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YAZAR HAQQINDA QISA MƏLUMAT 

   Elşən İsmayıl 1991-ci il Yanvarın 9-u Azərbaycan Respublikası Şirvan şəhərində anadan olmuşdur. 

1997-ci ildə Şirvan şəhəri (o vaxt Əli Bayramlı) E.B.İmanov adına 10 saylı orta məktəbə daxil olmuş, 

2008-ci ildə oranı bitirmişdir. 2009-cu ilin aprelində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, Naxçıvan MR. 

Naxçıvan şəhərində 18 ay xidmətini başa vurduqdan sonra 2010-cu il oktyabr ayında ehtiyata 

buraxılmışdır. 

   Məktəbdə oxuduğu illərdə və orduda xidmət etdiyi vaxt, ictimai tədbirlərdə iştirak etmiş, özəlliklə 

milli bayramlar və dövlət əhəmiyyətli günlərdə keçirilən tədbirlərdə fəallıq göstərmişdir. 9-cu 

sinifdən məktəbi bitirənə qədər məktəb təşkilatında fəaliyyət göstərmiş və Şirvan şəhər Mədəniyyət 

və Turizm şöbəsinin Xalq Teatrı kollektivində aktyor və rejissor köməkçisi olmuşdur. 
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   2012-ci ildə Bakı Kompüter Kollecinə daxil olmuş, 3 il ərzində “İnformatika Müəllimliyi” 

fakültəsində təhsil alaraq 2015-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

   Kollecdə təhsil aldığı müddətdə Kollecin Tələbə Gənclər Təşkilatında və ATGTİ (Azərbaycan 

Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı)-də (üzv olaraq) fəaliyyət göstərmişdir. Fəaliyyəti zamanı Təşkilat 

nəzdində “Vətənpərvərlər Klubunu” təsis etmiş, Kollec daxilində vətənpərvərliyi təbliğ edən 5 

tamaşa-səhnəcik – “Bayraq Müqəddəsdir” (Bütöv Azərbaycan) , “Kitabi-İrfani-Həyat”, “Vətən eşqi 

(X. Nətavan)”, “Ağa Məhəmməd Şah Qacar” və “Xilaskar” (əsərlərin ssenari müəllifi və səhnələrin 

rejissoru özü olmuşdur) hazırlamış, 2 milli mövzuda hazırlanan müsabiqədə iştirak etmişdir. 

   2012-ci ilin noyabrından 2015-ci ilin mayına qədər Bakı Şəhər Bədii Yaradıcılıq Mərkəzində 

aktyor, aparıcı, ssenarist kimi fəaliyyət göstərmişdir. Mərkəzin bir sıra tədbirlərində və hazırlanan 

tamaşalarda xüsusi fəallıqla fərqlənərək qısa zamanda yaxın çevrəsi tərəfindən böyük marağa səbəb 

olmuşdur. 

   Tələbə Gənclər Təşkilatında öncə (birinci kursda) Mədəniyyət və Turizm departamentində “sədr 

müavini”, sonra 2 il (Kolleci bitirənə qədər) “sədr” vəzifəsində çalışan Elşən İsmayıl, öz xüsusi 

bacarığı və dərin istedadıyla kollec rəhbərliyini heyran qoymuşdur. Kollec təhsilinin son aylarında 

bir müddət keçici olaraq “Təşkilatın sədr müavini” olmuş, keçirilən “Təşkilat sədri” seçkilərində 

iştirak etmişdir. 

   2013-cü ildən “Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı”-na üzv olmuş, bir il orada fəaliyyət göstərmişdir. 

Fəaliyyəti zamanı milli mövzuda 2 tamaşa hazırlamış, milli-mədəni tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir. 

   Təşkilat nəzdində “Mədəniyyət və Turizm departamentinin sədri” vəzifəsində çalışmışdır. 

   2014-cü ildən “Bütöv Azərbaycan Ocaqları”-nın üzvüdür. 

  Zaman-zaman təşkilatda “Gənclər Təşkilatı sədr müavini, Mədəniyyət Şöbəsinin rəhbəri, media 

sorumlusu” və digər vəzifələri tutmuşdur. 

   Qurum üzvü olan zamandan milli təbliğatın mədəni üsulla inkişafına önəm vermiş, milli dirçəliş, 

vətənimizin bütövlüyü (Bütöv Azərbaycan) və milliyyətçilik (Türkçülük-Turançılıq) mövzusunu 

əhatə edən 3 bədii film (“BOZQURDUN İNTİQAMI” VƏ “DİRİLİŞ ERGENEKON”, “VƏTƏN 

BAYRAQDIR, BAYRAQ NAMUSDUR!”) çəkərək vətənə olan dərin hissini yaxınlarına, xüsusilə 

gənclərə aşılamışdır. 

   Ayrıca təşkilatın hazırladığı bir sıra milli-mədəni tədbirlərdə iştirak etmiş, milli aksiyalarda fəallıq 

göstərmişdir... 

 

*** *** *** 

   2003-cü ildən bəri müxtəlif mövzularda (əsasən milli) şeirlər, hekayələr, pyeslər, dram əsərləri 

yazır. Şeirləri bəzi qəzet və jurnallarda, hekayələri və müasir dünya, milli ideologiya haqqındakı 

məqalələri, insan psixologiyasından və hislərindən bəhs edən esseləri, eləcə də müxtəlif mövzularda 

mətbuata verdiyi müsahibələri bir çox tanınmış veb saytlarda dərc olunmuşdur.  

 

*** *** *** 
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    Elşən İsmayıl eyni zamanda müstəqil ssenarist, rejissor və aktyor kimi film və serial sahəsində 

fəaliyyət göstərmişdir. Tv-də yayımlanan bir serialda aktyor, digərində ssenari müəllifi olmuşdur. 

   Yazarın eyni zamanda müstəqil rejissor kimi fəaliyyətinə əsaslanan müstəqil teatr kollektivi və gənc 

istedadlardan ibarət incəsənət komandası var. Qrup tez-tez milli-mənəvi mövzulu, sosial və ibrətamiz 

səhnəciklər, tamaşalar hazırlayır... 

 

*** *** *** 

    2018-2019-cu dərs ilində Yardımlı rayonunda "İnformatika müəllimi" işləmiş, il ərzində təhsil 

fəaliyyətilə yanaşı kino fəaliyyətini də davam etdirmiş və "TARİX DƏRSİ", "MÜBARİZLƏR", 

"TUĞ", "MÜBARİZLƏR 2", "ANA LAYLASI" milli-ideoloji bədii filmlərini çəkmişdir. Hal hazırda 

Lerik rayonunda müəllimlik fəaliyyətini davam etdirərək, eyni zamanda 2020-ci il Yanvar ayında 

"TARİX DƏRSİ 2" filmini çəkmiş və davamlı olaraq film sahəsində də fəaliyyət göstərməkdədir...    

    Bu onun ilk kitabıdır.  

 

*** *** *** 
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ELŞƏN İSMAYIL YARADICILIĞI 

(mətbuatda yayımlanan yazılara gələn oxucu rəyləri) 

 

    “Gənc yazar Elşən İsmayılın yazılarında milli məfkurə, azadlıq, həsrət üçlüyünü bir arada aydın 

müşahidə etmək mümkündür. Onun yazılardan-yazılara özünü daha da təkmilləşdirdiyi sezilir.  

    27 yaşlı yazıçının istər qısa hekayələrində, istər publisitika və şeirlərində tutuduğu yol vahiddir və 

məntiqi ardıcıllıq bir-birini tamamlayır. Həmişə Elşən İsmayıl imzasını oxuyarkən diqqətimi bir 

nüans çəkir, əsərin qəhrəmanlarının adları Türk kökənlidir, mənfi obrazların isimləri isə qeyri-türk 

mənşəlidir. Yeni dövr ədəbiyyatımızın yolsuzluq, cığırsızlıq (məfkurə və ya qəyəsizlik də başa düşülə 

bilər) kimi ağır bir sindrom yaşadığı bir dövrdə Elşən İsmayılda bunun əksini aydınca duymaq olur. 

Bu sevindirici haldır. Həm də çox sevindirici bir nüansdır. Təsadüfi deyil ki, onun romantik 

yazılarında, esselərində belə Azərbaycanın coğrafi və könül sərhədləri dar və bildiyimiz kapsamda 

deyil. Şəxsən tanıdığımdan deyə bilərəm ki, Elşən mütaliə və özünü yazıçı kimi yetişdirməyi qabağına 

məqsəd qoyduğumuz gənclərdir.  

    Elşən erotik başlıq verdiyi hekayələrində belə, sevginin aliliyindən bəhs edərək siyasi-ictimai 

proseslərə, qəhrəmanın hisslərini çirkablığa yönləndirmək istəyənlərə qarşı çıxır. İradəsini ortaya 

qoyaraq son məqamda qalib gəlir.  

    Elşəni ilk kitabının gün üzü görməsi münasibəti ilə təbrik edir, uğurlar arzu edirəm.  

    Müəllifdə sezdiyim yeganə çatışmayan cəhət, geniş mütaliəli olmasına baxmayaraq, Azərbaycan 

folklorunu zəif bilməsidir. İnanıram ki, bu da zamanla aradan qalxacaq. Obrazların öz təbii dili 

olacaq. Şivə və dialektlərimizdə üstünü toz basmış sözləri ədəbiyyatımıza gətirməklə o axtarışına 

çıxdığı türklüyün genetik kodunun ilkin işartılarına məhz bu sözlərin içərisində rast gələcək...” 

 

Tural Turan (Mustafabəyli) 

Jurnalist, yazar  

 

*** *** *** 

 

    “Elşən İsmayıl, ədəbiyyatımıza heç kəsin gözləmədiyi halda göy üzündə çaxan ildırım kimi gəldi, 

ildırım göydə dərin iz açdığı kimi, ədəbiyyatda yeni cığır açdı, ildırım səhradakı ağacları 

odlandırdığı kimi, o da minlərlə pərəstişkarının ürəyini odlandırmağı bacardı. Bu gün öz 

məhsuldarlığı ilə seçilən və kifayət qədər tanınan bu gənc, yaradıcılıq eşqi ilə yanıb-qovrulan, qurub-

yaratmaq şövqü tükənmək bilməyən gənclərimizdəndir.  

    Yaxşı yadımdadır. İlk məqaləsini yazmışdı. Yanıma gəlib oxumağımı, rəy bildirməyimi və imkan 

olarsa, redaktə etməyimi xahiş etmişdi. İlk yazısı idi və təbii ki, qüsurları da yox deyildi. Onun 

ürəyindəki eşqi öldürməmək üçün məqalənin üzərində işlədim və onu cilalayana qədər çox əziyyət 
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çəkdim. Sonra da Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının saytında dərc etdirdim. Beləcə, Elşən İsmayıl adı 

oxuculara məlum oldu.  

    Bu gün isə qarşımızda öz dəsti-xətti ilə seçilən istedadlı bir yazar var. Amma qorxuram… 

İstəmirəm ki, günlərin birində bir çox istedadlı gənclərimiz kimi o da ulduz xəstəliyinə tutulsun və 

sönüb getsin. Bu barədə özünə də dəfələrlə demişəm. Ümid edirəm nəsihətimi unutmayacaq və 

ömrünün sonuna qədər qulağında sırğa edəcək...” 

 

Bəxtiyar Tuncay  

Ssenarist, müstəqil araşdırmaçı, yazar, türkoloq 

 

*** *** *** 

 

    “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının gənc və istedadlı, yazarlarından biri olan Elşən İsmayılın 

dəyərli əsərlərinin ilk oxucularından biriyəm. Elşən bəy bir çox müasir yazarlarımızdan fərqli olaraq 

yazdığı yazılarında milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə geniş yer ayıraraq oxucularının səmimi 

rəğbətini qazana bilibdir.  

    Ərsəyə gətirdiyi dəyərli əsərlərinin bir çoxunda xalqımızın  ibrətamiz ənənələrinə  geniş yer 

ayırması ilə yanaşı saf və səmimi məhəbbəti özündə əks etdirən gözəl yazıları da cəmiyyətə təqdim 

edən Elşən İsmayıla uğurlar diləyir və bu günə qədər olduğu kimi bundan sonra da yazılarında milli 

ruha söykənməsini, yazdığı əsərlərdə uca Türk millətinin ruhunun qorunub  saxlanılmasını sadiq 

oxucusu kimi töfsiyyə edirəm...”  

 

Elşən Əlisoy  

Xəbər portalı təsisçisi və redaktoru 

 

*** *** *** 

 

    “Gənc, istedadlı və millətin gələcəyini daim götür-qoy edən Elşən İsmayılın hekayələri, şeirləri və 

bu kimi digər qələm təcrübələri onun bu gənc yaşda ədəbi sahədəki uğurlarının açıq – aşkar 

göstəricisidir. Əslində yazılarında daha çox özünəməxsusluq, bəşəri dəyərlər və milli mənafe nümayiş 

etdirən yazar fikrimcə, artıq novator sayıla bilər. Çünki ədəbiyyatın istənilən janrında əgər 

özünəməxsus forma yaratmağa çalışırsansa, sən artıq novatorluq yolunda ilk addımlarını atmısan 

deməkdir.  

    “Elçi” romanın proloq və ilk hissəsi, “Qırıq kamança”, “Xəyalımdakı o..”, “Qadının göz yaşları” 

və s. ədəbi yazılarında  janrlardan əlavə müəllifin öz üslubu xeyli diqqət çəkir. “Elçi” romanında 

Turan sevdalısı və dərin dövlət bilgini kimi çıxış edən müəllif, “Qadının göz yaşlar”-ında tam fərqli 

üslub nümayiş etdirərək nakam məhəbbətə nifrəti və bir qadının acı taleyinə olan üzüntüsünü qələmə 

almışdır. 
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    Düşünürəm ki, Elşən İsmayılın ədəbi gələcəyi bir düz xətt üzrə sürətlə inkişaf edəcək və gələcəkdə 

bu gün yazdıqlarından qat-qat daha yaxşı və millətin etnik şüuruna həkk olacaq əsərlər olacaqdır...”   

 

Zamin Qafarsoy  

Gənc antropoloq və həvəskar yazar 

 

*** *** *** 

 

    “Düşünürəm ki, Elşən İsmayılın yazdıqları göz qabağındadır və artıq uzun müddətdir ki, bir çox 

nüfuzlu veb saytlarda oxunur.  Qısa müddətdə belə tez uğur əldə etmək hər gənc yazara qismət 

olmur...”  

 

Elmin Tağıbəyli  

Milli fəal 

 

*** *** *** 

  

   Gündəm yazarlarından fərqli mövzularda hekayələr yazmağı və hekayələrində detallara diqqətlə 

yanaşmağı, bir oxucu kimi mənim xoşuma gəlir. 

    Ümid edirəm, Elşənin hekayələri digər gənc yazarları da milli yöndə yazmağa təşviq edər. Ona 

yaradıcılığında və gələcək həyatında uğurlar diləyirəm... 

 

Elçin İsmayıl  

SOCAR işçisi 

 

*** *** *** 

 

    “Virtual olaraq tanıdığım gənc yazar -  Elşən İsmayılın ilk oxuduğum  hekayəsindən hiss etdim ki, 

gənc yazar kifayət qədər istedadlı və mütaliəli biridir. Onun müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı “ Qırıq 

kamança”,  “Üzsüzlər “ , “ Tanrının qutsal ruhu”, “ Tehranda bir gecə“ və digər hekayələrin daha 

çox bəyəndim. Düzdür,  hələlik  bu  hekayələri bir yazarın qələmindən çıxmış  adi bir nəsr nümunəsi 

də hesab etmək olar. Amma   mənim fikrimə görə Elşən İsmayıl zaman keçdikdən sonra müasir 

nəsrimizin  tanınmış qələm ustaları sırasında öz layiqli yerini tutacaqdır. Nasirin xüsusi ilə də mifik-

tarixi janrlara meylinin çox olması daha çox hiss olunur. Sözsüz ki bu da gənc nasirin çiyninə daha  

ağır və məsuliyyətli yük qoyur. Mən gənc dostuma bu yolda uğurlar arzulayıram...” 
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Vüsal Oğuz 

Orta məktəbdə direktor müavini, ədəbiyyatsevər 
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QARANLIQDAN  GƏLƏN  ADAM  VƏ  YA  İBLİSİN  KÖLGƏSİ 

 

   Sərin bir yaz gecəsiydi. Tiber çayının sahilində Vatikanın möhtəşəm görüntüsü batmaqda olan 

günəşin qızılı şüaları altında daha da əsrarəngiz hal almışdı. Papa bir neçə şəxsi mühafizəçisiylə öz 

şəxsi qondolunda (qayıq tipi) kiçik gəzintiyə çıxmışdı. Elə bu vaxt sahildən onlara doğru baxan bir 

siyah əlbisəli adam Papanın diqqətini çəkdi. Uzaqdan dəqiq seçə bilməsə də, o adamın qara kapşon 

geydiyini, başında klassik italyan şlyapasının olduğu və əlində kiçik bir durbin olduğunu görmüşdü 

Papa. Həmən bir mühafizəçisini yanına çağırıb o adamı göstərmək istədi. Amma bir neçə saniyəlik 

sahildən nəzərini çəkən kimi o gizəmli adamın yox olduğunun fərqinə vardı və özündən asılı 

olmayaraq əsəbiləşdi.  Son zamanlar yaşlılığın ona gətirdiyi bu əsəb çox mənasız vaxtlarda, olduqca 

sadə mövzularda özünü büruzə verirdi. Amma hər halda Papa, o adamın niyə məhz onu durbinlə 

izlədiyini və onun kimliyini məmnuniyyətlə öyrənmək istəyirdi. Elə ona görə də səbirsiz halda öz 

adamlarına sahilə yan almağı əmr etdi və bir an öncə o adamın axtarışı üçün gərəkən bütün təlimatları 

verdi. Bir saatdan sonra Papa öz iqamətgahında, öz qızılı rəngdə əşyalarla dekora edilmiş otağında 

İncil oxumaqla məşğulkən içəri onun təhlükəsizlik üzrə baş köməkçisi girdi və özünə xas asil italyan 

salamını verərək sözə başladı: 

-         Papa Həzrətləri, tapşırdığınız kimi bütün Tiber çayının sahillərini ələk-vələk eləmişik, 

axtarışımızın daha keyfiyyətli nəticəsi olması üçün Roma rəhbərliyilə əməkdaşlıq edirik. Vatikanın 

bilinən bütün ümumi, xüsusi məkanlarına baxırıq. Amma ... 

-         Nə amma, buraya mənə bacarıqsızlığını nümayiş etdirmək üçün gəlmisənsə daha bəsdir, yetər, 

çıx çölə. İcazə ver, “Tanrının kitabını” oxumağa davam edim. – deyə köməkçisinin sözünü kəsərək 

qəzəblə fınxırdı qoca Papa. 

   Köməkçi dərhal çölə çıxdı. Papa arxasınca aşağılayıcı baxışlarıyla bir müddət baxdı, sonra 

mütaliəsinə davam etdi. Elə bu an, otağın Tiber çayı istiqamətindəki böyük pəncərəsi açıldı. Və içəri 

doğru külək əsməyə başladı. Sanki içəri dərin bir vahimə çökdü. Böyük bir sükut içində Papa 

udqunaraq kitabı dərhal qapadı və kənara qoyaraq taxtından endi, pəncərəni qapamaq üçün 
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yaxınlaşdı. Amma o andaca pəncərənin yanındaki böyük, qızılı, qatbaqat pərdənin arxasından hündür, 

enlikürək, üzündə maska olan, başdan aşağı siyah əlbisəli bir adam peyda oldu və Papanın üzərinə 

yeridi. Papa qorxudan geri-geri gedərək səndələdi və arxası üstə yerə yıxıldı. Bağırmaq, köməyə 

adam çağırmaq istəsə də sanki nəsə ona mane oldu. Bir anlığa səsi tutuldu, gözləri qaraldı. Arxasını 

çevirmək istərkən boğazına dolanmış ensiz ipi hiss etdi və bu onun son duyğusu oldu. Bir neçə saniyə 

içində maskalı adam onu boğdu. Öldüyünə əmin olmaq üçün dəfələrlə nəbzini yoxladı, sonra kiçik 

səslə gülərək pəncərədən qaranlığa qərq oldu.  Bir neçə dəqiqə sonra bütün xidmətçilər, bir neçə saat 

sonra isə bütün Vatikan, Roma, sonra internet və televiziya vasitəsiylə bütün dünya Papanın öldüyü 

haqda fəryad edirdi... 

   Qaranlıq Roma küçələrindən birində siyah əlbisəli adam göründü. O səssiz, heç nə olmamış kimi 

küçələri yeriyərək ötür, bir neçə döngədən bir durur, ehtiyat üçün ətrafına baxırdı. Gecənin bu zülmət 

qaranlığında onu kimsə görə bilməzdi, amma hər ehtimala qarşı adam diqqət çəkməmək üçün bayaqki 

maskasını çıxarmışdı, görən olarsa şübhələnməsin deyə. Düzdür canında bir azca üşütmə, bir azca 

qorxu olsa da özünü olduqca xoşbəxt hiss edirdi. Yanaqlarından, tünd qırmızı dodağından əskik 

olmayan gülüşlər onu inanılmaz dərəcədə qorxunc və bir o qədər də xarizmatik göstərirdi. 

   Bir müddət getdikdən sonra tam qarşısında, haradasa on metrlik bir məsafədə əcaib sifət quruluşlu, 

qulaqları nisbətən uzun, gözləri qaranlıqda fosfor kimi ağaran, dişləri görənləri qorxudan infarkt 

keçirən, siyah fraq (kostyum) geymiş bir hündürboy ortayaşlı kişi onu istər-istəməz qorxutdu. 

Yanından keçib getmək, fikir verməmək istəsə də əcaib varlıq olduqca vahiməli səs tonuyla onu 

durdurdu: 

-         Hara belə tələsirsən? – pis-pis gülməyə başladı. 

-         Sənə nə, sən kimsən? İzn ver gedim. – çəkinərək bir tərəfə qısıldı. 

-         Bir az əvvəl dünyanın bir nömrəli adamını – Papanı öldürmüş adam kimi deyilsən. Bu qorxu 

səndə haradan? 

-         Məgər qatillər qorxmur? – getməyə fürsət axtardı. 

-         Qorxur. Amma sənin kimi yox. Sən sanki etdiyinə peşman olmusan. – düz onun  qarşısında 

dayanaraq gözlərinin içinə baxdı. 

-         Əsla. O Papa əclafı ölümü çoxdan qazanmışdı. – qəzəblə baxdı. 

-         Aydındır. Nə də olmasa sən insansan. Bu qədər qorxu, bu qədər emosiya anlaşılandır. – pis-pis 

gülməyə davam etdi. 

-         Sən məgər insan deyilsən? – çəkindi. 

-         Xeyir. – dərindən qəhqəhə çəkdi və davam etdi – mən İblisəm. Sənin neçə vaxtı qoruyucu 

mələyin. – gülməyə davam etdi. 

-         Ola bilməz. – qorxdu və dala çəkildi. – Sənə inanmıram. 

-         O zaman diqqətlə izlə! - bir neçə saniyə içində göyə uçdu və geri döndü. 

-         Məndən nə istəyirsən? – qorxudan tərləmişdi. 

-         Heç nə. Sadəcə bundan sonra səninlə daha açıq şəkildə əməkdaşlıq etmək istəyirəm. 
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-         Bəs mən razılaşmasam. – çarəsizcə baxdı. – axı haradan bilirsən mən sən istəyən adamam? 

Mən ki ... 

-         Bunu mənə bir keşiş, bir yepiskop, bir molla, bir haham, bir şeyx öldürmüş adam deyir? – 

sözünü kəsərək davam etdi və yüksək səslə güldü. 

-         Axı sənə nə lazımdı? - əsəbiləşdi. 

-         Sənin bu qəzəbin, ehtirasın, insanlığa və Tanrıya qarşı nifrətin. 

-         Tanrını bu işə qarışdırma! Mən sadəcə insanlar arasında ədaləti bərpa etmək niyyətindəyəm, 

vəssalam. 

-         Bu ədaləti nədənsə Tanrının sadiq xidmətçilərini öldürərək bərpa etməyə çalışırsan. – kinayəli 

şəkildə dərindən güldü. 

-         Onlar Tanrının sadiq xidmətçiləri deyildilər. Onlar sadəcə Tanrı adından sui-istifadə edən, 

özlərinə mövqe qazanmağa çalışan əclaf, nadan, vicdansız din xadimləri idilər. Hansılar ki, dünyadaki 

bütün yoluxucu xəstəlikləri yayan, dəhşətli müharibələri başladan, idarə edən, insanlığa hər 

hərəkətiylə qənim kəsilən ikiüzlü, saxtakar varlıqlar – multi milyarderlər idi. Və onları öldürməklə 

mən milyonlarla günahsız insanı xilas etdim. – özündə güc tapdı və yerimək istədi. 

-          Necə də olmasa mənə həmişə ehtiyacın olacaq. Mənə, mənim əsrarəngiz gücümə. Səndən 

qeyri adi heç nə tələb olunmur, sadəcə öz işini, haqq mübarizəni davam et. Sən mənim yer üzündəki 

kölgəm olacaqsan. – vahiməli tərzdə güldü. 

-         İstəmirəm. Sən məndən sonra Tanrıya qarşı çıxmağımı da istəyəcəksən. – yerindən tərpəndi. 

-         Dur! Əsla elə şey olmayacaq. Sən onsuz da öz ədalətini yaymaqla Tanrının sistemini pozursan. 

Yəni təbii olaraq bu proses baş verir. Və sən Tanrıya qarşı çıxırsan. – onu durdurdu və yüksək səslə 

güldü. 

   Qaranlıqdan gələn adam qəfildən ayılmış kimi oldu və İblisin bu sözü onu çox düşündürdü. Dərhal 

o biri dünya, qiyamət və s. haqda fikirləşdi, amma sonra bu işə necə başladığını xatırladı... 

   O, uşaq vaxtı, 3 yaşında bir qəzada ata-anasını itirdi. Sonra uzun və sıxıcı yetimxana illəri başladı. 

Ona görə yox ki, onun bacı-qardaşı yoxdu, ona görə yox ki onun heç dostu yoxdu, onu heç kim doğru-

dürüst anlamırdı, ona görə ki, 6 yaşından daima baxıcıların əziyyətinə, təhqirinə məruz qalmışdı. Hələ 

bu harasıydı ki, 8 yaşındaykən ona bir yaşlı baxıcısı təcavüz elədi. Onun bədənindən öz əyləncəsi, öz 

keyfi üçün istifadə elədi. Onu alçaltdı, sonda onu murdar əski kimi kənara atdı. Bax onda itirdi hər 

şeyini. Mərhəmətini, sevgisini... 

   Əziyyətə dözməyib o, baxıcını öldürdü. Yetimxanadan qaçdı. Sonra iyirmi il çöl həyatı yaşadı. 

Oğruluq etdi, adam öldürdü. Amma heç vaxt məzluma qıymadı. Ancaq zalımlara dünyanı dar etdi. 

Onlara qarşı bir qram da acıma hissi qalmamışdı artıq. Bu zamana qədər öldürdüyü insanların sayını, 

kimliyini unudan bu, Tanrının unutduğu bəndəsi indi azacıq da olsa İblisin dediklərinə haqq 

qazandırdı içində. Lakin qəlbindəki Tanrı sevgisi ona yolunu azmağa imkan vermədi. İblislə 

razılaşmadı. Amma cəmiyyət, onu sonralar tanıyan, haqqında eşidən insanlar daima onu suçladı. 

Ardınca lənətlər oxudu. Anlamadan, dinləmədən onu mühakimə etdi. Adına da “Qaranlıqdan gələn 

adam” və ya “İblisin kölgəsi” dedilər... 
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QADIN OLMAQ... 

 

   Çaykovskinin “Qu Gölü” baletindən bir parça səslənən musiqi fonunda Sankt-Peterburqun siyah-

al qarışıq səması göründü bir evin pəncərəsindən. O pəncərə ki, onun arxasında dayanan yalnız, 

kədərli və bitkin bir insanın silueti dayanmışdı. Yeni çıxmış ayın ışığında o qadının nəmli gözlərini 

və üzündəki iztirab cizgilərini görmək olardı. Anna isimli bu qadının bəs nə idi dərdi görəsən? Niyə 

onun üzündən kədər əskik olmurdu? Görəsən nə baş vermişdi ki, Anna bu qədər kədərli və ümidsiz 

görünürdü. Görəsən nə idi onu bu qədər üzən? – deyə yazıçı qələmini bir anlıq kağızın üzərindən 

qaldırıb dərin düşüncələrə dalaraq pəncərədən gecənin qaranlığındaki ayın həzin musiqi tək süzülən 

işığına baxdı. Çox baxdı, amma bir müddət tapa bilmədi. Tapa bilmədi nə idi Annanı bu qədər üzən, 

nə idi onu vəhşi bir qaplanın pəncəsiylə yaralanmış ahu qədər incidən. nə idi axı... 

   Yazıçı ayağa qalxıb uzun müddət otaqda var-gəl etməyə, yeni yaratdığı Anna obrazı qədər narahat 

hislərlə düşünməyə başladı. İndi onu Annadan daha çox öz düşüncələri, yazacağı əsərin mahiyyəti və 

qazanacağı uğur düşündürürdü. Deyəsən məhz buna görə, o Annanın hislərini, üzündəki kədər dolu 

baxışlarının səbəbini anlamırdı, anlaya bilmirdi. Bəli axır ki, uzun müddət fikir dəryasına qərq 

olduqdan sonra artıq hər şeyi yaxşı anlayırdı, doğru başa düşmüşdü yorğun yazıçı. O günün 

ağırlığından və yayın istisindən yorulmamışdı. Xeyir. Onu yoran Anna, onun həyatı və ümumiyyətlə 

yazılmalı olan bu yeni romanın hər şeyi haqqındaki düşüncələri, fikirləri idi. Bəs adı nə olmalı idi bu 

dərin, fəlsəfi, ictimai romanın? Yazıçı çox düşündü, fikirləşdi, amma indi də ada görə dərin fikirlər 

okeanında boğulmağa başladı... 

   Aha, deyəsən tapdı axı, bayaqdan fasiləsiz şəkildə otaqda var-gəl edən yazıçı axır ki, yorulmuş və 

otaqdaki köhnə divanın üzərində uzanmağa qərar vermişdi. Bəs tapdığı nə idi görəsən. Annanın niyə 
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kədərləndiyimi, yoxsa onun üzündəki bu qəmli cizgilərin əsil mahiyyətimi, yoxsa bu romanın süjet 

xəttimi, yoxsa... O qədər səbirsizcə düşünürdü ki yazıçı, bir az daha düşünsə sanki yerindən fırlayacaq 

və özünü pəncərədən aşağı atacaqdı. Ancaq o bunu etmədi, çünki nəyi tapdığını artıq yaxşı bilirdi. 

Üzünə anidən qonan gülümsəmə onu masasının başına keçməyə və yazmağa davam etməyə vadar 

etdi. Çox həvəsli və sevincli bir halda əsərini davam edən yazıçı biranlıq duruxdu, əsərin adını qeyd 

etmədiyinin fərqinə vardı və dərhal kağızın başına gələrək boş yerə böyük hərflərlə  “Qadın olmaq...” 

bəli, məhz belə yazdı. Bəs niyə bu ad? İndi də bu haqda düşünməyə başladı yazıçı... 

   Annanın heç də qəribə arzuları, fərqli xəyalları yox idi. O, da hamı kimi ərə getmək, çoxlu uşaq 

doğmaq və ərinə mətbəxdə, yataqda layiqli yoldaş olmaq istəyirdi. Bəs “qadın olmaq” bundan ibarət 

idimi, yalnız bununla kifayətlənmək, yalnız bu sadə arzuları arzulamaq Annanı sözün əsil mənasında 

qadın, xoşbəxt qadın edəcəkdimi? Bu sualın cavabını isə nə pəncərə önündə dayanıb nəmli gözləriylə, 

qəmli baxışlarıyla Sankt-Peterburqun gecə həyatını izləyən Anna, nədə onu yaradan yazıçı bilmirdi. 

Amma hər şeydən əsas və başdan bəri cavabını gözləyən bir sual var idi, Annanın bu kədərli, qəmli 

baxışlarının, keçirdiyi iztirabın səbəbi nə idi? Bu sualın cavabını isə deyəsən yazıçı artıq tapmışdı. 

Özünü biranlıq Annanın gözündə qəhrəman və yazıçı dostlarının yanında uğurlu iş adamı kimi gördü 

yorğun yazıçı... 

   Anna düz 10-cu sinifdən bəri sevib-saydığı, uğruna nələri-nələri gözə aldığı insanı, kişini, öz yarını 

yarım saat bundan qabaq bir avtomobil qəzasında itirmişdi. Amma kədərinin səbəbi yalnızca sevgilisi 

Vasilinin ölümü deyildi, həm də onun ölümündən bir gün qabaq Annanı ən yaxın rəfiqəsi Rozayla 

aldatması, bunu da ən qəddar və əclaf bir insan kimi telefonla Annaya bildirməsi idi bəlkə də. Nə 

bilmək olar. Ya da ki bu acı xəbəri alandan sonra dəli kimi olan, özünü, ruhunu itirən Ananın 

fikirlərini dağıtmaq üçün getdiyi yaxınlıqdaki barda yeni tanış olduğu və sanki (Anna biranlıq belə 

düşündü) həməncə sevdiyi Raufun evli olması idi. Ya da tamam başqa bir şey. Məsələn rəfiqəsi 

Rozanın atasının vaxtilə Annanın atası tərəfindən vurulduğu, Rozanın da Atasının intiqamını 

Annadan onun sevgilisiylə yataraq almaq istəməsi... 

   Düşüncələr eyni anda həm Annanı, həm də yazıçını tarimar etmişdi. Hər ikisi içini yeyib- dağıdan 

fikirlərdən xilas ola bilmir, söykəndiləri pəncərəni qırıb özünü aşağı - Sankt-Peterburq küçələrinə 

atmaq, sanki bu fikir qəfəsindən qurtulmaq istəyirdi. Amma bunu etmirdilər, ona görə yox ki 

qorxurdular, xeyir. Ona görə ki, hər ikisi onları sıxan, boğan, yandıran, içdən-içə dağıdan bu fikirlər 

arasındaki bir fikrə - qadın olmaq hissinə, duyğusuna qapılmış, cavab axtarırdılar. Həqiqətən də qadın 

olmaq nədir, necə bir şeydir? Bu suala bəlkə də bu əsəri oxuyan xanımların özləri də tam cavab verə 

bilməyəcəklər. Bəlkə də yazıq Annanın və yorğun yazıçının aqibəti gözləyir oxucuları, nə bilmək 

olar... 

   Anna özü şəxsən bu suala belə cavab verə bilərdi: “Çətindir “Qadin olmaq”. Çünki hamının sahib 

olmaq istədiyi bir bədənin var. Qorumaq zoruna olduğun bir namusun və sevməyin qadağan olduğu 

mentalitetin. “Kişi kimi kişi” deyərlər, amma “qadın kimi qadın” deməzlər. “Zor şeydir” və s. 

deyərlər. Soyuq olmaq zorundadır, hissetməməsi gərəklidi, yaxşı görünməlidi, amma o qədər də açıq 

saçıq yox. Kişinin yanında yerini bilməlidir. Qadın olmaq günahdı bu həyatda. Sevərsən dəli deyərlər, 

sevməzsən dünyadan xəbəri yoxdu deyərlər”... 

   Yorğun yazıçı isə bu suala belə cavab verə bilərdi: “İnsanlar bu dünyaya müəyyən missiya üçün 

göndəriliblər, eləcə də qadınlar. Mən "Qadın əvəzolunandır" və ya "Qadın bir heçdir" fikri ilə heç bir 

zaman razılaşmamışam. Qadın eynilə kişi kimi eyni hüquqa sahibdir. Seçmək və seçilmək hüququ 

var. Qadın daim dəyişən, daim diqqət mərkəzində olmağa can atan və daim əlində olanlarla razılaşan 

bir varlıqdır. Qadınlar hər mövzuda daim güclü olmağa can atırlar. Qadın azad, güclü və kişiyə 
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nisbətən əzəli varlıqdır. Çünki yaranış da, ölüm də onun varlığıyla, onun ruhuyla əlaqəlidir. Onun 

qayğısı bizi böyüdür, topluma yararlı bir şəxsiyyət yetişdirir. O, bizə yaralandığımızda məlhəm, 

əzizləmək istədiyimiz zaman övlad, əylənmək istəyimizdə isə məşuqə olur. Qadın hər halıyla 

müqəddəs varlıqdır. Günümüzdə isə o, sıxılmış, müəyyən sədlər içində saxlanmaqdadır. Bütün bu 

sədləri aşmaq əslində mümkündür”... 

    Beləcə düşüncələr içində Anna kənara çəkildi və öncə bir az viski içdi, sonra isə soyuq duş qəbul 

edib əyini dəyişdi, yatağına uzanıb bütün düşüncələrdən uzaqlaşdı. Biranlıq nə düşündüsə telefonunu 

götürüb həyatındaki ilk eşqinə, ilk sevgiylə yanaşdığı və müqəddəs saydığı kişiyə - atasına zəng 

vurdu. Gecənin yarısı olmasına baxmayaraq atası çox gözlətmədən telefonu açdı və onun qayğıkeş, 

səmimi səsi eşidildi Annanın telefonunda: 

- Buyur, qızım. 

- Ata, mən... Mən qadın olmaq istəyirəm, azad, xoşbəxt, firavan... 

   Atası bir müddət susdu və nəmlənən gözlərini sildi. Yatağının digər tərəfində xərçəngdən vəfat 

etmiş həyat yoldaşının rəsmini əlinə aldı, həmişəki kimi tumarladı və qızına cavab verdi: 

- Əlbət, olacaqsan, çünki sən güclü qadınsan. Çünki sən mənim qızımsan – deyə Vladimir 

telefonu qapadı...  

 

5 iyul 2016 
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ŞƏHVƏTİN HÖKMÜ 

 

   Sahilə vuran al günəşin şüaları tez-tez irəli-geri hərəkət edən dənizin dalğalarının islatdığı, ağ, 

olduqca gözəl, baxdıqca insanı xəyallara qərq edən, ayaqlarını yerdən üzən möhtəşəm bir bədənin 

heyrətamiz görünüşünə daha fərqlilik, daha da ecazkarlıq qatırdı. O elə bir bədən idi ki, orada bir şair 

olsaydı dərhal ona bədahətən bir poema yaza bilərdi. Bir rəssam o bədənə tamaşa etsəydi həməncə 

ilhamlanıb şah əsərini yaradardı. Bir heykəltəraş şedevr edərdi, bir andaca dünya şöhrətli sənətkara 

çevrilərdi. Əgər bir lal oraya gəlsəydi, bir neçə dəqiqə içində dili açılar, hətta bir mahnı da oxuyardı. 

Kor görər, şikəst sağalar, ən ağır xəstə belə dirçələrdi onun yanında olsaydı... 

   Sanki Mavi Göy sırf ona xoş görünsün deyə güləşin al şüalarını həməncə udmuş və çox füsunkar 

görünürdü. Bir tək həzin musiqi əskik idi o gözəlin möhtəşəmliyini çatdırmağa... 

   23 yaşlı füsunkar gözəl Ameli Fransanın Marsel şəhərində yaşayırdı. Hələ 12 yaşından – bədənində 

qadınlıq cizgiləri bəlli olan anlardan (məktəbdə oxuyarkən) demək olar ki yaşıdlarının bir çoxu (qarşı 

cins) ona olduqca diqqətlə yanaşırdılar. Ətrafında onun bir sözünü iki etməyən oğlanlar çox idi. Hər 

an ona hər işində kömək edirdilər və bu da çılğın, yeniyetmə Amelinin çox xoşuna gəlirdi. Belə 

götürəndə nəinki oğlanlar hətta qızlar da bəzən onun ay parçası üzünə, möhtəşəm bədən quruluşuna 

qarşı qoya bilmir, elə hey onu düşünürdülər. Ameli isə 15 yaşına kimi heç kimə məhəl qoymadı. 

Amma 15 yaşında ilk oğlan dostu ilə tanış oldu.  

   Pyer nisbətən incə bədənli, sadə görünüşlü bir oğlan idi. Humanitar fənlərə marağı olan Pyer Ameli 

ilə ilk dəfə elə ədəbiyyat dərnəyində tanış olmuşdu. Və eyni şeiri hər ikisi əzbərləmişdi: 
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Toi et moi. 

Comment les jours merveilleux ont eu nous vecu. 

Sachant que ces jours ne dureraient pas. 

Une amitie gentille pendant des peu de-semaine-vacances. 

Pendant les nuits travaillees au noir, sous les arbres. 

Dans les bras de la solitude nous causerions… 

 

Tərcüməsi : 

 

Səninlə mən. 

Nə qədər gözəl günlər yaşamışdıq birlikdə. 

Bilirdik ki, bu günlərin sabahları olmayacaq. 

Bir neçə həftəlik istirahət günlərində səmimi dostluq. 

Aylı gecələrdə, ağacların altında, 

Yalnızlığın qollarında söhbət edərdik. 

   İlk üç il çox maraqlı və gözəl anlarla keçmişdi. Amma sonrakı illər yamanca sıxırdı Amelini. Çünki 

Pyer əsgər gedəndən, qayıdandan sonra Amelini sanki unutmuş, bir dəfə də olsun zəng etməmiş, 

mesaj yazmamış, kiminləsə xəbər göndərməmişdi. Halbuki Ameli əsgərlik zamanı ona sadiq qalmış, 

daim onu düşünmüş, ona çoxlu məktublar yazmışdı. Bir müddət xəbər ala bilməyəndən sonra Ameli 

Pyeri unutmağa qərar vermiş, yeni dost-tanış axtarışına çıxmışdı. Amma heç vaxt Pyerlə keçən o son 

üç ilin gözəl anlarını unuda bilmirdi. Bəlkə istəmirdi unutsun. Çünki hər xatırladığı hər an, hər xırda 

detal onun ay parçası üzündə bir günəş nuru yaradır, o dəniz qədər gözəl gözləri çılğın dalğalar kimi 

coşur, təravətli, təzə çiyələyə bənzər dodaqları nəmlənir, bəzən quruyurdu. Bəzən də Ameli onları 

dişləməklə Pyerlə keçən xoş günlərin uzaq bir həzzini duyurdu yenidən. Amma hər şey daha arxada 

qalmışdı. İndi yenidən həyata tutunmaq, yeni macəralar axtarışına çıxmaq zamanı idi... 

    Pyerdən sonra dalbadal 3 sevgilisi oldu Amelinin. Amma nədənsə heç biri ona Pyer qədər xoş, 

təravətli, cənnət həzzi bəxş edən bir ilahi qüvvə kimi gəlmədi. Sadə, bəsit, darıxdırıcı kişi cinsəlliyi... 

    Ameli nəhayət 22 yaşına çatanda sanki həyatının eşqiylə, ömrünün sahibiylə rastlaşmışdı. Bir 

kitabxanada işləyən Ameli öz “şahzadəsini” kitab satışı zamanı görmüşdü. Elə hər ikisi bir-birinə o 

andaca aşiq olmuşdular. Bir müddət sonra da nişanlanmağa qərar verdilər.  

   Əhəd ərəb olsa da uşaqlıqdan Marseldə, Avropa mühitində böyüdüyü üçün xarici görünüşü də 

demək olar ki aropalaşmış, fransızlaşmışdı. Bircə dərisinin siyah rəngi onun ərəb olduğunu 

xatırladırdı. Digərlərindən fərqli olaraq o həqiqətən də düşüncəsi, intellektual səviyyəsilə mədəni, asil 

duruşlu bir avropalı idi. Və Amelini həyatından çox sevirdi... 

   Bu gün bu sahilə isə evlənmək təklifi üçün gəlmişdi bu gözəl, xoşbəxt cütlük. Bir il idi ki tanışdılar, 

bir evdə yaşamalarına baxmayaraq nəhayət qərar verdilər ki evlənsinlər. Elə ona görə bu gün, bu 

vaxta qədərki bütün gözəl anları yeniləməli, cütlüyün həyatında yeni bir çağ açmalı və yeni xoşbəxt 
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anların möhürünü vurmalı idi. Amma hər şey planlaşdırıldığı kimi getmədi. Pyerə sadiq qalan Ameli 

nədəndir bilinməz amma öz şəhvət hissinə, dəli ehtirasına məğlub oldu. İstəsə də istəməsə də hər şey 

çox gec idi, çünki o Əhədə xəyanət etmişdi. Şəhvətin hökmü çox ağır olmuşdu. 

    Əhəd sürpriz hazırlamaq üçün öncə maşınıyla Amelini dəniz sahilinə gətirmiş. Ona rahatlaması 

üçün hər şərait hazırlamış. Özü isə müəyyən digər hazırlıqlar üçün şəhərə doğru yola düşmüşdü. 

Ameli də bir az qəlyanaltı etdikdən sonra bir az dənizdə üzmüş, sonra qaralmaq, günəş vannası qəbul 

etmək üçün uzanmışdı. Elə bu an gözlənilməz bir hadisə baş verdi. Gözlərini yuman, günün təsiriylə 

mürgüləyən Amelini bir tanış əl tumarlamağa başladı. Ameli gözlərini açmamış da bu əlin sahibini 

tanıdı. O Ameliyə üç ən xoşbəxt il hədiyyə etmiş Pyer idi. Ameli onun necə, haradan peyda olmasını 

düşünmürdü, düşünmək istəmirdi. Çoxdan Əhədi də unutmuşdu. İndi o içini yeyib-dağıdan ehtirasın, 

bütün bədənini ələ keçirmiş şəhvətin hökmündəydi. Onun heç də böyük günahı yox idi. Axı 

qarşısındaki adam ona üç il ərzində heç vaxt pislik etməmiş, həyatın ən gözəl anlarını bəxş etmiş, 

cənnət həzzinin nə olduğunu anladmışdı, ən əsası onu ilk qadın edən kişiydi. Ona görə onunla 

mübarizə edə bilmir, hətta bunu mənasız sayırdı. Gözlərini isə ona görə açmırdı ki, həm bu ani 

hadisənin yuxu olduğuna inandırmaq istəyirdi özünü, gözlərini açsaydı yuxunun bitəcəyindən 

qorxurdu, həm də beləcə günah hissindən, xəyanət düşüncəsindən uzaqlaşırdı Ameli, gözəl, çılğın, 

füsunkar Ameli...  

    Pyer artıq çox irəliləmişdi. Amelinin günəşin al şüaları altında möhtəşəm görünən bədənini 

oxşamaqla kifayətlənməmiş, onun təravətli, təzə çiyələyi xatırladan dodaqlarını dadmışdı. Aradabir 

bədəninin əsrarəngiz təzə portağal ətrini duyan, cəsarətlə qoxulayan Pyer artıq Amelinin sanki ruhunu 

ələ keçirmiş, ona tam sahib olmaq üçün bütün sarsıdıcı zərbələrini endirmiş, son vuruş üçün 

hazırlaşmışdı.  

    Ameli içindəki çarəsiz qızcığaz və şəhvət dəlisi yetkin qadının mübarizəsiylə qarşı-qarşıya 

qalmışdı. Bir tərəfdən gözlərini açmaq, var gücüylə Pyeri kənara itələmək, bu hərəkəti etdiyi üçün 

hətta onu təhqir etmək istəyirdi. Digər tərəfdən isə sanki “müharibədən geri dönmüş qəhrəman 

sevgilisinin” ağuşunda ərimək, yox olmaq, vücudunun hər zərrəsiylə ona təslim olmaq arzusundaydı. 

Yavaş-yavaş daralan nəfəsi, üzərinə amansızca saldıran günəş şüaları, olduqca gərilən əzələləri, 

bədənin bütün eniş-yoxuş hissələri Ameliyə cismən və ruhən məhv olmaq siqnalı verirdi. Dırnaqları 

sanki iti bıçaq olub öz barmaqlarını kəsir, tükləri bədənin daxilinə batan ox təsiri bağışlayır, 

vücudunun yarı hissəsini ağuşuna almış dəniz qumu isə onu bir andaca udmaq istəyirdi. Ameli Pyerin 

bütün hücumlarına məğlub olurdu. Şam kimi əriyir, su kimi buxarlanır, od kimi alışıb yanırdı... 

    Yarım saat sonra Ameli bədənində dərin ağrılar və yorğunluq hiss etsə də, həyatının əvəzolunmaz 

anlarını yaşadığına görə gülümsəyir, sevinirdi. Pyer yenidən – qeyb olmasından xeyli vaxt sonra ona 

cənnət həzzi yaşatmış və səssiz-səmirsiz, heç nə olmamış kimi, bir şey söyləmədən getmişdi. Ameli 

gözlərini açdıqda batmaqda olan günəşin al şüalarından, sərin dəniz küləyindən, xışıltılı dalğaların 

çılğın rəqsindən, aradabir alçaqdan uçan quşların səslərindən başqa heç nə, heç kim yox idi. Hələ də 

Əhəd gəlib çıxmamışdı, amma Ameli nəinki onuncun narahat olmur, onu artıq unutmuşdu. İndi onun 

xəyalları yenidən Pyerlə idi. Ruhu ruhunu arayır, cismi cismini özləyir, düşüncələri onu çağırırdı. 

Ehtirasın dərinliyi Amelini həqiqətən də xoşbəxt eləmişdi. Xəyanət, vicdan, namus isə geridə 

qalmışdı. Bu yanlış olsa da gözəl idi, şəhvətin hökmünün gözəlliyi... 

 

11 iyul 2016 
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DALĞALARIN RƏQSİ 

 

    Yorucu, bitkin bir günün ardından sərin, rahatladıcı, xoş bir təəssürat yaradan axşamçağı, özü də 

ecazkar dəniz sahilində... Bu düşüncələrlə Turqut işdən çıxmağa hazırlaşırdı ki, birdən gözü 

telefonunun ekranındaki gənc qız şəklinə sataşdı. Ona həvəslə, həyacanla baxaraq ürəyindən bu 

sözləri keçirdi: “Səninlə keçirdiyim o möhtəşəm gecəni ömrümün bütün gündüzlərinə dəyişərdim...”. 

Turqut kövrələrək bir anlıq fikrə daldı və o unudulmaz günü xatırlamağa başladı... 

    Turqut əslən Qarslı olan bir İstanbullu iş adamının oğluydu. Uşaq vaxtı iş yerinin dəyişməsilə 

əlaqədar köçmüşdülər İstanbula. Haradasa o vaxtı təxminən 6 yaşı olardı Turqutun, amma hər şey elə 

dünən kimi yadındaydı... Qarsda Azərbaycan Türkləriylə birlikdə yaşayan sadə, məmur ailəsiydi 

onlarınkı. Atası Anadolu türkü olsa da yaşadıqları məhəllədə bir yaşlı qarı ona bir dəfə demişdi ki, 

guya onlar yüz il bundan öncə Osmanlı zamanında Qacar xanədanlığından, yəni Azərbaycanın 

güneyindən köçüblərmiş. Ulu babası Qacar dövlətində mirzə olaraq çalışan Turqutun soy ağacı elə 

dövlət, nisbətən rəsmi peşə sahibləriylə dolu idi... Turqut özü bir bankda hüquq məsləhətçisi işləyirdi. 

Atası bələdiyyə sədrliyindən təqaüdə çıxdıqdan sonra ticarətə girişmişdi, qısa zamanda orta səviyyəli 

bir şirkət sahibi olmuşdu. Turqut atasının ticari firması olmasına baxmayaraq özü sevdiyi peşədə, özü 

seçdiyi yerdə işləməyi qərara almışdı. Yaşı otuzu ötsə də hələ ailə qurmaq haqqında düşünmürdü, elə 

hey çalışırdı, çalışırdı... Qardaşları Özal və Fikrət yaşca Turqutdan kiçik olsalar da atalarının yanında 

salışır, indidən şirkətdə söz sahibi olmuşdular. Başqa böyük qardaşlar kimi Turqut heç vaxt kiçik 

qardaşlarını qısqanmaz, onların hər uğuruna sevinir, bacardığı qədər onlara dəstək olmağa çalışırdı. 

Beləcə sadə, olduqca mütəvazi, mehriban ailəsi vardı Turqutun. Bir tək anasını uşaq yaşda itirməsi 

olmasaydı taleyindən heç də şikayətçi olmazdı... 

    Həmin gün Turqut çox ağır bir iş gününü yenicə bitirmişdi və planında evə gedib duş qəbul 

etdikdən sonra yatıb dincəlmək, növbəti istirahət günü bir az ev işləriylə məşğul olmaq, dostlarıyla 
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görüşüb vaxt keçirmək və sonda yenə evə qayıdıb yeni iş gününə hazırlaşmaq vardı. Amma nədənsə 

o bunu etmədi. Səbəb başına gələn qeyri-adi hadisə oldu. 

    Elə yenicə iş yerindən çıxıb avtodayanacağa gəlmişdi ki, birdən arxadan yad bir gənc qızın incə, 

olduqca zərif səsi onu diksindirdi. Dərhal arxaya dönüb səsin sahibini görmək istədi. Amma 

qarşısında birdən-birə peyda olan bu mələk simalı qız onu öz zərif, titrək, təzə açmış bənövşəni 

xatırladan möhtəşəm görünüşüylə ovsunladı. Birdən-birə ciddi iş adamı Turqut nisbətən bəstəboy, 

narin üzlü, qısa saçlı bu xanımın qarşısında şaşqın romantikə dönmüşdü. Qız ondan sadəcə iki küçə 

o yandaki otelin yerini soruşmuşdu. Amma Turquta elə gəlirdi ki, sanki göylərdən onuncun enmiş bu 

kiçik mələk ona öz sehrli sözlərini deyir. Bu dəqiqə Turqutu kimsə ehmalca itələsəydi o andaca yerə 

tirtap gedərdi. Çünki məs indi onun ayaqları tutmur, sanki havada uçurdu. Gözləri qarşısındaki qıza 

olan heyranlığından və həyəcandan böyümüş, az qala hədəqəsindən çıxacaq hala gəlmişdi. Bir neçə 

dəqiqə beləcə keçdi. Turqut nə danışdı, nə etdi o qızla, bilmədi, qurduğu şirin xəyallar onun ruhunu 

alıb aparmışdı. Cismindən isə Turqutun xəbəri yox idi.  

    Gözlərini açanda adını yenicə öyrəndiyi o qızın dəniz sahilində əllərini arxaya doğru açaraq 

dayandığını, coşqun dalğaları izlədiyini gördü. Dərhal ayağa qalxdı. Çaşqın və təəccüblü üz ifadəsiylə 

qızın yanına gələrək soruşdu: 

- Dəniz, biz bura necə gəldik axı? 

    Qız gülümsəyərək Turquta döndü və olduqca şirin ədasıyla cavab verdi: 

- Aha, deyəsən bəyimiz də oyanmış. Adımı xatırlamağın gözəl irəliləyişdir.  

    Turqut qızın sözlərindən heç nə anlamasa da həyəcanla onun qönçə dodaqlarından çıxan hər hərfi 

diqqətlə dinlədi. Və bir anlıq düşündü, Tanrım bu nə ağlasığmaz, amma möhtəşəm hadisə idi onun 

başına gəlmişdi. Əgər Turqut bir az fanatik olsaydı o zaman deyərdi, yoxsa mən cənnətəmi düşdüm? 

Amma ailəsindən gördüyü sırf elmi tərbiyə əsasında Turqut belə cəfəngiyatlara inanmırdı. Yenə də 

qarşılaşdığı bu qeyri-adi hal qarşısında aciz qalmışdı o.  

- Mənə başa sala bilərsən, biz bura necə gəldik axı? Xahiş edirəm – axır ki, cəsarətini toplayıb 

qızla danışmağa qərar verdi.  

    Qız yenə gülümsəyərək onun gözlərinin içinə baxdı və həzin səsiylə - bizi buraya sən gətirmisən, 

əzizim – Turquta sarıldı. 

    Düşdüyü vəziyyətin gözəl olsa da anlamını, səbəbini, baş vermə ardıcıllığını dərhal öyrənmək 

istəyən Turqut bu mələk simalı qızın adını haradan bildiyini nə qədər düşünsə də tapa bilmədi.  

- Doğrudan heç nə xatırlamırsan? Bəs mənə necə aşiq olduğunu da ? – nisbətən zarafatyana 

dodaqlarını büzərək əlləriylə Turqutun başını tutub gözlərinə baxdı.  

    Turqut bu gözəl, bu şirin qızın gözlərində sanki xoşbəxtliklə bərabər dərin bir kədər də gördü və 

onun ecazkar bir musiqi kimi səslənən səsini, sözlərini eşitdi. Beləcə bir şeylər xatırlamağa başladı. 

    Həmin gün o dayanacaqda sadəcə bir otelin ünvanını öyrənmək istəyən Dəniz yanından qəfildən 

keçən bir “Mercedes”-in az qala altında qalacaqdı ki, Turqut həmən onu kənara çəkdi. O andaca göz-

gözə gələn cütlük Turqutun həyəcandan, Dənizin qorxudan müvazinətini itirməsiylə, üst-üstə yerə 

yıxıldı. Bədbəxtlikdən Turqutun başı yerdəki bir kəsilmiş dəmir boru çıxıntısına möhkəm dəydi və 

elə o vaxt onu al qan götürdü. Dəniz onu ölümdən qurtaran bu adamın özünün həyatının təhlükədə 
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olduğunu duyaraq hay-həşir qopardı və hadisə yerinə bir neçə dəqiqə içində təcili yardım, polis və s. 

gəldi.  

    Dərhal xəstəxanaya çatdırılan Turqut kəllə-beyin travmasıyla öncə əməliyyata alındı bir gün sonra 

palataya yerləşdirildi. Dəniz isə onu bir an olsa belə yalnız buraxmadı. Bir iki gün beləcə keçdi. Onlar 

əməlli-başlı dostlaşdılar. Öncə Turqut, sonra Dəniz öz həyatı haqqında danışdı. 

    Şanlı Urfada bir ağa ailəsində dünyaya göz açan 25 yaşlı bu gənc qız Universiteti Mardində 

bitirdikdən sonra evinə qayıdanda heç də arzulamadığı bir həyata məcbur edildi. Atasının qonşu 

aşirətlə düşmənçiliyi üzündən el adəti üzrə Dəniz tanımadığı, orta yaşlı bir kişiyə təcili ərə 

verilməliydi. Əlbəttə ki, ailədən kimsə ağanın sözünə qarşı gələ bilməzdi və Dənizin Mardində 

Beynəlxalq Əlaqələr fakültəsini bitirməyini də heç düşünən olmadı. Dənizsə son çarəni İstanbuldan 

olan bir tələbə yoldaşının təklifiylə gizlicə qaçmaqda görmüşdü. 

    Beləcə onlar tanış oldular. Bir həftə sonra isə artıq bu gözəl cütlük bir-birilərinə ürəklərini açmışdı. 

Və qədim nağıllardaki kimi əhd-peyman bağlayıb tezliklə nişanlanacaqları barəsində də sözləşdilər. 

Amma zalim fələk onları xoşbəxt olmağa qoymadı.  

    Xəstəxanadan çıxandan sonra bir ev tutub yaşamağa qərar versələr də Turqutun başında aldığı 

zədədən qaynaqlanaraq yaranan yeni xəstəlik, onların bütün arzularını təxirə saldı. Yenidən 

xəstəxanaya qayıdan cütlük bir axşam bu dəniz sahilinə gəlməyə qərar verdilər. 

    Hər şey burada başladı. Saf sevgi dərin ehtirasla birləşib al günəşin şüaları altında daha da 

gözəlləşdi. Dəniz Turqutu alovun quru odunu, axar suyun tir parçasını, günəşin günəbaxan çiçəyini, 

sərin mehin incə ağac yarpaqlarını, torpağın bitkiləri sardığı qədər möhkəm-möhkəm sarmışdı. 

Onunla ürəyinin dərinliklərinə qədər enən məhəbbət hissinin verdiyi təsviredilməz dərəcədə böyük 

xoşbəxtliyin qanadlarında uçurdu. Sanki ürəyinə nəsə dammışdı. Sanki Tanrının ona bəxş etdiyi 

əvəzsiz xoşbəxtliyin bir az sonra bitəcəyini anlamışdı.  

    Gözəl anlar çox tez bitdi. Hər bir məşuqun saniyə-saniyə yaşamaq istədiyi o unudulmaz anlar bir 

neçə dəqiqə içərisində sona yetdi. Və özünü dünyanın ən xoşbəxt insanı hiss edən Dəniz getdikcə 

batmaqda olan günəşin al şüaları altında qızaran dənizə doğru qaçdı. Əllərini yanlara, arxaya doğru 

açan mələk simalı bu gənc qız xışıl-xışıl xışıldayan şıltaq dalğaların şən rəqsini izləməyə başladı. 

Həqiqətən də insan elə bir halda ola bilir ki, bütün aləm onun gözünə musiqi teatr kimi görünür. Və 

bu teatrda özəl rola sahib olan dalğalar elə hey durmadan, cəsarətlə, sevincək halda rəqs etməyə 

davam edirdilər... 

    O gözəl anlardan sonra dərin bir yuxuya gedən, sonra ayılan və başındaki travmadan təsirlənərək 

müvəqqəti yaddaşını itirən Turqut bir neçə dəqiqə içində hər şeyi yenidən xatırladı və öz gözəl 

sevgilisinə sarıldı. Bir müddət dənizə doğru baxaraq beləcə qaldılar. Sonra Turqut sahildə yeriməyi 

təklif elədi. Elə bu andaca bütün dünya onun üçün cəhənnəmə çevrildi... Haradan gəldiyi bəlli 

olmayan iki nəfər Şanlı Urfalı silahlı adam Dənizi çarpaz atəşə tutaraq günəşin şüalarının rəngi tək al 

qana boyadılar. Və dərhal gözdən itdilər... Turqut isə keçirdiyi ani şokla oradaca yıxılıb qaldı.  

    Bir ay sonra məs bu gün işdən çıxarkən o anları, Dənizlə tanış olduğu ilk saniyələrdən indiyə 

qədərki bütün zamanı bir film kimi izlədi – xatırladı. Dərhal həmənki sahilə gedib mərhum sevgilisi 

Dənizi düşünərək, onun kimi çılğın dalğaların rəqsini izləməyə başladı. Xəyalında Dənizlə burada 

keçirdiyi o möhtəşəm anları – eşq dəqiqələrini yenidən yaşadı...  

    Dənizsə sadəcə öz acı taleyinə razı olmadığı üçün doğma atasının göndərdiyi muzdlu qatillər 

tərəfindən öldürülmüş, Turqutun dostlarının köməyilə boğaza dorğu torpağa tapşırılmışdı. Beləcə 
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aşirət rəisi öz “namus”-unu təmizləyib eldə, obada itirilən nüfuzunu qaytarmış, bir-birini dəlicəsinə 

sevən iki ürəyi qəddarcasına ayırmışdı... 

    Dəniz bu gün daha coşqun, daha çılğın idi. Dalğalar daha dərindən, daha qəzəbli şəkildə rəqs 

edirdilər. Sanki ana təbiət öz övladına acıyır, qatillərə qarşı nifrətini bildirirdi... 
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TEHRANDA  BİR  GECƏ 

 

    “Bakı  - Tehran” reysi yola düşür. Sərnişinlərdən xahiş olunur ki, təyyarəyə minsinlər – deyə hava 

limanındakı nümayəndə gözləmə salonundakılara səsləndi. Qalan bir neçə nəfər dərhal təyyarəyə 

doğru hərəkətə keçdi. Təkcə skamyaların birində oturub, hələ oxuduğu kitabdan ayrıla bilməyən 

Ayxan qalmışdı. Bir neçə saniyə içində o da kitabın sehrindən ayrılıb qalxmağa hazırlaşan təyyarəyə 

tələsdi. Təyyarəyə minib salonda özünə yer elədi. Xoşbəxtlikdən ona pəncərənin önü düşmüşdü. 

Sevinərək yerində oturan Ayxan, təyyarə qalxdıqca pəncərədən baxaraq, günü-gündən gözəlləşən 

Bakının əsrarəngiz görüntüsünə bir daha tamaşa elədi. Bir anlıq sanki o özünü bu “nazlı yar”-dan 

ayrılır kimi düşündü və cəmi bir günlüyünə getməsinə baxmayaraq, gözəl Bakı üçün darıxmağa 

başladı. Qəfildən gözləri doldu, ürəyi sıxıldı. Təyyarə buludlar arasında görünməz olduqda isə o “bir 

daha Bakını görə biləcəkmi” deyə dərin hüzn yaşadı. Halbuki heç də bu cur duyğulara qapılmağın 

yeri yox idi. Bir gün sonra Ayxan yenidən öz doğma şəhərində ola biləcəkdi. Amma Bakıda doğulan, 

böyüyən, özünə karyera quran 30 yaşlı bu emosional cavan görünür doğrudan da öz doğma şəhərinə 

möhkəm bağlanıbmış. Axı zarafat deyil düz 30 il onun qoynunda yaşamış, sevgisini, dərdini onunla 

-  “coşqun” mavi Xəzərlə, “qoca” Qız Qalasıyla, dərin sirlərə malik Şirvan Şahlar Saray 

Kompleksiylə və s. bölüşmüş, acılı-şirinli günlərini onunla keçirmişdi...  

    Beləcə bir günlük ayrılmasına baxmayaraq Ayxan doğma Bakını özləyirdi artıq. Amma ürəyini 

rahatladacaq bir şey də vardı; haqqında kitablarda oxuduğu, təməlini ulu babası – Azərbaycanın 

böyük hökmdarı Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qoyduğu, öz gözəlliyi və gizəmiylə nəinki İranda, 

bütün Şərqdə dillər əzbəri olan əzəli Türk yurdu – Tehranı görmək arzusu, həyəcanı ona inanılmaz 

dərəcədə xoş hislər bəxş etmiş, onu yeni maraqlı düşüncələrə vadar eləmişdi. 

    Tehran hazırda fars hökumətinin paytaxtı olsa da, yaranan andan indiyə qədər daima Türklərin 

yaşadığı, inkişaf etdirdiyi şəhər olmuşdu. Burada Azərbaycanın digər tarixi torpaqları Təbrizdən, 
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Ərdəbildən və başqa şəhərlərdən nisbətən daha çox Türk yaşamasına baxmayaraq farslar da az 

deyildi. Çünki Tehran 200 ildən artıq bir zamanda “İran” adlanan dövlətin paytaxtı olmuşdu. Məs 

buna görə də Şərqdə öz şovinistliyi ilə tanınan farslar, Tehran başda olmaqla digər zəngin Türk 

şəhərlərini, vilayətlərini daima ələ keçirməyə çalışmış, “Cəmi-İran”-a sahib olmaq üçün böyük 

planlar qurmuşdular. Bu planların nəticəsi olaraq da 1925-ci ildə daxili siyasi çəkişmələrdən istifadə 

edərək “ağaları” ingilislərin köməyilə hakimiyyətə gəldilər. Ondan sonra əzəli Türk yurdu Tehran, 

beynəlxalq aləmdə fars şəhəri kimi təbliğ edilməyə, “Paytitaxti-Farsi” kimi tanınmağa başladı... 

    Ayxan Tehrana varan kimi dərhal burada yaşayan dostuna zəng etdi. Əvvəlcədən sözləşdiyi, əslən 

Ərdəbilli olan Güney Azərbaycan Türkü, gənc şair Uluxan Cavadi ilə bir kafedə görüşdən sonra o, 

bir neçə tanışın da iştirakıyla möhtəşəm şəhəri seyrə çıxdı. Uluxan ona bu neçə illər ərzində İranın 

ictimai-siyasi tarixini, Türklərin və farsların sosial yaşamını və ən əsası 1979-dan bu yana “dindar” 

kimi tanınan rejimin, hökumətin iç üzünü, Türklərə qarşı apardığı şovinist siyasətin dəhşətli 

məqamlarını, Güneyli soydaşlarımızın günahsız yerə həbs olunması, asılması, öz ana dilində təhsil 

ala bilməməsi və d. məsələləri danışmışdı. Ona görə də gəzintiyə çıxarkən Ayxan yaxşı əhvalda 

deyildi. Amma hər şey birdən-birə dəyişdi. 

    Tehranın bir neçə gəzməli-görməli yerini – Gülüstan Sarayını, İran Milli Muzeyini, Milad 

Qülləsini, Azadlıq Məbədini, Səadət Sarayını, İran Xalça Muzeyini və digər muzeyləri, Böyük 

Bazarı, Dərbəndi, Niyavaran Sarayını, Lalə Parkını, Azadlıq Stadionunu və s. - dünyaca məşhur bütün 

yerləri gəzən Ayxan axşama doğru dostlarıyla sağollaşıb gecəni keçirəcəyi otelə doğru yol aldı. Elə 

otelə azca qalmışdı ki, birdən onun könlünə bir az əylənmək və içki içmək düşdü.  

    Sözdə “yasaq” olan gecə əyləncəsi və içki üçün Tehranda saysız-hesabsız xüsusi yerlər vardı ki, 

bu yerlərdən hökumətin xəbəri olsa da göz yumur, onların vasitəsiylə Avropadan, Amerikadan və 

digər qeyri-islam ölkələrindən gələn turistlərin dincəlməsi üçün şərait yaradırdı. Həm farslar əzəldən 

içkiyə, eyş-işrətə, əyləncəli həyata meylli idilər, həm bu vasitələrlə İran özünü qlobal təzyiqdən, 

“Şimali Koreya” olmaqdan qoruyurdu, həm də istənilən zaman hər hansı Türkü həbs etmək, öldürmək 

üçün farsların əlində bu vasitələr daima sübut rolunu oynayırdı. Amma maraqlısı orasıydı ki, farslar 

beynəlxalq aləmdə nə qədər özlərini süni sürətdə “ali irq”, “xas xalq”, “yerli hakim” və s. kimi təqdim 

etməyə çalışsalar da, gecə əyləncəsindəki bütün xidmətlər – içki paylayan, narkotik satan, masaj və 

s. intim xidmətləri təşkil edən, hətta bəzi yerlərdə ucuz küçə fahişələri belə əksər hallarda farsların 

özlərindən olurdu. Çünki Türklər nə qədər ağır təzyiqə məruz qalsalar da belə mürtəd, murdar hesab 

edilən bu həyat tərzinə özlərini layiq bilmir, çoxunluqla bu və s. xidmət işlərindən boyun qaçırırdılar. 

Ortada bir fakt vardı, son yüz ilə qədər daima dünyaya hakim olmuş, öz ədaləti və insansevərliyilə 

tanınan, ən az 5000 illik dövlətçilik tarixi olan (yazılı mənbələr əsasında) Türklər məqsəd, səbəb, 

vəziyyət nə olursa olsun əsla hakim, xas, asil irqindən vaz keçməmiş, istənilən çətinlikdə heç bir 

rəzilliyə razı olmayaraq ölümü üstün tutmuşdular. Farslar isə daima öz məqsədləri, arzuları və 

yaşamları üçün hər cür hala düşməyə razı olmuş, dindən-dinə, dondan-dona keçmiş, sırf özlərinə xas 

“sənət”-lərində ustalaşmışdılar. Necə deyərlər eyş-işrət, fahişəlik elə bil farsların qanına işləmişdi... 

    Ayxan bir “özəl” kafedə bir müddət içki içdikdən sonra bir küncdə dayanıb bayaqdan onu izləyən, 

görünüşündən pərini andıran bir gənc fars gözəli gördü və içkinin gətirdiyi sərxoşluqla bərabər, bu 

əsrarəngiz fars məlikəsinin təsirinə qapıldı. Gözəl onu izləməkdən  bezib bir müddət sonra yanına 

gəldi. Onunla şirin söhbət etməyə, anasının öyrətdiyi kimi Ayxana “xüsusi” nəvaziş göstərməyə 

başladı. İçkinin və işvəli bu fars qadınının insanı bihuş edən ətrinin təsirindən başı gicəllənən Ayxan, 

qarşında sanki insan deyil, gözləriylə od-alov saçan, əlləriylə insanın bütün sinirlərinə hakim olan, 

əndamıyla ağlı başdan çıxaran, dodaqlarıyla ruhu təslim alan, topuğuna qədər uzanan say, qara 

saçlarıyla onun əl-qolunu bağlayan, olduqca ağlasığmaz, baxdıqca, toxunduqca tükənməz ehtirasın 
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bəxş etdiyi həyəcanla boğan qəribə bir varlıq görmüşdü. Sanki o möhtəşəm İblisin özü, Mələk 

cildində şəxsən onun üçün göylərdən enmişdi. Bir neçə dəqiqə ərzində Ayxan, adını yenicə öyrəndiyi 

fars gözəli Rövşanənin ağuşunda mum kimi əridi, od kimi parladı, su kimi buxarlandı və yox oldu... 

    Yarım saat sonra Ayxan və Rövşanə, bir kiçik mənzildə, gecə yarısı, “yasaq” olan hər şeyə “hə” 

demiş; içkinin, xüsusi bihuşdarının və ehtirasın əsiri olaraq “cənnəti bu dünyada yaşayırdılar.” Hər 

dəfəsində Rövşanə yeni hərəkətə, yeni tilsimə, yeni qaydalara keçir, Ayxanın heç vaxt, heç yerdə 

görmədiyi, duymadığı vasitələrlə onu dəli edir, ağlını başından alır, həyəcanlandırır və rahatladırdı. 

Ayxansa get-gedə bu “mələk” donlu “şeytanın” təsirindən qurtulmağa çalışsa da yenilir, zaman 

keçdikcə bu əsrarəngiz fars gözəlinin qarşısında tab gətirə bilməyib özünü ona təslim edirdi.  

    Fars qadınları çox nadir hallarda sözün həqiqi mənasında gözəl olurlar. Nədəndir bilinməz, sanki 

Uca Yaradan onları sırf bu “sənət” üçün yaratsa da, gözəl əndam, yaraşıqlı simadan onları məhrum 

buraxmışdır. Xüsusi quruluşu, boyu, fərqləndirici “çıxıntıları” ilə seçilən fars qadının bədəni əlavə 

ehtirassız, eyş-işrət oyunları olmadan, xüsusi tilsimlər və vasitələr xaricində heç də bir kişinin görüb 

sevə biləcəyi biri deyil. Ancaq dediyimiz kimi, onlardakı ehtiras, insanın ağlını başdan alan baxışlar, 

əl və bədən hərəkətləri, özəl rəqslər, kişi üçün müəyyən etdikləri xüsusi xidmətlər və vasitələr onları 

sırf bu “sənət”-də əvəzolunmaz edirdi. Amma əsrarəngiz bədən və üz quruluşuna sahib olan Rövşanə 

istisna idi.  

    Rövşanənin bədən quruluşundakı mükəmməl incəlik, üzündəki “məsumluq”, şirin, balaca uşağı 

xatırladan gülüşləri, işvəsi, saçları, düzgün yerişi, od alov saçan gözləri, çoxunluqla Türk qadınına 

məxsus olan qönçə dodaqları, girdə burdu, xırda qulaqları və həzin melodiyanı xatırladan səs tonu, 

yeddi arxa dönəminin fars olmasına baxmayaraq, görəndə adamı çox düşünürdü. Sırf buna görə o, 

şəhərdə hər kəslə deyil, özü istədiyi, seçdiyi adamlarla görüşürdü. Kimliyi, haradan gəldiyi məchul 

olan bu gözəlin bu günkü “qonağı” da Ayxan idi.  

    Düz səhərə qədər Tanrının insana bəxş etdiyi bütün gözəllikləri bircə-bircə yaşadılar, hiss etdilər, 

duydular. Heç vaxt, hər adamın başına gəlməyən sehrli, möcüzəli bir gecə oldu bu gecə. Ayxan 

kifayət qədər cinsi əlaqə yaşamış biri olsa da Rövşanənin ona oynadığı, bu sirli “eşq oyunu”-nu 

ömründə görməmiş, duymamışdı və ölənə qədər də unuda bilməyəcəkdi.  

    Gün çıxana qədər bütün əzələləri, sinirləri boşalan Ayxan, səhər çağı artıq möhkəm yuxuya 

dalmışdı. Hələ də işvəsindən, ehtirasından qalmayan, “soyumayan” Rövşanə isə pəncərədən üzərinə 

düşən günəşin qızılı şüaları altında “bərq vurur”, günəş kimi gülümsəyir, həvəslə və maraqla öz 

“yarına” baxırdı. Bir əli möhtəşəm vücudunu tumarlayır, bir əli isə mobil telefonda “Kəşfiyyat 

Nazirliyi”-nin nömrəsini yığmağa hazırlaşırdı. Gözünün birində ehtirasın ona bəxş etdiyi şənlik, 

birində isə kədər vardı. O kədərinsə səbəbi artıq məlum idi.  

    Rövşanə İran Kəşfiyyat Nazirliyinin xüsusi əməkdaşı idi. Bu yolla o, bəlkə də yüzlərlə günahsız, 

İrana sırf dincəlməyə gələn, hər hansı qeyri-siyasi səbəblə tədbirlərə və gəzilərə qatılan Quzey 

Azərbaycan Türklərini bada vermişdi. Kimisi səhər onun ağuşunda oyanan kimi Nazirliyin xüsusi 

əməliyyat qrupu tərəfindən həbs edilir, kimisi - özəlliklə “ciddi təhlükə” hesab edilənlər onun evinə 

varır-varmaz tutulur, bəziləri isə elə “gecə” başlayan andaca güllələnir və ya boğdurulurdu. Ancaq 

bu dəfə deyəsən vəziyyət başqa hal almışdı. 

    Bütün həyatını farsların çürük ideologiyasına, paniranizmə, ari təliminə və s. qurban verən bu 

biçarə gözəl bu dəfə ya etdiyi saysız hesabsız cinayətlərdən bezmiş, ya da Ayxana dəlicəsinə aşiq 

olmuşdu ki, mobil telefonda “Kəşfiyyat Nazirliyi”-nin nömrəsini yığmağa hazırlaşan əli həyəcanla 

titrəyir və ümumiyyətlə telefonu yerə çırpmağa hazırlaşırdı. Bir tərəfdən vicdan, bir tərəfdən digər 
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insani duyğular və gecədən bəri soyumayan, bədəninin hər zərrəsini yandıran ehtiras hissi Rövşanəyə 

qalib gəldi. Yüzlərlə Türkün “evini yıxmış” bu “peşəkar” fars qadını bu dəfə kimliyini, əslini, siyasi 

düşüncəsini belə yaxşı bilmədiyi Ayxan adlı bu Türk kişisinə məğlub olmuşdu. Artıq axşamkı 

hiyləgər baxışlardan, aldadıcı həmlələrdən əsər əlamət qalmamışdı. Rövşanə indi səssiz-səmirsiz, hər 

şeydən xəbərsiz ağuşunda yatan Ayxana, tamam saf duyğularla, həqiqi məsum baxışlarla baxırdı. 

İçində isə bir-birinə əks iki ruh mübarizə aparırdı; şovinist, idealist, qəddar fars qadını və çarəsiz, 

vicdanına yenilən, yazıq fars qadını... 

    Günortaya yaxın onlar ayrıldılar. Ayxan Rövşanəni son dəfə öpdü və yenə gələcəyi barəsində ona 

vəd verdi. Rövşanə isə kövrəlmiş, yarından ayrıldığı üçün balaca uşaq kimi ağlamsınırdı. Ayxan bir 

daha və son dəfə onun gözlərinin içinə baxdı. Bir anlıq sanki orda hiyləgər, yalançı bir ifritə gördü. 

Ancaq Rövşanəylə yaşadığı möhtəşəm və unudulmaz anlar, ən əsası Türk humanizmi ona qalib gəldi. 

Sadəcə iki tanış, iki dost, iki məşuq kimi ayrıldılar. Ayxan onunla bir daha görüşüb-görüşməyəcəyi 

haqda öz-özünə tərəddüd edirdi. Lakin Rövşanə Ayxanı bir də görməliydi, mütləq. Bu il də olmasa 

gələn il... Ancaq deyəsən onlar görüşəcəkdilər...  

    İki saat sonra o, artıq növbəti görüş haqda düşünürdü. Bir gözü isə yerə düşmüş mobil telefonun 

ekranındakı “Kəşfiyyat Nazirliyi”-nin nömrəsində qalmışdı... 

 

3 sentyabr 2016  
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QANLI EHTİRAS 

 

    Budur, artıq o, bütün çılpaqlığıyla onun qarşısındaydı... Leo gözlərinə inana bilmirdi. İllərdir 

sevdiyi, bütün varlığıyla arzuladığı, yuxularının və əsrarəngiz xəyallarının baş qəhrəmanı senyorita 

Mariya artıq bu gün, bu saat, bu dəqiqə onun olacaqdı... Tez onun incə belini qucaqlamaq; bulaq suyu 

kimi saf gözəlliyə sahib olan möhtəşəm bədənini özünə sıxmaq; qönçədən yenicə gülə çevrilmiş təzə 

qızılgül qoxulu göbəyini, iri, günəş şəfəqləri kimi nur saçan, pambıq kimi yumşaq, yanan alov kimi 

isti sinəsini, döşlərini öncə qoxulamaq; sonra dərin bir məhəbbətlə, odlu ehtirasla durmadan öpüşlərə 

qərq etmək; millimetrlə qüsursuz boğazını, boynunu, görünüşü, ətri və öpərkən, dişlərkən ağızda 

inanılmaz, unudulmaz bir dad buraxan o qönçə dodaqlarını öpmək, dişləmək; bir sözlə - onun ecazkar 

varlığında ömürlük yox olmaq; boyu 178 sm. olan bu mükəmməl vücudlu, tünd qəhvəyi saçlı qadınla 

– sevimli senyoritasıyla adətən nağıllarda və dini kitablarda təsvir edilən kimi cənnət həzzi yaşamaq 

istədi, qadının təsviredilməz dərəcədə möhtəşəmliyi qarşısında çarəsiz qalan kişi – Leo... 

    O, özü də yaraşıqlı oğlan idi. Yaşadığı şəhərdə, ən az hər məhəllədə bir qadın onu görəndə heyran 

qalırdı. Çünki Leonun özünə xas cazibəli yerişi, dolğun budları, inanılmaz dərəcədə estetik, idmançı 

görünüşlü bədəni, hündür boyu, tünd qəhvəyi və qıvrım saçları, görəndə bir çox ciddi, ehtirasdan və 

əyləncəli vərdişlərdən uzaq olan qadının içini yağ əritmiş, ürəyini aslan pəncəsinin zərbəsi tək 

parçalamış, bədənini buz kimi titrətmişdi... Amma nədənsə Leo daima Mariyanın qarşısında özünü 

çarəsiz və rəqabətə girə bilməyəcək qədər gücsüz hesab edirdi.  

    Bəlkə də Leonun çarəsizliyinin səbəbi Mariyanın ailəsinin kübar sinfin nümayəndələri olduğuna 

görəydi... Cəmiyyətdə həmişə belə problemlər olur. Yox, yox mən sizə “kasıb oğlan varlı qız” nağılını 

danışmayacağam... 

    Leo çox əziyyət çəkmişdi bu 19 yaşlı, “tər çiçəyin” yolunda... Məktəbdə 9-cu sinifdə oxuyarkən, 

bəli məhz o zaman idman dərslərinin birində, tənəffüssə beş dəqiqə qalmış, səhvən və təsadüfən 

oğlanların deyil, qızların soyunma otağına girən bu çarəsiz fərd, soyunmaq üçün bir anda arxasını 
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dönən kimi, gördüyü mənzərə qarşısında buz heykəl kimi donub qalmışdı... O anda Leo anlaya 

bilmirdi. Yoxsa günəş öz nurunu bir insan cildində məs onun təhsil aldığı məktəbə yollamışdı?... 

    O hadisənin üzərindən günlər, saatlar, dəqiqələr keçsə də, bu əsrarəngiz gözələ ürəyini, qəlbini aça 

bilmirdi, Leo. Niyə, axı niyə - dəfələrlə özünə sual vermişdi. Durmadan fikirləşirdi, görəsən nə vaxtsa 

günəş kimi nur saçan bu qızla danışmaq şansı olacaqdımı... 

    Zalım müharibə hər iki saf gəncin həyatında yox edilməsi mümkünsüz olan izlər qoydu. Hər iki 

ailənin yetkin kişi fərdləri düşmənlə amansız döyüşlərdə həlak oldular. Bu qayğısız gənclərsə 

günlərin bir günü bir kafedə tanış oldular. 

    Hər şey dünən olmuş kimi yadındaydı Leonun. Amma xatırlarkən hadisələrin baş vermə ardıcıllığı 

və səbəbi onu canından çox sevdiyi Mariyasına daha çox bağlamaq əvəzinə soyudur, uzaqlaşdırır, 

daha da əl çatmaz bir mərtəbəyə qoyurdu... 

    O, hər şeyə rəğmən əlinə düşən bu inanılmaz fürsəti dəyərləndirmək istəyirdi. Nəticədə cəmiyyətin 

psixi düşüncələrini saymazsaq, Leo sadəcə bir kişiydi. Mariya isə onun tələbatını ödəyə bilən bir 

qadın... Bəlkə də hər şeyə beləcə sadə yanaşmaq lazım idi. Leo bir kişi, Mariya bir qadın. Hər ikisi 

bir otaqda və çılpaq... 

    Bir-birilərinə o qədər ehtirasla və dərin məhəbbətlə baxırdılar ki, Mariyanın qəhvəyi, Leonun tünd 

yaşıl gözləri, məcazi anlamda günəşin mərkəzindəki istilik dərəcəsinin daha da üstündə bir 

temperaturla yanırdı. Hər ikisi bir-birinə yalnızca sevdiyi insan kimi deyil, daha çox yenmək, məğlub 

etmək istədiyi güclü bir düşmən kimi nəzər yetirirdi... Mariya əzəldən bütün qadınlar kimi istədiyinə 

nail olub kişi üzərində hakimiyyət qazanan “anaxaqanlığı”, dəfələrlə yenilməsinə baxmayaraq 

mübarizədən qalmayan və təsəlli olaraq nəticəni öz qələbəsi kimi düşünən “ataxaqanlığı” statusunu 

isə Leo əldə etmək istəyirdi... 

    Milliyyətindən və əqidəsindən asılı olmayaraq, “Ailədə rəis kişi olar” ifadəsini dönə-dönə 

xatırladan kişilərin demək olar ki hamısı evləndikdən sonra müəyyən mövzularda sözsüz qadınla 

razılaşmalı olurdular. Çünki onların yarı faizi hövsələsizlikdən və tənbəllikdən, yarı faizi isə sırf 

“kişi” eqosundan o mövzulara dərindən yanaşmır və ya yanaşa bilmirdi. Ona görə də tədricən “hər 

bacarıqlı kişinin arxasında (və ya yanında) bir möhtəşəm qadın var” ifadəsi meydana gəldi. Bax, 

bütün bu kimi fərziyyələri vaxtilə Leo universitetdə bir müəllimindən və on illik evli olan doğma 

əmisindən öyrənmişdi... 

    İndisə Mariyanın gözəl vücuduna baxdıqca xatırladığı bir çox məsələləri dərindən düşünmədən, 

“özət keçərək” sadəcə gülümsəyirdi, o. Amma əsas düşüncəsində tək bir şey – Mariyaya sahib olmaq 

var idi. Bu fikir onun beynində ikinci bir eqoist şəxsiyyət yaratmış, sanki durmadan meqafonla 

qışqırırdı... 

    Mariya bütün çılpaqlığıyla onun qarşısındaydı və artıq tamamən yaxınlaşmışdı. Leo - Mariyanı 

sevən, ömrünün əsas yetkinlik çağını onu düşünməklə keçirən 25 yaşlı kişi xeylağı, cəmi iki dəqiqə 

keçməsinə baxmayaraq, artıq sadəcə izləməkdən bezmişdi. Amma hərəkət etməyə, Mariyanı cəld 

ağuşuna almağa cəsarət etmirdi. Ürəyində Tanrıya yalvarırdı...  

    Leo bu dəqiqə sanki xəyalında dünya şöhrətli bəstəkar Şopenin bir əsərini dinləyirdi. Əsərdəki 

həzin elementlər, xırda, rahatladıcı vuruşlar, insanı bihuş edən mükəmməl hesablanmış enmələr, 

qalxmalar, çaldıqca pianonun sağ dillərinin yaratdığı o möhtəşəm səs, duyğu, eşqin, yaradılışın əsil, 

xas, həssas açıqlamasını, “düsturunu” verən o əvəzsiz əsərin bütövlükdə özü Leonu hazırkı səhnə 
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qarşısında heyranlıqdan donub qalmış bir sadə tamaşaçı cildinə salmışdı. Sanki bu saat qarşısındakı 

bu əsrarəngiz qadın bədəni Şopenin insanı incə-incə yox edən, uçuran əsərinin özüydü ki var... 

    Ancaq Leo, yalnız Şopenlə sərhədlənmək istəmirdi. Dərhal xəyalını, düşüncələrini Çaykovskiyə 

köklədi. Və həzin melodiyanın ardından coşqun, ehtiras dolu bir simfoniya səsləndi. O simfoniya 

Leoya yeni bir ruh verdi. O ruh ona kimliyini, əqidəsini xatırlatdı... 

    Leo siyasi görüşü faşist millətçi, dini görüşü qatı katolik olan bir ailədən gəlirdi. Məs buna görə 

müharibə başladığı an Leonun ailəsi Mussolinin, Mariyanın ailəsi isə anti-faşist birləşmələrin 

tərkibində döyüşlərə qatılmışdı. Bəli, zalım müharibə ehtirasdan və eşqdən od kimi yanan bu iki gənci 

bir-birinə düşmən etmişdi... 

    Çaykovskinin, ardından Bethovenin simfoniyaları eyni anda Leo və Mariyada intiqam odunu daha 

da artırdı. Onlar bir-birinə qalib gəlmək istəyən iki qarşı qüvvə kimi hücuma keçdilər. Leo yatağın 

altında gizlətdiyi tapançasını, Mariya isə alt paltarında gizlətdiyi bıçağını işə saldı... Onların bir-biri 

üçün yanan bədənləri birləşdiyi an silahlar da ehtirasla birləşib öz sözünü dedi. Və bu eşqlə dolu 

ehtiras qana bulanıb “qanlı ehtiras” oldu... 

    Onların hər ikisi var qüvvəsini itirənə qədər sevişdilər. Sanki bir-birinin bədənlərində açdıqları 

yara, durmadan axan qan, bu ehtiras dolu gəncləri daha da təhrik etmiş, qanla birləşən ehtirasın son 

pilləsinə qədər qalxmışdılar. Hər iki bədən tamamən sönənə qədər, bədənlərindəki qan bitənə qədər 

durmadan, həvəslə, bilərək və istəyərək sevişirdi Mariya və Leo... Elə bu halda bütün fantaziyalarını 

yaşayan sevgililər, son olaraq bir-birinin gözünü bağlamağa, bədənlərindəki qanı dodaqlarına 

sürtərək qanla birləşən ehtirasın qələbəsini izləməyə qərar verdilər. Ancaq Leo dözə bilməyib gözünü 

açdı və ağuşunda olan yarını son dəfə görmək istədi. Elə gördüyü an peşmançılıq hissi ona güc gəldi 

və içini yeyib-dağıdan vicdanı onu gözlərini qapamağa vadar elədi. 

    Bir-birinin ağuşunda, qanlı dodaqlarının son qovuşmasınadək ehtirasla sevişən kişi və qadın 

nəhayət, bu dünyayla əbədi sağollaşdı. Ölərkən isə həyatla ölümün qarşılıqlı əlaqəsi onlara daha çox 

həzz verirdi... Bethovenin 5-ci simfoniyası da öz kulminasiyasını elə bu andaca bitirdi...  

 

18 sentyabr 2016 
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TƏLƏBƏ QIZ 

 

    Televizordan Elmira Rəhimovanın o xoş, həzin, iç açıcı səsi eşidildi. Aztv-də yenə onun məşhur 

“Tələbə” mahnısını verirdilər. Həqiqətən də qulaq asanda istənilən insanı kövrəldən necədə gözəl səs 

idi o... Universiteti, kolleci bitirmiş istənilən şəxs o mahnını duyanda xəyalən bir neçə anlıq ötən 

günlərinə qayıdır, ömrünün bahar çağındakı o unudulmaz, əvəzsiz zamanlarını xatırlayırdı.  

    Artıq qırxını adlamış, saçlarının qıraqları, ortasındakı bəzi telləri ağarmış Faiq müəllim də bu dəfə 

möhtəşəm səsi eşitdi və təzəcə yuxudan oyanan yorğun gözlərini ovxaladı. Tez  mətbəxə keçib 

həmişəki kimi səhər qəhvəsini hazırladı və televizorun qarşısında öz yerini aldı.  

    Aman Allah, necədə gözəl mahnıdır. İnsanı lap keçmişə aparır – deyə Faiq müəllim düşündü. 

İnsanda olduqca dərin hislər oyadan bu əsrarəngiz musiqi deyəsən Faiq müəllimə çox təsir etmişdi. 

O da, duyanda qeyri-ixtiyari şəkildə xəyala dalan hər kəs kimi “keçmiş zamanlara səyahət elədi”...  

    Haradasa 20 il bundan qabaq olardı. Faiq müəllim Pedaqoji Universitetə yenicə qəbul olmuşdu. 

Burada oxumağa gələn bir çoxları kimi o da Bakıda yaşamağa ilk dəfə idi cəhd edirdi. Düzdür, nefti 

ilə dünyada məşhur olan bu “nazlı” Bakı onu ilk vaxtlar elə-belə qəbul eləməsə də zaman keçdikcə 

Faiqlə Bakı iki ayrılmaz “dost” oldular. Hətta elə olmuşdu ki, biri o birini qısa müddətlik də olsa tərk 

edəndə dərhal darıxır, öz dostuna qovuşmağa vaxt sayırdı. 

    Faiq müəllim hələ o vaxtı bığ yeri təzəcə tərləmiş, şəhərlilərin yaşayış tərzinə, adətinə qəribə 

təəccüblə baxan rayon uşağı idi. Tələbə yoldaşları ilk vaxtlar onunla, dünya görüşünün az olmasına 

görəmi, yoxsa sırf rayon uşağı olmasına görəmidir, bilinməz, amma yaman zarafatlaşırdılar. Gənc 

tələbə olan Faiq də əvvəllər onları heç anlamır, olduqca tərbiyəsiz olduqlarını düşünürdü. Amma 

zaman keçdikcə tələbə yoldaşlarına, onların şit zarafatlarına, ümumiyyətlə yerli bakılıların həyat 

tərzinə öyrəşə bildi, rayon uşağı Faiq... 
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    Oxuduğu fakültədə marağına səbəb ola biləcək çoxlu gənc tələbə qız vardı. Amma nədənsə 

universitetə qəbul olmasından iki il keçməsinə baxmayaraq, gənc Faiqin heç də ağlında qızlar, eşq-

məhəbbət macərası yox idi. Onunla artıq dostlaşmış tələbə yoldaşları isə əksinə çoxdan öz 

“yavuqlularını” tapmışdılar. Faiq müəlliminsə fikri elə müəllim olmaq idi. Ona görə də zamanını 

gəncliyin saysız hesabsız əyləncələrinə deyil, oxumağa həsr edirdi. Beləcə o günlərlə universitet 

kitabxanasından çıxmırdı. Amma o zamanlar Faiq müəllim bilmirdi ki, ağlına belə gətirmədiyi, 

haqında heç vaxt düşünmədiyi, cəmi bir neçə dəfə gördüyü bir tələbə qız onu ürəyindən vuracaqdı. 

Özü də həmişəlik... 

    Onunla ədəbiyyat dərsindən öncə, kitabxanada qarşılaşdı. İlk öncə fikir verməsə də, sonra “salam”, 

daha sonra “cavan oğlan, sizə salam verdim, niyə almırsınız” kimi sözləri eşidəndə, tənəffüsdən bəri 

gözlərini dikərək, bütün diqqətini ayırdığı kitabdan ayrıldı, gənc və saf tələbə oğlan Faiq. Və hər şey 

o unudulmaz andan sonra başladı. İki saf, ürəyi açıq, məsum gəncin sevimli gözləri bir-biriylə 

qovuşdu. Bir neçə saniyə içində o tələbə qızla Faiq yamanca baxışdılar. Amma bu saf duyğularla 

atılmış addım heç bir tərəfdən öncədən planlaşdırılmamışdı. Heç qızın özü də belə olacağını 

düşünməmişdi. Amma artıq olan olmuşdu. Tanrı onları universitet kitabxanasında, oxuma 

masalarının birinin qarşısında bir-birinə aşiq etmişdi... 

    Qız Faiqi tez-tez bədən tərbiyəsi dərsində görürdü. Onun əzələli qolları, sərrast baxışları, iti 

addımları və hünərli əl-ayaq hərəkətləri sadəcə xoşuna gəlmişdi bu naməlum tələbə qızın. Amma bu 

“xoşuna gəlmə” adi bir baxışmadan sonra illərin unutdura bilməyəcəyi bir eşqə çevriləcəyini bilmirdi, 

bu haqda düşünmürdü, ilk vaxtlar bu gənc tələbə qız... 

    Tələbəlik illəri həqiqətən də insanın ömründə cəmi bircə dəfə yaşayacağı, ən xoş, ən gözəl, 

unudulmaz və əvəzsiz anlarıdır. Ona görə hər insan bu illəri özünə xas, əyləncəli, yadda qalan və 

gözəl yaşamağa çalışmalıdır. Necə ki çox gənc məhz belə də yaşayır. Amma o vaxtlar Faiq sadəcə 

ömrünü ləyaqətlə başa vuracağı peşəsini öyrənməyə çalışırdı. Düşünmürdü ki, su kimi axıb gedən bu 

qızıl qədər dəyərli illər ömründə bir daha heç vaxt olmayacaq. Bir də onu kimsə “rayon uşağı” deyə 

çağırmayacaq... 

    Kitabxanadakı baxışmanın davamı “necəsən, dərslərin necə gedir və s.” kimi ifadələrlə keçsə də 

həmin gün, həmin ay, həmin il... heç birinin yadından çıxmadı. Faiq tezliklə o tələbə qızla əvvəl yaxın 

dost, sonra sirdaş, daha sonra isə sevgili oldu. Bəli, cəmi 3 ay sonra onlar artıq sevgili idilər... 

    İndi, o gözəl illəri, ayları, günləri xatırladıqca kövrələn Faiq müəllim Elmira Rəhimovanın o xoş, 

həzin, iç açıcı mahnısıyla birlikdə dəfələrlə “keçmişə gedib-gəldi”.  

    Yaxşı yadındandır, universiteti qurtarmağa cəmi bir ay qalmışdı. Qızın da, onun da ürəyi 

həmişəkindən daha cəld, daha həyəcanla döyünürdü. Yox ki, artıq onlar bir-birinə möhkəm məhəbbət 

telləriylə bağlanmışlar, ona görə ki, həyatlarının ən gözəl anlarını yaşadıqları bu tələbəlik bitməyə 

qədəm qoymuşdu. Zaman keçdikcə kövrəlir, canlarına üşütmə düşürdü, bu saf aşiqlərin. Amma nə 

etmək olardı, hər şey öz axarında, vaxt keçməkdə idi.  

    Son dəfə, son zəngdə bir-birinə böyük həsrət və sevgiylə baxdılar. Dostlarından utandıqları üçün 

əl-ələ tutmağa belə cəsarət etmirdilər. Amma əlləri sözlərinə baxmır, elə göz oğurlayıb barmaqların 

uclarıyla bir-birinə toxunurdu. Hər toxunuşda bir sevgi nəğməsi səslənir, yeni bir dastan yazılırdı. 

Amma “zalım” son zəng onlara qətiyyən acımadı. Eşidiləndə qulaq batırsa da ilk dərs ili hər tələbəyə 

həzin bir musiqi kimi gələn zəngin səsi indi daha uğultulu, daha vahiməli gəlirdi. Və beləliklə Faiq 

müəllim gənc sevgilisindən ayrıldı... 
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    Ayrılmağa məcbur idilər. Çünki Faiqin atası onun qarşısına hələ illər öncə rədd edə bilməyəcəyi 

bir öhdəlik qoymuşdu. Ondan sonra 5 nəfərlik böyük ailə Faiqin məsuliyyətinə keçmişdi. Bəli, o 

sadəcə məcbur idi. 5 il öncə ağır xəstəlikdən vəfat edən ata, gənc oğlunu vaxtından öncə qocaltmışdı. 

Hələ eşqin nə olduğunu aydınlaşdırmağa çalışan gənc tələbə oğlan, birdən-birə “ailə başçısı” 

statusunu almış və bununla da bütün gəncliyinin üstündən xətt çəkmişdi.  

    Sevdiyi tələbə qızınsa valideynlərinin heç də onu ucqar rayona ərə vermək fikirləri yox idi. Məhz 

valideynlərin uşaqlar haqqındakı “robot sxeminə” bənzər planları çox vaxt onları xoşbəxt olmağa 

qoymur. Bəli, bu məhz belədir ki, indi Faiq də istər-istəməz bu plana daxil olmuşdu.  

    İllər beləcə keçdi. Artıq Faiq rayonda sayılıb-seçilən müəllimlərdən biri idi. Tələbəlik illərindəki 

sevgilidənsə bir xəbər-ətər yox idi. Faiq müəllim özündən xeyli kiçik iki bacısına, bir qardaşına və 

yaşlı anasına sahib çıxıb hər birini xoşbəxt edə bilsə də özü o zalım “son zəng”-dən bəri heç vaxt 

xoşbəxt ola bilmədi. Amma zaman maraqlı sürprizini sanki sona hazırlamışdı.  

    Faiqin bacıları böyüyüb həddi-buluğa çatdılar. Hər biri gənc yaşda ailə qurub, “uçub getdilər”. 

Qardaşı şəhərə dəvət alıb işləməyə qohumlarından birinin yanına getdi. Yaşlı ana isə addımbaşı elə 

hey “Faiq, sən nə vaxt evlənəcəksən, mən bu qoca vaxtımda nənə ola bilməyəcəm?” deyirdi. Faiq 

müəlliminsə fikri hələ də tələbə qızda qalmışdı. Keçən bu neçə illər ərzində daima onu düşündü... 

    Faiq müəllim bitməsinə baxmayaraq hələ də Elmira Rəhimovanın “Tələbə” mahnısının təsirindən 

ayrılmamışdı. Amma onu, iki tanış səs, qarşısında xəyala dalıb oturduğu televizordan ayırdı. Biri 

yatağında ah-vah edən xəstə anasının, digəri isə qapıda onu gözləyən, illər keçməsinə baxmayaraq, 

bir az yaşlansa da, əvvəlki təravətini itirməmiş o unudulmaz tələbə qızın... 

29-30 sentyabr 2016 
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KƏDƏRLİ NEY 

 

    Ney-in (tütək) həzi səsi eşidildi. Bu səs sadəcə həzin bir musiqi deyildi. Bu səsdə Tanrının qutsal 

ruhu, eşqlə var etdiyi dünyanın olduqca möhtəşəm təsviri və ana təbiətin övladları ilə dərin bir bağı 

hiss olunurdu. Onu dinləyən hər kəs bir neçə anlıq da olsa ruhən fani aləmdən uzaqlaşır, sanki 

cənnətin gözəl bir guşəsinə düşürdü. Həzin-həzin səslənən hər melodiya, ondakı notların mükəmməl 

ahəngi, yaradılışın təsvir edilməz dərəcədə gözəlliyini və Tanrının dərin varlığını necə də axıcı 

tonlarla, içdən-içə süzülən bir nur seli tək insana çatdırırdı... 

    Yaşı əllini adlamış, üzü daima nurlu olan Mehmet ağa neyin yalnız hərfi deyil, eyni zamanda batini 

mənasını dərk edən böyük bir ustad idi. Ona babasından yadigar qalan bu qoca ney öz mükəmməl 

ahəngi, daxili aləminin zənginliyilə demək olar ki, nəsillərində hər kəsi heyran edə bilmişdi. Bəlkə 

də sırf ona görə idi ki, Mehmet ağanın atası da, babası da, hətta onun babası da bu dərin sənətin 

arxasınca getmiş, neyin ruhsal aləminin təsirindən heç vaxt ayrılmaq istəməmişdilər.  

    Hər zaman sübh tezdən oynanan Mehmet ağa, namazdan sonra adəti üzrə bu baba yadigarı neyi 

əlinə alır, fasiləsiz bir neçə saat onunla həm-hal olaraq, həzin səsinin təsirinə qapılır, ta kim isə, nə 

isə onu bu aləmdən ayırana qədər... 

    Elə uşaqlıqdan musiqi alətlərinə, özəlliklə neyə maraq göstərən Mehmet ağa, Diyarbəkirdə bir 

dükan açmış, ney daxil olmaqla bir sıra qədim alətlərin təmiri və satışı ilə məşğul olurdu. Yaşadığı 

məhəllədə yerləşən dükanın ətrafı isə daima insanla dolu olurdu. Yox ki, müştərisi çox idi, ona görə 

ki, Mehmet ağa hər gün tezdən açdığı bu dükanda elə yerinə yenicə əyləşən kimi hər şeydən 

müqəddəs saydığı neyi əlinə alır, bir qədər çalaraq neyin batinində sanki yox olurdu. Nədəndir 

bilinməz amma, hər dəfə neyi üflərkən gözlərini yumur, üzündə nurani bir gülümsəmə olurdu 

Mehmet ağanın. Hər dəfəsində fərqli melodiyaları ifa etsə də, üzündəki gülümsəmə heç zaman əskik 

olmurdu. Bu gülümsəmənin mənasını isə özündən başqa nə ailəsi, nə də ətrafında kimsə bilmirdi. 
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Onu görən hər kəs ancaq hər hansı bir xoş xəyalın təsirinə qapıldığını və ya hansısa gözəl xatirənin 

yadına düşdüyünü zənn edirdilər. Amma əlbət ki, üzü hər an nurlu olan Mehmet ağa bu nurun sirrini 

ancaq özü bilir və soran kimsəyə də açmırdı.  

    İki oğlu bir qızı olan Mehmet ağanın ömür-gün yoldaşı Nuridə xanımı bir neçə il öncə ağır bir 

xəstəlikdən itirsə də qısa bir müddətdən sonra ondan yadigar qalan övladlarına və bu baba yadigarı 

neyə tutunub həyatına davam etdi. Halbuki, vaxtilə onunla Nuridə xanımın misilsiz eşqinə şahid 

olanlar  Mehmet ağanı yaşamaz, canından çox sevdiyi yarının həsrətinə dözə bilməz, deyə 

düşünürdülər. Beləcə neylə və onun möhtəşəm ruhuyla xoşbəxt olan Mehmet ağa sakit, amma dərin 

mənalı, hər kəsin anlaya bilməyəcəyi qədər sirli bir həyat yaşayırdı.  

    Övladları ilə arası anaları öləndən bir qədər soyusa da, Mehmet ağa onlara qarşı sevgiylə, 

mərhəmətlə, səbirlə yanaşır, dəliqanlı oğullarının gənclik çılğınlığını anlaya bilirdi. Çünki özü də 

zamanında bu yaşlarda (17-18) bir qədər çılğın, bir qədər sovuşmaz idi. Amma zaman və özü kimi 

nurani atası, onun nəsihətləri Mehmet ağanı sözün əsl mənasında müdrikləşdirdi.  

    Amma gəl gör ki, xırda bir qarışqaya belə ziyan verməyən gözəl əxlaqlı nəslin nümayəndəsi 

Mehmet ağanın taleyi heç də ürəkaçan olmadı. Yetkin yaşa çatan bir oğlunu böyük fəxr, sevinc və 

şərəf hissiylə əsgəri xidmətə yola salarkən, digər oğlu xəbərsiz evi tərk etdi, vətənə, millətə, dövlətə 

xəyanət edən terrorçulara qatıldı. Səbəb isə məlum idi, maddi sıxıntı, siyasi fərqli düşüncə və canımız 

Türkiyəmizin xarici düşmənlərinin güclü agenturasının sərrast fəaliyyəti... 

    Qızı Fatma da bir əsgərə aşiq olmuşdu. Bir müddət sonra elə onunla da ailə qurdu. Amma xarici 

agentlərin hiyləsinə, təbliğatına aldanan, öz ailəsindən, hətta nəslindən vaz keçən qardaşı Baran nə 

bacısını, nə də onun ərini rahat buraxmırdı. Əvəzində isə bütün ailə üzücü qarşıdurmaların şahidi 

olurdu.  

    Vətənin xarici düşmənlərinin oyununa aldanan gənc, cahil, dəliqanlı Baran neçə-neçə qəhrəman 

vətən övladının şəhid olmasına səbəb oldu. Onlarla əsgər onun və komandasının qurduğu pusqularda, 

çarpaz, qəfil atışmalarda can verdi. Amma Baran hər dəfəsində uzun- uzun düşünür, etdiyinin yanlış 

və ya doğru olduğunu fikirləşirdi. Nə edirdisə vicdanı onu rahat buraxmırdı. Lakin yenə də “Öndər”-

lərinin toplantılarda pafoslu çıxışları onun üçün ailədən, atadan, bacıdan, qardaşdan üstün idi artıq. 

Sanki içinə şeytan girmişdi. Elə bil  dünənə kimi bir məhəllədə oynadığı uşaqlar deyildi indi xaincə 

öldürdüyü əsgərlər.  

    Əsgər Seyran da Baranın keçirdiyi hislərin eynisini keçirirdi. Bilirdi ki, bir gün qardaş dediyi 

Baranla üz-üzə gələcək. Həm də qardaş kimi yox, düşmən kimi. Amma artıq hər şey mənasız idi. 

Oyunu quran qurmuşdu. Sistem fərqli işləyirdi. Orduda emosional hislərə yer yox idi. Sadə, olduqca 

sadə bir təlimat var idi, düşmən hesab edilən hər kəs vurulmalıdır, o qardaşın da olsa belə. Qardaşı 

Baran kimi Seyran da çox adam öldürmüşdü. Hər dəfə əməliyyatdan qayıdanda, atasıyla görüşəndə 

isə hər zaman ona verilən sual və verdiyi cavab bir olurdu: 

- Qardaşını görmədin? Yaşayırmı? 

- Yox. Amma öldüyü barəsində bir məlumat yoxdur. Narahat olma... 

    Mehmet ağa isə oğlu Baran haqqında hərdən sərt düşüncələrə qapılsa da, öz-özünə “o vətən 

xainidir” deyib, rəflərdən şəkillərini yığışdırsa da, bir az sonra atalıq hissi ona güc gəlirdi. “Uşaqdır, 

səhv edir. Bəlkə bir gün səhvini anlayacaq” – deyə özünə toxtaqlıq verməyə çalışırdı, çarəsiz ata. 

Amma tez-tez kədərlənirdi. Özü də məlum məsələyə görə, o yaxşı bilirdi ki, əgər Baran orduya təslim 

olub geri dönməzsə, gec-tez onu öldürəcəklər, həm də acımadan. Nə bilmək olar bəlkə də... Bu 
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bəlkənin ardını gətirmək isə ona çox ağır idi. Çünki zəmanənin bir-birinə düşmən etdiyi qardaşları o 

mümkünsüz olsa da uşaqlıqdakı kimi yenə bir yerdə, birlikdə oynarkən görmək istəyirdi. Amma nə 

etmək olar ki, zaman öz axarında, tale öz gedişində idi və Mehmet ağanın bu acizanə arzusu dövlətin 

idarəediciləri, terrorçular və hər iki tərəfin arxasındaki beynəlxalq güclər üçün mənasız idi. Onlar 

üçün ancaq üç şey maraqlı idi, savaş, qan və qazanılacaq olan milyardlar...   

    Və nəhayət o üzücü gün gəldi çatdı... Uzun müddətdir övladlarından ayrı düşən ata kiçik bir 

qonaqlıq təşkil etdi və hər kəsi evinə qonaq çağırdı. Amma dəhşətli bir mənzərə Mehmet ağanın dərdli 

ürəyini bir daha parçaladı. Böyük oğlu Seyran hərbi geyimdə içəri daxil oldu. Qucağında öz doğma 

qardaşı, terrorist Baranın cansız cəsədiylə gələn Seyranın üzündə acı, qəzəb və dərin yanğı hiss 

olunurdu. Mehmet ağa Baranın son vaxtlardakı fəaliyyətini elə o andaca unudub qəmli və mərhəmət 

dolu baxışlarla oğluna yaxınlaşdı. Ağlayaraq onu ağuşuna aldı və uzun müddət balasının meydinə 

tamaşa etdi. Bu anda isə qızı Fatma və əri Orxan şokda idilər. Yerlərində donub qalmışdılar. Digər 

oğlu Seyran isə için-için ağlayaraq elə hey bu sözləri təkrar edirdi: 

- Bilmədim. Ata bilmədim, qarşıdan gələnin qardaşım olduğunu. Məni bağışla... 

    Bəli, olan olmuşdu. Həm də ən dəhşətli şəkildə. Terrorçu Baranı öz doğma qardaşı əsgər Seyran 

vurmuşdu.  

    Aman Tanrım dəhşətə bax, zəmanəyə, dövrana bax, qardaş qardaşa düşməndir. Həm də nəyə görə? 

Mənasız bir siyasi fikir ayrılığına görə.  

    Mehmet ağa oğlunun meyidini  qucağına alıb ailəvi qəbiristanlığa gəldi və onu yoldaşının yanında 

dəfn etdi. O zaman Mehmet ağanın yerində olan hər kəs yəqin ki, onun kimi hərəkət edərdi. Terrorçu 

da olsa, vətənə, millətə xəyanət də etsə də, axı Baran onun oğluydu, doğma övladıydı, canından bir, 

qanından bir... 

    Beləcə o dəhşətli hadisədən uzun vaxt keçdi. Yenə həmişəki kimi, adəti üzrə Mehmet ağa sübh 

tezdən dükana gəldi. Baba yadigarı neyi əlinə alıb çalmağa başladı. Amma bu səfər səslənən musiqi 

eşidən hər kəsi sadəcə kədərləndirir, kövrəldir, hətta ağladırdı. Elə Mehmet ağa da bir müddət sonra 

ağlamağa, için-için qəhr olmağa başladı. Artıq neyin dərin mənasının onun üçün bir mənası 

qalmamışdı. Çünki zamanında bu böyük məmləkətdə milləti bir-birinə yaxınlaşdıran, doğmalaşdıran, 

dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər kəsi bir yerdə cəm edən ney, düşmənlərin xain planlarına qarşı 

gücsüz idi. İndi onun həzin səsində ancaq baş vermiş dəhşətli hadisələrə, millətə qarşı oynanan 

oyunlara üsyan edən, inilti tərzdə sanki ah-nalə çəkən bir etiraz tonu vardı. Sadəcə bu... 

    O gündən öz doğma balasını əlləriylə məzara qoyan Mehmet ağanın neyindən ancaq kədərli səslər 

duyuldu. Bir atanın övlad həsrətinin, bəlkə də peşmançılığının, əlindən bir şey gəlmədiyi üçün özünü, 

taleyi günahkar sayan qocanın yanğısı... 

    Lənətə gəlsin zəmanə, lənətə gəlsin dövlətlər, lənətə gəlsin məsum xalqı öz girdirmə bəhanələriylə 

aldadan, qardaşı-qardaşa, milləti bir-birinə qırdıran güclər. Bir Allah şahiddir ki, əsirlərdir bu böyük 

coğrafiyada din, dil, mədəniyyət fərqi etmədən yaşayan insanlar öz vicdanlarında bu məlum siyasətə, 

dövrana, qurulan məkrli oyunlara qarşıdır və olacaq. Sadəcə bir-iki xain, şəxsi maraqları üçün öz 

vətənini satmağa meylli şərəfsiz insan xırda fikir ayrılıqlarını, sadə anlaşılmazlıqları milli savaşa 

çevirmək istəyirlər. Amma bacarmayacaqlar, nə etsələr də onlar da, onların arxalarındakı şeytani 

qüvvələr də. Çünki bir olan Tanrı, Haqq var. Və o Uca Yaradan bir gün bu zülmə, bu zəlalətə “dur” 

deyəcək. Daha qardaş-qardaşı “terrorçu” deyə öldürməyəcək - deyə tez-tez öz-özünə deyinirdi artıq 

yaşı yetmişi ötmüş Mehmet ağa... 
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    Tarix hər zaman vətəninə bağlı Mehmet ağalar görmüşdür, görəcək də, amma nə Mehmet ağanın 

içindəki yanğı, nə qardaşını öldürmək məcburiyyətində qalan əsgər Seyran, nə qardaşı Baranın 

meyidi üstə ah-vay edən bədbəxt bacı Fatma unudulmayacaq. Özəlliklə də kədərli neyin əsil sirri, 

daxili aləminin gizəmi və Mehmet ağanın həzin musiqiləri... 

 

14 noyabr 2016 
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ÜZSÜZLƏR 

 

    Metroda uzun müddət davam edən səssizlikdən sonra, dar, dörd divar bir hamamın döşəməsinə 

damcılayan su damcılarının yaratdığı alçaq, amma olduqca aydın səs qədər diqqət yaradan və eyni 

zamanda tükürpərdici ayaq səsləri gəlməyə başladı. Kevin Makloded bu səsi aydın eşitsə də nədəndir 

bilinməz, amma özünü eşitməməzliyə vurub növbəti qatarı gözlədi. Səs isə elə hey yaxınlaşırdı. 

Təsadüfdən stansiyada Kevindən başqa kimsə gözə dəymirdi. Sırf bu durum Kevinin aramsız eşitdiyi 

ayaq səsləri daha da vahiməli edirdi. Amma o, səsi önəmsəməyə çalışır, evə getmək üçün minəcəyi 

qatarı elə hey gözləyirdi. Qatarsa gəlmək bilmirdi, baxmayaraq ki, bir öncəki qatarın stansiyanı tərk 

etməsindən 7 dəqiqədən də çox vaxt keçmişdi. Kevin son olaraq diqqətini gələcək qatara və gedəcəyi 

evinə mərkəzləşdirib onu bu dəqiqə qorxudan və ağlını məşğul edən əlavə fikirlərdən uzaqlaşmaq 

üçün telefonun qulaqcığını taxaraq, həzin bir musiqiyə qulaq asmaq istədi. Amma onu ürküdən sirli 

ayaq səsləri ilə bərabər telefonun musiqi qutusundakı ilk mahnı da vahiməliydi. Üst-üstə bu qədər 

təsadüf Kevini əməlli-başlı qorxutmuşdu...  

    Cəmi 18 yaşı olmasına baxmayaraq Kevin, çox fərqli, keşməkeşli və təlatümlü həyat hadisələrinin 

şahidi olmuşdu. Yadına gəlir, son dəhşətli və eyni dərəcədə maraqlı olay keçən ay, Nyu Yorkun qıraq 

küçələrindən birində, sadə bir məhəllədə, Kevinin gözləri önündə baş vermişdi. Orta yaşlı, saçlarının 

yarısı ağarmış, başının önü azacıq dazlaşmış, alnı nisbətən böyümüş məmur Stiveni o, rəfiqəsi 

Amandanı görməyə gəldiyi zaman, axşam saatlarında dəhlizdə, boynu qırılmış, üzünün sağ almacıq 

sümüyü əzilmiş və ağzında - üst çənəsində yan-yana 3 azı dişi sınmış halda görmüşdü. Əlbəttə ilk 

dəfə gördüyü zaman qorxmuşdu, gənc dəliqanlı Kevin. Amma cəsədə bir müddət diqqətlə tamaşa 

etdikdən, üzərində sadə bir izləyici kimi analiz apardıqdan sonra Kevin sakitləşmiş və gördüyü hadisə 

fraqmentini sadəcə bəsit bir cinayət, olası ölüm hadisəsi kimi qiymətləndirmişdi... 

    Anası ilə atası ta onun 5 yaşı olanda ayrılmışdı. Bu səbəbdən bir müddət valideyn problemi yaşayan 

Kevin özünün də arzusu ilə 15 yaşına qədər demək olar ki fasiləsiz, Texasda - kiçik dayısı Semin 

yanında qaldı. Kiçik bir əyalətdə polis komissarı işləyən dayısının xüsusi tərbiyəsi və təlimatları 
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əsasında Kevin cinayət aləmini, cinayətkarların xarakterlərini və baş vermiş cinayətlərin səbəb və 

psixologiyasını demək olar ki, mənimsəmişdi... 

    Orta məktəbi bitirdikdən dərhal sonra dayısının himayəsi, anasının razılığı ilə sevdiyi və seçdiyi 

Kollecdə oxumaq üçün Nyu Yorka, yeni tanış olduğu, amma cəld dostlaşdığı tələbə yoldaşlarının 

yanına gəldi. Bir müddət yalnız qalmasına icazə verməyən ailəsi, daha sonra Markus adlı, italyan 

əsilli, bir tələbə yoldaşının yanında yaşamasına razı oldular... 

    Bir çox maqnatı, narkobaronu, onlarla siyasətçini, sənət adamını, şou əhlini içində “həzm etmiş” 

əfsanəvi Nyu York, Kevini elə-belə qəbul etmək fikrində deyildi. Keçən hər gün daha fərqli, daha 

çətin və daha anlaşılmaz gəlirdi Kevinə. Öz zalım və anarxist qaydaları ilə sanki Kevini sınağa 

çəkirdi, zəngin Amerika şəhəri.  

    Saysız hesabsız qumarxanaları, möhtəşəm rəqs və striptiz klubları, xüsusi elektron oyun 

mərkəzləri, barları və s. – onun üçün hələ ki qadağan edilmiş əyləncə vasitləriylə də marağını 

çəkmirdi Kevinin, ekzotik Nyu York. Sanki Kevini bu şəhərə bağlayan tamam başqa şey idi və 

çoxlarının həyatını, ömrünü xərclədiyi ucuz gecə əyləncələri onun üçün heç də cəlbedici deyildi...  

   Arıq, nisbətən ortaboylu, uzun və say, tünd qəhvəyi, boynuna qədər tökülmüş saçları, üzü təmiz, 

yumşaq dərili, ordları azacıq batıq olan Kevin oxuduğu kollecdə bir çox qızın marağını cəlb etmişdi. 

Üz quruluşundan azacıq məşhur müğənni Castin Tinbrleyk-ə bənzəyən Kevininsə qismətində kollecə 

daxil olduğu zamandan üç ay sonra tanış olduğu, alman əsilli, sarışın gözəl Amanda vardı. Ənənəvi 

dolu bədənli, nisbətən kobud görünüşlü və tərzli alman qızlarından çox fərqlənən Amandanın xarici 

görünüşü cənubi avropalılara, yəni yunanlara, italyanlara bənzəyirdi.  Nə bilmək olar bəlkə də əcdadı 

qədim Roma imperiyası zamanında köçmüşdü Almaniyaya...  

    Onunla ilk dəfə bədən tərbiyəsi dərsində, təsadüfən və səhvən girdiyi qızların soyunma otağında 

təkbətək qalmışdı. Cəld üzr istəyib otaqdan çıxmağa çalışsa da, yeniyetmə gözəl, hətta yaşına görə 

daha çox əsrarəngiz görünən Amanda, Kevinə imkan vermədi. Sərrast baxışlarıyla onu bir peşəkar 

ovçu kimi yaralayıb üzərinə yeridi və qapını içəridən kilidlədi... Bəli, artıq onlar üz-üzə, nəfəs-nəfəsə 

qalmışdılar. Yeniyetmə ağlı durmuşdu. Damarındakı qanın təziqiylə birlikdə ürəyinin döyüntüləri də 

olduqca artan Kevin nə edəcəyini bilmirdi, sadəcə... Bir də onda ayıldı ki, qarşısındakı çılğın alman 

qızı onun incə, hətta uzaqdan seçilməyən dodaqlarına açılmaz bir kilid kimi bağlanmış, əllərini incə, 

arıq əllərinə keçirmiş, nəfəsini nəfəsinə dayamışdı... Amanda Kevindən azacıq dolu bədənliydi və 

əslində onun belə olması Kevinin çox xoşuna gəlirdi. Sportiv stildə geyinməyi sevən Amandanın 

bütün qadınlığı, yaşının az olmasına baxmayaraq ortaya çıxırdı... Və hal-hazırda Kevin bu sirli, 

ecazkar baxışlı, ala gözlü avropalı qızın əsiri idi...  

    İndi o zamanları xatırladıqca gülümsəyir, Amandayla keçirdiyi saysız-hesabsız gözəl, həyəcanlı 

anları özləyirdi, evə tələsən Kevin. Və görəsən onun evə tələsməyinə əsas səbəb nə idi? Getdikcə 

yaxınlaşan vahiməli ayaq səslərimi, yoxsa saatın əqrəblərinin artıq gecə 11-ə yaxınlaşmasımı, ev 

yoldaşı Markusun bu gün qeyd edəcəkləri ad günümü, ya da başqa bir əlamətdar hadisə?... Bəlkə də 

sadəcə evə getmək adi bir hal idi. Amma yox, Kevin üçün heç bir adi hal və təsadüf yox idi. O, sadəcə 

buna inanmırdı. Ona görə baş verən hər hadisənin, həyatına girən hər kəsin ayrı bir mənası, özəlliyi 

vardı və baş verən bütün olasılıqlar, qarşıladığı hər şey vahid “blokun” bir parçası idi...  

    Düz bir ay əvvəl o internetdə sadə bir araşdırma nəticəsində insanlar arasındakı münasibətləri və 

psixoloji vəziyyəti mövzu edən bir forumla tanış oldu. O forumda Kevin kimi hadisələrə adi 

yanaşmayan çox gənc vardı. Amma onda hələ Kevin bilmirdi ki, sadəcə marağa yazışdığı bu gənc 

komanda gün gələcək onun ayrılmaz parçası olacağı bir bütövün tərkib hissəsi olacaq.  
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    Forumda keçirdiyi vaxt ərzində yeni dostlar qazanan Kevin, bir müddət sonra internetin daha sirli 

və qanundan kənar hissəsini öyrəndi. Onunla daim əlaqə saxlayan Markus və artıq sevgilisi olan 

Amanda da qeyri-ixtiyari olaraq bu qrupa daxil oldular... Bəli, Kevindən başqa demək olar ki, hər 

kəsin məqsədi sadə idi – bəsit gənclik əyləncəsi. Amma Kevinə, uşaqlıqdan bu yana qarşılaşdığı 

bütün dəhşətli cinayət, psixoloji qarşıdurma, ata-anasının aramsız mübahisələri, dayısının açdığı 

cinayət işləri, tv-də eşitdiyi qətl və oğurluq hadisələri güclü təsir etmişdi. Və bir şəxsiyyət kimi 

formalaşdığı dövrdə o ailəsindən uzaq, valideyn nəzarətindən kənar və qayğısından yoxsun qalmışdı. 

Yavaş-yavaş onda özünün də hiss etmədiyi dərin psixoloji proseslər gedirdi. Kevin get-gedə insanlığa 

qarşı mərhəmətini itirir, var olan bütün sistemə içində üsyan etməyə başlayır tədricən öz və 

yaxınlarının həyatı üçün təhlükəli birinə çevrilirdi... 

    Bu gün isə evə tələsməyinin səbəbi, uzun müddətdən sonra yaşadığı dərin bir peşmançılıq hissi 

idi... 

    Tərkibinə daxil olduğu qrup rəhbərliyi qısa zamanda onun həssaslığından və yüksək analiz 

bacarığından istifadə edərək Kevini sistemin düşməni halına gətirdilər. Hökumət əleyhinə olan, özü 

də bilmədiyi bir siyasi qrup tərəfindən yönləndirilən gənc komanda “cəza” xarakterli qətllərin 

törədilməsində fəal iştirak etmişdi... Son bir ayda isə Amerikanın hər yerində ümumilikdə 2 senator, 

3 vəkil, 4 polis komissarı və bir maqnat faciəli şəkildə öldürülmüşdü... 

    Budur, ayaq səsləri uzun sürən davamiyyətdən sonra kəsildi və o andaca Kevinin yanında nisbətən 

hündürboy, tünd boz kapşon geymiş, qaranlıqda üzü görünməyən, arıq bir oğlan peyda oldu. Kevin 

onun varlığını bədəninin bütün zərrəcikləriylə hiss etdi. Dönüb üzünə baxmaq, bəlkə də salamlamaq 

istəsə də bacarmadı. Ayaqları tutmadı, əlləri qalxmadı – bütün bədəni bir andaca sanki qurudu... 

    Üzvü olduğu komanda onu da başqaları kimi qatil edə bilmişdi. Bəli, elə ən dəhşətlisi də bu idi. 

Yox ki, oxumağa gələn gənc tələbə artıq qatil olmuşdu, ona görə ki öldürdüyü iki insanın biri onun 

neçə zamandır yanında qaldığı, birlikdə yaşadığı, deyib-güldüyü, birlikdə çörək yediyi dostu Markus, 

digərisə həyatının ən özəl anlarını paylaşdığı, gənc bir oğlan kimi, yetkin kişi xeylağı kimi toxunsa 

da tamamən sahib olmağa cəsarət etmədiyi gözəl Amanda... Bəli, indi çox şeydən sonra Kevini əsas 

bu məsələ düşündürür, zaman keçdikcə içini yeyib dağıdırdı, axı onlar birlikdə axıra qədər olmadılar, 

vüsala çatmadılar... 

    Səbəbə olduqca sadə idi, qətlin. Yox ki, rəhbərlik belə tapşırıq vermişdi. Ona görə ki, dostu və 

sevgilisi Kevinə xəyanət etmişdi, bəli, ani bir səhv olsa da bu belə idi... 

    Daxil olduğu qrupun qaydaları çox sadə idi. Topluma qarşı, insanlıq düşüncəsindən uzaq, hissi 

aldatma, hər növ xəyanət və bir də sadə hakimlik eqoizmi düşüncələriylə yaşayan, bu kimi 

“cinayətlər” törədən hər kəs ölümə məhkum edilirdi. Dəhşətli, faciəli ölümə. 

    Amma bir gecə qrup toplantısından evə qayıdarkən, “təsadüfən” qarşılaşdığı mənzərə qarşısında 

tab gətirə bilməyən  Kevin əzizlərinə faciəli ölümü rəva görmədi. Sadəcə yatdıqları yerdə onları 

sırayla boğdu... 

    O gecə, o məsum və fəlakətli gecə Kevin “işi olduğu üçün” Amandayla gəzməyə çıxmadı. Dedi ki, 

sən get evə, mən də işimi bitirib gələcəm. Hələlik Markusla söhbət edərsiniz... Amma bilmirdi ki, 

“təsadüfən” Amandanın canı öncə şərab içmək, sonra “monopoliya” oynamaq, daha sonra Markusla 

zarafatlaşmaq istəyəcək və o anda hələ teninə qadın teni dəyməmiş Markus, gənc mələk Amandanı 

birdən-birə ağuşuna alacaq. Ardından hər şey sadəcə özü baş verəcək... 
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    Nə onlar sevişərkən əzizləri Kevini, nə də toplantıya gedən Kevin həmin anlarda onları 

düşünmürdü, düşünə bilmirdi. Bəlkə də ona görə düşüncəsizlik, başı qarışıqlıq, diqqətsizlik dostları 

öncə xəyanətə, sonra ölümə vadar etdi... 

    İndi evə ona görə tələsirdi ki, Kevin, qonşular, polis orqanları xəbər tutmadan dostlarının 

cəsədlərini bir yerdə gizlətsin. Öldürən zaman buna vaxtı olmamışdı. Çünki qətl hadisəsindən dərhal 

sonra ağır psixoloji gərginlik yaşayan Kevin “nəfəs almaq” üçün özünü zalım Nyu Yorkun səfil 

küçələrinə atmışdı... Ağlı başına gələndə isə hər şey gec idi, həm də çox... 

    Kapşonlu oğlan Kevinə yaxınlaşdı, azacıq gülümsədi və beləcə dedi: 

- Törətdiyin cinayətə görə kimsəyə baxmağa üzün yoxdursa, qoy səni hər kəs “Üzsüz” deyə 

tanısın. Onsuz da bəziləri min cür yalan işlər görüb, adam aldadıb, dostuna, yarına xəyanət edib, 

məzlumun haqqına girib, Tanrıdan qorxmadan “Tanrılıq” iddiasına düşərək bu dünyada yaşayırlar. 

Və onlar heç də günahları üzündən sifətlərini, şəxsiyyətlərini itirdiklərini düşünmürlər. Halbuki ki,  

bir insan güzgü qarşısında durub özünə baxdığında xarici görünüşündən savayı onun xarakteri, daxili, 

ruhudur əsl üzü... Sənsə onlardan fərqli olaraq üzünü itirməmisən... 

    Beləcə oğlan əlini Kevinin çiyninə qoyub onunla birlikdə qatarı gözlədi. Qatar tezliklə gəldi və 

onlar getdilər... 

    Qaranlıq bir küçədə tədricən 1-5-10 və daha çox kapşonlu adamlar peyda oldu. Onlar yavaş-yavaş 

gəzir, qətiyyətlə addımlayırdılar. Onlardan olmayan kimsələr onların üzünə baxdıqda sadəcə qaranlıq 

görürdü. Çünki başqalarına görə onlar, onlara görə isə yerdə qalan bütün insanlıq böyük bir 

“Üzsüzlər” ordusu idi... 

 

09-11 dekabr 2016-cı il. 
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XƏYALIMDAKI  O... 

 

    Emalatxanaya girəndə gördüyü ilk görüntü onun ağlını başından almışdı. Heç bir şey etmədən və 

heç nə düşünmədən bir müddət sadəcə tamaşa etdi... Qarşısındakı tablo sənətkarlıq baxımdan 

qüsursuz olsa da, indi Rəssamı başqa bir şey düşündürürdü - rəsmin sahibinin əsrarəngiz xəyalı... 

    Mən niyə belə edirəm, niyə onu gerçək inşanmış kimi düşünürəm, görəsən niyə? – deyə xeyli vaxt 

fikirləşən Rəssam, yaratdığı əsərə təxminən 15-20 dəqiqə baxdıqdan sonra özündə cəsarət tapıb 

yaxına gəldi və tablonun qarşısında əyləşib rəsmi daha da təkmilləşdirmək üçün dəqiqliklə 

incələməyə başladı. Və bunu edərkən yenə xəyal dünyasına qapılıb getdi... 

    Xəyalı onu çox uzaqlara, haradasa 20 il əvvələ apardı... Universiteti yenicə bitirmişdi və 

həmyaşıdları kimi o da gələcək həyatını qurmaq istəyirdi. Böyük əzmlə özünə münasib iş axtarırdı. 

Lakin uzun bir müddət istəyinə nail ola bilmədi. Daim müsbət enerjiylə dolu olan, həyat haqqında 

nikbin düşünən, heç vaxt bədbin düşüncələrin sahibi olmayan, indi bir qədər çarəsizlik ruhuna qapılan 

Rəssam, heç vaxt ağlına gətirmədiyi işlərə baş qoşmağa, heç olmasa həyatın onu maddiyyatla 

sıxmasına imkan verməməyə qərar verdi. Bunu ona görə edirdi ki, həftədə bir maraqlı əsər yaratsa da 

hələ ki, olduqca çox zamanını alan və yaranmasında böyük zəhmət çəkilən rəsmlərinin nə orta 

səviyyəli sərgisini, nə də satışını təşkil edə bilməmişdi...  

    Beləcə o gəlib bir kafeyə çatdı. Burada ona nisbətən münasib məbləğlə barmenlik təklif olunurdu. 

Bu sənəti bir neçə barmen dostu ilə görüş zamanı müəyyən qədər mənimsəyən rəssamın əslində 

olduqca iti zehni vardı. Harasa gəzməyə və ya dincəlməyə gedərkən başqalarının ağlına belə 

gətirmədiyi ən xırda detalı da bir neçə dəfə tamaşa etdikdən sonra beyninə həkk edirdi. Bu onun gözəl 

əl qabiliyyətinin səbəbini və malik olduğu istedadın həqiqətən də Tanrıdan gəldiyini sübut edirdi.  
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    Qısa zamanda kafedə həm barmenlik, həm ofisiantlıq, eləcə də dizaynerik işini qavrayan və işləyən 

Rəssam, bir müddət sonra kafe rəhbərinin köməkçisi vəzifəsinə qədər yüksəldi.  

    Günlərin bir günü o, kafeyə daxil olan elitan görünüşlü bir xanımla tanış oldu. Bu, nisbətən dolu 

bədənli, orta boylu, yaşı otuzu adlamış, say, sarı, çiyinlərinə qədər tökülən saçını burub yığan, 

bədəninə kip oturmuş dəri köynəyinin yaxası iki düymə açıq olan, sinəsi nisbətən qabarıq, sinəsindən 

daha iri həcmli yanları olan, cins şalvar geyinmiş xanım idi. Nədənsə o gün Rəssam onu klassik 

Avropa geyimində görməyi daha çox istərdi. Çünki xanımın incə, ala gözləri, iri, ətli dodaqları və 

qarşısındakına olduqca mehriban görünən gülümsəməsi onu haradasa on doqquzuncu əsrin kübar 

fransız xanımlarına bənzədirdi. Və ilk tanışlıq, xanımın boş bir masaya oturub təzə qırmızı şərab 

sifarişi verməsiylə başladı.  

    O gün onlar təsadüfi görüş nəticəsində tanış oldular və gecədən xeyli keçənə qədər söhbətləşdilər. 

Nədəndir bilinməz, amma Rəssamın o xanıma qanı yaman qaynamışdı. Kafedəki bütün müştərilər və 

işçilər getdikdən sonra belə Rəssam o xanımla xeyli vaxt keçirdi. Hətta oturub qarşılıqlı şərab da 

içdilər.  

    Və bir zaman Rəssam, eləcə də xanım vədənin yetişdiyini qət edib ayrılmağa məcbur oldular. 

Xanım masadan qalxarkən hələ də öz mehriban və ecazkar baxışlarıyla Rəssama gülümsəyirdi. Ayağa 

qalxarkən içkinin və bir neçə saat keçən xoş söhbətin təsirindən sərxoş olduğu üçün az qala 

səndələyəcəkdi ki, Rəssam onu tutmaqla həm xanıma adi insanlıq yardımı etdi, həm də beləcə onlar 

arasındakı yeni yaranmış səmimi münasibət növbəti mərhələyə qədəm qoydu. Bir anlıq Rəssamla 

xanım göz-gözə gəldi və hər ikisi razılıqla gülümsədi. Eyni zamanda Rəssamın gözü yaxası açıq 

qalmış köynəkdən arası bilinən iri döşlərin şahidi oldu. Bu həm qadına, həm də Rəssama məhrəm, 

gözəl bir duyğu bəxş etdi. Sinəsinin görünməsindən utanan və həməncə yanaqları qızaran xanım yenə 

adəti üzrə mehribanlıqla gülümsədi və Rəssamın gözlərinin içində sanki qeyb oldu. Rəssam da öz 

növbəsində baxışlarıyla, həyəcanlı nəfəsiylə xanıma öz minnətdarlığını bildirdi. Yarım saat sonra 

onlar tamamən ayrılmışdılar və indi rəssam evinə gedirdi...  

    Hazırda o anları xatırladıqca xoşhal olan Rəssam qarşısındakı tabloda sanki o xanımı canlı olaraq 

görürdü ki, az qalırdı kətan parça üzərinə yağlı boya ilə çəkdiyi rəsmi öpsün. Ancaq bu hal cəmi bir 

neçə saniyə çəkdi və Rəssam dərhal özünə gəldi. Məmnunluqla gülümsəyərək rəsmə yenə sənətkar 

gözüylə baxaraq incələməyə davam etdi... 

    O xanımla bir də bir neçə il sonra şəhər mərkəzində, parkda təsadüfən qarşılaşmışdılar. Bu səfər 

də xanım uzun, nisbətən tülə oxşar bir xalat geyinmişdi. Və yenə Rəssamın gözündə o, nədənsə 

klassik ədəbiyyatda təsvir olunan kübar xanımları xatırladırdı. İndi sadəcə kəsik-kəsik cümlələrlə 

danışan ikili bir-birinin hazırkı durumu öyrənməklə kifayətləndi. Rəssam dərin hüznə qərq olmuşdu. 

Çünki xanım ona evli olduğunu demişdi.  

    Bir müddət sonra onlar yenə, bir sahildə qarşılaşdılar. Xanım bu səfər üzərinə sinə dekoltesi olan 

sarımtıl platya geyinmişdi. Artıq Rəssamı gördüyü ilk andan ovsunlayan iri, füsunkar sinəsinin 

yarıdan çoxu açıqda idi. Çiyninə geyiminə bir fərqlilik gətirsin deyəmi, yoxsa lazım gələndə sinəsini 

örtsün deyəmi bilinməz, amma platyası rəngdə tül bir şərf atmışdı. Hə, deyəsən indi Rəssamın 

xəyalındakı o kübar Avropa qadını canlı olaraq qarışısındaydı. Bu düşüncəylə bir müddət xanımı 

süzən Rəssam məmnunluqla gülümsədi və xanımla arasındakı söhbəti uzatmaq üçün onu dənizə 

doğru yeriməyə dəvət etdi. Bu dəfə onlar həmişəkindən daha çox söhbət etdilər. Və şər qarışan zaman 

ayrılmağı qərarlaşdırdılar. Rəssam nə qədər etdisə cürət edib xanımdan telefon nömrəsini ala bilmədi. 

Amma evinə gedərkən əhvalı olduqca xoş idi, çünki xanımla kifayət qədər vaxt keçirmiş, bu müddət 

ərzində onun şirin, incə gözlərini, qırmızı, tər çiyələyi xatırladan, amma olduqca ətli dodaqlarını, iri, 
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şux döşlərini, bədəninə kip oturmuş geyiminin köməkliyilə cüssəsinin bütün incəliklərini izləyə 

bilmişdi. Və ən əsası, söhbət zamanı burnunu məşğul edən, xanımın vurduğu xoş, bahalı fransız 

ətrinin gözəl qoxusu... Bu qoxu qadının öz bədən qoxusuyla qarışmış, istənilən kişini yoldan 

çıxaracaq orijinal bir iyə çevrilmişdi. Rəssam əmin idi ki, sırf bu ətrə görə indi bir çox kişi onun 

yerində olmaq istəyərdi. Bəli, bu duyğu ona arxayınlıq və xoşbəxtlik bəxş edirdi.  

    Bir aydan sonra onlar yenə, təsadüfən şəhər kənarında bir çay sahilində rastlaşdılar və bu dəfə 

Rəssam əvvəlkilərdən fərqli olaraq xanımdan telefon nömrəsini istəməyə cəsarət etdi. Xanım onun 

bu acizanə xahişini çox razılıqla qarşıladı və gülümsəyərək - əzizim deyəsən biz bir-birimizə 

vuruluruq – dedi. Rəssamınsa ürəyi yaman narahat idi. Çünki qısa bir zamanda təsadüfən tanış olduğu 

və ard-arda qarşılaşdığı möcüzəli təsadüflər nəticəsində bir xeyli münasibət qurmuş bu xanım hələ də 

ərli idi. Uşaqlıqdan ciddi ailə tərbiyəsi almış Rəssam üçünsə bu əngəl idi. Həm də aşılması 

mümkünsüz olan əngəl. Çünki nə əxlaqı, nə də vicdanı ona ərli xanımla bu əsrarəngiz münasibəti 

davam etdirməyə imkan vermirdi. Di gəl ki, xanım əskinə durumdan heç rahatsız deyildi və deyəsən 

ərdə olduğunu unutmuşdu, ya da bəlkə artıq ərindən boşanmışdı. Çünki son görüşdə ailəsindən bəhs 

etmədi. Elə ancaq Rəssamdan, onun həyatından və gələcək planlarından danışdılar. Bir də yetkinlərin 

saatlarla danışmağa vadar etdiyi, bezmədiyi cinsi mövzulardan... 

    Rəssam əlindəki şotkayla rəsmin üzərində son ayrıntıları bitirib. əllərini qoynuna qoyub böyük bir 

savaşda zəfər çalmış hökmdarlar kimi məğrurluqla gülümsədi. Daha sonra acdığını, xəyala dalarkən 

tablonun qarşısında həddindən artıq vaxt keçirdiyini və ən əsası mətbəxdə bir-düşlə məşğul olan həyat 

yoldaşını xatırladı. Bu zaman isə ona mətbəxdən emalatxanaya (iş otağı) yayılan ləziz bir yeməyin 

qoxusu kömək oldu. Mətbəxə gəlib yeməyi qaz üzərinə qoymuş, indi məxsusi bir salat hazırlamaqla 

məşğul, nisbətən arıq, uca boylu, qaraşın xanımını arxadan qucaqladı. Şirin bir ehtirasla boynunu 

öpdü. Xanımı bu ani hərəkətdən həyəcanlandı və gülümsəyərək ona - əzizim acmısan yəqin, hə? 

Yemək hazırdır. – dedi. Rəssam – hə, yaman acam. Amma öncə bir fincan qəhvə pis olmazdı – deyə 

cavab verdi. On dəqiqə sonra onlar mətbəxdə kiçik masa ətrafında qarşılıqlı qəhvə içirdilər. Rəssamın 

xəyalı isə hələ də rəsmdə, orda canlandırdığı sarışın, dolu bayanda idi... 

    Telefonla danışdıqları bir aydan çox olardı. Artıq Rəssam dəqiq bilirdi ki, xanım evli deyilmiş. 

Sadəcə zəmanənin azğın kişilərini özündən uzaq tutmaq məqsədiylə hər dəfə belə söyləyirmiş. 

Rəssamı tanıdıqdan və hətta sevdikdən sonra isə ona həqiqəti dedi. Rəssam artıq bu ecazkar bədənə 

sahib olmaqda bir əngəl görmədiyi üçün xanımı bir otel nömrəsinə dəvət etdi.  

    O gecə onlar sevgi dolu ehtiras burulğanına qərq oldular. Xanımın iri sinəsi isə Rəssamda ac qurd 

xarakteri yaradır və onu dönə-dönə öpməyə, gözəl qoxusunu içinə çəkməyə vadar edirdi. Ard-arda 

fasiləsiz, yorulmadan birlikdə olan ikili möhtəşəm anlardan zövq ala-ala nəhayət, “zəfər tağı”-nı 

keçib qol-qola dərin bir yuxuya daldılar... 

    Yemək yedikdən sonra yenidən emalatxanasına qayıdan Rəssam içdənliklə və məğrurcasına 

gülümsəyərək tablosuna tamaşa etməyə davam etdi. Ancaq bir şeyi artıq anlamışdı, elə anladığı üçün 

də xəyal aləmini tərk edib tablonun qarşısındakı ağ kağıza qələmlə yazmağa başladı: “Xəyalımdakı 

o...”  

    Bəli, hər şey məlum idi. Rəssamın olduqca ustalıqla yaratdığı bu möhtəşəm əsərin sahibi heç də 

canlı bir insan deyildi. Və onunla bağlı Rəssamın heç bir xatirəsi yox idi. O, sadəcə və sadəcə bir 

xəyal idi, gözəl, ecazkar, möhtəşəm bir xəyal... Amma elə bir iri sinəli xanıma malik olmaq heç də 

pis olmazdı...  
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    Rəssam bir müddət yazdıqdan sonra ürəkdolusu gülməyə başladı. Səsə digər otaqdan xanımı gəldi 

və Rəssamın yazıqlarını oxudu, o da ərinə qoşulub uzun müddət qəhqəhəyə düçar oldu. 

    Rəssamın yazdığı hekayəninsə son cümləsi belə bitirdi: “Bəli, onun iri sinəsi yadımdan heç 

çıxmır...” 

    Rəssamın xanımı da başını buladı və ehmalca qulağına əyilib – onun iri sinəsi – deyə pıçıldayaraq 

gülməyə davam etdi... 

 

24-30 dekabr 2016-cı il 
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QADININ GÖZ YAŞLARI 

 

(mənzum dram xarakterli hekayə) 

 

O: 

İndi dur. 

Aç əllərini yanlara doğru, 

Quc taleyini, 

Gəl, quc, sən məni... 

 

QADIN: 

Söz verirəm, daha ağlamayacağam, 

Sənə yas saxlamayacağam. 

Öləcəm, 

Amma ağlamayacağam... 

 

O: 

Səni düşündükcə titrəyir bədənim, 

Əsir əllərim... 
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Fikrimdə-zikrimdə ancaq sən varsan. 

Bir də sənin şirin xəyalın... 

 

QADIN: 

Sus! 

Danışma heç nə, 

Fikrimdən çıxartmaq istəyirəm səni. 

Qəlbimdən sadəcə atmaq... 

 

O: 

Necə də yanılırsan, 

Hissə qapılırsan. 

Hə, bir də əsəb... 

İçindəki intiqam hissinin yaratdığı əsəb dalğası... 

 

QADIN: 

Axmaqsan, axmaq. 

Məni sevdiyin, əziz tutduğun üçün... 

Bəli. Sən axmaqsan... 

Və axır qəlbimdən də çıxacaqsan. 

Var olan hər şeydən çıxdığın kimi... 

 

O: 

Bu həyatda tək günahım, 

Səni atıb getməyim oldu... 

Yoxsa səni sevməyim elə gözəldi ki, 

Yazda açan tər çiçəklər kimi... 

 

QADIN: 

Axır ki, öldürdün sən məni. 

Ruhumu, bütün bədənimi... 



ELŞƏN  İSMAYIL 

“QARANLIQDAN GƏLƏN ADAM” (hekayələr) 

 

50 
 

Axı unutmaq niyə bu qədər çətindir 

Kədər sıxır, sıxır 

Qəlbimi, hər şeyimi... 

 

O: 

O gül qoxulu vücudun, 

Elə gülün ruhu tək özəldir ruhun... 

Ah, necə də gözəlmiş sənə sahib olmaq... 

İndisə nəsibim ancaq ağlamaq, ağlamaq... 

 

QADIN: 

Get daha. 

Tanımıram mən səni. 

Unutdum, eşidirsən, unutdum artıq... 

İstəyirsən yerdə qal, istəyirsən göyə çıx, 

Özün bilərsən... 

 

O: 

Bilirəm, çox ağırdır. 

Yoxluğum səni acıdır. 

İnan ki, 

Məni də sənsizlik məhv edir... 

 

QADIN: 

Göz yaşlarıma heyfim gəlir, 

Bu qədər ağlamaq axı niyə? 

Sən ki vəfasızsan. 

Gərək yox, vəfasıza ağlamaq... 

 

O: 

Bəlkə də haqlısan. 
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Mənimtək vəfasız... 

 

Məntək biganə bir insan 

Yox olub torpağın qaranlığında. 

Qəlibimin acısı dinmir ki, dinmir, 

Könlüm axtarır həqiqət aralığında, 

Səni və sən deyə bütün xəyalları... 

 

- Deyərək “O” birdəfəlik yox oldu. Məzar başında ağlayan qadınsa yavaş-yavaş damcılayan 

yağmurun təsiriylə qalxdı. Ayaqları qıc olmuşdu. Amma təpər tapıb getdi. Oradan uzaqlaşdı. Gecənin 

qaranlığında, ay işığında azacıq görünən simasında kədər vardı. Bəli. Kədər. Ancaq içdən-içə 

sevinirdi. Ürəyi bir qədər rahatlamışdı, çünki deyəsən, artıq istədiyi olmuşdu. Son sözünü deyə 

bilmişdi vəfasız sevgilisinə... 

    Düz bir həftə əvvəl evlənmə təklifi təxminiylə (qadın belə düşünürdü) “O”, qadını bir kafeyə dəvət 

etmiş, əvəzində isə qadına verdiyi sadəcə əlvida məktubu oldu. Getdi. Bir daha dönməmək üçün getdi. 

Anaq son dəfə gözlərinə baxdı. İllərdir sevdiyi qadının ay çöhrəsindəki o məzlum cizgiləri gördü. 

Amma acımadı. Acıya bilmədi. Çünki getməsəydi xəyanət edəcəkdi, illərin saf sevgisinə, bəlkə də 

özünə... 

    Onun bir adı yoxdu. Qadın onu sadəcə “O” deyə xatırlayır. Ürəyini verdiyi, bütün ruhunu, bədənini 

və qadınlıq namusunu etimad etdiyi onu...  

    Ayrılmağında bir səbəb əsas idi. Taleyin kirli oyunu. Dörd il dalbadal gözəl anlar yaşayan ikilinin 

arasını nə sosial problemlər, nə cəmiyyətin mənasız düşüncələri, nə də başqa şey ayırmadı. Sadəcə 

xəstəlik, bəli, qarşısı alınmaz və mübarizə edilməz ağır xəstəlik. Bunu isə qadın sadəcə 

ayrıldıqlarından bir ay sonra bildi. O da dəfnində... 

    İndi o anları xatırlamağın yəqin ki, heç bir anlamı yoxdu. Yox ki, artıq hər şey bitmişdi. Ona görə 

ki, ömrünə bir ay qalmış bəlkə də özünə layiq bilmədiyi üçün (çünki əks halda sırf mənəvi dayaq 

olsun - deyə deyərdi. Axı necə də olmasa, onlar dörd möhtəşəm ili bir yerdə keçirmişdilər.)...  

    Eqoist və lovğa insanlar tək ölürlər. Bəli, bu məhz belədir. Onların yarısı çarəsizlikdən, yarısı da 

sadəcə belə istəyir deyə... Çarəsizlikdən, ona görə ki, dünyaya ancaq bir baxış bucağından baxan 

adam gec-tez təbii olaraq toplumdan uzaqlaşır və tənha həyata məhkum edilir... “Belə istəyirlər”, ona 

görə ki, həyatla ölümün arasında inanılmaz və təsvirolunmaz bir həzz duyğusunu kimləsə bölüşmək 

və ya kiminsə onlara əngəl olmasını görmək istəmirlər... 

    Qadın onsuz son bir ayda nə qədər arıqlamış, çöhrəsi solğunlaşmış, fikirdən saçlarının yarısı ağarsa 

da, yenə də həyata əzmlə tutunur, yaşamağa çalışırdı. Amma vəfasızlığı, “O”-nun vəfasızlığını unuda 

bilmirdi. Axı niyə, hər şey belə bitməliydi... Qadının sual dolu gözləri ağlamaqdan köz kimi 

qızarmışdı. Bu günsə tənha addımlarla irəlilədikcə sanki hava da onun dərdinə şərik olurdu. Yağış öz 

rəşadətli damcılarını mübarizlik və məhrəmlik duyğusuyla birlikdə qadına doğru göndərirdi. Və sanki 

uzaqlarda bir səs elə hey pıçıldayırdı: 

İndi dur. 
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Aç əllərini yanlara doğru, 

Quc taleyini, 

Gəl, quc, sən məni... 

    Qadın durmadan irəliləyir, məzarlıqda danışdığı ruhun sözlərini, ümumiyyətlə hər şeyini unutmaq 

istəyirdi. Gözlərisə həmişə olduğu kimi sözünə baxmır, ağlayırdı.  

    Qadının göz yaşları torpaq altda yatan vəfasız sevgilini fəlakət dolu bir sel kimi qorxudur, ondan 

sanki vəfasızlığının intiqamını alırdı... 

 

13 yanvar 2017 
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