qıymazdım.   

Sabir dayım isə bizim evdə böyümüş, yetimçilik 

hiss eləməmiş, atam onu öz balaları kimi saxlayıb, 

oxutmuşdu. Ona görədə ona, qardaş kimi ərkim  daha 

çox çatırdı. 

Gecəni keçirməyə də yerim çox idi. Tomagildə, 

Valyagildə, vaqon otağımda. 

Hərbi hissə yaxın olsa da, gedib özümü Bryusova 

göstərə bilmədim. Çox gəzdiyimdən taqətdən 

düşmüşdüm. 
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Adam bir gün, iki gün azadlıqda gəzəndə, hərbi 

qulluqda olduğunu tamam unudur, elə bilirsən, mülki 

adamsan. 

Sabirin çarpayısına uzanmağımla  yuxunun məni 

aparması bir olub... 
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Mehtixanlı Məhəmməd 
Xudiyevin qızı Xanımzər və 

Qələbə gönö... 
 

Odessa, 09.05.1972-ci il, II gön. 

 

Daş kimi yatmışdım.  

Ayılanda saata baxdım 09:04 dəqiqəni göstərirdi. 

Sabirlə Əvəz əmim yuyunub həyətdə gəzişirdilər. Artıq 

əsgər olduğumu unutmuşdum...  

Onlar səhər yeməyi üçün lazım olan ərzaqları alıb 

ev sahibəsinə vermiş, qoca qadın da çox səliqəli süfrə 

açmışdı. 

Yaxşıca qəlyanaltı eləyib, şəhərə çıxdıq.  

Bu gün faşist Almaniyası üzərində çalınan tarixi 

qələbə münasibətiylə ənənəvi parad düzənlənmişdi. 
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Televizorda möhtəşəm Kreml meydanını 

göstərirdilər. Yenə təntənə göz qamaşdırır, ağlı şaşırırdı...   

Bu gün yer kürəsi Stalinlə, Hitlerlə, Ruzveltlə, 

Mussolino və Çörçillə yaşayacaqdı! Hələ Molotov, marşal 

Jukov, N.S. Xruşşovun oğlunun ölkəyə xəyanəti, Stalinin 

öz oğlunu feldmarşala dəyişməməsi...  

Yaxşı çexski qab-qacaq satılan mağaza-ya girdik. 

Xeyli baxıb, sonalayıb xoşumuza gələn servizləri 

seçəndən sonra, on səkkiz və iyirmi bir manatlıq, 

hərəsindən bir cüt - dörd dəst çay servizi aldıq.  

Sonra bir-iki mağazaya dəyib, corab, saroçka, 

ayaqqabı alandan sonra, aldıqlarımızı evə daşıyaraq, 

çemodanlarda səhmanlayıb, adama bir stəkan da paket 

çayı içib, yenidən şəhərə qayıtdıq.  

Qaxac balıqla pivə içmək çox xoşuma gəlmişdi. 

Əmiraslanla oturduğumuz kafeyə gedib, sifariş elədik. 

Köpüklü çexski pivədən içə- 

içə, duzlu qaxac balığı didə-didə yeyir, şirin-şirin söhbətlər 

edirdik.  

Söz partiya sıralarına keçməkdən düş-müşdü. 

Əvəz əmim bildirdi ki: “çox zülmlə Bərdədə partiya 

sıralarına keçə bildim.  
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Ümumiyyətlə ticarətçiləri SSRİ ərazisində  partiya 

sıralarına çox nadir hallarda qəbul edirdilər. Ticarətçilər 

müştəriləri çəkidə, qiymətdə aldatdıqlarından tez-tez həbs 

edilir, cəzalandırılırdılar.  

Qara Sabir bir parç pivəni birnəfəsə qurtuldadıb 

ağzının köpüyünü əlinin dalıyla silə-silə: “Ölkə ərazisində 

həbs edilənlər, əsasən xırda alverçilər, üç-beş qəpik artıq 

alanlar, qarışqa şıllaq atdı, dəvənin qılçı sındı məsəli  

şərlənənlər, bir də qartal milçək tutmaz kimi, Mərkəzi 

Komitədə işləyən  - böyük “akulaların” qəzəbinə tuş 

gələnlər olardı. Çox nadir hallarda, məqsədli şəkildə - 

başqalarına görk olsun deyə, nazir və ya katib kimi bəzi 

yüksək çinli məmurları da həbs edərdilər... 

Çox allat, çox rüşvət ver, başın salamat olsun!  

Prinsip budu.”  

Əvəz əmim duzlu qaxac balığı didə-didə, ciddi 

görkəm alaraq, məhkəmə zalında sirr açırmış kimi 

monoloq söylədi: 

“Bütün SSRİ ərazisində rüşvətalma nisbətən 

üstüörtülü olsada, ticarətdə açıq şəkildə olduğundan, 

partiya məsələsində  bu sahəylə bir qədər ehtiyyatla 

davranırlar. 

Sabir düz deyir indi elə bir zəmanə gəlib ki, beş 

qəpiyin üstündə, ehtiyacla dolanan Xıdır kimi ticarətçiləri, 
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yüz manat üstündə Nadir kişi kimi podpolkovnik rütbəli 

rayon milis şöbəsinin rəisini və rüşvət alıb-verməyən digər 

namuslu, peşəkar hüquq-mühafizə orqanları işçilərini... 

amalı, məsləki, əqidəsi olmayan  Baharın oğlu süfrəbəyi 

Vaqifin atası, oğurluq üstündə uzun illər həbsdə yatmış 

Bəylər Hüseynovun, Ləmbəranlı Əlişin, kimin əkdiyi kimin 

qarnından çıxdığı bəlli olmayan səsi götündən çıxa-çıxa 

xırıldayıb danışan Novruz Əliyevin atası Bəşir Əliyev kimi 

sonsuzun və respublikada yüzlərlə belələrinin verdiyi 

donoslarla həbs edir... torpağı ermənilərə pay verənlərə, 

milyonlarla rüşvət alanlara, saxtakarlıqla bir qoyundan üç 

bala alan Həsən Kərimov kimi çobanlara isə küllü rüşvət 

müqabilində Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı, Lenin ordeni 

verilir... 

Daşıdığı motalların, verdiyi küllü rüşvətin 

müqabilində aldığı Lenin ordenli kolxoz sədri Hüseyn 

Ağayevi necə qanadlandırmışdısa, qızını da  hansı 

səbəbdənsə çox bərk qorxub çəkindiyi, görəndə 

gizlənməyə yer axtardığı geroy Həsən Kərimovun oğluna 

verib onunla quda olmuş, yerini bərkidib qardaşı - iki 

arvadlı İsa Ağayevi də rüşvətlə Pambıqtəmizləmə 

zavoduna direktor təyin elətdirmişdi. Bütün fırıldaqlar da 

bu zavodda gedirdi.  

Sonralar Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Həsən 

Kərimovuda, İsa Ağayevi də həbs elədilər... 
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Əvəz əmim bir siqaret yandırıb kədərlə davam 

elədi:  

“Çox az adamlar başa düşür ki, rüşvəti qəpiklə 

yox, minlərlə, milyonla alıb-vermək daha rahat, daha 

perspektivlidir. 

Get Moskvaya, Kremldə işləyən bir süpürgəçinin 

əliylə rüşvət ver, Respublika Prokurorunu böyrü üstə qoy, 

qayıt gəl.   

Pulun varsa qırğısan, yoxdusa, qonaqlıq yeri  

peyinlik olan qarğasan! Qarğanın mininə bir daş at, biridə 

qalmaz.  

Qırğı isə qırğıdı! 

Pulun varsa bütün qapılar üzünə taybatay açıqdır. 

Yaxşı deyiblər: varlının xoruzu da yumurtlayar. Demaqoq 

adamdan, anonim yazandan hamı qorxur. Niyə? Ona 

görə ki, hamı rüşvətlə dolanır və başımızın üstündə daha 

çox rüşvət alan, hətta rüşvət tələb edən - Kreml 

məmurları var.  

İstədiyin perspektli, namuslu, vəzifəli, səriştəli 

peşəkar müsəlmanı, istədiyin anda Kremldəki xadiməylə 

məhv edə bilərsən...”  
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Bir misal da dayım Qara Sabir çəkdi: “Bajıoğlu yek 

sözlə, şir ürəkli polad biləkli pulsuzu, bir qolu dibindən  

kəsilmiş şikəst pullu, salamat qoluyla döyə bilər!” 

Dayım mənə gah bacıoğlu, gahda bajıoğlu deyirdi.  

Qoy bunu kənara qoyaq sənə başqa maraqlı bir 

söhbət edim. Sən demə, mənim üçün çox mühüm, 

məlhəm olan bir hadisə baş veribmiş.  

“Bərdədə “o tay” deyilən yaşayış massivində, Tələt 

adlı taksi sürən bir kişi yaşayır. Bərdə rayon partiya 

komitəsinin I katibi İbrahimov, bu Tələtin qənirsiz gözəl və 

ayağı sürüşkən arvadıyla həftədə bir gün görüşürmüş.  

Elə olur ki, ehtiraslı qadın Komsomolun babasıyla 

da eşq macərası yaşayır. 

 Və günlərin bir günü birinci katib, xəyanəti milis 

agentlərinin əliylə öyrənib, gecələrin birində qadının 

qapısını döyür.  

Gözlükdən gələnin kim olduğunu görüb dəhşətə 

gələn qadın, geri qaçıb yalvarır ki, oynaşı özünü ikinci 

mərtəbənin eyvanından atıb aradan çıxsın.  

Komsomolun babası, rayon katibinin gəlişini 

görüb, başqa çıxış yolu tapmadığından, paltarlarını 

qoltuğuna vurub, özünü analüt eyvandan üzüaşağı 

həyətə helləyir.  
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Sınan ayağını qonşu rayonun xəstə-xanasında 

gipsə saldırıb, evində bir neçə ay - ayağı çarpayının 

başından ağır pudluq daşla asıla qalan xəstə baba sirri 

heç kimə açmır. 

Bu sirri bir katib bilir, bir qadın, bir də özü.  

Katib işdən çıxan kimi isə bütün Bərdə... 

Beləcə bu hadisənin üstündən bir neçə aylar 

keçsə də, babanın oğlu - musiqi məktəbinin direktoruna, o 

vaxtdan partiyaya üzv olmaq istəyi nəsib olmur.” 

Bu söhbət məni çox düşündürdü... 

Pivədən içib, duzlu qaxac balığı diddikcə yeni 

söhbətlər başlayırdı. 

Əvəz əmimlə dayım Sabirin təhlilindən belə çıxdı 

ki, raykomun I katibi İbrahimov rüşvətxorun, arvadbazın 

biridir və intriqaçıdır. 

Söhbətin bu yerində özümü saxlaya bilməyib 

soruşdum:  

- Əgər rüşvət almasam, qanunla işləsəm, o mənim 

partiyaya keçməyimə necə mane ola bilər?  

Hər ikisi birdən dilləndi ki, İbrahimov nə qədər 

Bərdədə katibdir belə də olacaq...   
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O, adamları vəzifəyə, partiyaya rüşvətlə, 

arvadlarına, qız-gəlinlərinə sataşmaqla yerləşdirir.  

Babalı danışanların boynuna, deyirdilər ki, Alagöz  

müəlliməylədə başbirlik eləyir... 

Pulu çox olduğundan yuxarılarla da əlaqəsi 

yaxşıdır.  

SSRİ-nin bütün sahələrində olduğu kimi Partiya 

Komitələrində, orduda, güc strukturalarındada rüşvət 

mexanizmi artıq surətlə vüsət alır. 

Daha Leninin, Stalinin qoyub getdiyi ölkə  

deyil. 

 Rüşvət N.S.Xruşşovdan tumurcuqlayıb, indi 

L.İ.Brejnevin vaxtında isə çiçəkləyib... 

Əvvəllər bir qəpik artıq pulu da taksidə, 

mağazalarda qaytarardılar. İndi qəpik istəyənə nifrətlə 

baxır lap lazım gəlsə adamın qulağını da kəsib ovucuna 

basarlar... 

Soruşdum ki, bəs Komsomolun atası hələ də 

partiyaya keçə bilməyib?  

- Yox, - dedilər.  
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O  məşum gecədəki hadisədən sonra,  isti yay 

girəndə Komsomolun qızıl yığan babası, xoş təbiətli 

Tələtin arvadını da götürüb Kislovodskiyə aparar. Düzdü, 

rayondan birlikdə yox, ayrı-ayrılıqda çıxarlar. Ancaq “bəzi 

işlər” qırx gün çəkər, - deyiblər. Onları Kislovodskidə 

Bərdədəki poçt şöbəsinin müdiri Şərifov Vahid qol-qola 

parkda gəzən görər... 

Bu xəbərdən sonra heç İbrahimov onun oğlunu 

partiya sıralarına keçməyə qoyardı?  

Komsomolun babasının xanımxatun arvadı Afərin 

xanım, cavan yaşda rəhmətə getmişdi.   

Bərdə rayonunda yeganə Konservato-riya 

qurtarmış, Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri - əslən 

Şuşalı olan bu adamı o vəzifəsindən çıxarıb, yerinə 

musiqi təhsili olmayan başqa birini təyin etmək istəyib.  

Orta musiqi təhsili olan bu adamın,  İbrahimovun 

məsələhətiylə Mədəniyyət nazirinə böyük məbləğdə 

rüşvət təklif etməsidə, Komsomolun atasını vəzifəsindən 

kənarlaşdıra  

bilməyib. Nazir bu haqsızlığa Moskvanın qorxusundan qol 

qoya bilməyib.  

Məsələ belə də qalıb.  

El dəlisiz, dəli də elsiz ola bilməz! 
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Dayımla əmim dirəndi ki, sən də başına gələn 

maraqlı bir-iki əhvalat danış. 

Yadıma ilk olaraq, iki əhvalat düşdü: “Məmli və 

papirosı, voprosı məsələsi.”  

Başladım danışmağa: “Novruz bayramı qabağıydı. 

Qış hələ tam köçünü sürüb getməmişdi. Mərkəzi kolxoz 

bazarının içindən keçib könülsüz dərsə gedirdim. Qonşu, 

qarmon çalan, nəşəxor kök Məmliylə qarşılaşıb, yüzlərlə 

uşaq,yeniyetmə, yaşlı və qoca kişilər kimi, milli adət olan - 

yumurta döyüşdürməyə qərar verdik. 

Hər ikimiz qonşu Diliş xalanın satdığı bir ləyən 

yumurtasını qabağımıza çəkib, yerdən dizi üstə oturduq.  

Yan-yörə səs-küylə, söyüşlə, cığallıq eləyənlə, 

uduzub pul verməyənlərin dalına düşən yumurta 

satanların pul tələbiylə, israrla yenə oynamasını zorla 

tələb edən uduzanlarla doluydu.  

Ağ və rəngli, bişmiş və çiy yumurtaları döyüşdürüb 

oynayırdılar.  

Novruz ayında yumurta döyüşdürmək ən dəb olan 

qapı pusmaq, torba sallamaq, səməni göyərtmək, şar 

atmaq, kimi Novruzun atributlarından sayılan   oyun idi.  
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Elə üç-dörd yumurta döyüşdürmüşdük ki, Məmli 

biclik işlədib ucunu kəsib itilədiyi dırnağıyla yumurtamı 

sındırdı. 

Yaxalaşıb tutaşdıq, xeyli bir-birimizin yaxasını cırıb 

ora-burasına vurandan sonra, ləyəndəki bütün 

yumurtaları bir-bir Məmlinin başına çırpdım.  

O, əvvəl heyrətlə donub qalmışdı. Başından üzü 

aşağı yumurta sarısı, ağı və qabığı axırdı. 

 Birdən necə böyürdü! 

Tamaşaya yığışanlar gülməkdən uğunub  

gedir, heç kim yaxına durub, bizi aralaşdırmırdı. Axırda 

yumurta qurtardı və məktəb çantamı da orada qoyub üzü 

məktəbə sarı şığıdım... 

Arxama da baxmırdım!” 

Əmimlə dayım Məmli söhbətinə, qarınlarını tutub 

xeyli güldülər. 

İkinci əhvalat: “Əsgərliyə yeni gələn vaxtlarımız idi. 

Siyasi məşğələdə laçınlı Səbuhi Qadmalıyev lap qabaqda 

oturub, rus dilini bilməsədə yalandan, amma diqqətlə 

qulaq asırdı. 
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Podpolkovnik məşğələni qurtaranda, üzünü 

diqqətlə ona baxan Qadmalıyevə tutub: “Вопросы есть?” 

soruşdu.  

Birdə gördük Səbuhi ayağa qalxıb, cəld bir 

hərəkətlə döş cibindən bir paçka siqaret çıxararaq 

podpolkovnik Bezlepkinə uzatdı və yekə-yekə də 

şeşələnib: Попирос есть, есть… - dedi.  

Rotadakı rus dilini başa düşən uşaqlar necə 

şaqqanaq çəkib güldülərsə, podpolkovnik və Səbuhi 

Qadmalıyev heyrətlə bir-birlərinə və sonrada çönüb 

lenkomnatadakı əsgərlərə  

baxdılar və biz məsələni rusca tərcümə eləyəndə, bütün 

rota gülməkdən uğunub getdi.” 

Bu söhbətin də sonluğuna xeyli güldük... 

Bir xeyli də ordan-burdan danışandan sonra, 

aerokassaya  getməli olduq.  

Hesabı bu dəfə Əvəz əmim ödədi.  

Adama bir göy beşlik pasportun arasına  

qoyub verən kimi bilet tapıldı. Mayın on biri axşam saat 

17:30-da təyyarəylə Bakıya uçacaqlar. Nədənsə yarım 

saat tez... 
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Biletləri götürüb piyada gəzə-gəzə  “Морской 

вокзал”a gəlib çıxdıq. O qədər şirin söhbətlər edirdik, bir 

də baxdıq ki, axşamdır. 

Həm də bərk yorulmuşduq.  

“Морской вокзал”ın daş pillələrində, altımıza 

qəzet sərib bir xeyli dincəldik... 

“Гастроном”а girib yağ, yumurta, duzlu, quru 

qaxac balıq, kolbasa, çörək, araq, pivə və qatıq götürüb 

taksiylə Meçnikov on ikiyə getdik.  

Bazarlığı verən kimi qoca, nurani qadın süfrəni 

salıb yemək hazırlamağa başladı.  

Paltarlarımızı dəyişib bir qədər istirahət edəndən 

sonra qadın bizi yeməyə dəvət elədi. Artıq gedəcək 

yerimiz olmadığından yaxşıca yeyib-içə bilərdik.  

Onlar kolbasa çörəklə araq içdilər. Mən pivə və 

duzlu, quru qaxac balıqla başladım. Qohum-əqrəbadakı 

yeniliklərdən onlara suallar verirdim. 

Müşfiqdən, bacım Yeganədən danışdılar. Bacım 

Yeganə böyüyüb, daha adama yovuşan, nazlı-qəmzəli bir 

qız olub. Komsomolun atası  

Musiqi məktəbinin direktoru olsada şəxsən özü VI günlər 

ona pianodan dərs deyir.  
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Müşfiq yaman şirin, çoxbilmiş uşaq olub. Sifarişlə 

tikilmiş tufli, kostyum geyinir, atası ona iki ədəd qızıl diş 

də salıb, artıq üç təkərli velosiped sürə bilir. 

Həmid əmimin oğlu Şakir, Əvəz əmimin oğlu 

Nizami, İsa əmimin oğlu Şahin, hamısı böyüyüb...  

Atamın dayısı - Təhməz kişinin oğlu Səməd 

əsgərliyi başa vurub, milis şöbəsində işə  

düzəlmək istəyir.  

Evləndirmək üçün bibim qızı Elzaya elçi də 

gediblər.  

Və birdən necə oldusa dayım - qara Sabir soruşdu 

ki, yadındadı sən orta məktəbin aşağı siniflərində 

oxuyanda sizdə Xanımzər adlı bir qız qalırdı.  

          - Hə, yaxşı yadımdadı, nə olub Xanımzərə? – 

soruşdum.  

Kəndlərində özündən xeyli böyük bir kişiyə ərə 

gedib. 

          Əvəz əmim növbəti araq qədəhini içib söhbətə 

müdaxilə elədi: “O Xanımzər, Kəlbəxuda oğlu İbrahimin 

böyük oğlu -  Məhəmməd Xuduyevin qızıdı. 

Uşaq vaxtı sünnətin olanda, səni onun atası - 

Məhəmməd kişi, tutub, kirvəndi.  
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Yadına gələr - gəlməz bilmirəm, Xanımzər sizdə 

qalıb orta məktəbin yuxarı sinfində oxuyanda atası 

Məhəmməd kişi Mehdixanlı və bir neçə kəndi əhatə edən  

C.Cabbarlı kolxozunun anbardar - xəzinədarı vəzifəsində 

işləyirdi. 

Hər dəfə bankdan kolxozçuların əmək haqlarını 

alandan sonra gecəni sizdə qalar, qızı Xanımzərin 

dərsləri və tərbiyəsi haqda  maraqlanardı.  

Hər gələndədə sənə, Rafiqə, üçlük -beşlik verər, 

siz də pulu aparıb ərik ağacının dibində basdırıb, 

çürüdərdiniz...”  

Sonra dayım Sabir Xanımzərin atası Xuduyev 

Məhəmməddən maraqlı bir əhvalat danışdı: 

“Bir gün rayonun I katibi İbrahimov, Babayev Rza 

adlı birini gətirib C.Cabbarlı kolxozuna sədr təyin edir. 

Rza Babayev də atayın dostuymuş.  

Atan Rza kişini evinizə çağırtdırıb ona məsləhət 

verir ki, Mehdixanlı kəndində hörmətli bir ağsaqqal var. 

Həm də böyük oğlum Tofiqin kirvəsidi.  

Xuduyev Məhəmməd...  

II dünya müharibəsində ayağından ağır yaralanıb 

qayıdandan, o kənddə yaşayır. Nə çətinliyin olsa, 
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məsləhətinə qulaq as, ətraf kəndlərin  camaatı onun 

sözünü eşidir. 

Köhnə, sanballı kişilərdəndi!  

Kolxoz sədri Rza Babayev necə olursa bu söhbəti 

kolxozun illik balans iclasında olduğu kimi açıb danışır və 

sonrada Mehdixanlı kəndinə gedib, şəxsən Məhəmməd 

kişinin qapısında onunla görüşür.  

Məhəmməd kişi dərhal qapıda toğlu  

kəsdirib, stol açdırır və o gündən sədrlə dostluq eləməyə 

başlayırlar. 

Kolxozda bir çox düyünlərin açılmasında Rza 

Babayev Məhəmməd kişinin məsləhətlərindən istifadə 

edir.  

Günlərin bir günü Rza Babayev kolxozun toyuq-

cücə fermasında işləyən Səfəri və arvadını işdən azad 

edir. Səfər də gəlir Məhəmməd kirvənin yanına, dərdini 

açıb ona söyləyir. 

Sən demə Rza Babayev Səfəri qəbul etməkdən və 

dinləməkdən belə vaz keçibmiş.  

Məhəmməd kişi yaşlı, çox nurlu siması olan, alnı 

üzü qırışlı, dərisinin rəngi günəşdən və ağır zəhmətdən 

yanıb mis rəngi almış, tüklü iri əlləri, ağzındakı dişlərinin 
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hamısı qızıldan olan, mərd, etibarlı, sanballı axsaq bir 

kişiydi. 

Məhəmməd kişi Səfəri bir xeyli sorğu-sual 

edəndən sonra, durub kolxoz sədrinin yanına gedir və 

xahiş edir ki: “Səfər kasıb adamdı, fermada elə də böyük 

bir vəzifə sahibi deyil. Bir sürü uşaq böyüdür, ona 

toxunma...”  

Sədr səbrlə dinləyib, bir söz demir və öz ürəyində 

Məhəmməd kişidən inciyir ki: “Səfər kimdir axı, bu onun 

xahişinə gəlir...” 

Səfər və bir sürü uşaq doğan arvadı isə əslində 

demaqoq, ora-bura yazan, Kremlə belə teleqram vurmağı 

bacaran, həyasızın biriymiş.  

Nə isə, sən demə Məhəmməd kişi Rza Babayevi 

gələcək yazı-pozudan qorumaq üçün bu addımı atırmış. 

Sədr isə əvəzində Xuduyev Məhəm-məddən 

inciyir və bir gün də sizə gedərək, atana Məhəmməd 

kişidən giley eləməyə başlayır. 

Atan həyətdəki hovuzun üstündə qurulmuş 

“Беседка”-da çay içib, nərd oynaya-oynaya, üzünü kolxoz 

sədrinə tutub deyir:  

- Ay Rza, gəl sənə bir hadisə danışım, diqqətlə 

qulaq as: “mən yetim, imkansız bir oğlan idim. 
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Valideynlərimi itirəndən sonra, Er-mənistanın Dərələyəz 

mahalından ayaqyalın, başıaçıq, çıxıb gəlmişdim. Arxam, 

köməyim yoxuydu. Əlimi təzə-təzə çörəyə çatdırıb, dəri 

işində işləyirdim. Çox təmiz, düz, hamıya inanan 

birisiydim. 

İnandığım adamlar isə mənim halallığımdan, 

etibarımdan sui istifadə edərək oğurluq eləyərlər. Bir 

zaman ayıldım ki, küllü miqdarda əskiyim çıxıb. Qohum-

əqrəba toplaşıb  

nə qədər pul toplasa da, bu əskiyi düzəldə bilməzdim. 

Çox kasıb olmuşuq, Allah ermənilə-rin tifağını dağıtsın. 

O vaxt giley elədiyin bax bu axsaq, qılçasının birini 

çəkən Kəlbəxudu İbrahimin oğlu Məhəmməd Xuduyev 

C.Cabbarlı və S. Vurğun kolxozlarının birləşib bir kolxoz 

olduğu vaxt, kolxozun anbardar - kassiri işləyirdi.  

Özün yaxşı bilərsən, hər il kolxozda kolxozçunun 

ümid yeri olan illik balans pulu kolxozçu üçün nə deməkdi.   

Bikef-bikef ümidsiz və tənha Bərdənin mərkəzində 

o baş-bu baş gəzinirdim. 

Məhəmməd kişi də hər iki kolxozun illik  

balans pulunu Mərkəzi Bankdan almağa gəlibmiş. 
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O, bankdan çıxanda biz союзтранс adlanan 

mərkəzdə təsadüfən qarşılaşdıq.  

Qucaqlaşıb öpüşdük... gördü rəngim qaralıb, çox 

kefsizəm, lap bulud kimi tutulub dolmuşam. 

And verib, nə baş verdiyini israrla  soruşdu.  

Doluxsunub, danışdım: “başıma iş gəlib, məni 

aldadıblar, küllü miqdarda əskiyim çıxıb. İnandığım 

insanlar oğurluq edərək, məni ilişdirib, qohum-

əqrəbadada o qədər pul yoxdur toplayıb verəm, canımı 

qurtaram.  

Yaman yerdə axşamlamışam.” 

Rza kişi! 

Bu, alın təriylə külfət saxlayan halal, əli döyənəkli 

axsaq kişi, əllərində tutduğu iki qara zənbili mənə uzadıb 

dedi: 

- Əli, nə günün dostuyuq? Nə günün kirvəsiyik? İki 

kolxozun illik balans puludur! Bu sənin qismətin imiş. Apar 

dövlətə ödə, tutulma!  

Mən birtəhər camaatı başa salaram...   

Rza, üstündən düz iyirmi il vaxt ötüb, bu günə kimi 

o kişi bu  pulu məndən istəməyib. Məhəmməd kişi belə 
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ürəkli, mərd, təpərli, etibarlı adamdı, sən onu eşitsən 

yaxşıdır. 

Bu söhbətdən sonra Rza Babayev kolxoza 

qayıdır, Məhəmməd kişini çağırtdırıb ondan üzr istəyir, 

yenidən Səfəri və arvadını öz işinə bərpa edir.   

Günlərin birində sədr kolxozun illik balans 

iclasında ağlına nə gəlirsə, Məhəmməd kişini  

ayağa qaldırıb bu söhbəti hamıya danışır və üzünü ona 

tutub soruşur:  

- Ay Məhəmməd, mənə sirr qalıb, bəs sən bu 

qədər kolxozçunun on iki ay gözünü dikdiyi o qədər pulu, 

axırda kolxozçulara necə qaytara bildin? Axı kənd 

camaatı bütün il boyu ümidini o pula bağlayır?!  

Məhəmməd kişi hamının eşidəcəyi bir tonda deyir: 

- Sədr, evimi də satsaydım o qədər pulu camaata 

qaytara bilməzdim, hamısı da burdadı, özüdə qulaqları 

eşidir, çoxunun da yaxşı yadında olar - bütün kolxozçuları 

bir-bir kassaya çağırıb, açıq-aşkar başa saldım: “dostumu 

tuturdular, məcbur olub sizin əmək haqqınızı verib 

əskiyini ödəmişəm, halal eləyin, “ведомост”a qol çəkin.”  

Sağ olsun, hamı... ehtiyacı olan da, olmayan da, 

mənə hörmət əlaməti olaraq: “kişilik eləmisən,” - deyib, 

halal elədilər.  
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Kassadan əliboş çıxan kolxozçular gülə-gülə 

gedirmiş.  

O vaxtdan Məhəmməd kişinin səxavəti Qarabağ 

bölgəsində zərb məsəli kimi yayılıb, danışılır... 

Bu kişi, bizim evdə qalan Xanımzərin dopdoğma 

atası Məhəmməd kişiydi... 

Köhnə kişi! 

Sözü bütöv, əməli saleh... 

Əvəz əmim arağın axırına çıxıb, Məhəmməd 

kişinin bu səxavəti haqqında iclasda gedən söhbətin 

sonunu danışdı: 

“Kolxozçular iclasda dəniz dalğaları kimi 

dalğalanıb səs-küylə, maraqla, ağzı açıla qulaq asıb bu 

hadisəni olduğu kimi, lap əvvəldən eşidib dürüst biləndə, 

sədr bərkdən qışqırıb soruşur:  

- Yaxşı, Məhəmməd kişi nəsə bir şeyə də 

inanmıram, onu da bizim üçün aydınlaşdır, bu işi 

bağlayaq.  

- Nəyi? – az qala hamı bir ağızdan soruşur. 

- Babayev Əli deyir ki, bu əhvalatdan düz iyirmi il 

ötüb, bu günə kimi nə o kişi pulu istəyib, nə də mən 

vermişəm. O, düz deyir? Bu necə olub?  
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Məhəmməd kişi tövrünü pozmadan cavabında 

deyir: 

- Dostum Əli bunu sənə yalan söyləyir, o kişi 

verdiyim pulun əvəzini artıqlamasıyla  çoxdan qaytarıb!   

Kolxozun köhnə iclas zalı - əl çalanların, çürük 

taxta döşəməsinə təpik döyənlərin, fitə basanların, 

gülüşənlərin səsiylə tavanındakı nəhəng, amma ucuz, 

tozlu, yüngül çılçırağıyla titrəyir, hamı:   

“Dost belə olar,” - çığırışır. 

Sən demə Xanımzərin atası, mənim kirvəm 

Məhəmməd kişinin bax belə ibrətamiz işləri olubmuş!  

Əvəz əmim danışdı ki: “Məhəmməd kişi 1916-cı  

ildə Ermənistanın, əvvəllər Mikoyan, sonralar Yekidnazor 

adlanan rayonunun Gənəli kəndində doğulub. 1916-1917-

ci illərdə atası  

Kəlbəxudu oğlu İbrahimin iyirmi yeddi, anası Şirin arvadın 

isə iyirmi beş yaşları olanda, kənd ermənilərin yaylım 

atəşiylə güllə-boran edilir.  

Ata-anasını bu gülləboranda itirəndən sonra bibisi 

Xeyransa Məhəmmədi bələkdə götürüb Almalı  kəndinə 

aparır. 
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 Mənim babam İmran kişinin evlənib yaşadığı 

kəndə... 

Babamın bacısı da elə bu kənddə ərdəymiş. 

1917-ci ildə Almalıda yenidən qaçhaqaç düşür, 

camaat İrana, Türkiyəyə üz tutur. 

Ərini qaçhaqaçda itirən Xeyransa tək bir oğlu - 

Cəmillə, ölmüş qardaşının yetim qalmış tənha oğlu - 

Məhəmmədi dalına şəlləyib, Almalı kəndinin üst tərəfində 

Yelpin yurdu deyilən yerdən Araz deyənə qədər enib üzü 

İrana tərəf qaçır.  

Dağların arasında Xeyransa bibi yorulub taqətdən 

düşərək, seçim qarşısında qalır:  

“Belindəki şəlləkdə olan iki uşaqdan birini qoyub 

getməli, ya öz oğlu Cəmil, ya da qardaşı oğlu Məhəmməd 

qurda quşa yem olmalıydı.”  

Vaxt daralır, camaat çığırtıyla, ah-naləylə 

qaçırmış.  

Toran çalanda son dəfə Cəmili əmizdirib dalına 

şəlləyəndən sonra Xeyransa bibi düşünür: “hələ 

cavanam, yenə ərə gedib körpə doğa bilərəm. Amma, altı 

bacının bir qardaşı olan qardaşımın tək yadigarını hara 

qoyum gedim?” 
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Və qəflətən dalındakı şəlləkdən bir yaşlı   

doğma balasını açıb, pal-paltara bükərək duz kimi yalayıb 

abineysan kimi yaş axıdandan sonra: “Allahım! Bu uşağı 

sənə tapşırıram, - deyib, yamacda gizlədərək 

Məhəmmədi dalına şəlləyib, gedir. 

İki yaşına təzəcə qədəm qoymuş yetim 

Məhəmməd bax belə bir tale yaşayır... 

Xeyransa bibi ölən qardaşı Kəlbəxudu oğlu 

İbrahimin tək oğlu olan körpə Məhəmmədi beləcə xilas 

edərək sağ-salamat İrana çatdırır.  

İki gün sonra qonşu kəndin yerdə qalan camaatı 

Yelpin yurdundan keçib İrana doğru qaçanda, yamacda 

paltara bükülmüş bu uşağı tapırlar. Sən demə iki yaşlı 

Cəmil sağ-salamat imiş!  

İranda azərbaycanlı qaçqın və köçkünlərin 

müvəqqəti sığınacaq tapdıqları yerdə soraqlayanda ki, 

körpə kimindir, məlum olur ki, uşaq Xeyransanın oğlu 

Cəmildir.  

Onu tapıb gətirənlər də təsadüfən öz qohumları 

olub, - Yaqub Mustafayev və anası- qəşmər ləqəbli Fatma 

xanım. 

Məhəmməd kişinin doğma anası Şirin arvad 

Yaqub Mustafayevin xalasıdır. 
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Yaqub kişinin anası bəzəkli, sürməli, gözəl-göyçək 

qəşmər Fatmayla Şirin arvad doğmaca bacı olub.  

Bəli, Cəmili tapıb gətirən qəşmər Fatma   xanım 

doğma bacısı Şirinin oğlu Məhəmmədə görə atılmış bu 

uşağı tapıb gətirdiyinə sevindiyindən göz yaşı axıdırmış...  

Bu xəbər bütün qaçqınların arasında ildırım 

sürətiylə yayılır. 

Heç indi belə bibi var? 

Xeyransa bibinin bu qəhrəmanlığı dillərdə dastana 

dönür.  

Beləliklə Xeyransa oğlu Cəmilə yenidən qovuşur. 

Balasını bağrına basaraq duz kimi yalayan Xeyransaya 

baxıb kənd camaatı da həm dərdlərindən həm də 

sevindiklərindən hönkür-hönkür ağlayırmış. 

Bu da erməni genosidinin növbəti gerçək 

nağılıydı...  

Doğrusu bu söhbət məni yaman tutdu.  

Əvəz əmimlə dayım Sabir özləri də həm içdikləri 

arağın, həm elədikləri bu söhbətin təsirindən, həm də 

oxşar tale yaşadıqlarından çox kövrəlmişdilər.  

Dayım Sabir də ata, dayı, qardaş, əmi, xala, bibi 

üzü görməmiş, elə körpə yaşlarından bu acını yaşamışdı.  
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Sərhədlər açılanda ögey atası Sahib səadət 

sorağıyla İrandan həyat yoldaşı Xədicə və qızı Fatiməylə, 

müharibədə Çopur adlı kişinin əri ölmüş ikinci arvadından 

olan Sabiri gətirib, Yevlax şəhərində ev alır. Onları 

yerbəyer eləyib qayıdır ki, yerdə qalan var-dövlətini, 

qohum-əqrəbasını da yığıb gətirsin və elə bu vaxt 

İ.V.Stalinin göstərişiylə sərhədlər bağlanır. 

Və beləcə qara Sabir ögey ana qucağında 

Yevlaxda qalır. 

Bir az böyüyüb həqiqəti ögey anadan, ögey böyük 

bacısı Fatimədən  öyrənən gündən nisgillə, uzun illər 

boyu sərhədlərin açılmasını  

 

gözləsə də bu iki dövlət arasında qanunlar getdikcə 

sərtləşir və həsrətlə, ümidlə doğma ata-ana, bacı-qardaş, 

əmi-dayı, xala-bibi görmək arzusu nisgilli bir nağıla dönür. 

 Araz çayının tikanlı məftilləri arxasında illərlə göz 

yaşı tökür...  

Bu kədərli söhbətlərdən sonra Sabir dayım 

kövrəldiyimi görüb: “Şükür siz varsınız!” –  

deyərək, söhbətin səmtini dəyişdi.  
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- Narkotika üstündə qonşunuz Nadir kişinin oğlu 

Arifə bir il altı ay, Xıdır kişinin oğlu Araza isə bir il iş 

veriblər. 

Əvəz əmim əlavə elədi ki, onlar Bebişin tələbələri 

idi. Artıq Bebiş kubinkadan alıb gətirdiyi narkotiklə on-on 

beş uşağı yoldan çıxarıb zəhərləyərək, bütün həyatlarını 

məhv eləyib. 

İllər boyu ümidlə doğma ana-ata , bacı-qardaş, 

heç vaxt görmədiyi vətəni cənubi Azərbaycan yolu 

gözləyən qara Sabir dedi: 

- Aydın, Yunis, Müzəyyəm arvadın oğlu -  sallaq 

dodaq Etibar, Alagöz müəllimənin qohumu Vaqif 

Həsənov, Tariyel Muradov artıq institutu bitirirlər. 

Deyəsən Tariyel hələ  bir az işləyib, indi də ali təhsilli kimi 

bir illik hərbi xidmətə gedib...                              

Bu xəbərlər məni yorurdu, elə pis olurdum ki! 

Mənim təhsilim öz günahımdan yarımçıq 

qalmışdı...  

Yeyib-içəndən sonra, geyinib şəhərə çıxdıq. Evdə 

artıq qalan, ağzı açılmamış  

 

konyakdan birini özümlə götürdüm ki, Tomaya verəm.  
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Gəzə-gəzə gəlib “Детский Мир”ə çatdıq. Ordan 

bacım Yeganəyə musiqi məktəbi üçün çanta və not 

dəftəri aldım. Şəxsən mənim üçün bacım Yeganəyə 

bundan yaxşı hədiyyə ola bilməzdi!  

Bərk-bərk dayım Sabirə tapşırdım ki, mənim 

adımdan Yeganəyə deyərsən ki: “mütləq oxusun! Özü də 

gecə-gündüz...”    

Mənim üçün əsas bu idi!  

Bacım və qardaşlarım hamısı oxumalı, ali  

təhsil alıb çalışmalıdırlar. Axı nə vaxta qədər ata 

qazancıyla dolanmaq olar? Oxumaq, işləmək, halal 

zəhmətlə, alın təriylə ailə dolandırmaq lazımdı... 

Müşfiqə də qəşəng şalvar, kostyum, gödəkcə, 

ayaqqabı, köynək aldıq. Əvəz əmim də oğlu Nizamiyə və 

böyük qızı İradəyə çoxlu əyin-baş aldı.  

- Bəs niyə arvadlarınıza heç nə almırsınız? – 

təəccüblə soruşdum.  

- Onlar evdən çölə çıxırlar ki?! – xorla dedilər. 

Yas yerləri və toy məclislərindən başqa  bir də 

yaxın qohumlardan kim doğsa, getdikləri yer doğum evi 

olar. Ona görə də bir dəst paltar onlara on il bəs eləyir. 

Qır-qızıllarıdakı öz toy - nişanlarında gətirilənlər olur.  
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Beləcə şirin söhbət edə-edə “Детский Мир”dən 

çıxıb üçümüz də mülki paltarda, fotoatelyenin 

qarşısındakı parkda rəngli şəkil  

çəkdirdik, on beş mayda hazır olacaq. 

Mənə elə bu şəkil qalacaq!  

Rafiq və Əmiraslanla şəkil çəkdirməməyimi 

xatırlayanda isə çox peşiman oluram.  

Sifariş qəbzi alıb, artıq çox gec oldu-ğundan 

onlarla xudahafizləşib ayrıldım. Tapşır-dımda ki, sabah 

arxamca gəlməsinlər, birisi gün gələrlər, aparıb onları 

aeroportdan yola salaram.  

Saat 21:07 dəqiqədə taksidən Arkadiya 

mehmanxanasının qarşısında düşüb turbazaya Tomagilə 

getdim. Hərbi formamı onlarda geyinməliydim. 

Məni görən kimi necə sevindilər! 

Toma məni qucaqlayıb bağrına basdı. İki gün 

onlara getmədiyimdən yazıqlar yaman nigaran qalıblar. 

Toma ürəyiyananlıqla: 

- Elə bildik səni samovolkada tutublar, lap 

qorxudan ölmüşdük, - dedi... 

Bərkdən, rəsmi şəkildə dedim: 
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- Sizi Qələbə günü münasibətiylə ürək-dən təbrik 

edirəm!  

Yenicə nallanmış at kimi şahə qalxıb, dala-dala 

gedərək, əlimdəki bükülü konyakı açıb necə deyərlər – 

masanın üstünə mıxladım!  

...Gurultuyla toplardan atılan fişənglər bulvar 

tərəfdən, dənizdən havaya qalxırdı. 

Bütün Odessa şəhərinin səması atılan fişənglərin 

rəngbərəng işığında möhtəşəm görü-nürdü!  

Şəhər qaranlıqda gündüz kimi işıqlanır, insanlarda 

xoş ovqat yaradır, hər yanda bayram  

təntənəsi yaşanırdı. Füsünkar bayram mərasimi hamının 

kefini açmışdı. Bir daha möhtəşəm qələbə çalmağın 

yaratdığı xoş hissləri, anları yaşayırdıq!  

Hava mülayim idi.  

Gecənin qaranlığı atılan fişənglərin saçdığı 

işıqlardan sanki qorxub  qaçmışdı.   

Novruz bayramlarında bizim doğma, toz-torpaqlı 

Şərq küçəmizdədə gecələr atəşfəşanlıq  

olardı.  
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Nöyütlə yandırılan, çirkli əskilərdən hazırlanmış 

şarlar səmada tüstüləyə-tüstüləyə yanıb işıq saçanda göy 

üzü işıqlanar, bizə olmazın ləzzətini yaşadardı!  

Ağsaqqalların əlindəki qoşa və təklülə  

tüfənglərdən havaya seyrək olsa da atəşlər açılar, bu vaxt 

arvad-uşaqlar əlləriylə qulaqlarını qapayar, qoca 

nənələrin yorğun çöhrəsinə nadir hallarda rast gəlinən 

xəfif təbəssüm yayılar, dəcəl uşaqlar isə yalvarıb-yaxarar: 

bir daha, bir daha deyib çığırışar, patron yoxdu! – sözünü 

eşidəndə isə ayaqlarını yerə döyüb ağlaşardılar... 

Bərdədə day fişəng-mişəng deyilən şey olmazdı.  

Bayram ərəfəsində Xəzər dənizi sahillərində 

yerləşən Bakının bulvar, Qara şəhər adlanan ərazisindən 

və dənizdən də toplarla səmaya çoxlu fişənglər atılardı...  

Odessa qəhrəman şəhər olduğundan buranın 

xüsusi imtiyazları vardı. Odur ki,  toplardan aramsız 

yaylım atəşi açılırdı.  

Hələ qaranlıq çökməmişdən Odessa şəhərinin 

səmasına minlərlə rəngbərəng şarlar buraxılmışdı.  

İçərisində insanlar olan rəngbərəng hava şarları 

da səhər açılandan lap alçaqdan uçur, yerdəki insanlara, 

xüsusiylə uşaqlara sonsuz sevinc bəxş edirdi.  
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Yerdəki yaşıllıq və sərinlik, səmadakı bu 

füsunkarlıqla bir-birinə qarışmışdı. 

Bəh-bəh, yaşamaq nə gözəldir!  

Necə deyərlər: “Ağ əllərdə ağ əlcək, ağ əlcəkdə ağ 

çiçək!” 

Tolikin yanında,  utanıb çəkinmədən Toma 

paltarlarımı yenə özü soyundurub dəyişdirdi. O, şalvarımı 

çıxaranda əynimdə qısa alt tumanı olsa da,  

utandığımdan əllərimlə qabağımı örtdüm. Əvəzində 

yanımdan yanıqlı bir çimdik qopartdı! 

O bu hərəkətiylə, ya Tolikdə ehtiras yaratmaq, 

yada ondan biryolluq qurtarmaq istəyirdi... 

Hərbi forma geyinib qayıtmalı idim. Artıq iki 

günüydü, rotadan xəbərim yoxuydu.  

Toma bildirdi ki: “uşaqlarınız iki - iki, üç - üç gəlib 

araqların hamısını içdilər. Onlara kolbasa da qızardıb 

verdim. Yaxşı yerlilərin var, özlərini çox tərbiyəli 

aparırdılar. Bizim rus əsgərləri sırtıq, üzlü olurlar. Çoxu da 

içən kimi söyüş söyür, dava salır, əl açıb qəpik dilənir, 

yenə araq, çaxır axtarmağa başlayırlar. Ancaq sizinkilərin 

gözləri toxdur. Hamısı abırlı-həyalı uşaqlardı...”  
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Tolik də qohumlarımdan xeyli razılıq elədi. 

Xüsusiylə dil boğaza qoymayıb, qardaşım Rafiqi təriflədi. 

Son sözü də belə oldu:  

- Onun səxavətinə qibtə elədim!  

Mən artıq gec olduğunu bildirib, onlarla 

vidalaşaraq hərbi hissəmizə qayıtdım. 

Azərbaycanlı uşaqlar başıma yığışdı, sanki 

kosmosdan gəlmişdim. 

Necə sevinirdilər!  

Nazim özünü üstümə atıb: 

- Əə day gəl çıx dəə, gözləməkdən üyəyimiz 
paytdadı... 

Rota hələdə “Behbud və Sədaqət” macərasıyla 

yaşayırdı. Gülə-gülə Məmli məsələsini də onlara 

danışdım. 

Bryusovun hüzuruna gedib, qayıtmağım barədə 

hərbi qaydayla məruzə elədim. 

Yazıq lap qorxubmuş!  

Mənə çəp-çəp baxsa da salamatçılıqla qayıtdığımı 

görüb gözlərində işıq saçdı və çöhrəsinə xoş bir 

təbəssüm yayıldı.  
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Özünü hirsli göstərsədə, daxilən rahatlaşdığı 

sifətindən dərhal hiss olundu. Bu adam nə qədər 

rüşvətxor olsa da, pul üçün dilənçilik eləsə də, öz 

hisslərini gizlətməyi bacarmırdı...  

 Bryusov, Sibirdən altmış nəfər yeni “по-

полнения” gəldiyini və gələn əsgərlərin arasında on iki 

nəfər də azərbaycanlı olduğunu bildirdi. 

Onun kabinetindən çıxıb, vaqon-kubrika-mıza 

gəldim. 

Nazim son xəbərləri üyüdüb tökdü: 

- Altmış nəfəy təzə uşaq gətiyibləy. Onlaydan on 

ikisi müsəlmandıy, biyi lap Bəydə-lidiy...  

Məni dəhşətli dərəcədə maraq bürüdü: “Görəsən 

kim olar?” 

Hövlnak ayağa qalxıb, Çingizi onun arxasınca 

göndərdim.   

On-on beş dəqiqə keçmiş qapı açıldı, Çingizlə 

ortaboy kürən, cod qıvrım saçı, dolu sifəti olan bir oğlan 

içəri girdi. 

Dərisi ağ olsada, bədəninin açıq yerləri Bərdənin 

isti, yay günəşində qaralıb yanmış, mis rənginə 

dönmüşdü. Suyu şirin idi, dərhal doğma göründü.  
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Orta məktəbdə oxuyanda onu görmüş-düm. 

Misirin oğlu Vəzirlə bir sinif bizdən aşağı oxuyurdular. 

Bərdəyə bitişik Mirzəalıbəyli kəndində yaşayırdı. 

Orta məktəbdə bir sinifdə oxuduğum sərv ağacı kimi 

uzun, dəhrəburun Şükürov İsanın həmkəndlisi idi. 

Tərbiyəli oğlana oxşayırdı. 

O da görən kimi məni tanıdı, sevincək: 

- Ooo, Babayev!!! - qışqırdı. 

Qucaqlaşdıq... 

Hərbi xidmətdə ilk adam idi ki, uzaqdan olsa da, 

məni mülki vaxtdan tanıyırdı. Həm də hər ikimiz qədim 

Bərdə şəhərinin Hüsü Hacıyev adına 1№ - li orta 

məktəbini bitirmişdik!  

Tarixi xatirələrlə dolu məktəb... 

Adını söylədi: “Şükür.” 

...Gecə yerimə girib qəzet, jurnalları vərəqləyib 

oxuyanda maraqlı bir yazı oxudum: “Atanın sözündən 

çıxdığın yadına gəlirmi? – Mark Tvendən soruşurlar. 

O deyir: 

- Gəlir, gəlir... 
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Bir dəfə atam mənə nəsihət verib tapşırmışdı ki, 

əxlaqsız yelərə getməyim. 

Mən onun sözündən çıxdım, getdim və onun 

özünü növbədə lap qabaqda gördüm...”  
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Mirzəalıbəyli Şükür, bir də 
Məmli əhvalatı... 

 

 

Odessa, 10 may 1972-ci il, III gön. 

 

Səhər sübhdən, rotaya qalxın əmri veriləndən 

sonra, Sibirdən gələn altmış nəfər yeni əsgərin hesabına 

çox ciddi nizam-intizamla hərbi xidmətə başladıq.  

Qara dənizin sahilinə qədər olan bir kilometr 

məsafəni və sahil boyu xeyli aşağı-yuxarı qaçıb qumluqda 

remensiz, pilotkasız, “ХБ” formalarda səhər gimnastikası 

eləyəndən sonra rotaya qayıtdıq.  

Şəhərin mərkəzi sayıldığından tumanda idman 

eləməyə icazə vermirdilər. 
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Sübh çağı ötüb, dan yeri sökülsədə hava hələ tam 

işıqlanmamışdı. 

Canımızdan və nəfəsimizdən buğ çıxır, hətta üst 

paltarlarımız belə tərdən islanmışdı. 

Vaqon-otağımıza girib, alt paltarlarımı dəyişdim. 

Odessaya gələndən kitab oxumasamda, hər gün 

uşaqlara mehmanxananın  poçtundan gündəlik qəzet və 

jurnalları aldırıb oxuyuram.  

Sahib Əkbərov bugünkü qəzetləri almağa 

gedəndə tapşırdım ki, ümumi dəftər də alıb  

 

gətirsin. 

Səhər yeməyini yeyib vaqona qayıdanda dəftər və 

qəzetlər artıq dolabın  üstündə idi.  

Ümumi dəftərin nazik, sarı keyfiyyətsiz vərəqlərinə 

baxıb, sonuncu üz qabığının iç tərəfindəki yazını oxudum: 

“Диплом Первый Степени Гост 13309 – 67, 

Сорт 1-й, Арт. 1158. Цена 44 коп. 96 л.”  

Minik maşını, elektrik və rabitə dirəyi, təbii qazı, 

soyuducusu, televizoru, telefonu olmayan, Otaxlı  

kəndində çırax dövrü yaşayan, zibili dərə aşağı əndərib 
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tolazlayan, öz ləhcələriylə desək, - meşox qapılı “zaxot”-

larının arxası dərəyə olduğundan, nəcis üçün dərin bir 

kalafa qazmağa belə ehtiyac olmayan  Sahib Əkbərovu 

çağırtdırıb başa saldım: “Bu birinci növ ümumi dəftərdir, 

gündəlik yazmağa yaramır, vərəqləri indidən saralıb. Get, 

dümağ vərəqləri olan keyfiyyətli, arxa üz qabığına iç 

tərəfdən “высшый сорт” yazılan dama-dama dəftər al, 

gətir.” 

Sahib ölü qoyun kimi gözlərini döyüb, nəsə 

anlayaraq yenidən dəftər almağa getdi... 

Tikdiyimiz hündür mərtəbəli binanın neçə 

mərtəbədən ibarət olacağını, hərbi sirr kimi bizdən 

gizlədirdilər. Yeni gələnlərlə bərabər yüz iyirmi əsgərdən 

ibarət olan rotamız, burada hərbi xidmət çəkməli, doğma 

vətən qorumalıydı...  

Ağcabədili Nazıdan sonra Şükürün gəli-şiylə 

özümə ikinci möhkəm dayaq, dost tapmışdım. Düzdü, 

Mürşüd də əvəzolunmaz  

 

arxaydı, o biri azərbaycanlılar da öl desəm, sözümün 

qabağında bir söz deməzdilər, ancaq qəlbimdə  bu üç 

nəfərin xüsusi yeri vardı. Dediyim hər bir söz onlar üçün 

qanun idi!  
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Şükürün gəlişi məni  hədsiz dərəcədə se-

vindirmişdi. O, Bərdədə Sosial-təminat idarə-sində - 

qorsovet İsmayılın oturduğu binada işlə-yirmiş. Bəli bu 

gündən mən onun, o da mənim arxam köməyim olacaqdı.  

Bərdəli Akif də buraya ezam olunmuşdu, amma o 

müvəqqətiydi... həm də çox adama - yovuşmaz, lal, 

qaraqabaq oğlan idi. Nə qaşı açılardı, nə də qabağı! 

“Behbud və Sədaqət” dramından onlarda agah idi 

və bizdən eşidib-bildiklərinə bəzi əlavələrdə öz 

bildiklərindən eləyib uşaqlara nağıl eləyirdilər...  

Gecə, yatmaq əmrindən sonra, üç bərdəli mənim 

vaqon-kubrikama yığışıb,  o ki var söhbət elədik. 

Şükürlə birlikdə uzaq Sibirdən gələn rus 

əsgərlərdən biri qaçıb aradan çıxmışdı. Komandirlər onu 

axtarmaqla məşğul olduğun-dan, bu gün  tamam yaddan 

çıxmışdım.  

Sibir ruslarının dördü isə araqdan necə 

vurmuşdusa, dəvə kimi torpağın üstünə xıxıb, ayağa 

qalxa bilmirdilər.  

Axı Odessada o dərəcədə soyuq olmur, hava 

mülayim keçirdi. Deyəsən onların ağlı Uzaq Sibirin əlli-

yetmiş dərəcə şaxtasına gedibmiş...  

Öz yerlərində nə qədər içsələr də, şaxta  
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onları keflənməkdən qoruyurdu. Amma nədənsə bu dəfə 

iqlimi nəzərə almamışdılar.  

Beş-altısı isə yerdə at kimi ağnayıb, it qusdu 

olandan sonra bir balaca özlərinə gəlib,  birtəhər ayağa 

qalxa bilmişdi... 

Kaşşeyevin,Bryusovun, İvanyuşenkonun, 

Podqornunun, praporşikin başı ağ sibir ayılarına bərk 

qarışmışdı... 

Gecəyarı xəbər gəldi ki, qaçan oğlanı aeroportda, 

dəmiryol vağzalında, avtovağzalda -qaynaşan insan 

axınında xeyli axtarsalar da, əvvəl tapa bilməyiblər. 

Birdən adamlarla dolu perronda, əynində nimdaş 

mülki paltar, başına köhnə - külə əzik-üzük kepka qoyan 

bir yeniyetmə görüblər.  

Samoqon araqdan içib dəlilik dərəcəsinə çatan 18-

19 yaşlı, arıq, saçı kirpikləri ağ, ala gözlü bu oğlan gah  

şir-pələng balası kimi nərə çəkir, gah da anasını yenicə 

itirən dana kimi böyürürmüş.  

Hərdən, ağ yallı qaşqa at kimi kişnəyib tullana-

tullana ora-bura qaçan, hərdən də dayanmış hansısa bir 

vaqonun arxasına dırmaşan  bu alagöz, ağ saçlı  

“cəngavər” gecənin günortasında  dərhal patrulların 

nəzərini cəlb  edir. 
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 Və nəzakətlə onu saxlayıb dəmiryol vağzalındakı 

hərbi kamendaturanın sorğu otağına gətirirlər.  

Sənəd tələb edib, üst-başı yoxlanarkən... iradəsi 

qırılmaqda olan əsgər, toparlanıb qəflətən patrulun 

sifətinə lombasıyla tüpürür və  

barmağını gözünə soxaraq qaçmaq istəyəndə, digər 

xüsusi təlim keçmiş,  cüssəli patrul bir anda onu 

zərərsizləşdirib ayağının altına yıxır.  

Sovet hökumətiylə çiling-ağac oynamaq olar?! 

Artıq Fatıya tuman çıxmayacağını görüb başa 

düşən əsgər: “mən oktyabryat deyiləm!” – deyib, 

internasional oxumağa başlayır...  

Uzun zaman yemək tapmayan ağ şimal ayısına 

bənzəyən bu ağ, arıq əclaf bəs qədər istismar edilib 

qorxudulmuş müsəlmanlar kimi, ərşə qalxan zülmə, 

əsarətə sanki məruz qalıbmış.  

Halay-qolay danışmağın, zındıq tökməyin, pırr... 

eləyib uçmağın yeri olmadığını dərk edən padoşsifət, 

sırtıq, içkinin təsirindən gözləri bərəlib çanağından 

çıxmaq istəyən, sifəti dartılıb əyilmiş bu sitizə-sürtük 

gədə, azadlıq səadəti əlindən alındığından əvvəlcə 

azadlıq hüququ olduğunu sübuta yetirmək istəyib.  
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Mülki vətəndaş olduğunu bildirib, heç kimin onu 

saxlamaq hüququ olmadığını bəyan edəndən, ağzını 

tikəcəyi, şah damarını doğrayacağı hədəsiylə boğaza 

yığılmış residivistlər kimi bağırandan, üzünü cırıqlayıb, 

baş-gözünə döyərək, özünə divan tutandan... beqafıl 

möhkəm gəyirib, sırtını çevirərək o ki var qusandan və  

Kaşşeyev özünü yetirib hərbi bileti göstərəndən sonra... 

fotoşəkildəki ağappaq qaşı  

və teli sığallı oğlanın – bizim əsgər Timofeyev olduğu 

aydınlaşır...  

Dərhal Kaşşeyev zəng vurub hərbi hissəyə 

məlumat verir və praporşiklə İvanyuşenko dezertiri 

gətirmək üçün dəmiryol vağzalının komendaturasına 

gəlirlər...  

Yaxşı oldu ki, yeni gələn “molodoylar” bu hoqqanı 

çıxartdılar.  

Gecə praporşik, Kaşşeyev və İvanyuşenko ilə 

birlikdə bir neçə komendatura  patrulu, Timofeyevlə təzə 

gələn beş xəstə və içib keflənərək xıxıb qusan dörd nəfər 

rus əsgəri, qatarla Pervomayskiyə yola saldılar.  

Onları, gündüz keçirdiyi həyəcandan bərk içib 

ayaq üstdə zorla dayanan mayor Yerşov şəxsən özü  

apardı. 
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Bu altmış uşağı Sibirdən gətirən və on əsgəri qəlp 

çıxan xətəkar zabitin özüydü, necə deyərlər iti öldürənə 

sürütlədərlər...  

Xəbər verdilər ki, çöldə, 30-35 yaşlarında  mülki 

paltarlı, lül-qəmbər bir rus səni çağırır. 

Hərbi hissənin qapısından praporşiklə 

davanbasma çıxanda gördüm Tolikdir, güclə ayaq üstə 

dayanır...  

Danışdıqca səndələyib aşır, yıxılmamaq üçün tez-

tez onu tuturdum.   

Fikirləşdim ki, zavallı Toma ona görə mənə göz 

dikib dəə... içməkdən artıq impotent olmuş Tolik elə hər 

gün bu vəziyyətdədir. Yazıq qız neyləsin?  

Cavan qadındır axı! 

30-35 yaş qadın üçün “cütləşmə” dövrünün ideal 

vaxtıdır. Artıq bu yaşda qadınlar orqanizmlərində artıb-

daşan bioloji şirələrini xərcləmək məcburiyyətindədirlər. 

Həm də mart ayının aldadıcı günəş şüaları altında 

dözməyib erkən çiçək açan şaftalı, gilas, gilənar, alça, 

ərik ağacları kimi mart küləklərinə sinə gərib, bar vermək 

zorunda qalırlar...  
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Bu yaşda qadınlar vəhşi, doymayan ehtirasla kişi 

istəyir. Özü də sağlam, at kimi qüvvətli, cinsi orqanı olan  

əsl kişi!  

Day sənin kimi ölü, - alkaqol, impotent yox dəə...  

Danışığından birtəhər başa düşdüm ki, qara 

Sabirlə tösə əmim onlardadır, həm də yıxılmasın deyə 

qoluna girib onunla getdim...  

Evə çatanda gördüm hamısı dəmdi. Key kimi 

üzümə baxır, könülsüz, yuxusuz adamlar kimi məni 

süzürdülər.  

Qabaqdan qalan yeməyə və içkiyə heç gözümün 

ucuylada baxmadım. Və bildirdim ki, bu gün uvolnitelni 

istəmirəm, Allah qoysa sabah sizi özüm yola salacağam.   

Dayımgil mənə düz iyirmi metr ağ parça almışdı. 

Bu ağ xidməti bitirənəcən bütün rotaya varatniçok üçün   

bəs edərdi! 

Parçanı götürüb, Tomanın oyur-oyur oynayan 

gözlərinə baxa-baxa qalxıb getməyə hazırlaşanda o, məni 

yola salmağa çıxdı. 

İstəyirdi onu əlləşdirəm, ancaq məndə ona qarşı 

ehtiras, həvəs yoxuydu.  

Bu vəziyyətdə onu tərpətmək, oynatmaq  
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və “oyatmaq”  istəmirdim. Çünki aramızda cinsi 

münasibət olmasa Toma qəlbimdə əbədiyyətə kimi təmiz 

qadın, yaxşı dost və dostumun arvadı 

olaraq qalacaqdı... 

Toma halsız, ehmalca qucaqlayıb başını sinəmə 

söykəyəndə - hərdən oyur-oyur oynaşan, adətən isə 

solğun, ölgün gözlərinə diqqətlə baxa-baxa məcbur qalıb 

həvəssiz, yorğun, əldən düşmüş bir halda olsamda, xala 

xətrin qalmasın onu qucaqladım.  

O məndəki soyuqluğu hiss edirdi... 

Öpmədi məni! 

Ancaq incik qalsada höyüş otluqda küsdümçiçəyi 

kimi büzüşüb qəmli-qəmli, başını aşağı dikərək, sinəmə 

söykəmiş halda xeyli saxladı... Və qəflətən gözlərindən 

abineysan kimi yaş axıtdı... 

Bu daxili iztirabdan qaynaqlanan təbii hisslərin 

təcəssümüydü! 

Bir qancığın bir neçə erkək köpəklə 

cütləşməməsinə baxamayaraq Valya kimi qancıq kim 

düşdü və hətta qrup halında cütləşmək həvəsi olduğu 

halda bu istək Tomada yoxuydu. 
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Tomaya onun şəhvətini yatıra biləcək normal bir 

kişi lazımıydı. Toliklə Tolyada bunu tapa bilmir, məndən 

isə bir qədər utanıb çəkinirdi... 

Onu ovudub güclə sakitləşdirdim. 

Vaqon-kazarmamıza gəlib, həmyerlim  Şükürü 

çağırtdırdım. Oturub xeyli söhbət elədik.  

O, mənim Komsomolumla olan eşq macəramı 

ağızdan-ağıza eşitsədə, onu tanımırdı. Bunu fotoşəklə 

baxanda özü etiraf etdi.  

Qara Sabiri deyən kimi isə dərhal tanıdı.  

- Diş həkimi, stomotoloqdur, - dedi. 
Əslən İranlıdır...  

Fikirləşib, sonra da əlavə elədi ki, Sabir həkim beş 

nömrəlidə işləyəndə mən də orada işləyirdim. Beş 

nömrəlinin nə olduğunu başa düşməsəmdə heç 

soruşmadım da. 

Və Sabirin burada olduğunu ona bildirmədim, 

çünki, həkim onsuzda sabah gedirdi, bilsəydi gərək 

Şükürün də  cibinə pul qoyaydı. Pulları isə xərcləyib 

axırına çıxmışdılar...  

Axşam planyorkada hamı, xüsusiylə Arnaut məni 

pislədi:  
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- Suvaq işi keyfiyyətsiz və ləng gedir...  

Hətta Arnaut bizi dilemma qarşısında qoydu: 

- Pervomayskiyə qayıtmaq istəyirsiniz? – yalandan 

qəzəblə qışqırdı. 

Bu gün Kliminenko və İlyuxin məzuniyyətdən 

qayıtmışdı. 

Baş leytenant rütbəli bir zabit, İlyuxini hardansa 

kefli, səfil - sərgərdan vəziyyətdə tutub, hərbi hissəyə 

gətirmişdi. 

Bu ruslar üçün lap biabırçılıq oldu! 

Bu gecə vaxtında yerimə girsəmdə gözümə yuxu 

getmirdi. Gözüyumulu böyrüüstə uzanmışdım. Mürşüdlə 

Ədalət nəsə xosunlaşır, hərdən xəstə Mamed də onlara 

qoşulurdu. Cümlələri qırıq-qırıq eşidirdim: 

“Gejdənnən duruf, yaxtandan paltarını çıxartdı, 

geyinif-kejinif, köhnə xancalını ceyxa itiləyif, mindi boz 

ulağın belinə. Hoşşa-hoşşa gəldi qızgilin pəyəsinin 

qabağına. Qız keçi sağırmış. 

Eləjə ulağın belinnən qışqırıff: aazzz... 

Qiyaməddin... azz məni bəyənirsən? Azz maşallah, 

xudavəndi aləm haqqı genə onluq lampa kimi yanırsan. 

Aazz... Külafərəngin yanında başbirlik eləyəkmi?  
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Qız qayıdıf əlini belinin üstünə qoyuf deyir: “əəə... 

aravaynan doyşan tutan zırrama genə gəldin?” 

“Aazz... sən başın heylə demə, saa... hayıl-mayıl 

olmuşamdana aazz... gedirəm samannığa sən nənəyin 

goru  gəl ora...” 

Xəstə Mamed xırıltılı, qorxaq sakit səslə: Mürşüd 

sən başın hanjarı dedi? – soruşdu. 

Ədalət başladı: “Mürşüd bu məxluqat ki, var...” – 

sonrasını eşitmədim, qırıq-qırıq eşidirdim... 

“Soxuşdurursan bunu maqa? demişdim haaa... iş 

şuluxdu... Onun cıqqasıyam mən... akkamın qurquşunu 

düşmüşdü...” 

Dızqax binəva... Qağam gələndə qaqka, qaqka 

deyib üstünə qaçardıq o da qanfet, iriz verərdi bizə. 

Qonşunun qızı qağama ad qoymuşdu:  

“Qaqka baba!”   

Yuxuya keçmişəm...   
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Bermud üçbucağı - erməni 
Silviya və Haykanuşun qızı 

Lüsya müəllimə 

 

 

           Odessa, 11 may 1972-ci il, IV gön. 

  

Bu səhər, idmandan sonra - heç yemək 

yeməmiş İvanyuşenkonu komandir vzvod təyin elədilər.   

Kaşşeyev “Пионер-лагерь”-dədir. Ora-nın təmiri 

yay mövsümünün əvvəlinə qədər qurtarmalıydı.  

Ağcabədili Nazı daha gündəlik yazmır, hesab və 

Azərbaycan dilindən dərsləri hazırlaya bilmirdi. 

Bütün bu işlərdən özüm də bezmişdim və 

dediklərimin çoxu da heç başına girmirdi...  
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Tahir isə yaxşı mənada Nazının yadından 

çıxmırdı. O mənə dedi: 

- Tahiy məktub yazmıy, mən də bacaymıyam... 

Elə ki, yazmağa kökləniyəm, gah leytenant məni çağıyıy, 

gah da başqa biy iş çıxıy.  

Gördüm bunun da başı, başdan muğayat Aydın 

kimi qaçır... O danışırdı: 

- O qədəy iş oluy, o qədəy qayğı oluy, gündəlik 

yazmağa vaxt qalmıy... Həm də yazanda o qədəy 

höccəliyiyəm ki, lap hövsələdən çıxıb tıncıxıyam.  

Üzünə maddım-maddım baxıb, içimdəki nifrətlə 

dedim: 

- İt kimi orda-burda sülənməyə, turbazanın rəqs 

meydançasında oynamağa, rus komandirlərə yaltaqlanıb 

qulluqlarında durmağa vaxt eləyə bilirsən, oxuyub 

yazmağa yox? Heyf sənə çəkdiyim bu qədər əziyyətə!  

Özün bilərsən daha...  

Gördüm artıq torbada pişik var, - Aydın, Yunis, 

Araz, Arif, Baharın oğlu Vaqif, Alagöz müəllimənin 

qohumu Xanımın uşaqları - Arif və Vaqif qardaşları kimi 

bu da yolundan sapır...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Quyuya su tökməklə quyu dolmaz, -  deyən atalar, 

görünür min ölçüb bir biçiblər... 

Mən onu hiddətlə və bir az da kobudcasına 

danlayanda... o, bürküdən və çıxartdığı “oyunlardan” 

sonra halsızlaşıb kirimiş təkələr kimi dayanıb, ölgün 

gözləriylə üzümə baxırdı... 

Mayor Deqtyar briqadamın  əsgərlərindən dörd 

nəfəri “Пионер-лагерь”-ə yollamaq istəyirdi. Kimləri 

seçəcəyimi sual elədi.  

Balacanın, xəstə Mamedin, Arifin və Mehdiyev 

Hüseynin adlarını çəkdim. 

- Onlar düz on beş gün orada işləyəcəklər, - dedi.  

Tezliklə bu “Пионер-лагерь” istifadəyə 

verilməliydi. Hər il bura SSRİ nəhənglikdə bir dövlətin 

bütün qardaş respublikalarından hərbçi, 

ailələrin pioner uşaqları gəlib dincəlirlər... 

Mayor Deqtyar bir qədər keçmiş yenidən məni 

planyorka otağına çağırıb növbəti tapşırığını verdi:  

“Divarlarının hündürlüyü beş  metr yarım olan 

birinci mərtəbədə - gələcəkdə qastronom - mağaza üçün 

nəzərdə tutulmuş hissəsinin, yarımçıq qalmış suvaq işini 

təcili yekunlaşdırıb, qurtarmaq lazımdır.”  
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Hərbi qaydada: “baş üstə yoldaş mayor,” - deyib, 

otağı tərk elədim.  

Mayorun adından xarratlara, qastronom olacaq 

otaqlara təcili olaraq əlavə uzun və hündür ayaqaltı 

“eşşəklər” düzəldilməsini sifariş elədim. Yükqaldıran kran 

sürücüsünü də əmin edəndən sonra ki, mayorun şəxsi 

tapşırığıdır, o da əsgər olduğundan mübahisəsiz, hazır 

rastvoru bizim işlədiyimiz yerə verdi.  

Səkkiz uşaq seçib suvaq vurmaq üçün ayırdım. 

Mağaza – qastronom həddən artıq böyük və hündür 

olduğundan, səkkiz uşaqla birlikdə divarları, tavanı 

suvasaqda, “zatırka” işini qurtara bilmədik.  

Saçlarım və başımın dibləri saç kəpəyiylə doluydu, 

yaman da qaşınırdı. Ağlıma bir ideya gəldi və uşaqlara 

bildirdim: 

- Artıq hərbi hissənin “starik”ləri bizik və 

xidmətimizin sonuncu yarım ilinə başlayırıq Gəlin rotada 

seçilmək üçün saçlarımızı ülgüclə dibindən qırxdıraq.  

Bu iş hamının ürəyincə oldu. Bryusovdan icazə də 

aldım. Bütün uşaqlar bir-bir  

bərbərxanaya gedib, başlarını daz elətdirdilər.  
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Xəstə Mamed, onsuzda əntər meymuna oxşayırdı, 

daz olsa lap xəcalət çəkiləsi şəklə dönəcəkdi, odur ki, 

mısmırığını sallayıb saçını qırxdırmaq istəmirdi.  

Növbə ona çatanda getmək istəmədi.  

Qəflətən Ədalət onun üstünə çımxırdı: “qılçımı 

götünə soxaram haa, xotux oğlu xotux... dur bas bayıya 

əəə...petux!  

Jim, press eləməyi bacarmayan, turnikdə özünü 

çəkə bilməyən, zəif biləkli, tez-tez, öz sözləriylə - 

azarrıyıb daim belinə banka qoyduran Mamed, sıpıxmış 

ayağa qalxıb dəlləkxanaya getdi.  

Axırıncı mən getdim...  

Saçımı, üzümü, bığımı “демблски” qırxdırdım. 

Bəli, biz artıq əsl stariklər idik!  

Xudaya il yarım əvvəl stariklərə necə həsrətlə  

baxırdım! 

İndi özüm starikəm! 

Axır ki, əlçatmaz görünən arzularım yavaş-yavaş 

reallaşmağa yaxınlaşır... Pis günün ömrü az olar 

deyənlər, düz deyirmişlər. İndi hərbi xidmət o qədər 

asanlaşıb ki, quş kimi qanad çalıb uçur... 
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 Saat 16:12 dəqiqədə dayım Sabir gəldi.  Mayor 

Deqtyar gözükölgəli olduğundan başını aşağı dikib əkildi. 

Əvəz əmim də hərbi hissə hasarının mülki 

tərəfində dayanıb gözləyirdi. 

Birlikdə ora getdik. 

Onlar artıq aeroporta getməyə hazırlaşırdı, 

görünür görüşüb vidalaşmaq üçün gəlmişdilər.  

Sabir dayım Rənaya qızıl medalyon almışdı. İgidin 

axmağı qılıncını dayısının üstündə sınayır məsəli 

olmasın, deyəsən qınağımdan, nəyə görə qadınlara dəyər 

vermədiklərini nöqsan tutandan sonra sözlərim onlara yer 

eləmiş, düzü lap toxunubmuş.  

Əvəz əmim isə erməni arvadı Silviyaya qızıl 

əşyası əvəzinə evlərinə, - hər biri doxsan manatdan yüz 

səksən manata Almaniya Demokratik Respublikasının 

istehsalı olan, iki yemək dəsti almışdı.  

Onlar məni qucaqlayıb dönə-dönə öp-dülər. 

Birdən ağlıma  gəldi ki, ömür boyu erməni 

zülmündən nəsilliklə zillət  çəkən, beş qardaş bir bacının 

son beşiyi Əvəz əmim, əcəba bu erməni qızına könül 

verib, özünə arvad eləyib? 
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Doğrudan da bu günə kimi bu barədə heç 

düşünməmişdim. Görəsən, erkək eşşəyə qoduq saldıran 

Həmid əmim, bu izdivaca nə əcəb razılıq verib? Şeytana 

papış tikən, düz on müsəlman qadını özünə halal arvad 

eləyən, hərəsindən bir sürü uşaq törədib, hər dərədə bir 

ad qoyan bu əmim niyə onu başa salmayıb? Bütün 

xələflilər nəslinin kökünü kəsən ermənilərdən niyə bu son  

beşik qardaşını qopartmayıb?     

Bu doğrudan da əsl Bermud üçbucağıydı!         

Erməni Silviyanı almamışdan əvvəl Əvəz  

əmim boğazına qızıl sep taxıb, barmağında üzük 

gəzdirən cayıllardan olub. Evi, eşiyi olduğu halda, 

ticarətdə qaz vurub qazan doldurduğu vaxtlarda, özləri 

kimi ev-eşiklərindən olmuş, kimsəsiz, yetim, 

ermənistandan didərgin düşmüş bir azərbaycanlı qız alıb 

xoşbəxt eləsəydi yaxşı olmazdımı?  

Arvad yıxan evdən Allahın xəbəri yoxdu. Görünür 

Silviya  ona hörümçək toru qurub: “Yeyək kef eləyək, ya 

kef eləyək yeyək” – deyə-deyə əmimi erməni qızı yataqda 

əridib... 

Bu cür erməni məkriylə dünyanın çox şahları, 

məşhurları, məmurları... Azərbaycanda da əksər 

vəzifəlilər ağ bayraq qaldırıb, diz çöküblər...  
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Hələ Bərdənin özündə... çox hörmətli nəsildən 

sayılan – rayon İcraiyyə Komitəsinin müavini vəzifəsində 

uzun illər çalışan Oruc müəllim! 

Məkanı bərdəlilərə bəlli olmayan, anaları erməni 

Valyanın yanında gətirdiyi – Silviya, Ofeliya bacıları kimi, 

erməni Haykanuşun da yanında gətirdiyi qızı Lüsyanı alıb 

özünə arvad eləmişdi. Belələri azərbaycanda saysız-

hesabsız idi... 

Amma unudurdular ki, arvad ilə at igidin bəxtidi!  

Beləcə düşündüyüm yerdə daha qəliz bir faktla 

üzləşdim. Ticarətdə işləyənlərin patriyaya keçməsi 

müşkül məsələ olduğu halda, bəs nə yaxşı Əvəz əmimi 

partiya sıralarına qəbul ediblər? 

Yeni suallar doğdu. 

Axı Azərbaycanda arvadı rus, erməni olanlara 

nədən xüsusi imtiyazlar verirdilər? 

Bəlkə bu işdə də erməni diasporasının barmağı 

olub? 

Bax beləcə yenə qatmaqarışıq qara fikirlər, düz 

gəlməyən mətləblər, düyünlü mürəkkəb məsələlər, 

götürüb məni uzaqlara apardı:  
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“Axı Əvəz əmimin Pənalı, Talıbxan və Təhməz kişi 

kimi qeyrətli dayıları, özündən böyük, dörd qatı millətçi 

qardaşları vardı? Onlar, bütün ömürləri boyu erməni 

zülmündən əzab-əziyyət çəkib, bir gün görməmişdilər.  

İndi yurd-yuvalarını, əcdadlarının qəbirlə-rini 

qoyub qaçandan sonra, nə tez bu ermənilərlə barışıb hər 

şeyi unudublar? Və xatırladım ki, atam həmişə evi erməni 

Seryojaya tikdirər, xarrat işlərini Harona gördürərdi.   

Onlar bizim torpağımızda yerli bərdəlilər-dən yaxşı 

dolanırdı. Niyə bu ötənlər heç xatır-lanmırdı?  

Düzdü, Sovet İttifaqında beynəlmiləlçili-yin əsası 

sərt və möhkəm qoyulduğu bir zamanda artıq-əskik 

hərəkət eləmək qeyri mümkün idi.  

Amma erməni qızlarıyla ailə qurmağı, xanım kimi 

yaşatmağı Əvəz əmimə, Oruc müəllimə kim məcbur 

edirdi?  

Bəs heç bir qadağa, hədə-qorxu olmaya-olmaya 

bu ziddiyət nədən qaynaqlanırdı? Nə tez  

bu unutqanlıq baş verirdi?  

İranda tək-tənha qalan, məzarı belə bilinməyən 

Qardaşxan əmisinin ruhu qarşısında  
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və İmran babamın qəbri üstündə bəs əmim nə cavab 

verəcəkdi!? 

Bəlkə Əvəz əmimi arvadı erməni olduğundan, elə 

özümüzünkülər - beynəlmiləlçiliyimizi sübuta yetirmək, 

özlərini gözə soxub daha iri vəzifələr, rahat kreslolar 

qazanmaq üçün partiya sıralarına keçiriblər?  

Dayım qara Sabirin səsi məni xəyallardan ayırdı. 

Xəcalətlə gülümsəyərək:  

- Bacıoğlu sənə verməyə pulumuz qalmayıb, 

çatan kimi poçtla göndərəcəyik, - əminliklə dedi.  

Hər ikisi üzrlü hesab etməyi təvəqqe elədi...  

- Mənə pul lazım deyil, qardaşım Rafiq nə qədər 

lazımdır verib, əziyyət çəkib gəlmisiniz elə bu bəsimdir, 

hər şeydən üstün olanı budur, bir də birgə çəkdirdiyimiz o 

fotoşəkil.  

Sizə yaxşı yol!  

Birdə nə qalıb ki? Allah qoysa altı aya hərbi 

xidməti qurtarıb yanınıza qayıdacağam! 

Sən demə yanıma gəlməkdə əsas  səbəbkar Əvəz 

əmim olub. Sabir dayımın ağlına salıb və dərhal da 

təyyarəyə bilet alıb Odessaya uçublar. 
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Sağ olsunlar, onlar tərəfdən edilən bu gediş, 

mənim ömür səlnaməmdə unudulmayan bir tarix oldu...  

Nəysə onlarla çox isti, məlhəm görüşüb  

ayrıldıq... 

Dayımgili xiyabanın yanından taksiylə yola 

salandan sonra tənha qalanda, köç niskiliylə elə 

kövrəldim ki! 

Onlar mənə əl-üz sabunu, krem, maçalka, corab, 

diş məcunu almışdılar. Gözü dolmuş, torbanı götürüb 

vaqon-kubrikaya qayıtdım.  

Axşam işdən sonra qırmızı boks əlcəklərini 

götürüb, idman formamı geyinərək, həyətdə hərif əsgər 

axtara-axtara altı-yeddisini tapıb özümlə bokslaşmağa 

apardım.     

Dayanmadan dalbadal düz beş nəfərlə bokslaşıb, 

hamısını da döydüm. Onlar bir-bir yorulub çıxır, amma 

mən hələ də davam edirdim. Bütün bədənim tərləmiş, 

eləcə su içindəydi...  

Asanlıqla Əhlimanı, Blaqarazumovu, Ramiz 

Babayevi və Xarini döysəm də Sibirdən gələn yeni, adını 

soruşmadığım orta boylu, dolu bir rus əsgərlə çox 

çətinliklə bokslaşdım. O, çox güclü, mən isə pişik kimi 

cəld idim. Özümü zərbələrdən çox gözəl qoruya bilirdim. 
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Ancaq sağ əlimlə yaxşı işləyə bilmirəm. Demək olar, sağ 

əllə aldadıb zərbələri yalnız sol əllə vururam.  

Solaxay olmadığım üçün “стойка”nı sağlar kimi 

tutduğumdan qarşımdakını çaşdırır, onlar sağ zərbəmdən 

qorunduğu halda mən sol əllə güclü və qəfləti yumruqlar 

vura bilirdim. Bir sözlə sol əlimin hesabına beşinə də qalib 

gəldim.  

Qılçalarım arıq və çevik  olduğundan Məhəmməd 

Əli kimi daim yerimdə rəqs edir, göz qırpımında 

dayanmadan yerimi dəyişirdim.   

Axşam planyorkanı Malinovski özü aparırdı. Məni 

ayağa qaldırıb: 

- Bu gün neçə kvadrat suvaq vurmusunuz? - 

soruşdu. 

- Yüz kvadrat metr...  

Üzünü turşudub: 

 - Çox azdır, - dedi. Sabahdan sizin briqadaya 

plan  qoyuram: “Günə yüz əlli kvadrat metr...”  

Dillənə bilmədim, çünki bu artıq boks rinqi yox, 

hərbi həmlə idi.  

Vətən tapşırığı!  
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- Oldu, yoldaş Malinovski, - deyib, əyləşdim.  

Qardaşım Rafiqin verdiyi əlli manatdan iyirmi 

manat pulum qalıb.  
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Sarı, kətan donlu qız... 
 

 

Odessa, 12 və 13 may 1972-ci il, V və VI gön. 

 

Bu gün iş əla getdi.  

İkinci otağın da  suvağını vurub qurtardıq. Ölçüb-

biçdim. Dünənkiylə bu günkü işimiz birlikdə, iki yüz qırx  

üç kvadrat metr elədi. Bir dəqiqə də olsun uşaqlar 

dayanmadı, çox ürəklə işlədilər.  

Axşam planyorkada mayor Deqtyar soruşdu: 

- Nə qədər suvaq vurmusunuz? 

- Dünən də, bu gün də - günə yüz iyirmi bir tam 

onda beş kvadrat metr suvamışıq, cəmisi 243 kvadrat.  

- Bəs niyə günə iyirmi səkkiz tam onda beş 

kvadrat kəsirlə? Axı Malinovski yüz əlli deyib.  

- Bu qeyri-mümkündür yoldaş mayor...  
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Onunla çox mübahisə elədik. 

Briqadamın üzvlərindən bir neçəsinin “Пионер-

лагерь”-də  işlədiyindən, uşaqların sayının az, 

rastvornasosun xarab olduğundan rastvorun necə 

çətinliklə hazırlanmasını, işlədiyimiz mağaza-

qastronomun divarlarının həddindən çox hündür və əyri 

olmasını, palçığın  

daşınma məsafəsini... bir sözlə bütün detalları ortaya 

qoyub real tapşırıq, real plan olmadığını bildirdim.  

Ancaq üzü üzlər görüb sırtılmış mayor: 

- Yüz əlli! – deyib durdu. 

Bugünkü və dünənki iyirrmi səkkiz tam, onda beş 

kvadrat metr kəsrləridə üstünə əlavə elədi. Və çox bərk 

getdiyimi də həzm edə bilməyib, acıqla məni bu axşam 

hamama növbətçi də təyin elədi... 

İşləri bölüb, hər şeyi qaydaya salandan sonra, 

Əhlimanı da götürüb hamama getdim.  

Əhliman XB - formamı yaxşıca yudu. Sabir 

dayımgilin aldığı təzə maçalkaylada, məni o ki var 

sabunlayıb sürtdü. 

Əhlimanla birlikdə hamamxanadan çıxıb Tomagilə 

gəldik ki, çaxır alıb onlarda içək.  
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Qapıları bağlı oldu.  

Hərbi hissəyə qayıtdıq.  

XB-formamı həyətdəki zivədən asdım ki, açıq 

havada tez qurusun.  

Əlövsətdən məktub almışdım.  

Bərdəyə - Əlövsətlə qardaşım Vidadiyə, Bakıya - 

qardaşım Rafiqlə tələbə dostum Cekə, Pervomayskiyə - 

Oqanesyana, taytax Nadirə və çənə Telmana məktublar 

yazıb hazırladım. Sabah hamısını sifarişlə yola 

salacağam. Təzədən oturub Tbilisiyə - Tahirə də geniş və 

ətraflı bir məktub yazdım.  

Tahir hərbi hissəni yenə dəyişmişdi. Zərfin üzərinə 

yeni ünanını yazdım:  

Индекс  380077, Груз.ССР, гор. Тбилиси-77, в\ч 

41510 “г”. 

Ancaq nəsə məktubu cırıb atdım.  

Atamın mənə çatdırmaq üçün Tahirə verdiyi “iki 

yüz manat məsələsi” məni çox düşündürürdü. Axı dostum 

Tahir niyə belə iş tutsun? Deyəsən bu işin zamana 

ehtiyacı var. Vaxt həmişə hər şeyə,  hamıya, qalib gəlir. 

Bəlkə özü nəsə yazdı?.. 
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Axşam voleybolundan sonra, qırmızı boks 

əlcəklərini çıxartdım. 

Elektrik və rabitə dirəyi, xəstəxanası, kitabxanası, 

asfaltı, kinosu, poçtu, minik maşını, fotoaparatı olmayan 

Laçın, Kəlbəcər dağlarının sərt qayalıqlarında böyüyən 

uşaqlar axı nə bilir boks, güləş, fənd, texnika nə olan 

şeydir?.. 

O dağlarda beş-altı kəndin bir məktəbi olardı. 

Yeddiillik  bu orta məktəbin də, rus dili, ingilis dili, 

riyaziyyat, fizika, kimya müəllimləri olmazdı... bir də bu 

məktəbin zəngi çalınmazdı! 

Zəngi olmayan məktəbin nə xatirəsi? 

Zorla üç uşağı tutub bokslaşdım. Yüngül zərbə 

dəyən kimi qabağımdan qaçırdılar... 

Axşam rotanı dəstəyə düzüb раз... раз... раз, 

раз...два...три... komandası verə-verə, çox qürurla, yüz 

nəfər əsgəri Odessa kimi böyük, qəhrəman şəhərin 

küçələriylə hamamxanaya aparırdım. 

Bütün işləri öz qaydasınca yerinə yetirəndən sonra 

briqadamın üzvlərinə hamam-xananı tərtəmiz yudurdub 

təhvil verdim.  

...Səhər qaçandan və dənizin sahilində elədiyim 

gimnastikadan sonra çox tərləmişdim.  
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Soyunub həyətdəki krantda yuyundum. Sabir-gilin aldığı 

əl-üz sabunu əla növ idi, yuyunduqca ətri ətrafa yayılır, 

adama ləzzət eləyirdi. Köpüyün ətri bədənimə yayıldıqca 

ruhum təzələnir, əhvalım yaxşılaşırdı.  

Həyətdəki zivədən asdığım XB formam 

qurumuşdu. Onu vaqon otağımızda ütüləyib boynuna ağ 

parçadan varatniçok tikdim. 

Özümü səliqə səhmana salıb, yarım saata yaxın 

güzgüyə baxıb, öz-özümlə dərdləşdim.  

Sibirdən gələn azərbaycanlı uşaqlarda Salam 

Qədirzadənin “Qış gecəsi” və Əlfi Qasımovun “Adilənin 

taleyi” kitabı vardı. 

Siyasi məşğələdə “Adilənin taleyi” kitabını 

Bakirdən alıb bir xeyli vərəqlədim. 

Bu kitabı hələ orta məktəb illərində oxumuşdum. O 

vaxtlar, aşağı siniflərdə oxuyanda mənimlə bir partada 

oturan Adiləni ürəyimdə gizli bir məhəbbətlə sevirdim. 

Kitabı vərəqlədikcə onu xatırlayır, düşündüm ki, Adilə indi 

bəlkə də Komsomolumdan dərs soruşur.  O qız çox 

məsum və ağıllı idi. Onun gözləri necə aydın, tərtəmiz, 

işıqlıydı! 

Gözlərimin qarşısında Adilə sanki qönçəsindən 

çırtlayıb ağır-ağır ləçəklədi... 
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Komsomolum yadıma düşən kimi Adilə yenidən 

ilğım tək buxarlanıb əbədiyyətə çəkildi...  

Yəqin indi doğma məktəbimizin dörd yanında 

əkilmiş şam ağaclarının arası quşların ehtiraslı səsiylə, 

nəğməsiylə dolub. 

May ayı Bərdənin şah ayı, cıqqasıdı! 

İndi yasəmənlər çiçəkləmiş, boynu bükük 

bənövşələr mart ayından açıb, meşələri gəlin kimi 

bəzəyib... 

İndi məktəbdə  şagirdlərin çantaları, sinif otaqları 

yasəmən, bənövşə ətriylə nəfəs alır... 

Böyük tənəffüslərdə dəcəl oğlanlar yığışıb bir-

birinin belindən tullana-tullana ənzəli xan, 

ənzəli...oynayardılar. Eh... o günlər indi bütün keçmişlər 

kimi yaşanıb sıfırlanmışdı... 

Sifətimə kədərli bir təbəssüm qondu. Adilənin 

taleyi kitabının üz qabığındakı şəklə baxa-baxa 

dodaqlarımın arasından bu sözlər qopdu:  

“O qız sirli və gözəl idi!”  

Nə vaxt ona vurulduğumu heç vaxt xatırlaya 

bilmədiyim kimi, nə vaxt onu unutduğu-mu da dəqiq 

yadıma sala bilmirdim. 
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Onunla hər gün bir partada otursaqda baxışlarımız 

hərdən toqquşardı.  

Ya Rəbbim!  

Onda o necə qızarardı! 

Dərhal da həyəcanlanar, rəngi avazıyardı... 

...Bryusovun familyamı çəkməsiylə diksinib şirin 

röyadan ayıldım: “Mayor Deqtyar Babayevin briqadasını 

pisləsədə, onlar suvaq işini çox yaxşı bacarır və 

canıyananlıqla işləyirlər,” - deyirdi. 

Onun bu canfəşanlığı məni bir az da duyğulandırdı 

və Bryusova qarşı içimdə bir doğma hiss yarandı. Hətta 

ürəyimdə qət etdim  

ki, hərbi xidmətdən sonra onu mütləq Bərdəyə dəvət 

edəcəyəm... 

Nostalji hisslər mənə layla çalırdı!  

Bu gün binanın birinci mərtəbəsinin mağaza - 

qostronom üçün nəzərdə tutulan geniş, iki yüz qırx 

kvadrat metr suvadığımız divarlarının əyri yerlərini 

düzəltdik. Tavanındakı natamam yerləri də qaydaya 

salandan sonra, içərisini süpürüb, təmizləyərək, rəng 

vurulması üçün tam hazır vəziyyətə gətirdik.  

İşi qaydaya salıb poçta getdim.  
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Arkadiya mehmanxanasının poçtundakı tanış qız 

dərhal məni tanıdı, ууxx... тыы... heyrətlə qışqırıb: 

- Niyə başını, bığını belə ülgüclətdir-misən? – 

təəccüblə və gülə-gülə soruşdu.  

- Hərdən imici dəyişmək də lazımdır, - 

saymazyana dedim. 

Qızın boynu, sinəsi açıq idi. İşıq düşdük-cə sifəti, 

burnunun üstü yenicə hamamda  o ki var kisələnib çıxan 

adamlar kimi parıldayırdı. 

Deyəsən, növbəni təzə qəbul eləmişdi, çox 

gümrah və şən görünürdü. Məni görəndə həmişəki kimi 

zarafatlaşmaq istəyir, sancır, sanki, ləzzət alırdı. Diqqətlə 

gözlərimin içinə baxaraq, əlini dəcəl qızlar kimi, şıltaqlıqla 

uzadıb: 

- Ver görüm, yenə nə gətirmisən? 

Uzaqdan onun ağappaq toppuş əlləri çox zərif və 

pambıq kimi yumşaq görünürdü. Tünd yaşıla çalan xırda 

damarları o qədər incə idi ki, bir anda düşündüm: “onun  

qanı bu qədər zərif  

damarların içiylə necə dövr eləyir?”  

Yazdığım məktubları ona uzadaraq: 

- Sifarişlə qəbul edin... 
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- Hamısını? – maraqla soruşdu.  

- Pervomayskiyə gedənləri elə adi qaydada da 

göndərə bilərsiniz, - bildirdim.   

- Gərək pulla davranışda əsgərlər bir az ehtiyatlı 

olsunlar, - deyib, gözlərini yumub-açdı...  

Elə bil o, məndən nəsə təklif gözləyirdi. Amma 

buradan Komsomoluma məktub yolladığıma görə 

nədənsə ondan utanırdım. Odur ki, yenə əvvəlki vaxtlarda 

olduğu kimi gözlərimi gizlətdim. Əgər baxışlarımız 

toqquşsa... xəta eləməyə hazır olacaqdıq. 

Onsuz da oyun oynanılır... xəyanət qaçılmazdı!  

Sonsuz bir rahatlıqla, dərindən nəfəs alıb, 

gözlərimi onun qədərindən artıq açıq sinəsində 

gəzdirərək güclə eşidiləcək dərəcədə mızıldadım:  

- Paltarı çox açıq geyinməmisiniz? Sizə soyuq 

olmaz? 

Açıq sinəsinə zillənmiş gözlərimi görən-də, o, 

nədənsə dolub irilənmiş döşlərini bir az da irəli verərək 

qabartdı.  

Nə dəhşətli idi!  
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Sifətimin allandığını özüm də hiss elədim. İlk dəfə 

əyninə geyindiyi sarı rəngli kətan donu ona necə 

yaraşırdı!  

- Sən üşüyürsən? – soruşdu və qəflətən bic-bic 

dedi:  

- Başqa bir təmənnan yoxdu? 

Əlimi daz başıma çəkib: 

- Əl-ələ tutub Londondakı Qrinviç 

rəsədxanasından keçən sıfır nöqtəsindən başlayaraq 

dünyanın o biri başına kimi meredianların en dairələrini, 

en dərəcələrini, paralelləri saya-saya gedə bilərik? 

O, şaşqınlıqla üzümə baxıb cəld, düşünmədən: 

- Yanar oda düşmüsən? – soruşdu. 

Dəvətimdə israrlı idim:   

- Gedirik, ya yox? 

O, qəflətən şaqqanaq çəkib, ürək dolusu güldü: 

“Ekvatora və qütblərə paralel çəkilən dairələrə paralellər 

deyilir, həə? 

Necə güldüsə, elə bildim elə indicə gözlərimdən  

uçub, sarı rəngli kətan donu, açıq boynu, sinəsi qarışıq... 

hamısı mənimlə birlikdə dünyanın o biri başına gedəcək!  
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- Hə gedərəm, özüdə yüyürə-yüyürə! 
Görəsən bu “gün” haradan çıxıb, Tofik Babayev? – 
deyəndə, elə bil xoşbəxtliyin bəxtəvər izləri onun 
üzündən, sinəsindən qalxıb məni bürüdü, qucaqladı, lap 
sonrada şillələyib silkələdi.  

Sanki oyatdı məni! 

Günəşli havada ildırım çaxmışdı... 

Əvvəllər o özü də göz-gözə gəlməkdən, açıq-

saçıq danışmaqdan çəkinir, nədənsə qorxurdu. İndi isə o, 

qəflətən çaxmışdı! 

Bu günə kimi aramızda belə açıq, intim hissləri 

titrədib oyadan məlhəm söhbət olmamışdı.  

İlk dəfə sezdim ki, sarı kətan donlu bu qız  

doğrudan-doğruya daxilən zəngin bir qadına oxşayır. 

...O özü etiraf etmişdi ki, gələcək ərinin yolunu 

həsrətlə düz iki  il günəgün gözləyib.  

Sonra da evləniblər. 

Bəs indi nə baş verirdi? 

Niyə o, mənimlə belə açıq-saçıq rəftar edir, 

boynunu, sinəsini ifrat dərəcədə açıq qoymuşdu?  
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Mənimlə elə danışıb gülürdü... elə bil heç əri 

yoxuydu!  

Qaymaqlayırdı! 

Bax, istər rus, ukraynalı, istərsə fransız, ispan... – 

hər hansı xristian, slavyan, ivrit qadınlarla, bizim 

müsəlman, azəri qız və qadınlarımızın fərqli sərhəddi də 

elə buradan ayrılır... 

Söyüd çubuğu kimi uzun, arıq, qoca bir kişi poçta 

girdi. Biz söhbəti yarımçıq saxladıq.  

Kişi onun adına pulun hələ də gəlmədiyini öyrənib, 

deyinə-deyinə çıxıb getdi.  

O, məktublarımı qəbul edib sənədləşdi-rəndə, 

onun yumru dirsəklərinə, sarı paltarının altından hiss 

olunan yumşaq, kök baldırlarına göz gəzdirdim.  

O, doğrudan da gözəl idi.  

Allah vursun Valyanı!  

Məndə oturub-durmağa adam tapmışam eyy...  

Ürəyimdə öz- özümlə danışırdım.  

O, hiss edirdi ki, mən onu artıq poçt  
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müştərisi gözüylə yox, həris oynaş həvəsi, ehtirası ilə 

nəzərdən keçirirəm. 

Və nədənsə mənə elə gəldi ki, ona qarşı 

keçirdiyim hissləri bildirsəm, dərhal razılıq verəcək. Bu 

arxayınçılıq məndə hardan, nədən yaranırdı?  

Deyə bilməzdim.  

O bilirdi ki, mənim Komsomolum var və onu 

sonsuz məhəbbətlə sevirəm!  

Qəbzi yazıb mənə uzadanda, masaya yaşıl üç 

manatlıq qoydum. O, qoyduğum pulu ağ barmaqlarının 

ucunda götürüb, qalığını hesablaya-hesablaya: 

- Nişanlın hələ də yolunu gözləyir? – soruşdu. 

- Əlbəttə! – çox böyük bir inamla: “biz 

evlənəcəyik!” - dedim.  

Qımışa-qımışa, hiyləgərliklə, məni sınağa çəkmək 

məqsədilə: 

 - Sən nə vaxtsa ona xəyanət edəcəksən? – 

soruşdu. 

Sanki, əlinə fürsət  düşmüşkən haqq-hesabı 

çürütmək istəyirdi. Məni də ruhdan salan məhz elə onun 

Komsomolum haqqında bilməsiydi!  
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Elə bilirdim Komsomola məktub bu poçtdan 

getdiyindən və elə bu poçtda işlədiyinə görə də 

Katerinayla nəsə bir yaxınlıq eləsəm, tutduğum iş sırf 

xəyanət sayılacaq!  

Məndə bu əminlik hardanıydı? – özüm də 

bilmirdim. 

İçəriyə növbəti bir vətəndaş girdi.  

Poçtu dərhal spirt qoxusu bürüdü. Onun əlində 

kağız torba vardı, bağlama göndərmək üçün hazır taxta 

qutu istədi. Qutunu alıb, əlindəki kağız torbanı qutuya 

yerləşdirmək üçün qurdalanmağa başladı. 

Bu kişinin gəlməyi bir tərəfdən çox yaxşı oldu, 

vəziyyətdən çıxmağım üçün bəhanəydi. Üzümü qocaya 

tutub zarafatla dedim: 

          - Torbanın içindəkilər маузерdi ya револивер? 

          Saçı-saqqalı ağarmış yaşlı kişinin “Прима” siqareti, 

“Казбек” papirosu çəkməkdən saqqlının və bığının çox 

hissəsi, tütün tüstüsündən saralmış, qocalığı və xəstəliyi 

ucbatından  dişlərinin çoxu tökülmüş, özü də it iyi verib 

iylənirdi. 

Katerina çiyinlərini çəkib, cib dəsmalıyla ağız - 

burnunu tutdu.     
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Skarlatinaya yoluxmuş adam təsiri bağış-layan bu 

kişi, içkinin təsirindən əli heç qələm tutmurdu. Mаузер 

məsələsi bir az da olsun qocanı qorxutmadı! 

Cibini xeyli qurdalayandan sonra üstünə ünvan 

yazılmış qəzet parçasını çıxardıb mənə uzatdı və xahiş 

elədi ki, həmən ünvanı bu bağlamanın üstünə yazım.  

Ünvana baxıb çaşdım. Azərbaycan ünva-nıydı! 

Kirovabad şəhəri, hərbi hissə nömrəsi...  

Zorla:  

- Mənim oğlum da əsgərdir, - deyə bildi və 

səndələyib yıxıldı.  

Gicgahı şüşəli arakəsmənin küncünə  

dəyib çapıldı.   

Katya dərhal yan otağa yüyürüb “Aптечка” gətirdi. 

Tələsik içərisindən pambıq, tənzif və yod çıxarıb 

həyəcanla, məndən də kömək eləməyi tələb elədi.  

Kişini yandakı şirmayı hörmə kresloya yıxıb 

yodladığım pambığı başının gicgah hissəsinə basaraq 

tənziflə sarıdım.  

Katerina qorxudan rəngi qaçsada, keçib yanıma 

gəldi və kişinin içdiyi kəskin spirt iyinə, onun adamı bihuş 

edən bahalı ətrinin qoxusu da qarışdı. 
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Kişinin başından elə də qan axmırdı. Elə bil zalım 

oğlunda heç qan qalmamışdı. Gicgahındakı ağ saçına bir 

iki damcı qatı qan ləkəsi suvanmışdı.   

Qocanın heç vecinə də deyildi. Katya ondan çox 

həyəcan keçirirdi. 

Və elə bu vaxt dazbaş, atsifət, qayışbaldır 

Turabxan içəri girdi. 

Sapsarı geyimli Katerinaya, qucağımdakı gicgahı 

sarıqlı qoca, saqqalı saralmış vətəndaşa baxıb, canlı film 

kadrlarına bənzədiyimizdən  bir az çaşdı, duruxdu və 

yavaşca:  

- İvanyuşenko səni axtarır, - dedi.  

Artıq iş qaydasında olduğundan Katya ilə 

xudahafizləşib Turabxanla çıxdım...  

Və yadıma düşdü ki, bağlamanın üstünü yazmaq 

lazım idi. Cəld qayıdıb onuda həll edərək, Katya ilə 

dübarə sağollaşdım. Onun rəngi düzəlmişdi, gülə-gülə 

göz vurub: 

- Sualıma cavab vermədin aaa... 

- Gələn dəfə verərəm, - dedim.  

Çox inamla dediyimə özüm də təəccübləndim və 

yol boyu fikirləşdim: “axı nə deyim? 
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Komsomol mənim üçün mifik bir varlıq idi. Açıq-

aşkar deyim ki, hə, xəyanət edəcəm? Desəm ki, yox 

etməyəcəm, onda Katyanın özündən imtina etmiş 

olaram...” 

İvanyuşenko hazırlaşıb “Пионер  ла-герь”ə 

gedirdi.  

Naryadda durmaq lazım idi. Vahidi, Əhlimanı və 

yefreytor İlyası da özümə dnevalnı götürüb, Voronkovdan 

naryadı təhvil aldım.  

İvanyuşenko “Пионер лагерь”ə gedəndə  bir 

manat pul istədi, ürəklə çıxarıb verdim.  

Bryusov görünmürdü. 

Axşamtərəfi bir maşın kərpic gətirdilər. 

Boşaltmağa adam tapmırdılar. İş vaxtı qurtarmış, qaranlıq 

çökmüşdü. Hamı yorunuq idi. 

Tarasyuk yanıma gəlib, uşaq istəyəndə onunla 

mübahisə elədim, lap az qala dalaşmışdıq. Praporşiklə 

Kaşşeyev bizi sakitləşdirirdi...  

Maşını boşaltmadıq!  

Axşam yeməyindən sonra rota kino-kluba getdi. 

Mənim briqadam isə qaldı.  

- İdman eləyəcəyik, - dedim.  
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Xeyli voleybol oynayandan sonra hündürlüyə 

tullanmaq yarışı keçirdik. Laçın və Kəlbəcərlilər 

hündürlüyə heç tullana bilmirdilər. Bir az bacaran 

qayışbaldır Turabxan idi... 

Qonşuda yaşayan kiçik qızlar da öz həyətlərində 

güləşirdi. Onların yanına getdim.  

Sən bir işə  bax!  

Mənə fənd öyrətmək istəyirdilər...  

Ədaləti, Turabxanı, Eldarı, Əkbərov Sahibi zorla 

dilə tutub samovolkaya buraxdım.  

Dərə xəlvət, tülkü bəy idi.  

Mülki həyətdə yaşayan balaca bir oğlandan 

sürdüyü velosipedi xahiş edib aldım.  

Velosipedi idman formasında düz dəniz 

kənarınadək sürdüm. Bir qədər çimərlikdə o yan-bu yana 

sürüb, uşaqlarımızdan heç kəsi tapa bilmədim. Plyajda 

hamı öz dəmindəydi. Heç mən tərəfə baxan da yoxuydu.  

Qayıtdım. 

Yolüstü Tomagilə döndüm. Qapıları bağlı oldu.   

Gecə saat on hələ olmasada yuxum gəlirdi, 

yatmaq istəyirdim. Dnevalnılarıma tapşırdım ki, gecənin 
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günortası sayılan  00:00-da məni oyatsınlar. Fikirləşirdim 

ki, Mürşüdün sözü olmasın Valyagilə başbirlik eləməyə 

gedərəm. Nataşagil də sübh tezdən  saat 07:00 dəqiqədə 

Soçidən qayıtmalıydı. Onları qarşılamaq üçün “Морской 

вокзал”a da getmək fikrim vardı... 

Rotaya təzə ağ mələfələr gətirmişdilər. Amma 

yenə əmması vardı. Hərəyə yalnız biri düşürdü. 

Əhlimanın payına düşənidə götürdüm. Yerimi yığışdırıb, 

ağları dəyişdim. Yataq mələfələri ağappaq qar kimi 

olduğundan lap ləzzət verir, adamı yuxuya səsləyirdi.  

Yeni aldığım püskürdən ətirdən vurub, xoş bir 

əhvalla yatağıma girdim. Yuxum kirpiklərimdən asıla 

qalmışdı. Elə yatağıma uzanan kimi də yuxu məni 

apardı...  

Radioda Moskvadan verilən “Добрый вечер” 

verilişində maraqlı bir əhvalat danışdılar: “Fransız 

bakterioloqu Lui Paster öz labaratoriyasında tədqiqat 

apararkən, bir nəfər onun yanına gəlib, guya Pasterin 

təhqir etdiyi bir əyanın onu duelə çağırdığını xəbər verir. 

Paster diqqətlə gələn adamı dinləyib deyir: “Madam o 

məni düelə çağırır, silah növünü mən seçməliyəm. Budu, 

2 kolbadır, birinin içində təmiz su, o birində çiçək 

xəstəliyinin bakteriyası var. Sizi göndərən əyan gəlib birini 

içsə, məndə digərini içərəm...” 

Beləcə duel baş tutmur. 
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Kaş Puşkin də, Evarist Qaluada belə bir yol 

tutaydı... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mürşüdün əndərabi  

dayısı 
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Odessa, 14 may 1972-ci il, bazar gönö. 

 

 

Gecədən necə şirin yatmışamsa, yefreytor İlyas 

qıyıb məni oyatmaz!  

Obaşdan Vahidlə Əhliman da silkələyib 

durğuzmaq istəsələrdə, oyanıb yenidən yuxuya 

getmişəm.  

Rotaya qalxın əmrini 07:00-da verməli olduğum 

halda, yatıb qaldığımdan, saat 07:09-da verdim. 

Onsuz da istirahət günüydü...  

Heyf! 

“Морской вокзал”da Nataşanı qarşılaya bilmədim. 

O yaxşı qız idi və bütün günü bunun xiffətini çəkib, 

əzabını yaşayacaqdım... 

Tahir Ağayevin səhlənkarlığı, naşılığı və fərsizliyi 

ucbatından onunla intim əlaqədə ola bilməmişdim. 
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Yəqin, Nataşa gəmidən düşən kimi,  gözləri məni 

axtaracaqdı!..  

Ancaq neyləmək olar? Taleyin yazısı beləymiş... 

Kim bilir, bu işıqlı dünyada bir də üz-üzə gələcəyikmi?  

 

Yaman duyğulanmışdım...  

Mavi göy üzünün ənginliklərinə xeyli tamaşa 

elədim. 

Səma mənə qüssəli görsəndi!  

Qüssəli səma!  

Soçidən gələn gəmini, Nataşanı düşündükcə 

dənizin uğultusu, gəminin ayrılıq qoxuyan uzun fiti  nisgilli 

musiqi sədaları kimi qulaqlarımda səsləndi...  

Mənə belə gəldi ki, köhnə gəmilər də köhnə 

vaqonlar, köhnə ЗИС, КРАЗ, Полтрука yük maşınları 

kimi elegiya qoxuyur. 

Necə oldu ayılmadım!  

Elə bu vaxt... cod, qapqara şəvə saçları pırtlaşıq, 

bakenbordlu, qarilla meymununa bənzəyən - sanki Cunqli 

meşəsindən indicə qaçıb çıxmış, - əcaib-qəraib əndərabi 

bir məxluq davanbasma məni yaxaladı: 
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- Eloğlu, görürəm sır-sıfatıqnan müsürmana 

oxşayırsan. Bajım oğlu bu adresdə olmalıdır, Mürşüd 

Mamedovu tanımırsan? 

Kişinin paltarı - pırtlaşıq saçlarından, iy verən çirkli 

tüklü canından nisbətən təmiz olsada yenə peyin, mal-

heyvan iyi aləmi bürüdü.  

Mürşüdün xətrinə, iyrənsəmdə kişini qucaqladım! 

Sevincək: 

- Dayı dağlarda təzə nə var, nə yox? – soruşdum, 

yoxsa köhnə hamam köhnə tasdı? 

Nə tas var, nə də hamam bajoğlu lələ köçüb yurd 

ağlıyır, dönüf-dönüf Mürşüd deyif birdə ağlıyır. Gejə-

günüz bajım mütəkkəsini qujaxlıyıf, balasının boz ulağına 

baxıb, -  

 

güzgüsü sınıf balamın deyif, özün cırır... 

Kişinin bircə zınqrovu çatışmırdı! 

Dərhal soruşdu: 

- Gejdənnən axtarıram bu xarabada tap- 

eylmirəm, zaxod hardadır bajıoğlu? 

Üzünə mat-mat baxdığımı görüb: 
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- Nə məni marıtdıyırısan a bala? Qaranlıq dərə, 

bərəlmiş göz görməmisən? “Ubornik”i deyirəm danaaa... 

Və sonra kiminsə qarasına deyindi, başa 

düşmədiyimi görüb kirri, tüklü yoğun barmaqlarıyla tüklü 

çənəsinin altını qaşıyaraq:  

- Hal-qəziyyə belədi bala, Minkənddə yayı-qışı poti 

geyən anasına tıxladığım, qotur oğlu qotur bir felşir gədə 

var, gələndə mənə nə içirtdisə samalyotu da 

batırmışam... Öyümüzə gedəndə karrı karva verif ona “iş 

kəsdirəjəm”, dədə qurvan eşidif biləjən... Buna deyən 

gərək, qanajağın olsun dana əə... Girdirmə dərmanı niyə 

içirtmisən maqa? Qoy qayıdım saa göstərəjəm fiktivni 

dərman soxuşdurmağı, pöff... paya soxajam saaa, 

dayan... Əvəjdadıyın ağzına poxu tökəjəm... 

Təzə oborot götürmüşdü, kişini ağcabədili Nazıya 

təhvil verib: 

- Bunu tez tualetə apar, gecikmə, sonra peşman 

olarsan!.. – deyib, götürüldüm.   

Kişi yazıq durduğu yerdə burum-burum burulurdu. 

Görünür təyyarədə oturandada şalvarına nəsə qaçırıb. 

Yazığı iy bürümüşdü. Tez-tez də pxı, pxı... eləyir, işlər 

fırıxdı deyirdi.   

Səhər qəlyanaltıdan sonra, Bryusov komandir 

otdeleniyaları yanına yığdı.  
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Məni ayağa qaldırıb, mühüm bir hərbi tapşırıq 

verirmiş kimi, çox ciddi, rəsmi surətdə dedi: 

- Gedirik “Пионер лагерь”ə, bütün rotanı sənə 

tapşırıram. Tez-tez zəngi vur, rotanı proverka elə. 

Cərgədə hamını bir-bir, adbaad yoxla... 

Onlar maşına doluşub gedən kimi yefreytor İlyası 

çağırıb, Bryusovun tapşırığını başa salaraq, - Vətənin 

namusu olan hər bir əsgərin nə qədər şərəfli yük 

daşıdığını, növbətçiliyi ciddi şəkildə aparmasını ona dönə-

dönə xatırladıb, dənizə gedəcəyimi bildirdim.  

Fövqəladə nəsə baş versə, yaxud axtaran olsa 

Çingizi təcili çimərliyə, həmişəki yerə göndərməsini 

tapşırdım.  

Vəlini də özümlə götürüb Tomagilə get-dim. Tolik 

də, Tolya da oradaydı. Bu Tomadanda ağlım bir şey  

kəsmirdi. O, Tolikə arvadlıq eləyə-eləyə, gecə-gündüz 

Tolya bunlarda nə gəzirdi?  

Xülasə, səhərin paxmelliyindən hələ tam 

ayılmamışdılar. Vəli idman, mən isə mülki paltarlarımı 

geyinib çıxdıq.  

Vəli idman formasından əlavə, başına günlük 

kepka və gözünə qara iri, plastmasdan ucuz bir eynək də 

taxdı.  
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Yaxşıca maskalandı. 

Qara Vəlinin çimərlik paltarı olmadığından eləcə 

idman formasında qumun üstündə oturası oldu. Onsuz da 

əksər  

müsəlmanlar kimi üzməyi bacarmır, öyrənməyi də 

sevmirdi. 

Küləkli olduğundan on dəqiqəyə kimi dənizdə 

üzüb qayıtdım. Vəli dərhal məni uzadıb üstümü qumla 

basdırdı. 

Hava küləkli, su ilıq olsada qum isti idi.  Elə ordaca 

yuxulamışam. Ayılanda su alıb içmək üçün, Vəlini 

Tomagilə pul gətirməyə göndərdim.  

Hardansa fotoqraf gəldi. 

Vəli bədrəng, ucuz idman formasında, mən isə 

çimərlik plavkisində, qoşa və üzü dənizə arxa pozadan 

tək şəklimi çəkdirdim.  

Altı gündən sonra fotoqraf özü, çəkdiyi şəkilləri 

hərbi hissəyə gətirəcək.   

Saat 14:00-a kimi dənizdə üzüb, qumda uzanıb 

dincəldim. Qalyanı və onun otaq rəfiqələrini də gördüm. 

Yanlarında bircə Nadya yoxuydu. Görüşüb xeyli söhbət 
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elədik. Qızlar da suda xeyli üzüb qumda bir-birlərini 

basdırdılar...  

Çimərlikdən qayıdanda Valyagilə dəydik.  

O, evdəydi. 

Görüşüb, hal-əhval tutandan sonra: -  bu gecə 

gözlə, gələcəyəm, - dedim. 

- Yetər səsin gəlsin! – deyib, arsız-arsız ürəkdən 

şaqqanaq çəkdi. 

- Gözləyəcəm, - dedi.  

Şəhadət barmağımı ona tuşlayıb zarafatla: 

- Bax aldatma ha... - dedim.  

Tomagildə əynimizi dəyişib, hərbi hissəyə 

qayıtdıq. Bərk acımışdım. Yenicə hasardan  

keçmişdik ki, Klimenko ilə qabaqlaşdım. O xırda gözlərini 

qıyıb, gülümsəyərək: 

- Yaxşı çimə bildinmi? – soruşdu. 

Daha gizlətməyin mənası yox idi. Onun məni 

satmaq fikri olsaydı, heç duyuq salmazdı... 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Ağcabədili Nazı bildirdi ki, o gələn kişi Mürşüdün 

dopdoğmaca dayısıymış. Kəndlərindəki baməzə feldşer 

onu aldadıb ki, Bakıdan Odessaya birbaşa reys yoxdur. 

Odur ki, əvvəl təyyarəylə  Moskvaya, sonra da 

Moskvadan Odessaya uçub. Qarnı ağrıdığından yollarda 

zillət çəkib... İndi də Mürşüd və Turabxanla gedib qalmaq 

üçün yer axtarmağa. 

Uşaqlar zaqatovka eləyib qurtarmışdılar. Hər bir iş 

öz qaydasında gedirdi. İstirahət günü olduğundan günorta 

yeməyini yeyib, bir az da dincələndən sonra voleybol 

yarışına başladıq.  

Yarışmada mənim və Əsədovun briqadası 

Klimenko və Voronkovun yığma komandasına uduzdu. 

Uduzduğumuza görə yaman hirslənmişdim. Özüm əla 

oynadım, di gəl, voleybol kollektiv oyundur, neyləyim?  

Azərbaycanlıların ruslara uduzmasını isə ürəyim 

heç götürmürdü. Hirsimdən gəlib yatağıma girdim və xeyli 

də yatmışam.  

Axşamtərəfi özümüz voleybol oynadıq. Əsədov - 

Babayev briqadası. 

Bu başqa məsələ!  

Darmadağın etdik onları! Heç bilmədim, yefreytor 

İlyas növbətçiliyi kimə, necə təhvil verib... 
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Rota kinoya gedəndə oturub gündəliyi  

yazmağa başladım. Çoxdan idi kitab da oxumurdum. 

Xeyli atalar sözü, Molla Nəsrəddindən lətifələr, 

tapmacalar, bayatılar və Azərbaycan Folkloru külliyatı 

kitabından nağıllar oxudum.  

Bizim vaqon-kubrikada iki yer boşalmışdı. 

Balacanın yerinə gətirib bərdəli Şükürü yerləşdirdim. 

Növbətçiliyi yeni qəbul edən rus əsgərə tapşırdım ki, gecə 

saat 23:50 dəqiqədə məni oyatsın.  

Növbətçi məni vaxtında oyatdı. İdman formamı 

geyinib, dar pəncərədən zorla çıxıb Valyagilə götürüldüm.  

Valya evdə olmadı.    

İt qızı! 

Qapını bərkdən xeyli döydüm. Yatsaydı hökmən 

oyanardı. Kor-peşman geri qayıdanda xiyabandakı 

oturacaqların birində orta yaşlı bir kişiylə cavan bir qızın 

öpüşdüyünü gördüm.  

Yoğun bir ağacın gövdəsinin qaranlıq kölgəsində 

dayanıb, nəfəsimi belə dərmədən onlara tamaşa eləməyə 

başladım.  
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Kənardan dayanıb öpüşənlərə  baxmaq necə 

ləzzətli olurmuş! Adam özü öpüşəndə heç bu qədər ləzzət 

ala bilmir...  

Əlinə ahu keçmiş, yallı bir şir kimi kişi cavan qızı, 

basıb yeyirdi.  

Allah Valyanın üzünü qara eləsin. Kim bilir indi bu 

geniş, qaranlıq xiyabanda nə poxu yeyir dədəsinin 

ağzıynan... 

Yox, onunla qurtarmalı olacağam! 

Bu Katerina sarı kətan donunda lap mələyi 

xatırladırdı. Onun açıq sinəsi, dolu döşləri... 

Gecə qəzet-jurnalları vərəqləyib, kitablardan 

oxuyandan sonra lazım olanları yaddaşıma həkk elədim: 

- Xəstəliklərin anası çox yeməkdi. 
- Qocalıqdan başqa hər dərdin bir çarəsi var. 
- Yeyin-için, israf etməyin! 
- Zərərli şeydən az yemək, faydalı şeydən 

çox yeməkdən daha yaxşıdı. 
- Müxtəlif göyərti, meyvə və qatıq 

əvəzolunmazdır. 
- Gənc yaşda evlənməlisən, sevib 

evlənənlər ruhən qocalmır... 
- İdman – həyatın bulağıdır. 
- Ertə yatıb, ertə durun. 
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Sultanul Ənbiya yazır: “Bütün xəstəliklərin səbəbi 

– çox yeməkdir. 
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Xəstə Mamed ömrü... 

 

Odessa, 15 may 1972-il ci, I gön. 

 

Bu səhər uşaqların arasında işləri  böldüm: 

Çingiz, Sahib Əkbərov, Mürşüd, Tu-rabxan, 

“podsobnikləri” - Zamarayev və Blaqarazumov. Eldar, 

Elman, Ədalət, Əhliman, “podsobnikləri” - yefreytor İlyas 

və Kulakov. 

Bu qaydada ayırıb hər qrupa bir otaq verdim. 

Altısı bir, o biri altısı da başqa bir otaqda işlədi. 

Vahidlə İlyuxini də rastvornasosun yanına qoydum ki, hər 

iki işləyən qrupu rastvorla təmin etsinlər.  

Hər qrup üçün səksən kvadrat metr plan da 

qoydum. 

İşləri qaydaya salandan sonra, şəhərə getməyi 

planlaşdırdım. Uşaqlardan pul yığdım ki, kimə nə lazımdır 

şəhərdən alıb gətirim. 
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Tahir Ağayevlə çəkdirdiyimiz fotoşəkilləridə 

almağın zamanı idi.   

Bir manat iki qəpiyə bir ədəd çaxır alıb Malışevə 

verdim. O da əvəzində qırx razmer uzunboğaz əsgər 

çəkməsi gətirib mənə verdi.  

Praporşikdən icazə aldım. Yuyub, qurudub, 

ütüləyib, boynuna ağ varatniçok tikdiyim XB formamı və 

təzə sapoqları geyinib, Arkadiya mehmanxanası tərəfdən 

çıxdım. 

Nədənsə Katerinayla yaman görüşmək  

istəyirdim. Amma tərs kimi bu gün növbədə deyildi.  

Yola çıxıb taksi axtaranda bir şəxsi Volqa 

maşınının gəldiyini gördüm. Ümidsiz əl eləsəm də, əclaf 

düz yanıma çatanda əyləci basıb təkərləri cüyüldədərək 

saxladı. Maşın təptəzə idi. Məcbur qalıb oturdum.   

- Deribasovskaya apararsan?  - könülsüz 

soruşanda, heç nə demədən qaz verib maşını sürətlə 

yerindən götürdü. Yolda bu maşına minməyimə çox 

peşiman olmuşdum. Sayğacı yox, bir şeyi yox, düşəndə 

problem yarana bilərdi...    

Yol boyu ürəyimdə hesablayıb götür-qoy elədim: 

“Səksən qəpik verim, yoxsa bir manat?”  
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Düzü bir manat bir az çox idi.  

Əgər taksi olsaydı uzaq başı sayğacı səksən 

qəpik yazardı. Axı bu şəxsi Volqa maşını idi: İçi tərtəmiz, 

radiosu da oxuyurdu. ГАЗ-21 markalı bu minik maşının 

kapotunun üstündə - lap qabaq tərəfdən mərkəzdə 

balaca, ağ nikeldən ceyran heykəli də vardı. Ceyran iki 

qabaq ayaqlarını şahə qaldırıb, elə bil boynu yallı şir 

ağzından canını təzəcə qurtarıb qaçırdı.  

- Çatdıq, bu da Deribasovskaya, – sürücünün səsi 

məni ayıltdı.  

Düşəndə iki daşın arasında qalmışdım: “Səksən 

qəpik, ya bir manat?”  

Bir manatı uzatsaydım, iyirmi qəpik qaytarmaya 

bilərdi. Amma artıq iş-işdən keçmişdi. Gərək maşına 

oturanda soruşaydım.  

Özümü toparlayıb ümidsiz halda soruşdum: 

- Neçə ödəməliyəm?  

Sürücü, saçları çallaşmış belarus kişi idi. Yolda 

demişdi ki, Minskdən bura təzə köçüblər.  

- Heç nə lazım deyil, əsgərsən, əsgər Vətənin 

vicdanıdır! - bu sözləri ürək açıqlığıyla deyib, sürüb 

uzaqlaşdı. 
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Nə yaxşı oldu!  

Mən də gic-gic iyirmi qəpiyin dərdini çəkirdim. Biz 

əsgərlər ana Vətənin kişiləri... Vətənin vicdanıyıq!  

Nə pul? 

...Tahir və ağcabədili Nazıyla çəkdirdiyim şəkilləri 

aldım. Əla çıxmışdı. Gərək Tahirə də göndərəm.  

Qəflətən hardansa Katerina yadıma düşdü və o 

saat da Valya gözlərimdə qara qəpiyə çevrildi... 

Sürücünün götürmədiyi pula adını unutduğum 

ucuz bir kafedə ağ süfrə çaxırı alıb, püre və kotletlə o ki, 

var yeyib-içdim. 

Axşam hərbi hissəyə qayıdanda kefim kök idi...  

Uşaqların gördüyü işi ölçüb-biçdim. Yüz altmış 

yeddi kvadrat metr oldu.  

Plan dolmuşdu!  

Dedilər, dayısı gəlib Mürşüdü özüylə uvolneniyaya 

aparıb. Bu gün uğurlu alındı. Hələ bir nəfər əskiklə 

işləyiblər...  

Fotoşəkildən birini Nazıya verdim, baxıb çox 

sevindi. 
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Şəkli verəndə soruşdum: 

- Sənə pul göndərəni tapa bilmədin? 

- Yox əəə, kimdisə tapa bilmiyəm. Biy gün Allah 

özü açacaq... 

- Pırtlaşıq saçlı, bakenbordlu qarilla meymununa 

oxşar Mürşüdün dayısından nə xəbər var? – soruşdum.  

- Əə, o bicin biyiymiş. Yalandan deyib ki, feldşiy 

onu alladıb, o da guya səhv salıb Moskvaya uçub. Sən 

demə sovxozun feymasında yaxşı mal-heyvan saxlayıb 

çobanlıq elədiyinə, saxtakaylıqla həy inəkdən ildə iki 

buzov, dana aldığına göyə, biy qyup  azəybaycanlı 

Sosialist əmək qəhyəmanıyla xalq təsəyyüfatı səygisində 

iştiyak edib, oydan da buya gəlibmiş...  

- ВДНХ –da olub? 

- Nə biyim əə... 

Burnundan su axa-axa, пионер-лагерь-dən geri 

qaytarılan xəstə Mamed üst-üstə cüt-cüt, bir-birindən aralı 

dörd kubikin üstünə bir taxta - guya eşşək sürür, taxtanın 

üstünədə palan əvəzi köhnə yastıq qoyub:  

- Toqquş, toqquş, toşş...toşş... hooşş...hooşş... - 

deyirdi.  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Aradabir guya eşşəkdən düşüb, boynu yallı, qısa 

quyruqlu kəhər ata minir: 

- Dəəəh, dəh, dəhh... boynu yallı qısa quyruq 

kəhər atım, – deyib, bu oyundan sonsuz ehtirasla ləzzət 

alırdı. 

Ona baxıb xeyli gülüşdük.  

Allah dərgahına şükür!  

Yazıq neyləsin axı? İçki içmir, şəhərə  

çıxmır, kitab oxumur, rusca hırnan-zırı qanmır, musiqidən 

baş açmır, düzəməlli yazıb pozmur, oxuya bilmir, siqaret 

çəkmir, rəqs eləməyə də qız kimi utanır...  

Kənddə, məktəb atributlarından sayılan – “məktəb 

zəngi” olmadığından heç vaxt çalınmayan, qaya və çay 

daşlarından hörülmüş birmərtəbəli yeddiillik orta məktəb 

oxumuşdu. O məktəbdə rus dili müəllimi rus dilində, ingilis 

dili müəllimi ingilis dilində danışa bilmir, fizika, cəbr, 

həndəsə müəllimləri üzünə kitab oxumağı bacarmırdı. 

Traktorist “Bədən tərbiyəsi” dərsi keçərdi...  

Altı yaşlı uşaq da, on beş yaşlıda eyni sinifdə 

oxuyardı o məktəblərdə... 

İlk və son zəngi çalınmayan məktəb! 
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Tənəffüsə çağıran, dərsdən bezmiş kütbeyin 

şagirdlərin nicat qoxulu məktəb zəngi! 

Bəs bu adam öz enerjisini canından necə çıxartsın 

? 

Onun üçün bu toqquş, toqquş, dəh-dəh demək 

behişt istirahəti kimi bir şeydi! 

Dağlarda şimşəyin çaxması, göy gurultusu, ildırım 

vurması, xəstə Mamed üçün elə musiqi sehrinə düşmək 

kimi bir şeydi...  

Mamedin möcüzəsi, faciəsi hələ bununla 

qurtarmırdı. Onun ən böyük qüsuru sərt dağlıq yerlərdə 

doğulub yaşamasına baxmayaraq, o yerlərin adamlarına 

xas olan sağlam can, sağlam bədən quruluşunun da bu 

yazıqda olmamasıydı...  

Valideyinlərinin ya özünün günahı nəydisə, Tanrı 

sağlamlığıda bu biçarədən əsirgəmişdi.  

Bioloji genindən belə qismən məhrum, doğuşu 

anasının həyatı bahasına baş verdiyindən, ana südü 

sormayan, ana sözünün sehrini yaşamayan, şəhdini 

dadmayan bu zəif məxluq, əqli inkişafdanda geri 

qalmışdı.  

Sistematik olaraq xəstələnirdi. Bir sözlə ölüm-

zülüm xəstə canını girləyirdi. 
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Bu da bir ömürüydü... 

Mayıf ömrü! 

Bu dünyada yeganə yaşamaq ümidi, qarşısına 

qoyduğu məqsəd, əcdadlarının nəsil artırmaq mirasına 

əməl edib, heç olmasa dünyaya gəlmişkən, oğul-uşaq 

sahibi olmaqdı.  

Onu da hələ bacaracaqdımı, sağlamlığı buna 

imkan verəcəkdimi?  

Bir gün bu iş müvəffəqiyyətlə baş tutarsa, oda 

özünü dünyanın xoşbəxti hesab etməyə haqq 

qazanacaqdı. 

Min şükür! – deyəcəkdi. 

Onlar da zibili dərə aşağı atardılar! Onların da 

kəndində fotoaparat, ruslar demiş -  легkовой maşın, işıq 

və rabitə dirəyi, təbii qaz xətti yoxuydu. Tufli, qalstuk, 

kostyum görməmişdilər...   

...Nazı şəkildə çox gözəl düşdüyünü görüb, bir 

qədər qürrələndi. Mən təkrar şəklə baxanda fikirləşdim ki, 

mülki vaxtlarda bu Nazının yerində həmişə dostumuz 

Aydın dayanardı. İndi o, yolunu azıb. Get-gedə bu 

ağcabədili Nazı real həyatdada Aydını sıxışdırıb  

aramızdan çıxaracaq...  
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Axşam Bryusovun kabinetində komandir-lərlə iclas 

keçirildi. Bryusov çox ədəb-ərkanla danışır, öyüd-

nəsihətlər verir, özünü əsl sovet zabiti kimi nümunəvi, 

ədəbli aparırdı. Məni ayağa qaldırıb dedi:  

- O vaxtlar, - Pervomayskidə olanda podpolkovnik 

Qasanov sizi tərifləyirdi ki, Babayevin briqadası yaxşı 

suvaqçılar briqadası olacaq. Düzü mən inanmırdım. 

Amma indi görürəm ki, Qasanov dediklərində yaynmayıb. 

Bu gün yüz yetmiş kvadrat metrə yaxın suvaq 

vurmusunuz. Suvağın keyfiyyətinədə özüm baxmışam, 

söz yoxdu.  

Yadındadı, o vaxt mən də sənə qoşulub Slivinə 

yalvarırdıq ki, sizin naryadı yaxşı bağlasın. O əclaf əyri 

yerlərin çox olduğunu bəhanə gətirərək, daş atıb başını 

tuturdu. Ancaq indi...  

Görəsən Bryusovun belə nostalji hisslərlə yaxın-

uzaq keçmişi xatırlaması və özüdə belə kövrəkliklə dilinə 

gətirməsi nə ilə bağlıydı?  

Görəsən elədiyi havadarlığın arxasında, bu 

canfəşanlığın kökündə nə dayanırdı? 

Söz yox, bunun siyasi bir əsası olmalıydı. Siyasi 

əsas da maddiyatla bağlıydı.  
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O bilirdi, may ayının ötən on beş günündə yanıma 

Azərbaycandan xeyli qohum-əqrəbam gəlib. Güman 

edirdi ki, mütləq ciblərim dolu olmalıydı.  

Odur ki, cibinə girəcək pullardan aldığı  

ilham, artıq onu ağ palanla palanlayıb minmişdi. 

Bir neçə gün də keçsə, onun bu məlhəm 

danışığının gerçək səbəbi onsuz da açılacaq, hər şey faş 

olacaqdı. 

Dərindən bir köks ötürüb, xeyli yüngülləşdim. 

Xasiyyəti xilafına bu qədər dəyişməsi Bryusovun 

hiyləgərliyinin bariz nümunəsiydi. 

Nədənsə, heç vaxt özümü olduğumdan başqa cür 

göstərə bilmirdim. Elə bilərdim həqarət etmişəm.  

O isə bunu, çox böyük məharətlə yerinə yetirirdi. 

Hərdən onun işım-işım işıldayan gözlərindən də 

hiyləgərlik yağırdı. Belə vaxtlarda o, dönə-dönə məndən 

pul istəmişdi...  

İclasın müvəffəqiyyətlə bitməsi məni 

ürəkləndirdiyindən, ərazidən çıxıb şəhərə getməyi qərara 

aldım.  

Fotoatelyedən Rafiqlə Əmiraslanın mənsiz, qoşa 

çəkdirdikləri rəngli şəkillərini də almalıydım. Düzdür, 
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yazılan qəbzdə şəklin sabah hazır olacağı göstərilirdi. 

Ancaq nədənsə öz-özümə: “hazır olmuş olar, onsuz da 

axşamdır, səhərə nə qalıb?” – deyib, getdim. 

Fotoatelye bağlı oldu. 

Sən demə bu gün onların istirahət günüymüş. Kor-

peşman geri qayıtmaq istəyəndə yadıma düşdü ki, axı 

uşaqlara xırda-xuruş ayın-oyunlar almalıyam. Odur ki, 

qorxa-qorxa da olsa “Bоенное  училища” tərəfə getdim. 

Hərbi məktəbin Voentorq mağazasından  

uşaqlara zərf, özü püskürdən odekalon, krem, maz, 

paltar, diş və sapoq şotkaları, diş məcunu, dəftər, qələm, 

lezva... bu kimi xırdavatlarla yanaşı Əhlimana ucuz idman 

forması və kürdlərin “Спортсмен” əvəzinə sparsimen 

adlandırdığı idman ayaqqabısı da aldım. Ketlər ağ 

rəngdə, çox yüngül və modeli də yaxşıydı.  

Artıq hərbi hissəyə qayıtmalıydım, ancaq bir az 

veyillənmək də istəyirdim. Bir qədər də qorxa-qorxa 

gəzib, Volqa taksisi görənə kimi hərləndim.   

Hava elə azad, elə rahat, elə mülayim, elə sakit, 

elə sərin, gül-çiçək qoxulu... 

Şəhərdə isə millət necə sıx idi! 

İnsanlar elə bəxtəvər, elə qayğısız görünürdülər... 
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Amma hava ətirli, əsrarəngiz... şəhər gözəl... 

azadlıq nə qədər şirin olsada qayıtmaq lazım idi. 

Taksidən düşüb ərazimizə girəndə Turabxanla 

qarşılaşdım.  

- Hər şey öz qaydasındadır, axtaran, şübhələnən 

olmayıb, - bildirdi.  

Aldığım ayın-oyunu vaqona gətirib uşaqların 

arasında böldüm. Əhliman idman formasını geyinib 

qarşımda dayananda, onun yumru sifətinə, badamı 

gözlərinə, arıq canına, tükü hələ çıxmayan bığ yerinə 

baxıb dedim: 

- Nə yaman dəyişdin!  

Burnu çirkli quzu da buynuzu burma qoç olarmış. 

İndi gecələr sərbəst samovolkaya gedə  

bilərsən.  

Əsgərliyi bitirəndə kəndə bu geyimdə girsən qızlar 

küyə düşəcək. Hər biri dəvə belindəki kəcavədə özünü 

sizə gəlin köçən bəxtəvər sanacaq. İlham pərisi o 

gündən, onları da ağ palanla palanlayıb minəcək...  

Əhliman tez əynindən paltarı soyunub, arıq çöp 

kimi barmaqlarıyla üstünə qonan toz zərrəciklərini 

çırtmalayıb, çemodanında yerbəyer elədi.  
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Həmyerlim Şükürədə zərf, qələm, dəftər 

bağışladım. 

Hamıya quyruq bulamağı artıq özünə peşə eləmiş 

yefreytor İlyasa da diş məcunuyla diş şotkası hədiyyə 

elədim. Əclaf il yarımdı dişlərini yumurdu... 

Bu gecə heç yana getmək həvəsim qalmadı. 

Şəhərdə çox gəzdiyimdən həddindən artıq yorulmuşdum. 

Yerimə girib uzandım.  

Radioda məşhur bəstəkarlardan hansınınsa 

fortopiano üçün bəsdələdiyi bir əsəri səslənirdi. Mənim 

musiqi təhsilim olmadığına görə bunları bir-birindən ayırd 

edə bilmirdim.  

Amma Nobel mükafatı laureatı məşhur yazıçı 

Haynrix Böllün bir kəlamı daim hafizəmdə yaşayırdı. O, 

yazmışdı: 

“Motsart ilahidir, Bethoven misilsizdir, Qluk 

təkrarsızdır, Bax nəhəngdir, ancaq Şubertlə, Şopen 

dünyəvidir.”  

Musiqiyə qulaq asa-asa, bu sözləri pıçıldaya-

pıçıldaya yuxuya getmişəm...     
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İpatdı oynayan qız və  
nostalgiya qoxulu tarixi gön 

 
 

            Odessa, 16 may 1972-ci il, II gön 
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Bu gün, 16may - tarixi günlərdən birini 

yaşamalıydım. 

Doğulduğum tarix kimi, bağçaya, orta məktəbə 

qədəm qoyduğum, qurtardığım, ali məktəbə daxil 

olduğum, hərbi xidmətə gəldiyim, Komsomoluma 

vurulduğum və bir çox başqa tarixlər kimi, bu gün də 

iyirmi illik ömrümdə, tarixə düşmüş bir gün kimi ölənə 

qədər mənimlə yaşayacaqdı. 

Bəli! 

Cəmi altı il əvvəl... 1966-cı ilin bu günkü günü 

Xuramana vurulmuşdum. 

Ya Rəbbim! 

Onda o necə məsum, necə sehrli, necə ilahi idi! 

Ağ ya qıpqırmızı qönçə qızılgül, yaşıl yarpaqla necə 

möhtəşəm görünürsə, o gün o da eləydi!  

Onun şagird formasından, kiçik topa hörüklü 

saçlarından, bir əli mürəkkəbli, bir əli çantalı ilahi məktəbli 

vücudundan... ruhundan, varlığından həya, ismət, 

fədakarlıq... o an, cəfa çəkmiş kimi görünən badamı 

gözlərindən  
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abineysan kimi məhəbbət yağırdı.  

Bu qız artıq ipatdı oynayan, şıltaqlıqla kiçik 

hörüklərini yellədə-yellədə acığı gələnlərə dilini çıxaran 

Xuraman da deyildi! 

Həmişə boynuna qan kimi qıpqırmızı qalstuk 

bağlayan, şirin diliylə dərslərini üyüdüb tökən, beş 

almayınca rahatlaşmayan o dəcəl qız da deyildi. 

Həmin gün o, oyanmışdı! 

O gün hava da ətir saçırdı. Həmən gün şagirdlər 

həyət bacalarından açmış yasəmənləri qoparıb 

çantalarına doldurduğundan sinfimizi, məktəbimizin 

dəhlizlərini yasəmən ətri bürümüşdü!  

O gün dünya bambaşqa idi!  

O gün, Motsartın ilahi, Bethovenin misilsiz, Qlukun 

təkrarsız musiqisini yaratdığı an idi! 

Sanki o gün Şopenlə, Şubert sağanaqsız 

eynəklərində öz dünyəvi əsərlərini yaradırdılar. 

O gün on dörd yaşımın içindəydim.  

Ürəyimi kəskin gül ətri kimi, odlu bir baxış vurub 

yandırdı!  

O gün düz iki günüydü... ümidsizliyə qapılmışdım.  
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Ancaq əzablarım, iztirablarım artıq arxada 

qalmışdı!  

Birdən-birə ikonaların qarşısında yanan qəndillər 

kimi sakitləşmişdim.  

Xoşbəxtliyin laylasındaydım!  

Sanki dünən olmuşdu! 

O gün...gözlərin də pıçıldayırdı... 

Əzizim, altı il ötsə belə, hələ də... o gün  dediyin 

sözlərin röyasındayam!  

Eh... Hələ o gündən bir neçə il sonra... kupeli 

vaqonun alt iki yatağında baş verənlər!   

 Əzizim, sən nə qədər dəyişmişdin o gecə!  

Qatar təkərlərinin yeknəsəq taqqıltısı bu an da 

qulaqlarımda səsləndi...  

Mənə indi də, elə gəlir ki... nostalgiya sözünü 

qatar taqqıltılarını eşidəndən sonra tapıblar. 

O gecənin qaranlığında, səma və sonsuz 

düzənliklər də... sənin və mənim kimi iki aləm olmuşdu.  
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O gecə   bizim ruhumuz belə fərqliydi! Vicdanımın 

səsi son dəfə qatar təkərlərinin yeknəsəq taqqıltılarına 

qarışıb sənə qulaq asmağa səsləyirdi.  

Və mən o gecə son ümidə əl atdım!  

Böyük eşqimizin son saatlarının yaxınlaşmasını 

dərk etmədən, düşüncələrimə hakim olmaqla, olanların 

mahiyyətini sənin və özümün tamam dərk etməsi üçün, 

fikirlərimi ifadə etmək cəhdiylə dəhlizdən kupeyə qayıdıb, 

qapını ümidlə açaraq içəri girmişdim...  

Salam vermək istəyirdim! 

Absurd olsada, səninlə dünya görüşümdə baş 

verən təbəddülatların nəticəsi olaraq, keçmişimizin faciəvi 

xülyaya adlamaması naminə bu addımı atdım.  

Mirbəşirli Sərvərin böyük qardaşı – dostum Azər 

Məmmədov bu gün də düşəndə  

mənə irad tutur: 

 “Gərək salam verəydin!” 

Və o an yumşaq kupedə gördüklərimə necə 

şaşırdım! 

Sən neyləmişdin əzizim! 
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Mənə qarşı  bu qədər sədd-sərhəd tanımayan 

biganəlik, ögeylik səndə hardan qaynaqlanmışdı?! 

Axı dünyada, o gecədən  əvvəl, cəmi üç il, üç ay 

birlikdə yaşanan ömrümüzdə səndən və məndən başqa 

məxluq yoxuydu!? 

O vaxtlar sən uşaq olsanda, birlikdə yaşadığımız 

qatardakı o məşum gecəkindən daha təmkinli idin... fikirli 

baxışlarındanda həya, ismət, tərbiyə yağardı!  

Bizi yaradana and olsun... taleyin bu acı hökmünə, 

heç tanrının özü də məni inandıra bilməzdi! 

O gecə... gözlərimdə zavallı bir qıza çevrilməyin 

məni necə yandırdı! 

Sənə salam verəydim? 

Təkəbbür səni məhv etdi əzizim! 

O gecə kupedə elə paltarlı, ayaqqabılı, yatağımı 

belə açmadan, dəri döşəkli taxtanın üstündə böyrü üstdə 

uzanıb üzümü arakəsməyə çevirərək, ilbiz kimi qabıma 

yığışdım.  

Molyusk kimi soyumuşdum! 

Hansı ki, bürküdən qarabəxt Bakı-Ağdam 

qatarında üstüaçıq  belə yatmaq olmurdu.  
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O gecə buzlamış baxışlarımdan, baş verənlərə 

şaxtayla, ayazla qar yağsa da, gözlərimdən ağır-ağır 

duzlu, isti yaş axır...  

sonuncu dəfə, birgə oxuduğumuz məktəbdə baş verənləri 

xatırlayırdım...  

İpatdı oynayan qız!  

Eh... hələ sənə vurulduğum o müqəddəs  

gündən cəmi bircə gün əvvəl, Qarasuyun kənarına 

getmişdim. 

Yeri gəlmişkən əzizim... ora indi yeni ad da 

qoymuşam: “Qara dərya!”  

O gün Qara dəryada o qara, lilli suda bitən, ötən 

illərdən qaldığından mis rənginə çalan sapsarı qamışların 

başına qonan rəngli quşlaq necə bəxtəvərdi!  

O gün Qarasuya hardansa bir cüt, ağ-qara rəngli 

qağayı da uçub gəlmişdi. 

Buralarda belə quşlar yaşamazdı. Bəlkə Xəzərdən 

tutub gətirib, indi də xiffət çəkdiklərini görüb açıb 

buraxıblar? – düşündüm.  

Bəlkə elə qağayı cildində iki məleykədir? Sahibi – 

kamal göndərib? Ya bəlkə o sarı qamışların üstünə qonan 

rəngli quşlardan hansısa “ Kimyagər quşu”dur? 
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Yumurtlayanda gözlərin yuman, ürəyini kim yesə hər gün 

pul tapan, başını kim yesə padşah olan quş... 

 Elə bil bu  canlılar da bilirmiş ki, mən  kədərlə, 

qüssəylə əlbəyaxayam, tək-tənha bu Qarasuyun 

kənarında hərlənirəm. Nədənsə o gün, - indidə mənə 

maraqlıydı niyə məhz o gün? – Qarasuyun, Qara 

dəryanın bu lilli suyundan dünya gözəli olan balıq qızın da 

çıxacağına ümid edirdim!  

Öz dərd sərimi bu rəngli ala-bəzək, adlarını belə 

bilmədiyim quşlara, ağ və qara rəngli  qağayılara, ötən 

ildən qalıb qızılı rəng almış qamışlara, məni görən kimi 

cəld özünü taxıllığa soxan tikanlı boz kirpiyə, çanağından 

gizlincə boylanıb bayırı dinşəyən, dünyadan xəbərsiz 

tısbağaya, atlaz rəngli kəpənəklərə danışıb bölüşürdüm.  

Qarasuyun o biri tayında nədənsə sürüdən ayrı 

düşmüş əmlik bir quzu elə mələyirdi, elə bil indicə dil açıb 

yalvaracaqdı.  

Quzu mələməyini eşidən kaftarlamış süləngi 

köpəklər, hürməyi lap çoxdan unudub yadırğasalar belə, 

soy-köklərindən gələn instintiqlə əcdadlarını yada 

salaraq, yerlərindən belə qalxmadan könülsüz-könülsüz 

başlarını havaya qaldırıb özlərinə yad heysiz səslə, 

candərdi bir-iki ağız növbəylə hürüb sonra ulaşdılar da...  



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Sən o gecə - bərri-biyabanla şütüyən çox 

sevdiyim, elegiya qoxulu, nostalji hissləri cücərdib 

çırtladan qatar taqqıltılarının əsrarəngiz mahnısında 

ürəyimi sındırdın...  

Qızıl qapaq dişli, - yeri gəlmişkən o dişlər sənə 

çox yaraşırdı... təkəbbürdən yoğrulmuş, bəşəri 

məhəbbətlə sevdiyim Xuramanım mənim! 

Arfanın simləri kimi ürəyim tir-tir əsdi, o gecə.  

Ancaq bu da faktdı - hər ikimiz böyük bir 

təbəddülat keçirdik...  

Üç il, üç ay yaşadığımız o ilahi məhəbbətin 

xatirəsini hər ikimiz ürəyi lal, səssiz-səmirsiz, kəlmə belə 

kəsmədən yaşadıq.  

Susduq o gecə.   

Lal çeşmə kimi, pıçıldadıq içimizdə... 

Eyy... müqəddəs sükut! 

İç kükrəyəndə sən doğulurmuşsan! Oxuduğun tibb 

institutunun 74 nömrəli qrupun dərs cədvəli həmişə 

cibimdə olardı.. 

Mən səni dəlicəsinə sevirdim! 
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Heç olmasa o gecə bədirlənmiş ay pəncərədən 

sənin qulağına nəsə pıçıldamadı?  

Ayıbdı... demədi? Sən o gecəki  ulduzsuz səmada 

təlatüm hiss eləmədin?  

O məşum gecə, yanaqlarımdan axan  isti, duzlu 

göz yaşları, ürəyimdən yuyub səni əbədi aparacaqdı axı, 

əzizim...  

Artıq kupe məni kiçildir, sıxır, əzilirdim... 

O gecə Qarasu, mənim üçün kədərli göl əfsanəsini 

yaratdı... özlüyümdə ora hələ heç kəsin bilmədiyi yeni ad 

da qoymuşdum... 

Quşatanla sərçə vurmaq röyam dağıldı o gecə...  

Sevən sevdiyinin qismətini bölməli, bölüşməli 

olduğu halda sən, bölmədin! 

İsti, bürkülü yay gecəsi olsa da, əbədi sığınacaq 

yerin olan ürəyimdən sürünüb keçən bir topa dumanda 

itib batdın, əzizim!  

Sən mənim yeniyetməlik qürurumla oynadın! 

Belə olmazdı! 
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Artıq bizim o böyük məhəbbət dastanımız 

göylərdən, buludlardan enib Qarasuyun lilli gölündə 

bataqlığa çevrilmişdi, əzizim! 

Üzərində bataqlıq cücüləri işıldayırdı. O ülvi,  

müqəddəs, səcdə olunmalı eşqimizi təkəbbürünlə 

yararsız bir bataqlığa çevirdin!  

Zülmət gecədə ay işığı keçə bilməyən qaranlıq, 

sıldırım qayalı uçurumlardan sənin eşqinə uçub keçə 

biləcəyimə inandığım halda... bu nə sonluq idi, əzizim?  

16 may 1966-cı il... sən özün məni seç-miş, 

sevmiş, qəlbimi ovlamış, ürəyimə yiyələn-mişdin axı... 

Üç il, üç ay sonra isə yenə ayın on altısı, bu dəfə 

16 avqust 1969-cu il... anamın təkidi və sənin ananın 

utanıb həya eləmədən açıqca üzümə dediyi sözlərdən 

sonra qollarım boşalıb yanıma düşmüşdü.  

Amma, üç il, üç ay olmazın iztirabını, əzab-

əziyyətlərini də çəkmişdim! 

O gecə yumşaq kupeli vaqonda keçirdiyimiz ilk və 

son gecəni isə tanrı səni ürəyimdən silmək üçün, sənin 

daxili aləminə bələd olmaq üçün mənə qismət eləmişdi.  

Və o gecə səmadakı bədirlənmiş ay sənə  

niyə pıçıldamadı, belə olmaz!? 
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Çünki biz ayrı-ayrı adamlar olmuşduq. Sən 

valideyinlərinin dərk elədiyi ailə fəlsəfəsinin qulu 

olmuşdun! Siz vəzifəli adamlarla qohum olmağı saf 

məhəbbətdən üstün tutdunuz! 

O gecə ədəbli davranışın taleyimizi həll 

etməzdimi? 

Sən məni təndirə salıb çırtaçırtla yandırır, hərdən 

də üstümə quru çır-çırpı atırdın artıq... 

Kimə nə oldu? 

Məni o böyük Tanrı bu nakam məhəbbətin lal 

sükutundan cəmi iki ay, on  

doqquz gün sonra, 5 noyabr 1969-cu il tarixində, gələcək 

ömür-gün yoldaşım olacaq biriylə qarşılaşdırdı. 

Günahsız olduğumdan, Tanrı məni bu cəhənnəm 

əzabından çox tez qurtardı. 

Anan Sərəngülün ar eləyib, utanmadan dik üzümə 

baxa-baxa dediyi sözlər hələ də qulaqlarımda səslənir...    

Əzizim, yadındadır... bir gün evinizdən çıxıb, 

ananla harasa gedirdiniz. O gün mən də şəhərə gedirdim 

və elə olmuşdu ki, qapınıza çathaçatda təsadüfən siz 

evinizdən çıxdınız və mən özümü  itirib, matım-qutum 

qurumuş vəziy-yətdə arxanızca getməli olmuşdum.  
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Onda biz orta məktəbi bitirmişdik. İnstitutda 

oxuyurduq. Hər ikimiz Bakıda yaşayır və Novruz 

bayramıyla əlaqədar doğma ocağımıza, isti yurd-

yuvamıza - Bərdəmizə gəlmişdik.  

Bu xoş təsadüfdən ürəyim çırpınır, az qalırdı 

sinəmdən çölə çıxsın. Qarşımda sən gedirdin əzizim, sən! 

Sən mənim üçün mifik bir varlıq idin! 

İçimin çulğalandığı bir vaxt idi. 

Gün günortadan keçmişdi. Elə bil səni görmək 

arzum yuxuda gerçəkləşmişdi. Sanki yuxuydu!  

Xəyallarda xiffətini çəkirdim. İndi səninlə gerçək 

həyatda olmağıma inanmırdım.  

Yol boyu sıralanmış cavan xan çinarları-nın 

budaqlarından, enli yarpaqları arasından müxtəlif quşların 

nəğmə dolu cikkiltisi havaya  

 

ucalırdı. 

Xeyli vaxt idi ki, səni belə yaxından görə bilmirdim. 

Xəyallarımda, - göy səmanın ənginlik-lərindən, 

dumandan-çəndən, pəmbə buludlar-dan, meşədəki 

ağaclardan, pıqqapıqla axan çeşmə bulaqlardan, 
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çiçəkdən, güldən, dağdan, daşdan səni hey soruşardım, 

heç biri də yerini deməzdi...  

Bakıda, yüngül geyimdə, başaçıq, xəzri küləyinin 

şapalağı altında səni çox gözləyərdim.  

Son vaxtlar heç əvvəlki Xuramana bənzəmirdin! 

Biz orta məktəbdə oxuyanda sən bambaşqa idin. 

İndi hərəkətlərindən soyuqluq, qeyri-müəyyənlik duyulur, 

buna bir ad verə bilmirdim. Sənin bu buz soyuqluğunun 

nədən yarandığını qavramır, elə hey çək-çevir edir, bir 

nəticə hasil edə bilmirdim. 

Içimdə isə məhəbbət kükrəyirdi!   

Sədd-sərhəd tanımayan sevgimə, yad olan nə 

vardısa, gözlərim görməz, qulaqlarım eşitməzdi. 

Qarşıdan arabir tanışlarımız gələr və hörmətlə 

yanımızdan keçərdilər.  

Küçəmizin kişiləri sizin yanınızdan başıaşağı  

ötəndən sonra mənə çatanda salam verərdi. 

Qadınlar isə sizə salam verər, mənim yanımdan 

sakitcə, amma çox hörmətlə keçərdilər. 

Əzizim, bu bizim tozlu-torpaqlı Şərq küçəmizin 

adəti, ədəbi, əxlaqı idi! 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Böyük-kiçiyə hörmət, izzət, abır-həya bizim 

küçəmizin ən böyük fəzilətiydi. 

 Qadınlar hörmət əlaməti olaraq kişilərin yanında 

ucadan danışmazdılar.   

Bərdədən görünən dünya beləydi! 

Sən ananın qoluna girmişdin. 

Aram addımlarla üzüyuxarı bazar istiqamətinə 

gedirdiniz. Mən sizdən on beş-iyirmi addım arxadaydım. 

Zaman sanki dayanmışdı, necə sakitlik idi!  

Bu yol kaş qurtarmayaydı.  

Yolboyu nəsibimi yüngülləşdirəcək yeganə söz 

tapa bildim və bu an tanrıdan bir umacağım oldu: “Nakam 

sevgililərin arzusu barı yuxuda gerçəkləşə!” 

Baş tuta biləcək amma müxtəlif səbəblərdən 

alınmayan kədərli sevginin qəhrini yaşayırdım. Bu hissləri 

nədən keçirirdim? Axı biz bir-birimizi qarşılıqlı sevirdik! 

Hər ikimiz də ali məktəbə daxil olmuşduq. Bəs nədən 

yarandı aramızda bu buz soyuqluq?    

Orta məktəbdə oxuyan vaxtlarımız olsay-dı, siz 

addımlarınızı yavaşıdar, mənim sizə çatmağımı, salam 

verməyimi gözləyərdiniz. Və bu salam da mənim üçün 

dünyada ən böyük bəxtəvərlik olardı. Yanınızdan sakitcə 
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ötüb-keçər, hara gedəcəyimi  belə kəsdirməz, özümü 

hara gəldi salardım. 

Təki siz salam verəydiniz!  

...Elə bu vaxt anan səndən aralandı, sən  

arxaya çevrilmədin də... 

İlahi! Nə baş verirdi?  

Anan torpağı ovulub tökülmüş hasarın dibində 

dayandı və mən yuxulu adamlar kimi hələ nə baş verdiyini 

dərk eləməyə macal tapmamışdım.  

Anan dayanmış, sən isə çox aram ad-dımlarınla 

getməyində davam edirdin.  

Birdən sanki ox yayından çıxdı! 

Müəmmalı bir vahimə məni bürüdü. Nə baş 

verdiyini anlamamış: 

- Niyə bizi güdürsən? Nə istəyirsən? Hamama 

gedirik... bizimlə hamama gedəcək-sən?.. Belimizi 

kisələyəcəksən?.. 

İlahi, bu qadın dəli olmuşdu, nədi!?  

Bu nələr danışırdı? 
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- Pusma bizi... 

Sanki göy gurultusunun qorxunc vahiməsi məni 

bürümüşdü. Özümə gəlməmiş, deyilənləri sona qədər 

qavramamış, təhlükə sovuşub getməmiş, necə oldusa 

dönüb geri çevrildim.  

Nitqim qurumuş, nəfəsim təngimiş, özü-mü 

itirmişdim.  

Susdum! 

Və çox ehmallıca dönüb geri qayıtmağıma 

sevindim də! Yaxşı ki, küçədə bizi görən olmadı! 

Yəqin bu an gözlərimdə dərhal qocalıb qoca 

qarıya oxşayan, qızıl dişli qadın özü belə məqam 

seçmişdi...  

Böyük məhəbbətimin ilk zəlzələsi artıq baş 

vermişdi! Zəlzələnin episentri yaxınlıqda olduğundan 

dağıdıcı dalğalar iz qoymadan keçə bilməzdi!   

Astagəl qadında, abırlı Şərq küçəmizə 

yaraşmayan bu hərəkət hardan qaynaqlanmış-dı? 

Dilim ağzımda qurumuş, nəbzim damağımda 

vururdu! 

Çox ağır sözlər  eşitmişdim! 
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Bu sözləri heç kim mənə deyə bilməzdi.  

Heç kimin cürəti buna çatmazdı...  

Bəs illər uzunu çəkdiyim iztirabların mükafatı 

beləmi olmalıydı?   

Məhəbbətimizin ilk dağıdıcı tufanı qopmuşdu! 

Məhəbbətli günlər yaz küləyi kimi azad olduğumuz 

orta məktəbdə qalmışdı. İndi üstümə axan selləri tərsinə 

üzüb keçməliydim!  

Füsünkar və hörmətli xanım hesab elədi-yim, 

gələcək həşəmətli qaynanam olacaq bu bəstəboy 

qadında nələr varmış! 

Heç utanmadı! 

Görəsən mən, bu rüsvayçı hərəkətə, nalayiq 

sözlərə layiq neyləmişdim ki?  

Özümdən asılı olmayaraq çönüb arxaya baxdım: 

onlar yenə qol-qola... mehriban, heç nə olmamış kimi 

ana-bala qoşa addımlayırdı... 

Bu faciə idi! 

Küçəmizin son yüz ilinin gerçək faciəsi! 
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Həm mənim, həm də sevdiyim qızın faciəsi. O 

vaxt o mənim Məkkəm, Mədinəm, sitayiş yerim, bütüm idi! 

Bəs niyə anasını saxlamadı? 

Xəyanət qara örtüyünü üstümə çəkibmiş, niyə 

duyuq düşməmişəm?  

Yox, mən hiss edirdim ki, o məndən son vaxtlar 

qaçır, baxışları belə buz kimi soyuq olurdu...  

Amma, deməli mən bu soyuqluğu onun dərslərinin 

ağırlığı ilə əlaqələndirib, özümü aldadaraq 

sakitləşdirmişəm... 

İlk güllə atıldı mənə!  

Özüdə necə!  

Bu güllə yaxın məsafədən açıldı və ürəyimi 

param-parça elədi! 

Heç bu atılan güllənin yeri sağalmamış, Sərəngül 

xala anamın yanına gəlib: “oğlun qızımı oxumağa 

qoymur...” və bu kimi sözlərlə ikinci gülləni ürəyimin 

başına sıxdı!  

Anamın dediyi sözləri eşidəndə... özümə nifrət 

elədim.  

Və düz, üç yüz iyirmi iki gün səni danışdırmadım.  
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Min yüz səksən səkkiz gün ömür sürmüş bu saf 

eşqin, məhəbbətin üç yüz iyirmi iki günün ayrılığından 

sonra... tanrı möcüzə yaradıb qatarda bizi 

qarşılaşdırmışdı.  

Və sən o gecə əsl simanı göstərib, üçüncü 

həlledici gülləni öz əlinlə beynimə çaxdın, əzizim!  

Bu gün sənə ilk vurulduğum o gündən düz altı il 

keçir. Bilmirəm indi, peşimansan, ya yox, mən artıq 

qərarımda qətiyəm və əminəm ki, düz yol seçmişəm. 

Həşəmətli Sərəngülün, qızıl qapaq dişli 

Xuramanı... qatarda əlvida deməsəkdə, indi deyirəm: 

“Əlvida əzizim! Əlvida əbədi kədərim mənim! Əlvida! Və 

bil ki... quşatanla sərçə vuran bir dəcəl oğlan, ipatdı 

oynayan, hörüklü, cırnayanda dilini çıxaran, bir əli 

mürəkkəbli bir əli çantalı bir qızı sevib...”  

Sən indi eqoist və təkəbbürlüsən!  

Bir gün gələcək onda bilərsən ki, mən hər il may 

ayının on altısını səndən milyon dəfə sədaqətli olan 

xatirələrinlə birlikdə keçirirəm...  

Sən mənim yaşanmış canlı elegiyamsan! 

Mənim üçün müqəddəs olan bu sevgim ölən günə 

kimi qəlbimdə əzizlənəcək. Çünki mənim sevgim 
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riyakarlıqdan uzaq, saf uşaq sevgisiydi. Səhər yuxusu 

kimi şipşirin, quzey qarı qədər tərtəmiz! 

Nə isə... 

Buda bu günün elegiya qoxulu, xatırlanan nostalji 

hissləri... 

Uşaqların işini bölmüşdüm. Nədənsə mayor 

Deqtyar görünmürdü. Odur ki, kubrikada çarpayımda 

uzanıb, yenidən Xuramanlı günlərimi xəyalımda səhifə-

səhifə vərəqlədim... 

Görəsən indi neyləyir? Bilir hərbi xidmətdəyəm? 

Komsomoldan nəsə eşidib? Anasına niyə acıqlanmadı? 

Nədən küsmədi ondan? Lap belə götürək: Evdən razı 

deyillər, səni kiməsə zorla vermək istəyirlər. Və səndə... 

çarəsizsən. Mənim təhqir olunmağıma necə fərman verə 

bildin? Necə qıydın mənə? Siz Allahın cəzasından bəs 

qorxmadınız? Mən səni  

yerdəki Allahım sanırdım axı! 

Məni bağışla əzizim, sən Bebişin Sədaqətindən də 

aşağı oldun. 

Heyf o ülvi hisslərə... 

Sən özün seçimində yanıldığını zənn etdinsə, 

yenə hisslərimə hörmət qoymalıydın. Axı biz Amerikaya 
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ya Fransaya köçəsi deyildik ki? Toz-torpaqlı şərq 

küçəsinin qonşu sakinləriydik. Nəydi mənim günahım? 

Eh... nə isə... gün gələcək nə qədər günah işlətdiyini 

anlayacaqsan. Onda da gec olacaq... Heyf! Heyf o çılğın 

yuxu dolu eşqimə... 

Üç məktub aldım. İkisi Tbilisidən - Tahir-dən, biri 

isə Pervomayskidən - Telmandan idi.  

Onlara cavab yazandan sonra, uzanıb yatdım.  

Yemək vaxtı uşaqlar məni yuxudan oyatdı.  

Yeməyimi yeyib,saat 15:00 dəqiqədə Bryusovdan 

icazə istədim ki, gedim saçımı ülgüclədim.  

-  İş vaxtı olmaz, - dedi.  

Mayor Deqtyar da gəlmişdi, sıravi əsgər Fedirko 

ilə şahmat oynayırdı.  

Çəkdirdiyim fotoşəkilləri almalıydım. Baş-qa 

əlacım olmadığını görüb, yenə dünənki qay-da ilə aradan 

çıxdım. Arkadiya mehmanxanası- 

nın qarşısından taksiyə oturub şəhərə sürdür-düm. 

“Odessa” fotoatelyesindən Tahir və Nazıyla 

çəkdirdiyim şəklin “neqativini”, sonra “Cветной” 

fotoatelyedən qardaşım Rafiqin Əmiraslanla çəkdirdiyi, 
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özümün isə Əvəz əmim və dayım Sabirlə çəkdirdiyim 

şəkilləri aldım.  

İlahi, nə gözəl çəkmişdilər!  

Rəngli fotolar idi. Həyatımda ilk dəfəydi rəngli şəkil 

görürdüm. Təbii, hər şey öz rəngində. Nə Bakıda, nə də 

Bərdədə hələ belə fotoatelyelər yox idi. Bütün 

paltarlarımız öz təbii rəngində necə gözəl görünürdü...  

Hər şəkildən altı ədəd verdilər. Həm də fotoşəkildə 

mülki geyimdə idim. Nə qədər elədim bu şəkillərin 

“neqativini” vermədilər. Şəkillərin bir qüsuru vardı, o da 

üstündə “Odessa” sözünün yazılmamasıydı...   

Elə taksiylədə geri qayıtdım.  

Arkadiya mehmanxanasının qarşısında düşəndə 

istədim poçta girib Katerina ilə görüşəm, ancaq vaxt yox 

idi, icazəsiz çıxmışdım. 

Həm də gərək Katyanı görən kimi sualına cavab 

verəydim. Amma cavabı hələ hazırlamamışdım. Deyiləsi 

cavab mövcud deyildi. Bilirsiz bu nəyə oxşayırdı? 

Hardasa oxumuşdum: “Hansısa ölkədə taxta yeni 

şah çıxır, çox qüvvətli ordu hazırlayır və min-bir 

bəhanəylə yaxın ərazilərdəki zəif ölkələrin, xanlıqların 

torpaqlarını zəbt edir. 
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Növbə kiçik bir xanlığa yetişir.  

Şah vəzirini çağırıb tapşırır: “bəhanə tap, onları 

qılıncdan keçirək.” 

Vəzir bir neçə gün sonra gəlir ki: “Şah sağolsun 

bəhanə hazırdı.” 

Nədi bəhanə?  

Vəzir deyir: “Şah sağolsun çapar göndəririk ki, şah 

buyurur bir həftəyə ona - bir yanında qulunu kişnəyib 

sıçrayan madyan göndərsin. Amma bütün rənglərin adını 

sadalayırıq - nə ağ olsun, nə qara, nə sarı, nə palıd, nə 

narıncı, nə göy, nə çəhrayı, nə qırmızı...” 

Şah bığlarını barmağıyla sığallayıb gülümsünür... 

Çapardan tapşırığı alan xanın dil-dodağı təpiyir, 

görür müharibə qaçılmaz , məğlubiyyəti göz 

qabağındadır. Qüssəylə bir xeyli fikrə gedib qoşun 

başçılarını, yaxın ətrafı toplayıb vəziyyətdən agah edir.  

Xanın ağıllı qızı bir neçə gün sonra atasının 

yanına gəlib bildirir: “Ata təcili çapar göndər, mənim 

məktubumu şaha çatdırsın, məsələni özüm həll 

eləmişəm. 

Xan, qızının məktubunu açıb əvvəl özü oxuyur: 

“Şah sağ olsun, tapşırdığınız yanı qulunlu madyan 
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hazırdır. Çapar göndərin gəlib aparsın. Amma nə birinci, 

nə ikinci, nə üçüncü, nə dördüncü, nə beşinci, nədə 

şənbə bazar gəlsin, qalan nə vaxt gəlirsə gəlsin...” 

Xan, qızının cavabını oxuyub mat qalır.  

Beləcə şaha məktub çatır və şah da məktubu 

oxuyub o ki, var şaqqanaq çəkib güləndən sonra xandan 

əl çəkir.” 

İndi buna bənzər bir cavab tapamalıydım...  

İş yerinə qalxdım. Uşaqlar işləyirdi.  

Axşamtərəfi görülən işləri ölçüb-biçdim:  

Doxsan kvadrat metr suvaq işi, yüz “paqonnu metr 

rust” eləmişdilər. Malinovski dedi: 

- Azdır!  

Xeyli mübahisə elədik. Rastvor çatmır, 

rastvornasos, meşalka tez-tez xarab olur, hər işi ağır əl 

əməyi ilə görürük. Elə bil ibtidai icma quruluşunda 

yaşayırıq. 

Bir sözlə onu susdurdum! 

Axşam idmanına başladıq. Əvvəl voleybol, sonra 

isə baş leytenant Bryusovla futbol oynadım. Heç kim 

idmanın heç bir növündə mənimlə bacarmırdı, onu da 
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yorub əldən saldım. Bryusov serjant olsamda, əsgərə 

uduzmağıyla barışmaq istəmirdi. 

Tərləyib cılxa su içindəydik.  

Mülki həyətdən keçib gələn kiçik qızlar, oğlanlar 

bizə tamaşa eləyir, fit verir, qışqırışırdılar. Çoxu da mənə 

azarkeşlik edirdi. Lap sonda yığışıb mənimlə futbol, sonra 

da voleybol oynadılar... 

Kubrikaya qayıdıb bütün paltarlarımı dəyişdim.  

Yatmaq əmri veriləndən sonra həyətə çıxmışdım. 

Birdən gördüm İvanyuşenko qonşuluqda yaşayan o 

“kukla” kimi gözəl gəlinlə söhbət eləyir.  

Çox şirin danışır, zarafatlaşır, hərdən də qadın 

bəxtiyarlıqla gülürdü. Özü də canı yanmış bura yeni ərə 

gəlib, deyəsən  İvanyuşenko quşu lap gözündən vurub.   

Mən də gedib cındır Valyaya yapışmı- 

şam. Yox. 

Onunla qurtarmalıyam! 

Katerinayla sevdamız baş tutsa bu başqa 

məsələ... 

Katerina İvanyuşenkonun “bişirdiyi” bu bəxtəvər 

gülüşlüdəndə gözəl idi!  
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Gecə ağcabədili Nazı növbətçiydi. 

Sibirdən gələn salaqa bir rusu gətirib mənim 

vaqon-kubrikamı yudurtdu.  

Gülməkdən uğunurduq! 

Odessaya gələndən demək olar, kitab 

oxumurdum. 

Onlar gedəndən sonra dolabımdan kitab seçib 

oxumaq ehtiyacı duydum. Əlimə Azərbaycan Folkloru 

külliyyatının altıncı cildi keçdi. 

Kitabı orta hissəsindən açıb, başlığa baxdım: 

“Arzuolunmaz kürəkən”. Maraqla oxumağa başladım. Bir 

qədər oxumuşdum, əlim üzümdə qaldı... Bu nə biabırçılıq 

idi? Bu nə tərbiyəsizlikdi? 

Dərhal kitabın ilk səhifəsini açdım.  

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, folklor 

İnstitutu Elmlər şurasının qərarıyla buraxılmışdı. 

Ola bilməz! – qışqırdım. 

Məktəbli yaşlarından folklorumuzu oxuyan 

şagirdlərdən ayıb deyildi? Bir də kitabın 322-ci səhifəsini 

açdım. Olduğu kimi köçürürəm: 
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“... Arvad əlində döşəh gəlir. – “Ay bala, ay bala, 

dur ayağa”. – “Nədir?” Deyir ki, ay bala, döşəh qoyum yer 

şehdi, qarnın ağrıyar. Deyir:   

“Ay rəhmətdiyin qızı, götümdə döşəhdən qalın qıl var”. 

Arvad gəlir böyük qardaşına şikayətə. 323-cü 

səhifədən oxuyuram:  “Ay bajı qanmazımız nağayrıf?” - 

“Nağayrajax ki? ” Arvad hirslənir: “Ə, bu mənnən qohum 

olmax istiyir, bu belə biədəb danışır. Uje burda 

bünövrəsin qoydu... 

...“Gəlir, yer göm-göy ot, şeh-su, gedirəm döşəh 

gətirəm altına qoymağa, döşəyi qəbul eləmir ki, neynirəm 

döşəyi, götümdə döşəhdən qalın qıl var. Belə söz olar? 

Biz hələ qohum olmamışıx. Belə olsa, bizim 

qohumluğumuz tutmuyajax”. Deyir: “Aaz, nə danışırsan 

sən, pox yeyir. Dünən onun götünü s..mişəm, onun 

götündə qıl nə gəzir”. Arvad hirsdənir ki, bunun böyüyü 

gör nə danışdı. Əli üzülür hər şeydən, diyir: “ Gedim 

atasına diyim, bulara heç olmasa mərifət, qanacax 

versin.” 

Diyir, kişi at ilxısının böyründə duruf baxır. Arvad 

tumanın balağın alır əlinə, qaçır kişinin yanına. Kişi diyir 

ki, a bajı, özüü nə həlak edirsən, nədi, niyə gəlmisən? 

Diyir: “Ə, bajın ölsün sənin, mərifətsiz köpəkuşağı”. – “A 

bajı, əməlli danış, bizi niyə biabır eliyirsən? Dərdin nədi?” 

Diyir: “Dərdim nə olajax, ə? Oğlun gəlif, döşəh qoyuram, 
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diyir götümdə döşəhdən qalın qıl var, döşəyi götürmür”. 

Gəlif böyük qardaşına deyirəm, böyüyü deyir, onun 

götündə qıl nə gəzir, onu belə-belə eləmişəm. Nətəər 

uşaxlardı bular? Bulara öyüd ver, nəsiyyət ver”. Deyir: “A 

bajı, Allah uların layağın versin. Dağda dana  

s..irdim, hürkütdülər, dana s..imi qırmışdı” – deyəndə 

arvadın təpəsindən tüsdü çıxır. Ürəyində qəti qərar verir 

ki, qız vermək yoxdu da. Bular insan döyül. 

Baxıf görür ki, alaçığın qabağında qızının gələcək 

qayınanası saj asır. Bular çölçülərdi da, gündəlik yuxa 

bişirillər. Arvad da baxırdı, diyir: “Görəsən noluf?” Taa 

əlacı hər şeydən kəsilir, tərpənir arvada şikayət eləməyə. 

Çatır arvada. Arvad diyir: “A başaa dönüm, noluf, nə 

vurhavurdu, ora yürürsən, bura yürürsən? Nə dərdin var?” 

Diyir: “Aaz, bajın ölsün sənin, siz nə murdar adamlarsız, 

siz nə mərifətsiz adamlarsız. Aaz, siz heş salam verməli 

adamlar da döyülsüz. Siz insan döyülsüz ey. Bajı, bir də 

mənim qapımı açmayın, mənim qapıma gəlməyin. Mənim 

sizə veriləsi qızım yoxdu, qurtardım sizinlə”. – “Aaz, niyə 

biz insan döyülük, əməlli danış, dərdini de”. – “Aaz, nə 

dərdimi deyəjəm. Balaca oğlun gəlir, belə deyirəm, mənə 

belə cavab verir. Gəlirəm böyük qardaşına deyirəm, belə 

cavab verir. Atasına deyirəm, atası belə cavab verir. Siz 

nətəər murdar millətsiniz” – deyəndə, arvad oxloyu əlində 

tutmuşdu. Oxloyu hərriyir, ujun soxur götünə, çıxardır, 

uzadır bunun burnuna. Deyir: “İylə, onların dərdini 
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çəkməhdən içim iylənif”. Qayıdır öyə, qəti qərar verir ki, 

daa qızı bulara vermək yoxdu. Daa bunnan da bunnarın 

qohumluğu pozulur... 

Bu da Azərbaycan Folkloru! Bu da Elmlər 

Akadcemiyası Folklor institutunun Elmlər Şurası! Bu da 

redaksiya heyətindəki akademiklər, filologiya elmləri 

doktorları, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvləri! Nəşrinə 

məsul: filologiya elmləri namizədi Əziz Ələkbərli... Tərtib 

edənlər f.e.namizədi Oruc Əliyev, f.e. doktoru Hüseyin 

İsmayılov... 

Bunu oxuyan şagird, ya institut tələbələri,  

yaxud da orta məktəbi bitirib ali təhsil ala bilməyən 

vətəndaşlarımız, bir sözlə - qız-gəlin, uşaq-böyük, ata-

baba, nənə-nəvə bu yazılardan oxuyub nə əxlaq alacaq, 

nə qazanacaqdı? 

Mənə belə gəldi ki, elmi şuranın savadlı alimləri, 

akademikləri Allah və Azərbaycan xalqı qarşısında çox 

böyük, bağışlanmayan günah işlədiblər...  

Qaraçıya bəylik veriləndə anasının əmcəyini 

kəsər...” bir də “Qarğadan gözəl quş istədilər, tez balasını 

göstərdi.” 

Nədənsə, haradansa bu iki məsəl yadıma düşdü...  

Yatmazdan əvvəl üç atalar sözü əzbərlədim: 
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- Çaxırı töksən siçanın boğazına pişikdən pasport 

istər. 

- Payız camışı qaçağan olar. 

- Məsçidin hörməti: Bir orucluqda, bir də 

məhərrəmlikdə. 

 

 

 

İç dünyamda yaşanan 
təlatüm... 

 

Odessa, 17 və 18 may 1972-ci il, III və IV gönlər 

 

Səhər idmanı əla keçdi. Qara dənizin sahilində 

xeyli qaçıb, gimnastika hərəkətləri edəndən sonra çox 

rahat olmuşdum.  
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Səhər yeməyini iştahla yeyib, işə başladıq. 

Meşalkada xeyli rastvor hazırlayıb, yükqaldırıcı kranla 

dördüncü mərtəbənin açıq balkonuna verdik. Oradan da 

uşaqlar otaqlara daşıdı.  

Altıncı mərtəbənin yanları açıq balkonundan, 

içərisi alibastrla dolu çəlləkdən biri kranın trosuna ilişib, 

üzüaşağı yuvarlandı. Və dördüncü mərtəbənin 

balkonunda dayanıb rastvoru qəbul eləmək istəyən 

Blaqarazumovun qolunu sürtərək gurultuyla yerə necə 

çırpıldısa, içərisindəki alibastr tozu tikdiyimiz binanı 

duman kimi bürüdü... 

Yazıq Blaqarazumov! 

Müsəlmanların sözü olmasın, anası namaz 

üstəymiş. Çəllək onun başını ya bədənini bir santimetr 

tutsaydı, indi o işıqlı  

 

dünyaya əbədi göz yummuşdu... 

Kranı sürən əsgər qorxusundan düşüb qaçdı... 

Bu gün hazır rastvor da gətirmişdilər. İçərisi xırda 

daşlarla doluydu. Yol boyu çalxalandığından quruyub 

tamam beton olmuşdu. 
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Özüboşaldan maşının əsgər sürücüsü də  kran 

sürücüsü kimi qorxusundan qaçıb yoxa çıxdı. 

Uşaqlarıma lom paylayıb özümlə maşının banına 

çıxartdım. Gecə düşənədək lom vurandan sonra birtəhər 

maşını betondan xilas edə bildik... 

Əllərimiz sulux-sulux olsada, döyənəklər açılsada 

biz - Böyük Vətənin müsəlman vicdanları, əsl fədakarlıq 

göstərə bildik! 

Və yadıma hardansa oxuduğum bir olmuş əhvalat 

düşdü:  

"1941-ci ilin qışında, almanlar Moskvanın 60-70 

km-liyində olanda... 1937-ci ildən Lubyanka zirzəmilərində 

300-400 yüksək rütbəli sovet zabiti, o cümlədən hərbi 

hava qüvvələrinin komandanı general-leytenant Rıçakov 

saxlanılırdı.  

Onları Moskvadan köçürməyə nəqliyyat 

olmadığından hamısını güllələdilər.  

Özü də necə sərkərdələri! 

Xüsusilə Tuxaçevski...  

Yaxşı ki, maşını boşaldıb qurtara bildik, sabaha 

boş nəqliyyat hazırdır.  

Gülləboran olmayacaq!  
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Mayor Deqtyar, Malinovski və baş leytenant 

Bryusov bilmirdilər, mənə necə minnətdarlıq eləsinlər.  

Ancaq planı verə bilmədik.  

İş ahəngini alandan sonra kubrikaya girib, 

sonuncu günləri gündəliyimə qeyd elədim.  

Ürəyim yaman şokolad istəyirdi.  

Qara Vəliyə bir manat verib, mağazaya yolladım. 

Vəli düz on iki ədəd “Mосковский плитка” şokoladı alıb 

gətirdi. Açıb yedikcə ürəyimə yağ kimi yayılırdı... 

Axşamtərəfi “медбрат” Qəhrəman Pervo-

mayskidən gəldi. Gələn kimi də yalvarıb məndən mülki 

paltar istədi. Özüylə xeyli yeni xəbərlər də gətirmişdi:  

“Axır ki, on səkkiz aydan sonra Bakılı Kamil 

Əliquliyevi 9-Б, el dilində “devit be” – “dəli” kimi 

sənədləşdirib, komissavat eləyiblər.  

Pervomayskidə, Nikolayevskidə, sonra da 

Odessada hospitalda xeyli yatandan sonra, “dəlilik kağızı” 

veriblər.  

İndi hərbi hissəddən “обходной” alıb.  

“Обходной лист” cibində Pervomayskidəki 

zabitləri ələ salaraq dolayır.  
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Boykoya deyib ki, o nə arvad saxlamaqdı? Biz 

tərəflərdə sənin kimi kişinin başını kəsərlər.  

Tərxis olunmaq barədə sənədi alandan sonra isə 

Dyakivə də arvadının Oqanesyanla yatdığını xüsusi 

formada, təntənəli surətdə elan edib...”  

Artıq evə getməlidir.  

Bu xəbərlərdən sonra, Tomagilə yollanıb mülki 

paltarlarımı Qəhrəmana verdim. 

Şəhərə getdi... 

Şalvarım və sarı vodalaskam onun əynində 

gözümə daha gözəl göründü. 

Mən çox arıq idim...  

Axşam təmizlik işlərini mənim briqadam eləmişdi. 

Ancaq həddən çox pis təmizlədiklərinə görə Bryusov 

briqadamı “проверка”da qabağa çıxartdı: 

- Cəza olaraq gedin, taxta daşıyın!.. 

Bu lap ağ oldu. Azmış kimi üzünü mənə tutub 

çımxırdı: 

 - Sən də get komandanı orada ver! 

Qəflətən hiddətlə onun üstünə çəmkirdim: 
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- Məgər gecəli-gündüzlü işləməliyik? Məgər Böyük 

Çarın müstəmləkə çağlarıdı? Bizi qoyun yerinə 

qoymusunuz? Döyənəkli, yaralı barmaqlarımızda dözmür 

daha, lom vurmaqdan cadar-cadar olub partlayan 

barmaqlarımızın qanını tənzif də saxlamır. Nə istəyirsən? 

İbtidai məktəb uşağıyıq qorxaq?  

Uşaqlar da mənim bir himimə bənd imiş kimi, bir 

ağızdan necə qaraçılıq salıb, çığır-bağırla paraxod kimi 

uğuldadılarsa əvvəlcə Bryusov karıxdı... təntidi və sonra 

birtəhər özünü ələ alıb: 

- Приказываю! – qışqırdı.  

Laçın və Kəlbəcər kürdləri dərhal tırsıdı, sanki 

paraxod uğultusu tırıldayıb, bir iki ağız öskürərək kəsdi.  

Rus dilində komanda verib: 

- Getdik, vətən tapşırır! - dedim. 

Amma taxta qalaqlanmış yerə çatanda öz  

dilimizdə taxta daşıyana pis bir ana söyüşü söydüm. 

Bu fəndi orta məktəbdə oxuyanda, İsgəndər 

Tağıyevdən öyrənmişdim...   

Rota yatandan sonra, Bryusov kəkəş-kəkəş 

yanımıza gəldi. Hərbi qaydada əmr verib bizi cərgəyə 

düzdü. Əllərini arxasında çarpazlayıb dəstənin qabağında 
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o yan-bu yana var gəl edə-edə bir xeyli hərbi “устав”dan 

danışıb bizi hədələdi.  

Elə bu vaxt baxdım ki, Qəhrəman samovolkadan 

qayıdır, özümdən asılı olmadan cəld qabağına yüyürdüm 

ki, Bryusov onu gör-məsin.  

Ancaq gecikdim. 

Bryusov da yanımıza gəlib söhbətə qoşuldu. Onu 

görüb söhbəti dəyişdik. Bryusov elə başa düşdü ki, 

Qəhrəman həyətdə gəzişir... 

Geri qayıtdım ki, qoyun sürüsü, durna qatarı kimi 

sıraya düzlənib taxta daşıyır.  

Yanıb yaxıldım!  

Biləcəridəki orta yaşlı başı aerodrom kepkalı 

kişinin sözlərini xatırladım: 

“Gedin, gedin paxat eləyin...”  

Bəli, il yarım eşşək kimi paxat elədikləri bəs deyil 

kimi, tam hüquqlu starik ola-ola, yenə də salaqalıq 

eləyirdilər.  

Elə bil bizim uşaqlar döşəmə yumaq, daş, qum, 

beton, taxta daşımaq üçün yaranıblar. Anaları bunları 

doğanda kölə, qul doğub. Zatən bu qul psixologiyası 

sanki əsl-nəcabətdən, əcdadlarından, kökdən gəlirdi. 
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Düz il yarımdı çalışıram, amma bu savadsızları 

adam eləyə bilmirəm!  

Bunlara yalvarıb oxutmaq, idman elətmək, 

samovolkaya göndərmək, filmə baxmaq, üzmək, 

voleybol-futbol oynatmaq, bokslaşmaq, tutaşıb-dalaşmaq, 

təsif çəkmək, lap sevməyi öyrətmək nə qədər olar? 

Bakılını, Naxçıvanlını, Füzulilini, Lənkəranlını, 

Ağdamlını, Kirovabadlını, Nuxalını, bu formada belinə 

minib istismar eləmək, paxat  elətdirmək qeyri-mümkün 

idi!  

Lerik, Yardımlı, Masallı, Vartaşen, Qurtkaşen, 

Salyan, Puşkin, Jdanov, Qax, Zaqatala, Balakən, Qusar, 

Xudat, Siyəzən, Ucar, Qazıməməd uşaqlarının 

əksəriyyətinin vay halına... Qul, kölə, hamballıq alınlarına 

yazılmışdı sanki... Hamısı da it qorxağıydı. Ağızlarını bir 

yerə yığmaq tələbə vaxtlarındada çətin idi...  

Qubadlı, Cəbrayıl, Şamxor, Sabirabad, Qazax 

uşaqları da qorxaq deyildi. 

Stepanakert erməniləri isə çox vaxt hərbi 

qulluqlarını ya Ermənistanda, ya da Stavropol, Pyatiqorsk 

tərəflərdə çəkərdilər...  

Düzdü, Laçın və Kəlbəcərdən  də tək-tək igid 

oğlanlar çıxardı, amma bu kütləvi deyildi.  
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Necə hirsləndimsə hamısına öz dilimizdə söydüm 

və:  

- Köpək elə köpəkdir, xaltası qızıldan da  

olsa. Mənə nə düşüb axı? – dedim. Döyülən, söyülən, 

döşəmə yuyan, yük daşıyan sizsiniz. Bu sizin taleyinizə 

yazılan ömürlük yazıdır. 

Alın yazınızı tanrı yazıb. Mən kiməm ki?  

Köpəyə ümid olduq, özümüz də hürmədik. Sizin 

kimi könülsüz hürən köpək, sürüyə Bryusov kimi qurd 

gətirər... 

Gecə əsəbimdən yata bilmirdim. Axırda uşaqlar 

yığışıb yanıma gəldi. Səhv elədiklərini anladıqlarını, bir də 

belə işlərin təkrar olmayaca-ğına söz verib and içdilər.  

Qarı s.....b qapılar bağlansada, yüzüncü etiraf 

olsada,  “cızıq məsələsinə” oxşasada ümid edək ki,  bir 

də bu hal təkrar olmayacaq. 

Ümid edək ki, gec də olsa döşəmə yumaq, onun-

bunun əvəzinə hamballıq eləməklə qurtardıq... 

Əsəblərim sakitləşən kimi arvadağız kəlbəcərli 

Sahiblə, yan-yörəmdə kral qaravaşı kimi hərlənən 

minkəndli Mürşüddən soruşdum: “Cızıq məsələsini 

eşitmisiniz?”  
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Hər ikisi başını buladı. 

Onda qulaq asın danışım: “bir yaşlı kürdün cavan, 

həddən artıq gözəl arvadı varmış. Gecələrin birində yeddi 

nəfər oğru-qaçaq bunların evini soymağa gəlir. 

Qadını görənlər talan eləməkdən vaz keçir. 

Başçıları kürddən təbaşir istəyir. Kürd başa düşmür. 

- Təbaşir, ağ mel, mel, əhəng... – başçı qışqırır. 

Arvad cəld uşağın çantasından bir kömür  

tapıb gətirir: 

- Ağ olmasın qara olsun! 

Basqınçıların başçısı kömürlə taxta  döşəmənin 

ortasına yumru qara bir çevrə çəkib, kürdü düz ortasında 

oturdur və bərk-bərk tapşırır: ayağını bu cızıqdan kənara 

çıxartsan güllələyəcəm səni. 

Arvadı yan otağa salıb növbəylə “işlərini” görürlər. 

Və şad-xürrəm, deyib-gülə heç nəyə əl vurmadan 

da çıxıb gedirlər. 

Kişisi yataqda əfəl olduğundan zorlanması arvada 

ləzzət eləyir və kişisini ələ salaraq nazlana-nazlana deyir:  

“Kül başına!  
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Bir də məni pusma! Gözlərin qarşısında məni 

növbəyə qoydular, heç yalandan olsada bir ağlayıb-

sısqayıb haray-həşir qopartmadın. 

Yalvarmadın da heç...” 

Kişi barmağını dodağının üstünə basıb:  

“Suss... suss... arvad onların anasını ağlatmışam, 

xəbərləri yoxdu.” 

- Neynəmisən? – arvadı heyrətlə soruşur. 

- Ayağımı düz yeddi dəfə cızıqdan çıxartdım, 

bilmədilər, - deyib, kişi şaqqanaq çəkərək gülməkdən 

uğunub gedir... 

Hər üçümüz xeyli gülüşdük. 

Mürşüd əlini uzadıb: “mən ölüm vur bura!” 

Əhvalatdan kəlbəcərli Sahib nə anladısa ah çəkib 

dedi: “fələyin belə işləri çoxdu, mənim kimi aslanı ac 

gəzdirər, basqınçıların başçısı  

kimi tülkünü tox...” 

İş başlayan kimi yenə yükqaldırıcı kranın sürücüsü 

bizə rastvor verməkdən imtina elədi. Axırda uşaqlara 

tapşırdım: indiki belədi heç kim suvaq vurmasın, hərə 
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özünə bir vedrə palçıq gətirib, künclərin əyri yerlərini 

düzəltməklə dümələnsin.  

Cəhənnəm olsun, nə vaxt kran palçıq verər, onda 

da suvaq vurub plan yerinə yetirərik. 

- Vətənin dərdi elə bircə bizə qalıb? – Turabxan 

deyindi... 

Uşaqların tapşırıqlarını verəndən sonra 

mirzəalıbəylili Şükürlə Arkadiya mehmanxanasının 

bərbərxanasına gedib, saçımı, üzümü, bığımı dibindən 

bərbərə ülgüclətdim. 

Yenə dazam!  

Axşamtərəfi Şükür Sibirdən gələn azərbaycanlı 

uşaqlarla gəlmişdi. Xeyli söhbət elədik. Onlar mənə irad 

tutdular ki; sizin uşaqlar stariklik eləyə bilmir. Dünən 

Sibirdən gələn rus salaqalar az qalır, sizin uşaqları 

döysün, aralarında bir nəfər də olsun dillənəni yoxdu.  

Onlar isə Krosnayarsk şəhərində yığışıb bir sürü 

rus əsgəri necə döyməklərindən iftixar və qürurla söhbət 

açdılar.  

Danışıqlarından başa düşdüm ki, bunlar da 

Pervomayskiyə gələn erməni uşaqları kimi kompaktdı...  
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Çox ürəyimcə oldu. Bəlkə bunlar kişilik eləyə, bir 

bizim uşaqların da gözü açıla, qeyrətə gələlər... 

Gecə yatmaq əmrindən sonra idman formasını 

geyinib Nazıyla çıxdıq. Bizi görən olmadı.  

Xiyabanda xeyli hərlənib, çimərliyə gedəndə yolda 

Əhlimanla qarşılaşdıq. Əhliman mən aldığım lala qırmızı 

idman formasında və ağappaq ketlərdə idi. 

Xəbər verdi ki, qara Vəliylə Qəhrəman çimərlikdə 

gəzir, hər ikisi də mülki paltardadır. 

Nazıyla gedib onları tapdıq. Yanlarında bir qız da 

vardı. Qızı Qəhrəman tapmışdı. Elə də fərli bir şey deyildi. 

Ortabab... 

Onlarla xudahafizləşib çimərliyin lap qurtaracağına 

getdik.  

Xeyli qadın və kişi suda oynaşırdı. Gecələr hamı 

burada analüt “sevişib” çimdiyindən buranın adını “Дикий 

пляж” qoymuşdular. 

Çimərliyin kənarında setka qurub voleybol 

oynayırdılar. Hamısıda analütüydü.  

Hamısının yerinədə mən utanırdım.  

Analüt olmayanı bu çimərliyə buraxmırdılar. 
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Nazı onsuzda üzə bilmirdi, odur ki, kənarda 

gözlədi. 

Utandığımdan bir az tərəddüd eləsəmdə qəflətən, 

elastik süni parçadan tikilmiş sarı, ensiz çimərlik turusu 

qarışıq idman formamı tərli canımdan tələsik 

soyunub,analüt qaça-qaça дикий пляж-ın ərazisində 

özümü suya atdım. 

Su ilıq idi.   

Sudakıların demək olar hamısı qoşa cütlər, hamısı 

da mazaqlaşırdı... 

Dənizdə təkbaşına xeyli üzüb çıxdım. Nəsə 

qaranlıqda üzmək mənə ləzzət vermirdi. Heyif deyil, 

günəşin yandırıcı şüaları altında duzlu, nöyütlü, şor suda 

yaxşıca çiməsən, sonra da isti quma uzanıb 

mürgüləyəsən! 

Hərdən də kənarda... qaynar qumun üstündə 

tənha uzanıb qabıqları soyulmuş gümüşü dəniz yanıqlı 

canları olan gözəl qadınlara... boyun-boğazları, sifətləri 

günəşdən yanıb qıpqırmızı qızaran, qısa çimərlik 

paltarının kənarlarını qatlayaraq ağappaq qalan yerlərini 

də mümkün qədər çox qaraldan liftçiksiz qızlara oğrun-

oğrun baxa-baxa... isti yay aylarının çimərlik ehtirasını 

yaşayıb, son damlasına kimi ləzzətini çıxarasan! 

Geyinib Nazıyla qayıtdıq. 
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Əhliman xiyabanda bizi gözləyirdi. Onu rotaya 

göndərdim ki, bir xəbər öyrənib, sonra da gəlsin 

Tomagilə...  

Yarım saata qədər xiyabanda sülənib Tomagilə 

gedəndə yolda qəflətən Əhliman qabağımıza çıxdı. 

Qaranlıqda onu görən kimi götünə yağlı bir təpik ilişdirib:  

- Əə...sən hələ burdasan? – qışqırdım.  

Sən demə yazıq, qaranlıqda  iki qızın kolluqdakı 

oturacaqda əyləşdiyini görüb dayanıbmış.  

Əhlimanı qovub qızlara yaxınlaşdım. Qızlar 

kənardan mənim hərəkətlərimi izləyib, bir-biriylə 

xosunlaşıb gülüşürdülər.  

Tanış olduq: turbazaya yeni gəliblər. Bir qədər 

səmimi söhbətləşib zarafatlaşandan sonra, sabah saat 

19:00 dəqiqədə turbazanın qarşısında görüşməyimizə 

qərar verdik.  

Birlikdə işığa çıxanda gördüm Nazının payına 

düşən qız xortdana oxşayır.  

Qızın burnu həddən artıq uzun və qupquru, canı 

hədsiz arıq – bir dəri bir sümük idi. Arıqlıqdan bığ 

çıxartmışdı. Döşləri oğlan döşləri kimi xırda, gözünün 

biridə çəp...  
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Görəsən kimin suçundan zavallı  qüsurlu doğulub?  

Tanrı bu yazığı nədən belə yaradıb? 

Elə bilirdim yalnız bizim toz-torpaqlı Şərq 

küçəmizin ayağında, dövlət tərəfindən yeni 

məskunlaşdırılmış  qaraçılar belə çirkin olur, sən demə 

cinə oxşar qızlar başqa diyarlardada yaşayırmış... 

Hansı uşağa bu qızı göstərib: “xoxan gəldi!” – 

qışqırsan, uşağın qorxudan dili batardı.  

Bunlar azmış kimi qızın səs tellərindədə qüsur 

vardı, öz dediyinə görə soyuducudan buzlu su içəndən 

sonra yaranmışdı. Danışanda xırıltıyla danışırdı, sanki 

boğurdular onu... 

Xoxan qızın gözünün çəpliyi mənə bir hadisəni 

xatırlatdı:  

“Uşaq idim, 13 yaşım vardı. İsti yay günlərindən 

biriydi. Nöyütsatan Əmrahın dükanından nöyüt alıb 

evimizə qayıdırdım. 

Bizim toz-torpaqlı Şərq küçəmizin kənarıyla kiçik 

bir arx axırdı. Arx boyu  

 

yaşayanlar, buradan çirkarx kimi istifadə eləsələr də, su 

gecə-gündüz axdığından öz-özünə durulurdu. 
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Məktəbimizin ərsiz xadimələrindən biri, bu arxın 

kənarındakı çiy kərpicdən tikilmiş üstü qamışlı evdə, 

həddən artıq kasıb vəziyyətdə yaşayırdı. 

O vaxtlar elə bilirdim hamı bizim kimi imarətdə 

yaşamalı, imkanlı olmalı, yaxşı yeməli, dərin düşünməli, 

gözəl geyinməli, yüngül minik maşınında gəzməli və 

əsasən də Bərdəli olmalıdı... 

Bu xadimənin 12 yaşında, gözü çəp bir qızı vardı. 

Amma qız, bu xoxan qız kimi sür-sümük deyildi.  

Gördüm arxın kənarında qız əyilib donunu iri 

paltar sabunuyla sürtə-sürtə yuyur.  

Yolum onun düz qabağından keçirdi. 

Yaxınlaşanda liftçiksiz açıq sinəsindən iki ədəd gün üzü 

görməmiş ağappaq dik məmələri göründü. 

Döşləri yupyumruydu. 

Dəhşətli bir maraq məni necə çulğadısa düz onun 

başının üstündə dayanıb, nəfəsi təngimiş, gözlərimi 

zilləyib baxmağa başladım. 

Suyun həzin şırıltısında qız öz aləmindəydi. 

O, ayaqlarımı görsədə öz işindəydi.  

Birdən özümdən asılı olmadan əyilib qızın 

döşündən sıxdım və cəld də əlimi çəkdim. 
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Onun döşləri soyuq və daş kimi möhkəm idi! 

Qız qışqırmasada çəmkirib, məni qovdu:  

“Utanmaz!” 

O gündən ona nifrət elədim.  

Təxəyyülümdə qadın döşünü isti və yupyumşaq 

təsəvvür edirdim. 

Bərk və soyuq olması iç dünyamda təlatüm 

yaratdı...”  

Yolüstü Nazıyla birlikdə Valyagilə dön- düm. 

Qərarımda qəti idim: onunla bir dəfə də görüşüb, əbədi 

vidalaşmaq! Bəxtimdən daha qəliz məsələylə üzləşdim, 

ona görə deyiblər, sən saydığını say, gör fələk nə sayır...  

Valyanın qapısına bir kağız parçası 

yapışdırmışdılar, ukrayna dilində yazılmışdı:  

“Katya mən bu gün işdəyəm, sabah gecə 

gələrsən!”  

Kağızı dönə-dönə oxudum. Deməli bu cındır 

kiminləsə görüşür, özü də kişinin evində və adını da 

yalandan Katya deyib. 

Bəlkə bu bir paroldu?  
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Nəysə... 

Bu son gəlişim oldu!  

Daha Odessada görüşəcəyim bir kəs qalmamışdı. 

Allah qoysa sabah Katerinayla söhbət edəcəyəm. Daha 

utanmaqdan keçib.  

Özümə ürək-dirək verə-verə, qəlbimdə Valyaya 

əlvida dedim.  

Tomagildə bir qədər ləngimişdim, Əhliman 

təngənəfəs özünü yetirdi ki, rotada qırğın düşüb. 

Tozanaq qoparan qasırğa kimi Nazıyla 

götürüldük... 

Sən demə hər şey sıra meydanında gecə 

yoxlamasından əvvəl başlayıbmış. 

Əvvəlcədən nə baş veribsə, cərgə düzələndə 

Corcik İvanyuşenkonun qulağına deyib: “Sibirdən gələn 

türk salaqaları nakazat elə, çıxart qoy döşəmə yusunlar.”  

İvanyuşenkoda adbaad elan edib: 

- Şükür, Maarif, Kəngərli... 

Onlar da dinməzcə sıradan çıxıblar...  
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Sən demə babat dava düşübmüş. Dnevalnı duran 

bir rusu gündüzdən bu üç nəfər birləşərək bərk döyüb, 

görünür haqsız olduqlarından məndəndə gizlədiblər. 

Şükürdən soruşanda isə o: “heç nə olmayıb, 

bekara işdi, - demişdi.” 

Mən də əhəmiyyət verməmişdim... 

Xülasə praporşik hərəsinə beş naryad elan edər. 

Elə bu vaxt Corcik, Fedirko, Malışev bir-birlərinə qoşulub 

bir ağızdan qışqırışarlar: 

- Naryad nədi, onları petux eləmək lazımdı! 

Bizim kəlçə gədələr susar... 

Beləcə gecə yarıya qədər bu üç uşağa döşəmə 

yudurdarlar. Sən demə ruslar öz aralarında planlaşdırıblar 

ki, onlar döşəməni yuyub qurtarandan sonra davanı 

başlasınlar.  

Məsələdən duyuq düşən Sahib Əkbərov Əhlimanı 

arxamızca göndərər. Gəlib özümüzü yetirəndə gördük, 

praporşik işıqları yandırıb trevoqa verib. Əsgərlər 

gözlərini ovxalaya-ovxalaya, deyinə-deyinə, söyüşüb 

itələşə-itələşə sıra meydanında cərgəyə düzülür.  
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Hələ uşaqların çoxu yuxudan düzəməlli 

ayılmamışdı. Yaxşı ki, Nazıyla özümüzü vaxtında yetirdik. 

Vəziyyəti dərhal Sahib Əkbərov düdüldəyib tökdü. 

Qəflətən cərgədə ruslar ağız-ağıza verdilər ki, 

tumanlarını batırana kimi onları döymək lazımdı.  

Artıq hər şey aydın oldu. 

Mirzəalıbəyli Şükür dostlarıyla xəta eləmişdi, 

amma onu müdafiə eləmək borcumuzuydu. 

Ən böyük igidlik sözü üzə deməkdi, özümü 

saxlaya bilməyib, mən də bu tərəfdən açıldım: 

- Malışev... Fedirko! Nə hay-küy salmısınız? 

Dalaşmaq istəyirsiniz? Corcik sizə nə var, kim kimi 

döyüb? Hay-küysüz, sizli-bizli günahkarı tapıb 

cəzalandırmaq lazımdır. Bəlkə döyülən salaqa dnevalnı 

özü günahkardı?         

Elə bu vaxt ruslar bir-birlərinə qahmar çıxıb 

üstümə qışqırışdılar. Onların dillənməyiylə bizim 

azərbaycanlı uşaqların məni müdafiə edib çığırışması bir 

oldu.  

Sıra meydanını paraxod yarışması zamanı 

yaranan uğultulu səs bürüdü... 
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Praporşik, master Voronkov və İvanyu-şenko lap 

irəlidə dayanmışdılar. 

Birdən-birə vəziyyət dəyişdi...  

Vaxtında özümü yetirməyim, belə cəsarətlə 

danışmağım hər şeyin yaxşı qurtarmağına rəvac verdi.  

Xodları alındı! 

 

Qabağa çıxıb üzümü müsəlman əsgərlərə tutaraq 

ana dilimizdə aramla başa saldım:  

- Əgər dava düşsə, hamı bir nəfər kimi 

vuruşmalıdı, kim qaçsa, gizlənsə özündən küssün!  

Ruslar altmış, biz isə qırx nəfər idik. Bizim 

uşaqlardan on nəfəri də “Пионер-лагерь”dəydi.  

Mənim irəliyə çıxıb, öz dilimizdə monoloq 

söyləməyim öz işini gördü.      

Praporşik bərk qorxuya düşdü. 

Hal-hazırda zabit heyətindən heç kimin rotada 

olmadığına görə, məsuliyyət tam onun boynundaydı. 

Odur ki, yedilər.     
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Onların məğlub durumunu sezdik və birliyimizin 

hesabına Odessada, qarşıdurmanın ilk dəfə açıq qalibi 

olduğumuzun şahidi olduq.  

Bu bizim müsəlmanlar üçün müvəffəqiyyət 

sayılırdı. Artıq bu qul psixologiyasından çıxmaq idi. 

Ancaq sərhəddi də çox keçmək olmazdı. Odur ki, 

yenidən qabağa çıxıb rus dilində öz uşaqlarımızı 

sakitləşdirdim...      

Praporşik yoxlama aparıb yenidən yat-maq əmri 

verdi. Düz iyirmi altı nəfər rus və iki nəfər də bizim əsgər 

adları çəkiləndə yerlərində olmadı.  

Bu da bizim xeyrimizə fakt idi. 

Rotada olmayan rus əsgərlərin hamısı ərli-ərsiz 

arvadlarla gecələyənləriydi. Rus  

 

vodkasından içib səhərə kimi əylənir, gündüzlər də çox 

vaxt vaqon-kazarmalarda yatırdılar.  

Onlar bizim ərköyün böyük qardaşlarımız sayılır, 

Hitlerin sözü olmasın almanlar kimi Ali irq hesab 

olunurdular.  
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Hitlerin son günlər, - aprelin 2-sində söylədiyi bir 

məşhur monoloqu yadıma düşdü. Hələdə möcüzəyə bel 

bağlayan Hitler deyirdi:  

“Reyxin məğlubiyyətindən sonra Asiya, Afrika və 

ola bilsin Cənubi Amerika millətçiliyinin yaranması 

ərəfəsində,dünyada iki qüdrətli dövlət qalıb kəllə-kəlləyə 

gələcəklər – ABŞ və SSRİ.  

Həm coğrafi, həm də tarixi qanunlar bu iki dövlətin 

bir-birinə qarşı gücünü ya iqtisadiyyatda ya da döyüş 

meydanlarında sınamağa məcbur edəcək. 

Və elə həmin qanunlar da onları Avropaya 

düşmən edəcək! 

Və bu iki dövlət gec-tez Almaniyanın rəğbətini 

qazanmaq naminə dəridən çıxacaqlar! 

Nə qədər qəribə olsada, Hitlerin dedikləri Yaltada 

üç nəhəng dövlətin rəhbərlərinin proqnozlarından qat-qat 

dəqiq çıxdı... 

 Və cəmisi bir neçə gün sonra Hitler öyrəndi ki, 

Milanda artıq Mussolinonu və məşuqəsi Klara Petaççini 

edam ediblər.  

Bu zaman Yeva da ümidsizlik içində ağlayırdı: 

“Yazıq Adolf hamı onu tərk etdi, hamı onu satdı, hətta 

bacımın əri də fərarilik etdi.” 
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Bu vaxt Hitler şəxsən özü Fegeleynin orden və 

poqonlarını qoparırdı. O isə bacanağına yalvarırdı: 

“baldızınız tezliklə ana olacaq ,heç olmasa ona yazığınız 

gəlsin!”  

Hitler isə çığırırıdı: “Səni general etdim ki 

qaçasan?..” 

Eh... dünya! 

1945-ci il aprelin 29-da Adolf Hitler özünə nigah 

kəsdirəndə, Allahdan cəmisi bir həftə ömür diləmişdi... 

Heyhat! 

Səhərisi gün gecə yarıdan sonra Yeva Braun 

kalium-sianid zəhərini içib birinci öldü.  

Sonra da Fürer özünü “Валтер”lə atıb öldürdü.  

Hamburq radiosu ilk olaraq xəbər verdi: 

Bolşevizmə qarşı son nəfəsinədək mübarizə apardı...  

Sonra da Bruknerin yeddinci simfoniyası 

səsləndi... 

Bizim əsgərlərdən Qəhrəmanla qara Vəli yoxuydu. 

Qəhrəman ezamiyyətdə sayılsada kubrikada 

gecələməliydi.                 
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Inqilabqabağı qiyam kimi: “NO PASSARAN!” - 

deyib, kürdlər yaman qızışmışdı. Ələlxüsus da Mürşüdlə 

Turabxan cilov gəmirirdi.  

Yatmaq bilmirdilər. 

Əliyev və Bakirlə gedib Sibirdən gələn 

azərbaycanlı uşaqları yoxladıq və öyrətdik ki, 

qorxmasınlar, davaya gələn olsa tez xəbər eləsinlər...               

Gecə fərəh hissindən yata bilmirdim. Sibirdən 

gələn azərbaycanlı uşaqların damarlarından əsl qoç 

Koroğlu, qaçaq Nəbi  

qanı axırdı. Azəri olan belə cəsur, igid olmalı, lazım 

gələndə sələfləri Cavad xan kimi oğlanlarını başına yığıb, 

lap təklülə tüfənglədə olsa rus artilleriyasına qarşı 

vuruşmalıdır.  

Prinsip belə olmalıdı: “Bu yolda öldü var, döndü 

yoxdu.”  

Şükürlə də xeyli söhbət eləyib onu danladım:  

- Dalaşmısınız, niyə gizlədirsiniz? Mən nə qədər 

burdayam, qoymaram bir azərbaycanlıya xətər yetirilsin. 

Biz qardaşıq, hər yerdə bir-birimizə arxa-kömək olmalı, 

lazım gəlsə birlikdədə ölməliyik! 

Bu gün baş verənlərdən çox təsirlənmişdim... 
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Vaqonun divarına asılmış, iri saat  əqrəbinin 

çıqqıltısı gəlirdi. Dikəlib baxdım.  

Gecə 02:07 dəqiqəni göstərirdi. Yata bilmirdim, 

dolabdan iki kitab götürüb vərəqlədim. Hər ikisi ötən il 

1971-ci ildə çapdan çıxmışdı. Biri Bakıda, digəri 

Moskvada. 

Əslən İranlı olan və şah rejimindən qaçıb Bakıda 

sığınacaq almış Söhrab Tahirin “Qonşu qızın məktubları” 

adlı birinci kitabını bir qədər oxuyub, sonra 

Xудожественная литература nəşriyyatı tərəfindən 

Moskvada, 1971-ci ildə buraxılan, Библиотека 

всемирный литература seriyasından 98-ci cild, 

N.Nekrasovun “Стихотворения, поемы” kitabından 

vərəqləyib 131-ci səhifədən iki şer oxudum. “Филантроп”   

və “Княгиня” 

Knyaginadan əzbərləyirdim:  

“Дом-дворец роскошный, длинный, 

двухетажный,  

С садом и с решоткой; муж сановник важный. 

Kрасота, богатство, знатность и свобода –  

Все ей дароволи случай и природа. 

Только показалась – и над советским миром  
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Солнцем засияла... 

Yuxu məni aparıb... 
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İmperialistlərin ailə 
sədaqəti... 

 

Odessa, 19 may 1972-ci il, V gön. 

 

Adi qayda üzrə işlər gedirdi. 

Sübh tezdən rotaya verilən: Qalxın! - əmriylə 

oyanıb, ehtiyacı ödəyəndən, idmanı eləyib, yuyunub, 

səhər yeməyini yeyəndən sonra, uşaqların işini böldüm.  
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Hər tərəfdə gecə baş verənlər haqqında söhbət 

gedir, müzakirələr aparılırdı. Hamı əngə vermişdi. 

Sibirdən gələn azərbaycanlılar çox qorxmaz, mərd 

uşaqlardır.  

Günorta yeməyindən sonra onların kubrikalarına 

getdim. Yarım saaatlıq fasilədə qarmon çalıb, əylənirdilər. 

Oturub xeyli qulaq asdım. Dolabın üstündəki Salam 

Qədirzadənin “Qış gecəsi” kitabı diqqətimi çəkdi. 

Bu kitabı da Bərdədə iki dəfə oxumuşdum. Lap 

yerinə düşdü. Çoxdandı Ceyranın gözləri haqqında təkrar 

oxumaq istəyirdim. Kitabı götürüb öz kubrikamıza 

gətirdim.  

İşdən sonra axşam yeməyini yeyib voleybol 

oynamağa getdik. Oyuna yenicə başlamışdıq ki, 

Sventsizki məni çağırdı. Həddən  

artıq çaxır içdiyi ağzından çıxan turşməzə qoxudan 

bəlliydi: “get voleybol torunu çıxart, özün də briqadanı 

gətir, kərpic boşaltsınlar.”  

Onu dinləyib, saymazyana, ovcumu yumaraq, baş 

barmağımı ortancıl və şəhadət barmaqlarımın arasından 

çıxarıb, pis və ədəbsiz olsada ona tərəf tuşlayaraq: - al 

bunu, tor asmamışam çıxarıb gətirəm də... kim asıb, özü 

də zəhmət çəkib gətirsin.  
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Elə bunu dediyimi gördüm, hərbi vəziyyət alıb 

əmrlə dedi: 

- Get hazırlaş, Pervomayskiyə qayıdırsan.  

Mən də hərbi qaydada ayaqlarımı cütləyib: 

- Hazıram, - dedim. 

O, göstərişini ləğv eləyib:  

- Sabah sənə gör necə xasiyyətnamə yazıb 

Pervomayskiyə göndərəcəyəm?!  

Çox mübahisə elədik. Onu Tarasyuk öyrətmişdi...  

Televizora baxırdım.  

Kapitalist Amerikası haqda veriliş aparırdılar. Çox 

maraqlı bir süjet göstərdilər. Sənədli çəkiliş idi: “Körpə 11 

yaşlı qızı və 32 yaşlı anasını gecə yarıdan keçmiş... 

işgəncəylə döyüb, sonra da hər ikisini vəhşi ehtirasla 

zorlayan... qonşuluqda yaşayan kriminal aləmin 

tanınmışlarından olan kişinin... cinsi orqanından və intim 

qabiliyyətindən vəcdə gələn amerikalı demokrat qadın - 

məhkəmədə, onları ölümcül döyüb zorlayanın başqası 

yox, məhz öz halalca  

əri olduğunu yalandan bildirir və öyrətdiyi qızıda bunu 

təsdiq edir.  
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Yataqdan tapılan, zəif intim yatağı olan  ərin saç 

tükü, tər qoxusu, istifadə elədiyi odekalon, külqabıda 

yığılıb qalmış siqaret kötükləri... təhqiqat və labarator 

analizindən sonra təsdiq edilərək, zavallı ərə - nə az, nə 

də çox - ömürlük həbs cəzası kəsirlər. 

 Düz on səkkiz il həbsxana barmaqlıqları 

arxasında yatan günahsız ata, ərsəyə çatmış zorlanan 

qızının axır ki, anasının cinayətkardan doğduğu səkkiz 

uşağın təngisinə dözməyərək etiraf edib, həqiqəti ortaya 

qoyandan sonra, azadlığa buraxılır. 

Namuslu ərə dövlət 300.000 ABŞ dolları 

konpensasiya ödəyir. 

Ömrünün 18 ilini türmədə günahsız çürüdən 

bədbəxt ər 55 yaşı haqlasada yeni tale yaşamaq ümidiylə 

300.000 dollarla Kanadaya uçur... 

Amansız cinayətkar, 50 yaşlı, doqquz uşaqlı 

məşuqəsini uşaqlarını öldürəcəyi ilə təhdid edəndən 

sonra, bütün günahları öz ayağına yazaraq məktub 

qoyub, qadın özünü asmaqla intihar edir.”  

Planyorka uzanırdı... 

Artıq saat 18:42 dəqiqəydi. Cəmi on səkkiz 

dəqiqədən sonra  qızlar Nazıyla məni turbazada 

gözləyəcəkdilər. 
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Görüşə gecikirdik.  

Mayor çərənliyir, zorla canımı qurtarıb aradan 

çıxmaq istəyirdim. 

Briqadanın bu günkü işi haqqında məruzə elədim, 

planı doldurmuşduq. 

Pis olmadı.  

Və birdən mayor açıldı, nə açıldı: 

- Yenə dünən gecə dava qatmısan! Sən dillənən 

kimi bütün “тюркы” dillənib. Onu bil ki, səni “Дизбат”а 

göndərəcəyik. Özünü gözlə! Özünə yazığın gəlsin, əgər 

bir də dava düşsə elə bil ki, artıq Pervomayskidəsən. 

Oradan da “nasionalist” kimi işlərini “Bоенный суд”a 

verəcəyik. Get, yaxşı fikirləş!   

Yanıb yaxıldım! 

Həyat doğrudan da yaşamaq zəhmətinə 

dəyməyən bir şeydir.  

Yenə əsl günahkarlar pərdə arxasında qaldı. 

Nazının və döyənlərin heç adları da çəkilmədi. Yerimdən 

dik sıçrayıb: 

- Onlar Sibirdən bir neçə gündür gəlib, düzəməlli 

heç o əsgərlərin adlarını da bilmirəm. Mən necə onlara 

başçılıq edə bilərəm? – qışqırdım.  
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Yarım saata qədər mübahisə eləsək də, o 

sözünün üstündə möhkəm durmuşdu:  

- Başçı sənsən, vəssalam. Özünə yazığın gəlsin. 

Çox “главар”ların axırını дизбат-da görmüşəm. Get, 

fikirləş.  

Mən planyorkadan çıxanda saat 19:20 dəqiqəydi. 

Görüşə gecikmişdim. Bir göz qır-pımında özümü 

kubrikaya təpib, idman formamı geyinərək pəncərədən 

çıxıb, nağıl sözü olmasın, toz qopararaq götürüldüm. 

Düz iyirmi yeddi dəqiqə gecikmişdim.  

Görüş yerində heç kəs yox idi! 

Birdən Qəhrəmanı gördüm.  

Onu da hansısa qız aldatmışdı. nagüman qalsada 

gözləyirdi. Amma bir tərəfdən yaxşı oldu. Onsuz da nazı 

gəlməmişdi. O Xoxan gəlsə əvəzində Qəhrəmanla 

görüşərdi. Bir az da birlikdə gözlədik, xeyri olmadı.  

Gələn yox idi...  

İndi başa düşdüm ki, o xortdana oxşar qızı tanrı 

niyə o sifətdə yaradıb. 

Geri, hərbi hissəyə qayıtmaq lazım idi. 
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Elə yenicə dar pəncərədən özümü pərçimləyib 

kubrikamıza soxmuşdum, gördüm Voronkov bizim 

vaqonun qapısından çıxıb mayora dedi: 

- Tapmadım, vaqonda yoxdu. O çıxıb gedəndə öz 

gözlərimlə görmüşəm, - yoldaş mayor... 

Rəngim qaçdı. 

Deməli məni axtarırlar, həm də satqın 

Voronkovdu. 

Cəld paltarımı dəyişib, özümü qaydaya salaraq 

cəmi iki dəqiqə sonra çölə çıxdım.  

Dəryada yelkənsiz gəmisi qərq olmuş, getdikcə 

saçlarında ağ tükləri çoxalıb çallaşan mayor məni görüb 

diksindi və tez özünü ələ alıb yanına çağıranda ürəyim 

düşdü.  

Dönüb ona yaxınlaşdım.  

Ağzından qoxuyan çaxır iyi və vücudunu təpədən-

dırnağa əsdirən əsəblə:   

- Get, yeməkxanadan praporşiki çağır, - bağırdı.  

Ürəyimdə bərk sevindim. Mayor Deqtyar qarışdırıb 

içdiyi konyak və çaxırdan sonra hədsiz dərəcədə hirslənib 

artıq keflənmişdi.  
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Həyəcanım ötdü.  

Yəqin ki, mayor məni burada görəndə, 

Voronkovun dediklərinə inanmayıb.  

Hər şey yaxşı qurtardı.   

Uşaqlar kərpic boşaldanda idman formasını 

geyinib ağcabədili Nazıyla aradan çıxdıq.   

Tomagilə gedəndə təsadüfən yolda Valya 

qarşımıza çıxdı. Ona salam da vermədim. Duru-xub qaldı. 

Yanından ötüb keçəndən sonra nə fikirləşdisə qəflətən 

kallaşmış səsiylə arxamca səslədi. 

Geri çevrilib ona yaxınlaşdım: 

- Deyəsən, özünə yeni kələ tapmısan? Qapınızın 

üstünə zapiska yazıb yapışdırmışdı!  

O, mənə çatıb qolumdan tutdu: 

- Что за кала? 

İroniyayla dedim: 

- Kələ, по вашему ещѐ сильный кавалер... 

- Tofik, умоляю, bağışla, ərim qayıdıb. Səni görüb 

çatdıra bilmədim. Ürəyinə başqa şey gəlməsin. Biz yenə 

görüşəcəyik. Я попрежнему тебя люблю! 
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- Yox, Valya xoşbəxt olun, bizimki daha tutmaz, 

qurtardıq.  

Əlvida! 

Əgər nə vaxtsa Tomagildə qarşılaşsaq dost kimi 

rəftar edərik... 

Elə bu vaxt qara Vəli də iri qara gözlüklü eynəkdə 

qarşımıza çıxdı. Mülki paltarım əynində, yekə qarın bir 

qızın qoluna girmişdi.  

Mat qaldım. 

İcazəsiz niyə Tomadan paltarımı götürüb? 

Hirsimdən... və yanında qız olduğundan ona heç bir söz 

demədim.  

Tomayla görüşüb qəti sözümü ona dedim: 

 - Şəxsən özüm olmasam mülki paltarımı heç kəsə 

vermə! Konsert qurtardı daha! 

Nazıyla hərbi hissəmizə qayıtdıq.  

Vaqonun dar pəncərəsindən yenicə içəri 

girmişdim, həyəcan zəngi çalındı. Yoxlama 

başlanmalıydı.  

Rotanın əsgərləri əlindəki işi buraxıb bir anda 

cərgəyə düzüldü. 
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Klimenko gecikənləri haraylayır, tələsdirirdi. 

Sibirdən yeni gələn salaqa əsgərlərin arasında balacaboy 

azərbaycanlı oğlan da ləng gəlirdi. 

Qəflətən İvan onun götünə bir təpik ilişdirdi: 

- Dur dəstəyə, “постух”! 

Elə bu vaxt, gözlənilmədən o balacaboy oğlan 

çəmkirib qışqırdı:  

- Məni niyə vurursan əə... eşşək oğlu eşşək! 

Постух dədəndi! – deyib gücü, boyu çatmasada İvanın 

üstünə cumdu. 

Cərgənin səfi pozuldu.  

Sibirdən gələn uşaqlar,  Klimenko və Fedirkonun 

üstünə tökülüşüb vurmağa  

başladılar. Bizim uşaqlar da qeyrətə gəlib dalaşanlara 

qoşuldu. 

İvanı möhkəm döydülər.  

Və o biri ruslar açıq-aşkar davadan qorxub 

yaxınlaşmadılar.  

Praporşik - havno, havno - deyə-deyə, 

kəmərindən asılı olan kiçik ölçülü rezin dəyənəyi açaraq 
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dava edənləri zorla bir-birindən ayırıb, güclə cərgəni 

düzəltdi.  

Sakit dayanıb davaya qarışmadım, çünki mənlik 

bir iş qalmamışdı. 

İl yarımda ilk dəfə olaraq istər rus, istərsədə bizim 

müsəlmanların davasına kənardan tamaşa elədim. 

Cərgədə yenicə adbaad yoxlama başlamışdı, iş 

icraçısı Tarasyuk gəldi ki:  

- Бабаев к телефону! 

Kim olardı?  

Qəbahətim olmadığından ürəklə, çox arxayın və 

mətin addımlarla getdim.  

Mayor Deqtyar idi.  

Sən demə dava düşən kimi, yağla yağlayıb 

sarımsaqla dağlamağı bacaran Sventsizski mayora zəng 

vurub: “Babayev yenə aranı qarışdırb dava  salıb, əmrləri 

icra eləmir. Onu geriyə Pervomayskiyə qaytarmaq 

lazımdır...”  

Əndazəsiz yeyib-içməyilə doldurduğu mədəsini, 

görünür qusub boşaltdığından mayor Deqtyar gur səsiylə 

dəstəkdə amiranə soruşdu:   



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

- Kiçik serjant, indi sözün nədir?   

- Hamısı böhtan, hiylə, məkr yalandır  

 

yoldaş mayor, - qışqırdım. Maşınlar çoxdan boşaldılıb, 

davadan da xəbərim yoxdur. Nə mən, nə də briqadamın 

əsgərləri dalaşmayıb. Sabah gələrsiz, hər şeyi 

aydınlaşdırarıq!.. 

Mayor dəstəyi Sventsizskiyə verdi. 

Görünür onu evinə çağırtdırıbmış.  

- Yoldaş mayor yenə deyirəm, bizə Babayev kimi 

əsgər lazım deyil. Özü də eşidir, onu Pervomayskiyə 

qaytarın, o uşaqları İvanyu-şenko işlədər.   

Yaxşı deyiblər: yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. 

Qulaqlarıma inanmadım. 

- Əclaf köpək oğlu! 

Dəstəyi yerinə çırpdım. 

Kürəyimin ortasından üzüaşağı soyuq tər axdı. 

Məəttəl qalmışdım. Deməli hər iş əvvəldən ölçülüb biçilib, 

elə fürsət axtarırmışlar ki...  
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Bəli məhz belə! 

Çölə çıxıb dərindən bir köks ötürdüm. Yağış 

vurmuşun damcıdan nə qorxusu? Bir qədər özümə gəlib 

planyorka otağına girdim.  

Praporşik tək idi.  

Üzbəüz oturub mayor və Sventsizski ilə olan 

söhbəti olduğu kimi ona danışdım. Və xahiş elədim ki, 

mayora zəng edin: “Dava necə düşdü, kim başladı? 

Məgər maşınlar boşalmayıb? Hər şey sizin gözünüzün 

qabağında olmadı?” 

Praporşik dediklərimi başıyla təsdiqlədi və çox 

təmkinlə: 

- Yağ yaxşı yağdı, hayıf ki it dərisindəndi!  

 

Hər şeyi öz gözümlə görmüşəm, get rahat yat, sabah 

mayora özüm məruzə edəcəm. 

Mən çox dirəşdim, sabah niyə? - indi zəng vur.  

Gördüm yox, o zəng vurmağa ehtiyat edir, lap 

deyərdim qorxur. Odur ki:  

- Yaxşı sabah deyərsən, - deyib, vaqon 

kubrikamıza qayıtdım.  
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Yerimə uzanıb sakit və soyuqqanlı halda xeyli 

düşündüm. Nəsə ürəyimdə bir arxayınlıq yaranmışdı. 

Əvvəla: İvanyuşenko özü salaqa ola-ola starik 

azərbaycanlıları işlədə bilməzdi. İkincisi: əgər məni 

Pervomayskiyə qaytarsaydılar bütün uşaqlar qiyam 

qaldırardı. Üçüncüsü: Əsədov özü də and içib ki, mənə 

qarşı tədbir görülsə o da öz briqadasını ayağa qaldıracaq.  

Düzdü, ayağa qaldırıb elə də ciddi bir hərəkət edə 

bilməzdi. Ancaq eşşək kimi işləmək əvəzinə insan kimi, 

heç olmasa son ayları ruslar kimi işləyə bilərdilər.  

Bu da nə  ağalıq eləyən ruslara, nə də tamahkarlıq 

əsirinə çevrilmiş zabitlərə sərf eləməzdi.  

Dördüncüsü: SSRİ müdafiə nazirinə, Kremlə və 

Movzoleydə nəşi uyuyan dahi proletar rəhbərimiz 

V.İ.Leninə irqi ayrıseçkilik faktı haqqında teleqram 

məsələsi dururdu. 

Onlar hədə-qorxu gəlirlər ki, baş qaldıra bilməyim 

və uşaqları ayıltmayım. Starik olsalarda ilk gəldikləri 

gündən taa bu günə qədər qara qul kimi hamballıq eləyir, 

bütün ağır,  

 

zibil işləri onlar görürdülər. 

Bəli, bu danılmaz fakt idi. 
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Bizim ölkəmiz on beş qardaş respublikadan ibarət 

olsada, qardaşlar arsında irqi, dini ayrıseçkilik hökm 

sürürdü. Xristian və slavyanlar ölkənin hər yerində 

müsəlmanlar üzərində ağalıq eləyirdilər. Onlara bu ağalıq 

niyə verilmişdi?  

Bizim əsgərlər lazım olan yerdə yükqaldıran 

kranın işini görür, - kəndirlə yuxarı yük dartır, yük maşını 

əvəzinə dallarında yük daşıyır, - yeri gəlmişkən yazıqların 

yük daşımaqdan belləri əyilmişdi... döşəmə, hamam, klub 

yuyur, hətta yüksək rütbəli zabitlərin evində, həyətlərində 

nökərçilik edirdilər...  

Yox, doğrudan da onlar ya gərək məni qorxu 

içində saxlaya, ya da geri qaytaralar. 

Amma əmma da vardı!  

Onların qarşısını kəsən əsas iki amil: uşaqları 

kimsə işlədə biləcəkdimi? Və Moskvadakı iqamətgahında 

əyləşən marşal Qreçko yoldaşla, Kremldəki V.İ.Lenin 

movzoleyinə vurulacaq hər hansı bir teleqram.  

Bax, onları çəkindirən, düşündürən və qorxudan 

bu iki məqam idi.  

Birdən ağlıma gəldi ki, mayor çox yuxarıdan getsə, 

bəlkə onu elə doğrudan qorxudum?  
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Yalandan deyim ki, marşal Qreçkoya teleqram 

vurub, sonra da sizdən şikayət məktubu yazacam. Sən 

sıravi əsgər Tarasyuku iş icraçısı qoymusan. Onun əliylə 

bütün ətraf  

 

evlərin mülki adamlarına hərbi tikintinin material- 

larını satdırıb yeyirsiniz.  

Niyə gecələr sıravi əsgər Tarasyuka şəhərdə 

gəzmək olar, mənim kimi kiçik serjanta yox, başqasına 

yox? Niyə Tarasyuk axşamlar rəqs meydançalarında heç 

bir zabitdən çəkinmədən rəqs edə bilir, başqası yox? 

Sahə rəisi yenə heç, o mülki adamdır. Axı Tarasyuk bizim 

kimi əsgərdir?..  

Beləcə öz-özümlə xeyli danışıb yuxuya getmişəm.  
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Yuliya nağılı... 
 

 

Odessa, 20 və 21 may 1972-ci il, şənbə, bazar. 
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Səhər siyasi məşğələ olmalıydı. 

Yemək yeyib qurtaran kimi, ölüdən şeytan əl 

çəksədə, əl çəkməyən mayor Deqtyar otdeleniya 

komandirlərini yığdı və bizimlə ayrıca söhbət apardı. 

Dünən gecəki telefon danışığına görə çox narahat 

idim. Ancaq mayor Deqtyar hərbi nizam-intizamdan 

danışdı. Axşamkı əhvalatın üstünə gəlməyib heç adını da 

tutmadı. Görünür praporşik hər şeyi olduğu kimi ona başa 

salıb... 

Ölüsü olan kiridi, yasa gələn kirimədi, 

qabaqdangəlmişlik elədim: 

- Yoldaş mayor, bu Tarasyukla Sventsizski 

məndən nə istəyir? Tarasyuk da bizim kimi hərbi 

xidmətdədir və sıravi əsgərdir.  

Mən isə kiçik serjantam. 

Xəbəriniz var ki, o, mülki vətəndaşlara tikinti 

materiallarını ucuz qiymətə döşəyib satır və gecələr 

şəhərdəki barlarda, restoranlarda, rəqs meydançalarında 

sərbəst gəzir, qızlarla yeyib-içib bizim haqqımızda da 

iftira... 

Mayor Deqtyar məndən belə açıq-saçıq danışıq 

gözləmədiyindən rəngi bozardı və tez  
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sözümü kəsərək başını aşağı dikib, ölünü vaxtında ağla, 

el gələr tünlük olar məsəlini xatırlayıb, yavaşdan: 

- Ölçü götürərik, mızıldadı.  

- Əgər ölçü götürməsəniz, onun haqqında marşal 

Qreçkoya yazacağam. Mən bilirəm o hansı yuvanın 

quşudur, gecələri hansı qadının evində keçirir və hansı 

pulla restoranlarda fahişələrlə yeyib-içib, rəqs edir?  

Mayor Deqtyar tülkü kimi hiyləgərcəsinə əlindəki 

hakimiyyətə vərdiş elədiyi kimi yox, real vəziyyətə uyğun 

olaraq işin başqa səmtə yönəldiyini görüb, nəvazişlə 

sözümü kəsdi və incə bir hissiyyatla yaltaqcasına başladı:   

- Yoldaş kiçik serjant olanları praporşik mənə 

danışdı. Ölümdən başqa hər şeyə çarə var, Tarasyuk və 

Sventsizskinin cəzasını özüm verəcəyəm. Fikrimiz var, 

uşaqların bir az da yaxşı işləsə səni partiya sıralarına 

qəbul edək... 

Tarasyukla Sventsizski kimi ölü, gör necə ölüdür, 

əzrayıl da halına acıyıb ağlayır.  

O, mənim qəlbimin sarı siminə toxunmuşdu! 
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Hərbi xidmətdə partiya sıralarına qəbul olunmaq, 

atamın da arzusuydu, odur ki, dərhal yumşaldım və hər 

şey sülhlə qurtardı.  

İş başlandı. 

Hamının işini böləndən sonra, dumbul görəndə 

oynayan, mehrab görəndə ağlayan Nazıyla boş bir otağa 

çəkildik: 

- Dumanlı gözə həy şey bulanıq göyünəy, 

mayoyun gözünə yaman od vuydun! Əvvəldən  

 

demişəm, qaydaş sən Dallessən!  

Bir qədər də ordan-burdan danışdıq...  

Sonra gedib “Qış gecəsi” kitabını oxumağa 

başladım.  

Son illərdə Salam Qədirzadə, Əlfi Qasımov, Qulu 

Xəlilov... və Əlibala Hacızadənin hər kitabı Azərbaycanda 

hadisə kimi qarşılanırdı. 

Salam Qədirzadə karnaval gecəsini, Ceyranı necə 

gözəl təsvir edib...  

“Görəsən çağırsam gələrmi Ceyran?” 
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Gözlərimi yumub bir müddət Komsomolumu 

xatırladım: “həsrət və gizli narahatlıq, yəqin onun qəlbini, 

ruhunu parçalayır” - düşündüm... 

Sonra şəklini çıxarıb onunla xeyli dərdləşdim: 

“Arıqlamışam yenə, lap silotka balıqları kimi qabırğalarım 

sananır... İdmanla məşğul oluram, səndən də elə 

nigarançılığım yoxdu, siqaret çəkmirəm, yeməyim də pis 

deyil, di gəl kökələ bilmirəm...” 

Nə vaxt gözlərim qapanıb, gənclik yuxusuyla 

şipşirin yatmışam, heç xəbərim də olmayıb. 

Dərin kədər içərisində diksinib ayılanda 

Komsomolumun şəklini sinəmə düşmüş görüb kədərli 

qınımdan çıxa bilmirdim...  

Axşam planyorka olmadı. Rota hamama getməyə 

hazırlaşırdı... 

Şənbə günü olsada bizim uşaqlar partiya 

məsələsindən sonra fərəhlənib düz üç vaqon kərpic 

boşaltmış, iyirmiyə qədər də qapı,  

pəncərə küncləri düzəltmişdilər.  

Hamama getmədim, voleybol oynamaq istəyirdim. 

Səkkiz nəfər qalıb oynadıq. Qonşu binadakı kiçik yaşlı 

qızlar və oğlanlar yenədə yığışıb bizə azarkeşlik edirdilər.  
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Voleybol oynayandan sonra bu kiçik azarkeşlərlə 

xeyli söhbət elədik. Onlara Azər-baycan dilində zəruri 

sözləri danışmağı öyrədirdim: Salam, dost necəsən? 

dəniz, oğlan, qız, kitab, ev... Tez-tez də mübahisə 

eləyirdik.  

Kim rus, ukrayna, ingilis, azərbaycan dillərində nə 

bilirdisə danışırdı. 

Qızların arasından birinin sifəti qıpqırmızı idi. 

Eləbil dilotu yemişdi. Hamıdan çox danışırdı. Qolları ipək 

kimi yumşaq və ağappaq dərisi vardı. Canıyanmış yaman 

gözəl idi! Bircə dili ayrı olmasaydı lap bizim qızlara 

bənzəyirdi... 

...Səhər-səhər razvodda briqadaları böldü-lər. 

Stansiyaya, “Пионер лагерь”ə işləməyə gedənlər 

getdi. Mənim briqadam, Bakir, Faiq və Maarif isə qaldı. 

Biz gətirilən kərpicləri boşaltmalı idik. Maşınların 

gəlməsinə isə hələ çox vardı. Odur ki, uşaqlara tapşırdım 

kərpicləri boşaltmaq üçün təmizlik işləri görüb yer 

hazırlasınlar.  

Bakiri də özümlə götürüb idman formasında çıxdıq 

ki, dənizdə çimib tez də geri qayıdaq. 

Hava isti idi... 
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Qaça-qaça Turbazanın həyətindən keçib xiyabana 

girəndə, qarşımıza iki cavan qız çıxdı.  

Onlar da qaça-qaça yaxınlaşdığımızı ayaq səslərindən 

eşidib, dərhal çevrilib baxdılar və ədayla, nazla qol-qola 

girərək yollarına davam elədilər. 

Onlara çatanda yanlarında qəflətən dayanıb 

azərbaycan dilində, ağır eşidən qoca kişilər kimi 

qışqırdım:  

- Salamməleyküm!  

Qızlar bir anda diksinib heyrətlə üzümə baxdı, 

sonra ikisidə birdən gülüşdü. 

Ukraynalı olsalar da rus dilində danışmağa 

başladıq. 

Tanış olan kimi, ərklə çimərliyə getmək 

istədiklərini bildirdilər və birlikdə getməyə qərar verdik.  

Çimərlikdə o qədər adam vardı, iynə atsan yerə 

düşməzdi. Üçüncü və dördüncü çimərliyi keçəndən sonra 

tünlük olsada boş bir yer tapıb, qumluqda soyunduq. 

Çimərlik paltarını geyinmək üçün qızlar lüt 

soyunmalıydı. 
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Soyunmaq üçün yay mövsümüylə bağlı müvəqqəti 

hazırlanmış açılıb-yığılan kabinaların qarşısında çox uzun 

darıxdırıcı növbə dayanmışdı. 

Bakir və qızın biriylə üç ədəd rəngli çimərlik 

mələfələrini üçbucaq formasında əl-ələ verib tuduq. Və 

qızlar yerlərini dəyişərək, növbəylə bu üçbucağın 

içərisində əyinlərindəki paltarların hamısını soyunub 

kupalnik geyindilər.  

Qızların biri lüt soyunanda sinəsindəki medalyon 

həyəcandan titrəyirdi... 

Bir qədər qumda uzanıb özümüzü ha-vaya 

verəndən sonra suya girdik.  

Bakir öz payına düşən qızla birlikdə üzə-üzə lap 

gözdən itdilər. 

Mənim qismətimə düşən sinəsi qızıl medalyonlu, 

rəfiqəsinə nisbətən çəkingən, bir az da utancaq olan qız 

isə üzməyi yaxşı bacarmırdı. Su dizinə çıxan kimi, 

qollarımdan qırraşıb, qışqırdı ki: “gözlərim axır...”  

Fürsət idi! 

Cəld onu qucaqlayıb: 

- Qorxma! bu qədər əhalinin gözləri qarşısında 

özün istəsən belə bata bilməzsən. 
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Zarafat edib onu ürəkləndirirdim...   

Çox uzaqlardan Bakirgilin başı görünür-dü. 

Qız qucağımda hələdə titrəyir, günortanın bu 

bürkülü istisində qorxusundan buz kimi donub əsim-əsim 

əsirdi. Xahiş elədi ki, sahilə çıxaq.  

Paltarlarımızı soyunub qoyduğumuz yerə gəldik. 

Mən qumun üstünə, o isə quma sərdiyi çimərlik 

mələfəsinin üstünə uzandı. 

Qum çılpaq canımı yandırdı. 

Qızla xeyli söhbət elədik.  

Başa saldım ki, əgər bizimlə “görüşmək” 

istəmirsinizsə düzünü deyin. Düzlük uzanar, amma 

qırılmaz. Aldatmaq lazım deyil, dostumla hər ikimiz 

qafqazlıyıq... 

Bakirlə o biri qız da qayıdıb gəldi.  

Və son qərarımız belə oldu: “elə bu axşam, saat 

19:30 dəqiqədə Arkadiya mehman-xanasının qarşısında 

görüşürük.”  

Payıma düşən, sinəsi medalyonlu Yuliya çox 

ürəklə qəhqəhə çəkib: 
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- Siz çalışın özünüz gecikməyin, biz vaxtında 

gələcəyik.   

Yuliya çox ürəkli danışırdı. Qorxudan suda düşən 

ürəyi deyəsən yerinə qayıtmışdı.  

Onun gözləri artıq qaynayırdı! 

Qızların hər ikisi 121 № li orta məktəbdə, eyni 

sinifdə mənim Komsomolum kimi doqquzda oxuyurdular.  

Ancaq bunlar vaxtından əvvəl, lap erkən 

ayılmışdılar. Hər ikisinin gözləri qaynaşır, sirayətedici 

gözəlliklərini lüt olsalarda, gizlətməyə çalışmırdılar. 

Qızlar imtahana hazırlaşdıqlarını bildirdilər. Sov. 

İKP MK-nın II – III qurultaylardan xeyli danışdıq. Sual – 

cavab elədikcə gördüm yox, dərslərini yaxşı öyrəniblər, 

çox hazırlıqlı idilər... 

Yuliya, bədəncə çox fiquralı, çimərlik paltarında 

qənirsiz gözəl idi! Onun dip-dik dayanmış döşləri az 

qalırdı nazik çimərlik liftçiyindən çıxa... 

Hələ toppuş, düz ayaqları! 

İncə  beli, yana çıxmış yançaqları artıq  

formalaşırdı. 

Suyun içində onu qucaqlayanda, dərisinin təbii 

qoxusu məni bihuş eləyirdi. Qorxudan üşüyüb  titrədikcə 
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qurşağa kimi sulu bədəni mənə qısılır, ayaqlarıyla 

ayaqlarımı qucaqlayrdı... 

Gicgahlarından başqa isti yeri qalmamışdı.  

Onun alınmamış qaşları, uzun  kirpikləri...  

İpək kimi yumşaq şabalıdı saçları par-par 

parıldayırdı. Saçqıranların görünür hələ onun saçlarından 

xəbəri yoxuydu.  

O, arxası üstə uzanıb əllərini boynunun dalında 

çarpazlayanda və mən isti qaynar qumu sakit-sakit  onun 

sinəsi boyu və göbəyi atrafına səpəndə bir rəssam 

lazımıydı... qəfil sevginin necə doğulduğunu öz gözləriylə 

görüb bunun timsalında fırçasıyla əsl sənət əsəri yaratsın.  

Həm də hiyləgərliyi olmadığından, Yuliya çox açıq-

saçıq danışır, soruşduğum hər şeyi  olduğu kimi etiraf 

edir, heç nəyi gizlətmirdi.  

O, qəlbsiz, kütbeyin deyildi...  

Hərbi hissəyə qayıtmalıydım. Mayor Deqtyarı, 

praporşiki orada qoyub gəlmişdim. 

Kərpic maşınları gəlmiş olardı. 

Bir sözlə tam anlaşıb, nahara yaxın ayrılmaq 

məqamında, elə yenicə Yuliyanın yanağından öpüb: 
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- Axşama qədər, - demişdim ki, onun ehtiras, 

gənclik dolu yandırıcı nəfəsi məni yalayıb qarsdı. 

Özümü itirdim! 

Diqqətlə, bir az da heyrətlə onu süzüb: 

- Qoy Bakir burada qalsın... hərbi hissədə vacib 

işim var, gedib vəziyyəti qaydaya salım, yarım saata 

qayıdıram! – dedim və onların cavabını gözləmədən 

çönüb götürüldüm.   

Vaqonun dar pəncərəsindən gizlincə özümü içəri 

təpib vəziyyəti öyrəndim.  

Hər şey öz qaydasındaymış...  

Uşaqlar artıq iki maşın kərpic boşaltmışdı. 

Vahiddən on manatımı aldım və vaqondan 

çimərlik üçün mələfə götürdüm. Çıxhaçıxda qara Vəlinin 

aldığı şokolad  plitkaları yadıma düşdü. Büküb gizlətdiyim 

dolabdan qayıdıb onları da götürdüm...   

Yenidən dar pəncərədən pərçimlənib aradan 

çıxdım. 

“Dənizə qədər olan məsafəni qaçdım” – yazsam, 

düz çıxmazdı, yalan olmasın qasırğa kimi tozanaqlayıb, 

fırtına kimi burum-burum burulub, güllə kimi uçdum. 
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Xilasedicilər bir sərxoşu dənizdən çıxarıb başı 

aşağı tutaraq silkələyir, ikisidə qarnından basırdı. Əclafın 

ağzından xeyli su axdı. Yaxşı deyiblər: “Sərxoşun – dəniz 

topuğundadı!” 

Bakiri və qızları axtarıb  tapanda eləcə tərin-suyun 

içindəydim.  

Bir qədər keçmiş Bakir öz qızını da götürüb yenə 

açıq dəniz boyu Türkiyə istiqamətində üzməyə başladılar.  

Mən də Yuliyanın qolundan tutub suya salmaq 

istədim. O yenə qorxur, məndən bərk-bərk yapışıb 

dizinəcən olan yerdən irəli getməməyi dönə-dönə acizanə 

xahiş eləyirdi.  

Ancaq bu dəfə o üşümürdü! 

 Sinəsindəki qızıl medalyon günəş şüalarını güzgü 

kimi əks etdirir, göz qamaşdırırdı. 

Ovcumla duzlu suyu götürüb, qumlu canına səpir 

onu sonsuz ehtirasla çimizdirirdim. Hava da canı da 

olduqca isti, yandırıcı idi. Onun canındakı enerji 

saçlarında sinəsində suyu qaynadır su bədənində 

buxarlanırdı.  

Amma sudan qorxurdu. 
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Qayıtdıq sahilə. Yenə isti qumda  yanaşı 

uzandıq...  

Onun bədəni, su quruyan kimi özünəməxsus 

xüsusi bir iy buraxır və bu qoxu məni ehtirasa gətirir, 

göbəkdən aşağı hissəmə istilik yayır, maqnit kimi ona 

doğru çəkirdi...  

Şokoladları bölüb yeməyə başladıq.  

Bakirgilə də pay saxladıq. 

Yuliyayla yarım saatlıq asudəliyimiz və 

istirahətimiz ayrı aləm oldu.  

O, şokoladı ağzında elə şirin-şirin oyna-dırdı...  

Qızın  yanar gözləri məni dəli eləmişdi.  

Cəmi on beş yaşı vardı...  

Böyrüüstə yan-yana uzanmışdıq. Onun dik burnu 

sifətinə hədsiz dərəcədə yaraşırdı. Çəhrayı dodaqları 

şokolada bulaşmışdı. Dili ilə dodaqlarını ağır-ağır 

yalayanda, bu sevgi oyununa çağıran hərəkətiylə elə bil 

gözlərimi dumana bürüyür, özü də ilğım tək buxarlanıb 

qeybə çəkilirdi. 

Eyy... əbədiyyətə kimi bir də ələ düşməyəcək 

gənclik!  
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Onun 15 mənim 20 yaşım vardı.  

Ömrün çağlayan ilahi dövrü! 

Günəşin yandırıcı şüaları, qaynar qumun  

istisi, gənclik ehtirası məni dəli eləyirdi...  

Ensiz, daram, alt çimərlik paltarının kənarlarından 

gözüm onun qasığının narın tüklərinə sataşdı.  

Ehtiras artıq gözlərimdən, dodaqlarımdan və 

əllərimdən axırdı.  

Uçalanan əlimi onun yeni formalaşmış 

yançaqlarında gəzdirdim. 

Dənizin havasından və dəli ehtirasdan qızın 

yanaqları qızarmış, pörtmüşdü. 

O bakirəliyinə əlvida deməyə tam hazır idi! 

Əllərim ona toxunanda isə o, dözməyib arxası 

üstə çevrildi. Döşləri artıq ensiz çimərlik liftçiyinə 

sığmırdı...  

Gözlərimi yumub, xəyalımda onun hələ 

görmədiyim çəhrayı, ya da qəhvəyi rəngli dimdik durmuş 

döş gilələrini necə acgözlüklə əmdiyimi... Onun alovlu 

baxışlarını, işvəli təbəssümünü, intim yaxınlığa yalvarış 

dolu arzusunu, istəyinin... sözlə ifadəsi mümkün olmayan, 
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həyəcandan əsib titrəyən vücudunun vəcdə gəlməsini 

təsəvvür eləyirdim... 

Minbir əziyyətlə sürdüyümüz bu əzablı çətin ömrü, 

bu an üçün yaşamağa dəyərdi! 

Yaxınlığımızda olan əlli-əlli beş yaşlı vecsiz bir kişi 

əl radiosunun səsini artırmışdı.  

Musiqinin sehri, dənizin ləpələrinin şirin laylası, bu 

qızın ağlasığmaz çılğınlığı məni yerimdən oynadır...  

İçim kükrəyirdi! 

O, dodaqlarını dişləyib qumu ovcunda  

 

necə sıxırdısa, dəli ehtirasını bununla sakitləşdirdiyi 

şəksiz sezilirdi. 

Hər ikimizin nəfəs ritmi sürətləndiyindən 

köksümüz tez-tez qalxıb enirdi.  

Mənim də heyim qalmamışdı. Ehtirasdan 

titrəyirdim...  

Dörd tərəfimiz bir-birinə laqeyd olan in-sanlarla 

doluydu.  
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Tahirin “qarğıdalısı” kimi mənimkidə qanla 

tıxanaraq od tutub yanır, dimdik dayandığından quma 

dirəmişdim. 

Ayıb idi. 

Plavkidə açıq bilinirdi... 

Günəş yandırır, nəsə bir addım atmaq üçün isə 

heç bir imkan yoxuydu. Əgər gecə olsaydı qaranlıqda, ya 

дикий пляж olsaydı... elə indi də nəsə alınardı, burada 

isə o, ovcunda qumu sıxır, mən də ehtirasdan yanıb 

titrəyirdim.  

Axşama da hələ çox vardı...  

Birdən ağlıma gəldi ki, bəlkə bu qızı Tomagilə 

aparım? Və bu fikrimdən çox sevin-dim... necə məmnun 

qaldım. 

Bu məqamda bu tapıntıydı! 

Yuliyaya ehtiras dolu, odlu bir baxışla baxıb, titrək 

pıçıltıyla: 

- Axşam gecdir, bir tanışım var, bəlkə onun evinə 

gedək?  

Sanki kiminsə eşidəcəyindən ehtiyat edirmiş kimi 

zəif səslə pıçıldadı: 
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- Açar səndədi? 

- Yox... 

 Olduqca ağıllı çöhrəsinə bir pərişanlıq  

yayıldı.  

Dikəlib çox ümidlə: 

“İstəyirsənsə tez gedim açarı alım. Siz saat 14:30-

da Turbazanın qarşısına gəlin. Dostum yolları yaxşı 

tanımır, ilk dəfədir şəhərə çıxıb...”  

Elə bil Yuliya ehtirasdan bayılmaq dərəcəsində 

uyumuş, sanki röyadaydı.  

Bir az özünə gəlib gülümsündü və başının 

hərəkətiylə razılıq verdi. 

Bütün vücudumla qadın arzulayırdım! 

Artıq dayanmaq vaxtı deyildi. Cəld idman formamı 

geyinib götürüldüm. Onlar Bakirlə özləri gələcəkdilər. 

Əvvəlcə vaqon-kubrikamıza gəlib vəziyyəti 

öyrənməliydim.  

Yol boyu xülyada, gözlərimin qarşısında 

canlandırıdım: Nazı, Sahib Əkbərov, Mürşüd və 

Əhlimandan ibarət dörd nökərin çiyinlərində apardığı 

kəcavədə şirmayı hörməli, enli, uzun kresloda uzanan 
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Yuliyanı, Tomadan açarını yenicə aldığım otağa 

aparıram. 

Kəcavədən düşürəndə şahanə dik boyu, bilərzikli 

zərif biləkləri, hərəkətsiz süd tək ağ əlləri ona necə 

yaraşırdı!  

İşvəli baxışlarıyla “şəhvətli dişi” məni necə 

yandırırdı! 

Pəncərədən içəri keçərək, “XB” formamı geyinib, 

uşaqların yanına tələsdim.  

Üçüncü eşalon yenicə gəlmişdi. Uşaqlar  sağ 

olsun, sıraya düzülüb kərpicləri boşaldır-dılar. Özümü 

mayorla praporşikə göstərib baxdım ki, bütün işlər 

qaydasındadır. Odur ki,  

yenidən kubrika-vaqona qayıdıb, “XB” formamı dəyişib, 

idman formasında pəncərədən  

atılıb getdim.  

Tomagilin qapıları bağlı oldu. Elə bil bütün turbaza 

başıma uçdu! 

Saat 14:06 dəqiqəydi, cəmisi iyirmi dörd dəqiqə 

vaxt qalırdı. Daha ora-bura vurnuxmağın yeri deyildi. 

Ümid elədiyim bir yer də Valyagil idi.  

Onun da “əri” gəlib. 
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Birdən ağlıma gəldi ki, cəhənnəm, baha olsa da 

Arkadiya mehmanxanasından bir günlük otaq götürüm. 

Başqa çıxış yolum qalmamışdı. Elə belə də qərara gəlib 

görüş yerinə tələsdim.  

Saat 14:21 dəqiqədə gəldim ki, Bakir təkcə 

dayanıb. Sanki ürəyim düşdü. Nifrət dolu qıyılmış 

baxışlarla ona baxıb həyəcanla qışqırdım: 

- Qızlar hanı?  

Bakir çox sakit və təmkinlə: 

- Axşama qaldı, saat 19:30 dəqiqədə Arkadiya 

mehmanxanasının qarşısında bizi gözləyəcəklər.  

Bu xəbərə tab gətirmək özü bir igidlik və özü 

qədər də müşkül bir məsələydi.  

Amma nədənsə ürəyimə damdı ki, gələcəklər.  

Öz-özümə: “Yuliya tez-tez əldən-ələ  düşən küçə 

fahişəsi deyil ki, kim gəldi onunla “sevişməyə” gedə!”  

Çox götür-qoy edib, variantları analiz eləyəndən 

sonra bir-birimizə ürək-dirək verdik:  

“hökmən gələcəklər!” 

Həm də elə o vaxta kimi Toma da gələr,  
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boş bir otağın açarını  alaram...  

Həm də mehmanxana üçün pasport tələb 

olunacaqdı. Qızlarınsa pasport yaşları yoxuydu... 

Ürəyimdə isə Bakirə nifrətlə baxıb: “Səni mənə 

urcah eləyənin atasına nəhlət!” – dedim . 

Yuliyanın çimərlik liftçiyinə sığışmayan dimdik 

döşləri az qala gözümə girəcəkdi...  

Ümid axşama qaldı.  

Ancaq nahaq yerə açıq  dənizdə gəmini tərk 

eləmişdim...  

 Naəlac qalıb, könülsüz iş yerinə qayıtdıq. İki 

eşalon da ağ kərpic gətirmişdilər. Özüm də qollarımı 

çırmalayaraq uşaqlara kömək eləyib maşınları boşaltdıq. 

Qızın çəhrayı dodaqları, qara şokoladlı dili, dik 

döşləri heç gözlərimin qarşısından çəkilmirdi.  

Onun gözləri alışıb yanır, adamı qaynadırdı.  

Rota axşam kinoya getməliydi.  

Gözləyirdim kinodan əvvəlki yoxlama olsun, sonra 

aradan çıxım, amma vaxt ötür, yoxlamanı isə ləngidirdilər.  
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Gördüm belə getsə görüşə gecikəcəyik, ona görə 

Bakiri aparıb görüş yerinə qoydum:  

- Sənin adın oxunanda mən bir şey fikirləşərəm, - 

dedim.  

O yazıq da bir söz demədi. Və bərk-bərk də 

tapşırdım:  

“Qızlar gəlsə bu dəfə heç yana buraxma  

haa...” 

Beləcə Bakiri təlimatlandırıb geri qayıt-dım. Saat 

19:20 dəqiqədə ürəyim dözmədi, Mür-şüdü göndərdim ki, 

tez get, Bakirdən bir xəbər gətir.  

Güclü olsada, təpərsiz olan Mürşüd, heç on 

dəqiqə keçməmiş qayıdıb, milyonçu simicin qəpik 

tapanda keçirdiyi bəxtəvərlik ləzzəti kimi sonsuz sevinclə 

qalın, nizamsız qara qaşlarını qaldıraraq məni 

muştuluqladı: 

“Xudavəndi - aləm haqqı, Xudavəndi – kamal 

haqqı mən ora çatan kimi qızlar gəldi.  

Qara tüklü əntər Mürşüd gözümün qarşısında 

“uyuşub özünü tutaraq” qaymaqladı. Və iyrənmədən 

bağrıma basıb onun tüklü sifətinin tüklərindən öpdüm! 

Sevincimdən bilmirdim nə edəm. 
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Deməli, Yuliya məni aldatmayıb!  

Ona inamım özünü doğrultmuşdu. O, sadəlövh 

olsada hər yetənlə bir yastığa baş qoymazdı! 

O, məni gözləyirdi!? 

 Yuliyanın lüt canını təsəvvür etdikcə qovrulurdum. 

Bahalı olsa da  Tomagilin evindən Arkadiya 

mehmanxanası daha kübar olacaqdı! 

Qırmızı sovet pasportu heç birimzidə olmasada 

Bakirlə mənim qırmızı hərbi biletim vardı. Qızların da 

pasportu yerinə rüşvət verərdik! Nədi sözün? 

Götürməzdilər? 

Al yastıqlar, al mələfələr... Yuliyaya ancaq ora 

yaraşardı!  

Beləcə özümü didir-dağıdır, onunla  

yataqda nədən başlayacağımı, nələr edəcəyimi 

düşündükcə, damarlarımda qanım coşurdu.  

Onun bakirəliyi mənim qismətimmiş! 

Yuliyanı - üzündə gah şaşqınlıq, gah kə-dərli 

təbəssüm təsəvvür edir, gah da qəmli duruşunu gözlərim 

qarşısında canlandırır, ürə-yimdə ona lətif sözlər 

pıçıldayırdım...  
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Mehmanxananın yaraşıqlı, solğun işıqlı, 

doyulmayan ehtiras oyadan rahat, bakirə yatağına onun 

necə itaətkarlıqla soyunub girdiyini, canının ehtirasdan 

necə alışıb yandığını, həyəcandan bütün bədəninin necə 

titrədiyini az qala görüb hiss edir, yumşaq bədəninin 

müxtəlif yerlərindən şirəsini əmib döşlərinin, dodaqlarının 

sorub şəhdini çıxarırdım...   

Arkadiya mehmanxanasının kübarlar üçün 

hazırlanmış yatağında vəhşi ehtiras və qarşısıalınmaz 

şəhvətlə o qədər uzağa getdik ki, dünyada başqa bir fənd 

qalmadı!.. 

Ey qoca dünya! 

Ey nağıl ömür... 

Rota cərgəyə düzülmüşdü. Kino-kluba getməzdən 

qabaq axır ki, yoxlama başlandı.  

Görüş vaxtına artıq saniyələr qalırdı. Hələ yaxşı ki, 

Bakiri göndərmişdim. Yoxsa, qızlar bizi orda görməyib 

geri qayıdardılar.  

Amma birdən elə bil  ürəyim qorxudan tıpp eləyib 

yerə düşdü. Və düşündüm ki, Bakiri nahaq yerə əsgər 

“XB”sində ora göndərdim!  

Gərək mülki geyimdə göndərəydim... hərbi 

hissənin taleyini öz kefimizə uyğun  
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fırlatdığımızı görüb düşünərək - hər şeyə qadir 

olduğumuzu anlasınlar deyə...  

Məni nəsə müdhiş bir qorxu hissi bürüdü. Sifətim, 

qulaqlarım isindi:  

- “Yox!” - ürəyimdə inadla, az qala qışqır-dım!  

Bunun məsələyə nə dəxli?  

Yuliyaya doğru bərk can atırdım.  

Artıq şeytan hər ikimizin içindəydi. 

O bakirəliyini bərdəli əsgərə təslim edəcəkdi! 

Ömrümün yeni, hələ yazılmayan tarixini 

yaşayacaqdım! 

Ürəyimdə onu mələk simasında göylərə qaldırır, 

hətta bizim azərbaycanlı qızlara – hətta lap sevdiyim 

Adiləyə, Xuramana da bənzədirdim: Həyalı, namuslu, 

ismətli, ləyaqətli, etibarlı və sadiq... ola bilməz ki, o,  

başqa cür olsun!  

O məni sevir!!!   

Hələ bir az da yumşalıb kövrəldim. 
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Qısqanclıq dolu eşq alovu məni bürüdü. Artıq 

Yuliya mənim üçün qədd-qamətli, kübar bir azərbaycanlı 

xanım idi.  

Hətta onu gözlərim önündə: çəhrayı rəng gəlinlik 

paltarında, başına çoxlu qızılgüllər yağır-mış kimi... və 

dal-dala düzülmüş sonsuz, müxtəlif bahalı, məşhur 

markalı maşın, fayton və kəcavələrin müşaiyətiylə... biz 

Arkadiya mehmanxanasının qarşısında xüsusi 

bəzədilmiş, - ağcabədili Nazı, laçınlı Mürşüd və Əhliman, 

birdə kəlbəcərli Sahib Əkbərovdan ibarət dörd qara qulun 

çiyinlərindəki kəcavədən düşürük kimi də canlandırdım...  

Və bu vaxt müğənninin oxuduğu: “kəcavələr 

düzüm-düzüm düzülüb...” mahnısı da qulaqlarımda 

səsləndi...    

Həmdə, guya üstlərinə nişastalı, ağappaq süfrələr 

salınaraq, cərgə ilə düzülmüş masaların arxasındakı, 

manqallarda kabab tüstüləyir, mehmanxananın girişinə 

kimi, hamı ayaq saxlayıb bir-iki tikə isti, suyu süzülən 

kababdan dişləyib yeyir, bir qədəh də araqdan, çaxırdan, 

şampandan süzüb içirlər...  

Oğlanların çoxunun başında aerodrom kepka, 

ayağında şişburun qara lak tufli, boynunda yoğun qızıl  

zəncir sep, barmaqlarında da qara qaşlı kişi üzüyü...  
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Qadınlar, qızlar isə içi fotoşəkilli qızıl 

medalyonların, bilərzikli zərif biləklərin, brilliyant 

komplektlərin içərisində itib batırlar... 

Birdən də görürəm ki, ciyərlərim yanır, havam 

çatmır. Bu boyda izdiham təlatümə gəlir, zəmanə dəyişir. 

Röya qarışır... 

Ruhu azad qağayılardan biri köpüklənən 

dalğaların üstündə cövlan eləyir və hirs-hikəylə özünü 

dalğalara çırpır... 

Diqqətlə baxanda görürəm ki, bu Komsomolumdu!  

Sovet hərbi tikinti fəhlələri cadarlı, döyə-nəkli, 

suluqlu əlləriylə üzərinə “Səadət hüququ-nun müdafiəsinə 

qalxın!” sözləri yazılmış şüarlarla xiyaban tərəfdən dənizə 

doğru irəliləyir  

və ətrafdakı boynu sepli, barmağı qaraqaş üzüklü, başı 

aerodrom kepkalı, ayağı qara lak tuflili, yeniyetmə cavan 

oğlanlar mənə baxıb rişxəndlə, bığaltı gülüşürlər.  

Bir qolu gipsə salınıb, boynundan tənziflə asılmış, 

saç-saqqalı tozlu, çılpaq ayağı səndəlli, cındırından cin 

ürkən, ağzında yoğun Kuba siqarı, həsir oturacaqda 

oturan birisi, - əl işarəsiylə: Otur! Qalx! Kütləni idarə 

eləyir... 
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Çaşıb qalmışam!  

Sadəlövh, çəkingən, utancaq Yuliya mənə daha 

çox  qısılır, qorxur və həyəcanla məni qucaqlayır.  

Hətta soyuq şux döşlərinin sinəmə dirəndiyini də 

hiss edirəm.  

Və birdən mehmanxanadan Katerina sapsarı 

gödək, boynu və sinəsi həddindən artıq açıq kətan 

donunda acıqlı-acıqlı üstümüzə doğru gəlir.  

Tovuz lələyindən hazırlanmış yelpiklərlə onu 

Odessalı Toma, Valya, Pervomayskidəki voyentorqun 

satıcısı işləmiş ağ eynəkli siqaret çəkən kədərli qız, 

Qırmızı kostyumlu Krasik, Sarıkirpikli, qatardakı adını 

bilmədiyim donetskli qız yelpikləyir və Katya ittihamla:   

“Sən Komsomolu hara qoymusan? Bəs o yazıq il 

yarımdı səni gözləmir? Sən dəli olmusan? 

Və birdən qarşımda bir sonsuzluq açılır. Səma və 

sonsuz dəniz. “Komsomol-qağayım” çox-çox uzaqlarda 

işıq zolağı kimi dənizin və səmanın birləşən yerində 

üfüqdə görünməz  

olur...  
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Praporşikin gur səsi məni xəyali düşün-

cələrimdən, əfsanə xülyamdan, şip-şirin nağıl röyamdan 

ayırdı.  

Kinoya getmək üçün rota iki-iki düzlənirdi...  

Allaha şükür, yoxlama bitdi!  

Və cəld cərgədən çıxıb kubrika-vaqonumuza 

qaçdım.  

Rota “раз, раз, раз...раз, два, три...” qürurverici 

sədaları altında uzaqlaşan kimi dar pəncərədən çölə 

tullandım.  

Tomagildə mülki paltarlarımı geyinib boss kimi 

getməyi planlaşdırmışdım.  

Elə Tomagilə çathaçatda Bakirlə qarşılaşdım. 

Matım-qutum qurudu, başımın tükləri dibindən qabardı. 

Qızlar yanında yox idi! 

Yoldan ötən birindən havada əl işarəsiylə siqaret 

istədim...  

Siqareti yandırıb tüstünü sümürəndə öskürə-

öskürə güclə eşidiləcək səslə, heydən düşmüş halda 

soruşdum: 

- Qızlar hanı? – bayılmaq həddindəydim... 
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Əsli olmayan budağı barsız uca sərv ağacı kimi 

zol dayanıb, meyid rəngi almış buz baxışlarıyla: 

- Sən gecikdin, onlar da misgin əsgər formama, 

çirkli köhnə ayaqqabılarıma baxıb, başqa dildə 

pıçıldaşdılar, sonra nə qədər elədim dayanmadılar: 

- Teleqram almışıq tələsirik, vağzala getməliyik, - 

dedilər.  

Bir dərin qüllab sümürüb, tüstüsü gözlərimi 

acışdırıb yaşartsada Bakirə necə nifrətlə baxdımsa, yazıq 

gözümə məkanı bəlli olmayan xortdan, cin-şəiyyət kimi 

əcaib göründü:  

- Sən onları dilə tutub mən gələnə qədər yubada 

bilmədin?  

O, özünü itirərək kəkələdi və rəngi dümağ oldu:  

- Yəqin qismət deyilmiş yoldaş Babayev! – dedi, 

vallah namus məsələsi, nəsil davası olsaydı onları tikə-

tikə doğrayıb qanlarını içər, başlarını sənə gətirərdim... 

Amma necə pis olmuşdum!  

O qız yaman ürəyimə yatmışdı. Doqquzuncu 

sinifdə oxusa da orta məktəbi bitirmiş kimi görünürdü. 

Yuliyanın qonur gözləri necə ehtirasla baxır, çeşmə bulaq 

kimi necə qaynayırdı İlahi! 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

Artıq iş-işdən keçmişdi.  

Şəhərdə onu tapmaq ümidiylə axtarmaq qərarına 

gəldim. Hər ikimiz Tomagildə mülki paltar geyinib, şəhərə 

- “Пионерская” küçəsinə yollandıq. 

O demişdi ki, orada yaşayırlar. Küçəni o ki var, 

boya-boy gəzdik.  

Heyhat!  

Tapa bilmədik!  

Onun bakirəliyi qismətim deyilmiş...  

Yuliya bir nağıl idi...  

Axşamtərəfi kor-peşman, deyinə-deyinə qayıdıb 

turbazadakı rəqs meydançasına gəldik.  

Əsəbimdən cilov gəmirir, hikkəmdən paltarımı da 

dəyişmədim. Elə mülki paltarda Cordcik və Skalyarla 

qarşılaşdıq. Tez kürəyimi onlar gələn tərəfə çevirdim. 

Bizi tanımadılar. 

Sonra Tarasyukla qarşılaşdıq. O da mülki geyimdə 

idi.  

Hul baxırdı... 
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Rəqs meydançasında əsgər və zabitlər çox 

olduğundan tez qayıtmalı olduq.  

Bir leytenanat rütbəli zabit Cordciki saxladı, 

Skalyar aradan çıxmışdı, dostunun ələ keçdiyini görüb 

geri qayıtdı. Onun bu hərəkətinə lap həsəd apardım. 

Bax, dost belə olar!  

Rəqs meydançasından çıxanda Tomagil-də tanış 

olduğum qadınlarla üz-üzə gəldim. Onlar məni görən kimi 

dərhal tanıdı. Çox mehriban görüşdük.   

Zabit Cordciki tutanda qadınlar bizi tez əhatəyə 

alıb gizlətdilər ki, görən, tanıyan olmasın.   

Bakir mənim bu qədər qadın tanışım ol-duğuna 

məəttəl qalmışdı. Şəhərdə, ətraf ərazilərdə çox tanışlarım 

vardı. 

Qadınlardan yenicə ayrılmışdıq, Tolik qarşımıza 

çıxdı. O, bərk kefli idi. Bakirin köməkliyiylə zorla onu evə 

apara bildik.  

Yaxşı ki Toma evdə yox idi, yoxsa Toliki bu 

vəziyyətdə görüb qıyamat qopacaqdı!  

Elə Tolikin tez-tez bu kökə düşməsinə görə zavallı 

Toma mənimlə yaxınlıq eləmək istəyirdi...  

Paltarlarımızı dəyişib, hərbi hissəyə qa-yıtdıq. 
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Yenə arxa tərəfdən dar pəncərədən sivişib içəri 

keçdim. Bakirin ayaqları içəri keçəndə, əlləri tutduğu 

yerdən çıxdı və arxası vaqonun açılmayan geniş 

pəncərəsinə necə dəydisə, pəncərənin şüşəsi gurultu 

qopararaq sındı və o yerdəki sınıq şüşələrin üstünə 

sərildi.  

Yaxınlıqda olan əsgərlər gurultuya tökülüşüb 

gəldilər. Əsgərlərin kubrikanın arxası-na, mülki həyətə 

doğru qaçdığını görüb, cəld soyunaraq yarılüt onlara 

qoşuldum.  

Bakir yerdən sıçrayıb pişik kimi çəpik aradan 

çıxmışdı! 

Bakirin ələ keçmədiyinə əmin olandan sonra 

qışqırdım: 

- Bir dəstə mülki uşaq daş atıb qaçdılar.  

Elə bu vaxt rota hərbi qaydada ağır əsgər 

çəkmələriylə təpiklərini yerə zərblə döyə-döyə, 

praporşikin ritmik, tanış gur çığırtısıyla həyətə girdi. 

Раз...раз...раз...  

Onlara baxanda mat qaldım: İlahi! Bakir də 

cərgədə təpik döyürdü. Əvvəl gözlərimə inanmadım. 

Sonra birdən məni gülmək tutdu.  

Bu onlara nə vaxt qoşulub? 



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

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VII cild 

 “Azad olun!” əmri verilən kimi Bakir yanıma qaçdı: 

- Şüşə qırılıb, arxası üstə yerə dəyən kimi ayağa 

qalxıb götürüldüm. Elə yenicə küçəyə  

çıxmışdım, gördüm rota “строевой шаг” la gəlir.  

Yoğun bir ağacın gövdəsinin dalında gizlənib arxadan 

gizlincə onlara qoşuldum. Praporşik bilmədi. 

Xısın-xısın gülməkdən uğunduq... 

Praporşik hadisəni eşidən kimi özünü ye-tirdi və 

keçib mülki həyətdə şüşə qırıntılarını qurdalayıb, axtarış 

aparandan sonra şüşələrin töküldüyü yerdən bir az 

aralıda pilotka tapdı. 

Cəld pilotkanı qaldırıb, gözlərini qıyaraq içərisində 

xlorla yazılmış yazıdan Bakirin adını oxudu.  

O, lovğa-lovğa qayıdıb yenidən rotaya “düzlən” 

əmri verdi.   

Sira düzlənəndə pox yemiş turaclar kimi başını dik 

tutub, sakitcə:       

- Бакир Гейдаров выйти из строя! 

Bakir cərgədən bir  addım irəli çıxıb əsgəri 

qaydada ayaqlarını cütləyərək fərəğət dayandı. 
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Praporşik və serjantlar dərhal onun əllərini, ora-

burasını diqqətlə yoxladılar. 

Kəsik, cızıq yeri tapmadılar. 

Bakirin  yalnız arxası şüşəyə dəymişdi. Onu təkrar 

bir də nəzərdən keçirdilər yaxşı ki, heç yeri kəsilib 

cızılmamışdı. Qan izi, çapıq yeri axtarırdılar, o da 

tapılmadı... 

Soyundurub götünə baxsaydılar, bu başqa 

məsələ! 

- Hanı sənin pilotkan? – tərs-tərs baxıb, qaşlarını 

kaman kimi qaldıraraq praporşik soruşdu. 

İz buraxmadığının həzzini yaşayan Bakir çox 

arxayınlıqla:  

- Pilotkamı səhər açılandan kimsə oğurla-yıb 

yoldaş praporşik...  

Hamı sakitcə, hadisələrin gedişatını izləyirdi. 

Bakirin cavabı əsəblərimi sakitləşdirdi. Artıq məsələ onun 

xeyrinə həll olunurdu.  

Qəflətən sibirdən gələn əsgərlərin arasından 

balacaboy, sısqa maştağalı oğlan özbaşına sıradan bir 

addım irəli çıxıb, saymazyana: 
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- Onun pilotkasını mən oğurlamamışam, səhv 

salıb dəyişik götürmüşdüm, sonra da hardasa itirdim.  

Sən bir bakılı oğlanın qeyrətinə bax!  

Onun bu kəlməsi Bakiri xətadan qurtardı.  

Maştağalı oğlanın da başını, əllərini ora-burasını 

yoxlayıb, heç bir əlamət tapmayandan sonra, özbaşına 

cərgədən irəli çıxdığına görə ona üç naryad verdilər... 

Axşamtərəfi çox fikirli idim. Yuliyanın əl-dən 

çıxması, Valyayla vidalaşmağım, bir təərəfdən də 

Arkadiya mehmanxanasının poçtundakı sapsarı kətan 

donlu qızın verdiyi suala cavab tapa bilməməyim məni 

darıxdırır, əzir, sıxırdı...  

Komsomoldanda məktub almıram, o da susur... 

Birdə gördüm praporşik Kəngərlini, Maarifi və 

mirzəalıbəyli Şükürü Bryusovun kabinetinə aparır. Özümü 

yetirənə qədər içəri keçdilər. Başqa bir bəhanəylə qapını 

açıb içəri  

girdim.   

Yenə Bryusov qalstukunu boğazına tarım 

bağlamışdı. Yaşıl gözləri işıldayır, sifəti qızar-mışdı.  

Qəflətən o, siqaret istədi. 
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Mən çəkən deyildim. Praporşik heç kəsin 

tərpənmədiyini görüb siqaret dalınca çıxdı.  

- Kim vurub Zamyatini? 

Kəngərli qabağa keçib, cəsarətlə: 

- Mən vurmuşam, - dedi.  

- Sən vurmusan? 

- Так, точно товарищ старшы лейтенант!     

Kəngərlinin belə kişilik eləməsi, Şükürü və Maarifi 

ələ verməməsi, inamlı danışığı ürəyimə yağ kimi yayıldı... 

Gecə yerimə girəndə bu hadisəni qürurla 

xatırladım. Yalan, yaltaq, satqın olan adamlar gözümün 

düşmənidir!  

Yuxum gəlmirdi... 

Nostalji hisslərlə qalxıb məktub yazmağa 

başladım. Düz iki saata qədər Pervomayskli günləri 

xatırlayıb,  “yeri olan” dostları yada saldım.  

Yazdıqlarımı zərflərə yığıb, səliqəylə ünvanlarını 

köçürdüm:  

Молдовская ССР, гор. Оргеев – 5, ул. Гагарина 

48, Долгиев Михаил Федерович... 
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332560, Укр. ССР, Запорожеская область, гор. 

Веселое, ул. Ленина кв.107\3, Баша Анатоли 

Николаевич... 

Укр.ССР, Николаевская обл. гор.  

Первомайск, ул. Коротченко, дом 5, кв.7, Кошкин 

Александр... 

Киргыз. ССР. Ошский обл. гор. Oш, ул.1-ая 

Карасувская, дом 85. Шарипов Рашид Маматович... 
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