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           QƏLƏBƏDƏN SONRAKI ILK ADDIM

Hər zaman mətbuatda Qarabağ müharibəsi, döyüş-
lər, əsgər həyatı, müharibənin yalnız səngərlərdə gö-
rünən üzü haqqında müxtəlif bədii, publisistik yazılarına 
rast gəldiyim Vahid Məhərrəmovun yeni kitabında onun 
son illərdə qələmə aldığı hekayələr, publisistik məqalələr, 
esselər və “Qismət” povesti toplanmışdır. Kitabda bədii 
mətnlər, hekayələr, fərqli və aktual mövzularda (mədə-
niyyət, ədəbiyyat, sosial həyat və sosial problemlər və 
s.) yazılmış məqalələr olsa da, ümumilikdə onu fərqli 
edən və ilk cümləsindəncə diqqəti çəkən əsas xüsusiyyət 
qələbə ab-havasını özündə daşımasıdır. Vətən müharibə-
sindən sonra dərc edilmiş kitabda oxucular artıq böyük 
qələbənin və böyük qayıdışın izlərini, sevincini, qüruru-
nu hiss edə biləcəklər. Hər halda, ilk yazılarda bu   təəssü-
rat artıq özünü göstərir.

 Müəllifin son kitabı olan “Müharibənin qanlı kölgə-
si” gerçək müharibə mənzərələrini özündə əks etdirirdi. 
Onu daha yaxından görməsi, müşahidə etməsi, insanla-
rın yaşadıqlarını dərk etməsi, bəzən xatırlaması üçün 
real şərait yaradırdı. Təbii ki, müəllifin özünün müharibə 
veteranı olması, döyüşlərə canlı şahidlik etməsi və son 
günlərə qədər “Azərbaycan ordusu” qəzetində müxbir 
kimi çalışması bu təəssüratların yaradılmasında, ifadə 
edilməsində, canlılığında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu 
kitab isə yazıçının daha çox bir publisist kimi müharibə-
nin gedişatını və müharibəni təqdim edən hadisələri ad-
dım-addım izləməsi, mərhələ-mərhələ müşahidə etməsi 
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və dəyərləndirməsi ilə diqqəti çəkir. Kitabın ilk yazıla-
rından başlayaraq torpaq həsrətinin, qovuşma ümidinin 
ölmədiyini, canlılığını müşahidə edə biləcəksiniz. Klassik 
publisistik üslubda qələmə alınsa da, bu yazılarda duyğu-
ların səmimiyyətinin şahidi olacaqsınız. Həsrətlə qələbə 
sevincinin, ağrı ilə zəfər möhtəşəmliyinin bir yerdə necə 
qovuşduğunun, bir-birini necə tamamladığının reallığını 
görəcəksiniz.

Vahid Məhərrəmovun kitabda təqdim edilən və qəh-
rəmanın dilindən yazılmış “Qismət” povesti isə qəribə 
həyat yaşamış bir insanın – Qismətin nakam taleyindən, 
həyatın bu taleyi qəribə bir tərzdə yönləndirməsindən 
bəhs edilir. Bu tale oxucunu, sözün həqiqi mənasında 
mütəəssir edir, həyəcanlandırır və kədərləndirir. “Hər cür 
tale var” deyə bilənlər belə  müəllifin iştirakı və bilavasitə 
köməyi ilə Qismətin yarımçıq qalmış qismətinə acıyacaq, 
çarəsizliyin ağırlığını hiss edərək buna təəssüflənəcəklər.

“Elimizə qayıdırıq” kitabına müəllifin “Köhnə tele-
vizor”, “Arayış üçün arayış”, “Dolların kursu”, “Tənbəlin 
yuxusu” kimi real həyat mənzərələrini, bir qədər də yu-
moristik tərzdə əks etdirən hekayələri də toplanıbdır. Bu 
nümunələr isə həm Vahid Məhərrəmovun müxtəlif həyat 
hadisələrinə fərqli baxışını, maraqlı yanaşmasını, həm də 
hekayə üçün çox spesifik hadisələri mövzu seçmək baca-
rığına malik olduğunu göstərir.

Nərgiz Cabbarlı
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Təəssürat

Zəngilanım, görüşünə az qalıb...

Nəvəmi müalicə etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasındakı “Duz dağı”na aparırdım. Uşağa görə təyyarə 

ilə uçmaq mümkün olmadığından Naxçıvana İran İslam Respub-
likasının ərazisindən keçib getməli idik – Araz boyu. 26 illik ay-
rılıqdan sonra qoynunda dünyaya göz açdığım doğma yerlərə, 
uzaqdan da olsa baxacaqdım. Bu, qəribə bir təsəlli idi... 

Qonşu dövlətin ərazisinə ayaq basanda Günəş üfüqdən ye-
nicə boylanırdı. Yollar uzandıqca uzanıb gedirdi. Mənzil başına 
beş saatdan sonra çatmalıydıq. İran Biləsüvarını birinci dəfə 
gördüyümdən ətrafa maraqla baxırdım. İlk təəssüratım belə 
oldu ki, dünyanın harasında olursa olsun, yollar, mağazalar, ya-
nacaqdoldurma məntəqələri, ağaclar, çəmənliklər, güllər, çiçək-
lər bir-birinə oxşayır. 

Biləsüvarın içi ilə xeyli gedəndən sonra səs-küylü küçələr, 
bir-birinə bənzəyən evlər arxada qaldı. Şəhərdən bir az uzaq-
laşandan sonra qarşımızda kitab kimi geniş düzənlik açıldı, 
bir-birinə söykənmiş dərələr göründü. Bu yerlər bir anlıq mənə 
illərdən bəri erməni qəsbkarlarının işğalı altında inləyən Yazı 
düzünü xatırlatdı. Bir-birindən gözəl, könül açan, göz oxşayan 
mənzərələri kövrək hisslərlə seyr edə-edə gedirdik. 

Təxminən iki saatdan sonra Arazın sahilinə yaxın kəndlərə 
çatdıq. Buradan ölkəmizin ərazisini asanlıqla görürdük. Uzaq-
dan da olsa, dağlarımız, dərələrimiz sanki bizə əl edirdi. Göz iş-
lədikcə uzanıb gedən çöllərə, düzlərə baxdıqca fikirləşirdim ki, 
Vətən elə yaxından da, uzaqdan da gözəl görsənir, adama doğma 
və əziz gəlir... 
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Arazın sahilinə enmişik. Budur, Füzuli rayonunun kəndlə-
rinin yaxınlığından keçirik. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
qanlı döyüşlərin getdiyi vaxtlarda oralarda çox olmuş, gərgin 
əməliyyatlarda iştirak etmiş, zabit və əsgərlərdən yazılar ha-
zırlamışdım. İndi o kəndləri, o dərələri yaxınlarıma göstərərək: 
“Ora Kərimbəylidir, bax bura Aşağı Yağlıvənddir, o tərəf Babıdır, 
bu Arayatlıdır, o dərədən dik yuxarı çıxanda Haramı düzü başla-
yır...” – deyirəm. Onlar da diqqətlə mənə qulaq asır, göstərdiyim 
yerlərə maraqla baxırlar.

Ermənilərin murdar və qanlı ayaqları dəyməyən yerlər, ev-
lər, yaşıllıqlar göz oxşayır, könül açırdı. Aprel döyüşlərində azad 
edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndini keçəndən sonra sanki bayaqkı 
ürəkaçan mənzərələr qeybə çəkilir. Göz oxşayan gözəlliyin yerini 
ürək dağlayan səhnələr tutur. Sanki baxdığımız filmin kadrların-
dakı gözəl rənglər birdən-birə tündləşir, təsvirlər gərgin xarak-
ter alır. Dağıdılmış, yandırılmış evlər, söndürülmüş ocaqlar elə 
bil köməksiz qalmış uşaq kimi bizə baxıb hönkürür. Buralar Cəb-
rayıl rayonunun ərazisidir. Ermənilər bir vaxtlar axarlı-baxarlı 
olan bu kəndləri dağıdıb yandırıblar. Hər tərəf qan ağlayır, hər 
yer sızım-sızım sızıldayır. Qəlbləri dağlayan bu görüntünün ar-
dı-arası kəsilmək bilmir. Ermənlər dərələri də, dağları da odla-
yıblar, torpağa da, daşa da işgəncə veriblər. Ürək odlayan, qəlb 
dağlayan bu kədərli mənzərələrə həyəcansız baxmaq olmur. Ağ-
rı-acının ağırlığından ürəyim göynəyir. 

Ötüb arxada qalmış gözəl illərdə “Bakı-Qafan” qatarı ilə bu-
radan keçib doğma kəndimizə gedər, vaqonların pəncərəsindən 
bir vaxtlar göz oxşayan, indi qan ağlayan bu yerləri sevinc hiss-
ləri ilə seyr edərdik. O çağlarda bu gözəl kəndlərdə əsrarəngiz 
və qaynar bir həyat var idi. İndi isə bu yerlər xarabalığa çevrilib, 
min illərin dərin sükutu içində donub qalıb. Xudafərin körpüsü-
nün hüzünlü görkəmi könül dünyamızı titrədir. Sanki qərinələ-
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rin qədimdən qədim tarixi əbədi olaraq burada donub. Elə bil 
işğaldan sonra əsrlərə sinə gərən bu körpülərin də qəddi bir az 
əyilib, daşları bir az ovulub.

İşğal olunmuş doğma ocaqlarımızın o tərəf-bu tərəfinə ürək 
ağrısı ilə baxıram. Üç-dörd kilometrdən bir hündür yerlərdə ya-
şıl rəngdə keşikçi-gözətçi məntəqələri qoyulub – düşmən işğal 
etdiyi ərazilərimizə buradan nəzarət edir.

İrəli getdikcə Zəngilana yaxınlaşırıq. Cəbrayıl rayonunun 
ərazisi qurtarandan sonra böyük bir göl gördük. Əvvəllər bura-
da belə bir şey yox idi. Geniş ərazini əhatə edən gölün suları Zən-
gilan rayonunun Havalı və Zərnəli kəndlərinin ətəklərinəcən ge-
dib çıxmışdı. Maşınımızı Həkəri çayının Araza qovuşduğu yerin 
tuşunda saxlayıb hündür bir təpənin üstünə qalxırıq. Buradan 26 
ildir həsrətini çəkdiyim, nisgili ürəyimdə qubar bağlayan doğma 
ocaqlarımıza tərəf boylanıram. Nə qədər hündürlüyə qalxsam 
da, nə qədər ora-bura göz gəzdirsəm də doğma yerlərimizdən 
heç nə görə bilmirəm. Sərhədə yaxın olan Havalı, Zərnəli kən-
lərinin yerində yalnız bir neçə evin alayarımçıq divarları qalıb. 
Ötən illər ərzində ermənilər evlərin divarlarına qədər hər şeyi 
söküb aparmışdılar. Bu kəndlərdən yuxarıda olan Məmmədbəy-
li və mənim doğulub böyüdüyüm Babaylı kəndinin izi-tozu da 
görsənmirdi. 

Gözlərimi kənd tərəfdən çəkib gecələr şırıltısı ilə bizə lay-
lay çalan Həkəriyə baxıram. Çayın sahili boyunca geniş yaşıl zo-
laqlıq uzanıb gedir. Xeyli müddət qırılıb səliqəyə salınmadığın-
dan, yəqin ki, indi hər tərəfi kol-kos basıb. 

Bu anlarda Həkəri çayının gur sularında çimdiyim, balıq tut-
duğum günlərim yadıma düşdü. Belə gərgin anlarda hansı hiss-
lər keçirirəm, nələr düşünürəm, hansı acıları yaşayıram – bunu 
ancaq uzun illər doğma yurduna həsrət qalan insanlar bilər. 
Necə deyərlər, dərdlinin dərdini dərdlilər anlayar. Bu dəqiqələr-
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də könlümdən quş olub kəndimizə uçmaq, doğma ocaqlarımızı, 
yurd yerlərimizi görmək, əzizlərimizin məzarını ziyarət etmək 
keçdi. Ürəyimdə dizimi yerə qoyub həyətimizin torpağından öp-
mək, əgər qalıbsa, üzümü evimizin divarlarına, daşlarına sürt-
mək arzusu baş qaldırdı. 

Uşaqlıq illərində hündür sıldırım qayaların üstünə çıxıb İra-
nın indi dayandığım bu yerlərinə baxdıqca baxardıq. O vaxtlar 
buralar bizə əlçatmaz nağıllar aləmi kimi görünərdi. İndi bizdən 
xeyli uzaqlarda boynu bükük qalmış o illərdə heç ağlımza da gəl-
məzdi ki, nə vaxtsa bu torpaqlara gedə biləcəyik. Amma elə bir 
zaman gəlib çıxdı ki, ayağımız nağıllar aləminə bənzətdiyimiz 
bu yerlərə dəydi. Bu günsə buradan doğma ocaqlarımıza həsrət 
dolu baxışlarla baxıram. 

Sonuncu dəfə doğulub böyüdüyüm həyətdən, evdən 18 ap-
rel 1993-cü ildə çıxmışam. O vaxtdan illər keçib. Bu illəri doğma 
ovaqlarımızın həsrətini çəkə-çəkə yaşamışıq. Əgər bu, yaşamaq-
dırsa. Arxada qalmış bu illər ərzində hər gün, hər an kəndimizi, 
evimizi, el-obamızı xatırlamışıq. Dədə-baba ocaqlarımız gündüz-
lər fikrimizdən, gecələrsə yuxularımızdan çıxmayıb. Həsrət dolu 
illər bir-bir doğmalarımızı, əzizlərimizi əlimizdən alıb aparır. 
Onlar erməni işğalında qalmış ata-baba yurdlarımızın həsrətini 
çəkə-çəkə dünyadan köçürlər. Demək olar ki, hər gün ağrılarımı-
zın üstünə ağrı, dərdlərimizin üstünə dərd gəlir. 

Həmişə qatara minib gəldiyim, qatardan düşüb evimizə 
getdiyim Həkəri dəmiryol stansiyasını, Həkəri kəndini güclə ta-
nıya bildim. Böyük bir stansiyadan, kənddən kiçik bir iz, xırda 
bir nişanə belə qalmayıb. Bu yerləri kəndin üstündəki dik bir ya-
macdan və onun ətəyindən keçən yoldan tanıdım. Ermənilər bu 
yerləri elə yandırıblar, elə dağıdıblar ki, heç yanı tanımaq olmur. 
Deməli düşmən təkcə insanlara deyil, evlərə də, torpağa da zülm 
edib.
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Beş-on kilometr uzaqlıqda dayanıb qoynunda doğulub bo-
ya-başa çatdığın, dədə-babanın məzarının qaldığı yerlərə bax-
maq, oraların həsrətini çəkmək dəhşətdir. Bu anlarda mənə elə 
gəldi ki, dünyada ən ağrılı-acılı şey doğma ocaqlarından didər-
gin düşməkdi. Əgər maşınla gedəsi olsaq, dayandığım yerdən 
kəndimizə, evimizə on dəqiqəlik yoldur. Təsəvvür edin, maşına 
oturursan və beş-on dəqiqədən sonra illərdən bəri həsrəti ilə 
qovrulduğun torpağa ayaq basırsan. Amma 27 ildir ki, o yerlərə 
həsrət qalmışıq. 

Hansı yolla olursa olsun, necə olursa olsun biz qan çilənmiş 
yollarımızı ermənilərdən təmizləyəcək, işğala son qoyacağıq. 
Dağıdılmış, yandırılmış, yerlə yeksan edilmiş kəndlərimizə bax-
dıqca ürəyimdən qara qanlar axır. Bu qanların qoxusunu hiss 
etdikcə ürəyi Vətən eşqi ilə döyünənlərin adından deyirəm ki, 
biz ermənilərdən qat-qat cəsur və igidik. Sayca çox-çox üstü-
nük. Ordumuz ermənilərin ordusundan qat-qat güclü, qüdrətli 
və yenilməzdir. Bizdə olan silahları ermənilər heç yuxularında 
da görə bilməz. Azərbaycan əsgəri düşmən üzərinə hünərlə, cə-
sarətlə və qətiyyətlə gedəcək. Güllələrimiz hədəfdən yayınma-
yacaq. Məqsədimiz isə birdir – torpaqlarımızı erməni işğalından 
azad etmək!

Atalarımızın gözəl bir deyimi var: “Haraylamaqla, qışqır-
maqla donuz darıdan çıxan deyil”. Gərək darıya girmiş donuzu 
salasan çoban çomağının altına. Belinə, başına vura-vura darı-
dan çıxarıb uzaqlara qovasan. Torpaqlarımızı işğal etmiş erməni 
nə qədər ki gücümüzü, qüdrətimizi və onlara tuşladığımız gül-
lələrimizi başında, sinəsində, ürəyində görməyib, yurdumuzdan 
çıxan deyil. 

İllərdən bəri torpaq həsrəti çəkən minlərdən biri kimi 
istəyirəm ki, tanklarımızın, təyyarələrimizin mühərrikləri işə 
düşsün, barmaqlar silahların tətiyinə uzansın. Toplarımız, mi-
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naatanlarımız “dilə” gəlib xorla gurlasın. Mərmilər, güllələr düş-
mənlərin başına dolu kimi səpələnsin, leysan kimi ələnsin. Bax 
onda görüm erməni torpaqları verəcək, yoxsa verməyəcək? Gü-
cümüz qarşısında dayana bilməyən erməni qorxusundan başını 
götürüb qaçdıqca qaçacaq. Çünki onların qarşımızda dayanma-
ğa, ləngiyib vuruşmağa, müqavimət göstərməyə o qədər də güc-
ləri və cəsarətləri yoxdu.

Göz işlədikcə uzanıb gedən işğal altında olan torpaqlarımız 
cəsur Azərbaycan əsgərinin gəlişini, addım səslərini gözləyir. 
Erməni işğalına yalnız gündən-günə güclənən Azərbaycan Ordu-
su və onun sıralarında ləyaqətlə xidmət edən vətənpərvər Azər-
baycan əsgəri öz cəsarəti və hünəri ilə son qoyacaq! Xalqımız bu 
gün ordusundan, əsgərindən Qələbə gözləyir.

...Doğma yurdumuza göz yaşları içində baxa-baxa yüksək-
likdən aşağı düşürəm. Gözlərim, baxışlarım kəndimizdən ayrıl-
maq istəmir. Ürək o yerlərə dönməyi arzulayır. Sözümə baxma-
yan ayağım məni illərdən bəri həsrətiylə yaşadığım kəndimizə, 
evimizə, həyətimizə doğru çəkir. Amma hələ qarşımızda erməni 
istehkamları var, lakin onlar bizi qorxutmur. Çünki biz düşmən-
lərdən qat-qat güclü və qüdrətliyik. İnanıram ki, gücümüzlə, 
qüdrətimizlə, qeyrətimizlə, vətənpərliyimiz və qəhrəmanlığı-
mızla torpaqlarımızı erməni işğalından azad edəcəyik!

Zəngilanım, doğma kəndim Babaylım, erməni işğalı illərdir 
ayrı saldı bizi!

Zəngilanım, doğma yurdum, görüşünə az qalıb.... 

2019, iyul
İran-Bakı 
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P.S Qəlbimin, ürəyimin pıçıltısından, hıçqırtısından doğan bu 
məqaləni 2019-cu ilin isti yay günlərinin birində yazmışdım. 
Yazmışdım demək bəlkə də düz ifadə deyil, fikri tam əhatə 
etmir. Əslində mən bu sözləri vərəqlər üzərinə hönkürmüş, 
sonra da göz yaşları ilə suvarmışdım. Bu cümlələrin yazıldığı 
vaxtdan haradasa bir il beş keçib. Bu müddət ərzində hər şeyə 
qadir olan zaman çox şeyi dəyişib, çox şeyi yerbəyer edib. Şü-
kürlər ki, bu dəyişikliklər hıçqırtımızı, hönkürtümüzü kəsib, 
göz yaşlarımızı qurudub. Bu gün sevinc dolu günlər, bəxtəvər-
likdən yoğrulmuş anlar yaşayırıq. Artıq şanlı Azərbaycan Or-
dusu 2020-ci il sentyabr ayının 27-dən güclü əks-həmlələri ilə, 
sarsıdıcı zərbələri ilə erməni qəsbkarlarıını məhv edə-edə, iş-
ğala, qəsbə son qoyub. 28 il erməni işğalında qalmış Zəngilan 
rayonu, qoynunda dünyaya göz açıb böyüdüyüm Babaylı kən-
di qəsbkarlardan azad edilib. İndi bizim kimi doğma ocaqla-
rımız da rahat nəfəs alır. Uzun illər idi ki, bu günü, bu anı göz-
ləyirdik. Gözləyirdik ki, yurdumuz, el-obamız işğaldan azad 
edilsin, el-obamıza qayıdaq. Şükürlər ki, o gözəl günü gördük, 
o gözəl anlara şahidlik etdk. Kədərli, nisgilli günlərimiz ötüb 
arxada qaldı, tarixə qovuşdu.. Artıq yola çıxmağa hazırlaşı-
rıq, kəndimizə qayıdırıq, el-obamıza dönürük, ata-baba yur-
dumuza tələsirik! 

 Ötən il kədər və nisgillə yüklənmiş bu məqaləni yazanda ürə-
yimə dammışdı ki, çox keçməz öz ellərimizə dönərik. Ona görə 
də yazının başlığını “Zəngilanım, görüşünə az qalıb” qoymuş-
dum. Demə ürəyimə daman sevinc dolu gün, doğma yurda 
dö nüş çox da uzaqda deyilmiş. Doğrudan da, indi doğma 
ocaq  larımıza dönməyimizə az qalıb. Ellərimizə, evlərimizə 
dö nəndən sonra isə həsrətin, nisgilin ürəyimizə vurduğu ya-
ralar yavaş-yavaş sağalacaq! Həyatımız əvvəlki axarına düşə-
cək. 
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Qayıdırıq... Bu sözdə nə qədər həsrət yükündən azad ol-
maq var, nə qədər nisgildən qurtuluş var, nə qədər se-

vincə bürünmüş göz yaşı var. Bu yükün ölçüsü ölçüyə, çəkisi çə-
kiyə gəlməz. Müzəffər Azərbaycan Ordusunun cəsur, qəhrəman 
zabit və əsgərləri əks-həmlə əməliyyatları zamanı erməni qəs-
bkarlarına havadan və yerdən sarsıdıcı zərbələr endirə-endirə 
illərdən bəri işğalda qalmış torpaqlarımızı azad etdilər. Yaşayış 
məntəqələrimiz bir-birinin ardınca Ermənistan silahlı qüvvələ-
rindən təmizləndi. 

İndi həyatımızın sevinc dolu günlərini yaşayırıq. İçində 
ömür sürdüyümüz bu şərəfli günlər tarixin səhifələrinə böyük 
hərflərlə yazılacaq. Çünki uzun illərdən bəri xəyal etdiklərimiz 
bu günlər gerçəkləşdi, reallığa çevrildi. Bu günlər hamıdan çox 
illərdən bəri əzablar içində qaçqınlıq həyatı yaşayanların üzü 
gülür, ürəyi açılır, sevincdən gözləri yaşarır. Artıq yaxın zaman-
larda köçkünlər doğma ocaqlarına qayıdacaq və iyirmi səkkiz il 
əvvəlki gözəl həyatlarını yaşamağa davam edəcəklər. Ömürləri-
nin yeni mərhələsinə, ən gözəl çağlarına qədəm qoyacaqlar. 

Bu ilıq payız günlərində 28 il erməni işğalında qalan ata-ba-
ba torpaqlarımızda Azərbaycan əsgərinin doğma addım səslə-
ri eşidilir. Cəbrayıl, Füzuli rayonlarından sonra şanlı ordumuz 
Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində də əks-həmlə əməliyyat-
larını böyük zəfərlərlə davam etdirdi. Döyüşçülərimiz düşməni 
geri qovduqca yaşayış məntəqələrimizdə üçrəngli bayrağımızı 
dalğalandırırdılar. 

Gələcək nəsillərə nümunə olacaq uğurlu döyüşlərdən sonra 
oktyabr ayının 20-də Zəngilan rayonunun mərkəzi və bir neçə 
kəndi qəsbkarlardan azad edildi. Oktyabrın 21-də qoynunda 
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dünyaya göz açdığım axarlı-baxarlı Babaylı kəndindən də ermə-
ni qəsbkarlarının qovulduğu xəbəri verildi. Uzun illərdən bəri 
bizi üzən ata-baba yurdumuzun işğalına son qoyuldu. 

Oktyabrın 25-də Qubadlı rayonunun mərkəzi və bir neçə 
kəndi erməni işğalından azad olundu. Noyabrın 8-də musiqi-
mizin beşiyi, Qarabağın tacı Şuşa erməni qəsbindən qurtuldu. 
Noyabr ayının 10-da gözlənilən böyük tarixi hadisə baş verdi. 
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun qarşısında duruş gətirə bil-
məyən erməni qəsbkarları ağır itkilər verərək torpaqlarımızı 
sülh yolu ilə qaytarmağa məcbur oldu. İşğalçılar noyabrın 15-ə 
Kəlbəcərdən, 20-ə Ağdamdan, dekabrın 1-ə qədər isə Laçından 
qoşunlarını çıxarmaq barədə öhdəlik götürdülər. Beləcə, Azər-
baycan Ordusu 44 gün davam edən döyüşlərdə tarix yazdı. 

Ali Baş Komandanın dilindən başqa yaşayış məntəqələri 
kimi kəndimizin də adını eşidəndə necə sevindiyimi, necə fərəh-
ləndiyimi, hansı kövrək hisslər keçirdiyimi, nə cür iftixar dolu 
anlar yaşadığımı təsvir etməkdə, bəlkə də, söz də acizdir. 

Doğma kəndimizin azad edildiyini eşidəndə sanki bir an 
içində ömrüm üzü keçmişə doğru vərəqləndi. Ötənlər, yaşanan-
lar, kino lenti kimi gözlərim önündən gəlib keçdi. Sanki açıq sə-
mada buludlar toqquşdu, gurultudan, nəriltidən səma yarıldı, 
ildırımlar kişnədi. Elə bildim güclü zərbədən Ay da, Günəş də ye-
rindən laxladı. Mənə elə gəldi ki, bu anlarda Yer kürəsi oxundan 
sıyrılıb çıxacaq. 

Bu xəbərin sevincindən ilıq göz yaşları yanağıma cığırlar 
açdı. Telefonuma bir-birinin ardınca təbrik zəngləri axışma-
ğa başladı. Doğmalar, dost-tanışlar, qohumlar sevinc içindəydi. 
Ata-baba yurdumuzun erməni işğalçılarından azad edilməsi xə-
bərinə hamı sevinirdi. Hamı Ali Baş Komandanın, Azərbaycan 
əsgərinin zəfərinə alqışlar deyirdi. Bəli, Azərbaycan zabiti, Azər-
baycan əsgəri bizə böyük sevinc hissləri yaşatdı. 
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Uzun illərdi tarixin bu məqamını – doğma torpaqlarımı-
zın azad olunacağı günü həsrətlə gözləyirdik. Bir an olsun belə, 
qoynunda dünyaya göz açdığımız o gözəl yerləri unutmurduq, 
doğma ocaqlara dönmək ümidi ilə yaşayırdıq. Necə olursa olsun, 
gözəl günlərin birində geriyə dönəcəyimizə inanırdıq. İnanırdıq 
ki, müharibə başlayan kimi Azərbaycan əsgəri döyüş meydan-
larında düşməni məğlubiyyətə uğradaraq torpaqlarımızı azad 
edəcək. Budur, həmin gün gəldi, həmin xoşbəxtlik qapımızı döy-
dü, ümidimiz tumurcuqlayıb çiçəklədi. İndi doğma ocaqlarımı-
za gedən yollarımız üzümüzə geniş açılıb. Artıq geri dönməyə 
hazırlaşırıq. Hamımız sevinc içində, Azərbaycan əsgərinə min-
nətdarlıq hissi ilə elimizə, obamıza qayıdırıq. Bəli, artıq həsrətə, 
intizara son qoyulub, ata-baba yurdumuzun isti qoynuna dönü-
rük. Şükürlər ki, bu günü görmək, bu anın sevincini yaşamaq, bu 
sevinci ürəyimizdə daşımaq bizə nəsib oldu. 

İşğaldan azad olunduğuna görə doğma ocaqlarımızın da üzü 
gülür. İntizarla əsl sahiblərinin gəlişini gözləyir. İndi kəklikli, 
qırqovullu dərələrimizin, xınalı qayalarımızın, ot basmış cığırla-
rımızın gözləri yollarda qalıb. Ey doğma ocaqlar, ey doğma ellər, 
gözünüz yollarda çox qalmasın, ürəyimizdəki həsrət yükünü se-
vinclə yuya-yuya, yaxın  vaxtlarda qoynuna qayıdacağıq. Bundan 
sonra heç vaxt səndən ayrılmayacaq, baş-başa verib birlikdə ya-
şayacağıq. 

İllərdən bəri həsrətini çəkdiyin, üzünü görmək istədiyin, 
qoynuna ayaq basmaq arzusunda olduğun bir torpağa dönmək 
nə gözəl. Yenidən o yerlərin havasını udmaq, suyunu içmək nə 
böyük xoşbəxtlik! Artıq Azərbaycan Ordusu iyirmi səkkiz illik 
erməni işğalına, daşnak qəsbinə son qoyub. Bu günlər yerlə bə-
rabər, göylərin də üzü gülür. Bax, belə sevinc dolu, fərəh dolu 
günlərdə elimizə, obamıza qayıdırıq.

Bu günlər sevinc-sevincə qarışıb. İllərin torpaq həsrətinə, 
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Vətən yanğısına son qoyulub. Yəqin ki, düşmən başqa yaşayış 
məntəqələri kimi kəndimizdə də daşı-daş üstə qoymayıb. Evlər 
uçurulub, hasarlar dağıdılıb, hər yer vəhşicəsinə yerlə-yeksan 
edilib. İndi biz qayıdırıq ki, ata-baba yurdunda yenidən məskən 
salaq. Doğma yerlərimizə təzə nəfəs verək. Sevinə-sevinə, gülə-
gülə böyük ruh yüksəkliyi ilə, qönçə-qönçə arzularla elimizə, 
obamıza qayıdırıq.

Dünənə qədər yurd-yuvasından didərgin düşmüş insanlar 
kədər içindəydilər, çöhrələri həsrət dumanına, göz yaşına bü-
rünmüşdü. Bu gün isə artıq onların qaş-qabağı açılıb, tutqun 
sifətlərindən həsrət dumanı çəkilib, gözlərinin yaşı quruyub. 
Çünki müzəffər Azərbaycan Ordusu erməni qəsbkarlarına sarsı-
dıcı zərbələr vuraraq torpaqlarımızı işğaldan azad edib, gücü və 
qüdrəti ilə düşməni diz çökdürüb. 

Kəndimizi görmək, ayağımı o torpağa basmaq üçün burnu-
mun ucu göynəyir. Ata-baba yurduna baş çəkməyə tələsirəm. 
Düşmən evlərimizi uçurub dağıtsa da, ağaclarımızı kəssə də, 
sərvətlərimizi talasa da, torpağımızı, dağ-dərələrimizi, çayları-
mızı, göllərimizi özü ilə apara bilməyib. O gözəl yerlər yenə də 
isti qoynunda bizə yer verəcək. Bundan sonra yenə də dağlara, 
dərələrə söykənib, bir-birimizə həyan durub yaşayacağıq. Eli-
mizə, obamıza da elə bu amalla qayıdırıq.

Bu qayıdış, bu dönüş tarixin səhifələrinə böyük hərflərlə 
yazılacaq. Bu yazını heç kim poza bilməyəcək. Çünki bu böyük 
bir dönüşdür, möhtəşəm bir qayıdışdır. İşğal günlərimizi, həsrət 
dolu çağlarımızı isə heç kim unutmayacaq. O ağrılı günləri xatır-
laya-xatırlaya həmişə ermənilərə nifrətlər yağdıracağıq. Elimizə, 
obamıza düşməni lənətləyə-lənətləyə qayıdırıq.

İçimi isidən, qələmimi sevindirən bu sətirləri yazdıqca göz-
lərim önündə iyirmi səkkiz il həsrətini çəkdiyim kəndimiz, di-
varları arasında böyüdüyüm evimiz canlanır. Uşaqlığım keçən 
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o gözəl yerləri görməyə, o torpağın üstündə addımlamağa tələ-
sirəm. Elə tələsirəm ki, az qalıram quş olub o yerlərə uçam. Ürə-
yimizdə tumurcuqlayan gözəl-gözəl arzularımızı həyata keçir-
mək üçün elimizə, obamıza qayıdırıq. 

Doğma kəndimizdə sonuncu dəfə 19 aprel 1993-cü ildə ol-
muşam. Həmin günlərdə cəbhə bölgəsinə ezamiyyətə getmiş-
dim. Evimizdən səhər lap ertədən çıxdım. Düz iyirmi səkkiz il 
səkkiz ay idi ki, qoynunda dünyaya göz açdığım yerlərin həsrəti-
ni çəkirdim. Sonuncu dəfə kəndimizdən ayrılanda 32 yaşım var 
idi. İndi isə ömrümün yaş göstəricisinin əqrəbləri yavaş-yavaş 
60-ın üstünə yaxınlaşır. Ömrümün 28 ilini kəndimizin həsrətini 
çəkə-çəkə yaşamışam. Bu illər ərzində doğma Zəngilanımı, Ba-
baylımı yalnız və yalnız yuxularımda görmüşəm. Artıq bu gün 
yuxular gerçəkləşir. 

Gözəl kəndimizin hər qarışı, hər addımı üçün darıxmışam. 
Fikirləşirəm ki, görəsən, qəsbkarlar Həkəri çayının sahilinə qə-
dər uzanan torpaq yolun hər iki tərəfində əkilmiş, göylərə baş 
çəkən qovaq ağaclarını kəsməyiblər ki? Görəsən, hacıleyləklər 
yenə də o ağacların ən hündür budaqlarında özlərinə yuva qu-
rurlarmı? Yoxsa, yağılar təbiətin bu yaraşıqlı quşlarını da gül-
lələyiblər? Bütün bunları yaxından görmək üçün elimizə, obamı-
za qayıdırıq. 

Bu illər ərzində kəndimizlə bərabər sahillərində uşaqlığım 
keçən Həkəri çayının da həsrətindən qovrulurdum. Onun dalğa-
ları qoynunda çimdiyim, sərin suyundan içdiyim, dayaz yerlə-
rindən balıq tutduğum günlər yaddaşımda daim diridir. Günəş 
batandan, gecə yuxuya gedəndən sonra suyun şırıltısını kənd-
də eşidirdik. İsti yay gecələrində həyətdəki çardaqda yatanda 
səhərə qədər çayın şırıltısı sanki bizə lay-lay çalırdı. Bu şırıltı, bu 
lay-lay Həkərini bizə daha da çox sevdirirdi. Gündüzlər suların-
da çimirdik, gecələrsə şırıltısında yuxuya gedirdik. Həkəri belə 
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Həkəri idi, yurdumuz belə yurd idi. Erməni işğalı bizi bu şırıltı-
dan, bu lay-laydan, bu gözəl yurddan uzaq salmışdı. İndi yenidən 
Həkərinin dalğaları qoynunda çimmək, şırıltısında yuxuya get-
mək üçün elimizə, obamıza qayıdırıq. 

Qoyun, quzu otardığımız yovşan qoxulu Quru dərə, Gen 
dərə, Qaratikan dərəsi, Bulaq dərəsi, Kiranlıq dərəsi... Bu illər ər-
zində yuxularımızdan çıxmadı. Həmişə yazağzı yemilik, şomun, 
göbələk, dombalan yığdığımız bu dərələri tez-tez xatırlayırdıq. 
Uşaqlığımız keçən o gözəl yovşanlı yerlərə yenidən ayaq bas-
maq, təmiz havasını udmaq üçün elimizə, obamıza qayıdırıq.

Doğma kəndimizə dönəndə hansı hisslər keçirəcəyimi bil-
mirəm. Yalnız onu bilərəm ki, ilk olaraq doğulub böyüdüyüm 
evə, həyətə baş çəkəcəm. Əlimi, üzümü evimizin daşnaklar tərə-
findən uçurulub dağıdılmış daşlarına sürtəcəm. Həyətimizi ad-
dım-addım gəzəndən sonra əzizlərimizin uyuduğu qəbiristanlı-
ğa üz tutacam. Əgər erməni işğalçıları qəbirləri dağıtmayıblarsa, 
əzizlərimizin məzarını ziyarət edəcəm. Sonra quruculuq işlərinə 
başlayacağıq. Quruculuq işlərini daha da sürətləndirmək üçün 
elimizə, obamıza qayıdırıq. 

Qoy bütün dünya görsün və bilsin ki, şanlı Azərbaycan Or-
dusu, Azərbaycan əsgəri Vətən müharibəsinin döyüş meydan-
larında böyük igidlik, qəhrəmanlıq göstərərək 44 gün ərzində 
erməni qəsbkarlarını məğlubiyyətə uğratdı, ölkəsinin illərdən 
bəri işğalda olan torpaqlarını azad etdi. Bu gün xalqımız sevinc 
içindədir. Çünki artıq işğala, qəsbə son qoyulub, düşməndən şə-
hidlərimizin qisası alınıb. Buna görə də böyük sevinclə, yüksək 
ovqatla, Azərbaycan əsgərinə minnətdarlıq hissi ilə elimizə, oba-
mıza qayıdırıq.

21 oktyabr 2020-ci il,
Bakı şəhəri
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Qismət
(povest)

Ətraf sakitliyin sirli donuna bürünmüşdü. Axşamdan bu 
yerlərə çökmüş sükutu yalnız uzaqda ağız-ağıza ve-

rib hürüşən itlərin səsi pozurdu. Onların zəhlətökən səsi Gen 
dərənin ətəyindəki qəbiristanlığacan gəlib çatırdı. Qəbiristan-
lıqda da oğlum Qismətlə məndən başqa kimsə yox idi. Ata-bala 
biz də səhər çörəyini yeyər-yeməz günəş üfüqdən çox da yuxa-
rı baş qaldırıb havanı isitməmiş doğmalarımızın məzarlarının 
yan-yörəsini təmizləyib, səliqə-sahmana salmaq üçün buraya 
gəlmişdik. Bu gün oğlumun dayısı, mənim isə uşaqlıq dostum və 
qonşum Qismətin dünyadan köçdüyü vaxtdan on beş il keçirdi. 

Özümdən asılı olmadan nədənsə hər dəfə onun məzar da-
şından boylanan şəklinə baxanda göz yaşlarımı saxlaya bil-
mirəm. Keçmiş gözəl günlərimi özündə qoruyub saxlayan bu şə-
kil acılı-şirinli xatirələrimi oyadaraq xəyallar aləminin qapısını 
üzümə geniş açır. Yadımdadı, o vaxtlar biz bu şəkli mehriban-
casına, qol-qola girib çəkdirmişdik. Sonralar Qismət də bir qol-
lu qaldı, mən də. Ona görə də həmişə şəklə baxanda gözlərimdə 
yaş gilələnir, kövrəlirəm. Kövrəldikcə də yaddaşımın dərinliyinə 
hopmuş qalaq-qalaq qəmli xatirələr nəmli gözlərini açaraq əlim-
dən tutub məni Qismətli çağlara aparır. Hər dəfə qəbiristanlığa 
gələndə özüm də hiss etmədən evə gec dönmək istəyirəm. Elə 
bil dostumu buarada tək qoymağa ürəyim gəlmir. Əslində, o, 
qəbiristanlıqda tək deyil. Neçə illərdir valideynləri də yanında 
uyuyur. Həmişə Qismətin məzarını ziyarət edəndə xəyalların qa-
nadında onunla birgə yaşadığımız uşaqlıq və gənclik illərinə qa-
yıdıram. Həmin illərin içində də yada salmağa o qədər həm ma-
raqlı, həm də kədərli hadisələr var idi ki. O çağlardan illər keçsə 
də, hər şeyə qadir olan zamanın da dostumla bağlı xatirələrimi 
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yaddaşımdan silməyə gücü çatmamışdı. 
…Qismətlə neçə illərin mehriban dostu olmuşduq. Bir-biri-

mizi həyatı az-çox anlamağa başladığımız günlərdən tanıyırdıq. 
Demək olar ki, günəş doğandan ta şər qarışana kimi birlikdə olar-
dıq. Məhəllə uşaqlarını bir-birindən yalnız axşamın ağır-ağır yer 
üzünə çökən qaranlığı ayırardı. Evlərimizə göz-gözü görməyən-
dən, çöldən əl-ayaq yığışandan sonra çəkilərdik. Yalnız bundan 
sonra yavaş-yavaş məhəlləyə sakitlik çökərdi. Ertəsi gün səhər 
gözünü açar-açmaz, günəş üfüqə sığal-tumar çəkər-çəkməz yenə 
də doğma məhəllə bizləri qoynuna alardı. «Yeddi şüşə», «Kələ-
yiqurdaş», «Qığmərə», «Baba, səni kim apardı?», «Kıx-kıx», «Çi-
lingağac», «Südlü sümük», «Həmzəli», «Leyqara», «Mozu-mozu», 
«Klas-klas», “Çilə-çilə”, futbol və başqa maraqlı oyunlardan nə 
doyar, nə də yorulardıq. 

Hərdən aşağı məhəllənin uşaqları da bizə qoşulardılar. 
Onda oyunlar maraqlı keçər, səs-küyümüz ətrafı başına götürər-
di. Aşağı məhəllənin uşaqları cığallıq edib qarışıqlıq saldıqların-
dan tez-tez aramızda dava-dalaş düşərdi. Belə olanda onlara acı 
sözlər deyib daşlaya-daşlaya məhəllədən qovardıq. Yaxşı cəhət o 
idi ki, bu umu-küsü uzun çəkməz, yaz yağışı kimi tez ötüb keçər-
di. Az müddətdən sonra aşağı məhəllənin uşaqları ilə barışıb o 
doyumsuz oyunlarımıza davam edərdik. Məhəllədə elə də çox 
deyildik. Doqquz nəfər idik. Qismət, Seymur, İsa, Vəli, İbadulla, 
Fətəli, Məhəmməd, Əli və mən. 

Məhəllənin çaylağı oyunlarımızın əbədi-əzəli məskəni idi. 
Yaz və payız aylarında aramsız yağan leysan yağışlarından son-
ra nərilti-gurultu qopararaq dərələrdən kəndə axıb gələn güclü 
selin qarşısını heç cürə almaq olmurdu. Sel suları çaylağın qu-
munu, çınqılını qabağına qataraq kürüyüb aparar, dərə-təpədə-
ki xırda-mırda daşları gətirib məhəllədə üst-üstə qalaqlayardı. 
Seldən sonra çaylaqda iri çala-çuxurlar əmələ gətirdiyindən, bir 
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müddət burada oynamaq mümkün olmurdu. Bundan ovqatımız 
pozular, qanımız qaralardı. Sel suları səngiyəndən sonra uşaq-
larla köməkləşib çaylağı iri daşlardan təmizləyər, çala-çökəkləri 
qumla, çınqılla doldurub səliqəyə salardıq. Bundan sonra oyna-
mağa geniş meydan açılardı. Tərs kimi biz tərəflərdə də leysan 
yağışları tez-tez yağardı. Sel özü ilə çör-çöplə, ot-əncərlə, xır-
da-mırda daşlarla bərabər, ilan-çayan və başqa zəhərli həşərat-
ları da gətirərdi. Güclü selin axınında ölməyib sağ qalan ilanlar, 
əqrəblər həyətlərə, evlərə doluşardı. Nə qədər qorxulu olsa da, 
məhəllədən çıxmaz, sevimli oyun yerimizi tərk etməzdik. 

Yazağzı dərələr yaşıllaşanda quzularımızı otarmaq üçün 
Quru dərəyə, Gen dərəyə, Qaratikan dərəsinə, Bulaq dərəsinə 
aparardıq. Çox keçməzdi ki, kəndin uşaqları bura yığışardı. 
Boylarını sevdiyimiz quzuları otu dizə çıxan yamaclara ötürüb 
özümüz “Kiranlıq” deyilən geniş sahədə futbol oynayardıq. Nə 
qədər çalışsaq da, top problemimiz həll olunmamış qalırdı. Qə-
pik-qəpik topladığımız pullar top almağa güclə çatırdı. Alanda da 
keyfiyyətsiz olduğundan top bir-iki oyundan sonra yararsız hala 
düşərdi. Bəzən uşaqlardan birinin qohumlarından kimsə Bakı-
dan kəndə qonaq gələndə ona top alıb gətirərdi. Bax, bu bizim 
üçün əsl bayrama çevrilərdi. Hərdən başımıza gülməli hadisələr 
də gələrdi. Bir də görürdün ki, oyunun qızğın yerində həmin 
uşaq ya hirslənib özündən çıxdı, ya da komandasının uduzduğu-
nu görüb topunu qoltuğuna vurub çıxıb getdi. Belə olanda oyu-
numuz yarımçıq qalar, qanımız qaralardı.

Futbol yarışları daha çox məhəllələr arasında keçirilərdi. 
Aşağı məhəllələrin uşaqları bizə qoşulmayanda kefimizi poz-
maz, öz aramızda iki komandaya bölünüb oynayardıq. Bölgü də 
çox ədalətli, yazılmamış “nizamnamə”yə uyğun aparılardı. Ko-
mandanın kapitanları bir az kənarda yanaşı dayanardılar. Biz 
oyunçular isə hərəmiz özümüzə şərti bir ad seçəndən sonra iki 
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nəfər-iki nəfər kapitanlara yaxınlaşıb deyərdik:
– Halay-halay bəyləri.
Kapitanlar bizə belə cavab verərdilər:
– Saldıq-qıldıq.
Sonra biz öz şərti adlarımızı deyib onlardan soruşardıq:
– «Qaya», yoxsa «daş»?
Komandanın kapitanları hansı şərti adı seçirdilərsə, həmin 

uşaq onun komandasına düşərdi. Beləcə, qısa vaxt ərzində asan-
lıqla iki rəqib komandaya bölünüb meydana atılardıq. Bəzən 
oyunlar dava-dalaşla başa çatardı. Ya kimsə topu möhkəm vu-
rub dərənin dərin çaylağına salar, ya da qələbə naminə uşaqlar 
bir-birinə pəl vurub zədələyərdilər. Oyunlarda da heç vaxt ha-
kim-filan olmazdı. Hər şeyi elə özümüz daxili qaydalarımızla ni-
zamlayardıq. Vaxt məhdudiyyəti də yox idi. Bəzən fasilə vermə-
dən iki-üç saat futbol oynayardıq. Kiranlıq meydançada ora-bura 
nə qədər qaçsaq da yorulmazdıq. Sanki qoynunda böyüdüyümüz 
torpaq bizə güc-qüvvət verib gözümüzə nur çiləyərdi. 

Dərələrin üstünə çıxıb ətrafı seyr edəndə gözəlliyi ilə göz 
oxşayan kəndimiz ayaqlarımızın altında qalardı. Sanki əlimizi 
bir az qabağa uzatsaydıq kövşənə çatardı. Göz işlədikcə uzanıb 
gedən dərə-təpələrin, geniş yovşanlı çöllərin gözəlliyinə tamaşa 
etməkdən doymazdıq. Qorxu bilmədən qayadan-qayaya, daş-
dan-daşa tullana-tullana səsimizin sığalına yatan, zövqümüzü 
oxşayan mahnılar zümzümə edər, vaxtımızı şən keçirməyə ça-
lışardıq. 

Futbol oynamağa top tapmayanda, bekar qalar, vaxtımızı 
iri daşların altını, tikanlığın içini, çərən kollarının diblərini qur-
dalayıb ilan və əqrəbləri öldürməklə keçirərdik. Başımız bu cür 
gərəksiz işlərə qarışdığından otarmaq üçün bizə tapşırılan qu-
zuları tez-tez itirərdik. Nəzarətsiz qaldıqlarına görə onlar yaxın-
lıqdakı dərələrə gedib çıxardılar. Belə yarıtmaz hərəkətimizə 
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görə evdə bizi möhkəmcə danlayardılar. Gün ərzində ora-bura 
çox qaçdığımızdan axşam çörəyini yeyər-yeməz yuxu gözlərimi-
zi qapayardı. Bizi bir-birinə bənzəməyən günlərinin qucağında 
gələcəyə daşıyan quş qanadlı illər hiss olunmadan, ömümüzə 
pozulmaz izlər qoya-qoya ötüb keçərdi. Həftələr, aylar telimizə 
sığal çəkə-çəkə bizi içində yaşadıb böyüdürdü. Günlər-günlərə, 
aylar-aylara, illər-illərə qovuşduqca yaşımızın üstünə yaş gəlir-
di.

Dünyanı dərindən anlamağa bəs etməyən uşaq ağlı ilə hər-
dən fikirləşirdim ki, yəqin həmişə balaca qalacam. Elə hər gün 
anamın bişirdiyi ləzzətli xörəklərdən yeyib ya məhəlləyə oyna-
mağa gedəcəm, ya da quzuları dərəyə otarmağa aparacam. Qa-
ranlıq düşəndə də evə qayıdıb axşam çörəyini yeyəndən sonra 
mışıl-mışıl yatacam. Bütün bunlar dünya durduqca davam edə-
cək. Yel kimi keçən illərin uşaqlığımı əlimdən almağa gücü çat-
mayacaq. Bu cür çiy düşüncələr içində yaşadığım günlərdə bir 
də gözümü açıb gördüm ki, artıq böyümüşəm, çarpayıma, yor-
ğan-döşəyimə sığmıram. Daha məhəllədə oynamaqla vidalaşıb 
yaxın vaxtlarda məktəbə getməliyəm. 

...Axır ki o gün də tələm-tələsik gəlib özünü yetirdi. Bir neçə 
gün bizi məktəbə valideynlərimiz aparıb-gətirdilər. Yol-yolağa-
nı yaxşıca öyrənəndən sonra heç kəsə əziyyət vermədən dərsə 
özümüz gedib-gəldik. Səhər ertədən qonşum Qismətlə birlikdə 
məktəbə gedər, günorta da evə qayıdardıq. Yollarda elə bir çə-
tinliyimiz yox idi. Yalnız kənddəki dükanın yanından keçəndə 
Yəhya kişinin itindən qorxurduq. Mağaza sahibinin Xallı adında 
yekə, canavara oxşayan bir iti var idi. Onu saxlayırdı ki, dükanı 
oğrulardan qorusun. Qismətlə onların evinin yanından keçən-
də it dişlərini qıcayıb hürə-hürə arxamızca düşüb bizi qovurdu. 
Əslində, burada Xallılıq bir iş yox idi. Bütün günahlar Qismətlə 
məndəydi. Əgər dükanın yanından şuluqluq etmədən öz yolu-



h 2 3 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

muzla düz gedib gəlsəydik, it heç vaxt üstümüzə cummazdı. Nə 
Qismət, nə də mən özümüzə görə deyildik, Allahın bəlasıydıq. 
Elə bil məktəbə sakit gedib-gələ bilmirdik, şeytan bizi yoldan 
çıxarırdı. Dükana gəlib-gedən olduğuna görə onların darvazası 
həmişə açıq qalırdı. Ora çatanda ev yiyəsinin həyətdə olmadığı-
nı görüb sakitcə içəri girər, Xallını daşlayardıq. Atdığımız daşlar 
ona dəyən kimi it zingildəyib üstümüzə cumar, hürə-hürə arxa-
mızca düşərdi. Biz də onun yaxınlaşdığını görüb ayağımıza güc 
verib götürülərdik. Qaç ki qaçasan, yüyür ki yüyürəsən. İt bizə 
öyrəşmişdi, biz də itə. Hər gün ya dərsə gedəndə, ya da qayıdan-
da Xallıya daş atıb onu hürdürməsəydik, sanki günümüz darıxdı-
rıcı keçərdi. Hər yerdə, hər işdə nəsə bir macəra axtarırdıq. 

Yəhya kişi iki-üç dəfə girəvələyib bizi tutub qulaqlarımızı 
möhkəmdən dartıb tapşırmışdı ki, bir daha itə daş atmayaq. Ona 
söz versək də, yenə bu şuluq işimizdən qalmırdıq. Bir dəfə necə 
oldusa cəld tərpənə bilməyib ləngidik. Buna görə də az qaldı ki, 
Xallı bizi haqlayıb tutsun. Qorxumuzdan sarımızı udduq, ayaq-
larımız tir-tir əsdi, ürəyimiz quş qanadı kimi çırpındı. Bu hadisə 
Qismətə də, mənə də yaxşıca dərs oldu. Ondan sonra bir daha itə 
daş atmadıq. Xallının bizdən, bizim də ondan canımız qurtardı. 

Bir-birinin ardınca sıralanıb gedən illər sanki bizə güc-qü-
vvət verib, əzizləyə-əzizləyə böyüdürdü. Oxumağa marağımız 
artdıqca, məktəbə həvəslə gedirdik. Fənlərin sayı çoxaldıqca 
çantamız da yavaş-yavaş ağırlaşır, onu daşımaqdan çiynimiz 
sızıldayırdı. Qismət mənim kimi tənbəl deyildi, dərslərini yax-
şı oxuyurdu. Buna görə də çoxumuzdan bilikliydi, əla qiymətlər 
alırdı. Maşallah, dostumun qiptə ediləcək yaddaşı da var idi. Ki-
tabı bircə dəfə oxumağı bəs edirdi ki, mövzunu öyrənsin. Mən 
isə əzbərləmək üçün dərsi bir neçə dəfə təkrarlamalı olurdum. 
Yalnız bundan sonra mövzunu güc-bəla ilə mənimsəyirdim. Dər-
si də mızıldaya-mızıldaya danışıb çulumu güclə sürüyüb sudan 
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çıxarardım. Ya “üç”, ya da “tramvay altda qalmış” bir “dörd” alar-
dım. Qismət dərslərini yaxşı oxuduğuna görə, müəllimlər onu 
mənim kimilərinə nümunə göstərərdi. Qonşum sinfimizin əla-
çısı idi. Məktəblilər arasında bilik yarışması, nə bilim, olimpia-
da-filan keçiriləndə həmişə onu göndərərdilər. Qismət də ki, sağ 
olsun, hər yerdə başımızı uca edər, yarışmalardan geriyə fəxri 
fərmanla, qiymətli hədiyyələrlə qayıdardı. 

Dərslərlə yanaşı Qismətin ədəbiyyata da böyük marağı var 
idi. Yazıçı və şairlərin həyatını, yaradıcılığını böyük həvəslə öy-
rənirdi. Kitablar əlindən düşmürdü. Mən isə öz işimdəydim, san-
ki uşaqlığımdan ayrılmaq istəmirdim. Dərsdən dönən kimi çörə-
yimi yeyib yenə əvvəlki kimi məhəlləyə - uşaqlarla oynamağa 
gedərdim. Qismət yaşına uyğun olmayan cild-cild bədii əsərlər 
oxuyar, aradabir maraqlı yerlərindən bizə də danışardı. Hərdən 
deyirdim ki, ay Qismət, başını kitablardan qaldır, gəl məhəllədə 
bir az oynayaq, niyə bu qədər oxuyub özünü öldürürsən? O da: 
“Çoxlu kitablar oxuyuram ki, bilikli olum. Çünki gələcəkdə yazıçı 
olmaq, hekayələr, povestlər, romanlar, poemalar yazmaq istə-
yirəm”, – deyərdi. Söylədiklərinə o qədər də əhəmiyyət verməz-
dim. Ona görə də dostumdan bu sözləri eşidəndə ona lağ edərək: 
“Sən hara, kitab yazmaq hara?” – deyərdim.

Doqquzuncu sinifdə oxuyanda Qismət şeir yazmağa baş-
ladı. Şeirlərindən hamının xoşu gəlirdi. Bir müddətdən sonra 
məktəbdə hamı onu «şair» – deyib çağırırdı. Hiss olunurdu ki, 
bundan xoşu gəlir. Ədəbiyyat dərsini bizə Kamil müəllim deyir-
di. O, ürəyi təmiz, billur kimi saf bir insan idi. Dərsin mövzusunu 
şagirdlərə elə geniş izah edirdi ki, çoxumuz bundan təsirlənib 
ədəbiyyat vurğununa çevrilirdik. Xoşumuza gələn mövzuları 
ondan təkrar soruşanda bəzi müəllimlər kimi əsəbiləşib özün-
dən çıxmaz, nə isə bir bəhanə uydurub bizi başından eləməzdi. 
Yeri düşdükcə hamımıza ağıllı məsləhətlər verib, düzgün yol 
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göstərərdi. Həm dərslərini yaxşı oxuduğuna, həm də poeziyaya 
maraq göstərdiyinə görə Kamil müəllim Qisməti başqa şagird-
lərdən çox istəyirdi. Bir dəfə dostum şeirlərini utana-utana ona 
verib xahiş etdi ki, vaxtı varsa oxuyub məsləhət versin. Müəllim 
də: “Baş üstə, Qismət!” – deyərək vərəqləri ondan alıb göz gəz-
dirdi. Kamil müəllim şeirlərini oxuyub qurtarandan sonra Qis-
mətin saçını sığallayaraq: “Bəzi xırda qüsurları nəzərə almasaq, 
demək olar ki, yaxşı yazmısan”, – dedi. Sonra da şeirlərindən 
bir-ikisini seçib rayon qəzetinə göndərəcəyini bildirdi. İki-üç 
həftə keçər-keçməz dostumun həm şeiri, həm də şəkli qəzetdə 
dərc olundu. Qəzetin həmin nömrəsi məktəbdə əl-əl gəzdi. Bu 
uğuruna görə Qismətin sevinci yerə-göyə sığmırdı. Hamı onu 
təbrik edir, əlini sıxıb üzündən öpürdü. Bir sözlə, qəzet az vaxt-
da qonşumu xeyli məşhurlaşdırdı. Bütün bunları görəndə ürə-
yimdən keçirdi ki, kaş mən də şeir yazmağı bacaraydım. Bu fikir 
ağlıma gələn kimi, qarşıma bir vərəq qoyub əlimə qələm aldım. 
Oturub fikrə gedib, xeyli xəyal eləsəm də heç nə alınmadı. Bir 
misradan o tərəfə keçə bilmədim. Onda anladım ki, şeir yazma-
ğı hər adam bacarmaz. Bunun üçün gərək Qismət kimi istedadlı 
olasan. Əgər istedadın yoxdursa, boş-boşuna baş sındırıb vaxt 
itirməyə dəyməz. 

Dostumun şairliyi oğlanların işlərinə yarayırdı. Vurulduqla-
rı qızlara məktub göndərmək istəyən uşaqlar sevgi şeirləri yaz-
ması üçün tez-tez ona üz tuturdular. Qonşum da üzüyola adam 
olduğundan onları əliboş geri qaytarmırdı. Qızlar bu sevgi mək-
tublarını alıb oxuyan kimi bilirdilər ki, bu şeirlər Qismətindir. 

Daim qaynayıb-coşan sevgi bulağından su içən kimi mənim 
də Qismətə işim düşdü. Ondan sevdiyim qıza məktub yazmağı 
xahiş elədim. İnanırdım ki, belə vacib işlərimdə dostum mütləq 
kömək əlini mənə uzadacaq. Dərsdən qayıdanda istədiyim qızın 
adını qulağına pıçıldayıb dedim:
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– Qismət, şeiri elə təsirli yaz ki, Gülyaz oxuyanda hayıl-mayıl 
olub mənə vurulsun. Görsün ki, onun eşqindən dəli-divanəyəm. 
Elə ifadələr seç ki, misraların baş hərflərini əvvəldən-axıra 
düzəndə «Mən səni sevirəm, Gülyaz!» oxunsun. 

Söylədiklərimə diqqətlə qulaq verən Qismət dedi ki, bu for-
mada yazmaq mənim üçün də maraqlıdır. Sadəcə olaraq, bu, 
bir az vaxt aparacaq. Onun məktub yazmağa razılıq verməsinə 
sevindim. Gec olmağının ziyanı yox idi, əsas o idi ki, ürəyimdən 
keçənləri yazsın. Ona görə də: “Qismət, tələsmə, işini arxayın gör, 
qoy sən deyən olsun. Amma sən Allah çalış qızın qəlbinə yatan 
sözlər yazasan”, – dedim. 

Dostumla aramızda olan bu söhbətdən sonra günlər mənə 
yaman uzun gəldi. Elə bil aylar ötdü, il dolandı. Belə tələsib nara-
hat olmağım başqa bir səbəblə bağlıydı. İş ondaydı ki, sevdiyim 
Gülyaz gözəl-göyçək olduğundan məndən başqa bir neçə oğla-
nın da onda gözü var idi. Hətta qabağa düşüb ona sevgi məktubu 
göndərənlər də olmuşdu. Yaxşı ki, Gülyaz məktublarını oxuyan-
dan sonra onlara rədd cavabı vermişdi. İstəyirdim ki, Qismətin 
yazdığı şeir daşdan keçib birbaşa hədəfi vursun. Hər şey istəkli-
min ürəyincə olsun, gözəl sözlər onun könlünü oxşasın. Qəlbinə 
asanlıqla yol açıb mənə qarşı sevgi toxumu səpsin. Narahatlıq 
keçirsəm də, dostumu tələsdirmirdim. Qorxurdum ki, birdən 
şeir pis alınar, qızın ürəyincə olmaz. Gülyaz da onu bəyənməz, 
sevgi ilə bağlı ümidlərim puça çıxıb daşlara çırpılar. Onda sonra-
gen dünya məhəbbətsiz başıma dar olar.

Beş gündən sonra məktəbə gedəndə Qismət dəftər vərəqlə-
rinə yazdıqlarını mənə verdi. Sevindiyimdən vərəqləri gözümə 
təpmək istəyirdim. Tələm-tələsik misralara göz gəzdirdim. 
Deyəsən, dostum ürəyimdən keçənləri yazmışdı. Birinci dər-
sə başlayan kimi, Qismətin yazdığı şeiri səliqə ilə ağ damalı 
vərəqlərə köçürdüm. Vərəqlərin qıraqlarına gül şəkilləri də çək-
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dim. Misraların baş hərflərindən «Mən səni sevirəm, Gülyaz!» 
kəlməsi lap aydınca oxunurdu. Həmin hərfləri də qırmızı rəngli 
qələmlə yazdım ki, istəklimin diqqətini tez cəlb eləsin. Məktubu 
yazdıqca sevincim aşıb-daşırdı. Bu anlarda özümü göyün yed-
dinci qatından da bir az yuxarıda hiss edirdim. İkinci dərsdən 
tənəffüsə çıxanda artıq məktubum hazır idi. Sinif yoldaşlarım 
otaqda olmayanda fürsətdən istifadə edib səliqə ilə bükdüyüm 
məktubu Gülyazın çantasına qoydum. 

Vaxt geçdikcə həyəcanım artırdı. Bilmirdim ki, Gülyaz mə-
həbbətimə nə deyəcək, sevgimə razı olacaq, yoxsa məni də o 
biriləri kimi rədd edib ağzına gələnləri deyəcəkdi? Əgər cavab 
ürəyimcə olmasaydı, intihar edəcəkdim. Özümü Quru dərədəki 
göylərə ucalan Küm qayasından atmağı planlaşdırırdım. Fikir-
ləşirdim ki, qoy camaat Məcnun kimi sevənlərin, sevgisi yolun-
da canını qurban edənlərin hələ də yer üzündə yaşadığını gör-
sün. Gülyazın sevgisi olub-qalan ağlımı da başımdan çıxarmışdı. 
Gözümü açanda da, yumanda da yalnız onu görürdüm. Gülyaz 
mənim qurub-yaratdığım, uçulmaz, dağılmaz sevgi dünyam idi. 
Gülyaza Məcnun, Kərəm məhəbbəti bəsləyirdim. 

Qız məni çox intizarda qoymadı. Üçüncü dərsin tənəffü-
sündə məktubumun səsi çıxdı. İntihara hazır olmalıydım, işlər 
ürəkaçan deyildi. Gülyaz başqaları kimi mənə də «yox» cavabı 
verərək: “Yazdığın şeir başa dəysin. Adımı çəkib arxamca sürün-
mə, bir də çantama məktub-zad qoyma, məndən uzaq dur”, – de-
yib səliqə ilə, üstündə əsə-əsə yazdığım, qıraqlarına gül şəkilləri 
çəkdiyim vərəqləri kobudcasına, özü də lazımsız bir kağız kimi 
əzik-üzük edərək sifətimə bozardı. İlk məhəbbətimin uğurlu alın-
masına Qismətin şeirlərinin də gücü çatmadı. Arzum çiçək açma-
dan tumurcuq kimi saralıb-soldu. İntihar etmək, özümü sevginin 
yolunda Küm qayasından tullamaq, səhralara düşüb Məcnunluq 
etmək kimi sərsəm fikirlərimin də üstündən xətt çəkdim. Çünki 
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Gülyaz mənə rədd cavabı verəndə elə acı sözlər dedi ki, onun ağ-
zından belə kəlmələrin çıxdığına mat-məəttəl qaldım. Bu sözlər 
həm xətrimə dəydi, həm də, qız bircə anın içində sevgi dünya-
mın ən yüksək zirvəsindən tappıltıynan yıxılıb daşlara çırpıldı. 
Ona bəslədiyim ülvi məhəbbət bir göz qırpımındaca ürəyimdən 
silinib getdi... 

Sonralar dostumun mənim üçün yazdığı sevgi şeiri əl-əl gəz-
di. Tay-tuşlarımız vurulduqları qızlara sevgi məktubları yazanda 
əvvəlki vaxtlardakı kimi əziyyət çəkmirdilər. Həmin şeirin bircə 
yerində qızın adını dəyişib sevgililərinə göndərirdilər. Guya ki, 
bunu özləri yazmışdılar. Hərə şeirə bir söz, bir misra əlavə edən-
dən sonra yavaş-yavaş məktubun ilkin variantından əsər-əlamət 
qalmadı. Amma buna baxmayaraq, Qismətin yazdığı şeir sevgi 
karuseli kimi sevib-sevilənlər arasında dövrə vurmağındaydı.

Şeirləri rayon qəzetinə ayaq açandan sonra Qismət daha da 
həvəslə yazırdı. Heç bilmirdim ki, dostum o mənalı sözləri, fi-
kirləri necə tapır? Bunlar onun ağlına haradan gəlir? Misraları, 
sözləri bir-birinə hansı yolla calayır, necə düzüb-qoşur? Bu sual-
ların heç birinə tutarlı cavab tapa bilmirdim. Bircə onu bilirdim 
ki, Qismət çox gözəl şeirlər yazır. Sanki yazdıqları məktəblinin 
deyil, həyatın hər üzünü görmüş ahıl bir müdrikin qələmindən 
çıxırdı.

Özündən razı olan və həmişə də yekə-yekə danışan Qabil 
adlı bir dostumuz da var idi. O, bizdən iki məhəllə aşağıda ya-
şayırdı. Hərdən də gəlib bizə qoşulub oynayırdı. Pis uşaq deyil-
di, yeganə eybi yalançılığında və yeri gəldi-gəlmədi boş-boşuna 
hap-gopa basmağındaydı. Qismətin gözəl şeirlər yazıb hörmət 
qazandığını görən Qabil bir gün kişilənib sinəsinə döyərək: “Nə 
var ee şeir yazmağa, siz də başlamısız ki, Qismət elə gəldi, Qis-
mət belə getdi. Ay mən nə bilim, belə mənalı şeir yazır, elə hik-
mətli söz danışır. Vallah, dərindən fikir verəndə görürsən ki, bu-
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rada çətin heç nə yoxdu. Əgər cəhd eləsəm mən bunu ondan da 
yaxşı bacararam. Sözləri dalbadal düzüb təkrar-təkrar yazırsan 
olur şeir də”, – dedi. Onunla razılaşmayıb bildirdik ki, sən Qis-
mət kimi şeir yaza bilməzsən. Qabil sözlərimizə etiraz edərək: 
«Yazaram, hələ bir az da o tərəfə keçərəm», – deyib boş-boşuna 
qürrələndi. İki-üç gün dostumuz məhəlləyə gəlmədi. Məktəbdə 
görəndə bunun səbəbini soruşdum, dedi ki, şeir yazıram. 

Elədiyi cızma-qaraları oxumaq üçün günlərin birində Qabil 
məhəlləmizə gəldi. Yazdıqlarını əl-qolunu ölçə-ölçə, bir həvəs-
lə oxuyurdu ki, gəl görəsən. Oxuduqca da elə zənn edirdi ki, biz 
sonda əl çalıb onu alqışlayacaq, şeiri barədə xoş sözlər deyəcə-
yik. Hamımız susub eşitdiklərimizin nə olduğunu anlamadan 
mat-məəttəl dayanmışdıq. Qabilin şeir adlandırıb bizə sırımaq 
istədiyi quru sözlər heç birimizin xoşuna gəlmədi. Onun yaz-
dıqları mənasız söz yığınından başqa bir şey deyildi. Bizim belə 
çaşqın qaldığımızdan dostumuz pərt olub qızardı. Yazdığlarına 
görə uşaqlar onu lağa qoyub gülüşdülər. Həmin gündən sonra 
Qabil bir daha şeir yazmaq fikrinə düşmədi, çünki «dərs»ini yax-
şıca vermişdik. 

Günlərin birində xəbər yayıldı ki, məktəbimizdə sevimli şair 
Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş olacaq. Səbirsizliklə o günü gözlə-
yirdik. Bir qızğın iş gedirdi ki, gəl görəsən. Məktəbin hər yerində 
səliqə-sahman yaradılırdı. Divarlara və ağacların gövdələrinin 
aşağı hissələrinə əhəng çəkilirdi. Bəxtiyar Vabahzadənin gəli-
şini Qismət hamıdan çox gözləyirdi. Çünki ədəbiyyat müəllimi 
ona demişdi ki, görüşdə sən də çıxış edib şeir söyləyəcəksən. 
Qismət də gecə-gündüz bilmədən hazırlaşırdı. Şeirlərini ayrıca 
bir dəftərə köçürürdü ki, görüş zamanı onları oxuyandan son-
ra şairə versin. Xəttim yaxşı olduğuna görə mən də bu işdə ona 
kömək edirdim.

Bəxtiyar Vahabzadə ilə görüş məktəbin həyətindəki akasi-
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ya ağaclarının kölgəsində oldu. Müəllimlər, şagirdlər, hətta xa-
dimələr belə görüşə gəlmişdilər. Başqa günlər dərsə gecikən, 
məktəbə gəlməyən şuluq şagirdlər də buradaydılar. Hamı şairi 
canlı-canlı görüb səsini eşitmək istəyirdi. Mən Bəxtiyar Vahab-
zadəni televiziya verilişlərində çox seyr etmişdim. Amma həmin 
gün onu iki-üç addımlıqdan görəcəkdim. Qismət ön sırada əlində 
də şeir dəftərini tutub dayanmışdı. Görüşü şagirdlərin sevimlisi 
olan Kamil müəllim idarə edəcəkdi. 

Direktor Bəxtiyar Vahabzadəni məktəbin giriş qapısında 
qarşıladı. İki-üç dəqiqədən sonra isə şair tədbir keçirilən yerə 
yaxınlaşdı. Bir anda məktəbin həyətini alqış sədaları bürüdü. 
Şair də qollarını yuxarı qaldırıb uzaqdan hamını salamladı, əli-
ni ürəyinin üstünə qoyub yüngülcə baş əydi. Uğultu və səs-küy 
sakitləşdikdən sonra Kamil müəllim qonağa «xoş gəldin» dedi. 
Onun şeirlərindən bir neçəsini əzbərdən söylədi. Sonra sözü şa-
irə verdi. Hamı qəlbinin sükut guşəsinə çəkilib ona qulaq asır-
dı. Şairin çıxışı on-on beş dəqiqə çəkdi. Həmişə ürəyi dolu olan 
Bəxtiyar Vahabzadə yenə də xalqın dərd-sərindən danışdı. Ta-
riximizdən, mədəniyyətimizdən, klassik və müasir ədəbiyyatı-
mızdan söz açdı. Sonda yeni şeirlərindən də bir neçəsini oxudu. 
Şairin çıxışı alqışlarla qarşılandı.

Kamil müəllim Qisməti şairə təqdim edib, onun da poeziya 
vurğunu olduğunu, şeir yazdığını söylədi. Həmin dəqiqələrdə 
utandığından dostumun sifəti pörtmüşdü. Əvvəlcə narahat ol-
duq ki, birdən o sıxıldığından danışa bilməz. Sonra gördük ki, 
yox, üzü pörtsə də, utansa da özünü itirməyib. Bir azdan dostum 
səsinə güc verib həm çıxış etdi, həm də şeirlərini oxudu. Həmin 
anlarda Qismət məşhur şairlərə bənzəyirdi. Bu cür bənzəmə ona 
çox yaraşırdı. Deyəsən, dostumun şeirləri Bəxtiyar müəllimin 
də xoşuna gəlmişdi. Çünki Qismət çıxışını bitirib aşağı düşəndə 
şair ayağa qalxıb əli ilə işarə edərək onu yanına çağırdı. Görüşüb 
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üzündən öpdü, başını sığalladı.
Bu yaddaqalan görüşdən sinfə xoş ovqatla qayıtdıq. Hamı-

mız Qismətin başına yığışıb şeirlərini tərifləyirdik. Onun sevin-
ci məcrasına sığmayan çaylar kimi aşıb-daşırdı. Zarafat deyildi 
ha, cürət edib Bəxtiyar Vahabzadə kimi böyük ustadın qarşı-
sında şeir demişdi. Hələ üstəlik, şair yazdıqlarını bəyənib onun 
üzündən də öpmüşdü. Görüşlə bağlı fikirlərimizi bölüşdüyümüz 
anlarda xəbər gəldi ki, Qisməti direktorun yanına çağırırlar. Se-
vincdən gözləri yaşaran qonşum sinifdən qaçaraq çıxdı. Həyə-
can içində onun hansı xəbərlə dönəcəyini gözləyirdik. On-on beş 
dəqiqədən sonra qayıdan Qismətin nurlu sifətində təbəssüm oy-
nayır, qara gözlərində sevinc parlayırdı. Sanki onun üzünə gecə-
nin zülmət qaranlığında qəflətən günəş işığı düşmüşdü. Qonşum 
sualımızı gözləmədən sevincək dedi: 

– Uşaqlar, hörmətli şair yenə də mənimlə söhbət edib dedi 
ki, oğul, şeirlərindən xoşum gəldi, istedadlısan. Sözləri, fikirləri 
bir-birinə məharətlə cilalamısan. İlk addım kimi şeirlərin pis de-
yil. Unutma, yaxşı yazmaq üçün hələ öz üzərində çox çalışmalı-
san. Kitablarla dost ol, heç vaxt mütaliəndən qalma. 

Qismət təkcə ədəbiyyatı deyil, başqa fənləri də yaxşı oxu-
yurdu. Çoxlarına çətin gələn kimya, fizika, biologiyanı asanlıqla 
qavrayırdı. Hələ bəzən müxtəlif mövzular ətrafında müəllimlər-
lə mübahisələr də edirdi. Qonşu olduğumuzdan tez-tez evlərinə 
gedib, başa düşmədiklərimi ondan öyrənirdim. Qismətin uğurla-
rını gördükcə mən də dərslərimi oxuyub yaxşı qiymətlər alırdım. 

Ömrümüzdən keçən günlər yaddaşımızda dərin izlər qo-
ya-qoya bizi başımıza nə işlər gələcəyini bilmədiyimiz sabahlara 
doğru aparırdı. Daha nə məhəlləyə oynamağa, nə də dərə-təpəyə 
quzu otarmağa gedirdik. Amma məhəlləmiz yenə səsli-küylü idi. 
İndi orada bizdən yaşca balaca olan uşaqlar oynayırdılar. Evimi-
zi məhəllədə kiçik qardaşım İrşad təmsil edirdi. Yenə də səhər-
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dən axşamadək çaylaqdan gələn səs-küy yaxınlıqdakı evlərdə 
əks-səda verib camaatın başını ağrıdırdı. Hərdən görürdün ki, 
ara qarışdı, məzhəb itdi, uşaqlar arasında narazılıq yarandı. Aşa-
ğı məhəllədən gələnlərlə bizim uşaqların sözləri çəpləşdi, bir-bi-
rilərinə acı sözlər deyib dalaşdılar. Əlbəyaxa olub tutaşdılar, 
sonra da daş ata-ata uzaqlaşdılar. Amma iki-üç gün keçməmiş 
hər şey köhnə axarına düşürdü. Uşaqlar yenə də əvvəlki gün-
lərdə olduğu kimi mehribancasına bir yerdə oynayır, deyib-gü-
lürdülər. Heç elə bil üç-dörd gün qabaq bir-birlərini daşa basan, 
təpik və yumruq atan onlar deyildilər. 

Hərdən fikirləşirdim ki, Qismət sahib olduğu bu cür savadı 
ilə çətinlik çəkmədən ali məktəbə daxil olacaq. Dostumun ədə-
biyyata marağı gündən-günə artırdı. Yaradıcılığa böyük həvəs 
göstərən qonşumun yenə də rayon qəzetində şeir və hekayələri 
dərc olunurdu. Bir dəfə Kamil müəllimin məsləhəti ilə Qismət 
ən dəyərli hesab elədiyi şeirlərindən bir neçəsini seçib Bakıya – 
«Azərbaycan gəncləri» qəzetinə göndərdi. Aradan xeyli vaxt keç-
sə də şeirləri orada dərc olunmadı. Redaksiyadan ona şablon bir 
cavab yazmışdılar: «Şeirləriniz bədii cəhətdən zəif olduğundan 
çapa məsləhət bilinmədi». Bu məktubdan sonra Qismət bir daha 
şeirlərini həmin qəzetə göndərmədi.

Payız axşamlarının birində gözləmədiyimiz maraqlı hadisə 
baş verdi. Yatmağa hazırlaşırdıq ki, Qismət qapımızı döyüb se-
vinə-sevinə: “Evimizə aşıq gəlib. O, harasa uzaq yol gedirmiş, qa-
bağı qaranlığa düşdüyündən yolüstü bizə dönüb. Atam da onu 
qonaq saxlayıb. İndi aşıq deyir ki, qonşularınızı çağırın onlar 
üçün, bir-iki ağız oxuyum. O birilərinə xəbər göndərmişik, atam 
sizi də çağırır”, – dedi. Yorğun olsaq da, dostumun atası Fazil da-
yının sözünü yerə salmadıq. Balaca bacım Tükəzbanın da aşıq 
musiqisindən xoşu gəldiyinə görə hamıdan qabağa o düşdü. Aşı-
ğı canlı-canlı görmək mənim üçün də maraqlıydı. Televizorda 
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aşıqlara xeyli tamaşa etmiş, saz havalarına doyunca qulaq as-
mışdım. Lakin indiyə qədər onları yaxından görmək mənə nəsib 
olmamışdı. İndi budur, aşıq öz ayağı ilə gəlib qonşuluğumuza 
çıxmışdı. Hələ kiçik yaşlarımdan aşıq musiqisinin vurğunuy-
dum. Hər dəfə mizrab simlərə dəyəndə sanki ürəyim yerindən 
oynayır, qəlbim tellənirdi. 

Bir-iki dəfə televizorda aşıqların ifasında «Koroğlu» dasta-
nına qulaq asmışdım. Sonra da bu qəhrəmanlıq dastanını həvəs-
lə oxumuşdum. Dörd-beş dəfə təkrarlasam da, ürəyim sakitləş-
mirdi, elə bir gözüm bu əsərdə qalırdı. Qəhrəmanlıq və cəsarətlə 
dolu olan bu dastan həmişə ahənrüba kimi məni özünə çəkirdi. 
Uca dağlarımıza, gen dərələrimizə, şiş qayalarımıza baxanda 
hərdən mənə elə gəlirdi ki, Koroğlunun su içdiyi, köpüklənərək 
qaynayıb daşan Qoşa bulaq haradasa buralarda – biz tərəflərdə-
di. Nə bilmək olar, bəlkə də nə vaxtsa qarşıma çıxacaq. Mən də o 
sudan doyunca içib, həm onun kimi saz çalacam, həm də güclü, 
qüvvətli olub qılınc vurub düşmənlərə qan udduracam. Ona görə 
də gözüm elə hey dağların, dərələrin arasında indiyə qədər tapa 
bilmədiyim Qoşa bulağı axtarırdı. Koroğlunun həm igidliyi, həm 
də saz çalıb-oxuması dastan boyu mənə xoş gəlirdi. Sanki kita-
bın səhifələrindən saz səsi, qılınc cingiltisi, qalxan taqqıltısı, ox 
vıyıltısı, əmud guppultusu eşidirdim. Aşıq musiqisinin sehrinə 
düşüb, gözəl havalara qulaq asanda elə zənn edirdim ki, Koroğlu 
yenə də Qıratının belində Misri qılıncı ilə düşmənləri qırıb çatır: 
“Leş bir yana, baş bir yana” oxuya-oxuya kasıbları, yoxsulları, 
məzlumları zalım şahlardan, qəddar paşalardan qoruyur. Nərə 
çəkərək dəlilərini döyüşə, xotkarların, xanların, bəylərin üstünə 
haraylayır. Bunları bildiyimə görə mənim aləmimdə aşıqların 
hamısı qəhrəman və cəngavər idilər. Onları at çapan, ox atan, qı-
lınc vuran enlikürək, ucaboy təsəvvür edirdim. Nə bilim bəlkə də 
dastanı oxumasaydım, başqa cür düşünərdim. 
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Qonşuya gedə-gedə xəyalımdan keçirirdim ki, yəqin Qis-
mətgildəki aşıq da enlikürək, qəddi-qamətli, pəhləvan biləklidi. 
Daş pillələrlə tələsik ikinci mərtəbəyə qalxdım. O biri qonşular 
bizdən qabaq gəlmişdilər. Aşıq baş tərəfdə – Fazil dayı ilə yanaşı 
əyləşmişdi. Hələlik o, nə çalır, nə də oxuyurdu. Hamı yığışandan 
sonra nəhayət ki, aşıq mizin üstünə qoyduğu sazını götürüb ota-
ğın otrasına çıxdı. Ayağa duranda baxıb gördüm ki, onun boyu 
elə də uca deyil. Bədəncə də çox arıqdır. Yekə papağını da qaş-
larının üstünə basdığına görə xırdaca gözləri güclə görünürdü. 
Vallah, zərrə qədər də olsun onun Koroğluya oxşarlığı-zadı yox 
idi. Koroğlu hara, bu hara? Tənbəl-tənbəl ayağa qalxan aşıq sazı 
sinəsinə basıb mizrabı asta-asta simlərə toxundurub oxumağa 
başladı. Lap qabaqda çömbəlib oturmuşdum ki, onu yaxından 
görüm, sazın səsini yaxşı eşidim. Otaq geniş olmadığından aşıq 
ürəyi istədiyi kimi hərəkət edə bilmirdi. Oxuduqca gah qabağa, 
gah da geriyə var-gəl edib əl-qolunu oynadırdı. Simlərindən də 
səs yaman zəif çıxırdı, deyəsən, sazı kökdən düşənə oxşayırdı. 
Heç özünün də səsi məlahətli deyildi. Aşıq əvvəlcə bir az «Əsli 
və Kərəm»dən oxuyandan sonra yavaş-yavaş başqa havalar üs-
tündə də xırda gəzişmələr etdi. Səsi xoş olmasa da, birinci dəfə 
gördüyümdən aşığın hərəkətləri, çalğısı mənə maraqlı gəlirdi. 
Çevrilib yan-yörəmə baxanda gördüm ki, qonşuların bəziləri 
yuxulayıb. Onları qınamalı deyildi, çünki hamısı yorğun-ağrın 
idilər. Səhərdən-axşamacan kövşəndə, qapı-bacada əlləşmiş-
dilər. Aşıq saz çalıb oxuya-oxuya kişilərin qabağında oynayırdı 
ki, bəlkə kimsə onun cibinə pul basar. Tərs kimi qonşulardan da 
heç kim əlini cibinə aparmırdı. Axı kənd yerində kimdə pul var 
idi ki? Qulaq asanların ona pul vermədiyini görən aşıq yavaş-ya-
vaş həvəsdən düşüb çox könülsüz-könülsüz oxudu. Başladığı 
dastanı da bir azdan yarımçıq qoyub dedi ki, daha bu günlük bəs 
edər, ardını gələcək səfərlərimdə söyləyərəm. 
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Hamımız evə yorğun və mürgülü qayıtdıq. Aşığın avazı, ça-
lıb-oxuması heç birimizə xoş gəlməmişdi. Tükəzban da yerinə 
deyinə-deyinə girdi. Kaş ki o aşığı nə görəydim, nə də ona qulaq 
asaydım. Çünki həm zövqüm korlandı, həm də aşıqlar haqqın-
da olan təsəvvürüm çevrilib alt-üst oldu. O gündən sonra aşıq 
musiqisinə qulaq asanda onları xəyalımda Koroğlu kimi qəd-
di-qamətli canlandıra bilmirdim. 

Günlər, həftələt üst-üstə yığılıb ay olduqca, aylar dolana-do-
lana il olduqca biz də böyüyürdük. Ömrümüzdən ötən zaman 
bizi qanadlarına alıb sirlərlə dolu olan sabahlara qovuşdururdu. 
Yavaş-yavaş üzümüzə tük gəlir, bığ yerimiz tərləyirdi. Qismə-
tin boyu xeyli uzanmış, kürəkləri enlənmiş, sifəti xeyli yaraşıqlı 
olmuşdu. Dünyanın ən bəxtəvər adamları kimi həmişə üzündə 
təbəssüm oynayırdı. Gözləri də sifətinə uyğun olaraq nurlu və 
işıqlıydı. 

Yazağzı nərilti-gurultuyla başlanan güclü yağışların arası 
kəsiləndən iki-üç gün sonra yer təpiyər-təpiməz həm dombalan, 
həm də şomun yığmaq üçün hərdən Qismətlə, hərdən də o biri 
məhəllə uşaqlarıyla ucu-bucağı görsənməyən güllü-çiçəkli, yov-
şan qoxulu dərələrə üz tutardıq. Şomundan fərqli olaraq dom-
balan yalnız qoyun-quzu ayağı dəyən yerlərdə olardı. Şıdırğı 
yağışlardan sonra yer üzünə boylanan günəşin al şəfəqlərindən 
isinən dombalan şişib torpağı aralayırdı. Çatlayan yerdən sanki 
üzümüzə gülümsünərək: «mən buradayam» – deyirdi. Biz də se-
vinə-sevinə onu çıxarıb çiynimizdəki torbaya yığardıq. Nədənsə, 
dombalan daha çox yovşan kollarının dibində məskən salardı. 
Onun həm dadından doymaq olmurdu, həm də bişirəndən sonra 
xoş qoxusu uzun müddət mətbəxdən çəkilmirdi.

Dombalandan fərqli olaraq şomun yığmağa getmək üçün gü-
norta yeməyi və xeyli içməli su götürüb yola düzəlirdik. Adətən, 
səhər ertədən kənddən çıxar, axşam şər qarışanacan geri dönər-
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dik. Torbanın da irisini götürərdik ki, bu qədər yol getdiyimizə 
görə çox yığıb gətirək. Anam yığdığım şomundan daha çox kətə 
və çilov bişirərdi. Bəzən də tərəni qaynadıb düyü ilə qatığa qatıb 
ləzzətlə yeyərdik. 

Yaz yenicə gəlmiş, dərə-təpələr yaşıl don geyinmiş, gül-çiçək-
lər torpaqdan qalxıb boy vermişdi. Çöllərdə uçuşan quşlar bu 
əsrarəngiz gözəlliyə nəğmə qoşub oxumaqdan yorulmurdu. 
Qışda yağıntı çox olduğundan dərələrdə ot dizə çıxırdı. Şomun 
yığmağın əsl vaxtıydı. Zamanın yaratdığı fürsəti boşuna vermək 
olmazdı. Məhəllə uşaqları ilə danışıb Gəyən düzünə şomuna get-
məyi qərara aldıq. Səhər ertədən çaylaqda toplaşıb yola düşmə-
liydik. Şomun yığmağa səkkiz nəfər gedəcəkdik – dörd qız, dörd 
oğlan. Qızlar sinif yoldaşlarımız Ceyranla Gülcamal, qonşumuz 
Bənövşə, əmim qızı Lətifə idi. Oğlanlar isə dostlarım Qismət, 
Fətəli, Məhəmməd və mən.

Məhəllədən çıxan kimi Bulaq dərəsinə üz tutduq. Axşam-
dan sakitliyin qoynunda yatmış yaz səhərinin mürgülü gözləri 
yenicə açılmışdı. Üfüqdə əl-üzünü yuyub yer üzünə boylanma-
ğa hazırlaşan günəş bütün günü bizi isidib odlu şəfəqlərini üs-
tümüzdən çəkməyəcəkdi. Otların arasından üzümüzə boylanan 
rəngbərəng çiçəklərin hərəsindən bir cür xoş qoxu gəlirdi. Göz 
oxşayan bu gözəl güllərin çoxunun adını da heç dəqiq bilmirdik. 
Bəzilərinin adları da quşlarla, heyvanlarla bağlıydı. Məsələn, şa-
napipikgülü, qarğasoğanı, dovşanqulağı, dəvədabanı, ətirgülü, 
məxmərgülü, yemlik, sarıçiçək, nənəgəzər, saqqızotu və s. Zövq 
aldığımız gözəl mənzərələri seyr edə-edə Gəyən düzünə tərəf 
gedirdik. Örüşə ötürülmüş qoyun-quzular dəstə-dəstə yamacla-
ra yayılıb otlayırdı. 

Yarım saatdan sonra sevimli oylağımız olan Quru dərənin 
ətəyinə çatdıq. Bu geniş və hündür dərənin yaşıl sinəsindən enli 
bir cığır keçirdi. Gözümüzü işıqlı dünyaya açandan bəri bu dərə-
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ni o cığırla bir yerdə görmüşdük. Sanki cığır kəmər kimi dərə-
nin belinə dolaşıb tərpənməyə qoymurdu. Şomun bitən sahələrə 
getmək üçün çətini cığıra çatmaq idi. Bu dilsiz-ağızsız cığır özü 
bələdçilik edərək adamları Gəyən düzünə aparıb çıxarırdı. Yaş-
lı adamlar danışırdılar ki, bu cığırı illərcə əvvəl kəndimizdən 
kolxozun qoyun sürülərini otaran çobanlar salıblar. Gediş-gəliş 
çoxaldıqca cığır enlənmiş və rahatlaşmışdı. Asta-asta addımladı-
ğımız torpağın üstündə milyonların izi qalmışdı. 

Cığıra düşəndən sonra işimiz xeyli asanlaşdı. Addımlarımı-
zı yeyinlədib Quru dərənin üstünə çıxdıq. Ətrafa yaraşıq verən 
Küm qayasının yanında bir anlıq ayaq saxlayıb gedəcəyimiz yol-
lara boylandıq. Ucsuz-bucaqsız dərə-təpələr göz işlədikcə uza-
nıb gedir, sonu görsənmirdi. Bir-birinə bənzəməyən bu dərələr 
kürək-kürəyə verib möhkəm dayanmışdı. Şomun yığacağımız 
yerlərə çatmaq üçün qarşıda yolumuz çox idi. 

Günortaya az qalmış arxaca – fermaların yanına çatdıq. Ço-
banlar kolxozun sürülərini geniş dərələrin yamaclarına yaymış-
dılar. Uzaqdan baxanda qoyunlar yaşıl dərələrin döşündə mir-
vari dənələri kimi görsənirdi. Elə bil dərələr boynuna boyunbağı 
asmışdı. Ətrafdakı mənzərə göz oxşayıb, könül açırdı. Ürəyimiz-
dən saatlarla dayanıb bu gözəlliyə tamaşa etmək keçirdi. Amma 
yox, burada çox dayana bilməzdik. Yola çıxmışdıqsa, ləngiyib, 
vaxt itirmək olmazdı. Qarşımızda açılmış gözəl mənzərələri seyr 
edə-edə irəli gedirdik. Çobanların yanına çathaçatda sürüləri qo-
ruyan itlər hürüşə-hürüşə üstümüzə cumdular. Yeddi-səkkiz it 
dayanmadan bizə tərəf qaçırdı. Sanki yanımıza tez çatmaq üçün 
yarışa girmişdilər. Bilirdik ki, çoban itləri qurdbasan olurlar. 
Onların qarşısında dayanmaq çətin məsələydi. Qucağımıza çox-
lu daş yığdıq ki, yaxınlaşanda özümüzü itlərdən qoruyaq. Çətin 
ki, bu qəzəbli köpəkləri daş-kəsəklə geri qaytara biləydik. Qızlar 
qorxularından arxamızda gizlənmişdilər. İtlər bizi keçib onları 
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tutsaydı biabırçılıq olacaqdı. Şükür, hər şey yaxşı qurtardı. Ya-
nımıza çatmağa az qalmış sahibləri səsləyib hirsli köpəkləri geri 
çağırdılar. 

Çobanlar yuxarıları bizə göstərib dedilər ki, xamlıq oldu-
ğundan, oralarda şomun çoxdu. Yanlarında ləngimədən göstər-
dikləri səmtə getdik. Doğrudan da, onların göstərdikləri yerdə 
şomun həm çox, həm də iri-iri idi. İti qəməltini cəld hərəkətlə 
torpağın altına salıb bir an içində dairəvi fırladıb tərəni kökün-
dən kəsib torbaya atırdım. Hərdən Qismətə də kömək edirdim. 
Şomun yığa-yığa üzü yuxarı gedir, hiss olunmadan çobanlardan 
uzaqlaşırdıq. Bir azdan başını yuxarı qaldırıb ətrafa göz qoyan 
Məhəmməd dedi:

– Ay uşaqlar, deyəsən, xeyli yuxarı getmişik axı. İrəli qaçma-
ğın bir qayıtmağı da var, onu da fikirləşin.

Hamımız Məhəmmədin dediyinə qulaq asıb daha irəli get-
məyərək şomunu yan-yörədəki yamaclardan yığdıq. Torbaları-
mızı doldurandan sonra çörəyimizi yeyə-yeyə söhbətimizdən 
də qalmadıq. Gələcək arzularımızdan danışa-danışa şirin-şirin 
xəyallar qururduq. Yavaş-yavaş gün günortadan keçirdi, kən-
də qayıtmaq vaxtıydı. Başımız söhbətə qarışdığından tələsmək 
heç yadımıza da düşmürdü. Söz-sözü çəkib durna qatarı kimi 
bir-birinin ardınca müxtəlif ünvanlara aparırdı. Tez-tez möv-
zular dəyişir, qol-budaq atan söhbətlərimizdən yeni ideyalar 
pöhrələyirdi. Gülüş səslərimiz dalğa-dalğa çöllərə yayılıb ətra-
fımızda uçuşa-uçuşa oxuyan quşların nəğməsinə qarışırdı. Vaxt 
dayanmadan dağ çayları kimi sürətlə axıb gedir, saatın əqrəb-
ləri ləngimədən irəli dartınırdı. Dəstə-dəstə uçub gələn sığır-
çınlar, göyərçinlər yaxınlıqdakı zəmiyə tökülüşürdü. Onlar ot-
ları, gül-çiçəklərin ləçəklərini dimdikləyə-dimdikləyə yaşıllıqda 
eşələnirdilər. Söz-söhbətin şirinliyi başımızı necə qatmışdısa, 
zamanın ötüb keçdiyini hiss etmir, vaxtın axarını duymurduq. 
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Əgər çobanlar bizi səsləməsəydilər, yəqin ki, söhbətimiz 
hələ bir az da uzanacaqdı. Şomun yığdığımız yerlərin hər qarışı-
na bələd olan bu insanlar əllərini yelləyib kəndə qayıtmağımıza 
işarə edirdilər. Bu kişilər düz deyirdilər, burada çox ləngisəydik 
qabağımız qaranlığa düşər, yolu azıb dərə-təpələrdə çaş-baş qa-
lar, kəndə gedib çıxa bilməzdik. Gün də yavaş-yavaş qüruba əyi-
lirdi, deməli, evə tələsməliydik. Söhbətimizi yarıda kəsib şomun 
yığdığımız iri torbaları kürəyimizə atıb yola düzəldik. Yaşıl dona 
bürünmüş güllü-çiçəkli, yovşanlı dərə-təpələrdən keçib kəndə 
qayıdırdıq. Geniş çöllər, çobanlar, qoyun sürüləri, bu yerlərə 
ayaq basanda qəzəblənib üstümüzə diş qıcıyan itlər bizdən arxa-
da qalırdı. Hava yavaş-yavaş sərinləyir, qüruba doğru əyildikcə 
elə bil günəşin də istisi azalırdı. Şomunu çox yığdığımızdan yü-
kümüz ağır idi, onu güclə aparırdıq. İri torbaları gah o, gah da bu 
çiynimizə keçirir, yorulanda da hərdən oturub dincimizi alırdıq. 
Qızlar tez əldən düşdüklərinə görə arada onların da şələlərinə əl 
atırdıq.

Səhər ertə üfüqdən qırmızı rəngə bürünüb doğan günəş 
solğun şəkildə qüruba enirdi. Rəngi saraldığından səhərki kimi 
gülərüz və şən deyildi, elə bil bir az qaşqabaqlıydı. Sanki bizimlə 
sağollaşmağa tələsmir, daim göy üzündə, səmanın ənginliklə-
rində dolaşdıqca-dolaşmaq istəyirdi. Amma könülsüz-könülsüz 
olsa da, yavaş-yavaş aşağı enirdi. Daim hərəkətdə olan zaman 
onu kürəyindən itələyib batmağa tələsdirirdi. Rəngbərəng 
şəfəqlər dağların arxasından hərəkətsiz vəziyyətdə, mil kimi 
səmaya dikili qalmışdı. Bu mənzərə bir anlıq mənə seyrək dişli 
darağı xatırlatdı. Sanki günəş bathabatda rəngbərəng şüaları ilə 
göy üzünə sığal çəkir, ayın, ulduzların saçını daramaq istəyirdi. 
Gün batsa da, hələ bir müddət hava işıqlı olacaqdı. Qərara aldıq 
ki, yorulsaq da oturmayaq, qaranlıq düşənə qədər dayanmadan 
gedək. Nə qədər tələssək də, nə dərələr qurtarır, nə də yollar 
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bitirdi. Dərə-təpələrin belinə dolanan gen cığır isə acı bağırsaq 
kimi uzandıqca uzanırdı.

Hey yeriyib-yüyürsək də şər qarışana qədər kəndə çata bil-
mədik. Elə bil göylər də qaranlıq çadırını yer üzünə əvvəlki gün-
lərdən tez sərməyə tələsirdi. Ay da çıxmağa gecikdiyindən gecə 
arın-arxayın, heç nəyin fərqinə varmadan zülmət yapıncısına 
bürünmüşdü. Şirin söhbət başımızı qatdığına görə qaranlıq bizi 
kəndə çatmamış haqlamışdı. Nə yaxşı ki, çobanlar bizi səsləyib 
tələsdirmişdilər, yoxsa hələ orada xeyli ləngiyəcəydik. Səhər-
səhər dərələrin, çöllərin yaşıllığından, gül-çiçəklərin ətrindən 
zövq ala-ala keçib getmişdik. Gecənin qaranlığında isə həmin 
dərə-təpələr bizə çox qorxulu görsənirdi. Elə bil ətrafımızda olan 
hər şey üstümüzə hücum edib bizi kamına çəkmək istəyirdi. Zül-
mətin, qaranlığın belə vahiməli olduğunu ilk dəfəydi görürdük.

Cığırdan çıxmadan yolumuzdan qalmırdıq. Ətraf yaxşı gö-
rünmədiyindən ayaqlarımızı qorxa-qorxa atırdıq. Cığırın bö-
yür-başından tez-tez torağayılar pırıldayıb uçurdu. Belə olanda 
dayanıb, qorxa-qorxa bir neçə addım geri qaçırdıq. Əlimizdə elə 
bir silahımız-zadımız da yox idi ki, vəhşi heyvanlar üstümüzə cu-
manda özümüzü onlardan qoruyaq. Silahımız yalnız şomun yığ-
dığımız qəməltilər idi. Onları da əlimizdə möhkəm tutub asta-as-
ta gedirdik. Qabaqda Qismətlə Fətəli arxada isə Məhəmmədlə 
mən addımlayırdım. Qızları araya almışdıq ki, çox qorxmasınlar. 

Getdikcə gözümüz qaranlığa alışırdı. Bəzən çaylaqlardan 
keçəndə cığırı itirir, arxaya qayıdıb yolu təzədən axtarmalı olur-
duq. Bir dəfə çaylağı keçəndən sonra necə oldusa çaşdıq, başqa 
cığıra düşüb bir az qabağa getdik. Nə yaxşı ki, sonra səhv etdiyi-
mizdən tez duyuq düşüb geri döndük. 

Qızların içində ən qorxağı Gülcamal idi. Yol getdiyimiz vaxt 
bir də görürdük ki, oturub zırın-zırın ağlayır. Ağlaya-ağlaya da 
deyirdi ki, hamımız buralarda öləcəyik. Qızı birtəhər sakitləş-
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dirib yolumuza davam edirdik. Şükür, hələlik hər tərəfdə sakit-
lik idi, təhlükəli bir şey gözə dəymirdi. Bir-birinə bənzəməyən 
dərələr elə bil gözlərini yumub dərin yuxuya getmişdi. Hərdən 
İsaq-Musaq quşlarının bizə doğma olan səsini eşidirdik. Onlar 
bir vaxtlar haradasa itirdikləri qızıl inəklərini indi gecənin bir 
aləmində bizim güllü-çiçəkli dərələrimizdə axtarırdılar. 

Ən çox qorxumuz ilandan, əqrəbdən və bir də canavarlar-
dan idi. Eşitmişdik ki, guya ilanlar, əqrəblər gecələr cığırlarda 
və yollarda yatır. Allah eləməmiş, bizlərdən birimizi ya ilan, ya 
da əqrəb vursaydı, yəqin ki, həyatla vidalaşacaqdıq. Çölün dü-
zündə, özü də zülmət gecənin içində əlimiz hara çata bilərdi ki? 
Şər qarışmamış hamımız dil-boğaza qoymadan danışıb gülür-
dük. Qaranlıq qara çadırını yer üzünə sərib zülmətlə qol-boyun 
olandan sonra qorxumuzdan cıqqırımızı da çıxarmır, asta-asta 
kəndə tərəf addımlayırdıq. Həyəcandan elə bil səsimiz də bat-
mış, dilimiz də söz tutmurdu. Həm su ehtiyatımız tükənmiş, həm 
də acmışdıq. Amma nə yemək, nə də su içmək yadımıza düşür-
dü. Yeganə istəyimiz bu zülmət qaranlıqdan, vahiməli gecədən 
sağ-salamat çıxıb evimizə dönmək idi. Dərələrin qoynunda – 
güllü-çiçəkli çöllərdə qurd-quşa yem olmaq faciəli bir iş idi. 

Ətrafa diqqətlə baxmağın həyəcanından gözlərimiz dörd ol-
muşdu. Hər an təhlükə ilə qarşılaşmaq qorxusu bizi üzüb əldən 
salırdı. Bu yerləri, bu yolları nə qədər yaxından tanısaq da, sanki 
gecənin qaranlığı adamın gözünü bağlayıb kor edirdi. Sən demə, 
gecə yol getmək biz düşündüyümüz qədər asan iş deyilmiş. 
Bu, insandan böyük hünər və iradə tələb edirmiş. Belə narahat 
dəqiqələrimizdə fikirləşirdik ki, yəqin bu axşam çöllərdə qala-
caq, ömrümüzün bir gecəsini də qaranlıq və zülmət içində ke-
çirəcəyik. Nə bilmək olar, bəlkə də heç səhərə sağ çıxmayacağıq. 
Qorxudan bağrımız yarılacaq, ürəyimiz partlayacaqdı. Gecə də-
rinləşdikcə, zülmət qatılaşdıqca ətrafdakı səs-küy həyəcanımızı 
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bir az da artırırdı. Bir şıqqıltı, bir tıqqıltı eşidən kimi cəld yerə 
oturub narahatlıq içində, həyəcan dolu baxışlarla yan-yörəmizə 
boylanırdıq. Hər an canavarlarla qarşılaşacağımızı düşünürdük. 
Axı, cansız-çəlimsiz bir neçə uşaq qəməltilərlə bu yırtıcılara ney-
ləyə bilərdik? Düşdüyümüz vəziyyətdə biz onların qarşısında 
çox gücsüz idik. Buna baxmayaraq, ürəyimiz qəhrəmanlıq eşqi 
ilə döyünürdü. Yırtıcılardan söz düşəndə Qismət sevinə-sevinə: 
«Qorxmayın, mən oxumuşam ki, istilər düşəndə canavarlar dağ-
lara – sərin yerlərə çəkilir. Amma buna arxayın olub ehtiyatı da 
əldən vermək olmaz», – dedi. 

Ondan eşitdiklərimizə xeyli sevindik. Di gəl ki, sevincimizin 
uzun sürməyinə imkan verməyən Fətəli bəd xəbərin qapısını tez 
bir zamanda açıb dedi:

– Bu, o qədər də inandırıcı deyil. Nə qədər ki, kolxozun qo-
yun sürüləri yaylağa getməyib, canavarlar qışlaqdan uzaqlaş-
maz. Diqqətli olun, bəlkə də yırtıcılar yan-yörəmizdə fırlanır, 
üstümüzə hücum çəkməyə əlverişli fürsət axtarırlar. 

Fətəlinin sözləri həyəcanımızı bir az da artırdı. Daxilən 
qorxu hissləri keçirsəm də, üzdə özümü toxdaq tutur, hələ arada 
özümü cəmləyib uşaqlara təskinlik də verirdim. Əgər indi özü-
mü qorxaq göstərsəydim, onlar sabah məktəbdə mənə lağ edə-
cəkdilər. Qismət düz deyirdi, vahiməli gecədən sağ-salamat çıx-
maq üçün hər addımda ehtiyatlı olmalıydıq. Daha durduğumuz 
yerdə, əcəl gəlib qapımızı döyməmiş ayağımızı uzadıb ölməyə-
cəkdik ki. Gərək sonacan mübarizə aparıb, düşdüyümüz bu ağır 
vəziyyətdən kişi kimi çıxaydıq. Sanki həyat bizi sınağa çəkmişdi. 
Məhəmməd də hamımıza təskinlik verib deyirdi ki, ay uşaqlar, 
qorxmayın ürəkli olun. Bir də görəcəksiniz ki, budur ee, sağ-sa-
lamat çatmışıq kəndə. Yorulsaq da ruhdan düşmür, addım-ad-
dım irəli gedirdik. Onu dəqiq bilirdik ki, istiqaməti düz seçmişik. 
Şükür, qaranlıq düşəndən bəri nə ilana, nə əqrəbə, nə də cana-
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vara rast gəlməmişdik. Yaman yorulmuşduq, aclıq, susuzluq da 
bir tərəfdən bizi əldən-dildən salmışdı. Suyumuz tamam qurtar-
mış, dodaqlarımız qurumuşdu. Ağzımızı açıb kəlmə kəsməyə də 
ərinirdik. Qorxumuzdan bir-birimizlə pıçıltı ilə danışırdıq. Sanki 
ətrafda kimsə bizi eşidəcəkdi. Həmişə malın-pulun candan şirin 
olduğunu eşitsəm də, görməmişdim. O qorxulu gecədə bunu da 
gördüm. Doğrudan da, bu, beləymiş: mal candan şirinmiş. Yorul-
mağımıza, qorxmağımıza baxmayaraq, ağzınacan şomunla dol-
durduğumuz iri torbaları çiynimizdən yerə qoymurduq.

 Ay üz-gözünü yuyub, daranıb ulduzlara bürünmüş səma-
ya çıxandan sonra ətraf bir az aydınlaşdı. Elə bil bu aydınlıqdan 
ürəyimizə də işıq düşdü. Gecələr qaranlıq səmanın yaraşığı olan 
ulduzlar heç nədən, heç kimdən qorxmadan arın-arxayın say-
rışırdı. Əsən sərin meh yovşanın, gül-çiçəklərin xoş ətrini dal-
ğa-dalğa çöllərə yayırdı. Ayın zəif işığı dərələrə, düzlərə süzülüb 
ətrafda gözəl mənzərə yaradırdı. Sanki yerlə-göyü birləşdirirdi. 
Bir-iki saat əvvələ baxanda indi ayağımızın altını görə bilirdik. 
İsaq-Musaq quşlarının səsi güclə eşidilirdi. Deyəsən, getdikcə 
onlar bizdən, biz də onlardan uzaqlaşırdıq. Ayaq səslərimizdən 
və bir də torağayların qəfil pırıltısından başqa heç nə eşitmirdik. 
İrəli getdikcə geniş çöllər, sıralanıb bir-birinə söykənmiş dərələr 
ötüb geridə qalırdı. Hərdən oturub dincəlir, düşdüyümüz vəziy-
yətə özümüz də gülür və çaşqınlığımıza aydınlıq gətirməyə çalı-
şırdıq. Bir vaxtlar oxuduğumuz bədii əsərlərin qəhrəmanlarının 
yaşadıqları qorxulu anlar indi gecənin qaranlığında bizi yaxa-
lamışdı. Heç bilmirdik ki, durduğumuz yerdə başımızın üstünü 
almış bu təhlükədən necə qurtaracağıq? Kəndə sağ-salamat çata 
biləcəyik, yoxsa yox?

 Dayanmadan irəli can atan vaxt yavaş-yavaş gecəni yarı elə-
yirdi. Qaranlıq düşəndən bəri xeyli yol getsək də, kəndə çatma-
mışdıq. Deyəsən, hələ qarşıda xeyli yol qalmışdı. Gündüz olsay-
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dı, yəqin ki, sürətlə gedib evə çoxdan çatmış olardıq. Məsafənin 
belə uzanmasından şübhələnib tez-tez bir-birimizdən soruşur-
duq ki, görəsən, yolu düz gedirik, azmamışıq? Yaxınlıqdakı qara-
tikan kollarından, iri daşlardan təxmin edirdik ki, deyəsən, kən-
də çatmağa az qalıb. Dözümlü, səbirli olsaydıq, evə sağ-salamat 
çatacaydıq. Tez-tez sırada yerimizi dəyişirdik. Gah mən qabaqda 
gedirdim, gah Qismət, gah Məhəmməd, gah da Fətəli. 

 Geniş bir çaylaqdan keçəndə çaqqalların ulaşmasını eşit-
dik. Tez ayaq saxlayıb, bir-birimizə sığınaraq yerə çökdük. Bir 
neçə dəqiqə nəfəsimizi içimizə çəkib sakitcə dayandıq. Deyəsən, 
bu vəhşi heyvanlar aşağı tərəfdə ulaşırdılar. Aramızdakı məsafə 
o qədər də çox deyildi. Çaqqallardan elə qorxumuz da yox idi. 
Eşitmişdik ki, bu yırtıcılar insanlara yalnız tək olanda hücum 
çəkirlər. Bizsə, maşallah səkkiz nəfər idik. Çaqqallar on-on beş 
dəqiqəyə qədər dayanmadan ağız-ağıza verib ulaşdılar. Onların 
ulartısı kəsiləndən, ətrafa sakitlik çökəndən sonra ayağa qalxıb 
yolumuza davam etdik. 

 Arada sakitlik olanda hərdən torpağın altından ürək dö-
yüntüsünə bənzər ritmik səslər eşidirdik. Bunu hiss edəndə bir 
az duruxub dayanır, zəlzələ baş verdiyini zənn edirdik. Amma 
sonra fikir verəndə görürdük ki, yerin dərinliyindən gələn səs-
lər kəsmir. Eləcə, asta-asta, aram-aram döyünür. Deyəsən, çöl və 
düzlərin də insanlar kimi ürəyi var imiş. Gecənin qaranlığında 
arxayınca öz ritmi ilə vururdu. Yəqin bu döyünən yerin, kaina-
tın, dünyanın ürəyi idi. Gündüzün səs-küyündə bunu duymaq ol-
murdu. Gecənin sakitliyində isə yer kürəsinin ürək çırpıntılarını 
aydınca eşidirdik. Kim bilir bəlkə də elə dünyanın ürəyi bizim 
dərə-təpələrin altında olduğundan, bu yerlər belə gözəl və bar-
lı-bərəkətli idi. 

 Bir az da qabağa getmişdik ki, qəflətən qarşımıza çox da bö-
yük olmayan bir ilan çıxdı. Onu görən kimi ayaq saxlayıb geri çə-
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kildik. Qorxumuzdan bir an içində elə bil səsimizi də udduq. İlan 
əvvəlcə başını qaldırıb bir az o tərəf-bu tərəfə boylandı. Fikirləş-
dik ki, yəqin indicə üstümüzə atılasaq. Bir müddət bu vəziyyətdə 
– hərəkətsiz dayanandan sonra ilan başını çevirərək cığırı keçib 
üzü aşağı sürünüb getdi. Şükür, hər şey yaxşı qurtardı. Bəxtimiz 
gətirdi ki, ilan üstümüzə hücum çəkmədi. Təhlükə sovuşandan 
sonra dərindən nəfəs alıb asta-asta cığırla addımlamağa başla-
dıq.

 Belə çətin anlarımızda özümüzü unudub evdəkiləri düşü-
nürdük. Fikirləşirdik ki, yəqin onlar narahat olub gecənin bu 
vaxtında dərə-təpələrə düşüb bizi axtarırlar. Yəqin ki, indi doğ-
malarımız da bizim kimi aylı, ulduzlu bu yaz gecəsində çöllər-
də əsir-yesir qalıblar. Axı yaxınlarımız bizi harada axtara bilər-
dilər? Güman min yerə idi. Belə qaranlıq bir vaxtda onlar hara 
gedəydilər, hansı səmtə üz tutaydılar? Bu suallara içimdə cavab 
axtara-axtara qarşıdakı elə də hündür olmayan təpəni aşıb geniş 
düzənliklə xeyli qabağa getdik. Birdən Bənövşə həyəcanla qışqı-
rıb dedi:

 – Ora baxın, ora baxın, dərənin üstündə tez-tez işıqlar ya-
nıb-sönür, məşəllər yellənir, yəqin ki, onlar bizi axtaran doğma-
larımızdı! 

 Bənövşə deyən səmtə baxanda orda fənər işıqları və alov-
lanan məşəllər gördük. Həmin an ürəyimiz yerinə düşdü, gözlə-
rimiz sevinc saçdı. Ayaqlarımıza güc verib qabağa qaçdıq. İlan-
dan, əqrəbdən qorxmağı yaddan çıxarıb necə gəldi yüyürürdük. 
Dərənin üstünə toplaşanlar gecənin bu vədəsində axtarışımıza 
çıxmış doğmalarımız idi. Bir az da onlara yaxınlaşanda bizi ça-
ğırdıqlarını eşitdik. Deməli, artıq xilas olmuşduq. Şükürlər ki, 
bu geniş çöllükdə, dərə-təpələrin ətəyində, zülmət bir gecədə 
qurd-quşa yem olmayıb sağ qalmışdıq. Sanki doğmalarımızı gör-
düyümüzdən qollarımıza, ayaqlarımıza güc gəlmişdi, sevincdən 
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yaşarmış gözlərimiz də xeyli işıqlanmışdı. Belə sevinc dolu an-
larda da Qismətlə yanaşı idim.

 Axtarışımıza çıxan yaxınlarımız Quru dərənin ən uca 
nöqtəsində – Küm qayasının yanında dayanmışdılar. Gecənin 
qaranlığında orada xeyli məşəl yanırdı. Hiss olunurdu ki, dərə-
nin üstünə adam çox yığılıb. Deyəsən, kənd camaatı bir-birinə 
dəymişdi, hamı bizim axtarışımıza çıxmışdı. Çaylaqdan keçəndə 
ayaqlarımızın altında qalan xırda-mırda daşlar kənara sıçrayır-
dı. Qaçmaq, uçmaq, doğmalarımıza bir az da tez qovuşmaq istə-
yirdik. Sevincdən ağlayır, göz yaşımızı saxlaya bilmirdik. Qəribə 
idi, nə qədər yorğun-arğın olsam da, bizi haraylayıb çağıranların 
içində atamın və qardaşımın səsini aydınca eşidirdim... 

 Zülmət gecənin təhlükəsindən keçib evə sağ-salamat qa-
yıtdıq. Dönüşümüzdən hamı sevinirdi. Elə bil dünyaya yenidən 
doğulmuşduq. Qismətin anası Pakizə xalanın sevinci yerə-göyə 
sığmırdı. Gücü çatsaydı, bəlkə də, oğlunu uşaq kimi qucağına alıb 
əzizləyərdi.

 Başımıza gələn bu hadisəni sonralar tez-tez xatırlayardıq. 
Növbəti illərdə də şomun yığmağa getdik, amma qorxumuzdan 
qaranlığa qalmadıq. O vahiməli gecədə çəkdiklərimiz bizə bir-
dəfəlik dərs olmuşdu. 

Gözəlliyinə vurulub ürəkdən sevdiyim Gülyazdan rədd 
cavabı alandan sonra gözüm Qismətdən iki yaş balaca bacısı 
Fərqanəyə düşmüşdü. Qonşumuz göyçək, sakit təbiətli bir qız 
idi. Gözəlliyi ilə görənləri heyran edirdi. Onu hər gün görüb səsi-
ni eşitməyəndə gözümə yuxu getmirdi. Qismətdən nə isə bir şey 
soruşmaq bəhanəsi ilə tez-tez onlara baş vururdum. Həm dərs-
lərimi öyrənir, həm də Fərqanəylə söhbət edirdim. Həyətə nə 
vaxt çıxırdımsa onlar tərəfə boylanır, uzaqdan da olsa Fərqanəy-
lə salamlaşırdım. Deyəsən, baxışlarımdan ürəyinə şübhə toxum-
ları səpilmiş, sevdiyimi hiss eləmişdi. Çünki son günlər üz-üzə 
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gələndə utandığından yanımdan gözlərimə baxa bilmir, salam 
verən kimi yanımdan tələsik ötüb keçərdi. Hərdən baxışlarımız 
tuş gələndə ürəyim əsirdi. Qismətdən utanıb çəkinməsəydim, 
yaz dığı şeirin üzünü təzədən köçürüb bacısına verərdim. Ürə-
yim Fərqanənin sevgisindən nə qədər alışıb-yansa da, o cür et-
mək istəmirdim. Fikirləşirdim ki, bu hərəkətim dostumun xət-
rinə dəyər, aramıza inciklik düşər, xəcalətdən qapılarını aça 
bil mərəm. Bəlkə də, heç belə olmazdı. Nə bilim vallah, nədənsə 
hə min  günlərdə qəlbimin ətrafını bu cür düşüncələr çəpərlə-
mişdi. 

Fərqanəni görmək üçün dərslərimi çöldə – bir vaxtlar se-
vinclə əkdiyim, sonralar boyunu sevə-sevə böyütdüyüm tut ağa-
cının kölgəsində oxuyurdum. Belə olanda bir gözüm kitabda, 
bir gözüm də onların həyətində qalırdı. Dərslərimi oxuya-oxuya 
ürəyimi ona açmağın yollarını da fikirləşirdim. Fərqanə böyü-
dükcə daha da gözəlləşirdi. Məndən əvvəl kiminsə ona eşq elan 
etməsini ağlıma gətirəndə içimə qısqanclıqla bərabər qorxu da 
dolurdu. Buna görə də vaxt itirmədən hansı yolla olursa olsun, 
sevgimi ona bildirməliydim. Xeyli götür-qoydan sonra ürəyim-
dən keçən xoş sözləri şeirsiz-filansız vərəqə yazıb qıza verməyi 
planlaşdırdım. Amma gözlənilməz dəhşətli bir hadisə işlərimi 
xeyli ləngitdi.

Bir gün sübh tezdən, hələ heç hava yaxşı işıqlanıb səhərin 
gözünü silib açmamış yuxudan Qismətgildən gələn ağlaşma sə-
sinə ayıldıq. Təlaş və həyəcan içində həyətə çıxanda gördük ki, 
Pakizə xala, Qismət, Fərqanə və balaca bacıları Zöhrə həyətlə-
rində səs-səsə verib ağlaşırlar. Nə baş verdiyini öyrənmək üçün 
onlara qaçdım. Elə gedirdim ki, sanki ayağım yerə dəymirdi. 
Fərqanənin gözləri ağlamaqdan qızarmış, daraq dəyməmiş saçı 
pırtlaşıb üz-gözünə dağılmışdı.
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Bizi görəndə Pakizə xala bir az da kövrəldi. Anam tələsik on-
dan soruşdu:

– Ay qız, Pakizə, nə olub, niyə ağlaşırsız?
Pakizə xala kövrək səslə dilləndi:
– Evimiz yıxılıf, ailəmiz başsız qalıf. Fazil axşam yatdığı yer-

dəcə keçinif.
Anam Fazil dayının öldüyünü eşidəndə təəccüblə soruşdu:
– Sən nə danışırsan, ay Pakizə? Axı o, heç xəstə də deyildi. 

Nə oldu ki, durduğu yerdə ona?
– Həə, bacı, düz deyirsən, Fazil heç yerindən şikayətlənmir-

di. Səhər gözümü açanda onu yatağında gördüm. Elə bildim ki, 
yatıf yuxuya qalıf. Ha çağırsam da, ondan səs çıxmadı. Hiss etdim 
ki, nəfəsi gedif-gəlmir. Əlimi çiyninə qoyanda gördüm ki, bədəni 
buz kimidi. İndən sonra biz onsuz necə yaşayacağıq? Yazıq bu 
dünyada heç fərli bir gün görmədi... 

Pakizə xala hönkür-hönkür ağlayır, qəhər onu danışmağa 
qoymurdu. Uşaqları da analarına qoşulmuşdular. Kövrəldiyin-
dən anamın da dili söz tutmurdu ki, Pakizə xalaya düzəməlli təs-
kinlik versin. Biz də heç nə danışmadan ağlayırdıq. Sonra səs-kü-
yə o biri qonşular da tökülüşüb gəldilər. 

Bəd xəbərin ayağı yüyrək olur. Fazil dayının rəhmətə getdi-
yini eşidən kənd camaatı az vaxt ərzində onların həyətinə top-
laşdı. Elə bil Qismətin dili tutulmuşdu, danışa bilmir, yalnız sa-
kit-sakit göz yaşları axıdırdı. Arvadların ağlaşma səsi məhəlləni 
başına götürmüşdü. Gün çıxar-çıxmaz bir neçə kişi qəbir qazmaq 
üçün qəbiristanlığa – Gen dərənin ətəyinə getdi. Günortadan 
xeyli keçmiş Fazil dayını dəfn etdilər. 

Atasının ölümündən sonra yavaş-yavaş qohumların ayağı 
onlardan kəsildi. Fazil dayının qırxı çıxandan sonra isə yaxınla-
rından heç kim Qismətgilə gəlmədi. Hərənin başı öz işinə qarışdı.

Çox qəribə idi, heç bilmirdim ki, bu fikir ağlıma haradan 
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gəlib. Nədənsə mən Fazil dayının yoxluğuna, ölümünə inanmır-
dım. Yəqin ki, bu, ilk dəfə yaxından tanıdığım bir adamın belə 
qəfil dünyadan köçdüyünü gördüyümdən idi. Bəlkə də elə ona 
görə bu ölüm deyilən şey mənə çox təəccüblü gəlirdi. Onun nə 
olduğunu hələ də dərk edə bilmirdim. Axı necə ola bilərdi ki, 
səhərdən axşamacan sağ-salamat ayaq üstə gəzən, işləyən, de-
yib-gülən adam gecənin bir aləmində yatdığı yerdə ölüb həyatla 
vidalaşsın?! Doğmalarından ayrılıb birdəfəlik o dünyaya getsin. 
Bunları düşündükcə elə zənn edirdim ki, Fazil dayı sağdır. Ha-
rasa uzaq bir səfərə çıxıb, günlərin birində evlərinə dönəcək. 
Ona görə də səhərlər həyətə çıxanda gözlərim onların qapısında 
həm Fərqanəni, həm də Fazil dayını axtarırdı. Atasının ölümünə 
görə sevdiyim qız başına qara yaylıq bağlamışdı. Daha əvvəlki 
günlərdəki kimi üzünü çevirib mən tərəfə baxmırdı. Hiss olu-
nurdu ki, ürəyinə çökmüş kədər onu üzüb əldən salır. Ağlamaq-
dan Fərqanənin gözlərinin yaşı da qurumuşdu. Atasının ölümü 
Qismətin də qəddini əymişdi. Gözləmədiyi bir vaxtda çiyinlərinə 
ağır yük düşmüşdü. İndi evdə ata yerində dostum qalmışdı. Bu 
gündən sonra Qismət yetimliyini, köməksizliyini hər addımda 
hiss edəcəkdi... 

Başı yasa qarışdığından qonşum bir müddət məktəbə gəl-
mədi. O, sinifdə olmayanda vaxt yaman darıxdırıcı keçirdi. Dos-
tumun atasının rəhmətə getməsinə şagird yoldaşları da, müəl-
limlər də yaman pis olmuşdular. Ağlamaqdan Qismətin gözləri 
qızarmış, çığırmaqdan səsi batmışdı. Qonşumun əvvəlki gülüm-
sər üzündə kədər dumanı sürünür, qəm buludu dolaşırdı. Elə bil 
dostum təlatümə gəlmiş, dalğaları şahə qalxmış dənizin ortasına 
düşüb xilas olmaq üçün çabalaya-çabalaya qalmışdı. Qismət nə 
qədər çalışsa da dalğaları yarıb sahilə çıxa bilmirdi.

Bir vaxtlar atasının gördüyü mal, qoyun nobatına getmək, 
pambıq yığmaq, bağ-bağatı suvarmaq, ot biçmək və s. işləri Qis-
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mət eliyir, dərslərini oxuyur, sonra da yazıb-yaradırdı. Vaxtım 
olanda dostumu tək buraxmır, ağır işlərində yanında olurdum.

Günlər arxada qaldıqca Qismətin də, bacılarının da qaşqa-
bağı düzəlirdi. Anası da, Fərqanə də, Zöhrə də bir neçə gün idi 
qara yaylıqlarını açmışdılar. Yavaş-yavaş hər şey əvvəlki axarı-
na düşürdü. Yenə də axşamlar dostumgilə gedib dərslərimizi bir 
yerdə oxuyurduq. Son vaxtlar Qismətin, Fərqanənin hesabına 
mən də əla qiymət alanların sırasına qoşulmuşdum. Buna görə 
də, hərdən adımı yaxşılığa çəkirdilər. 

Zirək və zəhmətkeş olduğundan Qismət bütün işlərini vax-
tında görüb çatdırırdı. Maşallah, heç nədən, heç kimdən geri 
qalmırdı. Biçənəklərinin otunu biçəndə mən də ona kömək 
edərdim. Həmin günlərdə Fərqanə bizə həm yemək, həm də çay 
gətirərdi. Bir yerdə oturub çörək yeyər, çay içə-içə şirin söhbət 
edərdik. Kim bilir, bəlkə də o çağlarda ömrümüzün ən xoş gün-
lərin yaşayırdıq.

Qonşum qoyun nobatına gedəndə özü ilə bir neçə kitab gö-
türərdi. Elə bil, nobata yox, istirahətə gedərdi. Dərs kitabları ilə 
yanaşı, Qismət bədii əsərlər də oxuyardı. İlham pərisi ürəyinin 
qapısını döyəndə isə şeirlər, hekayələr yazardı. Gecə nə vaxt 
baxırdın otağının pəncərəsindən çölə işıq süzülürdü. Dostumun 
nə vaxt yatıb nə vaxt oyandığı bilinmirdi.

Səhər hamıdan tez yerindən qalxıb inəklərini naxıra qoşar, 
qoyun-quzunu nobata ötürər, sonra da hazırlaşıb dərsə gedərdi. 
Evdəkilər oyananacan artıq o bəzi işlərini görüb qurtarardı. Mən 
isə dərslərimi güclə çatdırardım. Bizdə bu işləri valideynlərim 
görərdi. Onlar deyirdilər ki, təki sən dərslərini oxu, ali məktə-
bə gir. Mən də Qismətin qoçaqlığına qibtə edib heç olmasa yaxşı 
oxumağa çalışır, ciddi-cəhdlə imtahanlara hazırlaşırdım. 

Şeirlərini dəftərə yazan Qismət hərdən onları vərəqləyib 
düzəlişlər də edirdi. Hiss olunurdu ki, dostum yazıb-oxumaq-
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dan doymur. Bir dəfə qonşum yenicə yazdığı hekayəsini mək-
tuba qoyub Bakıya – «Ulduz» jurnalına göndərdi. Üstündən iki 
ay keçəndən sonra bir gün Kamil müəllim sinfə gələndə əlində 
«Ulduz» jurnalı gördük. Dərsə başlamazdan əvvəl dostumu löv-
hənin qarşısına çağırıb dedi:

– Qismət, səni təbrik edirəm, “Ulduz”da hekayən çıxıb. Oxu-
dum, çox xoşum gəldi. Əsərin dili sadə və axıcı olduğundan, oxu-
cunu özünə çəkir. Hekayənin sujet xəttini maraqlı bir mövzu 
üzərində qurmusan. Gənc yaşından belə dəyərli hekayələr ya-
zırsansa, istedadın gələcəkdə bir az da parlayacaq. İnşallah, sən 
qarşıdakı illərdə maraqlı əsərlər yazacaq, adlı-sanlı yazıçı ola-
caqsan. 

Sevinci yerə-göyə sığmayan Qismət dedi:
– Kamil müəllim, xoş sözlərə görə sağ olun. Məni tərif-

ləyə-tərifləyə lap göylərə qaldırdınız. Harada, hansı işdə olsam 
həmişə özümü sizin şagirdiniz hiss edəcəm. Çünki siz həmişə 
bizə düzgün yol göstərirsiniz. 

Kamil müəllim xoşagəlimli səsi olan Yaşarı ayağa qaldırıb 
jurnalı ona verərək hekayəni oxumağı xahiş elədi. Bir an için-
də onun gur, ürəyə yatımlı səsi sinif otağını doldurdu. Ortalığa 
dərin sükut çökdü. Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar. Uşaqlar 
səslərini, pıçıltılarını içlərində boğub Yaşarı dinlədilər. Əsər 
təsirli idi. Çox da uzun olmayan hekayədən hamının xoşu gəl-
di. Qismət hər gün gördüyümüz, qoynunda gəzib dolandığımız, 
qoyun-quzu otardığımız başı qarlı dağları, gen dərələri olduqca 
gözəl təsvir eləmişdi. Hekayəyə qulaq asdıqca elə bil dağlarımı-
zı, dərələrimizi yenicə görürdük. Hamı dostumun bacarığına, is-
tedadına heyran qalmışdı. Həmin gün ədəbiyyat dərsi Qismətin 
hekayəsinin müzakirəsinə həsr olundu. Sinif yoldaşlarımız əsər 
barədə fikirlərini söylədilər. Mən də əsərin qəlbimdə xoş duyğu-
lar oyatdığından söz açaraq: “Bəlkə də, heç vaxt bu gözəlliklərə 
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belə dəyər verməyəcəkdim. Qismət sağ olsun ki, bizə ətrafımız-
dakı hər şeyi sevməyi və onlardan zövq almağı öyrətdi”, – dedim.

Qismət əsərlərini yazdığı qalın dəftərlərdən birini lap çox 
əzizləyirdi. Tez-tez onu vərəqləyib səhifələrində qeydlər apa-
rırdı. Dəftərin üstünə də iri hərflərlə «Böyük roman» yazmışdı. 
Bir dəfə dedi ki, inşallah, buna kəndimizin keçmişindən, arxada 
qalmış uşaqlıq çağlarımızdan, həyat yollarımızdan bəhs edən 
roman yazacam. Düzdür, bu iş bir az çətindir. Çünki elə yazmaq 
lazımdır ki, hadisələrin istiliyi, illərin ardıcıllığı, fikrin harmoni-
yası pozulmasın. Hələlik əsərin süjet xəttini cızır, bəzi hissələ-
rində qısa qeydlər aparıram. İnşallah, işə başlayanda mövzunu 
genişləndirib hadisələri təfsilatı ilə yazacam. Nəşr edəndən son-
ra hər evə bir kitab verəcəm. Bax, görərsən, vaxt gələcək ki, bu 
ağ səhifələrə qəlbimizin ən qiymətli sərvəti olan xatirələrimiz 
yazılacaq. Atam rəhmətə getməsəydi, yəqin ki, roman üzərində 
çalışmağa daha çox vaxt ayırardım. Özün də şahidsən ki, indi şi-
rin yuxuya da həsrətəm. Amma neynəmək olar, bəzən həyat bizə 
qarşı amansızlıq edir. Belə məqamlarda isə bizim heç nəyi dəyiş-
məyə, yaxud geri qaytarmağa gücümüz çatmır. Gücümüz yalnız 
üzləşdiyimiz ağrılara dözməyə bəs edir. 

Dostum məktəbə gəlməyəndə hamı bilirdi ki, nobata gedib. 
Müəllimlər xətrini istədiklərindən dərsə gəlmədiyini jurnala 
qeyd etməzdilər. Hər axşam Qismətgilə gedər, onun otağına çə-
kilib dərslərimizi hazırlayırdıq. Hərdən də qonşum təzə yazdı-
ğı şeirlərini mənə oxuyardı. Arada Fərqanə də bizə çay süzərdi. 
Vaxtım nə qədər xoş keçsə də ürəyimi qıza aça bilmədiyimdən 
yaman nigaran qalmışdım.

Bir gün necə oldusa bəxtim üzümə güldü. Təsadüfən iş elə 
alındı ki, məktəbə birlikdə gedəsi olduq. Yaxşı ki, yolda heç kim-
lə rastlaşmadıq. Özümü ələ alıb məktubsuz-filansız ürəyimdəki 
sevgini dilə gətirdim. Fərqanə axıra qədər mənə qulaq assa da, 
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ağzını açıb bir kəlmə söz demədi. Sakitcə başını qaldırıb mənalı 
baxışlarla üzümə baxdı, yanaqları qızarsa da çöhrəsində təbəs-
süm oynadığını hiss etdim. Mən bu anlarda onun qara gözlərin-
də sevgimə cavab axtarırdım. Böyüklərdən eşitmişdim ki, sus-
maq razılıq əlamətidi. Lakin bilmirdim ki, bu sevgi məsələsində 
də belədir, yoxsa yox? Məktəbə çatanda hərə öz sinfinə üz tutdu. 
Dərsdə götür-qoy edib fikirləşirdim ki, əgər xətrimə dəyən bir 
söz demədisə, əsəbiləşib özündən çıxmadısa, deməli, qız sev-
gimə müsbət cavab verəcək.

Fərqanəyə ürəyimi açandan sonra elə bil çiynimdən ağır 
yük götürüldü. Amma utandığımdan bir-iki gün onlara getmə-
dim. Nədənsə mənə elə gəlirdi ki, evdəkilər qıza olan sevgimi 
gözlərimdən oxuyacaqlar. Şükür ki, elə olmadı. 

Nə yaxşı ki, bir axşam Qismət özü qapımızı döydü. Süfrə 
arxasında əyləşdik, anam bizə çay süzdü. Dostum onlara niyə 
gəlmədiyimin səbəbini soruşanda müxtəlif bəhanələr uydur-
dum. Qismətin gəlişindən arxayın oldum ki, o, Fərqanəyə olan 
sevgim barədə heç kim, heç nə bilmir. Buna görə də ertəsi gün 
qaranlıq düşən kimi kitablarımı da götürüb onlara qaçdım. İm-
kan yarandıqca hərdən Fərqanənin gözəl çöhrəsinə də baxırdım. 
Hiss edirdim ki, o da mənə göz qoyur. Bu anlarda ürəyimdəki 
məhəbbət bulağı qaynadıqca-qaynayırdı.

…Buraxılış imtahanları yaxınlaşdıqca həyəcanım artırdı. 
Qonşumdan fərqli olaraq mənim meylim texniki fənlərə idi. Qis-
mət isə filoloq olmaq istəyirdi. Demək olar ki, bütün kənd cama-
atı onun savadından danışırdı. Deyirdilər ki, dostum arzusunda 
olduğu ali məktəbin qapısını asanlıqla açacaq. Oğlunun adının 
dillərə düşməsindən narahat olan Pakizə xala tez-tez evdə üzər-
lik yandırıb həm Qismətin, həm də mənim başımın üstündə do-
landıra-dolandıra: «Balalarımda nəzəri olanların gözü çıxsın. Al-
lah sizi bədnəzərdən qorusun», – deyirdi. 
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Deyəsən, son vaxtlar günlərin hərəkət sürəti artmışdı, san-
ki həftələr tez ötüb keçirdi. Dünya fırlandıqca zaman günləri 
arxada qoyaraq irəli qaçırdı. Dərs ili sona yaxınlaşdıqca kövrəlir, 
doğma məktəbimizdən ayrılmaq istəmirdik. Yaxın vaxtlarda hə-
yatımızın ən qaynar çağlarını keçirdiyimiz bu məkana “əlvida” 
deyəcəkdik. Yel qanadlı illər bizi qolları üstünə alıb yorulmaq 
bilmədən gələcəyə aparırdı. Vaxtın cilovunu çəkib dayandırmaq 
mümkün deyildi. Bəzən heç biz bunu istəmirdik də. Hələ əksinə, 
ürəyimizdən keçirdi ki, zaman güclü küləklər kimi tez ötüşüb 
bizi toz dənələri kimi sabahlara sovursun. Tezliklə şəhərə yol-
lanıb ali məktəbə qəbul olaq, ürəyimizdəki arzularımız gözəl-
gözəl çiçəklər açsın. Özümü Fərqanəyə göstərmək və sevdirmək 
üçün kitabı əlimdən yerə qoymurdum. Çalışırdım ki, hansı yolla 
olursa olsun onun xoşuna gəlim, məhəbbətini qazanım. Ürəyimi 
açan gündən xeyli müddət keçsə də, Fərqanəylə təklikdə danışa 
bilmədiyimdən nigaran-nigaran ondan sevgimə cavab gözləyir-
dim. 

…«Son zəng» mərasimində çıxış edən dostum müəllimlərin 
ünvanına xoş sözlər söylədi. Bizə elm, bilik öyrətdiklərinə görə 
onlara minnətdarlıq etdi. Şeirlərindən də bir neçəsini oxudu. 

Orta məktəblə vidalaşıb instituta qəbul olmaq ümidi ilə il-
lərdən bəri həsrətində olduğumuz Bakıya üz tutduq. Həm rahat, 
həm də əlverişli olduğuna görə şəhərə qatarla getməyi qərara 
aldıq. Qismətlə eyni gündə yola çıxdıq. Mən imtahan verdiyim 
günlərdə Bayılda – əmimgildə qalacaqdım. Dostum isə Xırdalan-
da yaşayan xalasıgilə gedəcəkdi. Qatara birinci dəfə mindiyimə 
görə bir az həyəcanlıydım. İlk dəfə sərnişini olacağım qatar kən-
dimizdən çox da uzaqda olmayan Həkəri stansiyasından keçir-
di. Ona görə də tələsmək lazım deyildi. Şam yeməyindən sonra 
Səfər dayımın maşınına minib yola çıxdıq.

Stansiyada sıxlıq idi, adamlar çox gözə dəyirdi. Səs-küydən 
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ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Qatar gözləyənlərə fikir verəndə 
gördüm ki, əksəriyyəti bizim kimi ali məktəbə qəbul olmaq üçün 
Bakıya gedənlərdi. Stansiyadakı elektrik lampaları zəif yandı-
ğından ətrafı güclə işıqlandırırdı. Hamı səbirsizliklə qatarın gəli-
şini gözləyirdi. Tez-tez relslərə baxıb sağa-sola boylanırdım. Dü-
şünürdüm ki, görəsən, bu dəmir qolların üstündə Bakıya gedib 
çıxa biləcəyikmi? Qorxurdum ki, birdən vaqonlar yolda xətdən 
çıxıb aşar, şəhərə sağ-salamat çata bilmərik. Ağlımdan keçənləri 
Qismətə deyəndə o gülümsünərək: “Narahat olma, neçə illərdir 
qatarlar bu relslərin üstündə sağdan-sola, soldan da sağa şütü-
yüb ölkələri, şəhərləri gəzir, dünyanı dolaşır. İnşallah, yəqin bizi 
də sağ-salamat Bakıya çatdıracaq”, – dedi.

Az keçmiş dəmiryolçu forması geyinmiş kök, bəstəboy bir 
kişi öskürə-öskürə adamların arasından keçib, əlində tutduğu 
zınqırovu silkələyə-silkələyə platformaya tərəf addımladı. Əvvəl-
cə nə baş verdiyini anlamadım. Sonra Səfər dayım çaşqınlığımı 
görüb dedi ki, bala, qatar stansiyaya yaxınlaşır, çamadanlarınızı 
əlinizə götürüb vaqona minməyə hazırlaşın. Dayımdan qatarın 
hansı səmtdən gələcəyini soruşanda başı ilə yuxarı tərəfə işarə 
elədi. Biletimiz ikinci vaqona idi. Qatara rahat minmək üçün bir 
az irəli getməliydik. Çamadanlarımız ağır olduğundan, addımla-
rımızı asta-asta atırdıq. 

Çox keçmədi ki, stansiyaya gur işıq düşdü. Elə bil işıq düz 
üstümüzə gəlirdi. Sürətlə stansiyaya girən qatar bərkdən fit 
verdi. Onun güclü səsi göy gurultusu kimi bir an içində ətra-
fı silkələdi. Qatar stansiyaya daxil olanda ayağımızın altındakı 
torpağın titrədiyini hiss etdim. Bayaq əlində zınqırov yellədən 
bəstəboy, çatmaqaş kişi indi ucadan camaata səslənərək relslər-
dən kənara çəkilməyi xahiş edirdi. Səs-küylə stansiyaya girən 
qatar yavaş-yavaş sürətini azaltdı. «Tak-tuk, tak-tuk» səsləri 
yaxınlıqdakı evlərdə, hasarlarda əks-səda verdi. Relsə sürtünən 
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təkərlərdən ətrafa qığılcım sıçradı, sonra qıcırtı səsi gəldi. Bu, 
xoşagəlməz səsdən ətim ürpəşdi, tüklərim biz-biz oldu. İki-üç 
dəqiqədən sonra bütün səslər kəsildi. Nədənsə, ilk baxışda qa-
tar mənə yaman vahiməli, zəhmli göründü, amma sonra tez də 
adiləşib doğmalaşdı. Vaqonların yanından keçəndə ayağımı bir 
az sürüyüb dabanlarımı qaldırdım ki, ötəri də olsa, pəncərələr-
dən içəri boylanım. Bu vaxt dayımın zəhmli səsini eşitdim:

– Ay bala, niyə ləngiyib gözunü döyürsən, bir az zirək ol, irə-
li gəl. Qatar burada çox dayanmır ha, tez tərpənin, birdən minə 
bilməzsız. 

Tərs kimi bizim vaqona minənlər çox idi. Ona görə də irə-
li keçməyə tələsdik. Axır ki, dəmir pilləkənlərlə yuxarı qalxmaq 
növbəsi bizə də çatdı. Səfər dayım düz deyirmiş. Çünki biz yeri-
mizdə oturar-oturmaz qatar fit verib asta-asta yerindən tərpən-
di. Təkərlər taqqıltı salıb yavaş-yavaş hərəkətə gələrək vaqon-
ları irəli dartdı. Həkəri çayının üstündəki körpüdən keçəndə 
kəndimizə tərəf boylandım. Uzaqdan evlərin sayrışan işıqları 
sanki Qismətlə mənə əl edirdi. 

…Bələdçi səhər-səhər bizi yuxudan oyadanda qatar Bilə-
cəriyə çathaçatdaydı. Qismətin yükü ağır idi. Xalasıgilə xeyli 
pay-pürüş aparırdı. Dostumu ağır çamandanlarla tanımadığı 
şəhərdə tək buraxa bilməzdim. 

Yükümüzün çox olduğunu görən taksi sürücüləri ley kimi 
bir anda başımızın üstünü alıb şəhərin harasına gedəcəyimizi 
soruşdu. Qismətin xalasıgilin ünvanını onlara göstərəndə sürü-
cülərdən yaşlı birisi tələsik: “Mən o tərəfləri yaxşı tanıyıram”, 
– dedi. Vaxt itirmədən çamadan və bağlamaları onun maşınının 
yük yerinə yığdıq. Sürücü mühərriki işə saldı, iki-üç dəqiqədən 
sonra stansiyadan şoseyə çıxdıq. Ətrafa diqqətlə göz qoyurdum 
ki, getdiyimiz yerlər, yollar yadımda qalsın. Çünki imtahandan 
sonra dostumla görüşüb, bir-birimizdən xəbər tutmalıydıq. Qis-
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mətin xalasıgil magistrala yaxın yaşayırdılar. Bizi gülərüz qarşı-
lamarından hiss olunurdu ki, gəlişimizə narazı deyillər. 

Səhər çörəyini yeyəndən sonra dostumla sağollaşıb yola 
düzəldim. Əvvəllər bir neçə dəfə atamla Bakıda olmuşdum. Onda 
şəhərə qatarla yox, avtobusla gəlmişdik. Ona görə də Qismətə 
baxanda şəhəri az-maz tanıyırdım. Mənim üçün çətini “Azneft” 
meydanına çatmaq idi. Televiziyanın hündür qülləsi görünən-
dən sonra hansı səmtə getməyin lazım olduğunu əmim uşaqları 
mənə yerli-yataqlı başa salmışdılar. Xırdalandan çıxandan saat 
yarım sonra artıq metronun «Bakı soveti» stansiyasının qarşı-
sındaydım. Oradan geniş pilləkənləri olan parkın içi ilə gəzə-
gəzə aşağıya – “Azneft”ə tərəf düşdüm. Kəndin təsərrüfat işlə-
rindən uzaq olan şəhər adamları burada ağacların kölgəsində 
oturub sərinləyə-sərinləyə arın-arxayın laqqırtı vurub vaxtlarını 
boş-boşuna öldürürdülər. İndi kəndimizdə işlərin qızğın çağla-
rıydı. Camaat bilmirdi ki, istinin əlindən başını hara soxsun. Ya-
zıqlar iş-gücdən vaxt tapıb ağacların kölgəsində bir hovur otura 
da bilmirdilər. Kövşəndəki ağır işlər onların rahatlığını əllərin-
dən alıb həyatlarını cəhənnəmə döndərirdi. Gün başlarına döyə-
döyə sahədə əlləşirdilər. Pambığı becərmək üçün kətmən vurur, 
seyrəltmə işləri aparır, alaq edib ot biçir, arx qazıb su gətirir-
dilər. Bu ağır işləri gördükcə tər onların dabanlarınacan axırdı. 
Bir yandan da briqadirlər camaatı dincəlməyə qoymurdular. Ən 
isti havalarda belə onlar arvad-uşağı sahələrə töküb işləməyə 
məcbur edirdilər. Hamı özünü unudub, yalnız pambıq planını 
doldurmaq barədə fikirləşirdi. İnsanların qayğısına qalmaqsa 
kimsənin yadına düşmürdü. Şəhər sakinləri isə burada kef içində 
yaşayırdılar. Deyəsən, bunların heç iş-gücləri yox idi. Ürəyimdə 
onlara bəxtəvərlik verə-verə sakitcə yanlarından ötüb keçdim. 

“Azneft”ə çatana qədər gözüm teleqülləni axtardı. Onu 
görəndə ürəyim yerinə düşdü. Dayanacaqda xeyli gözləyəndən 
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sonra özümü Bayıl tərəfə gedən avtobusun salonuna güclə sal-
dım. Yaman basabas idi, içəridə adam əlindən tərpənmək olmur-
du. Marşrutdan düşəndən sonra piyada xeyli yol getdim. Əmim 
özü işdə olsa da arvadı, uşaqları evdəydi. Görüşüb hal-əhval tu-
tandan sonra anamın göndərdiyi payı mətbəxdəki stolun üstünə 
qoydum. Çay içib, bir hovur dincimi alar-almaz sənədlərimi Poli-
texnik İnstitutuna vermək üçün şəhərə çıxdım.

...Qəbul şöbəsinin qarşısında adam çox gözə dəyirdi. Növbə 
tutub gözləməkdən başqa yolum yox idi. Çox çək-çevir etmədən 
sənədlərimi götürdülər. Şükür ki, heç bir problemim olmadı. İm-
tahan verəcəyim günləri də dəqiqləşdirəndən sonra burada lən-
giməyib geri döndüm. 

Ertəsi gün Qismətdən xəbər tutmaq üçün Xırdalana yollan-
dım. Dostum məni görəndə sevindiyindən bilmədi neyləsin. Sən 
demə, gəlişimi bu tezlikdə gözləmirmiş. Qismətin xalası Gülarə 
arvadı kəndə gələndə bir neçə dəfə görmüşdüm. Yaman şirindil 
qadın idi. Həyat yoldaşı Əli dayı da mehribanlıqda ondan geri 
qalmırdı. Ailə qursalar da on il övladları olmamışdı. Sonra Tanrı 
onlara bir oğul payı vermişdi. Adını Rövşən qoymuşdular. Hiss 
edirdim ki, onlar Qismətə də öz övladları kimi yanaşırlar. Bir gü-
nün içində ona təzə paltar da almışdılar. Gülarə xala lap çox istə-
yirdi ki, Qismət ali məktəbə qəbul olsun. Elə hey deyirdi ki, yazıq 
yetim uşaqdı, bir yerə girsə, bəlkə gələcəkdə əli çörəyə çatar. 
Bacım Pakizə də sevinər, ürəyi açılar, Allahın xoş gününü görər. 

Qismət də sənədlərini ali məktəbə vermişdi. İmtahan günlə-
rimiz eyni vaxtda düşmürdü. Qonşum imtahana məndən bir gün 
sonra gedəcəkdi...

 Dostum şəhəri tanımadığından mən onlara gedib-gəlirdim. 
Hələlik işlərimiz öz axarı ilə gedirdi. Qismət üç imtahandan beş 
almışdı. Növbəti imtahan xarici dildən idi. Ondan da asanlıqla 
keçəcəyinə ümid edirdi. Mən də imtahanların ikisindən dörd, 
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birindən üç almışdım. Əgər sonuncudan da dörd ala bilsəydim, 
arzuma çatacaqdım. Buna görə də axırıncı imtahana çox ciddi 
hazırlaşırdım. Tez-tez xəyala dalıb ali məktəbə qəbul olandan 
sonra kəndə necə, hansı təəssüratlarla qayıdacağımı, Fərqanə 
ilə necə görüşəcəyimi gözlərim önünə gətirirdim. 

Axırıncı imtahanın da vaxtı gəlib çatdı. Heç əvvəlki günlər-
də bu qədər həyəcan keçirməmişdim. İlk baxışdan müəllimlər 
də zəhmli adamlara oxşamırdılar. Bileti çəkib suallara gözucu 
baxanda sevindim. Deyəsən, bəxtim gətirmişdi, sualların cavab-
larını bilirdim. Ümid edirdim ki, kəndə xəyalımdan keçirdiyim 
kimi qayıdacam. Əgər müəllimlər qəsdən dolaşdırıcı suallar ver-
məsəydilər, bəlkə beş də ala bilərdim. Xeyli sorğu-sualdan sonra 
mənə dörd verdilər. Buna qane olub mübahisə eləmədim. Çünki 
dörd də mənim üçün pis göstərici deyildi, qəbul olunmaq şansı-
mı itirməmişdim. Bir yerdə imtahan verdiyim uşaqlardan öyrən-
mişdim ki, çoxu əvvəlkilərdən üç alıb.

Yaxşı qiymət aldığıma görə küçəyə sevincək çıxdım. Uğur-
larıma əmimgil də sevindilər. Axşam yatıb yaxşıca dincəldim. 
Ertəsi gün Qismətdən xəbər tutmaq üçün Xırdalana yollandım. 
Dostuma imtahandan dörd aldığımı, qəbul ola biləcəyimi xəbər 
verməyə tələsirdim. Yolboyu fikirləşdim ki, yəqin Qismət də 
imtahandan əla qiymət alıb, indi onun da ovqatı yaxşıdır. İna-
nırdım ki, ikimiz də tələbə adını qazandığımıza görə kəndə şad 
xəbərlə qayıdacağıq. Düşünürdüm ki, bəlkə də ali məktəbə qəbul 
olunmağıma valideynlərimdən, qardaş-bacımdan çox Fərqanə 
sevinəcək. Qəlbimə sığal, tumar çəkən belə gözəl fikirlərlə Gü-
larə xalagilə gəlib çatdım. 

Hər dəfə gələndə açıq gördüyüm qapı indi bağlıydı. Bir-iki 
dəfə döysəm də açan olmadı. İçəridən səs-səmir gəlmirdi. Fikir-
ləşdim ki, bəlkə Qismət imtahandan yorğun çıxdığına görə yatıb. 
«Bəs onda ev sahibləri haradadır?» – deyə öz-özümə sual ver-
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dim. Sualıma cavab tapmadığıma görə qapını bir az möhkəmdən 
döydüm. Yenə də sükut, yenə də səssizlik. Deyəsən, evdə heç 
kim yox idi. “Axı, bunlar harada ola bilər?” – deyə düşündüm. Əli 
dayı da heç yerdə işləmədiyindən, həmişə evdə olurdu. Çox vaxt 
da qapıya elə o gəlirdi. Bəs indi nə olub, niyə ondan səs-səmir 
çıxmır? Qismət bu gün imtahan vermişdi, mütləq evdə olmalıy-
dı. Şəhəri də yaxşı tanımırdı ki, deyim gəzməyə çıxıb. Bəs onda 
dostum harada olardı? Bəlkə imtahandan aşağı qiymət aldığına 
görə, hirslənib məni gözləmədən avtobusa minib kəndə qayıdıb. 
Bəlkələr, gümanlar bir anın içində ağlıma saysız-hesabsız fikir-
lər doldururdu. Evdə heç kimin olmadığını yüz yerə yozsam da, 
düşüncələrimi ehtimallardan birinin üstündə qətiləşdirə bilmir-
dim. Xeyli müddət qulağım səsdə, gözlərim yolda qaldı. İntizarla, 
ümidlə kiminsə evə gələcəyini gözlədim. Qapının ağzında ayaq 
üstə dayanmaqdan yorulub əldən düşdüm. Bu vaxta qədər nə 
Qismət, nə də Əli dayıgilin ailəsindən kimsə gəlib çıxmadı. Qon-
şulardan da onları soruşmağa utandım. Bir an belə ləngimədən 
saatın əqrəbləri bələdçi kimi vaxtı ardınca salıb irəli aparırdı. Ya-
vaş-yavaş şər qarışır, qaranlıq düşürdü. Gec qayıtsaydım, əmim-
gil də məndən nigaran qalacaqdılar. Kor-peşiman geri döndüm. 
Fikrimi qarışdırdığımdan gecəni də çox narahat yatdım. 

Səhər ertədən bir tikə çörək yeyər-yeməz evdən çıxdım. 
Axşamdan rahatlığım pozulduğundan gecə qəribə yuxular gör-
müşdüm. Xırdalana qayğılı və narahat düşüncələr içində çat-
dım. Qapını döyən kimi açdılar, astaca içəri keçib salam verdim. 
Dostumdan başqa hamı evdəydi. Üz-gözlərindən hiss etdim ki, 
qanları qaradır, qaşqabaqları yer süpürür. Onları bu vəziyyətdə 
görəndə dalağım sancdı, ürəyimə qorxudan yoğrulmuş şübhələr 
doldu. Asta səslə salam verib Qisməti soruşdum. Əvvəlcə heç 
kim dillənmədi. Araya üzücü, öldürücü lal sükut çökmüşdü. Han-
dan-hana Gülarə xala kövrək səslə dilləndi:
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– Ay bala, oturduğumuz yerdə başımıza iş gəlif. Dünən 
səhər-səhər uşaq imtahana gedəndə mindiyi avtovus yolda aşıf. 
Xalası ölmüşün imtahana getməməyi cəhənnəm, ölümdən güclə 
qurtarıf. Əvvəl vəziyyəti yaxşı deyildi, şükür, indi babatdı, yönü 
bəridi. Bütün gecəni xəstəxanada keçirmişik, evə də lap elə in-
dilərdə qayıtmışıq. 

Eşitdiyim xəbərdən dünya başıma fırlandı, gözüm qaranlıq-
ladı. Aman Allah, xalası dostum haqqında nələr danışır, nələr de-
yir. Eşitdiklərimə inanmaq istəmirdim. Ona görə də tələm-tələ-
sik həyəcan dolu səslə Gülarə xaladan soruşdum:

– Siz nə danışırsınız, ay Gülarə xala, necə yəni, Qismət imta-
hana gedə bilməyib? Məgər o, universitetə qəbul olmayıb? Axı 
bu necə ola bilər, hadisə nə cür baş verib?

– Hə, bala, heç nədəncə yetimin başına iş gəldi. Nə imtahana 
getdi, nə də ali məktəbə qəbul oldu. 

Daha heç kimə sual verməyib Rövşənlə birlikdə Qismətin 
yatdığı xəstəxanaya yollandıq. Təxminən bir saatdan sonra onun 
yanındaydıq. Dostum arxası üstə çarpayıda uzanmışdı. Yanında 
dayanmış tibb bacısı qoluna sistem qoşurdu. Onun gözləri yu-
mulu idi. Qismətin üz-gözünün sarıqlı olduğunu görəndə qəhər 
məni boğdu, göz yaşlarımı saxlaya bilməyib hönkürdüm. Səsimə 
dostum göz qapaqlarını astaca araladı. Məni görən kimi kövrəldi. 
Əyilib üzündən öpdüm. Qismət əlimi sıxıb narahatlıqla soruşdu:

– İmtahanın necə keçdi?
– Dörd almışam, – dedim.
Yavaşca dilləndi:
– Afərin! İnşallah, qəbul olacaqsan. 
– Ay Qismət, imtahan cəhənnəm olsun o yana. De görüm, 

vəziyyətin necədir, özünü necə hiss edirsən? Necə oldu ki, imta-
hana gedə bilmədin, hadisə necə baş verdi,? 

– Eh, qardaş, mənimki gətirmədi. Düzdür, sağ qaldığıma 
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görə, naşükür deyiləm, Allaha duaçıyam. Bir tikəm ovsanata 
düşdü, mən qəzada ölə də bilərdim. Dağa-daşa düşüb, özünü 
oda-közə vurmaqla deyil ha, qismət nədirsə, o da qarşına çıxır. 
Hər şey bir göz qırpımında baş verdi. Əvvəlki günlərdə olduğu 
kimi imtahana vaxtında çatmaq üçün səhər ertədən evdən çıx-
dım. Marşrutun da tez gəlməyi lap yerinə düşdü. Dayanacaqdan 
tərpənən avtobus az vaxt ərzində qəsəbədən Bakı-Sumqayıt yo-
luna döndü. Səhər-səhər olduğundan yollarda bir az seyrəklik 
idi. Marşrutun sürətlə getməyinə sevinirdim ki, imtahana gecik-
məyəcəm. Getdiyimiz yerdə gözlənilmədən avtobus yoldan çıxıb 
beton dirəyə çırpıldı, sonra da fırlanıb böyrü üstə çevrildi. Özlə-
rini tarazlaya bilməyən sərnişinlər yıxılıb bir-birilərinə dəydilər. 
Kürəyim üstə yıxıldım, başım oturacağa elə sıxıldı ki, az qaldı 
əzilib parçalansın. Sınıb salona tökülmüş şüşə qırıntıları sifətimi 
cızıq-cızıq elədi. Qabaqda oturan cavan oğlan yerindəcə keçin-
di. Sürücü ağır yaralansa da, ölməyib sağ qalmışdı. O, güc-bəla 
ilə danışaraq: “Qəflətən qarşıma piyada çıxdı. Onu vurmamaq 
üçün avtobusu yolun kənarına çəkmək istədim. Dönüş sərt və 
qəfil olduğundan avtobus aşıb beton dirəyə çırpıldı”, – dedi. Ona 
sevinirəm ki, nə yaxşı həkimlər özlərini bizə vaxtında yetirdilər. 
Təcili yardım yaralıları xəstəxanaya tez çatdırmasaydı, qanax-
madan ölə bilərdik. Dünən vəziyyətim ağır idi, şükür, indi ba-
batam, deyəsən yavaş-yavaş özümə gəlirəm. Xalamgili də həm 
yamanca qorxutdum, həm də xərcə saldım.    

Qismətə təskinlik verərək dedim:
– Eybi yox, əsas odur sağ qalmısan. Ürəyini sıxma, inşallah, 

gec də olsa hər şey öz yerini tutacaq.
Bir həftədən sonra Qisməti xəstəxanadan çıxartdıq. Bədə-

nindəki ağrılar azalsa da, sağ ayağını çəkirdi. 
İmtahanların nəticələrini öyrənəndə sanki dünyanı mənə 

verdilər. Sevinc içindəydim, ali məktəbə qəbul olmuşdum. Şad 
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xəbəri Qismətə çatdırıb, sevincimi onunla bölüşmək üçün Xır-
dalana yollandım. Söylədiklərimi eşidəndə dostum məni təbrik 
edərək sevincək: «Nə yaxşı ki, heç olmasa ikimizdən birimiz ali 
məktəbə qəbul ola bildik”, – dedi.

Şəhərdə çox ləngimədik. Bir neçə gündən sonra qatarla kən-
də qayıtdıq. Üzündə şüşənin kəsdiyi yerlərin izləri qalsa da, dos-
tum bir az gümrahlaşmışdı. Əsas o idi ki, daha axsamır, əvvəlki 
kimi sərbəst yeriyirdi. Vaqonda yerlərimizi tutub oturduq. Ba-
kıya imtahan verməyə gələndə fikirləşirdim ki, Qismət mütləq 
qəbul olacaq. Özümə isə o qədər ümidli deyildim. Elə bil gözlə-
nilmədən dünyanın həmişə öz nizamı ilə fırlanan çarxı tərsinə 
çevrilmişdi. Tələbə adını qazandığıma görə dostumun yanında 
bir az utanırdım. Universitetdə oxumaq, ali təhsil almaq onun 
halalca haqqıydı. Qəfil bir hadisə, gözlənilməz yol qəzası arzula-
rını alt-üst eləmiş, bu haqqı onun əlindən almışdı. Bu dəqiqələr-
də Qismətin həyatı məcrasından çıxmış çaya bənzəyirdi. Yaz bu-
ludu kimi dolmuş dostum “yağmaq” üçün himə bənd idi. Əgər 
həmin gün o bədbəxt hadisə baş verməsəydi, yəqin Qismət axı-
rıncı imtahandan da yaxşı qiymət alıb arzusuna qovuşacaqdı. 
Amma təsadüfi bir qəza onun həyat yolunu gündəlik axarından 
çıxararaq ömrünə acılar qatmışdı. Həmişə belə olur, qəflətən in-
sanları yaxalayan bədbəxt hadisələr onlara dözülməz zərbələr 
endirir. Arzularının üstünə zülmət pərdəsi çəkir, qarşılarına iri 
daşlar dığırlayaraq həyat yollarının bəzi bəndlərini keçilməz 
edir. Artıq gec idi, hər şey ötüb arxada qalmışdı. İndi heç nəyi də-
yişmək mümkün deyildi. Qismətin baş verənlərlə barışıb yalnız 
irəli baxmaqdan başqa çarəsi yox idi. Sanki bu sözləri nə vaxtsa 
Qismət üçün demişdilər: “Əlacı olmayanların səbri olmalıdı.”

Qatar Həkəri stansiyasına həmişəki kimi səhər tezdən çatdı. 
Bakıya gedəndə qaranlıq olduğundan buraları yaxşı görə bilmə-
miş, tələsik ötüb keçmişdim. İndi hava işıqlanmış, günəş üfüq-
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dən bir az yuxarı qalxmışdı. Ona görə də bu balaca, yaraşıqlı və 
mənə olduqca doğma görünən dəmir yol stansiyasına arın-arxa-
yın baxırdım. Taksi biz tərəfə baha aparırdı. Qonşu rayona gedən 
avtobus isə kəndimizin içindən keçirdi. Əlavə pul xərcləməmək 
üçün avtobusa mindik. Salonda da seyrəklik olduğundan, keçib 
boş yerlərdə oturduq.

…Qismətin qəzaya düşüb imtahana gedə bilmədiyini eşidən 
qohum-əqrəba onlara gəlirdi. Pakizə xala hadisəni öyrənən kimi 
ağlayıb göz yaşları axıtdı. Tanrı ilə danışırmış kimi başını yuxarı 
qaldırıb kövrək səslə dilləndi:

– Ay Allah, sənə qurban olum, niyə bu yetimin yolunu kəs-
din? Gərək elə onun mindiyi avtobus aşaydı? Gərək elə qəza-qə-
dər balamın başına gələydi?

Qismət yavaşca anasına yaxınlaşaraq əlindən tutub içəri 
apara-apara dedi:

– Bəsdir, ay ana! Şükür elə ki, yaxşı qurtarmışam, başıma 
bundan da ağır iş gələ bilərdi. Nə olub mənə, sağ-salamatam. 
Qaçmıram ki, inşallah, gələn il qəbul olaram. Ana, çox da giley-
lənmə, birdən dediklərin Allaha acıq gedər. Özünü nə qədər oda-
közə vursan da qismətdən artığına sahib olmaq mümkün deyil.

Övladına qulaq asan Pakizə xala daha heç nə demədi. Bir az 
sakitləşib özünə gələndən sonra oğlunun boynunu qucaqlayıb 
hönkürdü. Qisməti də qəhər boğdu, göz yaşları yanaqlarını islat-
dı. Onların belə ağrılı, üzücü səhnə hamımızı kövrəltdi. Qarda-
şının başına gələnlər Fərqanənin də, Zöhrənin də ürəyinə qəm 
ələmişdi. 

Günorta qohumlar bizə yığışdılar. Ali məktəbə qəbul olun-
duğuna görə hamı məni təbrik edirdi. Atam adıma saxladığı qoçu 
kəsdi. Axşam düşər-düşməz qonaqlıq başlandı. Gedib Qisməti də 
çağırdım. Dostum başına gələn hadisədən ətraflı danışdı. Anam 
ona qulaq asandan sonra üzündən öpüb dedi ki, ay bala, Pakizə 
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namaz üstəymiş, səni Allah saxlayıb. Çox fikir eləmə, salamatçı-
lıq olsun, inşallah, ali məktəbə gələn il girərsən. Nə var ilin başa 
gəlməyinə. Budur ha, papağını fırla, vaxt gəlib özünü yetirəcək. 

Qismət arzusuna çata bilməsə də həvəsdən düşməmişdi. 
İş-gücdən vaxt tapan kimi yenə də kitabları qabağına töküb oxu-
yur, əvvəlki şövqlə yazıb-yaradırdı. Evin bütün ağır işlərini də 
təkbaşına görürdü. Pakizə xalanın xəstə olması onun vəziyyətini 
xeyli çətinləşdirirdi. İş-gücün çoxluğu dostuma oxumağa imkan 
vermirdi. Dözümlülüyü, qorxmazlığı ilə yaşıdlarından seçilirdi, 
səbirli və qoçaq oğlan idi. Elə bil qolunda beş adamın gücünü 
daşıyırdı. Maşallah, hansı işin qulpundan yapışırdısa, öhdəsin-
dən gəlirdi. Gələcəyinə, ömrünün sabahlarına böyük ümidlərlə 
baxırdı. İradəsi polad kimi möhkəm idi. İnanırdım ki, dostum 
belə qətiyyətli tərpənişi və qüvvəsi ilə bütün çətinlikləri ram 
edəcək. 

Qismətgildən ayağımı kəsmirdim. Qəlbən bağlandığım qa-
raqaş, qaragöz istəklimlə görüşlərim tez-tez olurdu. Bir dəfə 
söhbət edəndə Fərqanə utana-utana olsa da, məni sevdiyini 
söylədi. Çoxdan bəri ondan gözlədiyim bu sözləri deyəndə qızın 
yanaqları lalənin ləçəkləri kimi qızarıb pörtdü. Utandığından ba-
şını qaldırıb üzümə də baxmadı. Onunla əhdi-peyman bağladıq 
ki, ömrümüzün sonuna kimi bir-birimizi sevəcək və sevgimizə 
sadiq qalacağıq. 

Qızmar avqust ayının son günlərini yaşayırdıq. Yavaş-yavaş 
külək, yağış və çiskinlə dolu olan sentyabr ayı yaxınlaşırdı. Bir 
neçə gündən sonra Bakıya gedəcəkdim. Heç bilmirdim ki, mənə 
doğma olan kəndimizdən, onun insanlarından uzaqlarda necə 
yaşayacam. Dərslərin başlanmasına az qalmış ali məktəbə qəbul 
olmuş sinif yoldaşlarımla birlikdə şəhərə yola düşdük.

r r r  
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Ara-sıra kəndə gələndə evdəkilərlə hal-əhval tutandan son-
ra vaxt itirmədən Qismətgilə tələsirdim. Dostumla, Pakizə xala 
ilə, Fərqanə və Zöhrə ilə mehribancasına görüşüb hal-əhval tu-
turdum. Hiss edirdim ki, məni görəndə Fərqanənin üzü gülür, 
könlü açılır. İşləməkdən Qismətin əlləri qabar-qabar olsa da, 
üzündən təbəssüm əskilmirdi. Dostum işdən vaxt tapan kimi 
kitablarla baş-başa qalır, oxuyub-yazırdı. Həvəsinə, istedad və 
biliyinə baxdıqca inanırdım ki, yaxın illərdə Qismət ədəbiyyata, 
sənətə yeni nəfəs gətirəcək, poeziya aləmində təzə cığır açacaq, 
yeni yol salacaq. Hələlik onun buna vaxtı və imkanı yox idi. İki 
bacısını və xəstə anasını kənddə – dörd divar arasında başsız 
qoyub kənara addım ata bilmirdi. Pakizə xalanın ayağı həkim-
lərdən yığılmırdı. Yazıq arvad yalnız dava-dərmanın hesabına 
yaşayırdı. Vəziyyəti ağır olduğundan heç ev işlərinə də əl ata bil-
mirdi. Bütün əzablara qatlaşan Qismət ağır işlərin öhdəsindən 
təkbaşına gəlirdi. İnanırdı ki, çətinliklərin ömrü az olacaq, gələ-
cəkdə xoşbəxt günlər yaşayacaq. Boş-boşuna küçələrdə dolaşıb 
veyillənən tay-tuşlarını görəndə həmişə deyirdi ki, kaş onların 
vaxtı məndə olaydı. Dostum o günlərdə yazdığı şeirlərində bəx-
tindən və vaxtından gileylənirdi.

Dünya yamanı yaxşıdan,
Niyə seçmədi, seçmədi?
Söz badəsi dolu qaldı,
Niyə içmədi, içmədi?

Göz küsdürür bu çöl-bayır,
Özünü paşamı sayır?
Düzü bürüyübdü çayır,
Niyə biçmədi, biçmədi?
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Eh, nə deyim bu həyata,
Çox boy atdı bu qan-qada.
Yazdıqlarım ovsanata,
Niyə keçmədi, keçmədi?

Təəssüflər ki, növbəti il də Qismət üçün uğursuz oldu. Yazıq 
heç sənədlərini də ali məktəbə verə bilmədi. Yaşı çatdığına görə 
onu orduya çağırdılar. Başqaları kimi dostumu da əsgərliyə bö-
yük təmtəraqla yola saldıq. 

Qismət əsgərliyə gedəndən sonra evlərində üç qadın xeylağı 
qaldı. Mal-qoyun nobatı gələndə yazıqlar zülm çəkirdilər. Pakizə 
xala məcbur olub onların əvəzinə nobata getmək üçün qohumla-
rın qapısını döyürdü. Sağ olsunlar, onlar da qadının sözünü yerə 
salmırdılar. Mən də hər dəfə kəndə gələndə Qismətgilin əvəzin-
dən dörd-beş gün dalbadal nobata gedirdim. Tətillərdə, bayram-
larda da evə gələndə ağır işlərinə əl atırdım.

Kənddə heyvan saxlamamaq da mümkün deyildi. Çünki do-
lanışıq yenə ağartıdaydı. Kolxozdan başqa elə bir yer də yox idi 
ki, işləyib çörəkpulu qazanasan. Gün ərzində kətmən vurmaqla, 
beş-üç əmək gününə verilən pulla dolanmaq çətin məsələydi. 
Bunun yağı, əti, daha nə bilim nələri var idi. Onların hansına pul 
verəsən, hansını çatdırasan ki, heç olmasa ortabab dolanasan. 

Dostum Murmanskdə xidmət edirdi. Oralar bizim üçün uzaq, 
əlçatmaz bir şəhər idi. Yazdığımız məktublar on-on beş günə 
güclə Qismətə gedib çatırdı. Orduya yola düşəndən iki ay sonra 
qonşum məktubunda şəklini də göndərmişdi. Hərbi forma onu 
lap yaraşıqlı göstərirdi. Geyindiyi paltar elə bil əyninə biçilmiş-
di. Pakizə xala oğlunun şəklini sevinə-sevinə öpüb gözünün üs-
tünə qoydu. Bu anlarda özündən asılı olmadan onun gözlərində 
gilələnən yaş yanaqlarını islatdı. Mən Qismətin şəklinə baxanda 
ovqatım korlandı, qanım qaraldı. O, dənizçi formasındaydı. Bu, 
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o demək idi ki, dostum hərbi xidmətdə iki il yox, üç il olacaqdı. 
Ömrünün bu illərini doğma yerlərdən uzaqlarda, soyuq suların 
qoynunda keçirəcəkdi. Yəqin ki, həmin müddətdə kitablardan, 
yazı-pozudan da uzaq düşəcəkdi. Deməli, Qismət əsgərlikdən 
gələndə mən dördüncü kursu bitirəcəkdim. 

…Heç nəyə məhəl qoymayan zaman öz işindəydi. Aylar, illər 
bir-birini əvəz edə-edə dayanmadan hey irəli gedirdi. Qismətin 
əsgərlikdən qayıtmağına az qalırdı. Hamımız intizarla onun gə-
lişini gözləyirdik. Çox qəribədir ki, belə gözləmə zamanlarında 
nədənsə vaxt ayağını sürüyüb ləngiyir, sanki qəsdən keçib get-
mək istəmir. Dostumun tez gəlməsini arzulayanlardan biri də 
mən idim. Bunun başqa bir səbəbi də var idi...

Şəhərdən yay tətilinə qayıtdığım üç-dörd gün olardı. Bir ax-
şam anamla təklikdə qalanda mənə dedi ki, bala, sən ailəmizin il-
kisən. İrşadla, Tükəzban da yavaş-yavaş böyüyürlər. Daha balaca 
deyilsən, maşallah yekə oğlansan, ailə qurmaq vaxtındır. Sənin 
tay-tuşların çoxdan evləniblər. Atanla danışıb məsləhətləşmişik, 
istəyirik biz də bir qız qapısı döyüb elçi gedək, nişan taxaq, səni 
evləndirək. Nə qədər ki, əlimizdə, ovcumuzda beş-üç manat pu-
lumuz var, bu işi aşıraq. Zəmanə gün-gündən pis gəlir, vəziyyət 
getdikcə ağırlaşır. Bibin qızı Qəməri gözüm yaman tutuf. Xoşun 
gəlirsə, utanma de, onu evimizə gəlin gətirək. Gözəl-göyçək, ev-
canlı, ailəcanlı qızdır. Gözümüzün qabağında böyüyüb, tərbiyəsi 
də öz yerində. Bilmirəm, Qəmər sənin xoşuna gəlir, yoxsa yox? 
Amma qız atanın da, mənim də ürəyimə yaman yatıf. 

Anamın təklifinə yüngülcə etiraz edib dedim:
– Ana, düz deyirsən, Qəmər yaxşı qızdır, gözəldir, tərbiyə-

sinə sözüm yoxdur. Amma mən ona doğma bacım kimi baxıram.
Anam xasiyyətimə bələd idi. Bilirdi ki, məni fikrimdən zorla 

döndərə bilməyəcək. Ona görə də Qəmərlə bağlı heç nə demədi. 
Başımı sığallayıb soruşdu:
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– Yaxşı, bala, mən səninlə razı. Bəs özünün istədiyin birisi 
varmı? Əgər varsa, ağıl kəsəndirsə, bəlkə elə ona elçi düşək. 

Ürəyimdə gizli saxladıqlarımın üstünü açıb anama demək-
dən çəkinirdim. Ona görə də susub qalmışdım, nə edəcəyimi, nə 
deyəcəyimi bilmirdim. Yaman pis yerdə yaxalanmışdım. Anam 
sualı təkrarlayanda utana-utana olsa da, Fərqanəni istədiyimi 
dedim. Onun adını eşidəndə anam: “Bala, Fərqanə də heç pis 
qız deyil, onnan xoşum gəlir. Həm gözəl, həm tərbiyəli, həm də 
zirəkdir. İndi onun da ərə gedən vaxtıdır. Atanla məsləhətləşim 
görüm onun fikri nədir”, – dedi. 

Ertəsi gün anam atamın da bu işə razı olduğunu deyəndə 
sevindim. Vaxt itirmədən bu şad xəbəri Fərqanəyə də çatdırdım. 
Onun da üzü güldü, ürəyi açıldı. Sevincimiz sel suları kimi bir-bi-
rinə qarışmışdı. Mənim üçün bundan xoşbəxt an ola bilməzdi. 
Yaxın aylarda vurğunu olduğum Fərqanəni evimizə gəlin gətirə-
cəkdik. 

Üç gündən sonra anamgil Fərqanə üçün elçi getdilər. Pa-
kizə xala onları gülərüzlə qarşılayıb razılıq verəndən sonra: 
“Gəlin, tələsmiyif Qismətin gəlişini gözdüyək. Nə qalıf ha, gədə-
nin əsgərrihdən qayıtmağına. Evdə ata əvəzi odur, görək o nə 
fikirdədir”, – demişdi. Valideynlərim də, gələcək qayınanamla 
razılaşmışdılar. Ona görə də Qismətin gəlişini mən də intizarla 
gözləyirdim. Çünki dostum qayıdandan sonra anamgil yenə də 
Fərqanəyə elçi gedəcəkdilər. Fikirləşirdim ki, yəqin Qismət el-
çilərə “yox” deməyəcək. 

Fərqanənin elçiliyindən sonra bir neçə gün utandığımdan 
Pakizə xalanın üzünə baxa bilmirdim. Rastlaşanda özümü başqa 
səmtə verib onun gözündən yayınırdım. Amma belə vəziyyət 
uzun çəkmədi, yavaş-yavaş hər şey əvvəlki qaydasına düşdü. 

…Axır ki, günlərin birində Qismət əsgərlikdən döndü. Onun-
la qol-boyun olub görüşdük. Maşallah, bir az da kökəlib dəyiş-
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mişdi. Kürəkləri enlənmiş, elə bil boyu da uzanmışdı. Bir sözlə, 
ordu həyatı dostumu əməlli-başlı kişiləşdirmişdi. Pakizə xala 
oğlunun gəlişinə elə sevinirdi ki, sanki dünyanı ona vermişdilər. 
Yazıq arvadın ürəyi sevincdən açılmışdı, üzü gülürdü. Onun hə-
mişə kədərli, qəmli görünən gözlərindən bəxtəvərlik yağırdı. Se-
vincdən elə bil xəstəliyini də, ağrılarını da unutmuşdu. Şükür ki, 
bir dəfə də olsa, Pakizə xalanı ürəkdən sevinən gördüm. Qismə-
tin əsgərlikdən qayıtdığını eşidən qohumlar onunla görüşməyə 
gəlirdilər. Qonaqlıq gecə yarıya qədər davam elədi. Üç-dörd gün-
dən sonra gələnlərin arası seyrəldi. Hər şey əvvəlki vaxtlardakı 
kimi oldu. Qismət bir neçə gündən sonra əsgər formasını əynin-
dən çıxardı.

Ordu həyatından həvəslə danışan dostum deyirdi ki, əs-
gərlik yaxşı şeydir, adam bəzi bilik və vərdişləri mənimsəyib 
bərkə-boşa düşür, çətinliyə alışır. Bu illər ərzində rus dilini də 
yaxşıca öyrəndim. Yanımda azərbaycanlı uşaqlar az olduğundan, 
demək olar ki, gün ərzində rus dilində danışmağa məcbur idim. 
İndi bu dili çoxundan yaxşı bilirəm. Buna görə əsgərlikdə çoxlu 
kitab oxudum. Həm rus, həm də xarici ölkə yazıçılarının yaradı-
cılığı ilə yaxından tanış oldum. Məni nə vaxt axtarırdılarsa, ki-
tabxanada tapırdılar. Asudə vaxtlarımda iyirmidən artıq hekayə 
və çoxlu şeir yazdım. Orada da buradakı kimi vaxtım az olurdu. 
Murmansknin yayı babat olsa da, qışının üzü görməli deyildi. 
Şaxtaya, sazağa güclə dözürdük. Ağır, çətin günlər yaşasam da, 
şükür ki, evimizə sağ-salamat qayıtdım. Bir şey pis oldu ki, əsgər-
likdə yazdığım hekayələri gələnədək qoruya bilmədim. Günlərin 
birində komandir onları əlimdən aldı. Hadisə gözlənilmədən baş 
verdi. Xidmətimin qurtarmasına az qalmış bir gün dedilər ki, gə-
miyə yoxlama gəlir. Orduda bu cür hallar tez-tez baş verirdi. Belə 
olanda hər yeri ələk-vələk edib axtarış aparırdılar. Aləm bir-bi-
rinə dəyirdi. Mən də həmişə ehtiyatlı tərpənib yazdıqlarımı göz-
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dən, könüldən uzaq bir yerdə gizlədirdim. Bu dəfə də yoxlama 
gəldiyini eşidən kimi qəzetə bükdüyüm vərəqləri dolabın lap alt 
gözünə qoyub üstünə də səliqə ilə ağ kağız sərdim. Ötəri baxan-
da şübhə doğuran bir şey gözə dəymirdi. Heç özüm də bilmədim, 
necə oldusa, gələnlər axtarış aparanda gizlətdiklərimi tapdılar. 
Komandir əsəbi halda yazdığımın nə olduğunu soruşanda: “On-
lar uşaqlıq illərimlə, kəndimizlə bağlı hekayə və şeirlərdir. Ya-
zıqlarımın içində hərbi xidmətlə, orduyla bağlı heç nə yoxdu”, 
– dedim. O, sözlərimə inanmadı. Elə zənn etdi ki, yəqin mən gəmi 
ilə, hərbi işlə, əsgərliklə bağlı nələrsə yazıb sirr açmışam. Xeyli 
dil töküb komandirə yalvarsam da, yazılarımı qaytarmadı. Dedi 
ki, otağımda qalsın, evinizə gedəndə verərəm. Hələ məni xeyli 
məzəmmət də edərək: “Nəyinə lazımdır belə mənasız şeyləri 
yazırsan? Vaxtını xidmətə sərf elə, hərbi nizamnamələri öyrən, 
gərəksiz işlərlə məşğul olma. Evinizə dönəndən sonra nə qədər 
istəsən özünçün yazıb-yaradarsan də!” – dedi. 

Xidmətimin başa çatmasına günlər qalırdı. Qərargahdan 
hərbi biletimi və yol vərəqəmi alan kimi komandirə yaxınlaşıb 
yazılarımı qaytarmağını xahiş etdim. Zabit kimi söz versə də, 
dediyinin üstündə dayanmadı. Dedi ki, yazdıqlarını cırıb tulla-
mışam. Eşitdiklərimdən qanım qaraldı, ovatım korlandı. Üç il 
ərzində çəkdiyim əziyyət hədər getdi. Çox heyif o əsərlərdən. 
Onlar gələcəkdə yazacağım böyük romanın ayrı-ayrı hissələri 
idi. Gecələr hamı yatandan sonra ötüb-keçənləri xatırlaya-xatır-
laya ömrümüzün arxada qalan günlərində baş vermiş maraqlı 
hadisələri nizamla vərəqlər üzərində düzürdüm. 

Qismət əsgərlikdən qayıdandan iki həftə sonra bizimkilər 
yenə də onların qapısını döyüb Fərqanəyə elçi getdilər. Ümid 
edirdim ki, «hə» cavabı ilə qayıdacaqlar. Çünki qız da məni sevir-
di, Pakizə xala da bu işə narazı deyildi. Bir qalırdı Qismət. Yəqin 
dostum da bacısını xoşbəxt görmək istəyərdi. Nədənsə, hərdən 
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də ağlıma gəlirdi ki, bəlkə Qismət bu işə pis baxar. Fikirləşər ki, 
bir tərəfdən ona “dost” deyirəm, o biri tərəfdən də bacısını istə-
yirəm. İşlər mənim fikirləşdiyimin əksinə oldu, hər şey yaxşılıqla 
qurtardı. Axşam atamgil elçilikdən qayıdanda Qismət də onlarla 
bizə gəldi. Məni qucaqlayıb dedi:

– Allah sizi xoşbəxt eləsin. Bu iş ürəyimcədir. Gör neçə illərin 
qonşusuyuq, dostuyuq, bir-birimizi yaxından tanıyırıq. Yəqin ki, 
bu qohumluq aramızdakı mehribanlığı bir az da artıracaq. Ümid 
edirəm ki, bacım səninlə xoşbəxt bir ömür yaşayacaq.

Elçilikdən iki ay sonra nişan mərasimi oldu. Fərqanəgilə ge-
diş-gəlişim bir az da artdı. İndi onunla hamının yanında söhbət 
edə bilirdim. Çox keçmədi ki, atam toyumu da çaldırdı. Qara zur-
nanın gur səsi kənd-kəsəyi başına götürdü. 

Əvvəlcə qız toyu oldu, bizim kənddə ona «paltarbiçdi» de-
yirdilər. Qız-gəlinlər qol götürüb doyunca oynayıb şənləndilər. 
Bu, həm bizim, həm də Fərqanəgilin qapısında ilk toy idi. Çal-ça-
ğırla qonşu qızını evimizə gəlin gətirdik. Həyatımın ritmi ömrü-
mün xoşbəxt günlərinin üstünə kökləndi. Fərqanə anama gözəl 
gəlin, mənə isə yaxşı həyat yoldaşı oldu. 

Qismətlə aramızda olan mehribanlığın istiliyi, hərarəti bir 
az da artdı. Dostum yenə də həm həvəslə yazıb-yaradır, həm 
də imtahanlara hazırlaşırdı. Vaxtım olanda ağır işlərinə kömək 
edirdim ki, Qismət yaradıcılığından uzaq düşməsin. Bilirdim ki, 
dostum yuxuya həsrət qaldığı gecələrdə gözəl-gözəl misraları 
ipə-sapa düzür. Onun üçün hər dəqiqə qiymətlidi. Qismətin ilk 
oxucusu da Fərqanəylə mən idim. Dostumun qələmə aldığı hər 
cümlənin, hər misranın məna yükü var idi. Kənddə o toy olmazdı 
ki, ona söz verməsinlər. Qismət də maşallah dəyərli sözlər danı-
şar, şeirlər söyləyib ailə quranları təbrik edərdi. 

Kənddə Qismətdən də başqa poeziya həvəskarları var idi. 
Onlar həftədə bir dəfə kitabxanaya yığışıb şeir məclisləri qurar-



h 7 3 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

dılar. Yazmağı bacarmasam da, hər dəfə Qismətə qoşulub ora 
gedərdim. Oxunan şeirlərə diqqətlə qulaq asar, mənalı sözlər-
dən, hikmətli fikirlərdən zövq alardım. Burada qayda beləydi: 
məclisə yığılanlar növbə ilə yazdıqları şeirlərini oxuyardılar. 
Sonra da o biri şairlər növbə ilə söz alıb müəllifin söylədiyi şeir 
haqqında fikirlərini deyib, irad və rəylərini bildirərdilər. Yazı-
lanları bəyənənlər də olurdu, bəyənməyənlər də. Qismətin şe-
irlərinə çoxları heyran idi. Dostum qaranlıq səmada ulduz kimi 
parlayıb kəhkəşanı işıqlandırırdı. Hələlik bu parlaq ulduzun işı-
ğını çoxları görmürdü. İnanırdım ki, vaxt gələcək bu ulduz hər 
tərəfə nur çiləyəcək, işıq səpəcək. Lakin hərdən qara buludlar bu 
parlaq ulduzun qarşısını kəsməyə, onun işığını azaltmağa çalı-
şırdı. Amma, o dönməz iradəsi ilə qara buludları uzaqlara qovub 
özünə yol açaraq daha da parlaq görsənməyə çalışırdı.

Kəndimizdə Kərim adlı bir poeziya həvəskarı da var idi. 
Özünün yazdıqları bir şey olmasa da, başqalarının şeirlərini 
bəyənməz, hərəsinə bir qulp qoyardı. Ən çox da Qismətin uğur-
larını xəbisliklə qarşılayardı. İş-gücü dostumun kölgəsini qamçı-
lamaq idi. Başı çıxdı-çıxmadı şeir məclislərində bir ucdan Qismə-
tin yazdıqlarını pisləyib, heç bir tutarlı əsası olmadan şeirlərinin 
zəif olduğunu deyirdi. Dostum elə də böyük savad sahibi olma-
yan Kərimin qabağından qaçmaz, biliyi, istedadı ilə onu yerində 
otuzdurardı. Sözünü üzünə deyib, yazdıqlarını misra-misra izah 
edib bədii cəhətdən əsaslandırırdı. Kərimin dediklərinin böhtan 
və yalan olduğunu bacarıqla sübut edirdi. Belə mübahisəli an-
larda məclisdəkilərin əksəriyyəti dostumun tərəfini saxlayardı-
lar. Kərim zahirən gözəl, yaraşıqlı bir oğlan olsa da, xasiyyəti çox 
tərs, özü də xain və kinli bir adam idi. Daxili ilə zahiri görünüşü 
heç cür üst-üstə düşmürdü. Təkcə Qismətin deyil, başqa qələm 
yoldaşlarının da heç birisinin uğurunu həzm etməyi bacarmır-
dı. Tez-tez rayon qəzetinə Qismətin əleyhinə anonim məktublar 
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göndərirdi. Altından ad yazılmasa da, hamı bilirdi ki, bu, ancaq 
Kərimin işidir. Çünki belə yaramaz və çirkin əməlləri yalnız o 
edərdi. Kərim harada gəldi dostumun əleyhinə boş-boş danışar, 
hamıya onun istedadsız və savadsız olduğunu deyər, özünü isə 
tərifləyib göyün yeddinci qatına qaldırardı. 

Qismət ona çox da əhəmiyyət verməz, başını aşağı salıb ya-
radıcılığı ilə məşğul olardı. Dostum şeir və hekayələrini paytaxt-
da nəşr olunan qəzet və jurnallara göndərməkdə davam edirdi. 
Əsərləri dərc olunduqca redaksiyalardan ona qonorar da göndə-
rirdilər. Poçtalyon xırda, dördkünc göndərişləri gətirib evlərinə 
verəndən sonra onunla birlikdə gedib pulları qonşu kənddəki 
poçtdan alırdıq. Dostum hələ gənc idi, ömrünün başlanğıcınday-
dı, onun gələcəyi qabaqdaydı. Fikirləşirdim ki, neçə illər sonra 
Qismət tanınmış şair olanda mən də onun haqqında xatirələrimi 
yazıb çap etdirərəm. Yəqin, bu, onun uşaqlıq, yeniyetməlik illəri-
ni bilmək istəyən oxucular üçün çox maraqlı olacaqdı. 

Bir dəfə kəndə xəbər yayıldı ki, Qismət haqqında televiziya-
ya veriliş çəkirlər. Ləngimədən onlara getdim. Müxbirlərlə bəra-
bər raykomdan Səlim adlı bir təlimatçı da gəlmişdi. Dostum üzü-
nü qırxıb təzə kostyumunu geyindi. Operatorlar əvvəlcə onların 
həyətlərində çəkiliş apardılar. Qismət yeni yazdığı şeirlərindən 
bir neçəsini söylədi. Televiziya işçiləri dostuma bəzi məsləhətlər 
verir, çəkdikləri süjetlərin baxımlı alınmasına çalışırdılar. Pakizə 
xala gələnlərə yaxşı bir süfrə açdı. Müxbirlər sağollaşıb evdən 
çıxanda Qismətin şeirlərindən də özləri ilə götürdülər, verilişin 
efirə gedəcəyi tarixi də, vaxtı da bizə dedilər. 

...Həmin saatda hamımız televizorun qarşısında oturmuş-
duq. Veriliş başlananda ekranda kəndimizə gələn müxbiri görən 
kimi sevindik. Əvvəlcə başqa kadrlar nümayiş olundu. Qismət 
haqqında olan sujetləri verilişin sonunda efirə verdilər. Hamı 
səsini içinə çəkib diqqətlə verilişi izləyirdi. Televizorda özünə 
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tamaşa edən Qismətin həmin anlarda üz-gözündən bəxtəvərlik 
yağırdı, qəlbində coşan fərəh hissi aşıb-daşırdı. Balaca iş deyildi 
ha, altmış evlik bir kənddə doğulub böyümüş bir şairi ölkənin 
ən nüfuzlu televiziya kanalında göstərirdilər. İndi bütün xalq 
dostuma baxır, onun şeirlərini dinləyirdi. Qismət çıxışını başa 
çatdırandan sonra efirdə tənqidçilər göründü. Onlar dostumun 
yaradıcılığı haqqında xoş sözlər dedilər. Tanınmış tənqidçilərin 
şeirlərinə belə yüksək dəyər verməsi Qisməti çox sevindirdi. Ve-
riliş başa çatandan sonra içi mən qarışıq, hamı onu öpüb təbrik 
etdi. 

Qismətin televiziyadakı çıxışından bir müddət sonra poezi-
ya həvəskarları yenə də kitabxanaya – şeir məclisinə yığışmış-
dılar. Həmişəki kimi Kərim yaman qaşqabaqlı görsənirdi, hiss 
olunurdu ki, yenə də öz ampulasındadı. Elə bil ürəyindən Qis-
mət ağırlığında daş asılmışdı. Çırtma vursaydın qanı çıxmazdı. 
O, sanki çətin, keçilməz bir yerdə ilişib qalmışdı. Nə dostumun 
uğurlarını qəbul edə bilir, nə onun kimi şeir yazmağı bacarır, nə 
də dostlaşıb mehribanlaşırdı. Paxıllıq, kin bağırsaq qurdu kimi 
için-için Kərimin ürəyini yeyirdi. Məclis həmişəki axarı ilə gedir-
di. Qismət həmin gün yenicə yazdığı, mənim də çox bəyəndiyim 
“Gərək” şeirini oxudu.

Dərd əlindən dərd açaram,
Dözümə köklənəm gərək.
Təntiyibdi fikirlərim, 
Sözümə köklənəm gərək.

Dərd bürüyüb sağı-solu, 
Uyuşubdu vuran qolu.
İtirmişəm böyük yolu,
İzimə köklənəm gərək.
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Mənsiz nələr edir elim,
Ata yurdum çəkir zülüm.
Nəğmələrə yatmır dilim,
Özümə köklənəm gərək.

 Dostumun xüsusi bir şövqlə söylədiyi bu şeir bir daha 
zövqümüzü oxşadı. Kərimdən başqa hamı onu alqışladı. Yazdıq-
ları əsərləri ilə Qismətdən çox da geri qalmayan Mahir də, Sərvər 
də, İsmayıl da dostumun şeiri haqqında bir-birindən maraqlı fi-
kirlər söylədilər, bir-birindən gözəl sözlər dedilər. Onun “Gərək” 
şeirini təhlil edib yüksək dəyər verdilər. Yenə də həmişəki kimi 
yalnız Kərim ağlına və ağzına gələn mənasız sözlər danışdı. 
Onun söylədiklərində də heç bir məntiq-filan yox idi. Ağına-bo-
zuna baxmadan yalan danışır, dostuma şər-böhtan atırdı. Gic-gic 
deyirdi ki, Qismət şeirlərini özü yazmır, oradan-buradan çırpış-
dırır, köhnə kitablardan köçürərək bir az dəyişib öz adına çıxır. 
Deyilən bu hədyan və iftiraları sonacan dinləməyə səbri çatma-
yan dostum ayağa qalxaraq onun sözünü yarıda kəsib: “Kərim, 
sənin danışdıqların başdan-ayağa yalan və iftiradır, şeirlərimi 
heç yerdən köçürmürəm. Bu misralar qələmimə ürəyimdən 
süzülüb gəlir”, – dedi. Kərimin isə əlində heç bir sübutu, dəlili 
olmaya-olmaya onun üzünə dirənib deyirdi ki, yox ee, sən şeir-
lərini kitablardan köçürürsən. Sözləri çəpləşdikcə aralarında ge-
dən mübahisə daha da qızışırdı. Gözlənilmədən onlar tutaşdılar. 
Kərim qəflətən dostumun qarnına dalbadal iki-üç təpik vurdu. 
Qismət də onun üzünə möhkəm bir sillə ilişdirdi. Onları bir-bi-
rindən güclə ayırdıq. Əsəblərini cilovlaya bilməyən Kərim bıçağa 
əl atdı. Əgər aralarına girməsəydik, o dostumu bıçaqlayıb ortalı-
ğa qan tökəcəkdi. Sonda deməyə sözü qalmayan Kərim Qisməti 
hədələyib ucadan qışqıraraq: “Mən sənə göstərəcəm sillə vur-
mağı. Səni yaşadığına görə peşiman edəcəyəm. Onda görərsən 
ki, analar necə oğullar doğub”, – deyərək hirsli-hirsli məclisdən 



h 7 7 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

çıxıb getdi. Bu sözləri deyəndə əsəbindən, qəzəbindən Kərimin 
gözləri qıpqırmızı qızarmışdı. 

…Qəbul imtahanlarının vaxtı yaxınlaşırdı. Qismət gündüzlər 
işləyir, gecələrsə hazırlaşırdı. Çox götür-qoydan sonra qərara al-
mışdı ki, sənədlərini universitetin qiyabi şöbəsinə versin. Çünki 
əyani oxusaydı, beş il şəhərdə yaşamalıydı. Bu müddətdə ana-
sı, bacısı kənddə tək qalacaqdı. Dostum isə bunu istəmirdi. Bir 
tərəfdən də Pakizə xalanın xəstəliyi getdikcə güclənirdi. Yazıq 
arvad, ayaq üstə çətinliklə hərlənirdi. Heç yüngül bir işin qulpun-
dan yapışmağa da qüvvəsi çatmırdı. Zöhrə də təkbaşına evi idarə 
edə bilmirdi. Bütün bunları nəzərə alan Qismət qiyabi şöbəyə üz 
tutdu. Bu dəfə hər şey onun üçün uğurlu oldu. Dostum imtahan-
lardan yüksək qiymət alıb arzusuna çatdı. Müəllimlərdən biri 
onu tanımış, şeirlərini oxuyub bəyəndiyini söyləmişdi. Demişdi 
ki, imtahanlardan yaxşı qiymət almısan, istedadlı oğlansan gəl, 
səni əyaniyə keçirək. Evdəki vəziyyəti nəzərə alan Qismət belə 
gözəl bir təklifdən imtina etməli olmuşdu. 

Əvvəlkilərdən fərqli olaraq dostum bu dəfə şəhərdən yaxşı 
ovqatla qayıtmışdı. Arzusuna çatdığına görə uşaq kimi sevinir-
di. Son bir neçə ildə ilk dəfəydi ki, onu belə ürəkdən gülən gö-
rürdüm. Pakizə xalanın da ürəyi açılmışdı. Fərqanə qardaşının 
ali məktəbə qəbul olması şərəfinə süfrə açdı. Yaxşıca yeyib-içib 
şənləndik. Həmin axşam bir-birndən gözəl anlar yaşadıq. Bir 
neçə saatlıq da olsa çətinlikləri yaddan çıxartdıq. 

...İlk sessiyada iştirak etmək üçün Qismət Bakıya getməyə 
hazırlaşırdı. Həmin ərəfədə şəhərdə vacib işim olduğuna görə 
onunla yol yoldaşlığı elədim. Dostum yenə də xalasıgildə qala-
caqdı. Həmişəki kimi yenə də qatardan Biləcəridə düşüb Xırda-
lana getdik. Qapını üzümüzə Əli dayı açdı. Görüşüb hal-əhval tut-
duq. Öyrəndik ki, Rövşən əsgərlikdən təzəcə qayıdıb. Həmin gün 
şəhərdəki işlərimi görüb kəndə döndüm. 
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Qismətin isə şəhərdən dönüşü üç-dörd həftə çəkdi. Danışı-
ğından hiss olunurdu ki, universitet həyatının ilk günləri uğurla 
başlayıb. Həm tələbə yoldaşları, həm də müəllimləri dostumun 
ürəyinə yatmışdı. Qismət öyrənəcəyi fənlərdən həvəslə danışır-
dı. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən onlara dərs deyən Cabir müəllim-
dən isə daha çox xoşu gəlmişdi. Onu yaman tərifləyir, ünvanına 
xoş sözlər söyləyirdi. Deyirdi ki, o həm insan, həm də müəllim 
kimi mənə yaxşı təsir bağışladı. Bir suyu bizim Kamil müəllimə 
oxşayır. Növbəti sessiyaya qədər ona oxumağa xeyli kitab tap-
şırmışdılar. Dostum universitetin kitabxanasından onları alıb 
gətirmişdi. 

Qismətgilin qrupundakı iyirmi beş nəfər tələbədən yeddisi 
qız, qalanları oğlanlar idi. Dostum deyirdi ki, qiyabidəki oğlan-
ların əksəriyyəti onun kimi əsgərlikdən qayıdanlardı. Qismət 
poeziya həvəskarları olan tələbə yoldaşları ilə bir neçə qəzet 
və jurnal redaksiyalarına gedib redaktorlarla tanış olmuşdular. 
Qonşum bundan sonra yazdığı şeirləri həmin redaksiyalara gön-
dərəcəkdi. Göz dəyməsin, deyəsən, onun işlərinin pozulmuş ni-
zamı yavaş-yavaş qaydasına düşürdü. 

Neçə vaxt idi ki, rayonda su idarəsində işləyirdim. Aldığım 
maaşın çoxu yola-kola getsə də, dolanışığımızdan narazı deyil-
dim. İlk övladımız qız uşağı oldu. Adını Çimnaz qoyduq. Bu, rəh-
mətlik nənəmin adı idi. Nəvələri olduğunu eşidəndə valideynlə-
rim də, qayınanam da yaman sevindilər. 

Günlərin birində baldızım Zöhrəyə qonşu kənddən elçi gəl-
dilər. Oğlan ondan beş yaş böyük idi. Onu çoxdan tanıyırdım, 
haqqında yalnız xoş sözlər eşitmişdim. Adı da Ramiz idi. Pakizə 
xalanın da uzaq qohumlarından sayılırdı. Yaş fərqləri olsa da 
Zöhrə ilə bir-birilərinə yaraşırdılar. Xeyli məsləhət-məşvərət-
dən sonra qızın «hə»sini verdilər. Deyəsən, oğlan tərəfi toya 
çoxdan hazır imiş. Çünki elçilikdən on-on beş gün keçməmiş 
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Zöhrəyə nişan taxdılar. Bir aydan sonra isə baldızımın toyu oldu. 
Onu köçürəndən sonra Pakizə xala istəyirdi ki, tezliklə Qisməti 
də evləndirib evinə gəlin gətirsin. İş-gücünə, biş-düşünə əl ata-
nı olsun. Əvvəlcə Qismət anasının sözü ilə razılaşmayıb deyirdi 
ki, ailə qurandan sonra qayğılarım bir az da artacaq, yaradıcılıq 
işlərinə vaxtım qalmayacaq. Ondan bu sözləri eşidəndə: “Yox, 
Qismət, sən düz fikirləşmirsən, evlənsən, əksinə, sənin üçün də, 
anan üçün də rahatlıq olacaq. Gəlin hər addımda işinizə kömək 
edəcək”, – dedim. Bir tərəfdən Pakizə xala, bir tərəfdən də mən 
axır ki, onu yumşaldıb yola gətirə bildik. Demə, dildə belə da-
nışsa da, gizlində sevdiyi var imiş. Axı ola bilməzdi ki, eşqdən, 
məhəbbətdən bu cür odlu-alovlu şeirlər yazan şairin ürəyində 
sevgi yuva qurmasın. Bir gün Qismət istədiyi qızın adını mənə 
dedi. Bu, Xəlil dayının böyük qızı Gövhər idi. Gövhər bizdən iki 
sinif aşağıda – Fərqanəgillə oxumuşdu. Çox gözəl və ağıllı qız idi, 
Qismətə də yaraşardı. 

Həm bizim, həm də qonşu kənddən ona elçi düşənlər çox 
olsa da, qız heç kəsi bəyənməmişdi. Atası bir az imkanlı oldu-
ğundan onu hər yoldan ötənə vermək istəmirdilər. Anası Şəfiqə 
xala xeyirdə-şərdə qızından söz düşəndə arvadlara deyirmiş ki, 
Gövhər özü kimi bəyənsə, ona da gedəcək. Qızı kiməsə məjbur 
verif bədbəxt eləmiyəciyik ha. Nə isə mənə elə gəlirdi ki, Göv-
hər Qismətə «yox» deməz. Dostumun dediyinə görə, Gövhərlə 
bir neçə dəfə görüşüb söhbət etmiş, ürəyini ona açmışdı. Qız isə 
utandığından başını aşağı salıb susmuşdu. 

Günlərin birində Qismət Gövhəri istədiyini anasına da dedi. 
Bir-iki günün içində Fərqanə ilə Tükəzban da arada xeyli iş gör-
dülər. Valideynləri evdə olmayanda imkan tapıb Gövhərlə gö-
rüşdülər, söz aparıb söz gətirdilər. Deyəsən, qız bu işə razı idi. 
Ona görə də məsələni yubatmaq olmazdı. Xeyli götür-qoydan 
sonra ağsaqqallar, ağbirçəklər yığılıb: “Qalan işə qar yağar, də-
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miri isti-isti döyərlər”, – deyib Xəlil kişinin qapısına elçi getdilər. 
Həmin axşam evdə ikimiz qalmışdıq. Qayğılı-qayğılı oradan-bu-
radan söhbət edə-edə narahatlıq içində elçilərin hansı xəbərlə 
dönəcəyini gözləyirdik. 

Gecədən xeyli keçmiş lap yuxarı məhəllədəki itlər hürüş-
məyə başladı. Xəlil dayının evi o tərəfdə idi. Səs-küydən bildik 
ki, elçilər qayıdırlar. Dostum yaman həyəcanlı görsənirdi... 

Qaşqabaqlarının yer süpürməyindən hiss olunurdu ki, 
elçilər yaxşı xəbərlə dönməyiblər. Çox çənə-boğazdan, yal-
var-yaxardan sonra Xəlil kişi məsləhətləşib qərara gəlmək üçün 
onlardan bir həftə vaxt istəmişdi. Qismət isə fikirləşirdi ki, yəqin 
Xəlil kişi bu sözləri ilə dolayısı yolla: «Mənim Pakizənin yetiminə 
verməyə qızım yoxdur», – deyir.

Həmin günlərdə Qismət “Üstünə” adlı şeir yazmışdı. Oxu-
yanda hiss edirdin ki, onu sevgilisi Gövhərə həsr edib.

İllərdir ki, həsrətini çəkirəm,
Qurban olum, çıx yollarım üstünə.
Qoymaram ki, ayağına daş dəyə,
Ahu gözlüm, gəl qollarım üstünə.

İstərəm gözümdən həsrət dərəsən, 
Yenə danışasan, yenə güləsən,
Həsrət dodağıma ömür verəsən, 
Sevinc səpim qubarımın üstünə.

Yaz gəlibdi, ağaclarda bara bax,
Zirvələri qucaqlayan qara bax,
Qəm cücərdən qara ahü-zara bax,
Qış gəlməsin baharımın üstünə.

Tükəzban, Fərqanə və Zöhrə bir neçə dəfə imkan edib qı-
zın yanına getdilər. Gövhər utana-utana onlara: “Mən bu işə ra-
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zıyam, amma atam istəmir. O, məni qonşu kənddəki Rasim adlı 
imkanlı dostunun oğlu Orxana vermək fikrindədir. Ona görə də 
elçiləri geri qaytardı. Mən Orxanın heç üzünü də görməmişəm. 
Yaxından tanıdığım iki-üç nəfərdən onun necə oğlan olduğunu 
soruşmuşam. Hamı deyir ki, Orxan dəlinin, avaranın biridi, ipi-
nin üstünə odun yığılası adam deyil. Axı, tanıdığımı, istədiymi 
qoyub elə bir avara ilə necə ailə qurum? Atam nə qədər məcbur 
etsə də, ona getməyəcəm. Avaranın biri ilə evlənib özümü bəd-
bəxt eləyib, ömrümü çürütmək istəmirəm”, – demişdi. Elçilər-
dən fərqli olaraq qızlar şad xəbərlə qayıtmışdılar. 

Bir həftə keçər-keçməz ağzını aramaq üçün elçilər yenə də 
Xəlil kişinin qapısını döydülər. Əgər bu dəfə də «yox» cavabı al-
saydılar, bir daha ora ayaq basmayacaqdılar. Çətin də olsa Qis-
mət bu sevgini ürəyindən silməli olacaqdı. Bu vaxta qədər Xəlil 
kişi də qızı ilə söhbət edib fikrini öyrənmişdi. Utana-utana olsa 
da, Gövhər Qismətin adını çəkmişdi. Qızının meylinin dostuma 
olduğunu bilən Xəlil kişi: “Heç o da pis oğlan deyil. Həmişə kasıb 
qalmayacaq ha, universitetdə oxuyur, maşallah savadlı, bilikli 
uşaqdır, gələcəyi parlaqdır”, – demişdi. Ona görə də qızının istə-
yinin əleyhinə getməyərək, bu dəfə onun üçün gələnləri gülə-
rüzlə qarşılamışdı. Elçilərin şad xəbərlə geri dönməsi hamımızı 
sevindirdi. Sanki həmin gecə Qismətin gələcəyə gedən yolunda 
xoşbəxtliyin yaşıl işığı yanmışdı. 

 Sonralar kənddə danışırdılar ki, Gövhərin Qismətə ra-
zılıq verdiyini eşidəndə Orxan hirslənib özündən çıxıb. Demə, 
onun da gözü çoxdan bəri qızdaymış. Gövhəri istədiyini anası 
Səfurəyə də deyib. Ana da xəbəri əri Rasimə çatdırıb. O da neçə 
illər imiş Gövhərin atası Xəlil kişi ilə dostluq edirmiş. Ümid edib 
ki, sözü yerə düşməz. Xəlil kişi də Rasimdən bu məsələni eşidən-
də qızının ağzını aramadan razılıq veribmiş. Varlı bir adamla 
qohum olmaq onun da ürəyincə imiş. Fikirləşib ki, qızını dilə tu-
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tub birtəhər yola gətirər. Həmin ərəfədə Qismətin Gövhərə elçi 
düşməsi, qızın da bu işə razılıq verməsi onların planlarını alt-üst 
eləmişdi. 

 İstədiyi qızın başqasına ərə getməsi Orxanın kefinə soğan 
doğrayıb, ovqatını korlamış, əsəbiləşdirib özündən çıxarmışdı. 
Oğlunun qəzəblənib yerlə-göylə əlləşdiyini görən Səfurə arvad 
övladını sakitləşdirib təskinlik vermək üçün üzünü ona tutub: 
“Ay oğul, niyə bir qıza görə bu qədər hirslənib üzülürsən? Bu-
rada qəzəblənməli nə var ki? Atalar yerində deyib ki, qismətdən 
artıq yemək olmaz. Görünür, qız sənin qismətin deyilmiş. Nə 
bilmək olar, bəlkə sən ondan da yaxşısına rast gələcəksən. Gör 
el-obamızda nə qədər gözəl-göyçək qızlar var. Kimi istəsən onun 
da qapısına elçi gedib alarıq. Səninlə ailə qurmaq fikri olmayan 
bir qızla ömrünü necə yaşayacaqsan? Sevgi azaddır, ürəkdən, 
qəlbdən gələn ülvi bir hissdir. Zorla, qol gücünə kimi isə özünə 
arvad edə bilməzsən. Etsən də, bu sevgidən xoşbəxtlik tapmaya-
caqsan”, – demişdi. 

– Yox, ana, mən bu işi belə qoya bilmərəm. Yəni mən o qə-
dər əfəl oldum ki, lütün, yetimin biri qabağıma keçib sevdiyim 
qızı əlimdən alsın? Nədi, nədi savadlıdı, nə bilim şairdi, nəçidi! 
Mən ona göstərərəm başqasının istədiyinə elçi göndərməyi, sev-
gilisinə sahib çıxmağı. Deyəsən, o gədə hələ məni yaxşı tanımır. 
Mən onun həyatını qana bulayacam, ömrünün şirinliyinə zəhər 
qatacam. Gör bir gəlib kimə – Orxana ilişir. Mən sənin ağzını yax-
şı-yaxşı ovaram, onda hər şeyi başa düşərsən...

Anası yenə də onu sakitləşdirməyə çalışaraq:
– Ay bala, neyniyəssən camaatın uşağına? Onun nə günahı 

var ki? Atalar yaxşı deyib: “Qız ağacı, qoz ağacı, hər yetən ona bir 
səlbə atar”. Gövhər səni bəyənmədi ona getdi. Burada qəbahət 
nə var ki? Bax, elə götürək özümü. Arxamca neçəsi düşüb məni 
istəyirdi. Atandan xoşum gəldi, onunla ailə qurdum. Bundan 
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ötrü əsəbiləşib özündən çıxmağa, camaatın uşağını qanla, ölüm-
lə hədələməyə nə ehtiyac var? Mənim yanımda yaman yekə-
yekə danışırsan! Axı, sən heç özündə güc tapıb gedib bircə dəfə 
də olsa Gövhərlə görüşdün, ona sevdiyini dedin? Yəqin ki, yox! 
Atan Xəlil kişiyə bir kəlmə söz deməyindən arxayın düşüb gəlib 
oturdun məndən yuxarı başda. Camaatın da qızın öza sevgili he-
sab elədin. Bax, görürsən Qismət səndən ürəkli tərpəndi, gedib 
Gövhərlə görüşdü, qızın razılığını alandan sonra da el adətiynən 
elçilərini qapılarına göndərdi. Axı yazıq oğlan haradan bilsin ki, 
sən də Gövhəri istəyirsən? Əlinin içini iyləməyib ki? Burada Qis-
mətin heç bir günahı yoxdur. Eşidəm, biləm ki, sən o oğlana nəsə 
bir söz demisən, nəsə bir şey eləmisən, məndən incimə, səni 
oğulluqdan silərəm , –  demişdi.

– Ana, nə istəyirsən elə. Mən bu işi belə qoymayacam. Necə 
olursa olsun, Qismətin yolunu kəsəcəm, planını pozub Gövhəri 
əlindən alacam, onları bir-birilərinə qovuşmağa qoymayacam. 
Burda qız yox ee, prinsip məsələsi var, prinsip! Özün deyirsən 
ki, el-oba gözəl qızlarla doludur. Nə olmuşdu ki, gərək elə Qismət 
mən istədiyim qıza elçi göndərəydi, nə oldu, bu böyüklükdə ün-
yada başqasını tapmadı? 

– Bala, mən sənin prinsipini bəyənmirəm. Get işinlə məşğul 
ol, yerində farağat otur. Camaatın uşağıynan da işin olmasın, ata-
sız böyümüş oğlandır. 

...Qismətin nişan mərasimi təmtəraqlı keçdi, xoş anlar yaşa-
dıq. Üzüyü də Fərqanə ilə mən bəyənib almışdım. 

Hərdən səhərlər yuxudan tez oyananda Qismətlə birlikdə 
çörək yeyər, həvəslə gələcək planlarımızdan danışardıq. Yuxu-
dan nə qədər erkən qalxsam da, dostumu həyətdə iş başında 
görərdim. Onun bütün günü işlə açılar, işlə bağlanardı. Əl araba-
sının təkərləri cırıldayanda bilirdik ki, Qismət həyətdədir. Səhər 
çörəyindən sonra heyvanlara ot biçmək üçün kövşənə üz tutar-
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dı. Oradan qayıdan kimi beli götürüb pambıq yerini, biçənəkləri, 
bağ-bağatı suvarmağa gedərdi. Axşam tərəfi də biçənəklərinə üz 
tutar, dünən-srağagün biçdiyimiz otu laylayırdı ki, sabah ertə-
dən onu şehli-şehli xorumlayıb bağlasın. Yalnız şər qarışanda 
işlərini qurtarıb evə dönərdi. Axşam mal-heyvanı rahatlayandan 
sonra da kitab oxuyar, yazıb-yaradardı. Pambıq yığımı başlayan-
da isə işlər lap çoxalardı. 

Bazar günü olduğundan işə getməmişdim. Səhər tezdən 
həyətlərinə boylananda onu görmədim. Arabanın təkərlərinin 
səsini də eşitmədim. Nigaran qaldığımdan ayağımı o tərəfə qoy-
dum ki, dostumdan xəbər tutum. Qapılarının ağzında qayına-
namla rastlaşanda ondan Qisməti soruşdum. Pakizə xala qayğı-
lı-qayğılı dilləndi:

– Ay bala, anası ölmüş dünən bütün günü kəfşəndə işdiyif 
əldən düşüf. Evə qan-tər içində gəlmişdi. Axşamdan özünü pis 
hiss eliyirdi, odee, indi də yerində döşəli qalıf. Deyəsən, bir az 
qızdırması da var. Elə indicə bankaladım, yazıx gədənin kürəyi 
qapqaradı. Baxsan deyərsən bəs, belinə qır çəkiflər.

Qayınanamın sözlərini eşidən kimi həyətdə ləngiməyib içə-
ri keçdim. Yatağında uzanmış dostum kitab oxuyurdu. Həmişəki 
kimi onu xoş dindirdim:

– Sabahın xeyir, ay Qismət. Tezdən oyanan kimi həyətinizə 
nə qədər boylansam da, səni görmədin. Anan deyir naxoşlamı-
san, nə olub sənə belə? 

Qismət yerinin içində çətinliklə dirsəklənib dedi:
– Üstünə sağlıq, axşamdan nəsə özümü halsız hiss edirəm. 

Ağzım acıyır, boğazım quruyur, ürəyim bulanır. Nədirsə, işta-
ham da yoxdu. Qızdırma da aşağı düşmür ki, bir az rahatlanım. 

Əlimi astaca alnına qoydum. Dostum od içində yanırdı. Bir 
az sonra anam da gəldi. Pakizə xala ilə birlikdə qızdırmanı aşağı 
salmaq üçün türkəçarə elədilər. Qismətin kürəyini keçi piyiy-
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lə, sirkəylə ovuşdurdular, zoğal, böyürtkən mürəbbəsi ilə çay 
içirtdilər. Amma çəkdikləri əziyyət hədər getdi, faydası olmadı. 
Məhəllədən keçən qonşuları İsmət kişidən Sabir həkimə gəlib 
Qismətə baxması üçün sifariş göndərdik. O haradasa yarım sa-
atdan sonra gəldi. Həkim rəhmətlik Fazil dayı ilə yaxın dost ol-
muşdu. Dediyinə görə, orta məktəbdə bir sinifdə oxumuşdular, 
həmişə mehriban olmuşdular. Ona görə də Qismətin xətrini çox 
istəyirdi. 

Sabir dayı dostumun qızdırmasını ölçəndən sonra ona iynə 
vurdu. Çarpayısının yanında oturub on-on beş dəqiqə gözlədi. 
Arada bir dəfə də onun qızdırmasını yoxladı. Deyəsən, istiliyi bir 
az düşmüşdü. Xəstənin vəziyyətinin düzəldiyini görən Sabir dayı 
getməyə hazırlaşdı. Evdən çıxmazdan əvvəl Qismətə bir neçə 
xırda həb də verib tapşırdı ki, işdi-şayət qızdırması qalxsa atsın. 

Vəziyyəti bir az yaxşılaşsa da, həmin gün Qismət yataqdan 
qalxıb həyətə çıxa bilmədi. Buna görə də onun işlərini mən gö-
düm. Sabahı gün dostum özünü yaxşı hiss elədiyindən gündəlik 
işləri ilə məşğul oldu. Bir neçə gün keçmiş dostumun qızdırması 
yenə də yerindən oynadı, təzədən yorğan-döşəyə düşdü. Daha 
anası ona heç bir türkəçarə-filan eləmədi. Qismət Sabir həkimin 
verdiyi həbləri atsa da istiliyi öləzimədi. Yazıq yenə də çarpayı-
sında halsız halda döşəli qaldı. Oğlunun belə vəziyyətə düşdü-
yünü görən Pakizə xala ağlayıb elə hey: “Ay Allah, bu nə işdir 
durduğum yerdə başıma gəlir? Heç bu xaraba qalmış dünyada 
doyunca üzüm gülmədi. Dərd çəkməkdən başım açılmadı. Mənə 
rəhmin gəlsin, yetimimə dəymə. Qisməti mənə çox görmə, oğlu-
mu əlimdən alma, onsuz yaşaya bilmərəm”, – deyirdi.

Vaxt itirmədən Sabir dayının arxasınca yollandım. Şükür ki, 
onu tez də tapdım. Həkim otağa girib salam verən kimi, Qismətin 
istiliyini ölçdü. Termometrə baxanda başını buladı. Deyəsən, bu 
dəfə onun qızdırması lap yüksək idi. Sabir dayı dostuma qızdır-
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maya qarşı iynə vurub çarpayısının yanında oturub gözlədi ki, 
istiliyi aşağı düşsün. Xeyli vaxt keçsə də, nədənsə qızdırma yerin-
dən tərpənməmiş, elə olduğu yerində də qalmışdı. Həkimin ter-
mometri tez-tez Qismətin qoltuğuna qoyub hərarətini yoxlaması 
heç nəyi dəyişmədi. Üzünün mimikasından, səsinin titrəməsin-
dən hiss etdim ki, o da yaman narahatdır. Bizim də qanımız qa-
ralmışdı, sanki çarəsiz durumdaydıq. Nə edəcəyimizi, başımıza 
nə çarə qılacağımızı bilmirdik. Sabir dayı bilikli, bacarıqlı həkim 
idi. Onu çağırıb gətirəndə yolboyu fikirləşirdim yəqin evə çatan 
kimi iynə vurub tez bir zamanda Qismətin qızdırmasını aşağı en-
dirəcək. Hərarətin belə yüksəlməsi deyəsən, təcrübəli həkimi də 
çətin duruma salmışdı. Sabir dayı Qismətin istiliyini təzədən öl-
çəndə qaşlarını çatdı, bir anlıq fikrə gedib başını buladı. Onu bu 
vəziyyətdə görən Pakizə xala narahatlıq içində soruşdu:

– Həkim, qadan alım, niyə qaş-qabağı belə töhdün? Nə oluf 
ki, balama?

– Pakizə bacı, nə vaxtsa Qismətə möhkəm soyuq dəyif, gədə 
sətəlcəm oluf. İllər keçsə də, soyuxlama bədəndən tam sorul-
muyuf. İndi yavaş-yavaş özünü göstərif qızdırma verir. Soyuq-
dəymə bədəndən çıxmayıncan uşağın istiliyi düşmüyəcək. Bu, 
bir-iki iynə ilə keçif gedən xəstəlik deyil. Qismət iki-üç kurs yax-
şıca müalicə olunmalıdı. Özü də bunu tez bir zamanda eləmək 
lazımdır. Yoxsa qızdırma uşağı zəiflədib haldan salacax. Mən 
indi iynə-dərman yazacam. Gərək onları dərhal alıb müalicəyə 
başlayasınız. Bu işi ləngitmək olmaz, yoxsa qızdırma gədəni əli-
mizdən alar. 

– Ay həkim, sən də ağlına gələni danışırsan. Əşşi, bu uşağa 
harda soyux oldu ee, axı? Mən onu həmişə ovcumun içində sax-
lamışam. 

Qismətin halı olmasa da, onların söhbətinə qoşulub dedi:
– Ana, Sabir həkimin söylədikləri həqiqətdir. Mən heç bu 
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barədə sizə danışmamışam. Əsgərlikdə bir dəfə gəmini yağışın 
altında təmir etməli olduq. Onda pal-paltarımız möhkəm islan-
dı. İki-üç saata yaxın bu vəziyyətdə işlədik. Həmin hadisədən bir 
neçə gün sonra qızdırmam qalxdı, ağır xəstələndim. Bir müddət 
hospitalda yatıb müalicə olundum. O vaxt da həkimlər istiliyi-
mi güclə aşağı saldılar. Hospitalda mənə tapşırmışdılar ki, evə 
qayıdandan sonra mütləq bir neçə kurs müalicə olunum, yox-
sa, xəstəlik yenidən baş qaldıra bilər. Xeyli müddət idi özümü 
yaxşı hiss etdiyimdən həkimlərin dediklərini yavaş-yavaş yad-
dan çıxarırdım. Fikirləşirdim ki, yəqin hər şey keçib, daha sağal-
mışam, müalicəyə-filana ehtiyac yoxdu. Görünür ki, sevinməyə 
tələsmişəm, deməli, xəstəlik canımdan tamam çıxmayıbmış. 

Bir dəqiqə də olsun vaxt itirmək olmazdı. Sabir dayı qızdır-
manı aşağı salmaq üçün yenə də Qismətə iynə vurdu. Sonra ka-
ğız götürüb resept yazdı. Dərmanları almaq üçün tələm-tələsik 
aptekə yollandım. Şükür, burada dərmanların hamısını tapdım. 
Geri qayıdanda gördüm ki, həkim hələ də Qismətgildədi. Demə, 
mənim qayıtmağımı gözləyirmiş ki, dərmanların alındığını 
dəqiq bilsin və onların qəbul qaydalarını bizə ətraflı başa salsın. 
Yavaş-yavaş dostumu çarpayıdan qaldırdıq. Dünəndən bəri ağ-
zına bir tikə çörək qoymadığından həm zəifləmiş, həm də rəngi 
soluxmuşdu. Sabir dayı ləngimədən aldığım iynələrdən birini 
vurdu. Sonra Qismət dərmanları qəbul etdi. 

…Maşallah, dostumun müalicəsi yaxşı gedirdi. Bir həftədən 
sonra Qismət yataqdan qalxdı. Neçə gündən bəri ona əziyyət 
verən qızdırma artıq aşağı düşmüşdü. Günlər keçdikcə ağrıları 
da azalırdı. Özünü babat hiss edən kimi yavaş-yavaş iş-gücə əl 
atdı. Müalicə kursu başa çatandan sonra Qismət lap yaxşılaşdı. 
Həyatı əvvəlki axarına düşdü. Daha onun canında xəstəlikdən 
bir əsər-əlamət qalmamışdı. Dostum sağaldıqca bizim də ürə-
yimiz açılırdı. Qismət yenə də həvəslə yazıb-yaradır, dərslərini 
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oxuyur, gələcəyini qurmağa çalışırdı. Üzümüzdə təbəssüm, ürə-
yimizdə sevinc hissi yavaş-yavaş onun toyuna hazırlaşırdıq. 

Bir gün işdən yorğun-arğın qayıdıb həyətdə oturmuşdum. 
Qızım Çimnazı qucağıma alıb oynada-oynada Fərqanənin süz-
düyü çayı içirdim. Uşağı atıb-tutduqca üzümə gülümsünürdü. 
Qızımın zərif gülüşü, incə qığıltıları yavaşyavaş yorğunluğumu 
canımdan çıxarırdı. Bir az dincələndən sonra Qismətgilə gedə-
cəkdim. İstəyirdim ki, onu tələsdirim, toyu bir az tez edək. Amma 
dostum həyət-bacada gözə dəymirdi, deyəsən, evdə yox idi. 

Birdən darvazamız möhkəmdən döyüldü. Piyada qapısını 
açanda dostum Fətəli hövlnak içəri girdi. Üz-gözündən təlaş ya-
ğırdı. Fətəli əlini çiynimə qoyub tövşüyə-tövşüyə salamsız-ka-
lamsız dedi: 

– Qardaş, faciə… Qismət...!
– Nə olub, Fətəli, nə faciə, hansı faciə? Niyə bu qədər həyə-

canlısan, nədən belə titrəyirsən? Qismətə nə olub ki?
– Qardaş, başımıza dəhşətli faciə gəlib. Kövşəndən qayıdan-

da Qisməti bıçaqlayıblar... Yazığı arxadan vurublar. Qatillər onu 
bıçaqlayandan sonra bir göz qırpımındaca qaçıb aradan çıxıblar. 
Görənlərin dediklərinə görə, Qisməti vuranlar iki nəfər olub. 

– Sən nə danışırsan, Fətəli? Qismət kimə nə pislik edib ki, 
onu bıçaqlasınlar?

– Qardaş, mən heç nə bilmərəm. Bircə onu bilirəm ki, onu 
bıçaqlayıblar, vəziyyəti yaxşı deyil, çoxlu qan itirib. Tələs ge-
dək, söhbət vaxtı deyil. Bir dəqiqə də olsun ləngimədən Qisməti 
xəstəxanaya çatdırmalıyıq. İndi vaxt bizim üçün çox qiymətlidi.

Qəfil eşitdiyim bu dəhşətli xəbərdən sarsıldım. Elə bil məni 
ildırım vurdu, ürəyimə paslı xəncər girdi. Bir anlıq özümü itir-
dim, ağlım başımdan çıxdı. Uşağı Fərqanəyə verib ona bir söz 
demədən Fətəli ilə kövşənə sarı qaçdıq. Yolboyu özüm-özümə 
sualları verirdim: “Axı, Qisməti kim bıçaqlaya bilər? Yazıq kimə 
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nə pislik edib? Son vaxtlar Gövhəri istəyən Orxanı və özünü dahi 
şair hesab edən Kərimi məhəlləmizin aşağı tərəfində tez-tez 
görürdüm. Nə isə aralarında elə hey xısın-xısın pıçıldaşırdılar. 
Görənlər danışırdılar ki, bir dəfə onlar məhəllənin aşağısında 
Qismətin qabağını kəsib döymək istəyiblər. Yaxınlıqdan keçən 
ağsaqqallar araya girib işə qarışandan sonra Orxanla Kərim ora-
dan uzaqlaşıblar. Bu, ancaq onların işi ola bilərdi. Mən daha çox 
bu iki nəfərdən şübhələnirdim. Çünki Qismətin paxıllığını yalnız 
onlar çəkirdilər. Biri şeirə, o biri də qıza görə”. 

Hadisə barədə bütün kəndə hay düşmüşdü. Bu dəhşətli xə-
bəri eşidib-bilənlər kövşənə qaçırdılar. Bıçaqlandığı yerə çatan-
da Qisməti camaatın əhatəsində gördüm. Dostum qan içindəydi. 
Tez başını qollarımın üstünə aldım. O, güclə danışaraq: “Məni bı-
çaqlayanlar iki nəfər idi. Onlar qəflətən arxadan çıxıb məni vurub 
kolluğun arasında gözdən itdilər. Məni elə qəfil vurdular ki, on-
ların üzlərini görə bilmədim…” – dedi. Onun dili güclə söz tutur, 
səsi titrəyirdi. Üzü üstə yıxıldığından sifəti torpağa sürtülmüşdü. 
Bıçaq yerlərinə ürək ağrısı və göz yaşları içində baxdım. Kürəyi-
nin sol tərəfində iki bıçaq zərbəsinin qanlı izi qalmışdı. Görünür, 
dostumu ürəyindən vurmaq istəmişdilər. Nə yaxşı ki, əclafların 
zərbələri dəqiq olmamışdı. Xoşbəxtlikdən bıçaqlar onun ürəyin-
dən bir az yan keçmişdi. İlk köməyə gələnlər əsgi yandıraraq 
yaranın yerinə basıb qanaxmanı dayandırmışdılar. Buna qədər 
o, xeyli qan itirmişdi. Vaxtı boşa vermədən dostumu xəstəxana-
ya çatdırmalıydıq. Səfər dayım maşını qalsaydı, Qisməti onunla 
apara bilərdik. Təəssüf ki, dayım maşını təmir etməkdən bezib 
onu dəyər-dəyməzinə satmışdı. Kənddə maşını olanlardan Musa 
kişinin qapısına qaçmaq istəyirdim ki, birdən tırıltı səsi eşitdik. 
Yaxınlaşanda gördük ki, gələn yük maşınıdır, kövşəndəki yon-
calıqdan fermaya ot gətirməyə gedir. Əl edib, qabağına qaçdıq. 
Vəziyyəti sürücü Valeh dayıya danışdıq. Köməkləşib Qisməti 
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maşının kuzovuna qoyduq. Saçlarını sükan arxasında ağartmış 
sürücü maşını sürətlə sürürdü ki, dostumu həkimə tez çatdırsın. 
Məhəmməd də, Fətəli də kuzovda – mənim yanımda idilər. Yol-
boyu dostumun başını qolumun üstündə saxlamışdım ki, rahat 
olsun. Çox qan itirdiyindən rəngi ağarsa da, huşu özündəydi. Elə 
hey ona ürək-dirək verərək: “Qismət döz, narahat olma, hər şey 
yaxşı olacaq. Tezliklə sağalıb ayağa qalxacaqsan. Milis səni vu-
ranları mütləq tapıb cəzalandıracaq”, – deyirdim. Qismət danış-
masa da dediklərimi eşidir və asta-asta başını tərpədirdi. 

Xəstəxanaya çatan kimi həkimlər vaxt itirmədən Qismə-
ti əməliyyat otağına apardılar. Şəmsiyyə həkimin rəhbərliyi ilə 
əməliyyat başlandı. Hamımız dəhlizdə ayaqüstə dayanıb nara-
hatlıq içində gözləyirdik. Hadisəni eşidən bütün qohum-əqrəba 
bir-birinin ardınca xəstəxanaya gəlirdi. Dəhlizin bir tərəfində 
boynunu bükmüş Pakizə xalanın ağlamaqdan göz yaşları quru-
muş, qışqırmaqdan səsi batmışdı. Onu bu vəziyyətdə görəndə 
qəlbim göynəyir, ürəyim parçanırdı. Qayınanama stul tapıb gə-
tirdim ki, heç olmasa yazıq arvad otursun. Əlləri göydə qalmış 
Pakizə xala elə hey Tanrıya yalvarırdı ki, oğluna rəhmi gəlsin, 
onu qorusun. Qayınanam Qisməti vuranlara qarğış edirdi. 

Ağlamaqdan Fərqanənin də, Zöhrənin də göz yaşları quru-
murdu. Mən də əlacsız qalmışdım, dostuma heç cür kömək edə 
bilmir, yalnız ağlamaqla təskinlik tapırdım. İntizar və həyəcan 
içində əməliyyatın başa çatmasını gözləyirdik. Hamımız Allaha 
yalvara-yalvara qalmışdıq. 

Üç saatdan sonra əməliyyat otağının qapısı açıldı. Bir az 
inamsız danışan Şəmsiyyə həkim dedi ki, Qismətin vəziyyəti elə 
də ürəkaçan deyil. İki gün başına bir iş gəlməsə yaşayacaq. Bu 
xəbərdə həyəcanla yanaşı, həm də ümid və inam qığılcımları da 
sayrışırdı... 

İki narahat gün ötüb arxada qaldı. Bir az özünə gələn Qis-
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mətin dili də söz tutdu, danışmağa başladı. Yavaş-yavaş iştahası 
da açıldı. Hər gün ona yemək aparırdım. Hərdən Pakizə xala da, 
Fərqanə də mənimlə yol yoldaşlığı edirdi. Cinayəti araşdıran mi-
lislər də gəlib hadisə ilə bağlı dostumdan izahat almışdılar. 

Maşınsızlıqdan yaman əziyyət çəkir, uzaq yolu xəstəxanaya 
piyada gedirdik. Qismətin gələcək qayınatası Xəlil dayının ma-
şını var idi. Vaxtı olanda hərdən bizi xəstəxanaya da aparırdı. O, 
çox mehriban adam idi. Belə ağır günündə Qismətə əl atır, da-
va-dərmanına kömək edirdi. Günlər keçdikcə yavaş-yavaş özünə 
gələn Qismət apardığımız yeməkləri geri qaytarmırdı. Rəngi-ru-
hu üstünə gəldiyinə görə tezliklə sağalıb ayağa qalxacağına ümid 
edirdik. Bir gün sağollaşıb evə qayıdanda dedi ki, sabah gələndə 
mənə iki-üç kitab, bir də roman yazacağım dəftərimi gətirərsən. 
Daha babatam, bekarçılıqdan bilmirəm neyniyim, vaxtımı necə 
keçirdim. İstiyirəm yavaş-yavaş romanı başlayım. Qorxuram ki, 
sonra çatdırıb yaza bilməyim, işlərim yarımçıq qalsın. 

Qismətin sifəti həmişəkindən işıqlı idi. Deyəsən, göylər onun 
çöhrəsinə nur ələyib ruhunu təzələmişdi. Ovqatı da yaxşılaşmış-
dı, yaradıcılıq planlarından bir həvəslə danışırdı ki, gəl görəsən. 
Evə qayıdan kimi Fərqanəyə də, anasına da sevinə-sevinə xəbər 
verdim ki, Qismət özünü yaxşı hiss edir, oxuyub yazmaq istəyir. 
Pakizə xala buna lap çox sevindi. Məndən eşitdikləri şad xəbər-
dən sonra evdə hamı toydan danışır, xeyir işə tədarük görürü-
dülər. Qadınlar həmin gün necə geyinəcəkləri, hansı havanı oy-
nayacaqlarını götür-qoy edirdilər. Bacım Tükəzban da özünə 
təzə don almışdı. İrşadın da könlündən toybaşı olmaq keçirdi. 

 Səhər-səhər lap ertədən oyanıb Qismətgilin həyətində-
ki bəzi vacib işləri yoluna qoydum. Evdən bir az tez çıxdım ki, 
günorta yeməyinəcən dostumun yanına çatım. Yeməklə bərabər 
onun istədiyi kitabları, roman yazacağı dəftəri də götürmüşdüm. 
Nə Fərqanəni, nə də Pakizə xalanı xəstəxanaya getməyə qoyma-



h 9 2 h

Elimizə qayıdırıq ... 

yaraq: “Əşşi, nə var ee, orada? Maşallah, Qismət yavaş-yavaş 
yaxşılaşır, bu gün-sabah xəstəxanadan çıxacaq”, – dedim. 

Əlimdəki yük ağır olduğundan qollarım sızıldayırdı. Tərs-
likdən yolda rastıma maşın da çıxmadı. Güman edirdim ki, indi 
yəqin bu dəqiqələrdə Qismət tez-tez saatına baxıb intizarla gə-
lişimi gözləyir. Bilirdim ki, dostum yüz faiz yeməkdən çox ki-
tablarını və roman yazacağı dəftərini görmək istəyir. Günorta 
yeməyinin vaxtına az qalmış xəstəxananın geniş darvazasından 
içəri girdim. Fikirləşdim ki, əvvəlcə Qismətlə bir az zarafat edim, 
kitabları, dəftəri yaddan çıxarıb gətirmədiyimi deyim. Görüm 
dostum bu xəbəri necə qarşılayacaq. Hirslənib özündən çıxma-
yacaq ki? Bu fikirləri başımda o tərəf, bu bu tərəfə çevirə-çevirə 
onun palatasına üz tutdum. Qapı açıq olsa da, Qismət içəridə 
yox idi. Həyətə çıxdığını, ayaqyoluna getdiyini, harada olsa, bu 
dəqiqələrdə geri dönəcəyini güman etdim. Çarpayısının üstün-
də oturub onu gözləməyə başladım. Dəqiqələr keçir, Qismətsə 
qayıtmaq bilmirdi. Ondan bir xəbər öyrənmək üçün Şəmsiyyə 
həkimin otağına yollandım. Qapı bağlı idi. Fikirləşdim ki, yəqin 
günorta yeməyinə gedib. Dəhlizdə qarşılaşdığım dolu bədənli, 
qıvrım saçlarını çiyinlərinə tökmüş orta yaşlı tibb bacısından 
Qisməti xəbər aldım. Qadın əlini qaşlarının üstünə qoyub, sual 
dolu baxışlarla məni diqqətlə süzüb soruşdu:

– Sən hansı Qisməti deyirsən? O şairi, Pakizənin gədəsinimi?
– Hə, hə, – deyə tez cavab verdim. 
Qadın bir az duruxdu:
– Vallah, bilmirəm ki, gecə baş verənləri sənə necə deyim? 

Axşam qəflətən oğlanın vəziyyəti qarışdı: qızdırması qalxdı, 
yarasından qan açıldı. Həkimlər nə qədər çalışsalar da nə qa-
naxmanı dayandıra, nə də qızdırmanı aşağı sala bildilər. Elə ge-
ceynən onu təcili yardım maşınına qoyub rayon xəstəxanasına 
apardılar. 
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– Xala, axı dünən onun vəziyyəti yaxşıydı. Birdən-birə gecə 
Qismətə nə oldu ki, halı belə qarışdı? 

– Nə bilim, ay bala. İndi dünyanın işlərinə etibarmı qa-
lıf? İnsan bu gün belədir, sabah da elə. Bir də görürsən, budee, 
sap-sağlam biri axşam yatdı, sabaha sağ çıxmadı. O ki qalmışdı 
bıçaqlanıb əməliyyatdan çıxmış ağır yaralının biri ola. 

Cavabından hiss elədim ki, qadın belə ağır xəstələri hər gün 
gördüyündən dostumun düşdüyü vəziyyət onun üçün adi bir 
şeydir. Qismət barədə bir az ətraflı məlumat öyrənmək üçün 
axşam təcili yardım maşını ilə onu rayon xəstəxanasına aparan 
sürücü İsrafil dayını axtardım. Soraqlaya-soraqlaya onu qarajda 
tapdım. Salam verəndən sonra tələsik Qisməti soruşdum. 

Dostumun adını eşidən kimi kişinin gözləri yaşardı. Əlini 
işinin üstündən çəkib dayandı. Həyəcanlı olduğumu görən sürü-
cü qəmgin-qəmgin dilləndi:

– Bala, o bir Allahın ona da, anasına da rəhmi gəlsin. Axşam 
vəziyyəti ağırlaşan kimi rayon xəstəxanasına apardıx. Hərdən 
palatasına gedif ordan-burdan söhbət edirdik. Onun bir suyu 
rəhmətlik Şirin dayısına çəkif. Sən cavansan, yəqin ki, o kişini 
görməzdin. Dayısı da bunun kimi savadlıydı. Özü yerdə olsa da, 
fikri göylərdə dolaşırdı. Belələrinin gərək qədrini bilib qoruya-
san. Ay onu bıçaqlayanların qolları quruyeydi. Heç belə istedad-
lı, savadlı bir oğlana da əl qaldırıb qanını tökərlərmi? Gül kimi 
yazı-pozusu qalıf bir tərəfdə, indi yazıq uşaq yaraları ilə əlləşir. 
Gecə onu elə ağır vəziyyətdə görəndə gözlərim doldu. Burdan 
rayona qədər maşını Allaha yalvara-yalvara sürmüşəm ki, təki 
gədəni xəstəxanaya sağ-salamat çatdırım. Deyirdim, bəs elə indi-
cə keçinəcək. Şükür ilahiyə ki, rayonacan sağ-salamat idi. Amma 
maşından düşürüb xərəkdə aparanda baxdım ki, huşu özündə 
deyil. Nə bilim vallah, hər şey Allahın əlindədi. Verən də odur, 
alan da. Görək də, nə olacaq, nətəri olacaq. Hər halda, rayondakı 
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həkimlər burdakılardan savadlıdı. Yəqin ki, onlar Qisməti ölü-
mün əlindən alacaqlar. 

İsrafil dayıdan ayrılan kimi tələm-tələsik evə qayıtdım. 
Yolboyu Qisməti bıçaqlayanlara lənətlər yağdırırdım. Əmin 
idim ki, yüz faiz dostumu Orxanla Kərim vurub. Kənd camaatı 
da onlardan şübhələnirdi. Heç bilmirdim ki, gecə Qismətin halı-
nın birdən-birə dəyişməsini, rayon xəstəxanasına aparılmasını 
toya hazırlaşan Pakizə xalaya, Fərqanəyə necə deyim? Dünən 
xəstəxanadan yanlarına şad xəbərlə dönmüş, onları xeyli sevin-
dirib ümid vermişdim. Bu gün isə vəziyyət pisliyə doğru dəyişi-
lib. Çətin də olsa, həqiqəti deməliydim. Başqa yol yox idi. Çünki 
olanı gizlətmək heç nəyi həll etmirdi. Vaxt itirmədən maşın tapıb 
rayona – Qismətin yanına getməliydik. 

Xəstəxanaya apardığım çörəyi, kitab-dəftəri qaytardığımı 
görəndə Fərqanə sual dolu baxışlarını üzümə zilləyib həyəcanlı 
səslə soruşdu:

– Bunları niyə Qismətə vermədin?
Bir anlıq susub dayandım. Həyəcandan dilim də söz tut-

murdu ki, olanları deyim. Duruxduğumu görən Fərqanə qolumu 
silkələyib kövrəkcəsinə soruşdu:

– Niyə susursan, danış görək nə olub? Qismət kitab-dəftəri, 
yeməyi niyə götürmədi? Bəlkə başında bir iş var, bizdən gizlə-
dirsən? Bəlkə… 

Susmağımdan Fərqanənin çox narahat olduğunu görüb dil-
ləndim:

– Yox, yox, elə qorxulu bir şey baş verməyib. Qardaşın 
sağ-salamatdır, sadəcə olaraq, daha da yaxşı müalicə eləmək 
üçün axşam onu rayon xəstəxanasına aparıblar. Gərək indi vaxt 
itirmədən yanına gedək. 

Qardaşının rayon xəstəxanasına aparıldığını eşidən Fərqanə 
hönkürüb ağladı. Səsə Pakizə xala da hövlnak bizə gəldi. Qayına-
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nam məni xeyli sorğu-suala tutdu. Məndə ondan heç nəyi giz-
lətmədim. Qıvrımsaçlı tibb bacısından, İsrafil dayıdan eşitdiklə-
rimin hamısını onlara dedim. Tələm-tələsik Xəlil dayıgilə gedib 
vəziyyəti danışdım. Qismətin gələcək qayınatası vaxt itirmədən 
maşının mühərrikini işə salıb darvazadan çölə çıxartdı. Pakizə 
xala, atam və mən rayona yola düşdük. Xəstəxanadan qaytar-
dığım xörəyi də, kitabları da, Qismətin roman yazmaq istədiyi 
dəftəri də özümlə götürdüm. 

Rayon mərkəzi kəndimizdən bir az uzaqda idi – təxminən 
yarım saatlıq yol olardı. Hamımız qaşqabaqlı oturmuşduq, heç 
kim ağzını açıb danışmırdı. Fikrimiz Qismətin yanında qalmışdı. 
Xəlil dayı maşını sürətlə sürdüyündən xəstəxanaya yarım saat-
dan da tez çatdıq. 

Qismətin hansı palatada yatdığını soruşmaq üçün əvvəlcə 
qəbul şöbəsinə üz tutduq. Növbədə olan tibb bacısı tələsmədən 
qarşısındakı jurnalı asta-asta vərəqlədi. Onun ləng tərpənişin-
dən əsəbiləşən Pakizə xala acıqlı-acıqlı dilləndi:

– Aaz, a bala, cavan qızsan, əlini bir az yeyin tərpətsən! Tələs, 
bax gör uşaq hardadı, hansı palatadadı? Özu niyə bu qədər naza 
qoyursan? Bura naz yeri deyil! 

Pakizə xalanın sözlərindən tibb bacısının tükü də tərpən-
mədi. Elə bil bunları ona yox, daşa-divara deyirdilər. Bayaqkı 
kimi yenə də jurnalı tənbəl-tənbəl vərəqləməyə davam elədi. Qı-
zın saymazyana hərəkəti səbrimizi daşdırırdı. Axır ki, tibb bacısı 
Qismətin ad-familiyasına çatanda əlini saxlayıb soyuqqanlıqla 
dilləndi:

– Oğlunuz reanimasiyadadır.
Geniş daş pilləkənlərlə aşağı düşdük. Bizi reanimasiyaya 

buraxmadılar. Qisməti müalicə edən Ədalət həkimlə görüşüb 
onun vəziyyətini soruşduq. O, bir an susub fikrə gedəndən sonra 
başını ağır-ağır tərpədərək dedi:
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– Vallah, heç bilmirəm xəstənin vəziyyətini sizə hansı for-
mada deyim. Həkim gərək ümidlə danışsın. Sizdən həqiqəti giz-
lətməyəcəm. Xəstənin sağlamlıq durumu elə də ürəkaçan deyil. 
Axşam şöbəyə huşsuz vəziyyətdə qəbul etmişik. İndi bir az irə-
liləyiş var, deyəsən yavaş-yavaş özünə gəlir...

– Qadan alım, başına dönüm, ay həkim, qoyma uşağımın ba-
şına bir iş gəlsin. O mənim adar-madar oğul balamdır. Evimin 
dirəyi, gözümün işığı, ümid ağacımdır. Allah eləməmiş başına bir 
iş gəlsə, özümü öldürərəm, – deyə Pakizə xala həkimin sözünü 
yarıda kəsib yalvarmağa başladı. Sonra kövrəldiyindən sözünün 
ardını gətirə bilmədi. 

Həkim yaxşı adama oxşayırdı. Ananın yalvarışlarına, göz 
yaşlarına biganə qalmayıb sözlərinə bir az ümid, bir az da inam 
qataraq dedi:

– Ay ana, narahat olmayın. Oğlunuz xəstəxanaya çatdırılan 
kimi müalicəsinə başlamışıq. Əməliyyatdan sonra qızdırması 
birdən-birə qalxdığından yarasının tikişlərindən qan axıb. Təəs-
süf ki, bəzi lazımi iynələr xəstəyə vaxtında vurulmayıb. Gərək 
hadisədən dərhal sonra oğlunuzu rayona gətirəydiniz. Onda onu 
müalicə etmək bir az asan olardı. İndi çalışırıq ki, Qismətin həya-
tını xilas edək. Hər şeydən əvvəl bu bizim həkimlik borcumuzdu. 
Bir az da gözləyək, əgər yaxşılığa doğru dəyişiklik olmasa, Bakı-
dan vertolyot çağırıb onu şəhərə çatdıracağıq.

Qisməti görmək istədiyimizi həkimə bildirəndə o: “Bu 
dəqiqə vəziyyəti öyrənib sizə xəbər verərəm”, – deyib otaqdan 
çıxdı. 

Az keçmiş geri qayıdaraq: “Gözünüz aydın, xəstəniz özünə 
gəlib. Keçin görüşün, amma xahiş edirəm ki, suallarınızla onu 
çox yormayasınız”, – dedi. 

Çarpayıda sakitcə uzanmış Qismətin rəngi-ruhu solmuşdu. 
Elə bil dünən mənimlə şirin-şirin söhbət edən, danışıb-gülən, 
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oxumağa kitab, yazmağa dəftər gətirməyi tapşıran o deyildi. 
Sifətində dünənki nurdan, işıqdan əsər-əlamət qalmamışdı. İndi 
elə bil üzünə qaranlıq çökmüşdü. 

İçəri girən kimi Pakizə xala oğlunu asta səslə – lap uşaqlıqda 
olduğu kimi əzizləyə-əzizləyə çağırdı:

– Qismət, ay Qismət, ay bala, qadan alım, ay oğul, haran ağ-
rıyır? 

Hərəkətsiz vəziyyətdə çarpayıda uzanmış Qismət anasının 
səsini eşidən kimi bir az tərpəndi. Elə bil bu səs birdən-birə ona 
güc verdi, ürəyində ümid işığı yandırdı. Yavaş-yavaş kiprikləri-
ni aralayıb gözlərini açdı. Onun üzü kimi gözlərinə də solğunluq 
çökmüşdü. Güclə eşidiləcək zəif səslə dilləndi:

– Ana, mənə heç nə olmayıb. Şükür, indi yaxşıyam, ağrılarım 
azalıb. 

– Sənə gələn qada-bala mənə gəlsin, ay oğul! 
Qismət güclə nəfəs alır, çətinliklə danışırdı. Həkimin tapşı-

rığına əməl edib onu çox sorğu-suala tutmadıq. Dostum gətirdi-
yimiz yeməkdən bir tikə də olsun ağzına qoymadı. Kitab-dəftərə 
isə gözucu baxıb dərindən ah çəkdi. 

Bu vaxt otağa girən tibb bacısı onun yarasına baxandan son-
ra qızdırmasını ölçdü. Bir söz demədən başını aşağı salıb getdi. 
Az keçmiş yanımıza gələn həkim çox həyəcanlı görsənirdi. Atam 
tələsik ondan soruşdu:

– Həkim, nə olub, niyə belə narahatsınız?
O, heç nə demədən, qaşlarını çatıb başını astaca buladı. Son-

ra çölə çıxmağımızı xahiş etdi. Reanimasiyadan kabinetinə qayı-
dan həkim qayğılı-qayğılı: “Xəstənin vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. 
Vurulan iynələr, köçürülən sistemlər o qədər də kömək eləmir. 
Düzdür, qanaxmanı dayandırmışıq. Amma aşağı düşməyən qız-
dırma orqanların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Proses dayan-
madan gedir. Qismət kimi ağır xəstəxanada tam müalicə eləmək 
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üçün şəraitimiz o qədər də yetərli deyil. Baxıram ki, onu burada 
saxlamaq səmərə verməyəcək. Vaxtı boşuna itirmədən xəstəni 
Bakıya çatdırmalıyıq. Nə qədər tez olsa, onun sağ qalmaq şan-
sı o qədər də artacaq. Şəhərdə belə ağır xəstələri sağaltmaq elə 
də çətin deyil. Maşınla aparmaq həm gec olar, həm də uzun yol 
onun vəziyyətini ağırlaşdırar. Belə xəstələr üçün vertolyot ça-
ğırmaq imkanımız var. Amma gərək yaxınlarından kimsə onunla 
Bakıya getsin”, – dedi. 

Ona diqqətlə qulaq asan Xəlil dayı tələsik dilləndi: 
– Ədalət həkim, Qismətin sağalması üçün nə lazımdırsa 

edin. Hara getmək lazımdırsa, nə etmək lazımdırsa biz hazırıq. 
Həkim elə otağındanca zəng vurub Bakı ilə danışdı, ağır 

xəstə olduğunu deyib vertolyot göndərməyi xahiş etdi. 
Həyəcan içində dəhlizdə dayanıb gözləyir, tez-tez pəncərə-

dən buludsuz səmaya boylanırdıq. Hələlik heç nə görsənmir, 
vertolyot səsi eşidilmirdi. Həzin-həzin əsən küləyin yalnız ağac-
ların yarpaqlarını asta-asta tərpətməyə gücü çatırdı. 

Bu günə qədər mən Qismətin bıçaqlanmasını o qədər də cid-
di bir şey hesab eləmirdim. Fikirləşirdim ki, əməliyyatdan son-
ra sağlamlığı yaxşılığa doğru dəyişəcək. Günlər keçdikcə onun 
vəziyyəti əvvəlki axarına düşəcək. Dostum qısa zaman ərzində 
sağalıb ayağa qalxacaq. Yalnız indi, bu dəqiqələrdə hiss etməyə 
başladım ki, onun həyatı təhlükədədir. O, hələ heç kimin güc gələ 
bilmədiyi ölümlə üz-üzə, göz-gözədir. 

Qismətin vəziyyətinin birdən-birə nədən belə pisləşdiyini 
öyrənmək üçün həkimin yanına getdim. Otaqda tək olan Ədalət 
həkimin hələ də həyəcanı keçməmişdi. Sakitcə içəri keçib tək-
lifsiz-filansız onunla üzbəüz oturub dostumun dünənki vəziy-
yətindən ətraflı söz açdım. Dediklərimi sonacan dinləyən hə-
kim bir anlıq fikrə getdi. Sonra mənim üçün də maraqlı olan bir 
şey danışdı. Dedi ki, insan orqanizmində həmişə ehtiyat enerji 
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olur. Bu enerji iradəmizdən asılı olmadan yalnız ən çətin anlar-
da üzə çıxıb kara gəlir. Bəzən görürsən ki, hər hansı ağır yükü 
qaldıra bilmirsən. Bir az dərindən nəfəs alıb, təzədən güc verib 
məqsədinə çatırsan. Sonradan bu yükü qaldırdığına heç özünün 
də inanmağın gəlmir. Bütün bunlar bədəndəki ehtiyat enerjinin 
hesabına başa gəlir. Bu enerji bir də insan həyatdan köçməyə az 
qalmış orqanizmə sərf olunur. Həyatda belə hallar tez-tez baş 
verir. Bir də görürsən, ölüm yatağında olan xəstə gözlənilmədən 
özünü yaxşı hiss elədi. Sir-sifəti nurlanıb əvvəlki halına düşdü. 
Fikirləşirsən ki, yəqin sağalmaq üzrədir. Lap tezliklə yataqdan 
qalxıb ömür yoluna davam edəcək. Sabahısı isə onun dünyadan 
köçdüyünü eşidirsən. Həmin anlarda orqanizm ömrün sona çat-
dığını hiss edib ehtiyat enerjini bədənə ötürür. Görünür, sənin 
dostunda da belə olub.

Ədalət həkimin yanından çox ümidsiz çıxdım. Mən də ba-
yaqdan fikirləşirdim ki, Qismətin dünənki vəziyyətini ona danış-
mağımla nəyi isə geri qaytaracam, nəyi isə dəyişəcəm. Deməli, 
hər şey tükənmiş, dostum ömrünün son pilləsinə çatmışdı. Çıxış 
yolları bağlanmış, yaşamaq imkanları tükənmişdi. Vaxtsız gələn 
ölüm ərəbzəngi kimi onun başının üstünü kəsdirmişdi. Dostu-
mun həyatını yalnız və yalnız möcüzə xilas edə bilərdi. Əgər o 
da baş versəydi. Qismət cavan yaşında çarəsizcəsinə ölümün 
cəngində çabalaya-çabalaya qalmışdı. Qəbul etdiyi bu qədər da-
va-dərmanlar, vurulan iynələr, köçürülən sistemlər bir şeyə ya-
ramırdı. Bu dəqiqələrdə ora-bura qaçışan həkim və tibb bacıları 
gözümə olduqca bacarıqsız və aciz görünürdü. Cavan bir oğla-
nı ölümdən xilas etmək üçün onların əllərindən bir iş gəlmirdi. 
İllərdən bəri topladıqları bilik, qazandıqları təcrübə xəstəni sa-
ğaltmaq gücündə deyildi. Yavaş-yavaş Qisməti itirirdik, gözümüz 
görə-görə dostum əlimizdən gedirdi. Heç kim onun ömür karva-
nının cilovunu çəkib saxlamağa qadir deyildi. Dostumun həyatı 
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sona yetir, əcəl anbaan Qismətə yaxınlaşırdı. Deməli, ölüm qaçıl-
maz və qarşısıalınmaz idi. Çox çarəsiz bir vəziyyətdə qalmışdıq.

Həkimin zəng vurduğu vaxtdan iyirmi dəqiqə keçmişdi. İn-
tizar dolu baxışlarımızı səmaya dikib qulağımız səsdə gözləyir-
dik. Əgər bir problem olmasaydı, iyirmi-iyirmi beş dəqiqədən 
sonra vertolyot xəstəxananın həyətinə enməliydi. Bəlkə də Ba-
kıya aparsaydıq, onun həyatını xilas etmək mümkün olacaqdı. 
Bu ümidə sığınıb şirin xəyallar qurduğum vaxt tibb bacılarından 
biri bizə yaxınlaşıb Qismətin məni görmək istədiyini dedi. Tələ-
sik reanimasiya otağına qaçdım. İçəri girən kimi dostum əlinin 
işarəsiylə məni yanına çağırdı. Tez çarpayısının yanında yerə çö-
küb, qabarlı əllərindən tutaraq soruşdum:

– Nə olub, Qismət, ürəyindən nə keçir, nə istəyirsən?
O, solğun baxışlar süzülən nəmli gözlərini üzümə dikib as-

tadan dilləndi:
– Sənə vacib sözüm var. Ürəyimə damıb ki, həyatımın so-

nudur. Amansız ölüm əlində qılınc başımın üstünü kəsdirib. 
Yaşadığım qısa ömürdə səndən başqa heç kəsi özümə arxa bil-
məmişəm. Anamı, bacılarımı sənə tapşırıram. Bilirəm ki, anam 
məndən sonra çox yaşamayacaq. Gövhərə də deyərsən məni ba-
ğışlasın, onu xoşbəxt edə bilmədim. 

Qismətin vəziyyəti anbaan ağırlaşırdı. Güclə nəfəs alırdı, elə 
bil hava da boğazından çətinliklə keçirdi. Deyəsən, artıq son kəl-
mələrini dilə gətirir, sanki vəsiyyət edirdi. Ona təskinlik vermək 
üçün dil töküb dedim:

– Qismət, sən nə danışırsan? Bu gün-sabah sağalıb ayağa 
qalxacaqsan. Nə ölüm, nə qılınc? Həkimin Bakıdan çağırdığı ver-
tolyot on-on beş dəqiqəyə xəstəxananın həyətinə enəcək. Müali-
cə eləmək üçün səni şəhərə aparacağıq… 

Qismət əlini astaca yuxarı qaldırıb sözümü yarıda kəsdiyin-
dən, ürəyimdən keçənləri sonacan deyə bilmədim. Susub onun 
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dediklərinə qulaq asdım. Dostum olub-alan gücünü toplayıb yal-
nız bunları deyə bildi:

– İçimdəki ağrı-acılar mənə çox yaşamayacağımı pıçıldayır. 
Dünyanın işlərinə etibar yoxdu. Hər dəqiqənin öz hökmü var. 
Dünən bu vaxtlar yaxşıydım, sağalacağıma ümidliydim, arzula-
rımın tez bir zamanda çiçək açacağını düşünürdüm. Bu gün isə 
heç danışmağa da heyim qalmayıb. Zəifləyib haldan düşmüşəm, 
özümü çox üzgün hiss edirəm. Heç sabaha sağ çıxacağıma ümi-
dim yoxdu. Əzizlərimi, doğmalarımı sənə tapşırıram. Heç vaxt 
onları tək qoyma, gözün üstlərində olsun. Görünür, taleyim belə 
yazılıbmış, Tanrıdan qismətimə düşən ömür payı bu qədərmiş. 
Təəssüf ki, həm arzularım, həm də başladığım yaradıcılıq işlərim 
yarımçıq qaldı. Düşüncələrimi kağıza köçürməyə vaxtım olmadı, 
dünyadan ürəyi dolu gedirəm. Universiteti də bitirə bilmədim. 
Toyum da çalınmadı. Sevgimə, sevgilimə qovuşmağa da ömrüm 
yetmədi. Nə özüm xoşbəxt oldum, nə də onu Gövhərə dadızdır-
dım. Anamın da, bacılarımın da, dost-tanışlarımın da gözlərini 
yaşlı qoydum. Əminəm ki, məni Kərimlə Orxan vurub. Onlardan 
başqa heç kimdən şübhələnmirəm. Bir-iki dəfə birləşib məni 
döymək istəsələr də, bacarmamışdılar. Heç şeirə və qıza görə də 
adamı öldürərlərmi?..

Dostumun sözün kəsmirdim ki, ürəyindən keçənləri axıra-
can desin. Bir-iki dəqiqədən sonra Qismət dərindən ah çəkib sö-
zünə davam etdi:

– Eh, qardaş, demə həyat bu imiş... Demə, insanlar dünyadan 
bu cür ağrı-acılar içində köçürmüşlər…

Qismət yenə də nə isə deyirdi, amma mən daha heç nə eşit-
mir, heç nə başa düşmürdüm. Qəhər məni boğur, göz yaşlarımı 
saxlaya bilmirdim. Bəli, dostum düz deyirdi, demə, elə həyat bu 
imiş. Hansı yaşda olursa olsun, harada olursa olsun, ölüm gəlib 
adamı yaxalayır. O, danışmağa gücü çatmadığından susdu. Onun 
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kədərli və solğun baxışları bir nöqtədə ilişib qalmışdı. Həmişə 
nurlu, işıqlı olan sifəti indi payızın soyuq nəfəsini hiss edən yar-
paq kimi saralmışdı... 

– Qismət, Qismət, – deyə onu səsləyib astaca tərpətdim. O, 
bir az huşa gələn kimi əlimi yavaşca sıxıb zəif səslə dedi:

– Söz ver ki, anama, bacılarıma arxa olacaq, onları tək qoy-
mayacaqsan...

Dostumun əlləri od tutub yanırdı. Əgər əli beləydisə, indi 
gör daxilindəki hərarəti nə qədər idi. Allah bilir, ürəyi necə ya-
nıb-alovlanırdı. Yenə də ona ümid dolu sözlərlə ürək-dirək ver-
məyə başladım:

– Nə danışırsan, ay Qismət! Sən mütləq sağalacaqsan. Yaxın 
vaxtlarda toyunu da edəcəyik. İnşallah, universiteti də bitirəcək-
sən. Yeni-yeni şeirlər, hekayələr yazacaqsan, kitabların nəşr olu-
nacaq.

Qismət dediklərimə məhəl qoymadı, deyəsən heç məni eşit-
mədi də. Bir azdan əlimi sıxıb bayaqkı sualını təkrar verdi:

– Sən mənə söz verirsənmi?
Onu arxayın salmaq üçün tələsik dilləndim:
– Hə, hə, qardaş, söz verirəm. Nə qədər ki, həyatda yaşayı-

ram, doğmalarına arxa duracam, çətin günlərində yanlarında 
olacam. 

Onun üzündən öpdüm. Heç bilmədim o bunu duydu, yoxsa 
yox? Dostumla belə halallaşdım, belə vidalaşdım. Hiss edirdim 
ki, Qismət ömrünün son dəqiqələrini yaşayır, bir daha onu sağ 
görməyəcəm…

– Sağ ol, qardaş, çox sağ ol, – deyə Qismət lap astadan pıçıl-
dadı.

 Onun ümidsizlikdən yoğrulmuş son pıçıltılarını güclə eşit-
dim. Vəziyyətinin yenidən pisləşdiyini görüb Ədalət həkimi ça-
ğırmaq üçün tələsik otaqdan çıxdım. Dəhliz boyu qaça-qaça tibb 



h 1 0 3 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

işçilərini səslədim. Həyəcan dolu səsimi eşidən həkim və tibb 
bacıları reanimasiya otağına yüyürdülər. Bu vaxt nərilti-gurultu 
səsi yeri-göyü silkələdi. Xəstəxananın üstündə dövrə vuran ver-
tolyot həyətə enirdi. Pakizə xala, atam və Xəlil dayı da reanima-
siya otağına tələsirdilər. Onlar Qisməti vertolyota mindirməyə 
hazırlaşan tibb işçilərinə kömək etmək istəyirdilər. Mən onların 
arxasınca getmədim. Bildim ki, artıq dostum həyatla vidalaşıb. 
Onun meyitini görsəydim, bəlkə də gözlərim tutulacaqdı, dilim 
batacaqdı. İstəyirdim ki, Qismət yaddaşımda diri qalsın, onu hə-
mişə belə xatırlayım. 

İki-üç dəqiqə keçməmiş Pakizə xalanın qışqırtısı xəstəxa-
nanı başına götürdü. Onun harayına, hönkürtüsünə quşlar da 
göydə qanad saxladı. Deməli, artıq Qismət dünyasını dəyiş-
miş, gözlərini əbədi olaraq yummuşdu. Qayınanamın qışqırtısı, 
hayqırtısı məni üzür, qəlbimə kədər ələyərək ürəyimi yandırıb 
külə döndərirdi. Atam da, Xəlil dayı da üzlərini divara çevirib 
ağlayırdılar. Onlara baxdıqca qəlbimi ağır və kədərli düşüncələr 
didib-parçalayırdı. Bəs deyirdilər kişilər ağlamaz. Budur, onlar 
baş-başa verib hönkürə-hönkürə göz yaşları axıdırdılar. Qəhər-
dən, hıçqırtıdan boğula-boğula qalmışdım. Qəlbimi var gücü ilə 
sıxan kədərin əlindən hərdən nəfəs almağı da yaddan çıxarır-
dım. Çəkənlər bilir ki, dost itkisi ağır və dözülməz olur. Özü də 
ömrünün bu cavan çağında. Həkimlər, tibb bacıları başlarını aşa-
ğı salıb lal sükut içində dayanmışdılar. Nə bilim bəlkə də sütül 
kimi bir oğlanın həyatını xilas edə bilmədiklərinə görə vicdan 
əzabı çəkirdilər. 

Atam təcili yardım maşınında – Qismətin meyitinin yanın-
daydı. Heç bilmirdim ki, Fərqanə, Zöhrə, nişanlısı Gövhər, bacım, 
onun ölümünə necə dözəcək, bu ağrıya necə tab gətirəcəkdilər...

Qismətin dəfni çox izdihamlı keçdi. Uşaqdan-böyüyə kimi 
hamı qəbiristanlığa gəlmişdi. Həmişə şeir məclislərində dos-
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tumla öcəşən, onun əleyhinə çıxış edən Kərim adamların ara-
sında gözə dəymirdi. Qaçıb haradasa gizlənmişdi, törətdiyi ağır 
cinayətə görə qorxusundan ortalığa çıxmırdı. Bəlkə də artıq onu 
həbs eləmişdilər. Kamil müəllim də dəfndə çıxış edərək Qismət 
kimi istedadlı bir gəncin itkisindən yana-yana danışdı. Yaşlı 
adamlar söyləyirdilər ki, indiyə qədər kəndimizdə Qismət kimi 
istedadlı adam olmamışdı. Onun vaxtsız ölümü ürəkləri yandı-
rır, qəlbləri göynədirdi. Gözlərdən sanki yaş əvəzinə qan axırdı. 
Pakizə xalanın ağlamaqdan göz yaşları qurumuş, qışqırıb haray 
çəkməkdən səsi batmışdı. Hönkürüb ağlasa da gözlərindən yaş 
gəlmirdi, qışqırsa da səsini özündən başqa heç kim eşitmirdi. 
Mənə qardaşdan da irəli olmuş dostumun dəfn olunduğu an 
birdən-birə açıq səmanın da üzü tutuldu, gözləri doldu. Sanki 
Günəş kədərin ağrısına dözməyib məhvərindən qopacağından 
qorxaraq bu qəmli səhnəni görməmək üçün buludları pərdə 
kimi gözləri önünə çəkdi. Göy guruldadı, şimşək çaxdı, sonra da 
güclü yağış yağdı. Dərələrdən çaylaqlara sel axdı, məhəllələri su 
basdı. Deyəsən, təbiət də Qismətin ölümünə yas tutub ağladı, bu-
ludlarından göz yaşları axıtdı.

İllərcə əvvəl məhəllədə bir yerdə oynadığımız geniş çay-
laqda onun yas çadırını qurduq. Üz-gözünü cırmış Fərqanə di-
nib-danışmırdı, sanki dili tutulmuş, səsi batmışdı. Hamımız kə-
dər içindəydik, ağır dərd qəddimizi əymişdi. 

 Başımız yasa qarışdığından Qisməti bıçaqlayanların kim-
liyini öyrənmək üçün milis idarəsinə gedə bilmirdik. Kənddə 
söz-söhbət gəzirdi ki, milislər Kərimlə Orxandan şübhələnərək 
ikisini də həbs ediblər. 

Hələ də özünə gəlməyən Pakizə xala elə hey: «Ay bala, Qis-
mət, haradasan, niyə bizi tək qoyub getdin?» – deyib ağlayırdı. 
Yazıq arvad heç nədən təskinlik tapa bilmədiyindən vəziyyəti 
getdikcə ağırlaşırdı. Bir neçə dəfə də üstünə Sabir dayını çağır-
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dıq. Həkim ona iynə vurub dava-dərman yazsa da, xeyri olma-
dı. Qayınanam sağalıb ayağa qalxana oxşamırdı. Hiss olunurdu 
ki, arvad gündən-günə geriləyir, susuz qalmış ağac kimi saralıb 
solur. Qismətin qırxı çıxandan bir həftə sonra Pakizə xala: «Qis-
mət hey, Qismət hey», – deyə-deyə canını tapşırdı. Ömrünün son 
anında oğlunun adı dodaqlarında donub qaldı. 

Yenə də məhəllədə yas çadırı qurduq. Yenə də Qismətgildən 
ağlaşma, qışqırıq, ah-nalə səsləri eşidildi. Pakizə xalanın dəfnin-
dən sonra qəbiristanlıqdakı dəmir barmaqlıqların arasındakı 
məzarların sayı üç oldu. Fazil dayının bir vaxtlar yaşıllığa bürün-
müş axar-baxarlı yurdu boş qaldı. Onların kimsəsizləşmiş həyət-
ləri suyu sovulmuş dəyirmana bənzəyirdi. Gecələr gedib evləri-
nin işıqlarını yandırır, hava açılanda isə söndürürdüm. 

Hər dəfə bu üzücü və kədərli mənzərəni görəndə ürəyim ağ-
rıyırdı. Heç bilmirdim nə edim, hansı addımı atım ki, Qismətgilin 
evlərində həyat əvvəlki axarına düşsün? Yenə də orada həyat 
qaynasın, səs-küyün cingiltilisi sakitliyin buzunu əritsin. Bir ax-
şam Fərqanə kövrəlmiş halda üzünü mənə tutaraq: “Dədə-baba 
yurdumun yiyəsiz qalması məni yandırıb yaxır. Gecələr atam, 
anam, qardaşım yuxuma girib deyirlər ki, ocağımızı yiyəsiz qoy-
ma. Yəqin, sən də istəməzsən ki, dünyaya göz açdığım, böyüdü-
yüm bu həyət boşalıb xarabalığa çevrilsin. Evimizi bu vəziyyətdə 
görəndə bağrım çatlayır, ürəyimdən qara qanlar axır! Valideyn-
lərinlə məsləhətləş, gör razılıq versələr, köçüb bizim evdə yaşa-
yaq. Nə olacaq, burda eyiblik nə var ki? Məgər mənim övlad kimi 
ata yurdunda yaşamağa haqqım yoxdurmu? Bəlkə də, camaatın 
bu işə pis baxacağını fikirləşirsən? Amma biz başqalarını deyil, 
özümüzü düşünüb gələcəyimizi qurmalıyıq. Bilirsən ki, Zöhrə 
qonşu kəndə ərə gedib. Onun qayıdıb burada yaşaması çətin 
məsələdi. Çünki həyat yoldaşı evin yeganə oğul övladıdır. Vali-
deynləri Ramizi gözlərindən uzağa buraxmazlar. Sən tək oğul 
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deyilsən. İrşad da maşallah, yavaş-yavaş böyüyür. Bu gün-sabah 
ona da toy edəcəyik. Yəni, sənin evdən çıxmağına pis baxmazlar. 
Onsuz da, gec-tez biz özümüzə haradasa təzə yurd salmalıyıq də. 
Əgər bizim evə köçüb yaşasaq dünyadan getmiş əzizlərimizin də 
ruhu şad olar”, – dedi. 

Qismətə verdiyim sözü yaddan çıxarmamışdım. Ona görə də 
Fərqanəyə dedim ki, bu işə ikiəlli razıyam. Həyətinizi kimsəsiz 
görəndə mənim də ürəyim cadar-cadar olur. Qoy valideynlərim-
lə məsləhətləşim görüm onlar nə deyirlər? 

Nə atam, nə də anam bu işə etiraz eləmədilər. Bir neçə gün 
evdə yır-yığış elədik. Otaqlara əl gəzdirib hər yeri səliqə-sahma-
na saldıq. Beş gündən sonra Fərqanəgilə köçdük. O gündən va-
lideynlərimlə qonşu oldum, sanki həyatımın yeni səhifəsi açıldı. 
Nəfəsimiz neçə vaxtdan bəri boş qalmış evin divarlarına dəydi, 
otaqlardan hənirtimiz eşidildi. Qapı-bacada da xeyli təmizlik iş-
ləri apardıq. Qurumuş ağacları çıxarıb yerində təzələrini əkdik. 
Yavaş-yavaş həyət yaşıllaşıb əvvəlki görkəminə düşdü…

Qismətlə Pakizə xalanın qəbirlərinin üstünü eyni vaxtda gö-
türdük. Dostumun baş daşına öz şeirindən belə bir bənd həkk 
etdirmişdik: 

  Dünyaya doğulur, yaşayır insan,
  Vaxtı gələndə də alınır o can.
  Qovuşa bilmədim arzularıma,
  Həyatdan köçdüm cavan və nakam. 

Evdə Qismətin əli dəyən nə vardısa hamısını qoruyub ən 
əziz xatirə kimi saxlayırdıq. Müğənnilər toylarda ən çox onun 
sözlərinə qoşulmuş mahnıları oxuyurdular. O gün olmurdu ki, 
evdə ondan danışmayaq. Elə bil Qismət ölməmişdi, harasa uzaq 
bir səfərə çıxmışdı. Getdiyi kimi də günlərin birində qayıdacaq-
dı. Ölümündən bir müddət sonra universitetdən onun adına 
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məktub gəlmişdi. Dostumu növbəti sessiyaya çağırırdılar…
Fərqanə hamilə olduğundan evdə bəzi işlərin ağırlığı mə-

nim çiyinlərimə düşmüşdü. Yavaş-yavaş öz təsərrüfatımızı ya-
radırdıq. Damazlıq üçün bir neçə qoyun-quzu və mal-heyvan 
almışdıq. 

Günlərin birində Fərqanənin ağrıları tutdu. Oğlumuz oldu. 
Uşağın adını Qismət qoyduq.

...Qızım Çimnaz böyümüşdü, o balaca canı ilə ev işlərində 
anasına kömək eləməyə çalışırdı. Amma gah yıxılıb əl-ayağını 
əzir, gah da qab-qacaqları sındırırdı. Hərdən də qardaşı Qismət-
lə aralarında dava-dalaşları düşürdü. 

Gövhər bir il Qismətə yas saxlayandan sonra ailə qurdu, 
özünün bəyənib sevdiyi bir oğlana ərə getdi. Qismətin qatillə-
ri – bu dəhşətli faciəni törədən Kərim də, Orxan da həbs olun-
muşdular. Bu cür amansız cinayəti törətdiklərinə görə ikisi də 
ağır cəza almışdı. Ömürlərinin on beş ilini həbsxanada – dəmir 
barmaqlıqlar arxasında keçirəcəkdilər. Yəqin ki, onlar bu addımı 
ağllarının yox, hisslərinin təsiri altında atmışdılar. Düşünülmə-
dən atılmış addımlar həmişə insanı fəlakətə aparır. Əgər Orxan-
la Kərim bir-birinə qoşulub bu dəhşətli cinayətə qol qoymazdan 
əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşsəydilər, kiçik bir mübahisəni ölümə 
qədər aparıb çıxarmazdılar. Çox güman ki, onlar Qisməti bıçaq-
ladıqlarına görə ondan qisas aldıqlarını düşünürdülər. Əslində 
isə Kərim də, Orxan da bu yanlış addımları ilə təkcə dostumun 
deyil, öz həyatlarının da üstündən xətt çəkmişdilər. Onsuz da 
Qisməti öldürəndən sonra nə Gövhər Orxana ərə gedəcəkdi, nə 
də Kərim yaxşı şeirlər yazacaqdı.

Həyatda qəribə, gözlənilməz hadisələr çox olur. Əvvəllər 
yuxudan oyanıb çölə ayaq basanda Qismətgilin həyətinə boy-
lanırdım. İndi isə yuxudan gözlərimi açanda buradan valideyn-
lərimi, qardaş və bacımı görmək üçün mənə hər şeydən doğma 
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olan həyətimizə baxırdım. Nə vaxtsa utanıb çəkinə-çəkinə ayaq 
basdığım evin sahibi bu gün özüm idim. Neçə il bundan əvvəl 
indi yaşayacaqlarım günlər heç ağlıma da gəlməzdi. İllər sonra 
isə ağlıma gəlməyənlər başıma gəlmişdi. 

r r r  
Ömrümün uşaqlığını çoxdan xərcləyib qurtarmışdım, yeni-

yetməliyim də ötüb arxada qalmışdı, gəncliyim də əldən getha-
getdəydi. Yaşanıb acılı-şirinli xatirələrə çevrilmiş illər ətrafımda 
olan hər şeyi dəyişə-dəyişə dayanmadan irəli gedirdi. Yaxşı-pis 
yaşanan günlər, həftələr əllərimdən tutub addım-addım məni 
ömrümün gözəl sabahlarına yola salırdı. İllər sanki məni gələ-
cək həyatıma aparmaq üçün pilləkən kimi ayaqlarımın altına 
döşənirdi. Dövran dayanmaq bilmədən insanları qabağına qata-
raq sağdan-sola, soldan-sağa qova-qova əzablı yollarla hey irəli 
qovurdu. Vaxt dəyirman kimi fasilə vermədən öz axarı ilə fırla-
nıb ömürləri qum dənələri kimi xırdalayıb üyüdürdü. Sonra da 
tələsmədən arın-arxayın zamanın güclü küləyində üzü keçmişə 
tərəf sovururdu.

…Tükəzban ailə qurmuş, İrşad da evlənmişdi. İkisinin də 
uşaqları var idi. Hamımız ömrümüzün xoşbəxt günlərini yaşa-
yırdıq. Çimnaz doqquzda oxuyurdu. Qismət isə yeddinci sinfə 
keçmişdi. Məhəllədə oynamaqdan ayağını çəkən oğlum kitabları 
həvəslə oxuyur, dərslərinə ciddi fikir verirdi. Hiss olunurdu ki, o 
da dayısı kimi istedadlıdır. Bir dəfə dəftərini mənə göstərib dedi 
ki, ata, bax, şeir yazmışam. Alıb oxudum, xoşum gəldi. Həmin 
anlarda Qismətin bir vaxtlar şeirlərini mənə oxuduğu günləri 
xatırladım. Bu anlarda vücudumu istilik qarışıq qəribə hisslər 
də bürüdü. Bu hissin təsirindən tüklərim biz-biz oldu, gözlərim 
yaşardı. 

Dostumun uşaqlıqda oturub dərs oxuduğu masasını oğluma 
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vermişdik. Dayısı haqqında ona çox danışmış, yazdığı şeirləri, 
hekayələri də göstərmişdik. Hərdən kənardan oğlumun dərsə 
hazırlaşmağına, oxuyub-yazmağına göz qoyurdum. Görürdüm 
ki, dayısının bir vaxtlar roman yazmaq istədiyi dəftəri də tez-
tez açıb vərəqləyir, diqqətlə onun ora-burasına baxır. Bəzən də 
onun səhifələrində nə isə qeydlər aparırdı. Qismətin bir vaxt-
lar dəftərə qoyduğu işarələrə mən ha baxsam da, bir şey anlaya 
bilmirdim. Məndən fərqli olaraq, deyəsən, oğlum onların sirri-
ni, nə demək olduğunu başa düşürdü. Həmin işarələrin yanın-
dan oğlum yenilərini cızır, təzə xətlər çəkirdi. Onun da qoydu-
ğu işarələrdən mən heç nə başa düşmürdüm. Bunları görəndə, 
fikirləşirdim ki, bəlkə Tanrı oğlumu dünyaya dayısının yarım-
çıq qalmış işlərini davam etdirmək üçün göndərib. Sanki onun 
ruhu uşağa hopmuşdu, elə bil Qismət ikinci ömrünü yaşayırdı. 
Deyəsən, dostum Qismətin vaxt edib çatdıra bilmədiyi işləri, 
uşaqlığımızdan, keçmişimizdən bəhs edən o romanı oğlum Qis-
mət yazacaqdı. Buna həm böyük ümid bəsləyirdim, həm də bunu 
istəyirdim. İnanırdım ki, oğlum bu işin öhdəsindən bacarıqla 
gələcək. Başqa cür də ola bilməzdi. Axı o da uşaqlığını bizim kimi 
yaşamış, məhəlləmizdən çıxmış, izimizlə dağlardan, dərələrdən 
adlamış, cığırlardan keçmişdi. 

Çətinliklə də olsa, Qismətin hekayə və şeirlərini bir yerə 
toplayıb kitab nəşr etdirdim. Dostumun kitabı kənddə əl-əl gə-
zib, el-el dolaşdı. Onu xatırlaya-xatırlaya Tanrıdan qismətimizə 
düşən ömür payımızı arın-arxayın yaşayırdıq. Zaman keçdikcə 
yavaş-yavaş üzümüzə yeni qırışlar ayaq açırdı. Ömrümüzün ya-
şıl yarpaqlarını qoparıb aparan həftələr, aylar qatarın vaqonları 
kimi sıralanıb uzaqlara, əl çatmaz ünvanlara gedirdi. Bizdən ge-
ridə qalan isə yalnız yaşadığımız günlərin acılı-şirinli xatirələri 
idi. İnanırdım ki, oğlum Qismət sabahlarda yazacağı əsərlərin 
mövzularının xəmirini bu xatirələrin unundan yoğuracaqdı.   
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…Məhəlləmiz həmişəki kimi, yenə də səs-küylü idi. Ağız 
deyəni qulaq eşitmirdi. Uşaqlar həvəslə oynayır, bir-biri ilə bəh-
sə girib yarışırdılar. Bəzən də boş yerə səs-küy salıb hirslənir-
dilər. Hərdən də görürdün ki, onların da bizim kimi şirin-şirin 
oynadıqları yerdə qonşu məhəllədən gəlmiş uşaqlarla sözləri 
çəpləşdi. Nə üstündəsə qızğın mübahisə edib tutaşdılar. Sonra 
da bir-birini daşa basdılar. Üç-dörd gün keçər-keçməz, yenə də 
bir yerdə çox mehribancasına oynayırdılar. Heç elə bil əvvəlki 
günlər aralarında dava-dalaş düşməmişdi. Qismətlə məhəllədə 
bir yerdə keçirdiyimiz çağları, məktəbdə oxuduğumuz günləri 
yaddaşımın ən dərin qatlarına yazmışdım. O mənzərələr, o səh-
nələr, o anlar kino lenti kimi həmişə gözlərim önündə canlanır-
dı. Hansı yaşda olursa olsun, insan macəra dolu olan uşaqlıq və 
yeniyetməlik çağlarını heç vaxt unutmur. Onu tez-tez xatırlayıb 
yada salır. Kim nə bilir, bəlkə də elə insanı tez qocalmağa qoy-
mayan bu xatirələrin doğmalığı və istiliyidi. Çünki insan keç-
mişə yalnız və yalnız xatirələrlə ilmə atıb bağlana bilir. Dünənin 
qapılarını xatirələri ilə döyür, xatirələrin açarı ilə açır. Əlçatan 
olsun deyə yaşadığı illəri ömrü boyu yaddan çıxarmır. Ötənləri, 
keçənləri xatirələrində yaşatmağa can atır. Yəqin elə buna görə 
də, ömrümüzün ən etibarlı yol yoldaşı həmişə təravətli qalan 
xatirələrimizdi. Xatirələrimizin də ən çox sevilən bir qəhrəmanı 
olur. Mənim xatirələrimin qəhrəmanı dostum Qismət idi.  

r r r   
Günlərin birində axşama yaxın darvazamızı elə mən yaşda 

olan tanımadığım bir nəfər döydü. Gələn qonağı həyət qapısında 
özüm qarşıladım. Əl verib görüşən kimi Qisməti soruşdu. «İndi 
gələr», – deyib onu evə dəvət elədim. Elə ilk addımdaca dostu-
mun rəhmətə getdiyini qonağa deməyi yersiz saydım. Düşün-
düm ki, bu hərəkətim ona qarşı hörmətsizlik olar. Hər kim idisə 
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qapımızı «Qismət» – deyib döymüşdü. Deməli, ona hörmətlə 
yanaşmalıydım. Özü də görkəmindən uzaqdan gələnə oxşayırdı. 
Oturub çay içdik, bir qismət çörək yedik. Bir az oradan-buradan 
söhbət edəndə məlum oldu ki, gələn Elşad adlı bu qonaq rəhmət-
liyin əsgər yoldaşıdı. Elşad Qismətlə bir yerdə keçirdiyi xidmət 
illərini çözələyib maraqlı anlarını yada salırdı. Deyirdi ki, qoy 
gəlsin, görək dostum ilk baxışdan məni tanıyacaqmı? 

Xeyli söhbətdən sonra Elşad yenə də əsgərlik yoldaşının 
hara getdiyini, niyə belə gec gəldiyini narahatlıqla soruşdu:

– Bəs harada qaldı bu Qismət? Nə oldu, niyə gəlib çıxmadı 
bu şair qardaş? Gör neçə illərdir onu görmürəm. Qismət yaman 
mərd oğlan idi. Məndə ona çatacaq yazılar var. Bilirəm ki, dos-
tum onları görəndə sevinəcək. Həmişə can atırdım ki, gəlib onu 
görüm. Amma imkan olmurdu, bu işə vaxt ayıra bilmirdim. Şü-
kür, gec də olsa, onun evinə gəlib çıxmışam. 

Susub qalmışdım, ona Qismətin rəhmətə getdiyini deyə bil-
mirdim. Özümdən asılı olmadan kövrəlmişdim. Gözlərimi nəmli 
görən Elşad həyəcanla soruşdu:

– Qardaş, niyə ağlayırsan, nə olub? Bəlkə Qismətin başında 
bir iş var?

Yalnız astadan – var, var... – deməyə gücüm çatdı. 
Qəhər boğduğundan danışa bilmədim. O da mənə qoşulub 

ağladı. Bir azdan ikimiz də sakitləşdik. Neçə illlər əvvəl Qismətin 
başına gələnləri ona danışdım.

Elşad dərindən ah çəkərək dedi:
– Ay Allah, nə yaman ağır dərddir! Mən də neçə kilometr-

lərlə yolu sevinə-sevinə gəlmişəm ki, dostumu görəcəm, ürəyim 
açılacaq. Amma indi gör nələr eşidirəm. Allah ona rəhmət eləsin. 
Bilmirəm, Qismət sizə danışmışdı, ya yox. O, əsgərlikdə şeirlər, 
hekayələr yazırdı. Bir gün necə olmuşdusa yoxlamaya gələnlər 
onun yazdıqlarını tapmışdılar. Komandir də bundan hirslənib 
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onları dostumun əlindən almışdı. Yazıq Qismət əsərlərini qaytar-
ması üçün ona xeyli yalvar-yaxar eləyəndən sonra bir az yumşa-
lan kapitan Proşkov əsəbi şəkildə: “Evinizə qayıdanda verərəm”, 
– demişdi. Əsgərliyini qurtarıb evə gələndə komandir «yandır-
mışam» – söyləyərək onu başından eləmişdi. Yadıma gəlir, yazıq 
Qismət onları yazanacan nə qədər əziyyət çəkmiş, gecələr yuxu-
suna, gündüzlərsə istirahətinə haram qatmışdı. Bir müddətdən 
sonra məlum oldu ki, komandir əlyazmaları yandırmayıb. Mən 
onları təsadüfən tapdım. Qismət evlərinə qayıdandan altı ay 
sonra kapitan Proşkov təqaüdə çıxdı. Bizə başqa bir komandir 
gəldi. Onun otağında təmizlik işləri aparanda kitabların altından 
Qismətin yazılarını tapdım. Onları aparıb gəmidə etibarlı hesab 
elədiyim yerdə gizlətdim. Çətin də olsa əlyazmaları xidmətimin 
sonuna qədər qoruyub saxladım. Evə qayıdanda onları özümlə 
gətirdim ki, əsgərlik dostuma çatdırıb sevindirim. İndi nə Qis-
məti sevindirə bildim, nə də öz ürəyim açıldı. 

Elşad ayağa qalxıb yol çantasından xeyli vərəq və bir neçə 
dəftər çıxartdı. Bunlar vaxtı ilə Qismətin mənə dediyi həmin şeir 
və hekayələri idi. Masanın üstünə qoyulanları vərəqləyib bax-
dım. Aradan uzun illər keçdiyinə görə kağızlar saralmışdı. Bir 
vaxtlar uzaq Murmanskdə Qismətin əlindən alınmış yazıları illər 
sonra öz ayağı ilə qapımıza gəlib çıxmışdı. Rəhmətliyin o vaxtlar 
dediyi kimi, yazılanlar iyirmidən artıq hekayə və bir xeyli şeir 
idi. Ağlıma gələn ilk fikir bu oldu ki, onun ikinci kitabını nəşr et-
dirim. 

Qismətin əlyazmalarını illərlə qoruyub saxladığına və bizə 
çatdırdığına görə Elşada «çox sağ ol» – dedim. Ağlayıb sakit-
ləşəndən sonra əsgərlik dostunun məzarını ziyarət etmək istə-
diyini dedi. Birlikdə qəbiristanlığa getdik. Elşad da mənim kimi 
kövrək adam idi. Qismətin məzarı önündə dizlərini yerə qoyub 
uşaq kimi hönkür-hönkür ağladı. Kədərdən və göz yaşından yoğ-
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rulmuş səsimiz qəbiristanlığa yayılırdı. 
Bir azdan evə döndük. Həmin axşam Elşadı evlərinə qayıt-

mağa qoymadım. Həm yolu uzaq idi, həm də elə bil gecəni bizdə 
qalsaydı, bir az təskinlik tapardı... 

Ertəsi gün səhər ertədən onu yola saldım. Ayrılarkən xa-
hiş etdim ki, bizə tez-tez gəlsin, Qisməti unutmasın. Elşad buna 
söz verdi və dediyini də elədi. Hər üç-dörd aydan bir qonağımız 
olurdu. Zaman keçdikcə bizə isinişib doğmalaşırdı. Hər dəfə qa-
pımızı açanda elə bilirdim gələn Qismətdir…

Bir an olsun belə həyatımız axarından qalmır. Günlər sel su-
ları kimi çox sürətlə axıb gedir. Əlimizdən möhkəm yapışıb bu-
raxmaq istəməyən zaman hiss olunmadan bizi də öz arxasınca 
çəkib aparır. Biz də çərxi-fələyin gərdişinə sakitcə boyun əyib 
dünənlə sağollaşıb asta-asta sabahlara doğru addımlayırıq. Keç-
miş günlərin xatirələrini kövrək hisslərlə vərəqləyə-vərəqləyə 
qismətimizə düşən ömrümüzü, alnımıza yazılmış taleyimizi 
arın-arxayın yaşayıb gələcəyə böyük ümidlərlə, bir yığın arzu-
larla, ətək-ətək acılı-şirinli xatirələrlə gedirik. 

r r r 
 ...Bu günlərdə mərkəzi qəzetlərin birində dərc edilən he-

kayə hamımızı kövrəltdi. “Atam, dayım və mən” adlı hekayənin 
müəllifi Qismət Qismət idi. Oğlum Qismət!.. 
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H E K A Y Ə L Ə R7
Dolların kursu

   
Yazacağım hekayənin mövzusunu bir müddət əvvəl ürə-

yimdə əzizləyib beynimdə əvir-çevir eləmiş, düşüncələrimlə ona 
əməlli-başlı sığal-tumar çəkmişdim. Amma fikirlərimi kağıza kö-
çürməyə vaxt tapa bilmirdim ki, bilmirdim. Xasiyyətimə də uzun 
illərdən bəri yaxşı bələd idim. Bilirdim ki, tələsik yazsam, he-
kayə ürəyim istədiyi kimi alınmayacaq. Məndən qaçaq düşmüş 
vaxt da yağlı əppək olub göyün yeddinci qatına qədər çəkilmişdi. 
Necə olursa olsun, hekayəni yazmağa vaxt tapmalıydım. 

Nəhayət, günlərin birində sanki möcüzə baş verdi, hekayə-
ni yazmaq üçün şərait yarandı. Özü də necə olmuşdusa, həmin 
gün işə lap tez gəlmişdim. Hələlik sakitlik iti qılıncını çəkib otaq-
lara hökmranlıq edirdi. “Qu” deyəndə qulaq tutulurdu. Səsim 
boş otaqlarda əks-səda verib bumeranq kimi qayıdıb üstümə 
cumurdu. Bir divarlar idi, bir mən, bir də güclə əlimə düşmüş 
vaxt. Kompyuterin dairəvi və bir az da başqalarına nisbətən iri 
olan düyməsini astaca basıb tələm-tələsik işə saldım. Köhnə ol-
duğundan kompyuter lap traktor mühərriki kimi tırıldayıb ət-
rafdakı boşluğu səslə doldurdu. Beləcə, səhər-səhər axşamdan 
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otağa çökmüş sakitliyin buzunu sındırıb yazmağa başladım. 
Əlimə düşmüş vaxtı boş-boşuna keçirmək istəmirdim. Klavia-
turanın dördkünc şümal düymələri üzərində gəzən barmaqla-
rıma baxanda bir anlıq onları dən dənləyən quşlara bənzətdim. 
Bilmirəm, bənzətməm yerinə düşmüşdü, yoxsa yox? Amma, hər 
halda, bu da səhər-səhər ağlıma gələn bir fikir idi. Sanki mən də 
klaviaturanın düymələrindən hekayəmi yazmaq üçün söz dən-
ləyirdim. Dayanmadan yazır, bir növ, oyanıb ağlıma gəlib dolan 
fikir və düşüncələrimin sözlə şəklini çəkməyə çalışırdım. 

Əvvəlcədən hekayəyə oxucuların ruhunu oxşayıb, qəlbinə 
rahatlıq gətirəcək yaxşı bir giriş də fikirləşmişdim. Tələsib dü-
şüncələrimdə sıxlıq yaratmadan, cümlələri bir-birinin ardın-
ca sıraya düzüb pilləkən kimi üstündən adlayıb irəli gedirdim. 
Səhər-səhər gümrah olduğuna görə hərflərin də üzü gülürdü. 
İlk cümlələri yazdıqca hekayənin davamı fikirlərimin arxasınca 
düşüb yavaş-yavaş üzü mən tərəfə gəlirdi. Mən də onları böyük 
hörmətlə qarşılayıb ağlımın süzgəcindən keçirərək tələsmədən, 
ardıcıllıqla kompüterin yaddaşına köçürürdüm. Söz-sözü yanı-
na çəkir, əlindən tutub bir-birinə həyan olurdu. Göz dəyməsin, 
sakitlik olduğundan işim yaxşı gedirdi, başlanğıc üçün bu çox 
uğurlu əlamət idi. Buna sevinməmək mümkün deyildi. Elə bu se-
vincli anlarımda burnum qəflətən qıcıqlandı, bir-birinin ardınca 
hekayəmin üstünə cüt səbir gətirdim. Buna çox şad oldum, çünki 
cüt səbir mənə düşərli idi. 

“Rədd olsun cəhənnəmə tək səbir”, – deyərək başlanğıcdan 
bir addım irəli adlayıb növbəti cümlələri yazmaq istəyirdim ki, iş 
yoldaşım Xəyalə həmişəki kimi ayağındakı tuflilərinin dabanını 
döşəməyə möhkəm vurub taqqıltı sala-sala, eynəyinin arxasın-
dan balaca və az da olsa mehribanlıq yağan qara gözlərini oyna-
da-oynada otağa girdi. Hələ taqqıltı-tuqqultu salmağı azmış kimi 
əsəbi halda ucadan deyinməyə də başladı:
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– Heç belə də şey olar? Bir gecənin içində gör dolların kursu 
hara qalxdı, birdən-birə əlli-altmış faiz qabağa sıçradı! Qardaş, 
bəs biz neyləyəcəyik, aldığımız cüzi maaşla necə dolanacağıq? 
Deyəsən, yuxarıda oturanların içində aşağıdakıları fikirləşənlər 
yoxdur. Nə bilim, vallah, bəlkə, elə aşağıdakıların güzəranı yuxa-
rıdan baxanda yaxşı görünür. Əşşi, onsuz da, indi elə zəmanədir 
ki, hərə öz xeyrini güdür, öz çulunu sürüyüb sudan çıxarmağa ça-
lışır. Vallah, dolların belə sürətlə yuxarı sıçraması dolanışığımı-
za yaman pis təsir edəcək. Sabah-birisigün görəssən, budee, ər-
zağın da, dava-dərmanın da qiyməti qalxıb çıxdı ceyranın belinə. 
İndi gəl onu ceyranın belindən düşür görüm necə düşürürsən. 
Hələ heç kənd təsərrüfatı məhsullarını, geyim-keçimi, marşu-
rutda gediş-gəliş haqqını demirəm. Onsuz da, elə pis gündəydik, 
bundan sonra necə dolanacağımızı bir Allah bilir. Belə yerdə de-
yirlər ki, əri döymüş arvadı it də tutdu bir yandan. Bahalaşma 
imkanlıların nə vecinədir ee! Onlar dolanışıqlarında heç bunu 
hiss eləməyəcəklərdə. Zərbə yenə də bizim kimi kasıb-kusuba 
dəyəcək. İndi gəl bu bahalıqda yaşa görüm, necə yaşayırsan də!

 Hekayə ilə bağlı yaddaşımda ilişib qalmış fikirlərin dağı-
lıb pərən-pərən düşməməsi üçün başımı asta-asta tərpədib, bir 
növ, Xəyalənin əsəbi halda söylədiklərinə səbir və təmkinlə mö-
hür vurdum. O, ürəyini boşaldandan sonra saçını iki əli ilə gözlə-
rinin üstündən yığıb, hirslə və qəflətən həmişə içi kitab-dəftərlə 
dolu olan çantasını iş stolunun üstünə tulladı. Xəyalə elə hərəkət 
edirdi ki, sanki düşmən səngərinə qumbara atır. Taqqıltı səsinə 
diksinsəm də, səbrimin üstündən bir az da aşağı basıb susmağa 
üstünlük verdim. Onsuz da, yazıq qız hirslənib özündən çıxmışdı. 
Mən də ona acı söz desəydim, qanı bir az da qaralacaqdı. Ovqatı 
korlanan kimi də elə şirin olmayan gül ağzını açacaqdı. Ondan 
sonra beynində dolaşan qəzəb dalğası bir az da kükrəyib daşa-
caq və sonda fontan vuracaqdı. Hiss etdim ki, dolların kursunun 
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qalxması Xəyaləni tamam özündən çıxarıb. Heç elə bil dünən ax-
şam bizimlə sağollaşıb işdən evə gülərüz gedən o deyildi.

 Sonra fikirlərimi birtəhər səfərbər edib hekayənin üstünə 
cəmləməyim nəticəsində bir az da qabağa getməyə nail oldum. 
Düşüncələrimin lap dərin qatlarına baş vurmaq ərəfəsində o biri 
iş yoldaşım Suliddin həmişəkindən də çox səs-küylə içəri girdi. 
Və girən kimi də adəti üzrə iri əlini əlimin içinə möhkəmdən şap-
pıldatdı. Salam verib əleyk alandan sonra hirslə sözə başladı:

– Gördüz də, axşam nooldu? Dollar qalxdı çıxdı kəlləçarxa. 
Milli valyutamız da dığırlanıb düşdü quyunun dibinə. İndi Mə-
likməmməd kimi ürəkli oğullar lazımdır ki, onu oradan dartıb 
çıxarsın. Hələ təzə bir söz də işlədirlər: manatın devolvasiyası, 
nə bilim nə volvasiyası? Vallah, əvvəlcədən ürəyimə dammışdı 
ki, işlər bu cür sonluğa gəlib çatacaq. Dünən-srağagün televi-
zorun ekranına biri qalxıb, biri düşürdü. Ağzını açan deyirdi ki, 
narahat olmayın, dollar qalxmayacaq. Sizi bilmirəm, mən sifət-
lərinə baxanda hiss edirdim ki, düz gözlərinin içinə qədər yalan 
danışırlar. Hətta hərdən mənə elə gəlirdi ki, dediklərinə heç on-
ların özləri də inanmırlar. Hə, qardaş, həmişəki kimi televizor 
yenə də camaatı aldatdı. İndi həmin adamlar yaxında ola, gedib 
ikiəlli yaxasından yapışıb soruşa ki, ay qardaş, ay bacı, bəs sən 
özünü mütəxəssis adlandırıb haray-həşir salıb deyirdin, dollar 
qalxmayacaq?! Bəs nə oldu, niyə qalxdı, nədən qalxdı? Bəs ca-
maatı inandırmaq üçün deyirdin manatımız Amerika valyutası-
nın qarşısında xeyli möhkəmdir, polad kimi dayanıqlıdır?! Bəs 
verdiyin proqnozlar niyə özünü doğrultmadı? Bir sözlə, deyilən-
lər, yazılanlar tamamilə yalan çıxdı. İndi dolların kursu kimi hər 
şeyin qiymətində artım olacaq, dolanışığımız çətinləşəcək. Məni 
ən çox uşaqların təhsilhaqqı narahat edir. Bahalaşma olsa, pulu 
necə ödəyəcəm, haradan alacam? Qorxuram ki, təhsilhaqqını 
verə bilməyəm, uşaqları məktəbdən qovsunlar.
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Suliddinin qanı yaman qaralmışdı. Yazıq az qalırdı, dolların 
kursunun qalxmasına görə oturub zırın-zırın ağlasın. Əlimi ya-
zımın üstündən çəkib ona təskinlik verdim. Hər şeyin yaxşı ola-
cağını, yəqin ki, hökumətin bu məsələ ilə bağlı bir sıra vacib və 
təxirəsalınmaz tədbirlərə əl atacağını bildirdim. Hiss etdim ki, o 
mənim təskinlik üçün dediyim sözləri axşam televiziyadan eşit-
diyi çıxışlara bənzədib heç vecinə də almır.

İş yoldaşım Eyvaz da otağa hirslə, hündürdən danışa-danışa 
girdi. Demə, onun da ürəyi axşamdan doluymuş. O da “sabahın 
xeyir”dən birbaşa dolların kursunun qalxmağına gözəl bir keçid 
elədi. Eyvazın vəziyyəti lap pis idi. Bir ay əvvəl kredit götürmüş-
dü, özü də tərslikdən manatla yox, dollarla. Pilləkənləri də tələ-
sik çıxdığından təngnəfəs olmuşdu, ürəyi sıxılırdı. Bir az özünə 
gələndən sonra Eyvaz əsəbi halda dilləndi:

– Dolların birdən-birə belə yuxarı sıçraması belimi tam ol-
masa da, yarıyacan qırdı. Bütün gecəni narahatlığımdan yatma-
mışam, elə ancaq oturub səhərə kimi müxtəlif variantlar üzə-
rində baş sındırıb, götür-qoy etmişəm, “ya bundadı, ya onda” 
– deyə-deyə xeyli hesablamalar aparmışam. Dolları manata, ma-
natı dollara, sonra hər ikisini də avroya, avronu da dollara vu-
rub-çıxmışam. Nəticə hasil olanda görürəm ki, hər ay yüz səksən 
manat pul itirirəm. Kaş krediti manatla götürəydim. Görəsən, 
neyniyim, dərdimi kimə deyim, hansı təşkilata gənəşim? Bəs 
bu qədər pulu necə qazanacam, haradan tapacam? Başbilənlər 
mətbuatda, televizorda ağız-ağıza verib bülbül kimi cəh-cəhlə 
ötürdülər ki, dolların kursu qalxmayacaq, manat möhkəmdir, 
etibarlıdır. Nə oldu, bunların dedikləri hara getdi? Bəs niyə yalan 
danışıb camaatı aldatdılar? İndi başımıza nə çarə qılaq? Hansı 
qapını döyək, sözümüzü hansı pəncərədən deyək?

İşə gələnlərin hamısı gileylənib dərdlərini bir-birinə danı-
şırdı. Otaqda səs-küydən qulaq tutulurdu. Hamı düşdüyü prob-
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lemdən özünə sərf eliyən variantda çıxış yolları axtarırdı. Kimi 
işdən sonra gedib fəhləlik eləməyi planlaşdırır, kimi də alverə 
girişməyə hazırlaşırdı. Bəzisi də mərkəzdəki hərtərəfli şəraiti 
olan mənzilini kirayəyə verib özü şəhərin kənarlarına çəkilmək 
məsələsi üzərində baş sındırırdı. Mənim də iki bankda kreditim 
var idi. Şükür ki, manatla götürmüşdüm. Ona görə də dolların 
qalxmasını o qədər də özümə dərd eləmirdim. Dərd eləməyin də 
nə xeyri var idi ki? Daha olan olmuş, torbalar dolmuş, iş-işdən 
keçmişdi. Dollar qalxıb durmuşdu göyün üzündə – əlçatmaz bir 
nöqtədə. İndi fikrim-zikrim yalnız yenicə başladığım və yarım-
çıq qoyduğum gözəl-göyçək hekayənin yanında qalmışdı.

Dolların kursunun qalxması iş yerinin gündəmini tamam 
zəbt etmişdi. Bu məsələ otaqlarda, dəhlizlərdə çox ciddi müza-
kirə olunurdu. Kimi banka zəng vurub vəziyyətin necə olacağını 
soruşur, kimi dost-tanışla əlaqə saxlayıb həm məsləhət, həm də 
kömək istəyirdi. Səhər-səhər öz işi ilə məşğul olan bir nəfər də 
yox idi. Hərə öz başının hayına qalmış, sanki cibinin yanğınını 
söndürməyə su axtarırdı. Dolların kursunun birdən-birə bu qə-
dər yüksəlməsi camaatı çarəsiz bir duruma, dərindən-dərin olan 
çıxılmazlıq girdabına itələyib salmışdı. Hərə özünə bir ümid yeri, 
söykənəcək axtarırdı. Ümid yeri isə tapılmırdı ki, tapılmırdı. 

İş otaqları qazan kimi qaynayıb daşırdı. Bu qazanın içində 
isə hamının dollar dərdi bişirdi. Qazandan çıxan buğ da dollar 
kimi nazlana-nazlana camaata yandıxmış verə-verə üzüyuxarı 
qalxırdı. Əsəblər bir yerdə dayanmır, getdikcə dartılıb gərilir, elə 
dolların kursu kimi kəlləçarxa yüksəlirdi.

Qocaman iş yoldaşımız Solmaz da bir az deyinib-deyinib ha-
mıdan tez sakitləşdi. Çünki onun krediti yox idi. Buna görə də 
dolların kursunun  qalxmasını heç vecinə də almırdı. Solmaz bir-
bir otaqları gəzərək hirslənib özündən çıxmış insanlara təskinlik 
verib deyirdi ki, ay yoldaşlar, əsəbiləşməyin, bir az sakitləşin, in-
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şallah, hər şey yaxşı olacaq. Kefinizi pozmayın, dövlət bütün baş 
verən hadisələri nəzarətdə saxlayır, mütləq ölçü götürüləcək, 
vəziyyətdən çıxış yolları tapılacaq. Nə bilmək olar, birdə gördü-
nüz, bəlkə, konpensasiyadan-zaddan da verdilər. Fikir eləmiyin, 
təzə çay dəmləmişəm, gəlin isti-isti için, hirsiniz bir az soyusun. 
Gedin yazıb-yaradın. Odee, mən işə gələn kimi jurnallardan xeyli  
gözəl-gözəl tərcümələr eləmişəm. 

İş yoldaşlarımın giley-güzarını eşitdikcə əlim yavaş-yavaş 
hekayədən soyuyur, ovqatım korlanır, yazıb-yaratmaq həvəsim 
boynunu bükürdü. Fikirlərimin sürəti zəifləyir, otaq və dəhliz-
dəki səs-küy sözlərlə bərabər düşüncələrimi də hürküdüb ni-
zamını pozurdu. Dolların kursunu artıranlar, heç olmasa, bircə 
gün səbirlərini bassaydılar, yenicə başladığım gül kimi hekayə-
ni yazıb tamamlayardım. Güclə vaxt tapıb yazmağa başladığım 
əsərim dolların kursunun qalxmasının badına getdi. Bu hadisə 
mənə həm iqtisadi, həm də mənəvi zərbə vurdu. Həm qayğılarım 
artdı, həm də neçə vaxtdan bəri mövzusunu beynimdə əzizləyib 
sığal-tumar çəkdiyim gül kimi hekayəmi yaza bilmədim. 

Gərək bu hekayənin üstünə bir də qayıtmayam. Baxıram ki, 
deyəsən, bu, bir az riskli məsələdir. Qorxuram ki, nə vaxtsa bu 
mövzuya yenidən köklənəm, dolların kursu yenə də kəlləçarxa 
qalxa. Nə bilmək olar, bəlkə, elə mənim yazacağım hekayə ilə 
dolların kursunun qalxması arasında gizli bir əlaqə var?! 

Eh, dollar, dollar, gözəl bir hekayəni əlimdən aldın, o, sənin 
yolunda qurban getdi. Görüm səni qalxdığın o yüksəklikdə çox 
qala biməyib tezliklə oradan şappıltıynan, guppultuynan və tap-
pıltıynan əvvəlki dayandığın yerdən hələ bir az da aşağı düşəsən. 
Bir də yuxarılara çıxmaq heç vaxt sənə qismət olmasın...

2014
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 Köhnə televizor

Bazarda səs-küy o qədər çox idi ki, ağız deyəni qulaq da 
eşitmirdi. İstirahət günü olduğundan lap tünlük idi, iynə 

atsan, yerə düşməzdi. Piştaxta arxasında dayanan satıcılar müş-
təri tapmaq üçün mallarına elə yalançı təriflər vururdular ki, gəl 
görəsən. Bəziləri satdıqlarına alıcı cəlb eləməkdən ötrü şeir də 
qoşurdu:

Gəl, ay müştəri, 
Yönünü döndər bəri.
Gəl, yaxşı mal al, 
Bizlərdən razı qal.

Başqa birisi alverinin daha da “xod” getməsi üçün şeirə bu 
cür sığal çəkirdi:

Gəl, mal al bala-bala, 
Başqasından qalma dala.
Ötüb keçmə qıraqdan, 
Gör gözləyirik nə vaxtdan.

Yekəpər satıcılardan biri isə şeir-filan qoşmadan gur səslə 
qışqırırdı:

– Gəl, ay müştəri, matah mal istəyirsən burda. Gözəl mal 
istəyirsən – burda. Ucuz və keyfiyyətli mal istəyirsən – burda.

Satıcılar bazara ayaq qoyanları şirnikləşdirib mallarını xırıd 
etmək üçün hər üsula əl atırdılar. Təki satdıqlarını ona-buna sı-
rıyıb beş-üç manat pul qazansınlar. 

Təkcə Simran adlı bir satıcı qışqır-bağır salıb müştəri səs-
ləmirdi. Çünki o, alverçi deyildi. Bazara özünün köhnə televi-
zorunu satmaq üçün gəlmişdi. Görkəmindən bir az utancaq, bir 
az da avam adama oxşayırdı. Heç elə bil bu zəmanədə doğulub 
böyüməmişdi. Sanki yer üzünə göydən torba ilə düşmüşdü. Ya-
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nındakılardan fərqli olaraq, qışqırıb hay-küy salmağı özünə ar 
bilirdi. Satdığı televizorun üstünə kiçik bir kağız parçasına əy-
ri-üyrü xətlə «Telvizor satlır» yazıb qoymuşdu. Özü də əllərini 
cibindən çıxarmadan kirimişcə mil kimi malının yanında dayan-
mışdı. Bazara gələnlər də ondan televizorun qiymətini soruşur, 
ora-burasına ötəri baxıb bir söz demədən keçib gedirdilər. 

Simranın yanında dayanıb şeir qoşub bazara səs-küy salan, 
satdığı keyfiyyətsiz mala min cür yalan tərif vuran Səfər adlı tös-
mərək kişi əlini onun çiyninə qoyub dedi:

– Bacıoğlu, niyə susub durursan, niyə qışqırıb müştəri ha-
raylamırsan? Bazara səs salıb, “Ay yaxşı televizor alan”, – desənə. 
Niyə heç cınqırını çıxarmırsan? Lal-zad deyilsən, ha! Vallah, çı-
ğır-bağır salıf bu işlənmiş televizoru tərifləməsən, bir adam saa 
yaxın durmayacax. Əə, millətimizi çoxdannan yalançı təriflərə 
öyrəşdiriblər ee. Ona görə də sürüdən qalma dala, malı təriflə 
getsin bala-bala. 

– Ay Səfər, qışqırıb camaatın başını ağrıtmaq nəyə lazımdı, 
axı?! Əgər kimsə bazara televizor almağa gəlibsə, axtarıb tapa-
caq. Xoşu gəlsə, alacaq, yox, ürəyinə yatmasa öz yolu ilə kirimiş-
cə çıxıb gedəcək. Baş ağrıdıb mala yalandan tərif vurmağın nə 
adı var ki?

– Ay Simran, axı sən bu televizoru niyə satırsan ki? Tez-tez 
xaraf olur, kanalları yaxşı tutmur, yoxsa başqa deffekti var?

– Yox, yox, a kişi, sən nə danışırsan, televizor əla göstərir, 
lap belə canım sənə desin güzgüdən də yaxşı. Bu sarıdan ondan 
heç bir şikayətim-zadım yoxdu.

– Bə, onda onu niyə satırsan? Olmaya təzəsini almax fikrinə 
düşmüsən? Yəqin, bunu başından eliyif kiməsə birtəhər sırımaq 
istəyirsən, hə?

– Qardaş, bilmirəm, təzəsini alacam, yoxsa yox? Bunu da 
ürəyimdən keçən verilişləri göstərmədiyinə görə satıram. Nə 
vaxt açıram, reklam, gic-gic verilişlər, mənasız-mənasız serial-
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lar, avara-uvara şoular. Daha səbrim tükənib, bu köhnəlmiş te-
levizorun əlindən təngə gəlmişəm. Hərdən adamın kefi açılanda 
nəsə maraqlı bir verilişə-zada baxmaq istəyir. Ay baxdın, hay. 
Hansı kanala çevirirsən, eyni xəbərlər, eyni mövzulu verilişlər, 
bir-birinə bənzəyən rəngli və rəngsiz aparıcılar. Necə deyərlər, 
çevir tatı, vur tatı. Ay nə bilim, filan müğənni başqa birisinə göz 
ağartdı. Biri o birisinə qaşını oynadıb, başını azcana möhkəm-
dən buladı. Ay nə bilim, bu boşandı, o evləndi. Axı bunların bizə 
nə dəxli var? Kim kiminlə tutaşır, kim kiminlə boğuşur, özü bilər. 
Eyni musiqi, eyni müğənnilər, eyni oxu tərzi. Diqqət çəkən nə ye-
nilik, nə köhnəlik, nə təzə bir nəfəs, nə də bir səs var. Elə köhnə 
hamam, köhnə də tasdı. Beş-on il əvvəl necə idisə, indi də elədir. 
Bilmirəm, nə vaxtda qədər belə mənasız şeylər göstərəcək bu 
köhnə televizor? 

– Ayə, sən nə qədər avam adamsan?! Mən səni əməlli-baş-
lı, savaddı-zaddı bir yoldaş bilirdim. Əə, Simran, bə nə göstərsin 
bu bədbəxt köhnə televizor? Sən nəyə baxmaq istəyirsən orada? 
Bəs televizor vaxtı nətəri öldürsün? Qara camaatın başını nəy-
nən aldatsın? Nəsə bir şey göstərməlidir də bu yazıx televizor!

– Bu televizor nə yazıq-zad, nə də bədbəxt deyil. Yazıq da 
bizik, bədbəxt də bizik! Sən, mən, o, o birisi, bu, bu birisi. A kişi, 
o qədər danışmalı, deməli dərd-sərimiz var ki. Həmişə demirəm 
ha, qoy, heç olmasa, hərdənbir bu televizor onlardan da danış-
sın də. Allaha and olsun ki, camaatın dərdi-səri yazıq, bədbəxt 
dediyin bu köhnə televizorun yadına da düşmür. Vallah, hərdən 
mənə elə gəlir ki, bu televizor bizi barmağına dolayır, avam ye-
rinə qoyub məzələnir. «Xəbərlər» proqramı başlayan kimi kiri-
mişcə otururam ekranın qarşısında. Gözləyirəm ki, görək dün-
yada, ölkədə nə var, nə yox? Ay hay, yaxşı şeylər dedi ha sənə bu 
televizor. Dünyanın harasında bir bəd xəbər varsa, onu axtarıb 
tapır, tələm-tələsik dürtür adamın gözünə. Bəs filan rayonda baş 
verən qəzada altı nəfər ölüb. Filan küçədə ev yanıb, üç nəfəri 
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xilas etmək mümkün olmayıb. Çində qasırğa baş verib, Ameri-
kada meşə yanğınları tüğyan edir. Dənizdə balıqçı qayığı batıb, 
dörd nəfər həlak olub. Üçünün meyiti tapılıb, birinin axtarışı is-
tiqamətində işlər davam etdirilir. Çilidə daşqın baş verib. Finlan-
diyada su borusu partlayıb, axından ətrafda iri gölməçələr yara-
nıb. Meksikada uçqun olub, Filippində camaat daşqından əziyyət 
çəkir. Braziliyada leysan yağışları səngimək bilmir. Gəl indi bu 
xəbərlərdən ürəyin açılsın, görüm, necə açılır. Adam televizora 
baxdığına da peşman olur. Budur, görürsən, hay-küylə dalbadal 
elan edib səs sala-sala göstərirlər ki, hansısa rayonda üçqulaqlı 
çəpiş doğulub. Nə bilim, haradasa beşayaqlı buzov dünyaya gə-
lib. Ya nə bilim, haralardasa qara bir ilan boz bir sərçəni çətinliklə 
udub. Nə qədər belə mənasız xəbərlərlə başımızı qatıb, zövqümü-
zü korlayıb vaxtımızı alacaq bu köhnə televizor?! Qardaş, vallah, 
sən məni qınama, indiki televizorların hamısının zayı çıxıb. Hayıf 
deyildi əvvəlkilər?! Ağ-qara olsa da, abrı-həyası, kişiliyi, mərdliyi 
vardı. Göstərdiyindən də nəsə öyrənirdik, nəsə öyrədirdik. İndiki 
rəngli televizorlar verilişlərində nə gəldi, necə gəldi göstərirlər. 
Heç bunları göstərdiyinə görə televizor utanmır, başını aşağı salıb 
yerə girmir. Bilirsən, niyə abır-həya eləmir? Çünki xarici ölkələrin 
istehsalıdır. Avropadan, okeanın o tayından, bu tayından, kişilə-
rin arvad kimi ərə getdiyi ölkələrdən daha nə bilim, haralardan, 
hansı cəhənnəmlərindən gəlib çıxıb gül kimi ölkəmizə. Ona görə 
də televizorun abrı, həyası yoxdur. Atalar elə belə deməyiblər ha, 
mal yiyəsinə oxşayar. Avropalıların özləri necədirsə, malları da o 
cürdür. Bu ticarətçilərdə də günah az deyil ha. Televizoru alıb gə-
tirəndə baxmırlar ki, nəyi, necə göstərir. Əşşi, alanda baxın də bu 
andıra! Görün, gətirdiyiniz mal nə maldır də. Elə əllərinə nə keçdi, 
zay-zay şeyləri yığıb gətirib sırıyıllar millətə. Millət də ki, belə şey-
ləri göydə tutur. Qoymur ki, yerə düşüb sınsın, cəhənnəm olsun 
başımızdan. 

Bu reklamlar da bir tərəfdən bizi bezdirir. Ən çox da klini-
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kaları tərif eliyillər. Gecə-gündüz “endirim kampaniyası” deyib 
hamını xəstəxanalara çağırırlar. Elə hey deyillər ki, filan klinikaya 
gəlin. Filan hospitala buyurun, yolunuzu filan medikal sentrdən 
salın. Məgər camaat kütləvi xəstəliyə tutulub? Hələ o klinikalara 
gedənlərin bircəciyinin şəfa tapdığını eşitməmişəm. Əvəzində 
çox mədəni surətdə canlar üzülür, ciblər süzülür, qanlar alınır. 
İndi hər yerdən əli üzülən camaat dərdinə, xəstəliyinə əlacı İran-
da, Turanda tapır. 

Başımızı qaldırıb səmada bulud görəndə sevinirik ki, yəqin, 
ya qar, ya da yağış yağacaq. Bu televizor yerə bir damcı yağış 
düşməyə də qoymur. Göydə bir əlçim bulud görən kimi başlayır 
səs-küy salmağa. Tez-tez buludu göstərib deyir ki, baxın-baxın, 
ya qar, ya da yağış yağacaq. Ekrana ənlik-kirşanlı adamların biri 
çıxır, biri düşür. Televizor yağıntını o qədər dilinə doluyur ki, bu-
ludlar küsüb, göy üzündən çəkilib gedir işinin gücünün dalınca. 
Buna görə də nə qar yağır, nə də yağış. Nə başı ağrıdım ee, val-
lah, bu televizora baxmağına dəyməz. Buna tamaşa etməkdənsə, 
gedib babat bir qəzet tapıb oxusan, yaxşıdır. Amma, vallah, heç 
oxunaqlı qəzet tapacağına da ümid eləmə. Qəzetlər də elə, bu 
köhnə televizorun günündədir. Çünki bu köhnə televizor axşam 
nəyi göstərirsə, qəzetlər də sabah onu yazır. 

Onların arasında gedən söhbətə qulaq asan Cabbar adlı al-
verçi ağzındakı filtirli siqaretini damağında fırlada-fırlada Sim-
rana atmaca atdı:

– Qədeş, bəlkə, antenanı bir az da hündürə qaldırasan?! 
Simran onun atmacasını cavabsız qoymadı:
– Əə, Cabbar, yaxşı olar ki, sən danışmazdan əvvəl bir az 

düşünəsən. Alverdən başın ayılanda hərdən vaxt elə başı qaldır 
yuxarı bax, gör qülləmiz hansı hündürlükdədi? Gecələr də ətra-
fa rəngbərəng işıqlar saça-saça şəhərimizə yaraşıq verir. Daha 
bundan da hündür qüllə?! Hələ bir-birinin ardınca peykləriimi-
zi də kosmosa buraxmışıq. İndi yavaş-yavaş yenilərini də uçuşa 
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hazırlayırıq. Bundan da artıq hündürlük istəyirsən? Yox, bu iş nə 
qülləlik, nə də antenalıqdır. Burada günah ancaq bu televizor-
dadı. Gül kimi göstərir, amma içində maraqlı bir şey yoxdu. Əsl 
üstü bəzək, içi təzək bax budur. Bilirəm, kefi istəsə, marağı olsa, 
maarifçilik verilişləri göstərər. Amma baxıram ki, heç özünə 
əziyyət verib yaxşı verilişlərə yer vermək istəmir, elə bil ərinir. 
Yadıma gəlir, əvvəllər arada babat baxmalı proqramları olurdu. 
Sonra zayı çıxdı, o verilişlərə də həsrət qaldıq. 

Cabbar yenə də dilini dinc qoymadı:
– Qədeş, əgər televizoru həm yaxşı qiymətə, həm də tez sat-

maq istəyirsənsə, camaatı aldat. Hapa-gopa bas, denən ki, ay nə 
bilim, belə bəzəkli televizordu, elə yaraşıqlı televizordu. Maraqlı 
verilişlər göstərir, əla proqramları var, çoxlu kanallar tutur. Su-
perdir, nə bilim nə perdir. Niyə sakit dayanmısan, niyə qışqır-
mırsan? Müştəri səslə, qoy gəlib televizorunu alsınlar, sən də çıx 
get ev-eşiyinə. Bəlkə, bazarda vaxt öldürməkdən xoşun gəlir?! 
Vallah, bizim kimi sən də yalançı tərifləri hüdüləyib tökməsən, 
günlərlə ayaq üstə qalmaqdan gec-tez soyuqlayıb xəstəlik tapa-
caqsan.

– Yox, mən camaatı aldada bilmərəm. Əgər yalan danışsam, 
daha bu televizorla mənim nə fərqim olar ki? Yox, bu iş mənlik 
deyil. 

– Ay zalım oğlu zalım, bu yazıq televizor sənə neyniyif axı? 
– deyə Səfər yenə də səbrini basa bilməyib Simranın üstünə ta-
pança kimi açıldı. – Bayaqdan yapışmısan bunun yaxasından. Nə 
istəyirsən ee, sən bu dilsiz-ağızsız televizordan?

Simran tələsmədən televizorun yalanlarının «üstünü» aç-
mağa başladı: 

 – Sən buna yazıq, dilsiz-ağılsız deyirsən? Ay kişi, vallah-bil-
lah, bu televizorda bir dillər var ki, gəl görəsən. Hərdən özünü 
arsızlığa qoyub elə həyasız-həyasız danışır ki, ayağımın altından 
yer, başımın üstündən göy qaçır. Deyəsən, elə bunun iş-gücü ca-
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maatı aldatmaqdı. Onun yerinə mən utanıb başımı aşağı salıram. 
Qardaş, mən bu televizoru alandan hələ dilinə doğru söz gəldiyi-
ni görməmişəm. Bircə ayın tarixini, bir də saatı düz göstərir. Qa-
lanları başdan-ayağa yalan və cəfəngiyyatdır. Gör neçə illərdir, 
bu televizor deyir ki, Qarabağ müharibəsinin danışıqlar yolu ilə 
həll olunmasına az qalıb. Hələ imkanlar tükənməyib, ortalıqda 
yeni təkliflər paketi var. Əşşi, adam eyni sözləri nə qədər eşidər 
ee, bundan? Cəhənnəm olsun onun paketi də, özü də. Bunu ya 
ənnik, ya da bənnik eliyin, çıxıb getsin o yana də. Danışıqları bu 
qədər uzatmağın nə mənası var? Uzandıqca da hər şeyin zibi-
li çıxır. Görürsən ki, erməni köpək oğlu torpağı özxoşuna qay-
ratmaq istəmir də. Daha illərlə onun arxasınca sürünüb xarici 
ölkələrdə nə qədər pıçıldaşmaq olar? Hamımız silaha sarılıb er-
məniləri qovub torpaqlarımızdan çıxaraq də. Ordumuzun o boy-
da tankı, topu, qırıcıları, ən müsir silahları canlı qüvvəsi var. Həm 
qəflətən, həm də eyni vaxtda qoşunları müxtəlif istiqamətlərdən 
yeridək Qarabağa. Gör onda ermənilər qabağımızda dayana bi-
lir, yoxsa yox? Aprel döyüşlərindəki kimi mərmiləri, güllələri 
düşmənin başına dolu kimi yağdırıb torpaqlarımızı geri alaq də. 
Ermənilərin nazı ilə niyə bu qədər oynamalıyıq ki? Bax televizor 
neçə ildir bu sözü dilinə gətirmir. Elə hey zəhləmizi töküb de-
yir ki, səbirli olun, təmkin nümayiş etdirin. Axı nə qədər ee, nə 
qədər!? Neçə illərdir, bu televizor yalanları ilə bizə laylay çalır, 
başımızın altına yastıq qoyub, “oyanma-oyanma, millət, yat” , – 
deyir. Getdikcə Qarabağı bizə unutdurur, yaddan çıxartdırır. Val-
lah, bu televizorun o qədər yalanları var ki, deməklə, yazmaqla 
qurtaran deyil. 

– Tutaq ki, sən bunu satdın, gedib təzə nə alacaqsan? İndi, 
onsuz da, televizorların hamısı eyni şey göstərir. 

– Yox, eyni ola bilməz, hərdən dalğa güclü olanda uzaq və 
yaxın ölkələrin kanallarına baxa bilirəm. Onların televizorları bi-
zimkindən də yaxşı verilişlər göstərir. Adam elələrinə elə həsəd-
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lə baxır ki, ağzı açıla qalır. Bəxtəvərlərin televizorları yaxşı ve-
rilişlər göstərdiyinə görədir ki, bütün işləri də xod gedir, inkişaf 
edirlər, çünki zamanın nəbzini çox qəşəngcənə tuturlar. Bizim 
kimi bədbəxt deyillər. Bəxtəvərlər hər şeydən yarayıblar. Hər-
dən adamın onlara xainliyi də tutur. Əgər bu andırı sata bilsəm, 
gedib həmin ölkələrin birindən qəşəng verilişlər göstərən televi-
zor alacam.

– Əə Simran, sən lap savadsızın biriymişsən ki? A kişi, televi-
zor televizordu də, nə fərqi var? Xaricdən alıb gətirsən də, o ölkə-
nin verilişlərini özü ilə şələlənib gətirməyəcək ki? Bizdəki kanal-
ları göstərəcək də. Gərək burada yaxşı verilişlər olsun ki, sənin də 
bu köhnə televizorun onu göstərsin. 

– Sən narahat olma, ay Səfər kişi, təki bu televizor babat qiy-
mətə satılsın. Mən haradan olursa olsun, mütləq yaxşı verilişlər 
göstərən bir televizor tapacam. İnanmıram ki, haradasa yaxşı 
göstərən televizor olmasın. Ala bilməsəm də, yəqin, günlərin bi-
rində bu köhnə televizor insafa gəlib nə isə yaxşı bir şey göstərə-
cək. Dünya həmişə belə qalmayacaq ki? Bir dəyişiklik olmalıdır, 
yoxsa yox? Şair demiş: «Axı dünya fırlanır». Fırlandıqca, bəlkə, ha-
vası dəyişər, külək vurub canındakı azarı-bezarı çıxarar, bir dəyi-
şikliyi-zadı olar. Daha nə qədər yerində sayacaq ee, bu televizor? 
Sən hərdən üzunü çevir bir, dünyaya bax, ömru bazarda boş-bo-
şuna keçirib papağı günə vermə. Odee, indi bütün dünya dəyişilib 
yeniləşdikcə irəli gedir. Bilirsən, onlar niyə qabağa gedir? Çünki 
televizorları maraqlı maarifləndirici verilişlər göstərir. Mənim bu 
köhnə televizorum kimi yalan danışıb xalqı aldatmır, başının altı-
na yastıq qoymur. Biz niyə onlardan geri qalmalıyıq ki? Axı nəyi-
miz və haramız kəmdir qabağa gedənlərdən? 

– Simran, sən ya bisavadın birisən, ya da özu gicliyə qoyub 
bizi barmağına sarımısan. Vallah, səndən heç cürə baş açmaq ol-
mur. Mən indiyə qədər sənin kimi qəliz adama rast gəlməmişəm. 

– Neyniyim, ay Səfər kişi? Hamı sizin kimi ağıllı, bilikli ol-
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maz ki? Məni də Allah belə yaradıb də. Bisavadam, avamam, hər 
nəyəm, axır ki, mən də özümə görə bir adamam də. Pis-yaxşı özü-
mün ayrıca başım, başımın içində azad fikrim, müstəqil düşüncəm 
var. Daha sizin kimi hamıya qoşulub xorda oxumuram ha! 

…Bazardakı səs-küydən qulaq tutulurdu. Alverçilər yaxşı pul 
qazanmaq üçün elə hey mallarına min cür tərif vurub müştəri səs-
ləyirdilər. Bəzi avamlar da bu yalançı təriflərə aldanıb keyfiyyət-
siz malları baha qiymətə alırdılar.

Yalnız işlənmiş televizor satan bir az utancaq, bir az avam, 
bir az da bisavad Simran qışqırıb hay-küy salmırdı. Eləcə, satmaq 
istədiyi malın üstünə balaca bir kağıza «Telvizor satlır» yazıb qo-
yub yanında da heykəl kimi dayanmışdı. sanki ona keşik çəkirdi.

Xeyli müddət bazara ayaq döysə də, Simranın köhnə televizo-
runa müştəri çıxan olmadı. Axı kimə lazım idi belə səfeh və yalançı 
televizor? Simran köhnə televizorun satılmadığını görüb onu evə 
gətirdi. Səliqə ilə əvvəlki yerinə qoyub üstünə də qara parça sərdi. 
Evdəkilərə tapşırdı ki, heç kəs onu açmasın. Belə avara, ikiüzlü, 
dilinə doğru söz gəlməyən televizora baxmaqdansa baxmamaq 
daha yaxşıdır. “Qoyun evdə sakitcə oturaq, əsəblərimizi yerindən 
oynatmayın. Bu səfeh televizor nə vaxt yaxşı verilişlər göstərər, 
onda da açıb baxarıq”, – dedi. 

Simrangilin ailəsi elə o vaxtdan hamılıqla avamcasına oturub 
köhnə televizorun dəyişilib yaxşı verilişlər göstərəcəyini gözlə-
yir. Onlardan fərqli olaraq, xalq televizorun nə göstərməsinə fikir 
verməyərək ona yaman həvəslə, maraqla baxır. hələ arada əl də 
çalırlar.

Mən də hər gün televizorda xəbərlərə qulaq verirəm ki, dəyi-
şiklik olan kimi operativ şəkildə Simranı muştuluqluyum. Sözə 
bax eee! Öz aramızdı, deyəsən, bu yerdə mən də lap elə onun 
satmaq istədiyi köhnə televizor kimi danışdım ha… 

2014
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Arayış üçün arayış
   

İşdi-şayət, əgər kimsə, nə vaxtsa məndən nədən və hansı 
işdən xoşum gəlmədiyini soruşsa, çox fikirləşib özümü 

əziyyətə salmadan “arayış almaq, sənəd-sünət toplamaq”, – 
deyərdim. Başıma gələnləri kim çəksəydi, yəqin ki, o da suala elə 
bu cür cavab verərdi. Yaşanıb arxada qalmış və tarixin arxivinə 
kağız parçası kimi tullanmış ötən illərdə belə xoşagəlməz işlərlə 
çox rastlaşmışdım. Ona görə də həmişə bundan qaçırdım. Qaç-
maqla deyil ha, əgər bir iş adamın başına gələcəksə, o harada 
olsa, qarşına çıxıb səni yaxalayacaq. Yaxalamaq yox ee, lap belə 
qırsaqqız olub ətəyindən yapışacaq. 

Yaxşı deyiblər ki, başına gələn başmaqçı olar. Başına gəl-
məyənlər isə, yəqin ki, nə başmağın, nə də başmaqçılığın nə 
demək olduğunu o qədər də yaxşı bilməzlər. Bu bezdirici və yo-
rucu işlərdə otuz-qırx il əvvəldən başmaqçı olduğumdan xeyli 
təcrübəm var.

Qəribə işlər adamın başına həmişə bir anın içində, özü bil-
mədən, hiss etmədən gəlir. Əgər mən də adi bir təsadüfdənmi 
deyim, yoxsa hüşsuzluqdanmı deyim, sənədlərimi itirməsəydim, 
çox güman ki, heç başıma bu işlər də gəlməzdi. Mən də sənəd-
sünət toplamaq işində başmaqçı olub indi vərəqləri qarşıma 
qoyub keçmişdə olanları xatırlayıb bu cümlələri yazmazdım. Nə 
bilim, bəlkə də, elə belə yaxşı imiş. Yoxsa yazmağa bir şey tap-
mazdım, vərəqlər ağ qalardı.

Başıma gələn hadisə neçə illər əvvəl olsa da, onu lap indi-
ki kimi xatırlayıram. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan iki ay sonra 
şəhərin küçələrini dolaşıb özümə fərli bir iş axtarırdım. Elə iş 
ki, əziyyət çəksəm də, babat maaş ala bilim. Sərfəli bir iş tapmaq 
qəliz məsələ olsa da, ruhdan düşmədən axtarışlardan qalmır-
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dım. Atalar deyib ki, axtaran tapar. Bir də deyiblər ki, tapan ax-
tarandır. Mən də bu sözlərin həqiqət olduğuna inanıb yaxşı bir 
iş soraqlayırdım. İdarə və təşkilatları xeyli ələk-vələk eləyəndən 
sonra, nəhayət ki, ürəyimcə olan bir iş yeri elədim. Yeni yara-
dılan müəssisəyə fəhlə lazım idi. Əməkhaqqı da pis deyildi. Bu 
işin məni ən çox özünə şirnikləşdirən cəhəti o idi ki, müəssisə 
bir müddətdən sonra işçiləri müxtəlif ixtisasları öyrənmək üçün 
xarici ölkələrə göndərəcəkdi. Bu mənim üçün lap göydəndüşmə 
olacaqdı. Həm gedib bir peşə öyrənər, həm də müəssisənin hesa-
bına görmədiyim ölkələri gəzib dolaşardım. 

Ürəyimə yatan bu işin pis tərəfi o idi ki, müəssəyə qəbul 
olmaq üçün kadrlar şöbəsinə bir yığın sənəd toplayıb təqdim 
etməliydim. Vaxt itirmədən həvəslə müxtəlif təşkilatlardan ara-
yışlar almağa başladım. On gün ərzində bütün sənədləri alıb 
bir qovluğa yığdım. Ertəsi gün onları kadrlar şöbəsinə təqdim 
edib işə çıxacaqdım. Sevincim yerə-göyə sığmırdı. Avtobusun 
rahat oturacağına yayxanıb işə necə başlayacağımı, çoxlu pullar 
alacağımı, xarici ölkələrə necə səfər edəcəyimi gözlərim önün-
də canlandırırdım. Şirin xəyallar içində xumarlana-xumarlana 
mənzil başına tez çatmağa tələsirdim. Ürəyimə sevinc ələyən 
düşüncələr məni qanadlarının üstünə alıb gələcək gözəl həyatı-
mın dolanbaclarında gəzdirirdi. Düşəcəyim dayanacağa çatanda 
xəyaldan qəflətən ayıldım. Ayılan kimi də özümü tələm-tələsik 
marşurutdan yerə atdım. Avtobus toz qoparıb sürətlə dayana-
caqdan uzaqlaşdı. Sevinə-sevinə işə düzələcəyim müəssisəyə 
tərəf üz tutdum. Xeyli getmişdim ki, birdən sənədlərim yadıma 
düşdü. Gördüm ki, qovluq üstümdə yoxdu. Sənədlər yadımdan 
çıxıb oturacağın üstündə qalmışdı. Bircə an içində məni soyuq 
tər basdı, əhvalım korlandı. Bayaqkı isti və şirin xəyallarımın 
üstünə qırov düşdü, sevinc hisslərimi şaxta vurdu. Qaça-qaça 
dayanacağa qayıdıb bir taksiyə oturub avtobusun arxasınca sür-
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dürdüm. Marşuruta yalnız sonuncu dayanacaqda çatıb özümü 
tüpərək salona saldım. Sənədlərimi yığdığım qovluq oturacağın 
üstündə yox idi. Elə bil məni ildırım vurdu, gözlərim yerindən 
oynayıb kəlləmə çıxdı, ürəyim od tutub yandı. Qəlbim təəssüf 
atəşində qovrulub alovlandı. Həyəcanla, dilim topuq vura-vura 
sürücüyə sənədlərimin oturacağın üstündə qaldığını, kiminsə 
onu götürdüyünü dedim. O, astaca çiyinlərini çəkib dedi ki, qar-
daş, mən avtobusu sürəndə salona yox, yola-rizə baxıram. Nə 
qədər özümü ora-bura vurub soraqlasam da, sənədlərimi gör-
düm deyən olmadı. Kor-peşiman suyu süzülə-süzülə dostumun 
yanına – neçə vaxtdan bəri gecələdiyim yataqxanaya qayıtdım. 

 Sənədlərimi itirəndən sonra əzablı günlərim başlandı. 
Hara əl atdımsa, hara ayaq döydümsə, heç nə alınmadı. Sənəd-
siz qalmışdım, əlimdə nə pasportum, nə də hərbi biletim var idi. 
Buna görə də iş üçün hansı təşkilata üz tutdumsa, qarşıma daş 
tullayırdılar, qaya dığırlayırdılar. Gördüm ki, sənədsiz işə düzəl-
mək qəliz məsələdir. Gərək hərbi bileti, pasportu ya tapam, ya 
da təzəsini alam. Yalnız ondan sonra işə girmək barədə fikir-
ləşəmək olardı. Bu sənədləri əldə eləmək üçünsə xeyli müddət 
gözləmək lazım idi. Başqa yolun olmadığını görüb “Axtarış büro”-
suna ərizə verdim. Hara gedirdimsə məndən arayış istəyirdilər. 
Sənəd-sünət toplamaqdan təngə gəlmişdim. Bəzən arayış almaq 
üçün gün ərzində bir neçə təşkilata üz tuturdum. Hamısında da 
saatlarla ayaq üstdə qalıb həm yorulur, həm də vaxt itirirdim. 
Bu get-gəllərdən əsəblərim tarıma çəkilirdi, rəisləri gözləmək-
dən təngə gəlirdim. Bir dəfə dostumun otaq yoldaşları dedilər ki, 
axşam «arayış, arayış», – deyib sayaqlayırmışam. 

Şükür ki, belə çətin günlərin ömrü elə də uzun olmadı. Tə-
sadüfən rastlaşdığım bir tanış dedi ki, onların tikinti idarəsində 
müvəqqəti pasportla, hərbi biletlə də işə düzələ bilərəm. Ona 
qulaq asıb dediyi kimi elədim. Yenə də lazım olan arayışları top-
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layıb tikinti idarəsinə təqdim etdim. Bir müddətdən sonra işə 
çıxdım, subaylar yataqxanasından mənə yer də verdilər. Bun-
dan sonra xeyli rahatlandım. Çox keçmədi ki, hərbi biletim və 
pasportum da tapıldı. Müxtəlif idarələrdən arayış toplamaqdan 
canım qurtardı. Gecələr “arayış-arayış” – deyib sayaqladığım 
günlər tarixə qovuşdu. İndi heç ötənləri xatırlayıb yada salmaq 
da istəmirəm. İstəyirəm ki, o əzablı günlər getsin, bir də üzü mən 
tərəfə gəlməsin.

O vaxtdan gözüm necə qorxmuşdusa, hər hansı bir sənədin 
arxasınca düşüb, arayış-filan almaqdan bacardıqca qaçırdım. 
Bu işdən zəndeyi-zəhləm gedir yazsam, səmimiliyimə inanın. 
Amma neyniyəsən ki, bəzən onsuz da ötüşə bilmirsən. İşinlə, ya-
şayışınla bağlı tez-tez müxtəlif təşkilatlardan arayış-filan almaq 
zorunda qalırsan.

Çoxdan idi yaşadığımız yataqxananın özəlləşdirilməsi 
haqqında arada-bərədə söz-söhbətlər gəzib-dolaşsa da, nədənsə 
bu məsələ acı bağırsaq kimi uzandıqca uzanıb gedirdi. Nəhayət, 
bəxtimizin üstünə gün düşdü, ay çıxdı, ulduzlar boylandı. Gözəl 
günlərin birində deyilənlər doğru çıxdı. Bircə şey pis oldu ki, ya-
taqxananı özəlləşdirmək üçün xeyli sənəd-sünət tələb edirdilər. 
Həmin günlərdə yuxuda «arayış, arayış», – deyib sayaqladığım 
gecələri xatırladım. Ona görə də əvvəlcə heç bu qəliz işin arxa-
sınca düşmək istəmədim. Mən istəməklə deyildi ha, evi mütləq 
sənədləşdirməliydim. Vaxtı boş-boşuna havaya sovurub bu für-
səti əldən qaşırmaq olmazdı. Allah eləməmiş, hökumət fikrini  
dəyişə də bilərdi. Tələb olunan arayışların siyahısını alıb həvəslə 
və səbirlə işə girişdim. Birtəhər hövsələmi basıb beş-on təşkilata 
baş vurdum. On-on beş sənəd yığıb notariusda təsdiq etdirdim. 
Buna görə bir ətək pul xərcləməli oldum. Sənədləri təsdiq etmə-
yin dövlət rüsumu əlli-altmış qəpik olsa da, burada camaatdan 
iki, bəzən basabas olanda lap üç manat da alırdılar. Cəfalara dö-
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züb yavaş-yavaş sənədləri topladım və vaxt itirmədən mənzil-is-
tismar idarəsinə təqdim elədim. Məmurdan daha çox sərxoşa 
oxşayan rəis möhürlü, imzalı vərəqləri o tərəf-bu tərəfə çevirib 
xeyli diqqətlə gözdən keçirərək bildirdi ki, gərək rayon icra ha-
kimiyyətindən orada mənzil növbəsində dayanmadığını təsdiq 
edən arayış da alasan. Sonra da dedi ki, əgər yüngülvari “hör-
mət” eləsən, arayışsız da keçinmək olar. Mən də ora-bura qaç-
maqdansa rəis dediyini elədim. “Hörmət”in qiyməti otuz manata 
gəlib çıxdı. İki-üç həftə keçəndən sonra məlum oldu ki, arayışsız 
ötüşmək mümkün deyil. Verdiyim pulu da rəisdən ala bilmədim. 
“Vallah, xərcləmişəm, maaş alanda gələrsən, verərəm”, – dedi. 

Nəalac qalıb arayış almaq üçün könülsüz-könülsüz rayon 
icra hakimiyyətinə getdim. Əvvəlcə mənə burada ədəb-ərkanla 
ərizə yazdırdılar, sonra da şəxsiyyət vəsiqəmin surətini çıxarıb 
götürdülər. Bildirdilər ki, arayışın hazırlanması bir aya qədər 
uzana bilər. İcra hakimiyyətində mətbuat işlərinə baxan bir tanı-
şım və həmkarım da möhkəm-möhkəm basıb-bağlayıb söz verdi 
ki, imkan daxilində işin gedişini sürətləndirəcək. Vaxt yavaş-ya-
vaş ötüb keçsə də, arayışdan xəbər çıxmırdı. Tanışıma beş-altı 
dəfə zəng vurub yadına salsam da, arayış ilişdiyi ölü nöqtədən 
tərpənmirdi ki, tərpənmirdi. Elə bil işlər guppultuynan dərin 
bir bataqlığa düşmüşdü. Proses sürətlənmirdi ki, sürətlənmirdi. 
Axırda gördüm ki, gözləməkdən başqa çarə yoxdur. Neyniyim, 
başladım günləri təsbeh dənələri kimi bir-bir saymağa. 

Günlər yavaş-yavaş üst-üstə yığılıb həftələrin arxasını yerə 
vurdu. Həftələrsə tələm-tələsik ayı tamam elədi. Bir gün icra ha-
kimiyyətində işləyən tanışım zəng vurub dedi ki, bəs sənədlə-
rimdə müəyyən anlaşılmazlıq, çatışmazlıq ortaya çıxıb, tez özü-
mü onun yanına çatdırım. Əlimdəki vacib işlərin başını buraxıb 
vaxt itirmədən icra hakimiyyətinə tələsdim. Məlum oldu ki, 
arayışı almaq üçün «jekdən» həmin ünvanda yaşadığımı təsdiq 
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edən arayış gətirməliyəmmiş. Söyləndim ki, axı arayış nə ehtiyac 
var? Şəxsiyyət vəsiqəmdə yaşadığım ünvan Azərbaycan dilində 
çox açıq-aydın şəkildə yazılıb. Bəlkə də kor da diqqətlə baxsa, 
görə bilər. Dediklərimə qulaq asan olmadı. Deməli, arayış müt-
ləq alınmalıydı. Tələb olunan sənəd üçün üz tutdum mənzil-is-
tismar idarəsinin sir-sifətindən sərxoşluq yağan rəisinin yanına. 

Belə get-gəllərdən yavaş-yavaş bezib əsəbiləşirdim. Ara-
da hiss edirdim ki, işlərin bu cür ayağını sürüyüb ləngiməyinə 
dözməyə səbrim və hövsələm bəs eləmir. Əvvəlki günlərim ya-
dıma düşürdü. Qəribə idi, illər keçsə də, sanki cəmiyyətdə heç 
nə dəyişməmişdi. Elə bil həmin bürokrat adamlar yenə də vəzifə 
başındaydılar. Heç elə bil ayaqlarını oralardan bir yana qoyma-
mışdılar. Sanki hər şey əvvəlki nöqtədə ilişib qalmışdı. Heç bir 
dəyşiklik, irəliləyiş yox idi. Fərqli bir şey gözə dəymirdi. Eyni sü-
ründürməçilik, eyni səfeh-səfeh arayışlar, eyni eybəcər çöhrələr 
və əyri-üyrü sifətlər. Hər şey qabaqkı illərdəki axarla davam 
edirdi. Tələb olunan həmin o gülməli arayışı da alıb rayon icra 
hakimiyyətinə təqdim elədim. Axır ki təxminən qırx beş gündən 
sonra arayışı alıb «jekin» rəisinə verdim. 

Sonra elə alındı ki, mənzili özəlləşdirmək üçün evin sənəd-
lərini baş idarəyə özüm aparmalı oldum. Burada da süründür-
məçilik baş alıb gedirdi. İşim keçən hüquqşünası yerində tap-
maq üçün günlərlə ora ayaq döydüm. Nəhayət ki, bir gün onu 
iş başında tuta bildim. İnsafən deyim ki, bu işə baxanın sifəti 
bir az nurlu və işıqlıydı. Məmur olsa da, yaxşı adama oxşayırdı. 
Sənədləri qəbul edib bir-bir diqqətlə yoxladı. Böyük əziyyət-
lərə qatlaşıb, qırxbeş gün sərasər gözləyə-gözləyə icra haki-
miyyətindən aldığım arayışı özümə qaytarıb “bu lazım deyil”, 
– dedi. Hirs başıma elə vurdu ki, əsəbimdən yanıb-yaxıldım. 
Axı bu arayış gərək deyildisə, nə üçün onu məndən tələb et-
mişdilər? Nə üçün məni bu qədər əziyyətə salmışdılar? 
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Qorxumdan həmin arayışı atmadım, qaytarıb evə gətirdim. 
Fikirləşdim ki, dünyanın işini nə bilmək olar?! Bir də gördün, 
neçə il üstündən keçəndən sonra onu təzədən istədilər...

Əvvəlki illərdə belə işlər başıma çox gəldiyinə görə artıq bu 
sahədə peşəkaram. Amma nə qədər səriştəli olsam da, hansısa bir 
idarəyə üz tutub sənəd almaqdan zəhləm gedir. Başıma gələn bu 
rəvayətə oxşar hekayətin bu yerinə çatanda çox gözəl bir atalar 
sözü yadıma düşdü: «İlan vuran ala çatıdan qorxar»… Amma yaz-
dıqlarıma baxmayın ha, mən nə ala çatıdan, nə qara çatıdan, nə 
boz çatıdan, nə də lap belə ilanın özündən qorxanlardan deyiləm. 
Kənara çəkilib onun üstündən lap hündürdən tullanıb qaça-qaça 
gedərəm arayış almağa.

Hələ də özəlləşdirmə işini başa çatdıra bilməmişəm. Bu mə-
murlar o günü zəng vurub yenə də məndən arayış tələb edirlər. 
Yaxşı, siz sağ olun, mən gedim görüm o nə arayışdır ki, yenə mən-
dən istəyirlər…

      2015
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Sonuncu roman

Maraqlı əsərləri ilə oxucuların qəlbini fəth edən yazıçı 
Nadimin ədəbiyyat aləmində imzası tanınmağa başla-

yanda yaşı altmışı yenicə haqlamışdı. Hansı səbəbdənsə, o, yaz-
dıqlarını uzun müddət çap etdirməmişdi. İllərcə əvvəl qələmə 
aldıqlarını indi-indi üzə çıxarırdı. Əsərləri qəzet və jurnallarda, 
saytlarda təzə-təzə görünürdü. Əvvəlcə hekayələri ilə oxucula-
rın qapısını döydü. Sonra yavaş-yavaş povest və romanları jur-
nallara ayaq açdı. Dərc olunan əsərləri qısa müddət ərzində onu 
ədəbiyyatsevənlərə tanıtdı. 

Məşhurlaşdıqca yavaş-yavaş oxucularının da sayı artdı, 
ünvanına yaxınlardan, uzaqlardan məktublar, mesajlar gəldi. 
Tənqidçilər onun yaradıcılığı haqqında ümidverici sözlər yaz-
dılar. Altı roman, onlarla hekayə və povest müəllifi olan Nadim 
xeyli vaxt idi yeni əsər üzərində işləyirdi. Böyük həvəslə yazdı-
ğı bu romanı bitirəndən sonra bir neçə dəfə oxuyub bəzi düzə-
lişlər elədi. Tarixi mövzuya köklənmiş növbəti romanın həcmi 
o birilərindən böyük alınmışdı. Səbrini basıb onun üzərində 
yaxşı-yaxşı işləsəydi, bu əsər onun şöhrətini xeyli artıracaqdı. 
Mövzunu qələmə almazdan əvvəl arxivlərə baş vurmuş, həmin 
dövrlə bağlı kitablar oxuyub qeydlər aparmışdı. Kifayət qədər 
tarixi məlumatlar topladıqdan sonra işə başlamışdı. Beş-altı ay 
qələm əlindən düşməmişdi. Gecələr şirin yuxusuna haram qat-
mış, gündüzlərsə istirahətini pozmuşdu. Çəkdiyi əziyyət hədər 
getməmişdi. Yazdığı əsər gözlənildiyindən də maraqlı alınmışdı. 
Ümid edirdi ki, o biri romanları kimi «Tarixdən gələn səslər»i də 
oxucular sevə-sevə oxuyacaqlar.

Nadim özündən razı yazıçılardan deyildi. Arxayınçılığı heç 
vaxt özünə yaxın buraxmazdı. Romanı üzərində işləyərkən daha 
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da maraqlı olsun deyə bəzi hissələri dəyişir, bəzi yerlərinə isə 
əlavələr edirdi. Çalışırdı ki, əsəri əvvəlkilərdən həm formaca, 
həm də üslubca fərqlənsin. Oxuyub rəy yazmaq üçün romanı ta-
rixçi dostu Qafura vermişdi. Dostu əsərini qaytarana kimi arada-
kı vaxtda da boş oturmamışdı. Xeyli mütaliə etmiş, ədəbiyyatda 
ilk addımlarını atan gənc yazarların əsərləri ilə tanış olmuşdu. 
Gəncliyin nə ilə nəfəs aldığını öyrənmək onun maraq dairə-
sini heç vaxt tərk etmirdi. Ədəbiyyata təzəcə cığır açan nəslin 
əsərlərini oxuduqca sanki özü də cavanlaşırdı, ruhu təzələnirdi. 
Həvəsə gəlib gənclik ovqatı ilə yazıb-yaradırdı.

Bir aydan sonra Qafur qapısını döydü. Nadim onun gəlişini 
səbirsizliklə gözləyirdi. Dostlar otaqlardan birinə çəkilib yara-
dıcılıq söhbətinə başladılar. Arada Nadimin həyat yoldaşı Sə-
mayə onlara çay verirdi. Dostlar çay içə-içə gecə yarıya qədər 
oradan-buradan xeyli söhbət edib, dağı arana, aranı dağa daşıdı-
lar. Maraqlı mövzu söhbətlərini xeyli uzatdı. Qafur arada romanı 
vərəqləyib etdiyi düzəlişləri dostunun nəzərinə çatdırdı, yazdı-
ğı rəyi ona verdi. Nadim onun dediklərinə diqqətlə qulaq asır, 
qeydlərin bəziləri ilə razılaşır, bəzilərinin isə üstündə mübahisə 
edir, yazdıqlarının qüsursuz olduğunu sübut etməyə çalışırdı. 

Nadim Qafurun verdiyi məsləhətlərin bəzilərini nəzərə alıb 
roman üzərində bir az da işlədi. Fikirləşdi ki, bir dəfə də «Tarix-
dən gələn səslər»i oxuyub düzəlişlər etsə, tam arxayın olar. Bilər 
ki, mətn normaldır, səhifələr təmizdir, səhvi-filanı yoxdur. 

Bir neçə ay çəkən gərgin iş onu yorub əldən saldığından, son 
günlər özünü narahat hiss edirdi. Nədənsə əvvəlki kimi rahat 
yata bilmirdi, sanki yuxusu da ərşə çəkilmişdi. Oxuyub yazmaq-
dan gözləri tez-tez sulanırdı. İstirahətsiz işləməsi, deyəsən, onu 
xeyli yormuşdu.

Yoldaşı Səmayə də, qızı Səməngül də ona bir az istirahət et-
məyi məsləhət görürdülər. Nadim də onların dediklərinə əməl 
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edərək beynini dincəldib rahatlanmaq üçün tez-tez evinin yaxın-
lığındakı meşəyə üz tuturdu. Yaşıllıqlar qoynunda gəzinib hava-
sını dəyişir, seyr etdiyi gözəlliklərdən zövq alırdı. Bir neçə saat 
təbiətlə baş-başa qalıb quşların, cırcıramaların nəğməsini dinlə-
yirdi. Çayların şırıltısına, bulaqların zümzüməsinə, yarpaqların 
pıçıltısına qulaq asdıqca ruhunun dərinliklərinə sakitlik və rahat-
lıq çökürdü. Təbiətin gözəl mənzərələri yazıçını duyğulandırdıqca 
qəlbi cuşa gəlirdi. Bu anlarda onun beyni dincəlib təzələnirdi. Belə 
olanda beyninə yeni mövzuların toxumları səpilib cücərirdi. Dü-
şüncələri, fikirləri kainatın sonsuzluğuna qədər baş alıb gedirdi. 
Əlindəki romanı tezliklə yekunlaşdırıb yenilərini yazmaq arzusu 
ilə yaşayırdı.

Gəzintidən qayıtdıqan sonra Nadim yeni həvəslə, gözəl 
ovqatla yazı masasının arxasına keçib yaxın günlərdə nəşrə verə-
cəyi əsəri üzərində işləyirdi. Di gəl ki, çox otura bilmirdi. Az keç-
miş özünü narahat hiss edir, ayağa qalxıb qələmi yerə qoymağa 
məcbur olurdu. Hərflər, rəqəmlər gözləri qarşısında ora-bura qa-
çır, başı ağrıyır, özünü narahat hiss edirdi. Belə olanda yenə də tə-
biətin qoynuna dönür, bir az gəzib dolanır, özünü sakitləşdirməyə 
çalışırdı. Nədənsə, son vaxtlar gəzintilər də ona kömək eləmirdi. 

Ağrılara dözə bilməyən yazıçı müalicə almaq üçün yaxından 
tanıdığı, bacarığı ilə el-obada ad çıxarmış Zaur həkimin yanına 
getdi. Həkim onu yaxşıca müayinə edib dava-dərman yazdı. Bir 
müddət kitablardan, yazı-pozudan uzaq durmağı məsləhət gördü. 
Nadim isə özü ilə bacarmırdı, kitablardan, yazı-pozudan ayrıla bil-
mirdi. Tamamlamadığı romanı, yeni mövzular ahənrüba kimi onu 
özünə çəkirdi. Nadim əsərlərini övladları qədər çox istəyirdi. “Ta-
rixdən gələn səslər”i barədə lap çox narahatlıq keçirirdi. Qorxur-
du ki, başına bir iş gələr, əsəri yarımçıq qalar. 

Son vaxtar Nadim tez-tez yuxularını da qarışdırırdı. Gözü-
nü yumar-yummaz yuxusuna əcaib-qəraib varlıqlar girirdi. Belə 
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olanda diksinib ayılır, uzun müddət özünə gələ bilmirdi. Yatağının 
içində xeyli oturub sakitləşəndən sonra yenə də başını asta-asta 
yastığa qoyub yuxuya getməyə çalışardı. Di gəl ki, beynində dü-
yün düşmüş fikirlər gözünü yummağa imkan vermirdi. Bir dəfə 
hər şey tərsinə oldu. Yuxusunda qorxulu varlıqlar deyil, ağsaçlı, 
saqqalı sinəsinə qədər uzanmış, əlində dəmir əsası olan müdrik 
qoca gördü. Ağsaçlı müdrik Nadimə astaca dedi ki, yazdığın ro-
manı bitirən kimi ömrün sona çatacaq, Tanrının əmri ilə ruhun 
cismini tərk edəcək.

Səhər qaşqabaqlı oyanan yazıçı axşam yuxuda gördüyünü 
xatırlayıb öz-özünə xeyli gülümsündü. Nadim inanmırdı ki, ölüm 
gəlməzdən əvvəl ona xəbərdarlıq etsin, müdrik qocaya əziyyət ve-
rib qapısına «elçi» göndərsin. 

İki-üç gün idi ki, Nadim özünü əvvəlki vaxtlardan daha yorğun 
və narahat hiss edirdi. Sızıldayan əzaları sanki ona qəmli mahnı 
oxuyurdu. Ağrılara güclə dözürdü. Bir neçə gün idi, vaxtının çoxu-
nu yazı masası arxasında deyil, təbiətin qoynunda keçirirdi. Ağrı-
ları getdikcə artdığından yaşamağa olan inamı da azalmışdı. Həki-
min yazdığı dava-dərmanı da qəbul eləmirdi. Günlər keçdikcə elə 
bil iradəsi zəifləyir, cəsarəti azalırdı. Yazıçı o qədər dəyişilmişdi ki, 
heç özü də özünü tanıya bilmirdi. Son vaxtlar xəstəliklə mübarizə 
aparmaq əvəzinə, yavaş-yavaş yuxuda gördüyü müdrikin dediklə-
rinə inanmağa başlamışdı. Ona görə də yazı-pozudan uzaq qaçır, 
romanı bitirmək istəmirdi. Çünki ağsaçlı qoca demişdi ki, ömrü 
əsərini bitirənəcəndir. Romana nə vaxt nöqtə qoysaydı, əcəl də 
onda zəngini basacaq, ömrü sona yetəcək, həyat ona ölüm himni 
oxumağa başlayacaq. Buna görə də əsəri bitirmək istəmir, vaxtı 
qəsdən uzadırdı.

Yaradıcılıq işlərindən əlini çəkən Nadim bütün günü meşə-
də gəzib dolanırdı. Artıq təbiət mənzərələri də onun ağrılarına 
məlhəm olmurdu. Bir axşam yazıçı yenə də yuxuda ağsaçlı qocanı 
gördü. Nədənsə, müdrik bu dəfə ona heç nə demədi. Eləcə susub 
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bir müddət əsəbi-əsəbi xeyli müddət düz onun gözlərinin içinə 
baxandan sonra çıxıb getdi. 

Nadimin gördüyü yuxulara inamı artdıqca kitab-dəftərdən 
uzaq düşürdü. Vaxtı uzatdıqca uzatmağa çalışırdı. Məqsədi bacar-
dıqca ölümdən qaçmaq, ömrünü bir az da artırmaq idi. Həyatdan 
zövq almaq, yaşadıqca yaşamaq, yazıb-yaratmaq istəyirdi. İşıqlı, 
yaraşıqlı gözəl dünyaya bu tezliklə göz yummaq fikrindən uzaq 
idi. Hələ nə qədər yazılmamış hekayələri, povestləri və romanla-
rı ürəyində boynunu büküb növbə gözləyirdi. Bəs bu əsərləri nə 
vaxt yazacaqdı? İstəyini həyata keçirməyə ona ölüm xəbəri gətir-
miş müdrik qoca imkan verəcəkdimi? 

Bir neçə həftə də qaçdı-qovdu ilə ötüb keçdi. Nadim nə bu 
romanını bitirdi, nə də başqa əsərlərinə əl uzatdı. Müdrik qoca 
da gözləri önündən çəkilib getmir, tez-tez yuxularına gəlirdi. Ya-
şamağa ümidini tamam itirən Nadim hara gedirdisə, nə vaxt göz 
qapaqlarını bağlayırdısa, yalnız ağsaçlı qocanı görürdü. Gördüyü 
yuxuları da alın yazısı, taleyin hökmü kimi qəbul edirdi. Yavaş-ya-
vaş canındakı qorxuları artır, hər şaqqıltıdan, hər taqqıltıdan 
xoflanırdı. Elə bil əvvəlki adam deyildi. Polad kimi möhkəm olan 
iradəsi artıq əriyib muma dönmüşdü. Daha ona təsəlli verənlərə 
də qulaq asmırdı. Yavaş-yavaş müdrik qocanın dediklərinə boyun 
əyirdi. Müqavimət göstərmədən özünü gözəgörünməz qüvvələrə 
təslim edirdi... 

Bir neçə gündən sonra Nadimgilin məhəlləsində yas çadırı 
qurulmuşdu. Evlərindən ağlaşma səsi gəlirdi. Yas yerində danı-
şırdılar ki, ölməmişdən əvvəl yazıçı romanını tamamlaya bilmişdi. 
Əsər çapa hazır idi, Nadim isə həyatla vidalaşmış, yaşadığı bu dün-
yaya “əlvida” demişdi. 

Ondan oxuculara bir-birindən maraqlı əsərlər yadigar qal-
mışdı…

 2015 
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Calaq

İş icraçısı Qafar Məmmədov tikəcəkləri yeni binanın la-
yihəsini baş idarədən alandan sonra ləngimədən ərazi ilə 

tanış olmaq üçün sənəddə göstərilən ünvana yollandı. Sahəni 
gəzərkən gördü ki, burada köhnədən qalan yarımçıq bir bina da 
var. Xeyli vaxt itirsə də, ərinmədən bir-bir onun mərtəbələrini 
gəzdi. Sonra layihə cızılmış enli kağızı qarşısına açıb diqqətlə 
baxdı. Heyrətə gəldi. Qaşlarını çatdı. Dərin düşüncələrə daldı. Fi-
kirlərini bir yerə cəm eləməyə çalışdı. Qafar indiyə qədər görmə-
diyi qəribə bir təsadüflə rastlaşmışdı. Tikiləndən sonra tayı-bə-
rabəri olmayacaq yeni binanın layihəsi köhnədən qalana çox 
oxşayırdı. Binaya bir neçə əlavə arakəsmə divarlar hörüb layihə 
ilə uyğunlaşdırıb üstündə tikinti aparmaq elə də çətin deyildi. 
İş icraçısı gördü ki, binanın bünövrəsi də etibarlıdır. Bəlkə də, 
nə vaxtsa onu sökmək istəyiblər, amma divarlar möhkəm oldu-
ğundan işi axıracan görə bilməyiblər. İndi hazır bina ola-ola onu 
söküb yerində təzəsini tikmək axmaqlıq olardı. Qafar əmin idi 
ki, onlar nə qədər çalışsalar da, belə möhkəm bünövrə tökə bil-
məyəcəklər. 

İş icraçısı saçının xeyli hissəsini tikintidə ağartdığından bu 
işdən müftə pul qoxusunun gəldiyini elə ilk addımdaca hiss elə-
di. Çox yox ee, elə azcana diribaş olsaydı, ömründə tək bircə dəfə 
əlinə düşmüş fürsətdən istifadə edib yaxşıca varlanardı. May-
maqlıq edib gül kimi işi əldən buraxmaq olmazdı. Müftə pulun 
iyi onu bihuş edib olub-qalan ağlını da yavaş-yavaş başından 
çıxarırdı. Bu anlarda yadına düşdü ki, babası İkram kənddə ad-
lı-sanlı bağbanlardan biri olub. Onun vurduğu calaqların bircəci-
yi də yayınmırmış. Bunları xatırlayan iş icraçısı fikirləşdi ki, əgər 
babası ağacı-ağaca calayıb ad çıxarıbsa, mən niyə binanı-binaya 
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calayıb bu sahədə məşhurlaşmayım?
Gec də olsa, iş icraçısı gördüklərini yuxarıdakılara çatdır-

maq üçün baş idarəyə qayıtdı. Yolboyu fikirləşirdi ki, rəhbərlik 
təklifi ilə razılaşsa, köhnə binanı sökməyib üstündən yeni divar-
lar qaldırarlar. Baş idarənin baş mühəndisi Yaşar Paşayeviçlə 
tələbə yoldaşı olduğuna görə Qafarın onunla münasibəti yaxşı 
idi. Bütün cik-bikləri bir idi. Yuxarılarda adamı olduğundan xeyli 
müddət idi ki, o, baş idarədə baş mühəndis işləyirdi. Bir dara, 
çətinə düşəndə Qafar tez onun yanına yüyürürdü. İndi yenə də 
beynində layihəsini cızdığı planı həyata keçirmək üçün Yaşar 
Paşayeviçdən məsləhət almağa tələsirdi. Fikirləşirdi ki, əgər baş 
idarənin baş mühəndisi onun məsləhətinə qulaq asıb arxasında 
dayansa, köhnə binanın üstündən təzə mərtəbələr hördürər, bir 
növ, divarı-divara calayar. Sonra da kürəyini Yaşar Paşayeviçə 
söykəyib yavaş-yavaş tikinti materiallarını satıb pulunu arala-
rında dədə malı kimi bölərdilər. Ömründə ilk dəfə bəxti gətirən 
Qafar bu şansı qaçırmaq istəmirdi. Ev tikmək, maşın almaq, özü 
demiş, gözəl günlər yaşamaq arzusundaydı. 

İş icraçısı bütün bunları ürəyində götür-qoy edə-edə baş 
idarəyə gəlib çatdı. Vaxt itirmədən üçüncü mərtəbəyə qalxıb 
Yaşar Paşayeviçin otağına girmək istəyəndə Nəzakət adlı katibə 
Ərəbzəngi kimi onun qabağını kəsdi: 

– Qafar müəllim, ayaq saxlayın, hara soxulursunuz? Zəhmət 
olmasa, bir az gözləyin. Eşitmirsiniz, Yaşar Paşayeviç telefonla 
danışır? 

Onsuz da, Qafarın əvvəldən bu katibədən zəndeyi-zəhləsi 
gedirdi. İndi vacib iş dalınca gələndə də qabağını belə kobudca-
sına kəsməsi onu lap hövsələdən çıxartdı. Əynindəki dar-düdük 
paltarına güclə sığan katibə əzilib-büzülərək, yanlarını basa-ba-
sa baş mühəndisin otağına keçdi. Bir azdan gülümsünə-gülüm-
sünə otaqdan çıxıb başı ilə Qafara kabinetə girməyi işarə elədi. 
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İş icraçısı ayağını otağa qoyan kimi tələsik stolun baş tərəfində 
oturmuş baş idarənin baş mühəndisi Yaşar Paşayeviçə yaxınlaş-
dı. İki əli ilə onun bir əlini tutub, möhkəm-möhkəm sıxıb qarşı-
sında təzim elədi. Yaşar müəllim onun işin sonuna yaxın gəlmə-
yinə işarə edib soruşdu:

– Xeyir ola səndən, ay Qafar, idarəyə belə vaxtsız təşrif bu-
yurmusan? 

– Vacib bir iş var idi. Dedim, gec də olsa, gəlim sizinlə məs-
ləhətləşim. 

– Balam, nə yaman vacibdir sənin işin elə, sabahı gözləyə 
bilməzdin? Biz də yavaş-yavaş evə getməyə hazırlaşırdıq.

– Yox, ay Yaşar müəllim. Bu elə işdir ki, onu gecikdirmək 
olmaz. Axı atalar deyib ki, “Dəmiri isti-isti döyərlər”. 

İş icraçısının belə astadan və bir az da ehtiyatla danışma-
sı baş mühəndisdə onun vaxtsız gəlişinə maraq oyatdı. Yaşar 
müəllim həmişə özündən razılıq edib «mənəm-mənəm», – deyib 
yalandan sinəsinə döyən Qafarı tələbəlikdən tanıyırdı. İndiyə 
kimi ondan ağıllı söz eşitməmişdi. Deyəsən, bu gün möcüzə baş 
verəcəkdi. Baş mühəndis qaşlarını çatıb dərin maraqla soruşdu:

– Hə, Qafar, danış görək, o nə məsələdir ki, səni idarəyə belə 
bivaxt gətirib? 

Qafar tikinti aparacaqları ərazidə gördüklərini yerli-yataqlı 
baş mühəndisə danışdı. Eşitdiklərindən Yaşar Paşayeviç də se-
vindi. Fikirləşdi ki, əgər iş icraçısının dedikləri düz çıxsa, bu işdən 
xeyli müftə pul götürə bilər. Vaxtsız olsa da, Yaşar Paşayeviç də 
əraziyə baxmağa getdi. Baş mühəndis Qafara o qədər də inanma-
dığından hər şeyi öz gözləri ilə görmək istəyirdi. 

Yaşar Paşayeviç sahəni addım-addım gəzdikcə deyilənlərin 
yalan olmadığını gördü. Doğrudan da, tikinti aparacaqları yerdə 
əsrin əvvəllərindən qalma yarısı sökülmüş bir bina var idi. Özü də 
tikəcəkləri yeni binanın layihəsinə uyğun gəlirdi. Baş mühəndis 
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ərazi ilə yaxından tanış olandan sonra iş icraçısına dedi:
– Qafar, sabah ertədən yanıma gəl, danışaq görək, bu işi ney-

nirik. 
İş icraçısı: «Baş üstə», – deyərək baş mühəndislə sağollaşdı.
Qafar səhər ertədən baş mühəndislə görüşmək üçün baş 

idarəyə yollandı. Yaşar Paşayeviçlə danışıb özlərinə sərf edən 
gözəl bir layihə cızdılar. Məsləhət belə oldu ki, köhnə binanı sök-
məsinlər. Xırda arakəsmələr artırandan sonra onun divarlarının 
üstündən təzəsini qaldırsınlar. Təzəni köhnəyə, köhnəni də təzəyə 
calaq eləsinlər. Tikinti materiallarını da satıb pulunu aralarında 
bölüşsünlər. Bu sirri də heç kəsə deməsinlər. Bir daş altdan, bir 
daş da üstdən. 

Baş idarənin baş mühəndisinin otağından çıxanda iş icraçı-
sının kefi yüz biri vururdu. Analoqu olmayacaq bu bina ona həm 
pul, həm də şan-şöhrət gətirəcəkdi. İndi o özünü əvvəlkindən var-
lı-hallı hiss edirdi. Dünən, srağagün yanından keçənlərə altdan 
yuxarı baxırdı. İndi isə, əksinə, elə bil gözləri xeyli böyümüşdü. 
Ona görə də adamlar gözünə balaca görsənirdi. Pulu bir az da ar-
tandan sonra üç-dörd adamdan başqa, heç kimə salam verməmə-
yi planlaşdırırdı. 

İyirmi gün ərzində tikinti meydançasında qaldırıcı kranlar 
quraşdırıldı, iş başlandı. Əsrin əvvəlindən qalmış binanın üstünə 
təzə daşlar düzüldü, arakəsmələr artırıldı. Yeni divarlar hörüldü, 
calaqlar vuruldu. İş icraçısı baş idarənin baş mühəndisinə arxala-
nıb bir ucdan tikinti materiallarını satmağa girişdi. Vaxt keçdikcə 
Qafarın cibləri də özü kimi yavaş-yavaş şişirdi. O, qazandığı pul-
ların yarısını özünə götürür, yarısını da aparıb Yaşar Paşayeviçin 
cibinə, daha doğrusu, stolunun üstünə qoyurdu. Sonra da yazdığı 
saxta sənədlərə qol çəkdirib möhür vurdururdu. Pulu çox oldu-
ğundan son vaxtlar Qafar həm içkiyə, həm də qumara qurşanmış-
dı. Bilirdi ki, baş mühəndis arxalı adamdır. Əgər işdi-şayət, başına 
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nəsə xoşagəlməz bir hadisə gəlsə, onu pis vəziyyətdə qoymaz, nə 
cür olur-olsun, sürüyüb çulunu sudan çıxarar. 

Yaşar Paşayeviç tez-tez tikintiyə baş çəkib Qafara bəzi məs-
ləhətlər verirdi. Baş mühəndis belə vaxtaşırı gəlişləri ilə işləri 
sürətləndirmək istəyirdi. Məqsədi o idi ki, tikinti tez bir zamanda 
yekunlaşsın. Təzə və köhnə divarlar eyni boya ilə rənglənsin. İş 
icraçısı ilə aralarında olan söhbətin üstü örtülsün, köhnə iz itsin. 

…Analoqu olmayan binada işlər yekunlaşırdı. Ötən müddət 
ərzində Qafar qazandığı var-dövlətlə şəhərin mərkəzində ev al-
mış, yaxşı bir maşını da gözaltı eləmişdi. İş icraçısı ömrü boyu 
arzusunda olduğu pulları bir neçə ayın içində qazanmışdı. Tikin-
ti materialları satıldıqca, pullar üst-üstə yığıldıqca, binanın dam 
örtüyü vurulduqca iş icraçısının narahatçılığı azalırdı. Damda 
işlər qurtarandan sonra bina başdan-ayağa eyni boya ilə rəng-
ləndi. Bütün qüsurlar da bir rəngin altında, bir də iş icraçısının 
və baş mühəndisin yaddaşında qaldı. 

Calaq vurulmuş binanın açılışı təntənəli olacaqdı. Tədbirə 
ölkə başçısının qatılacağı da gözlənilirdi. Yüz ölçüb bir biçməyə 
adət etməmiş Qafar fikirləşirdi ki, əgər ölkə rəhbəri açılışda iştirak 
etsə, onda bütün televiziya kanallarından, qəzetlərdən müxbirlər 
də qaça-qaça tədbirə gələcəklər. Yəqin, jurnalistlər binanın iş ic-
raçısından da müsahibə almağı yaddan çıxarmayacaqlar. Düzdür, 
onun suallara cavab verməklə arası yox idi. Amma neyləməliydi, 
bir işiydi də düşmüşdü. Necə olursa olsun vəziyyətdən birtəhər 
çıxmalıydı. 

Binanın həyətindəki tikinti materialları satılıb qurtarmış, 
alış-veriş dayanmışdı. İndi Qafar ciddi-cəhdlə açılışa hazırlaşırdı. 
Günorta vaxtı Yaşar Paşayeviç əraziyə gəldi. İş icraçısı onun qa-
bağına yüyürüb qarşıladı. Baş mühəndis ərazini gəzib görülmüş 
hazırlıq işlərinə göz gəzdirdi. Qaş-qabağından hiss olunurdu ki, 
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gördüklərindən narazıdır. Sonra iş icraçısını bir tərəfə çəkib üs-
tünə acıqlandı:

– Əə Qafar, yekə kişisən, niyə bu işə barmaqarası baxırsan? 
Bilirsən ki, açılışa ölkə başçısı da gələcək. Bu balaca iş deyil ha, 
diqqətli ol. Xəsislik eləmə, qazandığın pullardan bir az xərclə! Bax 
gör nə çatır, nə çatmır? Çalış işləri qaydasına qoy, orda-burda gic-
gic veyillənmə. 

İş icraçısı bir neçə dəfə: “Baş üstə, baş üstə” – deyib baş mü-
həndisi baş idarəyə yola saldı. Sonra qazandığı pulların üstün-
dən bir az götürüb on-on beş ağac və gül kolu aldırıb ərazini sə-
liqə-sahmana saldırdı. İki gündən sonra Yaşar Paşayeviç gələndə 
görülən işləri bəyəndi. Baş mühəndis baş barmağını yuxarı qaldı-
raraq: «Bax bu, başqa məsələ, hər şey əladır», – dedi. Binanın ey-
vanlarına səliqə ilə iplər bağlandı. Sıra ilə rəngbərəng şarlar asıldı, 
lentlər çəkildi. Bir sözlə, calaq olunmuş bina gəlin kimi bəzədildi. 

Açılış saat 11-ə təyin olunmuşdu. Mərasimdə iş icraçısı da 
çıxış edəcəkdi. İlk dəfəydi ki, Qafar böyük adamların qarşısın-
da söz deyəcəkdi. Buna görə bir az həyəcanlı, bir az da narahat 
idi. Gərək burada əməlli-başlı çıxış edib mənalı sözlər danışaydı, 
gözəl fikirlər söyləyəydi. Dinamik inkişafdan, ölkənin dayanma-
dan artan iqtisadi tempindən, getdikcə sürətlənən quruculuq işlə-
rindən ətraflı bəhs edəydi. Gərək elə çıxış edəydi ki, qulaq asanlar 
onun dediklərinin doğru olduğuna inanaydılar. Mağmın-mağmın 
gözlərini döyüb səhv buraxmayaydı. Ağzından çıxardığı sözlərə 
yaxşı bələdçilik edəydi. Fikirlərini qatarın vaqonları kimi bir-biri-
nin ardınca elə səliqə ilə düzüb relsə mindirəydi ki, qəza-filan baş 
verməyəydi. 

Hava proqnozuna görə sabaha günəşli bir gün gözlənilirdi. 
Amma gecə yarıdan keçmiş qaranlıq səma birdən-birə qaşqaba-
ğını salladı, qəzəblənib coşdu. Qəflətən bu vaxtacan görünməmiş 
güclü külək əsdi. Göy üzünə durmadan sürətlə axışan zəhimli bu-
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ludlar qısa müddət ərzində ayın üzünü örtdü, ulduzların gözünü 
bağladı. Səma dalğaları şahə qalxan okean kimi vahiməli görsəndi. 
Sonra bir-birinin ardınca ildırım çaxdı, göy guruldadı, elə bir şı-
dırğı yağış yağdı ki, tut ucundan göyə çıx. Az vaxt ərzində küçələri 
su basdı. Şəhərin kanalizasiya sistemi iflic oldu. Yağışın yağdığını 
görəndə iş icraçısının yuxusu ərşə çəkildi. Fikirləşdi ki, küləklə ya-
ğış birləşib asdıqları şarları partladacaq, çəkdikləri lentləri qıra-
caq, şüar və plakatları aşıracaq. 

Hava işıqlanan kimi iş icraçısı yemək masasının arxasına 
oturmadan, təzə kostyumunu geyinib, təzə aldığı evdən çıxıb, təzə 
maşınına minib, təzə tikdiyi, analoqu olmayan binanın açılışına 
tələsdi. Axşam göyün üzündə o tərəf - bu tərəfə axışan zəhmli 
və narahat buludlardan, vahiməli okeanı xatırladan mənzərədən 
əsər-əlamət qalmamışdı. Hava açılmış, göyün üzü tamam təmiz-
lənib göz yaşı kimi dupduru olmuşdu. Yağış dayanmış, külək kəs-
mişdi.

Qafar çalışırdı ki, özünü əraziyə hamıdan tez çatdırsın. Səhər-
səhər yollarda seyrəklik olduğundan iş icraçısı mənzil başına çata-
nacan çox vaxt itirmədi. Tikdiyi analoqu olmayan binanı görəndə 
gözləri kəlləsinə çıxdı. Ürəyi sancdı, canına qorxu qarışıq vəlvələ 
düşdü. Analoqu olmayan binanın divarları köhnədən qalmış his-
səyə qədər uçub yerlə bir olmuşdu. Dünən eyvanlara bağlatdırdı-
ğı rəngbərəng şarlar, çəkdikləri lentlər, asdıqları şüar və plakatlar 
gözə dəymirdi. Külək onları harasa uzaqlara qovub aparmışdı. Elə 
bil bəzədilmiş gəlini bir neçə dəfə bulanıq suya basıb çıxartmışdı-
lar. Əkdikləri ağaclar və gül kolları, döşədikləri asfalt və səliqə ilə 
düzdükləri səki daşları uçqunun altında qalıb görünməz olmuşdu. 
Nə külək, nə də yağış köhnə divarlardan bir şey qopara bilməmiş-
di. İş icraçısının və baş mühəndisin ört-basdır etmək istədikləri 
işin üstü açılmışdı. Ustası yaxşı olmadığından vurulan calaq tut-
mamış, pöhrə verməmişdi. Sən demə, Qafarın başı tikinti mate-
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riallarını satıb pul qazanmağa qarışanda fəhlələr işlərini başdan-
sovdu görürmüşlər. 

Nə edəcəyini bilməyən iş icraçısı əllərinin ikisini də möhkəm-
dən dizinə vurub yerə oturdu. Elə hiss etdi ki, bina torpağın yox, 
onun başına uçub. Fikirləşirdi ki, kaş elə doğrudan da belə olay-
dı. Tamahkarlıq edib materialları satdığına, möhkəm divarlar üs-
tündə bu cür keyfiyyətsiz bina tikdiyinə görə özünü danladı, peş-
mançılıq hissi ürəyini yandırdı. Televiziya və qəzetlərə müsahibə 
vermək arzusunu da axşam əsən külək artıq ürəyindən uzaqlara 
qovub aparmışdı. 

…Gözəl yay səhəri idi. Qırmızı rəngə bürünmüş günəş ya-
vaş-yavaş gözlərini açıb üfüqdən yer üzünə boylanırdı. Onun göz 
qamaşdıran şüaları yavaş-yavaş səmanın hər tərəfinə yayılırdı. 
Elə bil səhər ertədən üfüqü qırmızı boya ilə rəngləmişdilər. Sə-
mada əl boyda da olsa bulud gözə dəymirdi. Quşlar cəh-cəh vurub 
həzin-həzin nəğmə oxuyurdu. Amma Qafar nə quşların insanda 
xoş hisslər oyadan nəğməsini eşidir, nə də günəşin üfüqdən necə 
çıxmasını, necə al rəngə boyanmasını görürdü. Bu dəqiqələrdə 
fikirləşirdi ki, yəqin axşamkı güclü külək yalnız bu binanı uçur-
maqdan ötrü əsmişdi. Sanki təbiət də haqsızlığa dözməyib üsyan 
qaldırmışdı. Analoqu olmayan küləyi, yağışı ilə analoqu olmaya-
caq binanı uçurmuşdu. 

Açılış mərasiminə dəvət olunanlar baş verənləri görəndə 
quruyub yerlərində qaldılar. Binanın uçması xəbərini eşidən baş 
idarənin işçiləri qısa vaxt ərzində tökülüşüb gəldilər. Yaşar Paşa-
yeviç kənarda dayanıb uçmuş binaya tamaşa edə-edə hirsindən 
dil-dodağını gəmirirdi. Bacarıqsız və səfeh iş icraçısına baş qoşub 
belə layiqsiz bir işə qol qoyduğuna görə ürəyində özünü danlayır-
dı. Axı əvvəldən bilirdi ki, ömrü boyu Qafarın əlindən yaxşı iş gəl-
məyib. Tikintinin gedişinə zəif nəzarət etdiyinə görə indi onu həbs 
edəcəkdilər. İndən sonra geniş kabinetində oturub nərmənazik 
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katibəsi Nəzakəti yanına çağırmayacaqdı. O da əzilə-büzülə gəlib 
ona pürrəngi çay süzməyəcəkdi. Baş mühəndis də onun arxasınca 
baxdıqca baxmayacaqdı. 

İş icraçısı qorxusundan qaçıb başını ora-bura soxub gizlənsə 
də, günortaya yaxın onu yaxalayıb elə təzə kostyumundaca polis 
idarəsinə apardılar. Burada həm jurnalistlər, həm də müstən-
tiqlər Qafara bina ilə bağlı çoxlu suallar verdilər. Axşam «Xəbər-
lər» proqramında analoqu olmayan binanın açılışını yox, uçub 
dağıldığını nümayiş etdirdilər. Bu işin baiskarı olan iş icraçısını 
tamaşaçılara qolları qandallı göstərdilər.   

Bir müddətdən sonra isə baş idarənin baş mühəndisini də 
polis idarəsinə çağırdılar. Söz-söhbət gəzirdi ki, iş icraçısı bağlı 
sandığı açmış, analoqu olmayan calaq işlərini yavaş-yavaş çölə 
tökmüşdü…

     
 2015
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 Dəlixanada şeir konfransı 

İdris Kərimli on beş ildən çox idi ki, neft mədənlərində iş-
ləyirdi. Mazut və qaz qoxuyan bu yerlərdə uzun müddət 

duruş gətirməyi hər adam bacarmazdı. Çünki fəhlələr qışın sərt 
soyuğunda da, yayın göydən od tökülən qızmar istisində də açıq 
havada işləyirdilər. İdris Kərimli dolanışığının xətrinə səbrini 
basıb çətinliklərlə öhd edə bilirdi. 

Canını fəhləlikdən qurtarmaq üçün çox götür-qoy edən İd-
ris Kərimli neft texnikumuna qəbul oldu. Təhsilini başa vurub 
diplomunu alandan bir ay sonra onu çalışdığı mədəndə usta və-
zifəsinə təyin etdilər. İndi işi əvvəlki vaxtlara nisbətən xeyli yün-
gülləşmişdi. 

Ustanın yaşı elə çox olmasa da, ağır iş və daim beynində dola-
şan boş-boş düşüncələr saçlarını erkən ağartmış və yarıya qədər 
tökmüşdü. İdris Kərimli xeyli keçəlləşsə də, cavanlıq görkəmini 
saxlamaq üçün başının arxasında olub-qalan tüklərini qabaq və 
yan tərəflərə darayaraq sanki süni saç abidəsi yaratmışdı. 

Səsi də xoşagələn deyildi, bir az kallığı var idi. Danışanda elə 
bilirdin, səsi neft quyusunun dibindən gəlir. İdris Kərimlinin bir 
işi də var idi ki, daim qovluqla gəzər, gün ərzində onu əlindən 
yerə qoymazdı. Divin canı şüşədə olan kimi, deyəsən, onunku da 
qoltuğundakı qovluqdaydı. 

Poeziyaya da az-çox maraq göstərən usta əllidən artıq şeiri 
əzbər bilirdi. Ondan yaxşı tamada olardı. Elə yazıq özü də bunu 
istəyirdi. Düşünürdü ki, həm yaxşıca yeyib-içər, həm də beş-üç 
manat pul qazanıb cibinə qoyar. Di gəl ki, səsi xoşagələn olma-
dığından heç kim məclisini idarə etməyi ona tapşırmırdı. Bilir-
dilər ki, kal səsi ilə zəvzəyib camaatın zəhləsini tökəcək. Bütün 
bunlara o qədər də əhəmiyyət verməyən usta ürəyinə yatan 
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təzə şeirlər əzbərləyirdi. Mədənin aralığında boğazına güc verib 
həmin şeirləri tez-tez təkrarlayırdı ki, yadından çıxmasın. Hər-
dən ilhamı gələndə özü də cızma-qara edərdi. Neçə dəfə ən çox 
bəyəndiyi şeirləri redaksiyalara aparsa da, zəif olduğuna görə 
çap etməmişdilər. Son vaxtlar özünə “Ləpirli” təxəllüsünü götür-
müşdü. Fikirləşirdi ki, bəlkə, bu təxəllüs onun üçün düşərli olar, 
yaradıcılıq qapıları üzünə geniş açılar.

İdris Ləpirli qovluğunda şeir yazmaq üçün kağız da gəz-
dirərdi. Cuşa gələn kimi iş-gücünü atıb qələmə sarılardı. İlham 
pərisi də İdris Ləpirlini harada gəldi yaxalayardı. O bəzən mədə-
nin ortasındaca çöməlib yazardı. Şeiri tamamlayınca xeyli əziy-
yət çəkərdi. Hecaların sayını hesablayınca onunku ona dəyərdi. 
Yazdığı şeirlər heç bir vəznə, ölçüyə uyğun gəlmirdi. Bunun sə-
bəbini soruşanda da deyərdi ki, poetik fikirlərim çox mənalı ol-
duğundan heç bir qəlibə sığmır, heç bir janra uyğun gəlmir.

 Usta nə şair kimi şair idi, nə də neftçi kimi neftçi. Təmir 
etdiyi quyular yazdığı şeirlərə, yazdığı şeirlər də təmir etdiyi 
quyulara oxşayırdı. İdris Ləpirli şairliyin daşını atıb işinin qul-
pundan canı dildən yapışsaydı, bəlkə də, yaxşı neftçi ola bilərdi. 
Di gəl ki, o, bunların ikisini də möhkəm-möhkəm əlində saxla-
mağa çalışırdı. Mənalı zənn etdiyi düşüncələrini vərəqlərə kö-
çürüb üst-üstə qalaqlayırdı. Təskinliyini yalnız onunla tapırdı ki, 
indiki olmasa da, gələcək nəsillər onun yaradıcılığı ilə yaxından 
maraqlanıb əlyazmalarını gecə-gündüz axtaracaqlar. Buna görə 
də yazdıqlarını evdə asan görünən yerə qoyurdu ki, gələcək tə-
dqiqatçıları onları tapmaqda çətinlik çəkməsinlər. 

Özlərini poeziya həvəskarı kimi göstərən işçilər vaxtlarını 
öldürmək üçün tez-tez ustanın başına yığışıb ondan şeir söy-
ləməyini istəyirdilər. Ləpirli də vəcdə gələrək, səsinin kal yerinə 
salıb əllərini yellədə-yellədə şeirlərini oxuyardı. Ona qulaq asan 
işçilər tez-tez yerbəyerdən: “Əladır, halal olsun, usta!”, – deyir-
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dilər. Vaxtı öldürən elə “poeziya dəqiqələri” artıq vərdişə çevril-
mişdi. 

Ləpirli mədənin aralığında dolandıqca beyninə girən və 
orada sağa-sola dövr edən fikirləri misralara çevirir, misraları 
bir-birinə calayıb bənd düzəldirdi. Bəzən işi uğurlu alınırdı, şeiri 
tez düzüb-qoşurdu. İlham pərisi ürkə-ürkə yaxınlaşanda isə işi 
tərsə düşürdü. Buna görə də qanı qaralır, hirslənirdi. Belə olan-
da: “Bəs bunun ardı nə olsun, ee, nə?” – deyib özünə cavabını bil-
mədiyi sual verərdi. Ən çox da neft mədənləri haqqında yazanda 
çətinə düşərdi. Ləpirli yazırdı: 

  Gecələr yatmayır mancanaqlar, 
  Deyəsən, indicə əl-ələ tutacaqlar,
  Bəlkə də, lap göylərə uçacaqlar…

Sonra nə qədər fikir dəryasına baş vursa da, ağlını ha qur-
dalasa da, fərli bir misra əlinə keçmirdi ki, bəndi tamamlasın. İri 
yumruğu asta-asta alnına dəysə də, xeyri olmurdu. Sonda: “Bəs 
bunun ardı nə olsun, ee, nə?” – deyib özündən çıxırdı. Onun əsə-
biləşdiyini görən ilham pərisi də qorxusundan tez qaçıb gedirdi. 

Hərdən də ilhamı güclü gələndə Ləpirli sevinə-sevinə mis-
raları bu cür nizama düzürdü:

  Qəşəng-qəşəng güllər olsun,
  Ötüb-keçən illər olsun,
  Qoy çağlayan sellər olsun… 

Bu misralardan sonra onun beyni həmqafiyə sözlərlə do-
lub-daşır, fikirlərinin sırasında basabas yaranırdı. Sözlərin 
bolluğunda boğula-boğula qalıb şeirin ardını necə yazacağı-
nı düşünürdü. Bəlkə, “incə bellər”, bəlkə, “incə tellər”, bəlkə, 
“bərəkətli çöllər”, bəlkə, “dərin-dərin göllər”, bəlkə, “zərif-zə-
rif güllər” olsun?!
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Xülasə, İdris Ləpirli qafiyə bolluğunda boğulur, üzüb bir 
tərəfə çıxa bilmirdi. Axırda da: “Bəs bunun ardı nə olsun e, nə?” 
– deyib hirslənirdi. Belə olanda ilham pərisindən küsər, siqaret 
yandırıb damağına qoyaraq acgözlüklə içinə sümürərdi. 

Ustanın özünə oxşar üç nəfər şair dostu da vardı. Onlar tez-
tez çayxanaya yığışıb şeir oxuyar, bir-birilərini o ki var tərifləyib 
göyün yeddinci qatınacan qaldırardılar. Boş təriflərdən ruhla-
nan Ləpirli evə çatan kimi bir neçə vərəqi qaralayıb korlayardı.

Bir gün usta yenicə yazdığı şeirlərini qovluğuna yığıb çayxa-
naya gəlmişdi. O gün həm maaş, həm də mükafat aldığından kefi 
hərdən yüzbirdən də o tərəfə keçirdi. Ha ora-bura baxsa da, şair 
dostları Mürsəl, Tofiq və Şərif gözünə dəymədi. Buna görə Ləpir-
linin ovqatı pozuldu, kefi yüzbirdən də bir az aşağı düşdü. Çünki 
şeirlərinin mürəkkəbi qurumamış dostlarına oxuyub fikirlərini 
öyrənmək istəyirdi. Onları burada tapmasa da, geri qayıtmadı. 
Bildi ki, harada olsalar axır-əvvəl sülənə-sülənə hərlənib-fırla-
nıb çayxanaya gələcəklər. Bu fikrə arxayınlaşıb ayaq üstə da-
yanmadı, boş masalardan birinə yaxınlaşıb oturdu. İllərdən bəri 
tanıdığı çayçıya çay sifariş verib siqaret yandırdı. Acı tüstünün 
dumanında xəyallarının lap dərinliyinə qədər gedib çıxdı. Bir 
az keçmiş üç oğlan yaxınlaşaraq ondan yanındakı yerlərin boş 
olub-olmadığını soruşdu. Şair səsə xəyallarının ənginliyindən 
sürətlə geri dönərək: “Buyurun oturun, yer sizə qurbandı”, – 
dedi. Təzə gələnlər oturan kimi çayçını səslədilər. Ləpirli aralığa 
söz atıb onlarla tanış olanda öyrəndi ki, adları Samir, Piri və Şa-
kir olan bu oğlanlar universitetdə oxuyurlar. Dediklərinə görə, 
poeziyaya da az-maz maraqları var. Onların ən dilli-dilavəri Piri 
idi. İdris Ləpirli şair olduğunu deyərək özünü onlara çox poetik 
və lakonik şəkildə təqdim etdi. Sonra fürsəti fövtə verməyib şeir 
oxumaq istədiyini dilə gətirəndə Piri tez dilləndi:

– Sizinlə tanışlığımıza çox şadıq, şair, oxu gəlsin şeirlərini!
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Ləpirli əlini qovluğuna aparıb şeirlərindən bir neçəsini çox 
səliqə ilə oradan çıxartdı. Sevindiyindən üz-gözünü xoşbəxtlik 
hissi bürüdü. Bir tərəfi qırılmış eynəyini gözünə taxıb şeirlərini 
oxumağa başladı. Tələbələr də ağıllı bir şey eşidəcəklərini zənn 
edib ona qulaq kəsildilər. Ləpirli şeirlərini dəyirman buğdanı 
üyüdən kimi üyüdüb tökürdü. Onun mənasız cızma-qaraları, kal 
səsi cavanları tez bezdirdi. Tələbələr üzlərini turşudub, başlarını 
bulayıb altdan-altdan bir-birinə göz vurub qımışırdılar. 

İdris Ləpirli şeir oxumağını boğazı quruyanda dayandırıb 
onlardan soruşdu:

– Uşaqlar, şeirlərim necədir, xoşunuza gəldimi?
Usta sualı elə tonda verdi ki, tələbələr ona pis deyə bilməz-

dilər. Ona görə də hamısı bir ağızdan: ”əladır”, – söylədilər. 
Ləpirli qısa vaxt ərzində yaradıcılığına yüksək qiymət verən 

tələbələrlə dostlaşdı. Ustanın onlarla görüşləri tez-tez olurdu. 
Hər dəfə də çayın xərcini özü çəkib «poeziya dəqiqələri» təşkil 
edirdi. Pulu çox olanda köhnə və təzə dostlarına qonaqlıq verir, 
uzun-uzadı tost deyib xeyli danışırdı. 

Günlərin birində şair yenə də köhnə və təzə dostları ilə 
birgə möhkəm yeyib-içirdi. Kefi yuxarı olan Piri bir az da ciddi 
görkəm alıb dedi:

– İdris müəllim, siz gözəl şairsiniz. Təəssüf ki, xalq yaradı-
cılığınızdan xəbərsizdir. Bəlkə, sizinlə oxucuların görüşünü təş-
kil edib mətbuat konfransı keçirək? Qoy millət görsün ki, necə 
istedadlı şair oğlu var. Əşşi, bir ekranda görünün, mətbuata üz 
tutun! Jurnalist dostlarımın hamısını konfransa çağıraram. On-
lar haqqınızda qəzetlərdə yazar, televizorda göstərər, radioda 
danışarlar.

Eşitdiklərini yaxşı anlamayan Ləpirli maraqla soruşdu:
– Piri bala, o mətbuat konfransıdır, nədir, mən orada ney-

niyəcəm? Axı indiyəcən konfrans-zad görməmişəm. 
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Danışığından Piri hiss etdi ki, şair bu günəcən ayağını mə-
dəndən, çayxanadan qırağa qoymadığından dünyadan bixəbər-
dir. Elə ağzına və ağlına gələnləri nizamsız, qaydasız yazıb, adını 
da şeir qoyur. Ona görə İdris kişini başa salmağa çalışdı:

– Şair, sən konfransda şeir oxuyassan, jurnalistlərin sualla-
rına cavab verəssən. 

– Belə başa düşdüm ki, bu, elə şeir konfransı olacaq də? 
– Hə, şair, düz deyirsən, şeir konfransı olacaq.
– Piri, onda gərək sən maa bir az vaxt verəsən ki, konfransa 

hazırraşım. Üst-başıma əl gəzdirim, qalstukdan-zaddan da alıf 
taxım. Ayıfdır axı, camaatın qarşısına bu görkəmdə çıxmayaca-
ğam ki? Yoxsa hamı elə fikirləşər ki, xalqın şair oğlu kasıf yaşıyır.

– Narahat olmayın, şair, vaxt da pul deyil ha, tapılmaya, onu 
nə qədər istəsəniz verərik. 

– Hə, bax bu oldu əla. 
Bu dəqiqələrdə yerini yalnız dahilik zirvəsində hesab edən 

İdris Ləpirli əziyyətlərə qatlaşıb özünün dediyi kimi şeir konf-
ransına hazırlaşmağa başladı. Əvvəlcə kostyum və qalstuk aldı. 
Sonra ayaqqabısını təzələdi. Şair daha çox konfransda nə cür 
ayağa qalxacağı, necə yeriyəcəyi üzərində xeyli məşq elədi. Ya-
vaş-yavaş nitqindəki pinti sözlərə də əl gəzdirib təmizlədi. Gün-
lər keçdikcə özündən xoşu gəlməyə başladı. Konfransa hazır 
olanda baxıb gördü ki, maşallah-maşallah, göz dəyməsin, əməl-
li-başlı bir adammış. 

Usta konfransa hazırlaşdığından çayxanada az görünürdü. 
Şeir deyə-deyə evdəkilərin də, işdəkilərin də zəhləsini tökürdü. 
Yatanda da sayaqlıyıb arvad-uşağı çimir almağa qoymurdu. 

Günlərin birində usta çayxanaya təzə geyimində gəldi. Konf-
ransda nə cür yeriyəcəyini, başını və bədənini necə döndərəcəyini 
dostlarına əyani surətdə göstərdi. Piri elə birbaşa çayxanadan can-
lı bağlantı yaradıb jurnalist dostları ilə danışdı, mətbuat konfran-
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sının keçiriləcəyi günü və saatı dəqiqləşdirdi. Konfrans üç gündən 
sonraya təyin olundu.

Ləpirli sevincindən gecələr yata bilmirdi. Yeni şeirlər əzbər-
ləyir, məşq edib baş, bədən və əl-ayaq hərəkətlərini təkrarlayır-
dı. Bütün dost-tanışlara şeir konfransında iştirak edəcəyini və 
onu televizorda göstərəcəklərini demişdi. 

Şeir konfransı səhər saat 10:00-da olmalıydı. Tədbir ke-
çirilən yer şəhərdən bir az kənarda olduğundan səhərin gözü 
açılan kimi Ləpirli yatağından qalxdı. Ağzına bir loxma çörək 
qoyar-qoymaz “ya Allah”, – deyib sevinə-sevinə yola düzəldi. Fi-
kirləşdi ki, nə qədər tez getsə, o qədər yaxşıdır. Gözünün qabağı-
na gətirdi ki, yəqin, avtobusdan düşən kimi müxbirlər qabağına 
yüyürüb, mikrafonları ona uzadıb yaradıcılığı ilə bağlı suallar 
verəcəklər. O da dil-boğaza qoymadan həm danışacaq, həm də 
arın-arxayın şeir deyəcək. Ustanın xəyalları quş kimi qanadla-
naraq konfrans keçiriləcək binanın işıqlı salonlarında dolaşır, 
avtobussa dayanmadan yol gedirdi. 

Ləpirli Pirinin verdiyi ünvana iyirmi dəqiqə tez çatdı. Avto-
busdan düşən kimi ətrafa boylandı. Nə jurnalistlər, nə də onların 
kamera və mikrafonları gözə dəyirdi. Nə təzə tələbə, nə də köh-
nə şair dostlarını burada görmədi. Şair sol qolunu qaldırıb sağ 
gözünün ucu ilə qəttəzə saatına baxdı. Hələ vaxta bir az vardı. 
Şair qayğılı düşüncələr içində gəzinə-gəzinə ətrafa boylandı. Bir 
az aralıda ikimərtəbəli bina görsənirdi. Yadına düşdü ki, Piri də 
ona şeir konfransının ikimərtəbəli binada keçiriləcəyini demiş-
di. Vaxt tamam olsa da, heç kim binadan çıxıb onu qarşılamadı. 
Ürəyindən keçirdi ki, konfrans zalına alqış sədaları altında şeir 
deyə-deyə, əllərini yellədə-yellədə, başını əsdirə-əsdirə girsin. 
Təsəvvür etdiyi kimi qarşılanmadığından bir az narahat, bir az 
pərt, bir az da pis olan Ləpirli, yəqin, səhv gəldiyini düşündü. 
Pirinin yazıb ona verdiyi kağızı yoldan keçən yaşlı bir qadına 
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göstərdi. Qadın ünvana baxıb ona düz gəldiyini dedi. 
 Şairin narahatçılığı bir az da artdı. Xeyli ora-bura var-gəl 

elədi. O, elə əsəbi gəzinirdi ki, kənardan baxanlar ustanı ağlı ba-
şında olan adama oxşatmırdılar. Ləpirli qərara aldı ki, özü binaya 
tərəf getsin. Fikirləşdi ki, yəqin, dostları da, jurnalistlər də içəri-
dədi, səbirsizliklə onun gəlişini gözləyirlər. Bu fikir şairin ağlın-
da özünə yer edən kimi təzə ayaqqabı geyindiyi ayaqlarına güc 
verib binaya tərəf addımladı. Ora çatanda qapıları bağlı görüb 
təəccübləndi. Ətrafda sakitlik idi, kimsə gözə dəymirdi. Heç bu-
ralar konfrans keçirilən yerə də oxşamırdı. Binanın həm birinci, 
həm də ikinci mərtəbəsindəki pəncərələrə dəmir tor çəkilmişdi. 
Şair gördüklərindən çaşıb qaldı. Nə qədər ağlına güc versə də, 
hara gəlib çıxdığını dərk edə bilmirdi. Ha güc verib dartışdırsa 
da, qapı açılmadı. Yerdən daş götürüb əsəbi-əsəbi döydü. Az keç-
miş qapı cırıltı ilə açıldı. Çölə çıxan mühafizəçi üzünü Ləpirliyə 
tutub əsəbi halda soruşdu:

– Ay yoldaş, sənə nə lazımdır, kimi axtarırsan? 
– Əmioğlu, sabahın xeyir, mən poeziya vurğunu şair İdris 

Ləpirliyəm. Bu gün burada mənim şeir konfransım keçirilir. Bəs 
niyə məni içəri buraxmırsınız?

Mühafizəçi bir anlıq dayanıb əvvəlcə onu başdan-ayağa, 
sonra da ayaqdan-başa diqqətlə süzüb əsəbi halda dilləndi:

– Ay kişi, sən nə sayaqlayıb ağzaa gələni gic-gic qırıldadır-
san? Şair nədi, şeir nədi, konfrans nədi? Səhər-səhər nə poeziya 
bazlığıdı? A kişi, bura ruhi xəstəxanadı, dəlixanadı. Dəlixanada 
nə konfrans, nə görüş, nə şeir? Burda şeir qanan var? Sən şair 
yox ee, deyəsən, ağılsızın birisən! Səhərin gözü açılmamış qovlu-
ğu da götürüf yüyürmüsən dəlixanaya. Buna bir bax, kişi şairdir, 
görüşə gəlif, şeir oxuyacax. Yox bir, quqqulu quu! Dəlixanada da 
şeir kofransı olar? Sənin kimi özlərini dünyanın ən böyük dahilə-
ri hesab edən alimlər, filosoflar, generallar, sərkərdələr, daha nə 



h 1 5 9 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

bilim kimlər və nələr bura tez-tez gəlirlər. Zalım oğlu zalım, indi 
kim kimin kitabın oxuyur ki, sənin də şeirinə qulaq assınnar? 
Dəlisənsə, gəl sənə burada yer eliyək, yat bir az, ağıllan. Ağıllı-
sansa da, get, qoşul adamlara, yaşa də özünçün. 

Eşitdiklərindən yamanca pərt olan Ləpirli bildi ki, Pirigil 
onu ələ slaraq qəsdən dəlixanaya göndəriblər. Kor-peşman, suyu 
süzülə-süzülə geri qayıtdı. Yüyürüb qaçmaqdan təzə ayaqqabısı 
da, təzə kostyumu toza bulaşmış, təzə qalstuku bir azca əzilmiş-
di. Düşdüyü pərt vəziyyətdən Ləpirlinin qanı it qanına dönmüş, 
rəngi kömür kimi qaralmışdı. 

...Arvadı Ruqiyyə bu günə kimi onu belə qaşqabaqlı görmə-
mişdi. Həmin axşam ustanın bütün qohum-əqrabasının, iş yol-
daşlarının gözü ekranda qaldı. Kanalların heç birində şairin şeir 
konfransını göstərmədilər. Göstərmək cəhənnəm ee, heç adını 
da çəkmədilər. Evlərinə gələn zənglərin ardı-arası kəsilmədi. Lə-
pirli telefona cavab vermədi, başına gələn bu biabırçı hadisəni 
kimsəyə danışmağa utandı.

Səhəri gün usta işə qovluqsuz gəldi. İş yoldaşları buna çox 
təəccübləndilər. Çünki tanıdıqları vaxtdan bəri birinci dəfəydi 
ki, Ləpirlini qovluqsuz görürdülər… 

 2015   
 



h 1 6 0 h

Elimizə qayıdırıq ... 

Dəniz gözlü qız

Hələ məktəb illərindən ürəyimdə fotoqraflığa böyük ma-
raq və istək yaranmışdı. Bu sahə mənə sanki kəşf olun-

mamış bir ada kimi gəlirdi. Necə olursa olsun, bu sənətin sirlə-
rinə bələd olmaq istəyirdim. Kəndimizdə üz-gözündən nur yağan 
Qaçay adlı qoca bir fotoqraf var idi. Yaşı yetmişi ötsə də, iş-güc-
də, yerişdə-duruşda başqalarından geri qalmazdı. Ağsaqqalın 
sənətkarlığına da söz ola bilməzdi. Çəkdiyi şəkillərə baxan bir 
də dönüb baxmaq istəyirdi. İndiyə qədər el-obada ondan narazı 
qalan olmamışdı. Niyəsə, bu sənəti öyrənmək istədiyimi Qaçay 
dayıya deməyə çətinlik çəkirdim.

Bir gün ürəyimi atama açdım ki, bəlkə, bu işdə mənə kömək-
lik eləsin, yol göstərsin. Dediklərimə çox da məhəl qoymayan 
atam fikrimi bəyənmədi. Bəyənməməyi bir yana, hələ məni 
həvəsdən də salmaq istəyərək: “Bala, özünə mərifətli bir sənət 
seç, nə görmüsən bu şəkil çəkməkdə? O de, Qaçay kişi, neçə ildir 
ha əlləşsə də, hələ bir qəpiyin yiyəsi olmayıb. Nə vaxt baxırsan, 
rayondan dava-dərman alıb gətirir, şəkil çıxarır. Ha çalışsa da, 
kasıblığın daşını ata bilmir”, – dedi. Atamın tərs adam olduğunu 
bildiyimdən sözünü çevirib heç nə demədim. Onun sözləri mə-
nim bu sahəyə olan marağımı azaltmadı. Çünki Qaçay dayı kasıb 
yaşasa da, el-obada hörməti var idi. 

Günlərin birində ayağımı sürüyə-sürüyə Qaçay dayıgilə get-
dim, utana-utana olsa da, onun sənətini öyrənmək istədiyimi 
dedim. Əvvəl elə zənn etdim ki, fotoqraf buna razılıq verməyə-
cək. Amma belə olmadı. Dediklərimi eşidən Qaçay dayının üzü 
güldü, gözlərindən sevinc töküldü. Qabarlı barmaqları ilə başımı 
asta-asta sığallayıb dedi: 

– Yaşar, bala, sənət öyrənmək gözəl işdir. Çünki sənət dünya-
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nın harasında olsa, insanı yaşadır. Çox düz eliyirsən ki, bu peşəni 
öyrənmək istəyirsən. Nəvəm Musanı nə qədər danlayıb məcbur 
etsəm də, fotoqraflığa maraq göstərmir ki, göstərmir. Sənin ki 
belə həvəsin var, bu sənəti sənə öyrədərəm. Bilikli olmağın, bir 
neçə sənəti bacarmağın insana yalnız xeyri dəyər. Vaxt gələr, 
bu peşənin bəhrəsini görərsən, mənə də rəhmət oxuyarsan. Gör 
neçə illərdir evimi, ailəmi bu sənətdən gələn qazancla dolandı-
rıram. Düzdür, güzəranımız o qədər də yaxşı deyil, amma həya-
tımızdan narazılığımız da yoxdur. Narazı olanlar heç nəyi ba-
carmayanlardı. Hələ uşaqsan, mənim sənə bir məsləhətim var: 
nə qədər bacarırsansa, çox oxu, çox öyrən. Vaxt olar, bildiklərin 
əlindən tutar, dar günündə dadına çatıb yarağın olar. Gün gələr 
ki, məndən görüb-götürdüklərini başqalarına da öyrədərsən. Ya-
dında saxla, nə qədər bilikli, bacarıqlı olsan da, heç vaxt sinənə 
döyüb bilməyənlərin yanında öyünmə, özünü başqalarından üs-
tün tutub qürrələnmə. Çünki hamımız insanıq, Allahın dərgahın-
da eyniyik. Fikir vermisənmi, həmişə ağac bar gətirəndə başını 
aşağı əyir. Bax sən də elə ol. Sənətin bar gətirəndə sinənə döyüb 
boş-boşuna çox da öyünmə. Bir çətinə, dara düşəndə dedikləri-
mi xatırla. 

Günlər ötdükcə yavaş-yavaş işi mənimsəyirdim. Mənimsə-
dikcə də sənətə həvəsim artırdı. Qaçay dayı xırdalığına qədər 
hər şeyi mənə başa salırdı. Nə yaxşı ki, atam bu işi öyrəndiyimi 
bilsə də, qarşımı kəsib qadağa qoymadı. Mənə: “Özün bilərsən, 
öyrənirsən öyrən, amma dərslərini oxumağı da unutma”, – dedi. 

Qaçay dayı hara şəkil çəkməyə gedirdisə, məni də özü ilə 
aparırdı. İş zamanı onun bütün hərəkətlərinə diqqətlə nəzər 
yetirir, hər kiçik addımına belə göz qoyurdum. Ağsaqqal da 
çalışqanlığımdan razı idi. İşi mənimsədikcə görürdüm ki, şəkil 
çəkəndə təkcə texniki şərtləri bilmək hər şeyi həll eləmir. Gərək 
özündə də yaradıcılıq hissi, fantaziya, istedad olsun ki, hansısa 
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bir sujeti qura biləsən, uğur qazanasan, müştərilər işindən razı 
qalsın. Hərdən ustad sınamaq üçün məni şəkil çəkməyə tək gön-
dərirdi. Mən də çalışırdım ki, işi yarıdım.

Başım təkcə fotoqrafiyanı öyrənməyə qarışmamışdı. Dərs-
lərimi də yaxşı oxuyur, ali məktəbə qəbul olmağa hazırlaşırdım. 
Orta təhsilimi bitirib ali məktəbə üz tutmaq zamanı gələndə xe-
yir-dua almaq üçün Qaçay dayının yanına getdim. Gedişimdən 
bir az məyus olan usta xoş sözlərini əsirgəməyib dedi: 

– Üz-gözüm sənə öyrəşmişdi. Həvəsli, bacarıqlı olduğundan 
işi tez götürdün. İnşallah, ali məktəbdə oxuya-oxuya şəkil çəkib 
beş-üç manat pul da qazanacaqsan. Gərək səndən sonra özümə 
başqa köməkçi axtaram.

Qaçay dayı bunları deyəndən sonra məni bağrına basıb 
öpdü. Sonra qarşısındakı dolabın siyirməsindən təzə bir fotoa-
parat çıxarıb mənə verərək: “Bunu sənə hədiyyə edirəm. Özünlə 
şəhərə apararsan, orada gərəyin olar”, – dedi.

Buna görə çox sevinirdim. Çünki şəxsi fotoaparatım var idi. 
Ustamdan da xeyir-duamı almışdım. Yəqin ki, gələcək həyatım-
da uğur qazanacaqdım.

Müəllim olmaq istəyirdim. Ədəbiyyat müəllimimiz Nicat 
müəllim bu peşəni bizə çox sevdirmişdi. Mən də gələcəkdə onun 
kimi ədəbiyyatdan dərsi demək arzusu ilə yaşayırdım. Şükür, 
imtahanlardan uğurla keçdim. Narahatlığım, həyəcanım ötüb 
arxada qaldı. 

Tələbə yataqxanasında yaşayırdım. Otaqda dörd nəfər idik. 
Cəfər, Şamil, Qürbət və mən. Ustamın verdiyi fotoaparatı da 
özümlə gətirmişdim. Həm otaq, həm də qrup yoldaşlarıma şəkil 
çəkməyi bacardığımı demişdim. Sənəti bildiyimi onlara göstər-
mək üçün bir neçə dəfə də şəkil çəkib çıxartdırmışdım. Görən-
lər işimi bəyənmişdilər. Yavaş-yavaş universitetdə hamı məni 
fotoqraf kimi tanıdı. Arada iş düşəndə şəkil çəkib yeni açılmış 
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bir fotoatelyedə çıxartdırırdım. Buna görə də, əlimdə-ovucumda 
beş-üç manat pulum da olurdu. Arada dostlardan kiminsə ad gü-
nü-filanı olanda isə işim lap yaxşı gedirdi. 

Bir gün otaq yoldaşım Qürbət dedi ki, Gülzar adında bir qo-
humu var, vergi idarəsində işləyir. Onlar iş yerində şəkil çəkdir-
mək istəyirlər. “Sən gedib onların şəkillərini çəkərsənmi”, – deyə 
soruşdu. Həm həvəslə, həm də ürəklə: “Əlbəttə, çəkərəm”, – söy-
lədim. 

Dərs başa çatan kimi birlikdə onun qohumunun iş yerinə 
yollandıq. Gülzar orta yaşlı, gözəl-göyçək bir qadın idi. Onun 
üz-gözündən təbəssüm yağırdı. Mənə elə “qadan alım” deyirdi 
ki, sanki ən əziz adamıydım. Otaqda dörd qadın idi. Onların şə-
killərini həm tək, həm də bir yerdə çəkdim. Gülzar xanım şəkillə-
rin pulunu əvvəlcədən, özü də artıqlaması ilə verdi. 

Vaxt itirmədən fotoatelyeyə yollandım. Bir neçə saatdan 
sonra şəkillər hazır oldu. Ertəsi gün dərsdən çıxan kimi Gülzar 
xanımın yanına getməyə hazırlaşdım. Qürbətin vacib işi çıxdı-
ğına görə mənimlə gedə bilmədi. Əlacsız qalıb tək-tənha yola 
düzəldim. Gülzar xanımın çəkdiyim şəkillərdən, fantaziyamdan 
xoşu gəldiyindən məni xeyli tərifləyərək: “Hələ indiyə qədər 
mənim şəklimi belə canlı çəkən olmamışdı”, – dedi. Sağollaşıb 
ayrılarkən Gülzar xanım dedi: “Yaşar, səndən bir şəkil çəkməyi 
də xahiş etmək istəyirəm. İşinə baxdım, xoşum gəldi, inanıram 
ki, bunu da bacaracaqsan. Nə deyirsən, mənim üçün yenə şəkil 
çəkərsənmi?” Fikirləşmədən: “Əlbəttə çəkərəm”, – söyləyib razı-
lığımı bidirdim.

Dediklərindən məlum oldu ki, Gülzar xanım şəkli otağında 
çəkdirmək istəmir. Onun üçün gözəl bir dəniz mənzərəsi çəkmək 
lazımdır. Amma şəkil elə çəkilməli idi ki, həm dəniz sahilindəki 
qayalar, həm uzaqda üzən gəmilər, həm də havada süzən qağa-
yılar kadra düşsün. Dəniz də yüngülvarı dalğalanmış vəziyyətdə 
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olsun. Mənim üçün bu çətin iş deyildi, amma gərək bu məqamı 
kadra salmaq üçün vaxt çox sərf edəydim. Bəlkə də, saatlarla də-
nizin sahilində oturub gəmilərin gəlməyini qağayıların uçmasını 
gözləməli olacaqdım. Bir az fikrə getdiyimi görən Gülzar xanım 
dedi ki, bu şəkil üçün sənə nə qədər lazımdırsa pul verəcəm, təki 
hər şey istədiyim kimi olsun. Mən bir daha razılığımı bildirən-
dən sonra Gülzar xanım çəkdiyim şəkilləri çıxarıb gətirməyimi, 
hansından çox xoşu gəlsə, onu böyütdürəcəyini söylədi. Mən də 
“baş üstə” deyərək onunla sağollaşıb otaqdan çıxdım.  

 Bu işdə mənim üçün puldan çox yaradıcılıq marağı var idi. 
Sanki bu tapşırıq məndən ötrü bir sınaq idi. Necə olursa olsun, 
bu sınaqdan üzüağ çıxmalıydım. Dərsdən sonra fotoaparatımı 
götürüb dənizə yollandım. 

Yazın ilk günləri ötüb arxada qalmışdı. Hava yavaş-yavaş 
isinir, təbiət qış paltarını əynindən çıxarıb yaşıl dona bürünür-
dü. Ətrafdakı gözəllik hər addımda adamı sehrləyirdi. Gözlər bu 
gözəlliyə baxmaqdan doymurdu. Təbiət bu mənzərələri yarat-
maqla sanki insanlara dünyanın gözəlliyini bir daha göstərmək 
istəyirdi. Yəqin, şəkil çəkmək üçün gəlməsəydim, mən də qar-
şımda açılmış bu gözəlliyi görməyəcəkdim. 

Gülzar xanımın istəyinə uyğun gələn bir yer tapıb müşahi-
də aparmağa başladım. Fotoaparatın gözlüyündən baxanda gör-
düm ki, sahildəki qayalıqlar da, dəniz də kadra çox gözəl düşür. 
Amma nə qağayılar, nə də gəmilər gözə dəymir. Dənizin suyu 
masmavi idi, elə bil səmanın rəngi axşam suyun üzünə səpələn-
mişdi. Baxıb gördüm ki, mənə lazım olan kadrı çəkmək üçün çox 
oturub gözləməli olacağam. Bir az keçmiş uzaqdan beş-altı gə-
minin mənə tərəf üzdüyünü gördüm. Gəmilər xeyli aralıdan keç-
diyindən kadrda çox xırda görünürdü. Yenə gözləməkdən başqa 
çarəm qalmadı...

Üç gün dənizlə həmsöhbət olub, dalğalarla pıçıldaşdım. İki 
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gün ərzində çəkdiyim şəkillər o qədər də ürəyimcə olmadı. Bi-
lirdim ki, Gülzar xanımın bunlardan xoşu gəlməyəcək. İş uzan-
sa da, bezib yorulmur, olub-qalan səbrimi toplayıb gözləyirdim. 
Günortaya yaxın gəmilərin bir-birinin ardınca çox da uzaq olma-
yan məsafədən üzüb keçdiyini gördüm. Əla kadr idi. Bunu əldən 
buraxmaq olmazdı. Sahildəki qayalar, asta-asta dalğalanan də-
niz, uzaqdan üzüb keçən gəmilər... Bircə qağayılar çatmırdı. Für-
səti əldən vermədən bu mənzərəni lentə almağa başladım. Bu an 
sanki möcüzə baş verdi. Zövqümü oxşayan gözəl mənzərəni çək-
diyim vaxt beş-on addımlığımda bir dəstə qağayı peyda olub də-
nizin üzərində uçmağa başladı. Doğrudan da inanılmaz idi... İki-
üç dəqiqənin içində qarşımda gözəl bir mənzərə canlandı. Neçə 
gündən bəri gözlədiyim bu anı, bu məqamı dalbadal çəkirdim ki, 
heç olmasa, kadrlardan bir-ikisi yaxşı alınsın. Tələsdiyimdən az 
qalırdı ki, mənzərəni fotoaparatla deyil, gözlərimlə çəkim...

Gülzar xanım şəkilləri bəyəndi və mənə xeyli pul verdi. Dedi 
ki, dəniz mənzərəsini çox sevdiyimdən şəkillərdən birini bö-
yüdüb otağımdan asmaq istəyirəm. Özündən soruşmağa utan-
dığımdan onun dənizə bu qədər olan sevgisi mənim üçün sirr 
olaraq qaldı. Bunun səbəbini heç Qürbət də bilmədi. Dəniz mən-
zərəsinin sirrinin üstü səkkiz-doqquz aydan sonra açıldı. 

Bir gün Qürbət dedi ki, qohumumuz Gülzar xanımın qızı 
olub. Gözləri dəniz kimi mavidir. Sən demə, ona kimsə deyib ki, 
qadınlar hamilə olanda göy rəngə çox baxarsa, dünyaya gətirə-
cəkləri övladlarının gözləri mavi olar. Buna görə də qohumum 
bu mənzərəni böyüdüb otağından asıb ki, ona tez-tez baxsın, öv-
ladı göygöz doğulsun. İndi arzusuna çatıb. 

Eşitdiyim bu xəbərdən çox sevindim. Əgər tələbə yoldaşı-
mın dediyi doğru idisə, deməli, az da olsa, istəyinə qovuşmaqda  
mən də Gülzar xanıma köməklik etmişdim. Bunları Qürbətdən 
eşidəndə ürəyim fərəhlə doldu, sevincim yerə-göyə sığmadı. 
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Qağayıların nəğməsi qulaqlarımda yenidən səsləndi. Gözlərim 
önündə sularının rəngi masmavi olan dəniz mənzərəsi canlandı, 
gəmilər fit verə-verə üzüb keçdi...

Bir-birinə bənzəməyən illər ötüb arxada qaldı. Ali təhsili-
mi başa vurdum. Artıq ədəbiyyat müəllimi idim. Yeddi-səkkiz 
il qonşu kənddəki məktəbdə dərs dedim. Fotoaparatım da hə-
mişə yanımdaydı, işdən sonra şəkil çəkməyimdən qalmırdım. 
Dərs dediyim məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyən Xuramanla 
ailə həyatı qurdum. İki qızımız dünyaya gəldi. Adlarını Nigar və 
Ülkər qoydum. Qəribə idi, qızlarımın da gözləri dənizin suları 
kimi masmavi idi. Tez-tez onların şəkillərini çəkirdim. Dənizgöz-
lü qızlarım böyüdükcə onlara baxıb fərəhlənirdim. 

İllər sonra günlərin birində işimlə əlaqədar ailəliklə şəhərə 
köçməli olduq. Həyat yoldaşım da, mən də yaşadığımız əraziyə 
yaxın olan bir məktəbdə müəllim işləyirdik. Nigarla Ülkər də bu-
rada oxuyurdular. Yeni iş yerimdə dərsə başlayan gündən qabaq 
sırada oturan Dəniz adlı mavigözlü qıza yaman qanım qayna-
yırdı. Onun gözəl çöhrəsi mənə çox doğma və tanış gəlirdi. Nə-
dənsə, hər dəfə onun gözlərinə baxanda xoş hisslər keçirir, göz-
lərim qarşısında dəniz dalğalanır, gəmilər üzür, qağayılar nəğmə 
deyirdi. Bu anlarda burnuma yazın qoxusu, baharın ətri gəlirdi. 
Nədən belə hala düşdüyümü özüm də bilmirdim. Qızın göy göz-
ləri ahənrüba kimi məni özünə çəkirdi. Baxışlarımı onun mas-
mavi gözlərindən güclə ayırırdım. Heç bilmirdim ki, bu vəziyyət 
nə qədər belə davam edəcək. Ona baxanda həyəcanlandığımı qı-
zın hiss etməsi də bir tərəfdən məni rahat buraxmırdı...

Valideyn iclası olmalı idi. Ona görə də məktəbə həmişəkin-
dən bir az tez gəlmişdim. Dəhlizdən keçib sinifə girmək istəyir-
dim ki, arxadan bir qadın məni çağırdı. Geri dönəndə qarşımda 
Gülzar xanımı gördüm. Bir anlıq çaşıb qaldım. Öz-özümə sual 
verdim: “Xeyir ola, görəsən, Qürbətin qohumu məktəbimizə 



h 1 6 7 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

nəyə gəlib?” Yaşa dolsa da, illər onun gözəlliyinin üstündən yeli-
ni əsdirə bilməmişdi. Çəkdiyim dəniz şəkli, gəmilər, qağayıların 
nəğməsi və onun göy gözlü bir qızı olduğu yadıma düşdü. Salam-
laşdıq, bir anlıq ötənləri xatırladıq, illərcə əvvəl çəkdiyim şəkil-
lərdən söz saldıq. Öyrəndim ki, Gülzar xanım yenə əvvəlki işin-
dədi. Məktəbə nə üçün gəldiyini xəbər alanda valideyn iclasına 
çağırıldığını bildirdi. Tez ondan soruşdum: 

– Məgər qızınız bizim sinifdə oxuyur?
 – Bəli! 
– Adı nədir?
 – Dəniz!
Bu adı eşidəndə bir az duruxub fikrə getdim. Deməli, qızın 

gözünə baxanda həyəcanlanmağım, keçirdiyim o hisslər əbəs 
yerə deyilmiş. 

Sonralar Dəniz mənim sevimli şagirdlərimdən biri oldu. 
Mən ona biliklərlə yanaşı, fotoaparatın sirlərini də öyrədirdim... 

 2016  
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Hasar

Ətrafı beyinləri çatladan üfunət iyi bürüməsəydi, qon-
şumuz Fərman kişinin öldüyünü kimsə bilməyəcəkdi. 

Kəskin qoxu hiss edəndə əvvəlcə onların heyvanlarının murdar 
olduğunu zənn etdik. Bu üfunətə, iyə iki-üç gün ölüm-zülüm döz-
dük. Aramızdakı hasar hündür olduğundan onların həyəti gör-
sənmirdi ki, baxaq görək, orada nə olub. Son günlər o tərəfdən 
səs-səmir də gəlmirdi, deyəsən, həyat yoldaşı, övladları ailəlikcə 
harasa getmişdilər. İyə güclə dözüb qorxumuzdan Fərman ki-
şiyə bir söz deyə bilmirdik. Nəhayət, atam deyəndən sonra bir 
az ürəklənib onların həyətinə baxmaq üçün uzun nərdivanı ha-
sara söykəyib yuxarı dırmaşdım. Gördüyümə heç gözlərimin də 
inanmağı gəlmədi. Fərman kişi arxası üstə yerdə döşəli qalmışdı. 
Yan-yörəsində də kiçik qan gölməçəsindən qalma qara ləkə-lükə 
və iki-üç daş görünürdü. Hasardan qopmuş kubik daşları, başına 
düşüb onu öldürmüşdü. Hadisədən dörd-beş gün keçdiyinə görə 
qonşumuzun sir-sifəti tanınmaz halda idi. Meyitin üstündə mil-
çəklər vızıldaşırdı. 

Özü ilə ölüm daşıyan qara xəbər ildırım sürətlə kəndə ya-
yılanda camaat dərindən nəfəs alıb rahatlandı. Onun ölümünə 
kimsə nə təəssüfləndi, nə də kədərləndi. Elə bil bu cür də olma-
lıydı. 

Fərman kişini basdırmaq asan məsələ deyildi. Gərək əvvəl-
cə hündür hasarı o tərəfə aşıb, meyiti bu üzə keçirəydilər. Qon-
şumuz hasarı o qədər yuxarı qaldırmışdı ki, evinin damı güclə 
görünürdü. Hasarın o biri tərəfinə keçmək üçün camaat ya uzun 
bir nərdivan tapmalı, ya da kran çağırmalıydı. Darvazanı çox 
döysələr də, içəridən səs-səmir gəlmədi. Qapılarının ağzındakı 
supermarketləri də neçə gün idi ki, bağlı qalmışdı. 
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Kəndin ağsaqqalları qonşumuzu dəfn etmək üçün bir yerə 
yığışıb xeyli məsləhət-məşvərət etdilər. Hərə bir söz dedi, bir 
təklif verdi. Bəziləri onun oğullarının qorxusundan deyirdi ki, 
gəlin heç Fərman kişini dəfn eləmiyək. Qoy elə meyiti iylənə-iy-
lənə orada qalıb qurd-quşa yem olsun. Övladları qayıdanda ata-
larını onlarsız basdırdığımıza görə dərimizə saman təpər, şər-
ləyərlər ki, onu kənd camaatı öldürüb. 

İki gündən sonra fikirlər dəyişdi, qərara alındı ki, meyit bas-
dırılsın. Çünki üfunət iyi bütün kəndə yayılmışdı. Neçə gün idi 
qarğa-quzğunlar Fərman kişinin həyətinə tökülüşüb onun meyi-
tini dimdikləyib didik-didik edirdi. 

Çox soraqlasalar da, kran tapılmadı. Darvazanın kiçik qapı-
sını sındırmağa da qorxdular. Meyiti həyətdən qaldırmaq üçün 
kəndin kişiləri bir neçə nərdivanı həm baş-başa, həm də yan-ya-
na bağladılar. Çətin də olsa, üç-dörd kişi hasardan həyətə adla-
ya bildi. Tanınmaz hala düşmüş meyiti kəndirlə bir neçə yerdən 
bağlayıb yuxarı qaldırdılar. Yuyub kəfənləmək mümkün olma-
dığından qonşumuzu köhnə-kürüş bir palaza büküb basdırdılar. 
Üstündə ağlayan-zad da olmadı. Yalnız böyük bacısı Mələk bir-iki 
ağız nə isə mızıldandı. Qardaşı İsmixanın heç səsi də çıxmadı. Elə 
bil basdırılan onun dost-doğma qardaşı deyildi. Molla Mürvət də 
«Yasin»i çox könülsüzcəsinə oxuyub qurtaran kimi camaat dağı-
lışdı. Ehsan da verilmədi.

Qonşumuzun bu cür urvatsız dəfn olunmasının günahı 
özündəydi. Fərman kişinin əvvəllər nə belə var-dövləti, nə də bu 
cür ev-eşiyi var idi. O, ailəsi ilə uçuq-sökük bir daxmada yaşayır-
dı. Həyət-bacasının cındırından cin hürkürdü. Heç fərli-başlı bir 
çəpəri də yox idi. Yoldan ötən it də, pişik də onun həyətindən ke-
çib gedirdi. Bir sözlə, çox kasıb yaşayır, demək olar ki, güclə do-
lanırdılar. Fərman kişi ha özünü oda-közə vursa da, gün ərzində 
qazandığını ailənin ehtiyacı bir anda dartıb əlindən alırdı. Kasıb 
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olsa da, uşaq sarıdan korluq çəkmirdi. Qonşumuzun dörd uşağı – 
iki qızı, iki oğlu var idi. Ailəsini saxlamaq üçün səhər ertədən şər 
qarışana qədər onun-bunun qapısında fəhləlik edirdi. Hamı qon-
şumuzun vəziyyətini başa düşür, imkan daxilində pulu bir az çox 
verirdi. Heç kim onun xətrinə dəymir, güldən ağır söz demirdi. 

Kasıb olduğuna görə Fərman kişinin kənd-kəsəkdə hörmə-
ti-zadı da yox idi. Əksinə məclisə girəndə heç kim qonşumuza 
oturmağa yer göstəməzdi. Oturmuş olsaydı, hörmətli bir adam 
gələn kimi birinci onu yerindən qaldırardılar. Çoxları ona sa-
lam verməyə də, hətta verdiyi salamı almağa da ərinirdi. Əy-
ninə geyindiyi paltarı nə vaxt aldığını, bəlkə, özü də yadından 
çıxarmışdı. Özünə baxmaqla da arası yox idi. Gec-gec qırxıldığın-
dan həmişə sifəti tüklü olurdu. Xeyirdə, şərdə əl-ayaqda işləyir, 
odun yarıb çay qoyur, bulaqdan su daşıyır və başqa buyruqlara 
baxırdı. Lazım olanda arvadlara qoşulub qab-qacaq da yuyurdu. 
Fərman kişi uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. Hamıyla şirin dillə 
danışıb mehribanlıq göstərirdi. 

Sifətdən çox da gözəl-göyçək olmayan arvadı Qələmnaz da 
uşaqlarını dolandırmaq üçün ərindən geri qalmazdı. İş üçün 
qapıları gəzər, gah yun əyirər, gah paltar yuyar, gah da ev-eşik 
yığışdırıb yorğan-döşək sırıyardı. Axşamlar evə ya pulla, ya da 
pay-pürüşlə qayıdardı. 

Çətinliklə də olsa, ər-arvad baş-başa verib balalarını saxla-
yırdılar. Kasıblıq onları əldən-dildən salsa da, uşaqlarını böyüt-
məyin xatirinə hər çətinliyə dözürdülər. 

Günlərin birində Fərman kişinin kasıb bəxti az-maz üzünə 
gülümsədi. Həyat yollarının qaranlıq ərazilərinə işıq düşdü. 
Şəhərdə yaşayan imkanlı uzaq bir qohumu onun evinin qabağın-
da iri bir supermarket tikdirdi. Mağazanı işlətməyi də Fərman 
kişiyə tapşırdı. Bu sahədən başı o qədər çıxmasa da, qonşumuz 
dolanışıqlarının xətrinə qollarını çırmayıb işə başladı. Daha kim-
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sənin qapısına getməyib canı dildən alverə girişdi. Səhər ertədən 
kənd yatana qədər mağazada əlləşdi. Yavaş-yavaş əli də, başı da 
işə alışdı, alverin çəmini tapdı, fəndini-bicliyini yaxşı-pis öyrən-
di. Günlər keçdikcə həmişə pul üzünə həsrət qalan qonşumuzun 
kişinin ciblərində əlliliklər, yüzlüklər oynamağa başladı.

Alveri yaxşı getdiyindən Fərman kişi yavaş-yavaş varlanır-
dı. Pulu artdıqca adamlığı azalır, insanlıq duyğusu yavaş-yavaş 
ciblərində əriyirdi. Varlandıqca kənddə hörmət-izzəti artırdı. 
Əynindəki nimdaş paltarını da çoxdan təzə kostyumla əvəz-
ləmişdi. Qonşumuz bu geyimdə əməlli-başlı adama oxşayırdı. 
Daha özünə yaxşı baxır, hər gün üzünü qırxır, ətirlənib-duxu-
lanırdı. Puluna, var-dövlətinə görə camaatın da ona münasibəti 
yüz doxsan dərəcə dəyişmişdi. Bir vaxtlar Fərman kişini adam 
sayıb salam verməyənlər, salamını almayanlar indi qabağına yü-
yürüb onunla ikiəlli görüşürdülər. Getdikcə hər şey tərsinə cöv-
lan edirdi. İndi də Fərman kişi camaata salam verməyə, verilən 
salamları almağa ərinirdi. Pulu artandan sonra əyninə bahalı, 
par-par parıldayan bir kostyum geyinir, hələ utanıb eləmədən 
qalstuk da taxırdı. Bax elə həmin gündən camaat ona «Fərman 
müəllim» deməyə başladı. Məclislərdə onun yeri yalnız yuxarı 
başda olurdu. Heç kim qonşumuzun stolunda oturmağa cürət 
etməz, nə də hörmətli bir adam gələndə onu yerindən qaldıra 
bilməzdi. Bir vaxtlar qapısında işləyib aşağıdan yuxarı baxdığı, 
çörəkpulu aldığı adamlara Fərman kişi indi üstdən aşağı baxırdı. 
Bəzən heç onları adam yerinə də qoymaq istəmirdi.

Marketin hesabına qonşumuz gündən-günə varlanırdı. Var-
landıqca da bəzi xoşagəlməz hərəkətlər edirdi. Elə bil qazandığı 
pullar əvvəlki şirin dilinə acılıq qatırdı. Günlər keçdikcə daxilində 
gizlənmiş başqa eybəcərliklər də yavaş-yavaş pırtlayıb üzə çıxır-
dı. Bir dəfə oynamaq növbəsi üstündə toyda dava saldı. Özündən 
xeyli yaşlı olan Hətəm kişini vəhşicəsinə basıb döydükdən sonra 
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daşla vurub başını yardı. Yazığı qan apardı, ölümcül hala düş-
dü. Ağsaqqalın oğlanları buna görə qonşumuzu polisə verdilər. 
Orqan işçiləri bir neçə gün Fərman kişigilə gəlib-getsələr də, onu 
həbs etmədilər. Hər şey tərsinə oldu. Bütün günahları döyülən 
Hətəm kişinin üstünə atıb onu şərlədilər. Hələ az qaldı ki, yazığı 
tutub dama bassınlar. Polislərlə aranı sazlayandan sonra Fər-
man kişi yetənə yetdi, yetməyənə də bir-iki daş tulladı. Kimdən 
xoşu gəlmədi, onu yumruqlayıb kəllə atdı, baş yardı, qan tökdü. 
O toy olmurdu ki, qonşumuz orada içib keflənməsin, dava salıb 
kimisə döyməsin. Camaat onun əlindən cana yığılmışdı. Sakinlər 
heç yerə şikayət-zad da edə bilmirdilər. Çünki əminidilər ki, Fər-
man kişi yumruğu ilə tökdüyü qanı pulları ilə asanlıqla yuyacaq. 
Pul gözünü tutduğundan qonşumuz yaxın məsafədə yerləşən 
ayağının altını belə görmürdü. Son vaxtlar isə o qədər qudurub 
özündən çıxmışdı ki, kəndin ortasındaca qız-gəlinə söz atırdı. Bir 
vaxtlar fağır, yazıq olan Fərman kişi bir xeyli varlanandan son-
ra qoçuluğa başladı, yavaş-yavaş camaat üçün çarəsiz bir bəlaya 
çevrildi. Yarızor, yarıxoş bəzi adamların torpağını əlindən alıb 
özü üçün geniş bağ saldı. Hətta qardaş-bacısının da yurdlarını 
qamarladı. Yaxınları ilə dalaşdığından, söyüşüb döyüşdüyündən 
aralarına düşmənçilik düşdü. Bir az da özünü tutandan sonra 
qonşumuz qohumunun da mağazasına sahib çıxdı. İki-üç günün 
içində gizlin bir plan qurub supermarketi ələ keçirdi. 

Yavaş-yavaş hamının Fərman kişidən zəhləsi getməyə baş-
ladı. Heç qapısını açan da yox idi. Özü də kənddə heç kimi adam 
yerinə sayıb get-gəl eləmirdi. Pulu artandan sonra ikimərtəbəli 
ev tikdirdi. Köhnə çəpərin yerindən daş hasar qaldırdı. Hasarı 
hörəndə bir az da biz tərəfdən qamarlayıb həyətinə qatdı. Bunun 
üstündə atam onunla dava-dalaşa çıxsa da, xeyri olmadı, qonşu-
muz bildiyini elədi. Çəkdiyi xətdən də hasarını qoydu. Bir-iki ad-
dım torpağa görə bizimlə də qanlı-bıçaq oldu. Əvvəlcə hasar çox 
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da hündür deyildi. Onun tikdiyi evi, həyət-bacanı görə bilirdik. 
Sonra Fərman kişi yavaş-yavaş hasarı qaldırdı. Demək olar ki, 
hər gün hasarın üstünə bir daş hördürdü. Qonşumuz hər gün bir 
daş boyu camaatdan uzaqlaşıb tısbağa kimi qınana çəkildi. Qını-
na çəkildikcə sanki insanlığından da uzaqlaşdı.

Qazandığı pullar yavaş-yavaş başını pozur, gözünü kor edir-
di. Ağlını və olub-qalan adamlığını da əlindən alırdı. Camaatın 
onu, onun da camaatı görən gözü yox idi. Bəlkə də, qorxusundan 
hasarı hündürə qaldırırdı ki, həyətinə girib onu öldürüb var-döv-
lətini əlindən almasınlar. Market işlədikcə qonşumuzun pulu 
aşıb-daşırdı. Sanki həyətində neft quyusu fontan vurmuşdu, qaz 
yatağı tapılmışdı. Gündən-günə var-dövləti başından aşsa da, qa-
zandığı pulları altına yığır, heç kimə və heç nəyə xərcləmirdi. 

Axı bu hündürlükdə hasar qonşumuzun nəyinə lazım idi? 
Arada bu divar oldu-olmadı, onsuz da, camaat onu gözəl tanı-
yırdı. Hansı yuvanın quşu olduğunu yaxşı bilirdi. Keçmişdə kim 
olduğundan, hansı işlər gördüyündən hamı xəbərdar idi. Nə qə-
dər çalışsa da, indiyə qədər elədiklərini qaldırdığı hasarın arxa-
sında gizlədə bilməzdi. Qonşumuzun əlindən bezmiş camaat 
gecə-gündüz ona da, oğullarına da belə bir məzmunda qarğış 
tökürdü: “Fərman, görüm tikdiyin hasar başına uçsun, balalarını 
xeyrini görməyəsən. Yığdığın pulu sağ-salamat yemiyəsən”. Bə-
ziləri də, qonşumuzun arxasınca gileylənib deyirdilər ki, pulun 
belə çoxdursa, kəndə su çəkdir, yollara asfalt döşətdir, məscid 
tikdir, kasıb-kusuba əl tut. Yeni iş yerləri aç, axı nəyinə lazımdır 
bu hündürlükdə hasar?

Onun tikdiyi hasar ətrafı görkəmdən salıb yaraşıqsız göstə-
rir, kəndin gözəlliyinə xələl gətirirdi. Bilinmirdi ki, bu nədir, ev-
dir, hasardır, yoxsa qəsrdir? Qonşumuz onu nə üçün tikib, nədən 
ötrü tikib? Hələ deyirmiş ki, gələcəkdə kəndi hasara alacaq, gi-
riş-çıxışa postlar qoyub hamını nəzarətə götürəcək. 
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Fərman kişinin bir vaxtlar ac-yalavac böyüyən uşaqları da 
ataları kimi qudurub cızıqlarından çıxmışdılar. Kasıb olanda 
qapımızdan əl çəkmirdilər. Bir az pullanandan sonra isə həyə-
timizə ayaq basmadılar. Fərman kişinin özünün də, oğlanlarının 
da maşınları var idi. Bəlkə də, onlar pullarının sayını itirmişdilər, 
amma həyətlərinə çörək pulu üçün gələnləri döyüb qovurdu-
lar. Kənddə bütün hakimiyyəti ələ alıb əməlli-başlı manopoli-
ya yaratmışdılar. Özlərindən başqa kiməsə mağaza açmağa, bir 
hərəkət etməyə imkan vermirdilər. Kəndin bütün strateji məh-
sulları, qazancları onların nəzarətindəydi. Başqalarının pul qa-
zanmasına müxtəlif süni əngəllər törədirdilər. Kimsə bir balaca 
boyun qaçırıb sözlərinə baxmayanda polislərin əli ilə ciblərinə 
maruxanadan-zaddan atdırıb tutdururdular. Fərman kişi o qə-
dər aşıb-daşan pulundan bacısı Mələyə, qardaşı İsmixana bir qə-
pik də olsun vermirdi. Yadından çıxarmışdı ki, kasıb vaxtlarında 
qardaş-bacısı ona əl tutmuşdular. 

Arvadı Qələmnaz da ərindən geri qalmırdı. Deyəsən, o da 
keçmiş günlərini yaddaşından birdəfəlik silmişdi. Tovuzquşu 
kimi geyinir, bəzənib-düzənib nazlana-nazlana, forslana-forsla-
na dünyanın dörd bir tərəfini gəzib dolanırdı. Ayağı Türkiyədən, 
Fransadan, Dubaydan, İrandan yığılmırdı. Ona yarınmaq istəyən 
yaltaq arvadlar Qələmnazı kəndin birinci xanımı elan etmişdilər. 
Qonşumuzu bu adla çağıranda bir fors eləyirdi ki, gəl görəsən. 
Özünü xeyli arıqlatmış, üzünü bir neçə dəfə plastik əməliyyat 
elətdirmişdi. Bu əməliyyatlardan sonra onun sifətində əvvəlki 
Qələmnazdan bir əsər-əlamət qalmamışdı. Zalım qızı özünü elə 
aparırdı ki, sanki göylər yarılmış, o da həmin yarıq yerdən şap-
pıltıynan kəndin ortasına düşmüşdü. O qədər qudurmuşdu ki, 
yanındakı gözəl qadınlar onun gözünə çirkin görsənirdi.

Fərman kişini dəfn edəndən sonra camaatın gözü yolda, qu-
lağı səsdə qalmışdı. Hamı qorxurdu ki, oğlanları səfərdən qayı-
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dan kimi hasarlarını aşıb həyətlərinə girən adamları döyüb po-
lisə verib tutduracaqlar. Günlər bir-bir ötüb keçirdi. Hələ ki, onun 
nə arvadından, nə də oğul və qızlarıdan xəbər çıxırdı. Kənddə sa-
kitlik hökm sürürdü. Heç kim döyülüb-söyülmür, həbs olunmur-
du. Qurd quzu ilə dinməz-söyləməz yola gedirdi. Onların yoxlu-
ğundan istifadə edən bəzi işbazlar monopoliya buzunu sındırıb 
mağaza açmaq, bir biznes-filan qurmaq üçün yollar axtarırdılar. 

İş elə gətirdi ki, qonşumuzun uşaqları kəndə qayıda bilmə-
dilər. Fərman kişinin dəfnindən on gün sonra «Xəbərlər» proq-
ramında istirahətdən qayıdarkən onların yolda qəzaya düşüb 
həlak olduqları barədə məlumat yayıldı. Üç gündən sonra Fər-
man kişinin övladlarının və arvadının meyitini kəndə gətirdilər. 
Camaat yığışıb onları da göz yaşları axıtmadan dəfn etdi. Qəbi-
ristanlıqda yalnız molla Mürvətin səsi eşidilirdi. Pul verən olma-
dığına görə o da «Yasin»i mızıldaya-mızıldaya oxuyurdu.

Qonşumuzun ölümündən sonra hərə öz torpağına sahib çıx-
dı. Bir neçə gündən sonra sakinlər yığışıb kəndin əvvəlki gözəlli-
yini, yaraşığını özünə qaytarmaq üçün Fərman kişinin bir vaxtlar 
tikib qaldırdığı hasarı sökdülər. Sanki hamı azadlığa çıxdı. Təzə 
mağazalar açıldı, yeni iş yerləri yaradıldı. Kəndin qara günləri 
ötüb arxada qaldı. Camaat ağ günlər yaşamağa başladı. İndi kənd 
hasarsız, Fərman kişisiz daha gözəl və yaraşıqlı görsənirdi. Hamı 
danışırdı ki, kaş bütün bunlar çoxdan baş verəydi… 

 2017
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 Internet sevdası

Qızı İradənin ali məktəbə qəbul olmaması Əsurəni çox 
yandırıb-yaxmışdı. Boğazından kəsib müəllimlərə ver-

diyi ətək-ətək pullar havaya sovrulmuşdu. İradə deyirdi ki, guya 
imtahanda özünü pis hiss etdiyindən bilmədikləri cəhənnəm, 
bildiklərini də yazmamışdı. 

Bunlar azmış kimi, Əsurənin qızı günlərin birində gözlə-
nilmədən məsləhətsiz-filansız tanımadığı birinə qoşulub qaçdı. 
Axşam işdən qayıdan Əsurə mətbəxdəki stolun üstündə yarıya 
qədər yazılmış vərəq gördü. Bu cızma-qaranı həyəcanla oxudu. 
Qızı yazmışdı. Əvvəlcə qorxdu, elə bildi ki, İradə ali məktəbə qə-
bul ola bilmədiyinə görə özünə qəsd edib, intihardan əvvəl də 
anasına məktub yazıb. Sonra gördü ki, yox, balası sağ-salamat-
dır. İradə məktubunda bir oğlana qoşulub qaçdığını yazmışdı. 
Kitabxanaçı qadın qızının yazdıqlarını oxuyan kimi hirslənib 
özündən çıxdı, saçlarına əl atıb ağladı. O, İradəni yaxın qohumla-
rından birinin oğluna vermək fikrindəydi. Qızı onun bütün plan-
larını alt-üst eləmişdi. Ağlayıb sakitləşəndən sonra Əsurə tələsik 
ona zəng vurdu. İradənin telefonu söndürülmüşdü. Kitabxanaçı 
qadın bilmək istəyirdi ki, görsün, onu qaçıran kimdir, nəçidir, nə 
kəradir? 

Ana-bala öz aralarında söhbət edəndə Əsurə İradədən so-
ruşmuşdu ki, bala, istəyənin-zadın varmı? “Kimə fikrin olsa, 
onu mənə də göstər. Ana məsləhəti pis olmaz. Mən də bir oğla-
na baxım, əlaltdan maraqlanım. Öyrənim, görüm nəçidir, kim-
lərdəndir?” – demişdi. Qızı da həmişə utana-utana “Mama, hələ 
istəyənim yoxdur” cavabını verib başını aşağı salmışdı. Sonra ar-
dınca da demişdi ki, mama, ərə getmək nədir ee, mütləq oxuyub 
ali məktəbə qəbul olacam. Bunları xatırlayan Əsurə dodaqlarının 
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altında deyindi: “Bəs nə oldu bu köpək qızına, niyə birdən-birə 
fikrini dəyişdi? Kimə ürcah oldu, kim onu başdan çıxarıb tora 
saldı?” İndi heç olmasa, İradə ilə danışıb öyrənmək istəyirdi ki, 
görsün, gələcək kürəkəni kimdir, nə işin yiyəsidir, qızını hara qa-
çırıb? Onu fikir götürdü: “Gecənin bu vaxtında hara gedim, dər-
dimi kimə deyim, qardaş-bacılarıma zəng vurub evimə çağırım-
mı? Qohum-əqrəbaya hay salımmı?” Sonra qərara gəldi ki, qızı 
ilə danışmamış ağzından söz qaçırmasın.

Səhərə qədər çimir edə bilməyən Əsurə hava işıqlanar-işıq-
lanmaz yenə də İradənin nömrəsini yığdı. Zəng çatsa da, qızı te-
lefonu açmırdı. Handan-hana xəttin o başından İradənin yuxulu 
səsi gəldi. Doğma balasının hənirtisini eşidən kimi ürəyi yerinə 
düşdü, gözləri işıqlandı. Onunla həyəcanla danışdı:

– Ay bala, bu nə kağızdı yazmısan? Kimə qoşulub qaçmısan, 
indi haradasan? Heç belə də ana-balalıq olar? Niyə mənə məs-
ləhət eləməmiş bu addımı atdın? Nə olmuşdu, niyə belə tələsik 
ərə getdin? Qoyaydın barı bir sümüklərin bərkiyəydi də! 

– Ay mama… – xəttin o başından İradə mızıldandı.
Qızının həyəcansız, arxayın səsi Əsurənin ürəyini sakitləş-

dirdi, narahatçılığı azaldı. Beynindən keçənləri dilinə gətirdi:
– Olmazdımı ki, oğlan evi el adətiynən elçi gələydi, sənə yax-

şı bir toy edəydim?! Odur ee, cehizlərini də alıb üstə-üstə yığmı-
şam ora. Yiyəsiz ha deyilik, əmin var, dayın var. Bəs camaat buna 
necə baxacaq? Ağzıgöyçəklər orda-burda qaramca danışacaqlar 
ki, Əsurə bir qızı da saxlayıb tərbiyə edə bilmədi. Bu nə oyundur, 
durduğum yerdə başıma açdın? Ərə getdiyin oğlan kimlərdən-
dir, barı varlıdır, yoxsa elə bizim kimi lütün biridir?

 İradə anasını sakitləşdirərək dedi:
– Ay mama, narahat olma ee, düşdüyüm yer ürəyimcədir. 

Məni qaçıran Namiq adlı oğlan çox tərbiyəli və sözünün üstündə 
duran adama oxşayır. Bir yanı da elə biz tərəflərdəndir, nəsil-
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li-nəcabətli insandır. Dediklərinə görə, dövlətlidirlər. Anası da 
şirindillidir, məni çox xoş dindirdi. Yaxın günlərdə barışığa gələ-
cəklər.

Oğlanın varlı olmasına Əsurə yaman sevindi. İradə onu nə 
qədər arxayın salsa da, o, bir məsələdə nigaran qaldı. Bilmədi 
ki, qızı Namiqi harada görüb, harada rastlaşıblar? Bir-birini çox-
danmı tanıyırlar?

Nigarançılığına son qoymaq üçün İradədən soruşdu:
– Qızım, bu oğlanı haradan, nə vaxtdan tanıyırsan? 
İradə anasını aldatmadı, hər şeyi olduğu kimi dedi:
– Mama, Namiqlə on-on beş gün əvvəl internetdə tanış ol-

muşam.
Qızından bu sözləri eşidəndə elə bil Əsurənin başına bir qa-

zan qaynar su tökdülər. Əlini dizinə çırpıb başını buladı, saçları-
nı yoldu. Bu isdən ağlı bir şey kəsmədi, dalağı sancdı. Son vaxtlar 
oğlanların internetdə qızlarla tanış olub aldatdıqlarını çox eşit-
mişdi. Bunları fikirləşən Əsurə qızını danlayırmış kimi dedi:

– Bala, sən özunü bilə-bilə oda atmısan. Bu internet məsələ-
si məni heç açmadı. Allah onu çıxaranın başına yekə bir daş sal-
sın. İnterneti icad elədiyi yerdə qolları qırıleydı, gözləri çıxeydi. 
Qızım, heç adam da on-on beş gün əvvəl tanıdığı oğlana qoşulub 
qaçarmı? Mən qohumuma gedib bədbəxt oldum. O ki qalmışdı 
təsadüfən tanış olduğun birisi ola. Həyatınla risk etmisən. 

Əsurə interneti kəşf edənin ünvanına xeyli qarğış yağdıran-
dan sonra yadına düşdü ki, axı o, özü də təzə sevgilisi Qəmbərlə 
internet vasitəsilə tanış olmuşdu. Sonra da onunla görüşmüş-
dülər, danışıqları baş tutmuşdu. Düzdür, əvvəlcə saqqallı oldu-
ğuna görə onu bəyənməmişdi. Sonradan varlı olduğunu görüb 
saqqalına baxmadan onu sevmişdi. İndi İradə anasının yolu ilə 
getmiş, internetlə oğlanla yazışaraq tanış olmuş, sonra da ona 
qoşulub qaçmışdı. Belə baxanda qızını danlamağa onun mənəvi 
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haqqı yox idi. Çünki özü də bu yolun yolçusu olmuşdu. 
İradə də internet barədə anası Qəmbərlə söhbət edəndə qu-

lağı çalmışdı. Xəlvətcə söhbətlərini dinləyib necə tanış olduqla-
rını öyrənmişdi. Hətta bir neçə dəfə açıq qalmış qapının arasın-
dan anasının sevgilisi Qəmbərlə yataqda lüt-üryan qucaqlaşıb 
şirin-şirin öpüşüb sevişdiklərini də görmüşdü. Təzə tanışının 
pul-parası kitabxanaçı qadının gözlərini elə tutmuşdu ki, evdə 
ərlik qızı olduğunu yaddan çıxarmışdı. Elə İradənin yanındaca 
Qəmbərlə şit-şit zarafat edir, ağzını boş-boş qoyub danışırdı. 
Təki görüşləri onun ürəyincə olsun, pulu çox versin. 

Çox keçmədi ki, oğlan tərəfi yaxşı pay-pürüşlə barışıq üçün 
kitabxanaçı qadının qapısını döydü. Gələcək kürəkəninin anası 
Almaz, İradənin dediyi kimi, mehriban qadına oxşayırdı. Sifəti 
nurlu, dili şirin idi. Namiqin atası dörd il əvvəl rəhmətə getmişdi. 
Əsurə öyrəndi ki, qızını qaçıran oğlan uzun illər Rusiyada yaşa-
yıb. Ticarətlə məşğul olub, yaxşı da pul qazanıb. İndi geri dönüb 
biznesini Bakıda qurmaq istəyir. Namiqin varlı olması Əsurənin 
ürəyini sevinclə doldurdu. Kitabxanaçı qadın fikirləşdi ki, özü 
kasıblıqdan əziyyət çəkib, qoy indi, heç olmasa, qızı imkanlıya 
getsin, həyatına yaxşı günlərin işığı düşsün. Əli pulla oynasın, 
hərdən ona da kömək eləsin. Məhərrəmlik ayının başlamağına 
az qaldığından qohumlar məsləhətləşib toyun vaxtını ay yarım-
dan sonraya təyin etdilər.

Həm İradənin evdə olmaması, həm də əvvəlki sevgilisi Sər-
rafın ağzını boza verməsi Əsurənin əl-qolunu xeyli açmışdı. İndi 
Qəmbərlə arın-arxayın görüşürdü. Evdə tək olduğundan saqqal-
lı gecələr də onlarda qalırdı. Əsurə onun hesabına qızına cehiz 
yığırdı. Lazım olanları alınca Qəmbəri xeyli xərcə saldı. Amma 
qulluğunda da yaxşıca dayandı. Ayağını yudu, dırnağını tutdu. 
Sərrafın təmir etdirdiyi hamamda onu çimizdirib bütün istəklə-
rini yerinə yetirdi. 
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Əsurə toya qədər vaxt edib kürəkənigilə də baş çəkdi. Ev-eşik-
ləri xoşuna gəldi. Qızının bəxti gətirmiş, yaxşı yerə düşmüşdü. 

Bir gün İradədən eşitdiyi xəbərdən Əsurənin ürəyi açıl-
dı. Üz-gözü sevincə büründü. Kitabxanaçı qadın cavan yaşında 
nənə olacaqdı. Toya on gün qalmış Namiq Rusiyaya qayıtdı. Ev-
dən çıxanda İradəyə dedi ki, bir-iki günə işlərini yekunlaşdırıb 
dönəcək. Gedəndən sonra yalnız bircə dəfə zəng vurdu. Sonra 
səs-sorağı kəsildi. Heç elə bil indiyə qədər yer üzündə belə bir 
insan olmamışdı. 

Toy günü yaxınlaşsa da, Namiq nə qayıtdı, nə də Allahın bir 
quruca zəngini elədi. Əsurə narahatçılıq içində çırpına-çırpına 
kürəkəninin gəlişini gözləyirdi. Gündə dörd-beş dəfə onun ana-
sına, qızına zəng vurub Namiqi soruşurdu. Ürəkaçan bir şey yox 
idi. Bəy gəlmədiyindən toy təxirə salındı. Əsurə əsəbindən bil-
mirdi ki, neynəsin, başına haranın daşını salsın. Gücü təkcə qızı-
na çatırdı. Tanımadığı gədənin birinə qoşulub qaçmazdan əvvəl 
ondan məsləhət almadığına görə gecə-gündüz İradəni danlayıb 
abrını ətəyinə bükürdü. 

Beş aydan çox idi Namiqdən xəbər çıxmırdı. İradə səhv etdi-
yini, düşünülməmiş addım atdığını indi-indi anlayırdı. Bu da çox 
gec idi. Onu xoşbəxtliyə aparan qatar sürətlə ötüb keçmişdi. O da 
yanlış addım ataraq vaxtsız gəlmiş bu qatarın talesiz bir sərnişi-
ni olmuşdu. İradə hiss edirdi ki, gələcək həyatı acılar bağçasında 
su içəcək. Namiq yalan vədləri ilə onu aldadıb xoşbəxtliyini əlin-
dən alıb. 

Sifətindən nur tökülən qayınanası bir gün İradənin otağına 
gəlib dedi: 

– Bala, ta mənim evimdə nə vaxtacan qalıf oğlumu gözdü-
yəssən? İndi burada kimə görə oturursan, çıx get evıza? Namiq 
gələndə də toyu eliyif səni gəlin gətirərik. Oğlum səni qaçıranda 
mən də sevindim. Dedim, bəlkə, gədə saa görə çıxıf o xaraba qal-
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mış urusetə getməz. Aldığı o urusu atıf sənnən yapışar. Burda 
qalıf ev-eşiyimizə yiyəlik eliyər. Neyniyim, bala, nə qədər dil tö-
küf yalvarsam da, bizi qoyuf urusun yanına qayıtdı. Özü avaranın 
biriydi, səni də qaçırıf bədbəxt elədi. Düzdür, gedəndə tezliklə 
dönəcəyini demişdi. Allah haqqı, bala, mən onun qayıtmağına 
inanmıram. 

İradə üzünü bozardaraq: “Namiq gəlməyincə mən heç yerə 
getməyəcəm. Ya bu həyətdə mənim toyum olacaq, ya da bu ev-
dən meyitim çıxacaq”, – dedi. Almaz da: “Özün bilərsən, ay bala, 
mən fikrimi bildirdim”, – deyib otaqdan çıxdı. 

Aradan bir həftə keçəndən sonra Namiqin anası əlində tele-
fon tələsik onun otağına gəlib dedi:

– Ay qız, al danış, oğlumdur. Maa inanmırsan, al eşit, bu da 
Namiqin özü.

İradə Namiqin zəng vurduğunu eşidəndə sevindi. Qulaqları-
na «Vağzalı» səsi də gəldi. Bir anlıq özünü gəlin paltarında məcli-
sin yuxarı başında hiss elədi. Amma hər şey onun fikirləşdiyinin 
əksinə oldu. Bu zəng qızın ümidlərini çilik-çilik eləyib ayaqlar 
altına tökdü. Namiq onunla yad adam kimi danışdı. Heç elə bil 
tanış olanda ona dönə-dönə «sevirəm» deyən, dərdindən ölən, 
yalvaran oğlan deyildi. O, çox soyuq və sərtcəsinə dedi: 

– İradə, mən uzun illərdir Rusiyada yaşayıram. Ailəm, uşaq-
larım var. Bakıya mamagilə baş çəkməyə gəlmişdim. Səninlə ta-
nış olub günlərimi xoş keçirtdim. Buna əsla peşiman deyiləm. 
Gözəl qızsan, səninlə bir yerdə kef çəkdiyim günləri heç vaxt 
unutmayacağam. Geri qayıdıb səninlə evlənmək fikrim yoxdur. 
Çıx get evinizə. Mamanı da incitmə, nə deyirsə, onu da elə. Əgər 
nə vaxtsa yenidən Bakıya dönsəm, mütləq səni axtarıb taparam, 
yenə də bir yerdə gözəl günlər keçirərik. 

Namiq bunları birnəfəsə deyib telefonu qapadı. İradə qışqı-
rıb hay-küy salsa da, səsini eşidən olmadı. Əli hər yerdən üzül-
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dü. Onu Namiqə bağlayan ümid telləri qırılandan sonra anasına 
zəng vurub ağlaya-ağlaya başına gələnləri danışdı. Əsurə eşit-
diklərindən havalandı, vaxt itirmədən Namiqgilə tələsdi. 

Həyət qapısını Əsurənin üzünə Almaz açdı. Bayaq İradə 
zəng vurub anası ilə danışanda eşitmişdi. Bilirdi ki, harada olsa, 
kitabxanaçı qadın yüyürə-yüyürə onlara gələcək. Hövlnak içəri 
girən Əsurə səsini başına atıb Namiqin anası ilə qışqıra-qışqıra 
danışdı. Şirin dilli Almaz da heç ondan geri qalmadı. Ha qışqır-ba-
ğır salsa da, kitabxanaçı qadın heç nəyi dəyişə bilmədi. Axırda 
həyasızcasına qadına yaraşmayan söyüşlər söydü. Namiqə pis-
pis qarğışlar tökə-tökə qızının əlindən tutub həyətdən çıxıb get-
di. 

İradə evlərinə utana-utana qayıtdı. Yazıq qız o qapıya arzu-
larına qovuşmaq ümidi ilə getmişdi. Amma kiçik bir səhv, vax-
tından əvvəl atılmış məsləhətsiz addım gələcəyini məhv edib, 
xoşbəxtliyinin üstünə qara kölgə saldı. 

Əsurə qızını tanış həkimin yanına apardı ki, uşağı götürsün-
lər. Müayinədən sonra ginekoloq dedi ki, artıq bu mümkün deyil. 
Kitabxanaçı qadın nə qədər pul təklif edib dil töksə də, həkim 
razılaşmadı. 

İradə də anası kimi övladını atasız böyüdəcək, ömrü acılar 
içində keçəcəkdi. Daha bundan sonra kiminlə ailə quracaq, itir-
diyi xoşbəxtliyini necə tapacaqdı? Uşaq dünyaya gələndən sonra 
vəziyyəti lap çətinləşəcəkdi. Doğuşda da həkimlərə xərcləri çox 
çıxacaqdı. 

Hələlik İradə həm evlərinin yaxınlığındakı gözəllik salonun-
da, həm də bir vaxtlar Namiqlə yazışdığı internet klubda xadimə 
işləyirdi. 

2017
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Ispişka

Nə vaxtsa savadsızın birisindən mənə xeyir gələcəyini 
desəydilər, yəqin ki, buna inanmazdım. Amma buna ina-

nıb-inanmadığımdan asılı olmayaraq, belə bir hadisə baş verdi. 
İndi qısa məzmununu yazmağa hazırlaşdığım həmin hadisəylə 
rastlaşandan sonra olanlara inanmaqdan başqa variantım qal-
madı. 

Redaksiyaya işə düzələndən bir neçə gün keçmişdi ki, heç 
əməlli-başlı tanış olmağa macal tapmadığım İslam adlı fotoqraf-
la məni cəbhə bölgəsinə ezamiyyətə göndərdilər. İslam qaraqa-
baq, azdanışan, özünə qapananın biriydi. Zalım oğlu danışmaq 
üçün ağzını güclə açırdı. Elə bil dilini, dodağını tərpətməyə əri-
nirdi. İlk addımdanca hiss elədim ki, ondan adama fərli yol yol-
daşı olmaz. Bir sözünən fotoqraf söhbətcil, hallı-qılıqlı, istiqanlı 
adam deyildi. Yaman bekara iş yoldaşı idi. Bir söz soruşanda da 
qısaca olaraq “hə”, “hı” deyib həmsöhbətini yola verirdi. Bəzən 
isə əlli qramlıq dilini tərpətmir, başı ilə “danışırdı”. Ona görə də 
İslamla ezamiyyətdə olduğum günlər yaman cansıxıcı və darıx-
dırıcı keçirdi. 

Dediyinə görə, uzun illər rayon mərkəzindəki foto-atelyedə 
şəkil çəkməklə məşğul olub. İşinə görə babat da pul qazanırmış. 
Aramızda olan qısa söhbətdən mənə o da məlum oldu ki, İslam 
ötən illər ərzində bu sənəti yaxşı-pis öyrənsə də, ömründə, bircə 
dəfə də olsun, kitab-dəftər üzü açmayıb. Zalım oğlunun Azərbay-
can dilinin adi qramatik qaydalarından da xəbəri yox idi. Həm 
rayonlarının, həm də kəndlərinin adını, hətta öz ad-familiyasını 
belə kiçik hərflərlə yazırdı. Bu, onun savadının hansı səviyyədə 
olduğunu aydın göstəricisi idi. Yəqin ki, adını balaca hərflərlə ya-
zan birisinin Nizamidən, Füzulidən, Nəsimidən, Sədi Şirazidən, 
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Şekspirdən, Dostoyevskidən, Tolstoydan və başqa dühaların 
əsərlərindən heç xəbəri də olmazdı. Nəinki əsərlərini oxumaq 
İslam, bəlkə də heç bu yazıçı və şairlərin adlarını belə eşitmə-
mişdi.

Fotoqraflıq peşəsi hələ uşaqlıq illərindən mənə həm çətin, 
həm də bir az maraqlı gəlirdi. Nədənsə, bu işdən bir az gözüm 
qorxurdu. Səbəbsə çox sadə idi. Orta məktəbdə oxuyanda rayon 
mərkəzində işləyən fotoqraf aradabir gəlib şəklimizi çəkirdi. 
Şəkli çıxarması isə bəzən bir aya qədər uzanırdı. Onun gəlişini 
gözləməkdən gözümüzün kökü saralırdı. İşin belə uzandığını 
görəndə fikirləşirdim ki, yəqin, bu, çətin bir sənətdir. Şəkil çıxar-
maq üçün gərək günlərlə, həftələrlə onun üzərində dayanmadan 
işləyib tər tökəsən. Yoxsa şəkil çıxmaz, işlər zay olub korlanar. 

İslamla həm ilk, həm də sonrakı ezamiyyətlərim, demək olar 
ki, üzücü və darıxdırıcı keçdi. Fotoqraf qəzet üçün şəkil çəkənə 
kimi mənimki mənə dəyirdi. Əgər desəm ki, uzun müddət rəsmi 
sənədlər üçün şəkil çəkmiş İslamın yaradıcı düşüncəsi yerli-dib-
li yox idi, inanın. Bir qayda olaraq, İslam şəkilləri eyni formada, 
eyni çeşiddə və eyni rakusdan çəkirdi. Sanki tarzən barmaqları-
nı bir xanada saxlayıb mizrabı eyni simə vururdu. Şəkillər hamı-
sı bir-birinə oxşayırdı, elə bil pasport üçün çəkilmişdi. Mən onu 
başa salmağa çalışırdım ki, ay İslam, ay qardaş, ay yoldaş, qəzet 
üçün çəkilən şəkillərdə dinamika olmalıdır. O dinamika-filan 
başa düşməyərək deyirdi ki, mən neçə illərin fotoqrafıyam, sən 
– dünənki uşaq gəlib mənə necə şəkil çəkməyi öyrədəcəksən? 
Sən mənim işlərimə qarışma, get, yazılarının dərdini elə. Xeyli 
mübahisədən sonra bir neçə şəkli öz bildiyi, bir neçəsini də mən 
göstərdiyim kimi çəkirdi. Redaksiyanın rəhbərliyi də həmişə 
mənim təklifimlə çəkilmiş şəkilləri bəyənirdi.

Çox başınızı ağrıtmadan söyləyim ki, İslamla ezamiyyətdə 
yaman darıxdırıcı günlər yaşayırdım. Təkrarçılıq olmasın yenə 
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də deyim ki, onun nə sənətkarlığı, nə də yol yoldaşlığı beş qəpiyə 
dəyməzdi. Hər addımda adamı bezdirir, əsəbiləşdirib özündən 
çıxarırdı. Onunla ezamiyyətə gedib-gəldikcə illərcə əvvəl mənə 
çətin görünən fotoqraflıq sənəti yavaş-yavaş gözümdə adiləşib 
asanlaşırdı. 

Günlərin birində haradansa ağlıma çox gözəl bir fikir gəldi. 
(Yeri gəlmişkən deyim ki, məndə belə hallar tez-tez olur.) Ağlı-
ma təşrif buyuran fikri götür-qoy edib düşündüm ki, ömründə 
bir kitab üzü açmayan İslam bu balaca fotoaparatın öhdəsindən 
gəlib onunla işləməyi bacarırsa, deməli, mənim üçün də onu 
öyrənmək çətin olmaz. Ən önəmlisi o idi ki, əgər şəkil çəkməyi 
bacarsaydım, İslamla ezamiyyətə getməyin işgəncələrindən xi-
las olacaqdım. Qəfil ağlıma gələn bu fikri yaddaşıma yazan kimi 
yaxın günlər üçün plan qurub onu həyata keçirməyə başladım. 
Tələm-tələsik elə İslamın özü ilə gedib təzə bir fotoaparat aldım. 
Bəzi texniki şərtləri də elə ondan öyrəndim. Bir-iki dəfə sınaq 
çəkilişi apardım. Əziyyətim hədər getmədi, çəkdiklərim yaxşı 
çıxdı. 

Günlər keçdikcə yavaş-yavaş bu peşəyə xas olan vərdişlə-
ri mənimsəyirdim. İşimi çox həvəs və səliqə ilə görürdüm. Əsas 
o idi ki, qarşıma çıxan çətinlikləri bacarığımla məğlub edib diz 
çökdürürdüm. 

Bir-iki gün ərzində şəkil çəkməyi yaxşı-pis öyrənib İslam-
la ezamiyyətə getməyin əzab-əziyyətindən qurtuldum. Ara-
da-bərədə vaxt olanda başqa yerlərdə də şəkillər çəkib beş-üç 
manat pul qazandım. Əgər İslamla rastlaşmasaydım, yəqin, heç 
vaxt bu peşənin qulpundan yapışmayacaqdım. Bax buna görə 
həmişə ona minnətdar olacam. 

İslamın isə işində heç bir irəliləyiş yox idi. Hər şey əvvəl-
ki illərdə olduğu kimi qalmışdı. Həmişəki kimi yenə də fotoqraf 
bir-birinə bənzəyən şəkillər çəkməyindəydi. Sanki İslam düşdü-
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yü bataqlıqdan çıxmağı bacarmırdı. Ha çalışsa da, ölü nöqtədən, 
bir addım da olsun, irəli gedə bilmirdi. Kor kimi tutduğunu əlin-
dən buraxmırdı. Mən heç vaxt onun işlərinə qarışıb məsləhət-fi-
lan verməzdim. Bilirdim ki, tərsin biri olduğundan deyilən ağıllı 
sözləri heç yaxınlığına da buraxmayacaq. 

Savadsızlığının ucbatından bir dəfə İslamın başına gülməli 
bir iş gəldi. Məsul katibimiz Mətləbin qardaşı Şamil Rusiyada ya-
şayırdı. Özü də, deyəsən, babat da vəzifəsi var idi. Bakıya gələn-
də hərdən vaxt tapıb redaksiyaya baş çəkib bizimlə görüşüb söh-
bət edirdi. Bir dəfə Şamil yenə də yanımıza gəlmişdi. Rusiyada 
gördüyü işlərdən, azərbaycanlıların orada necə yaşadığından 
ətraflı danışardı. Biz də bəzi məlumatları ətraflı öyrənmək üçün 
ona çoxlu suallar ünvanlayardıq.

Bir gün o yenə redaksiyamıza gəldi. Söhbətləşdik. Sağollaşıb 
gedəndə Şamil dedi: “Ay uşaqlar, kimə nə lazımdırsa, yazıb ver-
sin, Rusiyadan alıb göndərim. Buralara baxanda oraların malı 
keyfiyyətli olur”. 

İş yoldaşlarından kimsə qımıldanmadı. Hamımız ona yaxşı 
yol arzuladıq. Yalnız İslam qurdalanıb məsul katibin qardaşına 
nə isə yazıb verdi. Biz onun Şamildən nə xahiş elədiyi ilə heç ma-
raqlanmadıq da.

Üstündən iki həftə keçəndən sonra məsul katib İslamı ça-
ğırıb ona bir bağlama verib dedi ki, qardaşım tapşırdığını alıb 
göndərib. 

Fotoqraf bağlamanı elə bizim yanımızdaca açdı. Hamımız 
maraqla gözləyirdik ki, görəsən, Şamilin Rusiyadan İslama alıb 
göndərdiyi nədir? Bağlama açılanda hamımızı heyrət dumanı 
bürüdü. Bağlamada nə olsa, yaxşıdır? Yüz ədəddən çox kibrit 
qutusu! Bunu görəndə düşündük ki, bu qədər kibrit fotoqrafın 
nəyinə lazımdır? İslam niyə Şamili əziyyətə salıb kibritləri Rusi-
yadan aldırıb? Elə buralardan da, nə qədər istəsən, ondan almaq 
olardı də. Fotoqraf özü də qutulara mağmın-mağmın baxıb göz-
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lərini xeyli döyüb başını aşağı saldı. Ağzını açıb bir söz demədi. 
Sonra bağlamanı bağlayıb sakitcə dayandı. 

Bir neçə dəqiqə çəkən sükut və heyrətdən sonra İslamdan 
bu kibritləri nə üçün məhz Rusiyadan Şamilə aldırdığının səbə-
bini soruşduq. Fotoqraf qızarıb, pörtdü, sonra da başını aşağı sa-
lıb bir söz demədən ona çatacaq bağlamanı da götürüb otaqdan 
çıxdı. Sonra məsul katib qardaşı ilə telefon əlaqəsi yaradıb bizə 
qaranlıq qalan kibrit məsələsini aydınlaşdırdı. Məlum oldu ki, 
İslam Şamilə verdiyi kağızda ondan «ispişka» almağı xahiş edib. 
O da fotoqrafın tapşırığını yerinə yetirərək kibrit qutularını alıb 
göndərib. Deməli, bu anlaşılmazlıq İslamın savadsızlığı ucbatın-
dan baş vermişdi. 

Sən demə, fotoqrafa aparatın üstünə taxıb şəkil çəkmək 
üçün vıspışka, yəni işıqsaçan lazım imiş. İslam isə bu sözü dəqiq 
yaza bilmədiyindən səhvə yol verib. Necə deyərlər, işlər kəl-
lə-mayallaq olub. Kiçik bir səhv bu cür anlaşılmazlıq yaradıb. 
Nəticədə, ortalığa belə qəmbərqulu bir şey çıxıb. Şamil yazıq da 
elə zənn edib ki, yəqin, İslama kibrit lazımdır. Onu da artıqlama-
sı ilə alıb göndərib.

 Bunu eşidəndə hamımız yorulunca güldük. Baş verən bu 
dodaqqaçıran hadisə İslamın vecinə də deyildi. O, içinə düşdüyü 
biabırçılıqdan heç kefini də pozmadı. Fotoqraf yenə də öz işin-
dəydi, qəzet üçün «pasport» şəkilləri çəkir, adını balaca hərflərlə 
yazmaqda davam edirdi.

Yaşı çatanda İslam təqaüdə çıxdı. 
Bir neçə gün əvvəl onu parkların birində uzaqdan gördüm. 

Yenə də şəkil çəkirdi. Fotoaparatının üstünə də iri bir işıqlandı-
rıcı taxmışdı. Onu görən kimi neçə illər əvvəl baş verən “ispişka” 
məsələsini xatırlayıb xeyli güləndən sonra öz-özümə sual ver-
dim: “Görəsən, İslam onu haradan alıb?..”

 2017
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Qəribə adamlar

İllərdən bəri neft mədənlərində geoloq işləyən Barat dayı 
ortaboylu, ortayaşlı bir adam idi. Gözləri zəif gördüyün-

dən eynək taxırdı. Güləndə də dodağı nazilərək damağına qə-
dər dartıb gedirdi. Həmin anlarda onun arxadakı qızıl dişlərini 
aydınca görmək olurdu. O qədər də balaca olmayan burnunun 
altındakı nazik bığı geoloqun enli sifətinə qara xal yanağa yara-
şan kimi yaraşırdı. Barat dayının məzəli danışığı, şirin ləhcəsi ilk 
baxışdan adamı özünə çəkirdi. Geoloq danışanda bəzən hərflər-
dən birini ya ixtisara salır, ya da başqası ilə əvəz edirdi. Məsələn, 
baş usta Novruza «Noruz», briqadalardan birində fəhlə işləyən 
Piriyevə «Biriyov» – deyirdi. 

İş yerində hərə bir sözü ilə yadda qalmışdı. Boş vaxtları-
mızda həmin adamların danışdıqları məzəli əhvalatları tez-tez 
yada salıb gülüşürdük. Barat dayının sözləri isə gülməli deyildi. 
Ümumiyyətlə, onun kimləsə zarafatlaşmaqla elə də arası yox idi. 
Bir az ciddi adama oxşayırdı. Tez-tez deyirdi ki, mənim həyatım 
başdan-ayağa kinodur. Elə mənalı günlər yaşamış, elə maraqlı 
hadisələrin şahidi olmuşam ki, cild-cild romanlara sığar. Keç-
diyim ömür yolundan on-on beş seriya kino çəkmək olar. Yaxşı 
bir rejissor ola, mən bala-bala danışam, o da bala-bala ssenari 
yazıb, film çəkə. Tamaşaçılar da bala-bala baxalar. Ay uşaqlar, bi-
lirsiniz, onda nə olar? Aləm olar ee, aləm! Vallah, camaat həmin 
kinoya bilet almaq üçün saatlarla növbəyə dayanar. Bir-birinin 
başını yararlar.

Kiçik yaşlarımdan kinoya böyük marağım var idi. Qon-
şu kənddəki klubda kino göstəriləndə uzaqlığına baxmayaraq, 
tay-tuşlarıma qoşulub gecə gözü itlə-pişiklə basa-basa gedib 
baxardım. Bəzən salonda heç oturmağa da yer olmurdu, ayaq 
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üstə qalırdım. Şəhərə gələndən sonra kinoya olan marağım bir 
az da artdı. Kənddə nə göstərirdilərsə, ona baxmağa məhkum 
idik. Şəhərdə isə seçim var idi. Yaxşı kino olanda sonuncu qəpi-
yimdən də keçirdim. 

Yaşayıb arxada qoyduğu ömür yollarından o cür həvəslə 
danışması Barat dayının həyatını öyrənməyə marağımı getdikcə 
artırırdı. Fikirləşirdim ki, canlı kinonu burada qoyub dağa-da-
şa düşməyin nə mənası var?! Həm vaxtım havayı getməz, həm 
də biletə xərclədiyim pul cibimdə qalar. Barat dayı başına gələn 
maraqlı hadisələrdən bala-bala danışar, mən də bala-bala ona 
qulaq asa-asa zənn edərəm ki, kinoya baxıram. Buna görə də ara-
da-bərədə boş vaxt tapan kimi yaxınlaşıb deyirdim ki, ay Barat 
dayı, danış görək, həyatın necə keçib, hansı maraqlı hadisələrə 
şahidlik eləmisən? Çalışırdım suallarım onun dərdini tərpətsin 
ki, yaşadıqlarından, gördüklərindən ətraflı söz açsın. Geoloq sağ 
olmuşsa sualımı eşidən kimi başını əllərinin arasına alıb, göz-
lərini yumar, eynəyini çıxarıb, bığını eşə-eşə xəyallara dalardı. 
Belə dərin fikrə gedəndə düşünürdüm ki, indi, yəqin, beynin-
dəkiləri seçib-seçmələyir, başına gələn hadisələri mənə danış-
maq üçün ardıcıllıqla sıraya düzür. Amma qəribə xasiyyəti olan 
geoloq xeyli fikirləşsə də, ağzını açıb yalnız bircə kəlmə: “Oğul, 
başıma gələnləri söyləsəm, çox vaxt aparar. Qoy söhbətimiz son-
raya qalsın, hər halda, buna bir zaman taparıq”, – deyirdi. Geoloq 
bundan başqa heç nə danışmır, kino-filan “göstərmirdi”. Mən isə 
ondan əl çəkmirdim. Hərdən yenə də yaxınlaşıb: “Barat dayı, hə-
yatında olanları ürəyində saxlama, danış, qulaq asaq, görək necə 
bir ömür yaşamısan, nələr görüb-götürmüsən”, – deyirdim. O da 
elə həmişə: “Bir gün özüm vaxt tapıb hər şeyi sənə danışacam”, 
– söyləyirdi. Bu sözlərdən sonra ondan heç nə soruşmurdum. 
Fikirləşirdim ki, kefi nə vaxt istəyər, onda da danışar. Ona görə 
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də, daha geoloqun “kinosuna” arxayın olmayıb əlimi cibimə salıb 
yeni filmlərə baxmağa gedirdim.

İlıq yaz səhərlərinin birində Barat dayı ilə bağlı gülməli əh-
valat baş verdi. Elə təxminən kino kimi bir şey oldu. İndi şəhə-
rimizə yaraşıq verən, gecələr ətrafa rəngbərəng işıqlar saçan 
teleqüllənin tikintisinə o vaxtlar hələ təzə başlanmışdı. Günlər 
keçdikcə qüllə yavaş-yavaş tikilib yuxarı qalxırdı. İş yerimizdən 
həmin yüksəklik aydın görünürdü. Səhər-səhər kontorun həyə-
tində ora-bura qaçan Barat dayının haray-həşir salıb həyəcanla 
çığırdığını eşitdik. Geoloq əl-ayağa düşərək qışqıra-qışqıra baş 
ustanı haraylayıb deyirdi:

– Noruz, Noruz, tez bura gəlin. Faciə baş verib, teleqüllə ye-
rində yoxdur, deyəsən aşıb!

Ondan bu xəbəri eşidən kimi hamımız tələm-tələsik kon-
torun həyətinə çıxıb həyəcanla yüksəkliyə boylandıq. Doğru-
dan da, qüllənin yalnız aşağı hissəsi görünürdü. Bir neçə dəqiqə 
dayanıb gözümüzü o səmtdən çəkmədik. Diqqətlə baxmaqda 
məqsədimiz qüllənin hansı istiqamətə aşdığını dəqiqləşdirmək 
idi. Sonra gördük ki, yavaş-yavaş qüllənin görünən hissələri ar-
tır. Sən demə, heç bir hadisə-filan baş verməyib. Hava dumanlı 
olduğundan ətraf yaxşı görünmürmüş. Külək dumanı qovub da-
ğıdandan sonra üzü göylərə yüksələn qüllə əzəmətlə qarşımızda 
dayandı. Geoloq onu görəndə çaşdığına və səhər-səhər boş-bo-
şuna qışqırıb haray-həşir saldığına görə xeyli utandı. Bilmədi, 
neynəsin, pərtliyindən başını aşağı salıb dodağının altında nəsə 
mızıldana-mızıldan iş otağına getdi. 

 Hər dəfə bir yerə yığışıb söhbət edəndə Barat dayı yenə 
də sözündən qalmırdı. Elə hey: «Mənim həyatım, ömrüm bir 
kinodur. Yaxşı bir rejissor ola, mən bala-bala danışam, o da ba-
la-bala çəkə, tamaşaçılar da bala-bala baxalar», – deyib dururdu. 
Daha sözlərinə o qədər də məhəl qoyub ona sual-zad vermirdim. 
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Çünki üç ildən çox idi, ona verdiyim eyni suala eyni də cavab alır-
dım. Sonra iki il də mədəndə işlədim. Bu müddət ərzində geoloq 
öz “kinosundan”, bir pərdə də olsun, bizə “göstərmədi”. Qəribə 
adam idi bu Barat dayı. Tez-tez sinəsinə döyüb özündən danışar, 
bir az pis çıxmasın, basıb-bağlayardı. Danışdıqlarına baxanda isə 
görürdün ki, onların içində mərifətli bir şey yoxdur. Arxada qal-
mış beş il ərzində ondan nə hikmətli bir söz, nə də dəyərli bir 
məsləhət eşitmədim. Get-gedə əmin olurdum ki, geoloqun həya-
tında maraqlı, qeyri-adi bir şeylər baş verməyib. Elə yalandan 
boş-boşuna dilinə güc verib danışırmış. 

Zaman ayağını saxlamadan ötüb keçirdi. Münasib bir iş ta-
pandan sonra mədənə “əlvida” deyib ağır işlərdən canımı qur-
tardım. Hamı kimi geoloqla da görüşüb sağollaşdım. Bir az gi-
leylənib dedim ki, ay Barat dayı, bu beş ildə bizə həyatınızdan 
heç nə demədiniz, qarşılaşdığınız hadisələrdən bir şey danışma-
dınız. Məzən olsun, ay Barat dayı, qayıdıb mənə nə cavab versə 
yaxşıdır. Dedi ki, bala, inşallah nə vaxtsa təsadüfən şəhərdə rast-
laşsaq, ürəyimdəkilərin hamısını bitdə-bitdə sənə danışacam. 

Bu söhbətin üstündən illər keçəndən sonra bir gün təsadüfən 
avtobusda keçmiş iş yoldaşım Əyyubla qarşılaşdım. Hal-əhval 
tutandan sonra ondan geoloqu soruşdum. O başını aşağı salıb 
kövrələ-kövrələ: “Bir neçə ay əvvəl Barat dayı rəhmətə getdi”, – 
dedi. Deməli, geoloq “kinolarını” da özü ilə o dünyaya aparmışdı. 
Artıq hər şey əldən çıxmışdı. 

Sən demə, qəribə adam təkcə Barat dayı deyilmiş. Həyat-
da ona bənzəyənlər də var imiş. Tələbə vaxtı da ona oxşar bir 
müəllimlə rastlaşdım. Xeyli ömür sürüb saçlarını auditoriya-
larda ağartmış Qurtuluş müəllim bizə mətbuat tarixindən dərs 
deyirdi. Nə bilim, bəlkə də, onun uzaqdan-uzağa da olsa, Barat 
dayıya qohumluğu çatırdı. Çünki bir suyu da elə ona oxşayırdı. O 
qədər oxşayırdı ki, müəllim auditoriyaya girəndə elə bilirdim ki, 



h 1 9 2 h

Elimizə qayıdırıq ... 

qarşımdakı rəhmətlik Barat dayıdır. Qurtuluş müəllimə baxanda 
hərdən öz-özümə gülümsünürdüm. Bilirsiniz, niyə? Çünki o da 
geoloq kimi qəribə adam idi. 

Qurtuluş müəllimin dərs metoduna hamımız əzbər bilirdik. 
İçəri girən kimi adəti üzrə əvvəlcə jurnalı yoxlayar, sonra dərsin 
mövzusunu élan edərdi. Deyərdi ki, uşaqlar, mətbuat tariximiz, 
xüsusilə “Əkinçi” qəzeti dərindən-dərin bir dəryadır. Bu dərya-
nın suyu heç vaxt nə azalandır, nə də quruyan. Siz buradan çox 
bilikləri öyrənəcəksiniz. 

Bu yerdə sözünə ara verər, qabaq sırada oturan tələbədən 
hansı rayondan olduğunu soruşardı. Bununla da, dərs yaddan 
çıxar, mövzunun axarı tamam pozulardı. Tələbənin cavabından 
sonra Qurtuluş müəllim xatirələrinə əl uzadıb, ötüb-keçən gün-
ləri asta-asta vərəqləyib sözü sözə, hadisəni hadisəyə calayıb, 
vaxtı öldürərdi. Dediklərindən belə məlum olurdu ki, müəllim 
dostları ilə birlikdə neçə il əvvəlsə tələbə yoldaşımızın dünya-
ya göz açdığı bölgəyə qonaq gediblər. Ev yiyəsi gəlişlərinə süfrə 
açıb. Sonra da həyətdəki tut ağacını çırpıb gələnlərə onun şirin 
meyvəsindən də verib. Qonaqlar şəhər adamları olduqlarından 
ev sahibi tut yemək üçün ortalığa çəngəl də qoyub. Bunu görən 
Qurtuluş müəllim hirslənib özündən çıxaraq evin qadınına: 
“Bacı, gəl bu çəngəlləri süfrədən yığışdır. Şəhərdən gəlməyimizə 
baxmayın ha, biz də kəndçi babayıq. Tutu əllə – bax belə köş-
külləyə-köşkülləyə yeyərlər”, – deyib. Bundan sonra müəllim 
qonaqların və ev yiyəsinin yanındaca tutu əli ilə götürüb ağzına 
basıb. 

Oxuduğum illər ərzində müəllim bu hadisəni, bəlkə də, on-
on beş dəfə danışmışdı. Hər dəfə də iri və yumru barmaqlarını 
açıb ərinməz-ərinməz tutu necə yediyini tələbələrə göstərmişdi. 
Mətbuat tarixini elə yaxşı bilməsək də, Qurtuluş müəllimin hesa-
bına tutu necə yeməyin “sirrini” yaxşıca öyrənmişdik. 
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– Hə, uşaqlar, mətbuat tariximiz, xüsusilə “Əkinçi” qəzeti bir 
dəryadır. Özü də bitməz-tükənməz bir dərya. Hələ siz bu dərya-
dan çox su içəcəksiniz…

Adəti üzrə Qurtuluş müəllim dərsə bax bu girişlə başlayardı. 
Sonra isə… Fikirləşirdik ki, görəsən, heç olmasa, cəmi bircə dəfə 
müəllim sözünə davam edib bir az irəli gedəcəkmi, o dəryanın 
suyundan bizə, bir damcı da olsa, içizdirəcəkmi? Qəribə adam 
olan müəllim isə, pis vərdişindən əl çəkmirdi. Yenə də araya dər-
sin mövzusuna dəxli olmayan mənasız söhbətlər qatıb vaxtı öl-
dürər, zəngin vurulmasını gözləyərdi.

Əgər təzə iş yerimdə başqa qəribə bir adamla rastlaşma-
saydım, yəqin ki, mətləbi çox uzatmayıb qəribə adamlarla bağlı 
qeydlərimə burada nöqtə qoyardım. Amma təzə iş yerində ye-
nicə qarşılaşdığım daha qəribə bir adam məni məcbur etdi ki, 
oxucuların vaxtını alıb, bir-iki vərəq kağızı da korlayıb hekayəni 
davam etdirim. Özü də yeni tanış olduğum qəribə adam Barat 
dayıdan, Qurtuluş müəllimdən fərqli olaraq, kişi xeylağı deyildi, 
Müşgünaz adlı arıq, gözəl-göycək və cavanca bir qız idi. İş yol-
daşlarının kitab yazdığını görüb deyirdi ki, mənim yaşadığım 
ömür, sürdüyüm mənalı həyat kitablara sığmaz. Bu qızın ən bi-
rinci qəribəliyi onda idi ki, özü yazı-pozu adamı olsa da, başına 
gələnləri yazdırmaq üçün başqasını axtarırdı. Bəzən də kitaba 
yazdırmaq istədiyi hadisələrdən söz açanda baxırdın ki, danış-
dıqlarının ara-bərəsində qələmə alınası fərli bir şey yoxdur. Hər-
dən də lap çox zəvzəyib zəhləmizi tökürdü. Xırda bir hadisədən 
o qədər danışıb çürükçülük edirdi ki, deyirdin, bəs nə isə böyük 
bir şey olub. Ona qulaq asmaqdan bezib, iş-gücü bəhanə gətirib, 
xətrinə dəymədən ustalıqla aradan çıxırdıq. 

Yaxından tanışlıq zamanı gördüm ki, onun tərcümeyi-ha-
lında elə də bir zənginlik, ənginlik-filan yoxdur. Yaşadıqlarının 
tarixçəsi bir neçə vərəqdən ibarət ola, ya da heç olmaya. Axı heç 
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yaşı da elə çox deyildi. Uzun ömür də sürməmişdi ki, deyəsən, 
həyatında nə isə qələmə alınmalı maraqlı məqamları ola. Necə 
deyərlər, “nə yatmışdı ki, nə də yuxu görə?” Nə müharibə gör-
müş, nə də əzab-əziyyət çəkmişdi. Başı qalın kitab yazdırmağa 
qarışdığından Müşgünaz ailə həyatı da qurmamışdı. 

Müşgünazın xasiyyəti bir köpüklük olmasa da, gözəlliyinə 
biganə qalmaq mümkün deyildi. Onun dərdindən ölənlər, arxa-
sınca sürünüb ailə qurmağı təklif edənlər çox idi. Qız onu sevən-
lərə kitab yazdırıb çap etdirməyincə ərə getməyəcəyini deyirdi. 
Onu başa salırdıq ki, ay qız, əgər kitabın tez başa gəlməsini istə-
yirsənsə, özün yaz. Dediklərimizi boş başının içində götür-qoy 
edəndən sonra Müşgünaz özü kitab yazmağa girişdi. Gün ərzin-
də yalnız düşünər, hərdən də qarşısındakı vərəqdə nələrsə qa-
ralayardı. Elə gün olurdu ki, heç yazmaz, ancaq xəyallara dalıb 
düşünərdi. Bəzən vərəqi qarşısına qoyub, saatlarla gözlərini di-
vara zilləyib fikrə gedərdi. Sanki onun ömür yolları redaksiyanın 
divarlarına yazılmışdı. İndi Müşgünaz diqqətlə baxıb həyatını 
oradan vərəqlərə köçürtmək istəyirdi. 

Üç il sonra iş yerimi dəyişdim. Mən redaksiyadan çıxanda 
Müşgünaz öz aləmindəydi. Divarlara baxıb xəyallara dala-dala 
qarşısındakı vərəqlərdə nələrsə qaralayırdı, nələrsə cızırdı. 

İki ildən sonra təsadüfən yolum redaksiyadan düşmüşdü. 
Köhnə dost-tanışlarla görüşüb hal-əhval tutandan sonra Müşgü-
naza da baş çəkməyi unutmadım. Zalım qızı zalım, hələ də fikrə 
gedib nəsə yazırdı. Yenə onu danlayıb dedim ki, ay Müşgünaz, 
gözəl-göyçək qızsan, həyatını puç eləmə. Axı sən özündən nə ya-
zacaqsan? Burax bu işin başını, ərə get, ailə qur yaşa özün üçün. 
Nə qədər danışsam da, o dediyinin üstündə sonacan duracağını 
söylədi.

Növbəti görüşlərimizin birində qızın saçlarına dən düşdü-
yünü gördüm. Müşgünaz nə qədər yazsa da, kitabdan xəbər yox 
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idi. Artıq o, eynək taxırdı. Saaatlarla bir nöqtəyə zillənməkdən 
gül kimi gözləri zəifləmişdi. Bu səfeh vərdişdən əl çəkməyən 
Müşgünaz bir ucdan dayanmadan ağ vərəqləri qaralayıb üst-
üstə yığırdı. Bir Allahdan və özündən başqa heç kim bilmirdi ki, 
Müşgünaz o vərəqlərdə nələr cızır, nələr yazır. Günlərin birində 
eşitdim ki, kitabını tamamlamaq üçün onu Maştağadakı məşhur 
xəstəxanaya aparıblar. Çox qəribə adam idi bu Müşgünaz. Zalım 
qızı zalım, dünyanın ən tərs adamları kimi dediyindən dönmür-
dü ki, dönmürdü.

Sonralar çoxlu qəribə adamlar görsəm də, onlardan da söz 
açıb hekayəni uzatmaq, oxucuları yormaq istəmədim. Açığı, bun-
ları yazmağa nə zamanım, nə də həvəsim var idi. Bir tərəfdən də 
fikirləşdim ki, onsuz da, qəribə adamların hamısı elə bir-birləri-
nin tayıdır. Onların ya üçündən yazmış, ya da on beşindən. 

Arada iş-gücün əlindən bir az gözüm açılanda gərək papağı-
mı qarşıma qoyub fikirləşəm görəm ki, niyə hara gedirəmsə qar-
şıma bu cür qəribə-qəribə adamlar çıxır? Hərdən şübhələnirəm 
ki, bəlkə elə mən də qəribə adamam. Ona görə də urcahıma 
özümə oxşayanlar çıxır. Gərək arada özümə də diqqət yetirəm. 
Yoxsa iraq-iraq, qəribə adam olduğuma görə məni də Müşgüna-
zın yanına apararlar…

     2018   
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Sevgi məktubu

Yeniyetməlik çağlarında ürəkdən vurulduğumuz qızlara 
sevgi məktubları hansımız yazmamışıq ki?! Barmaqla-

rımız əsə-əsə, ürəyimiz çırpına-çırpına, əlimiz qələmin rənginə 
bulaşa-bulaşa damalı dəftər vərəqlərinə yazdığımız sevgi mək-
tublarını unutmaqmı olar?! 

Yadıma gəlir ki, biz o məktublara ürəyimizdə coşub-daşan 
arzularımızı sevə-sevə hopdurardıq. Sevgi məktublarını sabah-
lara ünvanlanan böyük ümidlərlə yazardıq. Qızlara olan eşqimizi 
ən xoş sözlərlə ifadə etməyə çalışardıq. Sevgi məktublarını həyə-
canla yazar, elə həmin həyəcanla da bir yol tapıb sevgilələrimzə 
çatdırardıq. Sonra da həyəcanlı günlər yaşayar, intizar içində 
çırpına-çırpına cavab gözləyərdik. Bəzən məktubların cavabla-
rını tez alardıq. Bəzənsə gözlərimiz uzun müddət yollara dikili 
qalardı. 

Sevgi məktubları kimini xoşbəxt edər, arzularına çatdırar, 
kimini isə həmişəlik eşq odunda yandırardı. 

Yazdığım sevgi məktublarına müsbət cavab alsam da, mə-
nim də bəxtim gətirmədi – ilk məhəbbətimə qovuşa bilmədim. 
Həyat məni yaman yandırıb-yaxdı. Aradan illər keçəndən sonra 
gördüm ki, nə ilk məhəbbət unudulur, nə də ilk dəfə yazılan sevgi 
məktubları. İllər ömrümüzü kitab kimi üzü gələcəyə vərəqlədikcə 
bir vaxtlar böyük həvəslə həyəcanla yazdığımız sevgi məktubları 
şirin xatirəyə dönərək yaddaşımızın ən mübhəm guşəsində özünə 
məskən salır. Yaşa dolduqca sanki hər şey ötüb arxada qalır, sev-
gi məktubları yazmaqla vidalaşırdıq. Başımız iş-gücə qarışır, 
zamansa hiss olunmadan yavaş-yavaş ömrümüzə əl gəzdirir, 
qara saçımıza ağ cığır salır. Başımız ailə, ev qayğılarına, iş-gücə, 
uşaqlara, sonralarsa nəvələrə qarışır. İlk məhəbbətin od-alovu-
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nu ürəyimizdə daşıya-daşıya arzularımızın cığırı ilə ömür yolu-
muzu davam etdiririk. 

Çox sonralar gördüm ki, həyat mən fikirləşdiyim kimi sadə 
deyilmiş. Onun başqa üzü – mənə tanış olmayan müxtəlif tərəf-
ləri də, çətin keçidləri də varmış. Demə, insan yalnız yeniyetmə, 
gənclik çağlarında deyil, hər yaşda aşiq olub, sevgi məktubları 
yaza bilərmiş. Mən bu qənaətə yenicə işə düzəldiyim idarədə şa-
hidi olduğum bir sevgi macərasından sonra gəldim.

 Redaksiyada işə təzəcə düzəldiyimdən hər şeyə məsuliy-
yətlə yanaşırdım. Çapa gedəcək yazıları diqqətlə oxuyur, fakt-
ları dönə-dönə dəqiqləşdirirdim ki, səhv getməsin. İdarədəki 
işçilərlə tanış olduqca görürdüm ki, aralarında maraqlı adam-
lar çoxdur. Dəyərli söhbətləri ilə diqqətimi çəkənlərdən biri də 
baş geoloq Həmid müəllim idi. Savadlı, geniş dünyagörüşlü, şair 
təbiətli olduğunu ondan müsahibə alanda gördüm. Geoloqun iş 
otağındakı yer kürəsinin torpaq qatlarının xəritəsi bu gün də 
gözümün qabağındadı. Yadıma gəlir ki, ilk dəfə gördüyümdən, 
yerin qatlarının müxtəlif adları da, rəngləri də mənə maraqlı gəl-
mişdi. Soruşduqca Həmid müəllim onlar haqqında mənə ətraflı 
məlumat vermişdi. Nəticədə neftin, qazın daha çox hansı qatlar-
dan çıxdığını öyrənmişdim. Geoloqun söylədiklərinin bəzilərini 
mən ilk dəfəydi eşidirdim. Həmid müəllimlə söhbətlərimiz hə-
mişə maraqlı keçirdi. Görüşlərimizin sayı artdıqca hiss edirdim 
ki, geoloq, sözün həqiqi mənasında, yerin altını da bilir, üstünü 
də. 

Müsahibəsi qəzetdə dərc olunandan bir müddət sonra Hə-
mid müəllim şeirlərini də redaksiyaya gətirdi. Dəyərli və bitkin 
olduğuna görə dərc etdik. Geoloqun ovqatımza ovqat qatan duz-
lu-məzəli lətifələr danışmağı da var idi. 

Hərdən Həmid müəllimin otağına gedər, söhbət edib dərd-
ləşərdik. Bəlkə də, onun yaşı əllini keçmiş olardı. Artıq saçları-
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na dən düşmüş, yavaş-yavaş üzünə qırışlar cığır açmışdı. Təzə 
yazdığı şeirlərini bir həvəslə oxuyurdu ki, gəl görəsən. Onun şeir 
deməyi də başqa bir aləm idi. Vərəqi bir əlində saxlayar, o biri əli-
ni də yellədə-yellədə səsinə güc verərdi. Mən də sakitcə oturub 
onu dinləyərdim. Səsi məlahətli olduğundan adamı yormurdu. 
Danışığından, şeirlərindən hiss olunurdu ki, Həmid müəllimin 
yaxşı mütaliəsi var. Onunla təmasda olduqca maraqlı bilgilər öy-
rəndiyimdən otağının qapısını tez-tez döyürdüm. 

Həmid müəllim subay idi. Bəlkə də, elə şeir yazmağa, iş-gü-
cə başı qarışmış, zamanın küləklər kimi sürətlə ötdüyünü hiss 
etməmişdi. Nə bilim, bəlkə də, ilk məhəbbəti daşa dəydiyinə 
görə həyatından küsmüş və indiyə qədər evlənməmişdi. 

Günlərin birində səhər-səhər Həmid müəllimin sevgi ma-
cərasının üstü açılanda mən buna bir az sevindim. Ona görə 
sevindim ki, deməli, onun planında yaxın vaxtlarda evlənmək 
var. Demə, geoloq maliyyə şöbəsində işləyən Gülbahar xanımı 
sevirmiş. Eşq, məhəbbət dolu sözləri kağıza köçürüb ki, imkan 
düşəndə ona versin. Amma təsadüf nəticəsində Həmid müəlli-
min Gülbahara yazdığı sevgi məktubu necə olmuşdusa makina-
çıların əlinə keçmişdi. Bu, Həmid müəllimin kiçik bir səhvi uc-
batından, özünün də xəbəri olmadan baş vermişdi. Ay ərzində 
idarənin ərazisində aparılan geoloji-qazma işlərinin hesabatının 
yazılması üçün əlyazmalarını makinaçılara verərkən Gülbahar 
xanıma çatdırmaq istədiyi sevgi məktubu da həmin vərəqlərin 
arasında gedibmiş. Makinaçılar isə bu xəbəri bir göz qırpımında 
idarəyə yaymışdılar. Dəhlizlərdə, otaqlarda bir pıçapıç gedirdi 
ki, gəl görəsən. Hamı Həmid müəllimin sevgi məktubundan da-
nışırdı. Sevgi məktubunun əl-əl gəzməsindən nə onu yazan Hə-
mid müəllimin, nə də məktubun “qəhrəmanı” Gülbahar xanımın 
xəbəri var idi. 

 Makinaçılardan biri həmin vərəqi redaksiyamızda işləyən 
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rəfiqəsi Yeganə xanıma göstərəndə onu mən də oxudum. Şair 
təbiətli Həmid müəllim məktubuna çox gözəl bir girişlə başla-
mışdı. Gülbahara olan məhəbbətini ifadə etmək, onun sevgisini 
qazanmaq üçün bütün istedadını, bacarığını ortaya qoymuşdu. 
Məhəbbətinin od-alovunu qadına çatdırmaq üçün mənalı sözlər 
seçib seçmələmişdi. Həmin sətirləri oxuyanda məktəb illərini, 
sevdiyim qızlara məktublar yazdığım günləri xatırladım. Sevdi-
yim, amma qovuşa bilmədiyim ilk məhəbbətim yadıma düşdü. O 
anlarda fikirləşdim ki, görəsən, Həmid müəllim gənclik illərində, 
yeniyetməlik çağlarında qızlara sevgi məktubları yazmayıbmı? 
Bəlkə, elə o da mənim kimi yazıb, amma sevgisinə qovuşmayıb, 
arzusuna çatmayıb. Ürəyində sevdiyi qızın həsrətini çəkə-çəkə 
illəri arxada qoyub. Üstündən xeyli zaman keçsə də, ürəyindəki 
məhəbbət hələ də öləziməyib. Bu yaşında da Gülbaharı sevir, ona 
məhəbbət dolu məktub yazır. Həmid müəllim bu qadına yazdığı 
sevgi məktubunu onun gözəlliyini vəsf etdiyi şeirlə tamamlamış-
dı. Geoloqun yazdıqları çox ürəyəyatımlı idi. Bəlkə də, elə buna 
görə aradan illər keçsə də, mən o şeiri unutmamışam. Həmid 
müəllim Gülbahara həsr etdiyi şeiri, bu misralarla başlayırdı:

Sən ki bir gözəl çiçəksən,
Ay Gülbahar, Gülbahar!
Bütün qızlardan göyçəksən,
Ay Gülbahar, Gülbahar!

Üzünə yaraşıqdır telin,
İncədən incədir belin,
Bil ki, dəlinəm, dəlin
Ay Gülbahar, Gülbahar!

Şaxtada, qarda baharımsan,
Sevgilimsən, nigarımsan,
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Həmidin gözəl yarısan,
Ay Gülbahar, Gülbahar!

Nədənsə, mənə elə gəlirdi ki, bu şeiri Gülbahar xanım oxusa, 
duyğuları tərpənər, Həmid müəllimin arzusunu gözündə qoy-
maz. Onun sevgisinə müsbət cavab verər. 

Sevgi məktubunu oxuyandan sonra makinaçıya verib dedim 
ki, hansı yolla olursa olsun, onu Həmid müəllimə qaytarsın, qoy 
onu Gülbahara çatdırsın. 

Gülbahar xanım gözəl-göyçək qadın idi. Çöhrəsindən nur 
yağırdı. Uzun, qara saçlarını həmişə çiyinlərinə tökərdi. Üz-gö-
zünə də çox çəkməzdi. Çünki təbiət bu qadını elə gözəl yaratmış-
dı ki, daha onun üstünə nəsə əlavə etməyə ehtiyac yox idi. Gec 
də olsa, deyəsən, geoloq axtarıb-arayıb ürəyinə yatan qadını tap-
mışdı. Bir şeydən qorxurdum ki, bu məktub məsələsi dildən-dilə 
düşüb işləri korlasın.

Gülbahar xanım da ailə qurmamışdı. Onun tay-tuşları ev, 
ailə və uşaq yiyəsi idi. O isə hələ də özü üçün subay-subay gəzirdi

Makinaçılar Həmid müəllimin verdiyi əlyazmaları makinada 
yazdıqdan sonra sevgi məktubunu da onun arasına qoyub hiss 
etdirmədən özünə qaytarmışdılar. Nə yaxşı ki, geoloqu Gülba-
hara qovuşduracaq məktub ara-bərədə itib-batmamışdı. Həmid 
müəllimdən çox mən istəyirdim ki, onlar bir-biri ilə qovuşsun-
lar, həyatlarının bu çağında da olsa, xoşbəxtliyin şirinliyini dad-
sınlar, birlikdə gözəl ömür sürsünlər. İllərdən bəri ürəklərində 
bəslədikləri arzulara çatsınlar.

İki ilə yaxın həmin idarədə işlədim. Bu müddət ərzində Hə-
mid müəllimlə görüşlərim, söhbətlərim çox oldu. Hər dəfə də ge-
oloq yazdığı yeni şeirlərini mənə oxuyar, maraqlı rəvayət və lə-
tifələr danışardı. Yenə də məhəbbət bəslədiyi Gülbaharı görmək 
üçün dəhlizdə gəzinə-gəzinə gözünü maliyyə şöbəsinin qapısın-
dan çəkməzdi. Sevgilisi də, deyəsən, insafsız deyildi. Çünki o da 
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hərdən dəhlizdə görünər, nazlana-nazlana yeriyərək gülə-gülə 
geoloqa salam verib keçərdi. 

İşdən çıxanda Həmid müəllimlə də sağollaşdım. Telefonunu 
da yazıb götürdüm ki, hərdən zəngləşib hal-əhval tutum. Geo-
loqun yeni şeirlərinə, lətifə və rəvayətlərinə qulaq asım. Arada 
zəng vurub onunla danışar, yolum köhnə iş yerimin yaxınlığın-
dan düşəndə gedib görüşər, şirin-şirin söhbət edərdim. Hərdən 
Gülbahar xanımla da rastlaşardım. Deyəsən, son vaxtlar o da 
dəhlizə tez-tez çıxırdı. Fikirləşirdim ki, bəlkə də, artıq Həmid 
müəllim sevgi məktubunu ona çatdırıb, ürəyini qadına açıb... 

Həmişə geoloji qazıntılardan, yeni neft yataqlarının kəşfin-
dən söz düşəndə Həmid müəllimi xatırlayırdım. Geoloq həmin 
mövzuda mənə xeyli maraqlı söhbətlər etdiyindən onun hesabı-
na bu sahədə biliyim xeyli artmışdı.

İlıq payız günlərinin birində tədbirdən çıxıb yolumu bulvar-
dan salmışdım. Yorğun olduğumdan asta-asta, dənizin şıltaq dal-
ğalarını seyr edə-edə üzüyuxarı gedirdim. Yaxınlıqdakı kafenin 
pəncərəsindən neftçilər haqqında məşhur olan mahnının səda-
ları ətrafa yayılırdı. Mahnının sözlərini, musiqisini eşidən kimi 
Həmid müəllimi xatırladım. Bir az da irəli gedib boş oturacaq-
da oturdum ki, dincimi alım. Qonşu oturacaqdakıları görəndə 
üzümdə təbəssüm oynadı, ürəyim atlandı. Sevindiyimdən gözlə-
rim də yaşardı. Onlar kim olsa yaxşıdır?! Həmid müəllimlə Gül-
bahar xanım. Xoşbəxtcəsinə yanaşı oturub bir-biri ilə şirin-şirin 
söhbət edirdilər... 

2018
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Tanrı cəzası

Atası Kamil 20 Yanvar faciəsində şəhid olanda Cavidin 
beş yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Hələ dünyanı yaxşı 

anlamır, ətrafındakı hadisələri dərindən dərk etmirdi. Elə buna 
görə də kiçik yaşlarında ata itkisinin ağrısı onu o qədər də göy-
nətməmişdi. Bu göynərti onun ürəyini böyüyəndən sonra yandı-
rıb-yaxdı. 

Şəhidlərin dəfn mərasimi yadına güclə gəlirdi. İllər sonra 
Cavid o hüznlü gündən çəkilmiş şəkillərə göz yaşı içində bax-
mışdı. Fotoqraf onu atasının tabutu önündə böyüdülmüş şəklini 
aparan yerdə lentə almışdı. Həmin an əbədi olaraq həm yaddaş-
lara, həm də kağız üzərinə hopub qalmışdı. İndi Cavid bu şəkil-
lərə baxanda həmin kədərli günü xəyal kimi xatırlayırdı. Qəribə 
idi, dəfn mərasimindən onun yaddaşında görüntülədən daha çox 
ağlaşma və gəmilərin fit səsləri qalmışdı. Ana-bacıların ah-naləsi 
hələ də qulaqlarında səslənirdi. 

İllər qanadlanıb ötdükcə Cavid də böyüyürdü. Yavaş-yavaş 
atasının faciəli ölümünü, hansı amal uğrunda şəhid olduğunu 
dərk edirdi. Dərk etdikcə də atasına rəğbəti, qatillərinə isə nifrə-
ti artırdı. Deyilən və yazılanlardan şəhidlərə güllə atanların Ru-
siyadan gəldiklərini öyrənmişdi. Ona görə də xəritədə o ölkənin 
ərazisinə, adına baxmaq belə istəmirdi. Vaxtaşırı Şəhidlər xiya-
banına gedir, atasının məzarı üstünə gül-çiçək qoyur və hər dəfə 
də: “Ata, məzarında rahat yat, qatillərindən intiqamını alacağam, 
bu qan yerdə qalmayacaq”, – deyirdi. Bu sözlərdən ürəyi bir az 
sakitləşir, qəlbinə rahatlıq çökürdü. İllər arda-arda sıralandıqca 
Cavidin də yaşının üstünə yaş gəlirdi. İndi o, atasının şəhid oldu-
ğu yaşda idi. 

Bir gün Xiyabana gələn Cavid, nədənsə, həmişəkindən fikirli 
və qayğılı görünürdü. Gətirdiyi gülləri məzarın üstünə düzəndən 
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sonra pıçıltı ilə: “Ata, illərdir qəbrinin önündə qatillərindən in-
tiqam alacağıma söz verirəm. Bunu bacarmadığım üçün məzarı-
nın üstünə başıaşağı gəlirəm. Bu gün səninlə bir neçə aylıq vida-
laşacağam. Səfərim səni öldürənlərin diyarınadır. Vaxt yetişib, 
yola çıxmalıyam... Orada nə qədər qalacağımı dəqiq bilmirəm”, 
– dedi. 

Ertəsi gün Cavid həyat yoldaşı Lətifəylə, anası Qəmərlə, iki 
yaşı yenicə tamam olmuş atasının adını daşıyan oğlu Kamillə 
sağollaşıb Rusiyaya yola düşdü. Sağollaşanda anası əlini onun 
əlindən buraxmayaraq: “Bala, ehtiyatlı ol. Unutma ki, atanı öl-
dürənlər doxsanıncı ildə şəhərimizə o xaraba qalmış ölkədən 
gəlmişdilər”, – dedi. “Narahat olma, ana! Daha o vaxtlar deyil. İn-
şallah, işimizi qurtarandan sonra günlərin birində sağ-salamat 
qayıdacağam. Səfərə çıxdığım birinci dəfə deyil ki. Türkiyədə, 
Qazaxıstanda, Özbəkistanda olanda da narahat hisslər keçirir-
din”, – deyib gülümsəyən Cavid doğmalarından mehribancasına 
ayrıldı. 

Ali təhsilli mühəndis olan Cavid yol tikintisində işləyirdi. 
Çalışdığı şirkət yalnız ölkə daxilində deyil, dünyanın başqa yer-
lərində də yol çəkilişlərində iştirak edirdi. İndi işləri Rusiya əra-
zisində – Rostov şəhəri ətrafında idi. Cavid bilirdi ki, o vaxtlar 20 
Yanvar faciəsini törədənlərin çoxunu Bakıya Rostovdan göndər-
mişdilər. O isə indi illərcə əvvəl xalqına güllə atanlar üçün yol 
çəkəcəkdi. Amma nə etməli, bu, onun səlahiyyəti çərçivəsində 
olan iş deyildi... 

Cavid Rostovda ermənilərin də çox yaşadığını bilirdi. Hər 
an onların hücumuna məruz qala bilərdi. Ona görə də ehtiyatlı 
olmalı, özünü bu nankorlardan qorumalıydı. Yolboyu fikirləşir-
di ki, atasını öldürənlər də bu şəhərin sakinləridir. İndi, yəqin, 
hamısı yaşlaşıblar. Bəlkə də, bu qanlı hadisəni artıq heç xatırla-
mırlar da.

Uzun yol qət etdikdən sonra Rostova çatdılar. Onlar şəhər-
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dən otuz kilometr aralıdakı Nevski qəsəbəsində işləyəcəkdilər. 
Layihəyə əsasən qəsəbə ilə şəhər arasındakı yol genişləndirilib 
yenidən qurulmalıydı. İşin həcmi böyük idi. Çətin ki, bunu üç-
dörd aya çatdıraydılar. Yəqin ki, ən azından, Kamil altı ay burada 
qalmalı olacaqdı. On gün ərzində bütün lazımi texnika və ava-
danlıqlar daşınıb gətirildi. Şirkətin rəhbəri Pərviz müəllim də 
gəlib çıxmışdı. Hazırlıq prosesi qurtaran kimi işlərə başlanıldı. 

Fəhlələrin hamısı Rusiyaya göndərilmədiyinə görə şirkət 
rəhbərliyi yerli adamlardan da işə götürürdü. Cavidin tabeli-
yində yeddi-səkkiz nəfər rus da var idi. Kiçik yaşlarından bu dili 
öyrəndiyinə görə təzə işçilərlə asanlıqla ünsiyyət qururdu. O, ge-
cələr şirkətin yaşayış üçün quraşdırdığı vaqon-evlərdə qalırdı. 
Şəraitindən şikayətçi deyildi. Vaxtaşırı doğmalarına zəng vurub 
hal-əhval tutur, anasının, həyat yoldaşının, övladının səsini eşi-
dirdi. Maaş alan kimi onlara pul göndərirdi. 

Viktor da briqadalarında yenicə işə başlayan ruslardan 
biri idi. İlk baxışdan, üzüyola, sakit adama oxşayırdı. Üz-gözün-
dən fağırlıq yağırdı, hərdən qorxaq adam təsiri də bağışlayırdı. 
Hərəkətlərinə göz qoyanda, deyərdin, bəs dünyanın ən yazıq, 
ən məzlum bəndəsidir. Başına bir qapaz vur, çörəyini əlindən 
al. Cavid ona hansı tapşırığı verirdisə, can-başla yerinə yetirir-
di. Viktorun yaşı altmışa yaxınlaşsa da, üzdən cavan görünürdü. 
Deyəsən, gəncliyində günləri xoş keçmişdi, özünə yaxşı baxmış-
dı. Elədiyi maraqlı söhbətlər onun həyat təcrübəsinin zənginli-
yindən xəbər verirdi. Yeri düşdükcə özündən yaşca kiçik olan iş 
yoldaşlarına düzgün yol göstərirdi. Söhbətləri tutduğuna görə 
Cavid onunla tez-tez ünsiyyətdə olurdu. Hərdən ona elə gəlirdi 
ki, Viktoru bir neçə ay deyil, uzun illərdir tanıyır. Amma o gecə 
hər şey tərsinə oldu...

Aleksey adlı iş yoldaşlarının ad gününə yığışmışdılar. Cavid 
də, Viktor da qonaqların arasında idi. Badələr tez-tez araqla do-
lub-boşalsa da, Cavid içkini çox sevmədiyindən qədəhi dodaq-
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larına yaxınlaşdırıb, bir qurtum içib yerə qoyurdu. Viktor isə su 
içirmiş kimi badələri ard-arda başına çəkirdi. Bir az keçmiş “dili 
də açıldı”. İllərlə əvvəl etdiyi “qəhrəmanlıqlardan” həvəslə danı-
şan keçmiş hərbçi yavaş-yavaş söhbəti Bakı qırğınına yönəltdi... 
Cavid ondan eşitdiyi sözlərdən dəhşətə gəldi, heyrətdən yerin-
dəcə donub qaldı. 

Dediyinə görə, Viktor 20 Yanvar hadisələrində camaatı gül-
lələyən hərbçilərdən biri olub. Heç yatsaydı, Cavidin yuxusuna da 
girməzdi ki, bu cür məzlum görkəmli biri insanların üstünə silah 
çəkər, qan tökər. Təəssüf ki, neçə illər əvvəl bütün bunlar olmuş-
du. O, neçə-neçə azərbaycanlını soyuq qış gecəsində “of” demə-
dən güllələmişdi. Bəlkə də, Viktor içməsəydi, bu qanlı hadisənin 
iştirakçısı olduğundan söz salmazdı. Amma özü də hiss etmədən 
araq açar kimi dilinin qıfılını açmışdı. Çətin də olsa, onunla söh-
bətinə davam edən Cavid öyrəndi ki, Viktorgilin dəstəsi Bakıya 
“Qurd qapısı” tərəfdən soxulub. Oradakı barrikada ətrafında da-
yananları güllələyib. Cavidin atası da həmin yerdə şəhid olmuş-
du. Güllələr onun başından və qarnından dəymişdi. Xəstəxanaya 
çatmağa az qalmış yolda keçinmişdi. O, fikirləşdi ki, bəlkə də, elə 
atasının qatili Viktordur. Cavid atasının bu hadisələrdə şəhid ol-
duğunu ona demədi. 

Viktorun içkili-içkili söylədiklərindən qəzəblənən Cavid 
özünə yer tapa bilmədi. Bu qəzəb dalğasının təsirindən illərdən 
bəri ürəyindəki sağalmayan yarası sızladı. İlk günlərdən fağır 
kimi görüb tanıdığı Viktor bir anın içində onun gözündə qaniçən 
məxluqa çevrildi. Nədənsə, ağlına gəldi ki, atasını Viktor güllələ-
yib. Körpəliyindən yetim qalmasının günahkarı odur. Qonaqlıq-
dan necə çıxdığını xatırlamayan Cavid bir də özünü vaqon-evinin 
qarşısında gördü. Necə etsin? Bəlkə, elə geri qayıdıb bu məsələyə 
son qoysun?! Sonra fikrini dəyişərək dedi: “Viktor adam öldürənə 
oxşamırdı axı...” Tərəddüt içində qaldığı anlarda anasının tez-tez 
çəkdiyi bir misalı xatırladı: “Gecənin xeyrindən gündüzün şəri 
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yaxşıdır”. Bəlkə, Viktoru araq danışdırırdı? Heç o, bu qanlı ha-
disələrdə iştirak etməyib, danışdıqlarını kimdənsə eşidib. “Yax-
şısı budur, qoy ayılsın, görüm sabah nə deyəcək?”

Gecədən xeyli keçsə də, hələ Cavid bir çox suallara cavab ax-
tarırdı. Bəlkə, bir az yatsın? Bu fikir ağlına gələn kimi, yerinə gir-
di. Gözünü yumar-yummaz yuxuda atasını gördü. Gördü ki, ba-
şından və qarnından yaralanan atası qan içində çabalayır. Balaca 
əlləri ilə atasının saçını sığallayır. Barmaqları qıpqırmızı olmuş-
du. Onun sığalına məhəl qoymayıb çabalayan atasının başından 
axan qan üzünü örtdü... Qorxusundan qışqırıb ağlayan uşağı dilə 
tutub ovudan da yox idi... Hövlnak yuxudan ayıldı, gözlərinə qan 
sızmışdı. 

Səhəri dirigözlü açdı. “Bu qisas alınmalıdı, yoxsa mənim 
nəyim oğul oldu ki...” Bu dəqiqələrdə Cavid təkcə atasının mə-
zarı üstündə verdiyi sözləri deyil, yaşanıb arxada qalmış illəri, 
hadisələri yaddaşının süzgəcindən ələyib keçirirdi. O, aramsız 
olaraq ağlına gələn düşüncələri götür-qoy edir, bir vaxtlar ata-
sının qatilini necə tapıb öldürəcəyi barədə qurduğu xəyalları ya-
dına salırdı. İntiqam hissi onu hövsələdən çıxarırdı. Fikirləşirdi 
ki, atasının qatillərindən birini tanıyır, qalır verdiyi sözə əməl 
etmək. Viktoru öldürəndən sonra, yəqin ki, atasının məzarının 
üstünə alnıaçıq gedəcək...

Ertəsi gün işə halsız və kefsiz gələn Cavid Viktorun da sifə-
tini tutqun gördü. Cavid xalqına güllə atmış bu insana nifrətlə 
baxırdı. Viktor da çox narahat və fikirli idi. Hiss edirdi ki, dünən-
ki söhbətdən sonra Cavidin ona münasibəti xeyli dəyişib, baxış-
larında qış soyuqluğu var. 

İş gününün sonunda Viktor ona yaxınlaşaraq: “Oğul, hiss 
edirəm ki, dünənki söhbətimlə ürəyini yaralamışam. Səni gözəl 
başa düşürəm. Günah məndədir, gərək bu barədə danışmayay-
dım. Amma içki məni özümdən, sözümdən çıxartdı. Bilmədim, 
necə oldusa, ölkənizdə baş verən qırğında iştirakımdan söz aç-
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dım. Sözün oxu yayından qəflətən çıxdı. Düzdür, sizin millətinizə 
güllə atmışam, ölkənizin vətəndaşlarını öldürmüşəm. İnan ki, 
biz hərbçilərdə o qədər də günah olmayıb. Bu, ayaqüstü söhbə-
tin mövzusu deyil, istəyirsən, sabah işdən sonra bizə gedək. Mən 
o qanlı gecədə baş verənlərdən sənə ətraflı danışım”, – dedi. Ca-
vid: “Hə, Viktor Steponoviç, nə olar, gedərik. Bəzi şeylər var ki, 
mən də onları sizdən soruşmaq istəyirəm”, – söylədi. 

Axşam təklikdə qalan Cavid fikirləşdi ki, Viktorgilə getmə-
yi yaxşı olar. Həm söhbətinə qulaq asıb yanvar qırğınını necə 
törtətdiklərini öyrənər, həm də evinin yol-yolağasını yadımda 
saxlayar. Bir neçə gündən sonra isə gedib onu öldürər, atasının 
qisasını alar. Ondan sonra Xiyabana daha da şux addımlarla ge-
dib uca səslə: “Ata, məzarında rahat yat, qisasını aldım”, – deyər. 

Bu qan qoxuyan fikirləri başında xeyli dolandıran Cavid bir 
az rahatlanan kimi oldu. 

Cavid Viktorgilə ertəsi gün getdi. Əvvəllər onunla söhbət 
edəndə öyrənmişdi ki, üç uşağı var. Yolüstü mağazaya dönüb 
onlar üçün şirniyyat aldı. İlk dəfə ayaq qoyduğu evə əliboş get-
mək istəmədi. Viktor buna mane olmağa çalışsa da, Cavid onunla 
razılaşmadı. 

Arvadı Nina onları gülərüzlə qarşıladı. Cavid aldığı payı 
utana-utana qadına verdi. Uşaqlar o biri otaqda idilər. Onlarla 
görüşmək istədiyəndə Viktor: “Çörəyimizi yeyək, söhbətimizi 
edək, sonra görüşərsən. Uşaqlar qaçmırlar ha evdədilər də!”, – 
dedi. Cavid susub ağzını açmadı. Viktor o günkündən fərqli ola-
raq, arağı az içdi. Nina süfrəni yığışdırandan sonra ikilikdə qalıb 
söhbət etdilər. Viktor dərindən ah çəkib dedi: “Hərbi xidmətdən 
beş-altı il idi ki, qayıtmışdım. Ailə qurmaq istəyirdim. Baxırdım 
ki, ömür dayanmaq bilməyən küləklər kimi yaman tez keçir. 
Toya hazırlaşdığım ərəfədə – 1990-cı il yanvarın ikinci həftəsin-
də komissarlıqdan bizi təlim-toplantıya çağırdılar. Çağırılanları 
iki-üç günün içində hərbi hissələrin birində geyindirib silahlan-
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dırdılar. Təcili olaraq Bakıya gedəcəyimizi dedilər. Zabitlər da-
nışırdılar ki, azərbaycanlılar üsyan qaldırıblar, silahlı çevriliş 
edirlər. Onlar həm SSRİ-nin tərkibindən çıxır, həm də erməniləri 
öldürüb şəhərdən qovurlar. Sıralarımızda ermənilər çox idi. On-
lar lap qəzəbli görünürdülər. Tezliklə Bakıya çatıb azərbaycanlı-
ları öldürməyə tələsirdilər. Komandirlər dönə-dönə demişdilər 
ki, Bakıdakı üsyançılar silahlıdırlar, heç bir xəbərdarlıq etmədən 
atəş açın. Biz də əmri tapşırıldığı kimi yerinə yetirdik. 

Soyuq bir qış gecəsində tanklarımız şəhərə “Qurd qapısı” 
deyilən yerdən girdi. Dikdirin yuxarısındakı döngədə böyük bir 
barrikadanın qurulduğunu gördük. Sakinlər ocaq qalayıb ətra-
fına yığışmışdılar. Tanklar barrikadanı vurub dağıtdı. Burada 
dayananlar güllə atmasalar da, bizə “Atəş” əmri verilirdi. Qarşı-
mızda dayananları öldürdükdən sonra şəhərin mərkəzinə doğ-
ru irəlilədik. Küçələrdə rastımıza çıxanlara da aman vermədik. 
Bir-iki saat ərzində şəhər nəzarətimizə keçdi. Güllələdiyimiz 
adamların silahsız olduqlarını sonradan bildik. Amma artıq gec 
idi. Çünki atəş açılmış, insanlar öldürülmüşdü. “Silahsız insanları 
niyə bizə güllələtdirdiniz? Əlimizi niyə qana buladınız?” sualına: 
“Deyəsən, könlündən tribunal keçir, suallarının cavabını orada 
alarsan”, – deyən mayorun sözündən sonra susdum... 

Rostova bir həftədən sonra qayıtdıq. Baş verən bu qanlı ha-
disə mənə xəyal kimi görünürdü. Tez-tez yuxumu qarışdırır, dik-
sinib ayılırdım. Yuxuda görürdüm ki, güllələdiyim silahsız adam-
lar üstümə cumub məni boğmaq istəyirlər. Bir müddətdən sonra 
valideynlərim avtomobil qəzasında öldülər. Onların itkisindən 
yaman sarsıldım. Mən yalnız həmin günlərdə Bakıda öldürdü-
yüm insanların övladlarının, valideynlərinin nələr çəkdiyini hiss 
etdim. İnsan özü ağrını yaşamayınca, başqasının faciəsini dərk 
edə bilmir. Valideynlərim öləndən sonra özümü toparlamaqda 
çətinlik çəkirdim. Başıma gələnləri götür-qoy etdikcə düşünür-
düm ki, yəqin, bütün bunlar günahsız adamları öldürdüyümə 



h 2 0 9 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

görə Tanrının mənə verdiyi cəzadır. Sarsıldığımdan uzun müd-
dət evlənmək haqqında düşünmədim də... 

Böyük qardaşım Saşanın danlağından sonra evləndim. Ba-
şım ailə işlərinə qarışdığından bir az fikrim dağıldı, ürəyim açıldı, 
üzüm güldü. İştirakçısı olduğum bu qanlı hadisəni yavaş-yavaş 
unutdum. Amma sevincli günlərimin ömrü uzun olmadı. Oğlum 
Andrey dünyaya qüsurlu doğuldu. Nə qədər müalicə etdirsək də, 
vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmədi. Hıhayət, həkimlər onun sa-
ğalmasının mümkünsüz olduğunu dedilər. İkinci övladım Nataşa 
doğulandan bir müddət sonra məlum oldu ki, qız da qüsurludur. 
Onun da çarəsiz dərdə düçar olduğunu biləndə düşünürdüm 
ki, bütün bunlar Bakıda dinc, günahsız adamları öldürdüyümə 
görədir. Şükürlər olsun ki, üçüncü övladım Vladimir normal do-
ğuldu. Hər dəfə uşaqlarımı bu vəziyyətdə görəndə dərindən ah 
çəkib deyirəm ki, kaş məni Bakıya göndərməyəydilər, kaş mən 
o günahsız adamları öldürməyəydim. Ömürləri boyu övladlarım 
mənim günahımın ağrı-acısını çəkəcək, kədər dolu bir həyat ya-
şayacaqlar. Bu hal həmişə ürəyimi yandırıb, qəlbimi göynədə-
cək. 

20 Yanvar hadisəsindən sonra nəinki adam öldürmək, heç 
qarışqanı ayaqlamağa da ürəyim gəlmir. Sən azərbaycanlısan, o 
xalqın oğlusan. Elədiyim günahlara görə səndən üzr istəyirəm, 
xalqınızın böyüklüyü qarşısında baş əyirəm. Bax, istəyirsən, vur 
məni öldür. Bilmirəm hansı addımı atım ki, Tanrı mənə rəhm et-
sin, günahımdan keçsin...”

Viktorun qəhərdən səsi boğuldu. Cavid onun gözlərindən 
axan yaşı görüb tutuldu. Sonra söhbəti bu mövzudan yayındır-
maq üçün: “Bəlkə, uşaqlarla məni tanış edəsən?” – dedi. 

Viktor onu övladlarının yanına apardı. Cavid onlarla mehri-
bancasına görüşüb üzlərindən öpdü, başlarına sığal çəkdi. Uşaq-
ların ikisi uzanıqlı vəziyyətdə idi. Cavid onların kədərli üzlərinə 
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baxanda gözləri yaşardı. Ay parçası kimi yaraşıqlı uşaqlar yerdə 
zəlil idilər.

Cavid geriyə çox məyus qayıtdı. Viktorun dediyi sözlər hər 
addımda qulaqlarında cingildəyirdi. Onun uşaqları ilə görüşdü-
yü səhnə gözləri önündən getmirdi. Bu anlarda düşünürdü ki, 
əgər Viktoru öldürsə, onsuz da, şikəst olan uşaqları ata sevgi-
sindən də, ata nəvazişindən də məhrum olub yetim qalacaqlar. 
Baxmayaraq ki, Viktor atasını öldürməklə onu belə xoşbəxtlik-
dən məhrum etmişdi, amma Cavid bu addımı ata bilməyəcəkdi...

 Həmin axşam Cavid yenə də atasını yuxuda gördü. Atası ona 
astadan: “Bala, əlini qana batırma, Allah ona elədiyini eləyib. O, 
şam kimi öz içindən əriyir. Uşaqları yetim qoyma, eşidirsən, əgər 
ona toxunsan, bir daha ziyarətimə gəlmə”, – dedi. Cavid atasının 
əsəbi halda söylədiyi sözlərdən diksinib ayıldı. Bütün vücudu 
titrəyirdi. Qəfil oyandığından uzun müddət gözlərinə yuxu get-
mədi. Ürəyi sıxılır, başı ağrıyırdı. Ayağa qalxıb çay qoydu. Pür-
rəngi çay başının ağrısını azaltdı... Bir azdan işə gedəcəkdi.

Qapıdan çıxmaq istəyəndə telefonu zəng çaldı. Ekrana bax-
dı, anası idi. Qəmər xala həyəcanla: “Oğlum, necəsən, işlərin necə 
gedir? Axşam yuxuma girmişdin. Səni çox fikirli və qayğılı gör-
düm, xəstələnməmisən, bir çətinliyin yoxdur ki?”, – deyə soruş-
du. Cavid onun narahatçılığına xoş sözlərlə su çiləyərək: “Heç bir 
hadisə baş verməyib, ana. Xəstələnməmişəm, özümü lap yaxşı 
hiss edirəm. Yaxın həftələrdə işlərimiz yekunlaşır, inşallah, çox 
çəkməz, evimizə dönərəm”, – dedi. Cavid yuxusunun, narahatçı-
lığının anasına əyan olmasına məəttəl qaldı. 

 Yarım saatlıq yoldan sonra işə çatdı. Hamı kimi Tanrının cə-
zalandırdığı Viktora da əl verib görüşdü. İndi Cavid ona dünənki 
gözlə baxmırdı. Viktora qarşı təkcə baxışları deyil, fikri də dəyiş-
mişdi. Elə bil çiyinlərindən neçə illərin ağır yükü götürülmüşdü...

 2019    
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Təyyarəçi

Dəfn mərasimi bir saata yaxın çəkdi. Ətrafda sakitlik ol-
duğundan mollanın səsi qəbiristanlığın hər tərəfinə 

yayılırdı. Rəhmətə gedən yaxın qohumum Rza neçə illər əvvəl 
həyat yoldaşını və iki azyaşlı uşağını qohumlarının ümidinə qo-
yub pul qazanmaq üçün Rusiyaya getmişdi. İlk vaxtlar zəng vu-
rur, gəlib-gedəndən arada-bərədə ailəsinə pul göndərirdi. Sonra 
nə oldusa, necə oldusa, zənglərinin də arası kəsildi, pullarının 
da. Gah dedilər xəstədir, gah da dedilər ki, rus qızı ilə evlənib. 
Xülasə, onun haqqında qohumlar arasında bir müddət müxtəlif 
söz-söhbətlər dolaşdı. Əsl həqiqət isə deyilən fərziyə və yalan-
ların içində itib-batdı. Bir müddət sonra isə hamı Rzanı yaddan 
çıxardı. Daha heç kim onun adını dilinə gətirib haqqında bir şey 
danışmadı. Hərənin başı öz iş-gücünə qarışdı. 

Haqqında dolaşan söz-söhbətlər təzəcə səngimişdi ki, Rza-
nın rəhmətə getdiyi barədə xəbərlər yayıldı. Ucundan-qulağın-
dan eşidənlər onun ölümü barədə də müxtəlif versiyalar danışır-
dılar. Kimi deyirdi, öz əcəli ilə ölüb, kimi deyirdi onu ermənilər 
güllələyib, bəziləri də yalan-gerçək danışırdılar ki, guya Rzanı 
skinxetlər qətlə yetirib. Nə bilim, vallah, qohumumuzun təyyarə 
qəzasında həlak olduğunu söyləyənlər də var idi. Bir sözlə, onun 
ölümü haqqında cürbəcür şayiələr ayaq tutub yeriyirdi. Həqiqəti 
isə bilən yox idi. Nə deyib, nə danışmaqlarından asılı olmayaraq, 
ya zəlzələdən, ya da vəlvələdən, axır ki, Rza iki uşağını və arvadı-
nı başsız qoyub həmişəlik olaraq dünyadan köçmüşdü. İndi göz 
yaşları axıda-axıda onu dəfn edirdik. Bir müddət əvvəl Rusiya-
nın bu başından vurub, o biri başından çıxan Rzanın ömür kitabı 
birdəfəlik bağlanmışdı. 

Molla “Yasin”i oxuyub qurtaran kimi Rzanın böyük qardaşı 
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Zəkinin işarəsi ilə meyiti qəbrə qoyub üstünə səliqə ilə daş döşə-
dilər. Sonra dəfndə iştirak edənlər növbə ilə qəbrə torpaq atdı. 
Qısa vaxt ərzində qohumumun məzarı üstündə balaca təpəcik 
yarandı. Sonra təpəciyin ortasından nazik şırım açıb su tökdülər. 
Quru torpaq suyu bir an içində acgözlüklə canına çəkdi. Təpə-
ciyin hər iki tərəfinə qərənfillər düzüldü. Hamı üzünü və əlini 
sonsuz səmaya qaldırıb Allahdan ona rəhmət dilədi. Mollanın 
“Fatihə”sindən sonra dəfndə iştirak edənlər asta-asta bir-birinin 
ardınca qəbirdən aralandılar. 

Başdaşılarından boylanan şəkillərə baxa-baxa qəbirlərin 
arasından keçib çıxışa tərəf gedirdim. Məzarlardan birinin ya-
nında ayaq saxlamalı oldum. Başdaşından boylanan şəkil mənə 
yaman tanış gəldi. Diqqətlə baxanda burada dəfn olunanı tanı-
dım. Vaqif dayı idi. Tanıyan kimi də kədər məni bürüdü, ürəyim 
sıxıldı, qəlbim göynədi. O cür şəxsiyyətli bir insanın ölümünə 
inanmaq istəmədim. Özüm də hiss etmədən yanaqlarımı göz 
yaşları islatdı. Nəmli gözlərimi silib doğum və ölüm tarixlərinə 
baxdım. Vaqif dayı iki il əvvəl dünyasını dəyişmişdi. Yazıq kişi 
göz açdığı bu gözəl həyatda cəmi altmış iki il ömür sürmüşdü. 
Başdaşından boylanan şəkli rəhmətliyin özü qədər mənə doğma 
idi. Çünki illərcə əvvəl bəxtəvər günlərimizin birində onu mən 
çəkmişdim. 

Vaqif dayının başdaşındakı şəklinə baxdıqca onunla bağlı 
olan xatirələr əlimdən tutub məni bir anlıq ötən çağlara, keç-
miş illərdə qalmış günlərə apardı. Xəyalların qanadlarında bir-
dən-birə iyirmi beş-otuz il geri qayıtdım. Vaqif dayı ilə təsadüfən 
tanış olmuşduq. O, avtomobilçi idi. Böyük bir müəssisəyə rəh-
bərlik edirdi. Elə ilk baxışdan bacarıqlı və işgüzar adam təsiri 
bağışlayırdı. Əlinin altında xeyli marşurut avtobusları var idi. 
Vaqif dayı bu avtobuslarla şəhərin sərnişindaşıma işlərini təşkil 
edirdi. Dəfələrlə görmüşdüm ki, bu bacarıqlı insan yeri düşdük-
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cə başqalarına dəyərli məsləhətlər verib düzgün yol göstərir. 
Ağzını açan kimi hiss olunurdu ki, savadlı, təcrübəli adamdır, 
dünya işlərindən az-çox başı çıxır. Bu sahəyə gəlməsinin “tarixi” 
ilə maraqlananda gözləmədiyim cavabı aldım. Vaqif dayı dedi 
ki, həmişə təyyarəçi peşəsinin arzusu ilə yaşasa da, qismətinə 
avtomobilçi olmaq düşüb. İstəyinə çatıb təyyarəçi olmadığına 
görə çox heyifslənirdi. İş masasının üstünə də kiçik bir təyyarə 
suveniri qoymuşdu. Vaqif dayı arzusuna qovuşmasa da, deyəsən 
“təyyarə”dən uzaq düşməmişdi. İnsan belədir də, istəyinə çat-
mayanda ömrü boyu onun xiffətini çəkir, nəsə axtarır, nədənsə 
təskinlik tapmağa çalışır. 

– Kəndimizin üstündən uçan təyyarələrə baxdıqca bu peşə 
məni özünə çəkirdi, – deyə Vaqif dayı sözə başladı. – Yerlə qa-
ça-qaça özümü həmin təyyarələri idarə edən kimi təsəvvür 
edirdim. Sanki o anlarda mən də qanad taxıb uçurdum. Çox qə-
ribəydim, başqa insanlar kimi yaşaya bilmirdim. İçimdə qeyri-adi 
hisslər dolaşırdı. O hisslər məni qolları üstünə alıb göylərə qal-
dırırdı. Yer kürəsinə sığmırdım, elə bil dünya mənə dar gəlirdi. 
Göylə əlləşirdim, səmaya qalxıb buludlardan da yuxarıda uçmaq, 
sanki yerin orbitindən çıxmaq istəyirdim. Fikrim-zikrim təyyarə-
çilik peşəsinin yanında qalmışdı. Arzuma çatmaq üçün dərsləri-
mi yaxşı oxuyurdum. Sinfimizin əlaçısı idim. Kitab-dəftər əlim-
dən düşmürdü. Təəssüf ki, bu qədər əziyyət çəksəm də, mənimki 
alınmadı, elə bil işim tərs gətirirdi. Rəhmətlik atam təyyarəçi ol-
mağıma razı idi, yazıq kişi bir söz demirdi. Bu işə pəl vuran mər-
dimazar çox yaxın qohum olsa da, onu həmişə lənətləyirəm...

Söhbətimizin bu yerində təyyarə səsi eşitdik. Vaqif dayı 
sözünü yarıda kəsib ayağa qalxdı. Çölə birlikdə çıxdıq. O, əlini 
qıydığı gözlərinin üstünə qoyub təyyarənin arxasınca həsədlə 
boylandı. Hiss etdim ki, Vaqif dayı təyyarəyə içindən yana-yana 
baxır. Yəqin ki, bu dəqiqələrdə özünü təyyarəçi kimi hiss edir-
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di. Fikri, düşüncəsi göylərin ənginliyində dolaşırdı. Təyyarəyə 
baxdıqca uşaq kimi sevinir, üzü gülürdü. Bu vəziyyətdə görən-
də ona lap yazığım gəldi. Təyyarə gözdən itənə qədər arxasınca 
boylanıb otağa qayıtdıq. Bir neçə dəqiqənin içində onun ovqatı 
korlanmışdı. Heç elə bil bayaqkı adam deyildi. Danışmağa baş-
ladığı söhbətini də davam etdirməyə həvəsi qalmamışdı. Mənsə 
Vaqif dayının hansı səbəbdən təyyarəçi ola bilmədiyini öyrən-
mək istəyirdim. Bir anlıq üzünə baxdım. Onun bayaqkı gülümsər 
çöhrəsi yaz buludu kimi dolmuşdu. Sanki gözlərinə qəm dumanı 
çökmüşdü. Aradan illər keçsə də, təyyarəçi ola bilməməsinin ağ-
rı-acısı hələ də ona əzab verirdi. Hər dəfə səmanın ənginliyin-
də süzən təyyarələri görəndə dərdi təzələnirdi. Tərs kimi təy-
yarələr də onun iş yerinin üstündən tez-tez uçurdu. Belə olanda 
köhnə yarası onu göyüm-göyüm göynədirdi. Aradan illər keçsə 
də, o, uşaqlıq, gənclik arzusunu ürəyindən silə bilmirdi. Yaşı xey-
li keçsə də, qismətiylə barışmaq istəmirdi.

Həvəssiz olsa da, ondan təyyarəçi ola bilmədiyinin səbəbini 
soruşdum. Vaqif dayı stolunun üstündəki suvenirə barmaqları 
ilə sığal-tumar çəkə-çəkə dedi: 

– Bir dəfə böyük əmim Ələkbər bizə gəlmişdi. Atam mənim 
təyyarəçi olmaq istədiyimi ona da məsləhət elədi. O... Eh, nə isə... 
Qoy söhbət burada qalsın, ardını sonra görüşəndə danışaram. 
Keçmişdə olanları yadıma saldıqca ovqatım korlanır. Özümü 
narahat hiss edirəm, arzuma çata bilmədiyim o günlərə, heç xə-
yalən də olsa qayıtmaq istəmirəm...

Kefinin pozulduğunu görüb Vaqif dayıdan heç nə soruşma-
dım. Dağ boyda kişiyə nə deyəcəkdim ki? Çay içə-içə bir az da 
oradan-burdan söhbət edib xeyli dərdləşdik.

Sonralar görüşlərimiz çox olsa da, Vaqif dayıdan arzusuna 
qovuşmamasının mərdimazarı kim olduğunu öyrənə bilmədim. 
Yavaş-yavaş görüşlərimizin arası seyrəldi və sonra da hiss olun-
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madan kəsildi. Budur, indi hüzünlü bir gündə Vaqif dayı ilə bu-
rada – qəbiristanlıqda “görüşdük”. Həm yaxın qohumun ölümü, 
həm də onun kimi şəxsiyyətli bir insanın rəhmətə getməsi məni 
yaman kədərləndirdi. O vaxtlar Vaqif dayıya söz vermişdim ki, 
haqqında “Təyyarəçi olmaq istəyən avtomobilçi” adlı oçerk ya-
zacağam. Amma başına gələnlərdən danışıb “sirrini” açmadığın-
dan mən də verdiyim sözə əməl edə bilməmişdim. Əlimdə tutarlı 
faktlar olmadığından yazı yarımçıq qalmışdı...

Artıq aradan yel qanadlı illər ötüb keçmişdi. Zaman çox 
şeyləri ələkdən keçirib dəyişmişdi. Budur, Vaqif dayı indi mənə 
başdaşından boylanırdı. Bu anlarda onunla söhbət etdiyim, şək-
lini çəkdiyim günlər yadıma düşdü. Onun həzin, ürəyəyatımlı 
səsi qulağımda əks-səda verdi. Onda Vaqif dayının ovqatı yax-
şı idi. Elə ona görə də şəklini çəkməyimə etiraz eləmədi. Aparıb 
özünə verəndə şəkildən xoşu gəlmişdi. O gözəl günlərdə bu şəkli 
çəkəndə heç ağlıma da gəlməzdi ki, nə vaxtsa onu Vaqif dayının 
məzarının başdaşında görəcəyəm.

Nəmli baxışlarla onun qəbrinə boylanıram. Gülümsəyən 
gözləri üzümə zillənmiş Vaqif dayı əbədi yuxuya gedib. Şəkil o 
qədər canlıdır ki, deyirsən, bəs elə indicə dil açıb danışacaq, əv-
vəlki illərdə deyə bilmədiklərini deyəcək. Vaqif dayının stolunun 
üstündəki təyyarə suveniri də açıqca görsənirdi.

Ötüb keçənləri yaddaşımda canlandırıb geriyə vərəqlədik-
dən sonra mollanı çağırıb xahiş etdim ki, Vaqif dayının ruhuna 
“Yasin” oxusun. O da asta addımlarla gəlib yanımda dayandı. Əl-
lərini göyə qaldırıb səsinə güc verdi. Molla müqəddəs kəlamla-
rı oxuyub qurtarandan sonra birlikdə salavat zikr etdik. Birdən  
sinə daşına təyyarə şəklinin həkk olunduğu diqqətimi çəkdi. Bir 
anlıq süst qaldım, tüklərim biz-biz oldu. Bu, yəqin ki, Vaqif da-
yının öz vəsiyyəti olmuşdu. İndi məzarının yanından keçənlər 
elə zənn edirdilər ki, burada uyuyan insan sağlığında təyyarə-
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çi olub, ömrünü göylərdə, buludların arasında keçirib. Deməli, 
təyyarəçi olmaq arzusu ömrünün son gününə, son anına qədər 
onun ürəyindən çıxmayıb. Həmişə bu istəklə yaşayıb, bu arzuya 
nəfəs verib. Yəqin, məzar daşına təyyarə şəklinin həkk olunması 
da onun son istəyi olub. Bu dünyada arzusuna çata bilməsə də, o 
biri dünyaya təyyarəçi kimi gedib. Bunları düşündüyüm anlarda 
ona şükür etdim ki, nə yaxşı, heç olmasa, yazıq Vaqif dayı haqq 
dünyasında istəyinə qovuşub.

Vaqif dayının məzarını ziyarət edəndən sonra ağır addım-
larla qəbiristanlıqdan çıxdıq. Bu vaxt qulağıma təyyarə səsi 
gəldi. Başımı qaldırıb buludsuz səmanın ənginliklərində qartal 
kimi süzən təyyarəyə tərəf boylandım. Gözdən itənə qədər onun 
arxasınca baxdıqca baxdım. Düşündüm ki, yəqin, indi Vaqif dayı-
nın ruhu da təyyarələrin ətrafında dolaşır...

2019
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Təzə qonşu

Başqa millətdən olan köhnə bağ qonşumuzla çox mehri-
ban dolanırdıq. Qonşu olduğumuz illər ərzində, onun bir 

dəfə də olsun, səsini qaldırıb yüksək tonla danışdığını eşitmə-
mişdim. Aramızda heç vaxt söz-söhbət, inciklik-filan olmamışdı. 
Qonşu hamını xoş dindirər, sakit davranardı. Xeyirdə, şərdə də 
imkan daxilində əlimizdən tutardı. Buna görə də təkcə mən yox, 
elə bütün qonşular ondan razılıq edirdilər. 

Bir gün eşitdim ki, qonşum bağının bizə tərəf olan hissəsini 
satır. Yaxşı adam olduğuna görə ondan uzaqlaşmaq istəmirdim. 
Bu istək ürəyimdən keçsə də, gedib deyə bilməzdim ki, ay qonşu, 
niyə torpağını satırsan? Bu, kişinin şəxsi işi idi. Kimə satar, kimə 
verər, özü bilər. İntizarla gözləyirdik ki, görək təzə qonşularımız 
kim olacaq, necə adam çıxacaq. 

Günlərin birində onlar gəldilər. Elə də cavan deyildilər. Neçə 
illər əvvəl ailə qursalar da, övlad yolunu gözləyə-gözləyə qalmış-
dılar. İllərdən bəri uşaq hənirtisinin, körpə qığıltısının həsrətini 
çəkirdilər. Danışıqlarından hiss olunurdu ki, hələ uşağın doğul-
masından əllərini üzməyib, ümidlərini qırmayıblar. Övladları-
nın dünyaya gəlməsi üçün gecə-gündüz Tanrıya dua edirlər. İlk 
baxışdan pis adama oxşamayan qonşumuz Bakirin arvadının adı 
Zakirə idi. Arada-bərədə söz düşəndə arvad elə hey indiyə qədər 
elədiyi yaxşılıqlardan dəm vurub, özünü tərifləyib göylərə qaldı-
rırdı. Şəhərin mərkəzindən buraya pis qonşuların əlindən qaçıb 
gəldiklərini söyləyirdi. Əgər indi dedikləri sonradan yalan çıx-
masaydı, elə bil lotereyamıza yaxşı qonşu düşmüşdü. Dillərinə 
gətirdikləri sözlər onların gələcəkdə babat qonşu olacaqların-
dan xəbər verirdi. Hər ikisi də işgüzar, xeyirxah, çətinlik görən 
adam təsiri bağışlayırdı. Hələlik təzə qonşular haqqında ilkin 
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təəssüratımız belə idi. Sonralar nə olacağını isə Allah bilərdi.
Köhnə qonşumun satdığı torpaq sahəsində atasından qal-

ma taxtadan düzəldilmiş kiçik bir daxma da var idi. Dediklərinə 
görə, təzə qonşular evlərini tikənəcən burada qalacaqdılar. On-
lar daxmaya yığışandan üç-dörd gün sonra gecənin bir aləmində 
qışqır-bağır səsinə yuxudan ayıldıq. Həyətə çıxanda təzə qon-
şuların bir-biri ilə mübahisə edib, az qala, əlbəyaxa olduqlarını 
gördük. Ər arvadını, arvad da ərini dünyanın ən pis və axırın-
cı söyüşləri ilə söyürdü. Eşitdiyimiz sözlərdən utanıb səsimizi 
çıxarmadan içəri keçdik. Kişi elə möhkəm hirslənmişdi ki, de-
yirdin bəs elə bu dəqiqə dünyanı dağıdacaq, yerin altını-üstünə 
çevirəcək. Dediklərini eşitdikcə fikirləşirdim ki, axşam Bakir yüz 
faiz Zakirəni öldürəcək. Sabah şaxsey-vaxsey sədaları məhəlləni 
başına götürəcək. 

Səhər ayılıb ikisini də sağ-salamat görəndə Tanrıya şükür 
elədik. Günortaya yaxın onlar şən musiqiyə qulaq asıb deyib-gü-
lür, gözəldən gözəl ovqatda görsənirdilər. Heç elə bil axşam 
bir-birini söyən, qan tökməyə, ölüb-öldürməyə hazırlaşan bun-
lar deyildi. İki gündən sonra yenə də gecənin bir aləmi səs-küy, 
dava-dalaş səsinə yuxudan ayıldıq. Hər şey əvvəlki kimi təkrar 
olundu. Eyni sözlər, eyni söyüşlər, eyni ton, eyni qışqır-bağır tər-
zi, eyni hirs-hikkə. Hiss olunurdu ki, təzə qonşuların söyüş sarı-
dan leksionları xeyli zəngindir, korluqları yoxdur. 

Elə bil maqnitofona kaset qoyub eyni mahnıya, eyni musiqiyə 
qulaq asırdıq. Sonrakı gecələr onların səsini eşidəndə yuxumuza 
haram qatmadıq. Özümüzə əziyyət verib, isti yerimizdən qalxıb 
çölə çıxmadıq. Bildik ki, yenə də təzə qonşular dalaşırlar, dün-
yanın ən pis söyüşlərini dillərinə gətirərərək, bir-birilərini qırıb 
çatırlar. Günlər keçdikcə yavaş-yavaş dava-dalaşa alışdıq. Hələ 
bəzən çığır-bağırışın arası səngiyəndə darıxırdıq da. Qulaqları-
mız onların dava-dalaşlarının səsini eşitmək istəyirdi. 
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Təzə qonşularımız gələndən məhəlləmizin əvvəlki sakit-
liyi pozulmuşdu. Onlar gah bir-biri ilə, gah da dörd tərəfdəki 
qonşularla dalaşırdılar. Qısa müddət ərzində qonşularla müna-
sibəti korladılar. Hətta onlara torpaq satan köhnə qonşumuz-
la da gülməli bir şey üstündə ağızlaşdılar. Bizimlə də dava heç 
nədən oldu. Onların hasarının yaxınlığındakı ağaclara hər dəfə 
su verəndə qırğın düşürdü. Ər-arvad növbə ilə başını hasardan 
qaldırıb deyirdi ki, qonşu ağacların dibinə çox su buraxma. Bir-
dən su torpağın altından sızıb onlar tərəfə keçər, bağlarına ziyan 
vurar, hasarımızı uçurar. 

Günlərin birində təzə qonşular bünövrə qazıb ev tikməyə 
başladılar. Əsl həngamə, mərəkə də elə bundan sonra qopdu. 
Gah ər-arvad bir-biri ilə, gah da ustalarla dalaşırdı. Ev tikilib başa 
çatana qədər beş-altı usta dəyişdilər. Zakirənin cır səsi baş-bey-
nimizi aparır, əsəblərimizi tarıma çəkib birbaşa beynimizə işlə-
yirdi. Hərdən mənə elə gəlirdi ki, deyəsən, vərdiş etdiklərindən 
qonşular dava-dalaşsız yaşaya bilmirlər. Dalaşmaq onların ru-
huna hopmuş, qanlarına keçmişdi. 

Hiss edirdim ki, təzə qonşumuz Zakirənin başı o söz, yəni 
bir az xarabdı. Demək olar ki, ağılsızın, gicbəsərin biridir. Nor-
mal adama oxşarlığı az idi. Ondan sonra Zakirəyə baş qoşub 
dediklərini də ciddi qəbul etmədik. Sonra söhbət edəndə onun 
əri Bakirin də ağıldan xeyli kəm olduğunu gördük. Sən demə, 
elə bunlar ikisi də bir-birinə tay imiş. Görünür, atalar elə belələ-
ri üçün çox gözəl deyib ki, taylı-tayını tapmasa, günü ah-zarla 
keçər. Dava-dalaş, söz-söhbət təzə qonşularımızın gündəlik hə-
yat tərzinə çevrilmişdi. Köhnə qonşum torpağı onlara satdığına 
görə yaman peşman olmuşdu. Amma daha gec idi. Heç nəyi geri 
qaytarmaq mümkün deyildi. Artıq evin divarlarının xeyli hissəsi 
boy verib qalxmışdı. Elə köhnə qonşumuz da aldığı pulların yarı-
dan çoxunu xərcləmişdi. 
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Qonşular səs-küy qaldırıb dava sala-sala, bir-birini qıra-qı-
ra gözəl günlərin birində evi tikib qurtardılar. Əvvəlki günlərə 
baxanda dava bir az azalsa da, tam sakitlik olmadı. Yenə də 
səs-küylü gecə davaları səngimirdi. Demək olar ki, ev hazır idi. 
Amma nədənsə onlar hələ də daxmada qalır, evə köçmək istə-
mirdilər. İçində yaşamasalar da, tikdikləri evin üst-başına çöl-
dən sığal, tumar çəkib qoruyurdular. Dəstə-dəstə uçub gələn 
göyərçinlər damın üstünə qonmağa hazırlaşan kimi Zakirə səsi-
ni başına atıb kişhakişlə onları qovurdu. Quşların ayağının dama 
dəyməyinə imkan vermirdi. Göyərçinlər damı batıranda da bir 
vedrə su götürər, çıxıb yuyardı. Hərdən biz həyətdə ya manqal, 
ya da tonqal yandıranda ər-arvad «həyəcan» siqnalı ilə ayağa 
qaldırılmış hərbçilər kimi evi dövrəyə alırdılar. Zakirə bu sözləri 
tez-tez təkrar edirdi:

– Bakir, tez ol, evin sağ tərəfinə keç, gör divar yanmır ki? 
Əgər orada yanğın yoxdursa, onda sol tərəfi nəzarətə götür. Arxa 
tərəfə də baxmağı unutma, qəbul!

Bakir isə ləngimədən ona belə cavab verirdi: 
– Zakirə, burada hər şey nəzarət altındadır, heç bir hadisə 

baş verməyib. Sən tərəfdə vəziyyət necədir, təcili məlumat ver, 
qəbul!

Zakirə də tələm-tələsik ona yanğının baş vermədiyini bildi-
rirdi.

Beləcə, manqalın, tonqalın tüstüsü kəsilənə qədər ər-arvad 
evin ətrafında dövrə vurub divarları yanğından qoruyurdular. 
Onları əziyyətdən qurtarmaq üçün sonralar manqalı bağın o biri 
başına qoyduq ki, nə tüstüsü, nə də istisi onlara gedib çatmasın. 
Dəfələrlə ağacın dibini belləyəndə addım səslərindən hiss edir-
dim ki, Zakirə asta-asta evin ətrafına firlanıb müşahidə aparır. 
Göyərçin və sərçələrin dama qonmasına imkan vermir. Təzə 
qonşular evlərini həm havadan, həm yanlardan, həm də altdan – 



h 2 2 1 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

torpaqdan qoruyurdular. Arx açıb ağaca su verən kimi biz tərəfi 
nəzarətdə saxlayan Zakirə ayıq-sayıq keşikçi kimi hasardan tez-
tez başını qaldırıb deyirdi ki, qonşu, suyu tez bağla, birdən sızıb 
altdan zirzəmiyə dolar, yavaş-yavaş evimizin altını oyub uçurar. 
Mən də onun sözünə qulaq asırdım. Qorxurdum ki, həyasızlıq 
edib söyüş-zad söyər, qışqır-bağır salıb zəhləmi tökər.

Təzə qonşular evi tikib başa çatdırsalar da, otaqlardakı bü-
tün xırım-xırda işləri görüb qurtarsalar da, daxmadan çıxıb rahat 
otaqlara köçmək istəmirdilər. Sanki bu evi yaşamaq üçün yox, 
yalnız qorumaq və bir də kənardan baxmaq üçün tikmişdilər. 
Son vaxtlar aralarındakı dava-dalaş, gərginlik bir az da artmışdı. 
İndi mübahisə və qırğınlar daha çox evə köçüb yaşamağın, yox-
sa yenə də kənardan baxmağın üstündə gedirdi. Bakir köçməyin 
tərəfdarı olsa da, Zakirə razılaşmayaraq: “Bir neçə il gözləmək 
lazımdır ki, döşəməyə və divarlara vurduğumuz boyaların iyi-
qoxu tamam çəkilsin. Birdən köçərik iydən, qoxudan gecənin bir 
aləmində boğulub ölərik”, – deyirdi. Beləcə, demək olar ki, hər 
axşam kiçik daxmadan böyük dava-dalaş səsləri eşdilirdi. Ər-ar-
vad heç cür orta məxrəcə yaxınlaşa bilmirdilər. Evə köçüb-köç-
məmək olum və ölüm səviyyəsinə qədər qalxırdı. Amma qızğın 
mübahisə və müzakirələr nəticəsiz başa çatırdı. Sonda heç bir 
nəticə hasil olmadığından danışıqlar təxirə salınırdı. Günortalar 
isə həmişəki kimi onların həyətindən ətrafa şən və şaqraq mu-
siqi sədaları yayılırdı. 

Bir gün yuxudan ağlaşma səsinə ayıldıq. Fikirləşdik ki, yəqin, 
əsəblərini cilovlaya bilməyən ər axır ki arvadını öldürüb. Yazığın 
canı ondan qurtarıb. Sonra öyrəndik ki, hər şey tərsinədir. Za-
kirənin dava-dalaşına dözməyən Bakir dünyasını dəyişib. Canını 
özü kimi səfeh arvadından birdəfəlik qurtarıb. Zakirə bir qiyyə 
çəkib ağlayırdı ki, gəl görəsən. Ərinin ünvanına elə gözəl fikir-
lər, elə dəyərli sözlər deyirdi ki, tanımayan olsaydı, düşünərdi 



h 2 2 2 h

Elimizə qayıdırıq ... 

ki, yəqin, Bakir cəngavər, cəsur bir adam olmuş, böyük igidliklər 
göstərmiş, tarix yazmışdı. 

Məhəllədə balaca bir yas çadırı qurduq. Qonum-qonşularla 
yığışıb böyük əziyyətlə tikdiyi evdən nigaran getmiş Bakiri son 
mənzilə yola saldıq. 

Günlər, həftələr hiss olunmadan ötüb keçdi. Bakirin qırxı da, 
ili də çıxdı. Hələ də Zakirə köhnə daxmada qalırdı. Gün ərzin-
də işi-gücü evin həndəvərinə fırlanıb onu göyərçinlərdən, sər-
çələrdən qorumaq idi. Axı quşlardan evə nə ziyan gələ bilərdi ki? 
Bunu fikirləşmək arvadın ağlına da gəlmirdi. Həyatda nə üçün 
yaşadığını bilməsə də, evinin keşiyində çox sərvaxt dayanırdı. 
Onun sayıqlığı sayəsində bir quş da ürək eliyib damı batıra bil-
mirdi. Daş ata-ata bir neçə göyərçinin, bir neçə də sərçənin qa-
nadını vurub qırmışdı.

Uzun müddət tək qalan Zakirə son vaxtlar öz-özüylə danış-
mağa başlamışdı. Hərdən qışqırıb ərini çağırırdı. Hiss olunurdu 
ki, yavaş-yavaş olub-qalan ağlını da itirir. 

Zakirənin səs-küyündən təngə gəlmişik. Budur, yenə də 
onun səsi gəlir. Kimisə asıb-kəsir, pis-pis söyüşlər söyüb ürəyini 
boşaldır. Qonşuların və göyərçinlərin qarasınca deyinə-deyinə 
hərdən Bakirin ruhunu da köməyə çağırırdı. Son günlər hiss 
olunurdu ki, Zakirə getdikcə əldən-dildən düşür. Bu minvalla 
deyəsən, evinə köçməmiş Bakirin arxasınca gedəcəkdi… 

2019  
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Tütəkçalan kişinin nağılı
   

Neçə illər əvvəl şəhərin küçələrindən yığışdırılmış trol-
leybusa minməkdən yaman xoşum gəlirdi. Bilirsiniz-

mi niyə? Çünki o həm bir az ucuz, həm də kənd uşağı üçün əsl 
əyləncə idi. Rayonda avtobusa çox minmişdim. Trolleybusu isə 
şəhərə ayaq basandan sonra görmüşdüm. Xarici görünüşü bir az 
kobud, əyri-üyrü olsa da, həm rahat, həm də səs-küysüz marşu-
rut idi. Bircə şeyi pis idi ki, sürətlə getdiyi yerdə hərdən üstün-
dəki «buynuzlar»ı yuxarıdan keçən, enerji götürdüyü naqildən 
çıxırdı. Qollar cərəyandan ayrılan kimi trolleybus asta-asta fısıl-
tı-tısıltı salaraq bir az irəli gedib dayanırdı. Belə olanda sürücü 
əsəbi halda sükan arxasından qalxar, çirkli əlcəklərini geyinərək 
«buynuzların» ipindən tutub aşağı dartaraq, deyinə-deyinə 
yumruğu ilə qatlanmış “dirsəyi” vurub yerinə oturdardı. Sonra 
ustalıqla onun ucundakı dərin olmayan haçanın çalasını yenidən 
naqilə keçirib yoluna davam edərdi. Beləcə, asta-asta, hərdənbir 
də dayana-dayana, fısıltı salan tralleybus sərnişinləri vaxtında 
və təhlükəsiz şəraitdə mənzil başına çatdırardı. 

Sözün düzünü deyim ki, trolleybusa daha çox tütəkçalan 
kişiyə görə minirdim. Birinci dəfə bu ağsaçlı qocanın salonda 
tütək çaldığını görəndə çaşıb qalmışdım. Bu hadisə mənə yaman 
qəribə gəlmişdi. Onunla ilk «görüşümüz» indiki kimi yadımda-
dır. Marşrutun arxa qapısından minib üzü sürtülüb tiftiklənmiş 
qəhvəyi rəngli oturacaqda əyləşdim. Trolleybus asta-asta yerin-
dən tərpəndi. Yol gedə-gedə şəhərin təzəcə gördüyüm yaraşıqlı 
küçələrini seyr etməyə başladım. Bir az keçmiş salondan tütək 
səsi eşitdim. Fikirləşdim ki, yəqin radio dalğalarında kənd həyatı 
ilə bağlı veriliş-zad gedir. Ona görə də efirə belə həzin musiqi 
verirlər. Sonra gördüm ki, yox ee, elə eyni mahnı təkrar-təkrar 
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ifa olunur. Necə deyərlər, “çevir tatı, vur tatı”. Bu nə isə radio 
məsələsi deyil, çünki peşəkar çalğıya da oxşamır. Deyəsən, tütək 
səsi salonun qabaq tərəfindən gəlirdi. Yerimdən qalxıb bir az irəli 
boylananda gördüm ki, lap öndəki oturacaqda rahatcana əyləşən 
yaşlı bir kişi tütəyi dodaqlarının arasına qoyub arxayın-arxayın 
püləyir. Arıq və uzun olmayan barmaqlarını da tez-tez onun de-
şikləri üstündə gəzdirərək kökləndiyi havanı yatımınca nizam-
lamağa çalışır. Ağsaqqal yerində elə rahat oturmuşdu ki, sanki 
möhtəşəm bir sarayda solo konsert verirdi. Tütəyin həzin səsi 
trolleybusun pəncərəsindən şəhərin küçələrinə yayılıb asta-asta 
daşlara, divarlara hopurdu. Qoca tütəkçalan havaların döndər-
mə və zil yerlərində bəzən ləngiyirdi. Nəfəsi mahnını axıra qədər 
ifa etməyə çatmadığından çətinlik çəkirdi. Barmaq gəzişmələ-
rini düzgün nizamlaya bilmədiyindən, arada xırda səhvlər də 
buraxırdı. Deyəsən, bu kişi tütək çalmağı ahıl yaşında təzə-təzə 
öyrənirdi. Xırda səhvlərini nəzərə almasaq, ifa etdiyi mahnılar 
ürəyəyatımlı idi. 

İlk dəfə görəndə fikirləşdim ki, yəqin, bu adam dəli-zaddı, 
qoca vaxtında olub-qalan ağlını da itirib küçələrə düşərək tütək 
çalır. Öz-özümə sual verirdim: “Görəsən, nə xəbərdi? Kişi yaşının 
bu çağında nə üçün trolleybusda tütək çalır? Məgər başına yermi 
qəhətdi? Niyə təbiətin qoynuna – dağlara, meşələrə üz tutmur? 
Nə olub, toy-zaddır bəyəm, bəlkə gəlin gətirirlər?” Ağsaqqal isə 
mənim özümün-özümə ünvanladığım suallardan xəbərsiz-ətər-
siz gözlərini yumub iç dünyasına qapılaraq dodaqlarının arasına 
sıxdığı tütəyinə bir güc vermişdi ki, gəl görəsən. Sanki ətrafında 
kimsə yox idi. Əvvəlcə elə bildim kordur. Sonra gördüm ki, yox, 
yanılıram, o arada-bərədə gözlərini açıb ətrafına baxır. İlk dəfə 
gördüyümdən bütün fikrimi-zikrimi ona cəmləmişdim. Gözləyir-
dim ki, görüm bu işin sonu nə ilə qurtaracaq. Axı bu nə məsələdir, 
nə işdir? Bu qoca nədən belə edir, niyə iş-gücünü atıb trolleybus-
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da tütək çalır? Bəlkə, sərnişinlərə mədəni xidmət göstərir, mini 
konsert verir? Sonra baxıb gördüm ki, salondakılardan kimsə 
onun hansı mahnını ifa etdiyinə əhəmiyyət vermədən bir-biri ilə 
şirin-şirin söhbət edir. Heç, deyəsən, məndən başqa ona maraq 
göstərib baş qoşmurdu. 

Diqqətlə fikir verəndə sərnişinlərin onun dizlərinin üstünə 
qoyduğu tütəyi kimi köhnə olan papağının içinə qəpik-quruş at-
dıqlarını da gördüm. Pulların cingiltisi sanki tütəyin səsinə qə-
ribə bir ahəng qatırdı. Sən demə, tütək çalan ağsaqqal dilənçilik 
edirmiş. Qocanın bu hərəkətinə öz-özlüyümdə bir az əsəbiləş-
dim. Fikirləşdim ki, dilənirsə qoy gedib başqa yerdə dilənsin, 
tütək çalmağın bu işə nə dəxli var? Bu qədim el alətini niyə bu 
işə qatır, özünün dilənçiliyinə şərik edib gözdən salır? Niyə tütə-
yi başı qarlı dağlardan, buz bulaqlardan, sərin meşələrdən, göz 
işlədikcə uzanıb gedən yovşan qoxulu çöllərdən, gül-çiçəklərin 
bir az da yaraşıq verdiyi dərə-təpələrdən, geniş ormanlardan 
ayırıb bu tozlu-torpaqlı şəhərə – trolleybusların isti salonlarına 
gətirib? Nə üçün təmiz, pak olan tütəyi dilənçiliyə, yolçuluğa öy-
rədir?

Sonralar tütəkçalan qocayla trolleybusda “görüşlərimiz” 
çox oldu. Ağsaqqal öndəki oturacqda özünə rahatca yer edərək 
asta-asta tütəyinə dəm verib papağına pəpik-quruş yığırdı. Di-
zinin üstündəki papağın içinə sərnişinlər pul atdıqca onun üzü 
gülürdü. O qədər öyrəşmişdim ki, onu trolleybusda görüb çalğı-
sını eşitməyəndə elə bil nəsə çatışmırdı. Belə olanda vaxt da ma-
raqsız və darıxdırıcı keçirdi. Sanki marşurut da nizamını itirib 
yollarda ləngiyir, mənzil başına vaxtında çatmırdı. Salona ayaq 
qoyan kimi özümdən asılı olmadan gözlərim ilk olaraq onu ax-
tarırdı. 

Bəzən də ağsaqqalı indiki Fəvvarələr bağında, metronun o 
vaxtkı «Bakı Soveti» adlandırılan stansiyasının qarşısında gö-
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rürdüm. O ağac kölgəsində oturub tütəyinə güc verib bala-bala 
gözəl mahnıları uc-uca düyürdü. Barmaqlarını xırda deşiklər üs-
tündə kökləndiyi havanın ritminə uyğun olaraq bəzən asta-asta, 
bəzən isə tez-tez gəzdirirdi. Həzin melodiya dalğa-dalğa ətrafa 
yayılıb bir anda gur səslərin içində itib-batırdı. Yoldan ötənlər 
onun ifa etdiyi mahnıları dinlədikcə qarşısına qoyduğu papağın 
içinə xırda pullar atırdılar. O da əziyyətə qatlaşıb ovurdlarını şi-
şirdərək mahnıların arasını kəsmirdi. Bəzən onun çalğısının səsi 
gündüzlər deyil, axşamlar da trolleybuslardan eşidilirdi. Qoca 
gecə saat on birə, on ikiyə kimi yatmayıb şəhəri dolaşırdı. 

Zaman keçdikcə, nədənsə, tütəkçalan ağsaqqala marağım 
yavaş-yavaş azalırdı. Son vaxtlar rastlaşanda mən də başqaları 
kimi onun nə ifa etdiyi ilə o qədər də maraqlanmırdım. Hərdən 
mən də onun papağına xırda-xuruş pullar atırdım. O isə heç kəsə 
məhəl qoymadan öz işini görürdü. Səhərdən axşamadək trolley-
busda əyləşib dodaqlarının arasına sıxdığı tütəyinin həzin səsi ilə 
sərnişinlərə zövq verməyə çalışırdı. Deyəsən, istifadə etdiyi çal-
ğı aləti də köhnəlib özü kimi kökdən düşmüşdü. Tütəyin bir-iki 
deşiyinin yan-yörəsi sürtülüb genişlənmişdi. Buna görə də çaldığı 
bəstələrin bəzi hissələri orjinalları ilə düz gəlmirdi.

...İllər karvan kimi dayanmadan sıralanıb gedirdi. Hərbi xid-
mətdən qayıtdıqdan sonra tütəkçalan qocanı nə trolleybusda, 
nə parkda, nə də metro stansiyalarının qarşısında gördüm. O, ya 
rəhmətə getmiş, ya da özünə babat bir iş tapıb dilənçiliyin daşını 
atmışdı. Nədənsə özümdən asılı olmadan trolleybusa minəndə 
gözüm tütəkçalan ağsaqqalı axtarırdı. Elə bil qulaqlarım da onun 
ifa etdiyi mahnılar üçün darıxmışdı. Nə qədər axtarsam da, qoca 
isə heç yerdə gözümə dəymirdi. 

Bir müddətdən sonra şəhərin küçələrindən trolleybuslar 
da yığışdırıldı. Nə bilmək olardı, bəlkə də, ağsaqqal əvvəlcədən 
bunu hiss edib özünə başqa bir iş tapmışdı. Çox keçmədi ki, onun 
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bir vaxtlar qarşısında oturub tütək çaldığı metro stansiyasının 
da, parkın da, həm adını, həm də formasını dəyişdilər. Park da, 
metro stansiyası da əsaslı təmirdən sonra gözəl bir libasa bürün-
müşdü. Bir sözlə, şəhərdə ağsaqqalı yada salan nişanələrdən heç 
bir iz qalmamışdı. Elə bil illərcə əvvəl küçələrdə nə trolleybuslar, 
nə də onun salonunda tütəkçalan ağsaqqal olmuşdu. Nədənsə, 
hərdən mənə elə gəlirdi ki, hamının gözü şəhərdə onu axtarır. 
Günlər keçdikcə zaman hiss olunmadan hər şeyi yaddaşlardan 
silməyə, xatirələrin üstünü örtməyə çalışırdı…

Yavaş-yavaş zaman tütəkçalan ağsaqqalı unutdurub yad-
daşlardan silirdi. Onu tanıyan adamların da sıraları getdikcə 
seyrəlirdi. Günlərin birində sanki möcüzə baş verdi. Fəvvarələr 
bağından keçəndə qulağıma tütək səsi gəldi. Bir anlıq donub ye-
rimdə qaldım. Sanki ayağımdan daş asılmışdı. Səs mənə çox ta-
nış və doğma gəlirdi. Bu, illərcə əvvəl yaddaşıma hopub qalmış, 
neçə vaxtdan bəri xiffətini çəkdiyim ağsaqqalın gözəl mahnılar 
ifa etdiyi tütəyin səsi idi. Eşitdiyim çalğı qanadlarına alıb bir göz 
qırpımında məni ötən illərə apardı. Bir anlıq özümü tralleybus-
da hiss etdim. Gör aradan neçə illər keçmişdi?! Düşündüm ki, 
bəlkə tütəkçalan elə həmin qocadır. Yenə də doğma şəhərinin 
küçələrinə dönüb. İş yeri bağlandığından, çörək qazanmaq üçün 
yenə də köhnəlmiş alətinə üz tutub, əvvəlki ”peşəsinə” qayıdıb. 

Asta-asta səs gələn tərəfə getdim. Gördüklərimə inanma-
dım. Tütək çalan elə həmin ağsaqqal idi. Onu tanıyan kimi sevin-
dim, ürəyim atlandı. Hələ ürəyimdən keçdi ki, gedib əl verib gö-
rüşüm də. Kefini soruşum, bağrıma basıb el havalarını ifa edən 
əllərindən öpüm. 

Taxta oturacaqda bardaş qurmuş qoca həmişəki kimi tütə-
yi dodaqlarının arasına möhkəmcə sıxıb ovurdlarını şişirdib 
asta-asta püləyirdi. Köhnə papağını da təzə parkın təzə otura-
cağının üstünə qoymuşdu. Tütəkdən ətrafa dalğa-dalğa, əv-
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vəllər olduğu kimi, yenə də həzin və kövrək musiqi süzülürdü. 
İşlərim nə qədər çox olsa da, ayaq saxlayıb beş-on dəqiqə ona 
qulaq asdım. Gözlərim önündə qocanın trolleybusda tütək çal-
dığı günlər canlandı. Elə bil bir anlıq keçmişə döndüm, yaşanmış 
günləri geri vərəqlədim. Ağsaqqal xeyli yaşlaşmışdı. Çünki hiss 
olunurdu ki, hərdən əlləri əsir, barmaqları sözünə baxmır. Qoca 
tütəyi əlində möhkəm tutmağa çalışır, arıq, nazik barmaqlarını 
da çaldığı alətin xırda deşikləri üzərində hərdən tez-tez, hərdən 
də asta-asta gəzdirirdi. Tütəkçalan qocalıb əldən düşsə də, avazı 
dəyişməmişdi. İfa etdikləri də elə köhnə mahnılar idi. Deyəsən, 
təzə yaranan dingiş-mingiş mahnılar ürəyinə yatmırdı. 

Onun ifa etdiyi musiqilərə bir az da qulaq asandan sonra 
yolumdan qalmadım. Ancaq elə bil tütək səsi arxamca düşüb 
məni izləyirdi. Sanki şəhərimiz də çoxdan bəri eşitmədiyi bu 
həzin və məlahətli səs üçün darıxmışdı. Ağacdan-ağaca atılan 
quşlar da tütəkçalan qocanın çalğısına səs verir, cəh-cəh vurub 
onun mahnılarına rəng qatırdı. Mənim kimi daşların, divarların 
üzü gülürdü. Tütəkçalan kişi sanki çalğısı ilə neçə illərdən sonra 
şəhəri, onun küçələrini, daşlarını, divarlarını yenidən salamla-
yırdı. Deməli, hələ bundan sonra bu səsi çox eşidəcək, çox din-
ləyəcəyik. Çünki qoca maşallah gözümə yaxşı dəyirdi, hələ canı 
suluydu. 

Xəyalların qanadında ötən illərə qayıdıb sanki yenə də trol-
leybusun arxa oturacağında yanımı yerə qoyub tütəkçalan ağ-
saqqala qulaq asırdım. Damarlarımda dolaşıb ürəyimə axan bu 
səs yəqin ki, heç vaxt kəsilməyəcəkdi. Tütək səsi şəhərimizin 
küçələrini hələ çox dolaşacaqdı. Nə bilmək olar, bəlkə elə gün-
lərin birində trolleybuslar da tütək səsini eşidib şəhərimizə qa-
yıdacaq. Biz də böyük həvəslə onun gözəl, səliqəli salonlarına 
minib keçmiş günlərə, arxada qalmış illərə səyahət edəcəyik… 

 2020
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Xeyirxahlar

Uşaqlıqdan həkimə getməklə aram olmadığından, son 
günlər ürəyimdə baş qaldıran sancılara o qədər də fikir 

vermirdim. Sancının tez bir zamanda keçəcəyini ümid edirdim. 
Günlər ötüb keçsə də, ümidim özünü doğrultmadı, ağrım bir az 
da artdı. Artan ağrılara dözməyib yolumu evimizin yaxınlığın-
dakı aptekdən saldım ki, sakitləşdirici bir dərman alıb atım. Bu-
rada işləyənləri xeyli müddət idi tanıyırdım. Biri cavan oğlan, o 
biri isə orta yaşlı kişi idi. Çox qəribəydi ki, həmişə də bir-birilə-
rini “mənim xeyirxahım” – deyib çağırırdılar. Onlardan heç baş 
aça bilmirdim. Düşünürdüm ki, axı ikisi də bir-birilərinin necə 
xeyirxahı ola bilərlər? Hər dəfə onlardan bu sözü eşidəndə bey-
nimdə dolaşan suala cavab axtarırdım. Özlərindən soruşmağa 
da bir az utanırdım. Fikirləşirdim ki, onların daxili işlərinə qarş-
mağım bəlkə heç xoşlarına gəlməz. Sakitləşdirici dərman almağa 
getdiyim gün utancaqlıq pərdəsini bir az kənara çəkib məni ma-
raqlandıran bu sualı onlara verdim. Əvvəlcə heç biri danışmaq 
istəmədi. Aralığa bir-iki dəqiqəlik sükut çökdü. Sonra yaşlı kişi 
ürəyəyatan səsi ilə sükutun buzunu sındırıb asta-asta dilləndi:

– Qardaş, bu bir az vaxt aparan söhbətdi. İndi işimiz çoxdur, 
əgər axşama yaxın gələ bilsən, hər şeyi arxayınca sənə danışa-
ram. 

Eşitdiyim bu cavabdan sonra bir söz deməyib mənə rahatlıq 
verməyən sancılardan onlara danışdım. Cavan oğlan mənə bir 
dərman məsləhət görüb dedi ki, bunu qəbul edin. Bu, sizə həm 
tez, həm də yaxşı təsir göstərəcək. Dərman alan kimi orada lən-
giməyib evə döndüm. Tabletkalardan birini dərhal qəbul etdim. 
Qaranlıq düşər-düşməz maraqlı söhbətə qulaq asmaq ümidi ilə 
aptekə getdim. İçəridə seyrəklik idi. Yavaş-yavaş əl-ayaq çəki-
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lirdi. Öyrəndim ki, yaşlı kişinin adı İsmayıl, cavan oğlanınkı isə 
Süleymandır. Söhbətə elə ilk baxışdan müdrik insana oxşayan 
İsmayıl kişi cığır saldı: 

– Çoxdan olmuş bu əhvalatın üstündən yel qanadlı illər ötsə 
də, maraqlandığınız üçün onu sizə danışaram. Bir dəfə banko-
matdan maaşımı çıxaranda gördüm ki, yaşlı bir qadın uşaqla 
orada dayanıb. O tez-tez kartını aparatın “gözünə” taxsa da pul 
çıxara bilmirdi. Narahat oldum ki, yəqin sistem təzə yarandı-
ğından qadının başı çıxmır, kodu düzgün yığmır. Özüm maaşımı 
çıxarandan sonra o yenə də kartını yoxladı. Bu dəfə də pul ol-
madı. Yanında dayanan on iki-on üç yaşlı uşaq qadının böyrünə 
qısılıb ona sakitcə nə isə pıçıldayırdı. Bir az aralanıb on-on beş 
dəqiqə kənarda dayanıb onlara göz qoydum. Bankomatda kartı-
nı təzədən yoxlayan qadın yenə də geriyə pulsuz döndü. Nə isə 
bir köməklik göstərmək məqsədilə onlara yaxınlaşdım. 

Demə, işlər mən fikirləşdiyim kimi deyilmiş. Qadın kartın 
kodunu düz yığırmış. Sadəcə olaraq, hesabında pul yox imiş. O 
utana-utana: “Bu gün təqaüd verməliydilər, amma nədənsə hələ 
də pul karta köçməyib. Bu gün də böyük nəvəm Süleymanın ad 
günüdür. Ona velosiped alacağıma söz vermişəm. Uşağın yanın-
da yalançı olmaq istəmirəm. Yetimdir, atası Qarabağ döyüşlə-
rində şəhid olub. Tay-tuşlarının hamısının velosipedi var. Sü-
leyman da onlara həsədlə baxır. Bunu görəndə ürəyim ağrıyır, 
qəlbim göynəyir. Pulu bu gün köçürsəydilər uşağı sevindirər-
dim“, – dedi. Qadından bu sözləri eşidəndə kövrəldim, özümdən 
asılı olmadan gözlərimdə gilənən yaş yanaqlarımı islatdı. Bir an 
içində yaşanmış illərin içində özünə yer tapmış keçmiş günlə-
rim yadıma düşdü. Uşaq vaxtı çox arzulasam da, mənim də heç 
vaxt velisopedim olmamışdı. Kolxozçu işləyən atamın heç cürə 
buna imkanı çatmırdı. Hər ay söz versə də maaşı az olduğundan 
ala bilmirdi. Həyatımın bu kədərli günlərini xatırlayandan son-
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ra qadının yanındakı uşağın indi hansı hisslər keçirdiyini yaxşı 
bilrdim. Çünki o hisslər mənə çox tanış idi. Axı bunları mən də nə 
vaxtsa yaşamışdım. Öz başıma gələnləri yadıma salan kimi maa-
şımdan yüz manat ayırıb qadına uzadaraq dedim:

– Ay bacı, bu pulu götürün, nəvənizə velosiped alıb onu se-
vindirin. Görürəm kartınızda pul olmadığından görə uşağın da 
kefi pozulub. Qoy Süleyman velosipedsiz qalıb dostlarından se-
çilməsin. 

Qadın yüzlüyü almaq istəməyib dedi:
– Qardaş, bəs borcunuzu qaytarmaq üçün mən sizi sonra 

haradan tapacam?
“Pulu qaytarmaq üçün vermirəm, onu qardaş payı kimi 

qəbul edin. Uşağın atası torpaqlarımızı qoruyarkən şəhid olub. 
Əgər o ölməyib Qarabağ müharibəsindən sağ dönsəydi, yəqin 
pul qazanıb övladına həm velosiped, həm də başqa şeylər alar-
dı. Neyləmək olar, hərəmizin bir alın yazımız var. Qoy nəvəniz 
özünü atasız hiss eləməsin. Tay-tuşları kimi qayğısız böyüsün”, 
– dedim. 

Bu sözlərdən sonra qadın utana-utana pulu məndən aldı. 
Sağollaşıb ayrılanda əmi kimi uşağın üzündən öpüb ad gününü 
təbrik elədim. 

Sizə danışdığım bu hadisənin üstündən illər öz köçünü sü-
rüb keçmişdi. Demək olar ki, mən onu unutmuşdum. Həyatda 
belə işlər o qədər baş verir ki, onların hamısını yadda saxlamaq 
olmur. Günlərin birində əlimdə resept aptekə gəlmişdim. Bax bu 
oğlan dərmanlarımı verəndən sonra diqqətlə məni süzüb dedi ki, 
əmi, siz üzdən mənə yaman tanış gəlirsiniz. Sonra illərcə əvvəl 
baş vermiş bu hadisəni danışdı. Sözünü bitirib baxışlarını mənə 
zilləyib soruşdu ki, siz həmin adamsınız, yoxsa yox? Süleyman 
danışdıqca mən illərin o üzündə qalmış hadisəni yadıma salıb 
həmin günü xatırladım. Hiss etdim ki, oğlan yaman həyəcanlıdır. 
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Onu çox intizarda saxlamayıb: “Bəli, həmin adamam”, – dedim. 
Süleyman bu sözə bənd imiş kimi məni qucaqlayıb bağrına basdı. 
Sonra bir az ordan-burdan danışıb dərdləşdik. O mənim harada 
işlədiyimlə maraqlananda bekar olduğumu söylədim. Əvvəllər 
işlədiyim idarə bağlandığından neçə vaxt idi ki, işsiz qalmışdım. 
Süleyman həmin gündən məni aptekdə özünə köməkçi götürdü. 
Ona görə də, ona “mənim xeyirxahım” – deyirəm. İndiki çətin 
günlərdə o böyük yaxşılıq edərək mənə iş verdi, buna görə hə-
mişə ona borcluyam. 

– İsmayıl dayı nənəmə pul verəndə çox sevindim, – deyə Sü-
leyman ötən illəri bir an içində  geri vərəqləyərək söhbətimizə 
qoşuldu. – Onda elə bil bütün dünyanı mənə bağışladılar. Bu in-
sanın xeyirxahlığı nənə-bala ikimizin də ürəyini açmışdı. Banko-
matın qabağından birbaş mağazaya gedib əvvəlcə velosiped al-
dıq. Yerdə qalan pul isə ad günümü keçirməyə bəs elədi. Ondan 
sonra həyətdəki uşaqlara həsədlə baxmırdım. Çünki artıq mənim 
də velosipedim var idi. Sevinə-sevinə, səliqə ilə sükanına quraş-
dırılmış siqnalını zəngildədə-zəngildədə onu həvəslə sürürdüm. 
Çox doğru deyiblər ki, uşağın yadından heç nə çıxmır. Bizə ve-
losiped pulu verən adamın şəklini sanki gözlərimə çəkmişdim. 
Həmişə, hər yerdə onu axtarırdım ki, görüb minnətdarlıq edim. 
Hansı yolla olursa olsun bizə elədiyi xeyirxahlığın əvəzini çıxım. 
Tərslikdən o da heç yerdə qarşıma çıxmırdı. Orta təhsilimi başa 
vurub Tibb Universitetinə daxil oldum. Universiteti bitirəndən 
sonra burada işə düzəldim. İsmayıl dayı danışdığı kimi günlərin 
birində tale bizi görüşdürdü, o öz ayağı ilə aptekə gəlib çıxdı. İl-
lərdən bəri axtardığım bu xeyirxah insanı tapdım. Bizə yaxşılıq 
etdiyinə görə gec də olsa ona minnətdarlıq etdim. İşsiz olduğu-
nu eşidəndə yanıma götürdüm. Bir vaxtlar İsmayıl dayının bizə 
etdiyi yaxşılığın əvəzini çıxandan sonra ürəyim rahatlıq tapdı. 
Düşünürəm ki, gərək insan özü xeyirxahlıq etsin ki, qarşısına da 
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əməlinə görə yaxşılıqlar çıxsın. Ömrüm boyu İsmayıl dayını xe-
yirxahım biləcəm və onu bu adla çağıracam.

Eşitdiyim maraqlı və xoş söhbətdən ürəyim açıldı. Onlara 
həm hörmətim artdı, həm də həsəd apardım. O gündən bu in-
sanlarla dost olub daha da doğmalaşıb mehribanlaşdım. Həm 
Süleymanın, həm də İsmayıl dayının çox gözəl xasiyyəti var idi. 
Kaş ki yer üzündəki bütün insanlar onlar kimi bir-birilərinə qar-
şı xeyirxah və mehriban olaydılar. Yəqin ki, dünyamız onda daha 
da gözəlləşərdi.

...Süleymanın verdiyi dərman mənə tez təsir göstərdi. Az 
vaxt ərzində ürəyimin sancıları kəsdi, özümü əvvəlki kimi sağ-
lam hiss etdim. Deməli, Süleyman müalicəm üçün dərmanı düz-
gün seçmişdi. İndi də boş vaxtlarımda hərdən yolumu aptekdən 
salıram. Dərman almağa yox ha, elə belə, sadəcə bu xeyirxah 
insanlarla – İsmayıl dayı ilə, Süleymanla görüşüb söhbət etmək 
üçün. Onlar illərdir ki, bir-birilərinə “mənim xeyirxahım” – deyib 
mehribancasına baş-başa verib işləyib yaşayırlar. 

Fikir verdikcə görürdüm ki, onlar təkcə bir-biriləri ilə deyil, 
aptekə gələnlərlə də xoş danışır, diqqət göstərib dəyərli məs-
ləhətlər verirlər. İkisinin də üzündən nur yağırdı. Hər dəfə onları 
görəndə fikirləşirəm ki, bir-birilərini yaxşıca tapıblar. Yəqin ki, 
bu insanlar ömürlərinin sonunadək belə mehriban və xeyirxah 
olacaqlar. Son vaxtlar mən də onlara qoşulmuşdum. Dərmanın 
ən yaxşısını seçib mənə verdiyinə görə Süleymana “mənim xe-
yirxahım” – deyirdim. Belə xeyirxahlarla danışıb kəlmə kəsdikcə 
dünya gözlərimdə daha da gözəlləşirdi. Ürəyimdəki bütün ağ-
rı-acıları birdəfəlik unudub, bu gözəl dünyada yaşadıqca yaşa-
maq istəyirdim...

 Hər dəfə onları belə mehriban, gülərüz görəndə ağlıma 
bu fikir hakim kəsilir: ”İnsan özü xeyirxah olmalıdır ki, başqala-
rından da xeyirxahlıq görsün...”

2020
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Ithaf

İthaf olunmuş əsərləri oxumaqdan Salmanın zəndeyi-zəh-
ləsi gedərdi. Belə yazıları görəndə onlara gözünün ucu ilə 

baxar və tezcənə də sükutla, heç ürəyində belə qımıldanmadan 
da ötüb keçərdi. Fikirləşərdi ki, əgər kimsə birisinə şeir-filan 
həsr edibsə, zəhmət çəkib aparıb özünə versin. Daha onu çap 
edib aləmə car çəkməsin. Hərdən səbrini basıb bir-birinə oxşa-
yan bu cızma-qaraları oxuyanda da əti tökülür, ürəyi bulanırdı. 
Buna görə də onu yazanların qarasınca o ki var söylənərdi. İndi 
iş elə gətirmişdi ki, Salmanın özü dostuna yazı ithaf etməliydi. 

Buna görə də içindən qırıla-qırıla qalmışdı. Fikirləşirdi ki, 
yəqin, onun yazacağı ithafdan yoğrulmuş esseni də kimlərsə 
oxuyub ağzını büzəcək, qarasınca o ki var danışacaq. Amma Sal-
manın başqa yolu yox idi. Esseni mütləq yazmalıydı. Bunu ondan 
yaxın tanışı Tahir Rüstəmli son nəfəsində xahiş eləmişdi. Onlar 
illərin mehriban dostları olmuşdular. Xeyirdə-şərdə həmişə ya-
naşı oturardılar. Tez-tez görüşməsələr də, hər gün zəngləşib 
bir-birilərindən hal-əhval tutardılar. Salman dilçi idi. Alim kimi 
öz sahəsində böyük uğurlar qazanmışdı. Dillə bağlı müzakirə-fi-
lan aparılanda, mütləq onu da dəvət edərdilər.

Dostu Tahir riyaziyyatçı olsa da, bədii yaradıcılığa da maraq 
göstərər, ilham pərisi gələndə, ürəyini telləndirən mövzularda 
əsərlər yazardı. Onları da əvvəlcə dilçi dostuna göstərib bəzi 
məsləhətlər alardı. Günlərin birində, o, yenicə tamamladığı «Yol-
lar ayırıcında» hekayəsini oxuyub, fikir bildirmək üçün Salmana 
verdi. Tahir Rüstəmlinin hekayəsinin mövzusu, sujet xətti elə 
ilk alimin xoşuna gəldi. Dostu əsərində, gənclərə arzularına çat-
mağın düzgün istiqamətlərini çox aydın şəkildə göstərməyə ça-
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lışmışdı. Onlara yol ayırıcında çox düşünüb qalmamağı, dəyərli 
işlərin qulpundan yapışıb qurub-yaratmağı məsləhət görmüşdü. 
Gəncləri vaxtın qədrini bilməyə, ömürlərini mənalı yaşamağa 
səsləmişdi. Hekayənin qəhrəmanı Cəlal alicənab, hadisələrdən 
düzgün nəticə çıxarmağı bacaran ağıllı, həyatın çətinlikləri ilə 
ayaqlaşan gənc idi. O, cəmiyyətdə layiqli yer tutmaqda çətinlik 
çəkən tay-tuşlarına mayak kimi yol göstərirdi. 

Maraqlı olduğundan Salman hekayəni birnəfəsə oxudu. 
Əsəri bitirən kimi zəng vurub fikirlərini elə isti-isti dostuna bil-
dirdi. Məsləhət gördü ki, onu jurnallardan birinə versin. Tahir 
Rüstəmli də xoş sözlərdən ruhlanıb hekayəsini qoltuğuna vu-
rub həmişə maraqla oxuduğu jurnalın redaksiyasına yollandı. 
Onu burada gülərüzlə qarşılayan şöbə müdiri Müşfiq müəllim 
Rüstəmlidən hekayəsini alaraq: “Həftənin axırında redaksiyaya 
dəyərsən. Yəqin ki, o vaxtda qədər hekayəni oxuyub bitirərəm”, 
– dedi. Şöbə müdiri üzdən pis adama oxşamırdı. Tahir Rüstəm-
li ümid edirdi ki, əsərini bəyənəcək. Fikirləşirdi ki, əgər o boy-
da dilçi alim Salman hekayəsi barədə dəyərli fikirlər deyibsə, 
deməli, qüsursuzdur. Yolboyu bütün bunları ağlından keçirən 
Rüstəmli xəyalən ilk hekayəsinin jurnalda çap olunduğunu göz-
ləri önündə canlandırırdı. 

Həftənin axırında Tahir Rüstəmli yolunu redaksiyadan salıb 
Müşfiq müəllimlə görüşdü. Jurnala böyük həvəslə gələn Rüstəm-
linin eşitdiyi sözlərdən ovqatı korlandı. Əsərini özünə qaytaran 
şöbə müdiri: “Düzdür, hekayənizin mövzusu aktualdır. Cəlal ob-
razı bitkindir. Heyf ki, əsərdə bədii cəhətdən bir az zəiflik sezilir. 
Elə bil nə isə çatmır. Sanki oxucu cümlələr arasında sıxılır, dərin-
dən nəfəs çəksə də, ciyərləri hava ilə dolmur. Elə bilirəm ki, he-
kayəyə bir az əl gəzdirsəniz bu qüsurlar aradan qalxar”, – dedi. 

Tahir Rüstəmli onunla razılaşmayıb dedi:
– Müşfiq müəllim, dilçi bir dostum var, alimdir. Hekayəni 
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jurnala gətirməzdən əvvəl ona göstərmişdim. Oxuyandan sonra: 
“əla hekayədir», – demişdi. 

– Müəllim, sizin dilçi dostunuz saiti, samiti yaxşı bilər. He-
kayə dili isə tamam başqadır. Bu, sirli-sehrli bir aləmdir, dərin-
dən dərin bir dəryadır. Hər adam bura baş vurub üzə bilməz. He-
kayədə bədii təsvirlər, obrazların dili, məzmun və forma vəhdət 
təşkil edib bir-birini tamamlamalıdır. 

Tahir Rüstəmli şöbə müdiri ilə çox mübahisə etmədən, he-
kayəsini götürüb geri döndü. Zəngləşib yolüstü Salmanla görüş-
dü. Şöbə müdirinin əsəri barədə söylədiyi fikirlərini ona dedi. 
Salman: “Tahir, narahat olub hekayədə heç bir düzəliş eləmə. Bir 
neçə gündən sonra onu aparıb olduğu kimi ver redaksiyaya, əsə-
ri mütləq çap edəcəklər”, – dedi. Rüstəmli dostunun dediyi kimi 
elədi. Bir həftədən sonra hekayəsini aparıb şöbə müdirinə verdi.

Növbəti ay hekayə jurnalda dərc olundu. Həmin gün Tahir 
Rüstəmlinin sevinci yerə, göyə sığmırdı. Köşkdən jurnalı alıb 
tələm-tələsik səhifələrinə baxdı. Heç yerinə toxunmamışdılar. 
Əsərinin jurnalda çıxmasına həyat yoldaşı Jalə, qızları Təzəgül 
və Xədicə də ürəkdən sevindilər.

«Yollar ayırıcında»nı oxuyandan sonra böyük qızı Təzəgül 
onu qucaqlayıb dedi:

– Ata, nə gözəl hekayə yazmısan, sən əsl yazıçısan.
 Deyilənlərdən ruhlanan Tahir müəllim yeni əsərlər yazma-

ğa kökləndi. Çox keçmədi ki, «Buludlardan aşağıda» adlı hekayə 
yazdı. Salmanın ondan da xoşu gəldi. Dedi ki, Tahir, bu «Yol ayı-
rıcında»ndan da yaxşıdır. Sənətkarlıq aydınca hiss olunur, təs-
virlərdə riyaziyyatçı dəqiqliyi və yazıçı bacarığı açıq-aydın hiss 
olunur. Bunu da jurnala ver. Əgər yenə də düzəliş etməyi məs-
ləhət bilsələr, qətiyyən əl vurma.

Şöbə müdiri Tahir Rüstəmlinin hekayəsini oxuyandan son-
ra yenə də əvvəlki fikirlərini təkrarlayaraq: «Tahir müəllim, he-
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kayəniz yaxşıdır, amma bəzi epizodlarda zəiflik var. Tələskənlik 
hiss olunur, təsəvvürlərinizi ürəyinizdən keçən kimi təsvir edə 
bilməmisiniz. Hekayəyə yenidən ruh verib onu ətə-qana gətir-
səniz, bir az da oxunaqlı olar. Hiss edirəm ki, buna potensialınız 
çatar, bacarığınız yetər», – dedi. 

Redaksiyadan çıxan Tahir Rüstəmli fikirləşirdi ki, deyəsən, 
bəxti gətirib, hekayələri yavaş-yavaş qəzet və jurnallara ayaq 
açacaq, yaxın zamalarda ölkənin tanınmış yazıçılarından biri 
olacaq. Sevinc içində evə qayıdan Rüstəmli şöhrətlənmək həvə-
sinin təsirindən alim dostunun məsləhətini unudub hekayəsinin 
bəzi yerlərində dəyişiklik etdi. Girişinə üç-dörd cümlə artırdı, 
sonluğuna da yüngülvari əl gəzdirib yenə də redaksiyaya üz tut-
du. Şöbə müdiri əsəri yenə də geri qaytararaq: «Tahir müəllim, 
gül kimi hekayəni eybəcər hala salmısınız. Vallah, əvvəl bundan 
yaxşıydı. Ya onun üstündə təzədən işləyin, ya da başqasını ya-
zın», – dedi.

Tahir Rüstəmli hekayədə düzəliş etməyib yenisini yazdı. Bu 
dəfə onu dostuna göstərmədən jurnala apardı. Bir neçə gündən 
sonra şöbə müdiri əsərini özünə qaytardı. Onun dediklərinə qu-
laq asıb, yenə də səhifələrin bəzi yerlərində düzəlişlər elədi. Re-
daktə işlərini başa çatdıran kimi Müşfiq müəllimin yanına getdi. 
Şöbə müdiri yenə də əsərin zəif olduğunu dedi. Beləcə, Rüstəmli 
bir müddət iş yeri ilə redaksiya arasında yol ölçməli oldu.

Şöbə müdiri yazı-pozu əhli olsa da, canında paxıllıq var idi. 
Onun vəzifəsi Tahir kimi yaradıcılıq yollarında ilk addımlarını 
atan istedadlı adamların əlindən tutub yol göstərmək əvəzinə, 
işi tamam tərsinə görürdü. İstedadlı adamları qəsdən çaşdırıb 
yolundan sapdırırdı. Elə bil redaksiyada yalnız bundan ötrü 
oturmuşdu. Bəzən isə Müşfiq müəllim müəlliflərin əsərlərin-
dəki mövzuları çırpışdırıb özü yazırdı. Rüstəmlinin qələmin-
dən çıxanlar bədii cəhətdən zəif deyildi. Dilinə, sujet xəttinə söz 
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ola bilməzdi. Di gəl ki, şöbə müdiri arxın başında oturub suyun 
bağ-bostana, gül-çiçəklərin dibinə axmasına imkan vermirdi. 
Bərəyənin qarşısını xırp kəsib, suyu tikanlığa, qanqallığa döndə-
rirdi. Yazıq Rüstəmli də sadəlövhcəsinə onun dediklərinə inanır, 
yazdığı gül kimi hekayələrini şikəst edirdi. 

Çoxdan idi Tahir Rüstəmli povest yazmaq fikrinə düşmüşdü. 
Şahidi olduğu dəhşətli bir qətl hadisəsinin ailə faciəsinə necə yol 
açdığını qələmə almaq istəyirdi. Özünə güvəndiyindən, işinin öh-
dəsindən gələcəyinə inanırdı. Rüstəmlinin povest yazmağı dörd 
ay çəkdi. «Qətldən sonra» adlandırdığı əsərin son vərəqinə son 
cümləni, son sözü yazıb, son nöqtəni qoyandan sonra Rüstəm-
li alim dostunun yanına yollandı. Salman onun povest yazdığını 
eşidəndə sevinclə: “Tahir, səndə hər şey yaxşı alınır. Vallah, əgər 
tənbəllik eləməyib, özünə bir az əziyyət versən, gözəl əsərlər ya-
zıb məşhur yazıçı ola bilərsən”, – dedi. 

Bir həftədən sonra Salman dostuna zəng vurub povesti 
bəyəndiyini dedi. Rüstəmli əsərini dostundan alıb birbaşa re-
daksiyaya üz tutdu. Povesti şöbə müdirinin də bəyənəcəyinə 
inanırdı. 

Elə bu inamla redaksiyaya ayaq bassa da, Müşfiq müəllimi 
yerində tapmadı. Soruşanda məzuniyyətdə olduğunu dedilər. 
Geri qayıtmayıb redaktorla görüşdü. Ələkbər müəllim onu gülə-
rüzlə qarşıladı. Tahir Rüstəmli tanışlıq verdi. Redaktor adını eşi-
dən kimi ilk hekayəsini xatırlayıb dedi:

– Tahir müəllim, «Yollar ayırıcında» hekayəniz ürəyimə ya-
man yatmışdı. Amma, nədənsə, sonra əsərlərinizin ardı gəlmədi. 
Hiss olunur ki, sizin nəinki hekayə, hətta povest və roman yaz-
mağa da nəfəsiniz çatar. Yaxşı müşahidə qabiliyyətiniz var.

Redaktoru diqqətlə dinlədikdən sonra Tahir müəllim bir az 
utana-utana povest yazdığını dilə gətirdi. Ələkbər müəllim əsə-
ri ondan alıb: “Şöbə müdiri məzuniyyətdədir, povestinizi özüm 
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oxuyaram”, – dedi. Tahir Rüstəmli üzündən nur tökülən redak-
torla sağollaşıb otağından çıxdı.

On gündən sonra Tahir Rüstəmli redaksiyaya gələndə Ələk-
bər müəllim onu gülərüzlə qarşılayıb povesti barədə dəyərli fi-
kirlər söylədi. Dedi ki, «Qətldən sonra» gözəl əsərdir, çalışaca-
ğıq, onu bu ayın nömrəsində verək... 

Doğrudan da, jurnalın növbəti nömrəsində povest işıq üzü 
gördü. 

Yaradıcılıq həvəsi ilə yaşayan Tahir Rüstəmli bir-birindən 
maraqlı əsərlər yazırdı. Məzuniyyətdən qayıdan Müşfiq müəllim 
isə onların hərəsinə bir qulp qoyub çapa getməsinə imkan ver-
mirdi. Rüstəmli bir neçə dəfə istədi ki, baş redaktorun yanına 
gedib şöbə müdirindən şikayətlənsin. Amma son anda abrına qı-
sılıb fikrindən daşındı. Kaş ki redaktorla görüşəydi...

Axır vaxtlar Müşfiq müəllimin tapşırıqlarını yerinə ye-
tirməkdən – hekayə və povestlərinin ora-burasını düzəldib 
əlavələr etməkdən təngə gəlmişdi. Getdikcə səbri tükənir, əsəb-
ləri tarıma çəkilirdi. Həm də düzəlişlərdən sonra yazdığı əsər-
lər orjinallığını itirirdi. Bunları özünə dərd edən Tahir Rüstəmli 
axırda əsəb xəstəliyi tapdı. 

Həkimlərin qəbuluna xeyli ayaq döyüb müalicə olunsa da, 
xeyri olmadı. Baş ağrıları getdikcə şiddətləndiyindən günlərin 
birində yatağa düşdü. Salman da tez-tez evinə gəlib dostuna baş 
çəkib ona təsəlli verirdi. Vəziyyəti nə qədər ağır olsa da, Tahir 
Rüstəmli yaradıcılığından qalmırdı. Təzəcə başladığı hekayəni 
bu gün-sabah tamamlayacaqdı. 

Bir gün səhər-səhər dostundan Salmana zəng gəldi. Tahir 
Rüstəmli vəziyyətinin pisləşdiyini, xəstəxanada yatdığını bildir-
di. Salman vaxt itirmədən onun yanına yollandı. Gördü ki, doğ-
rudan da, Rüstəmlinin vəziyyəti ürəkaçan deyil. Başını yastığa 
qoyan kimi dili keyləşir, ürəyi sıxılır, nəfəs ala bilmədiyindən bo-
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ğulur. Sanki boğazı öz-özünə kilidlənir. Belə anlarda dili dolaş-
dığından çətinliklə danışırdı. Həkimlərin yazdığı dava-dərman 
getdikcə güclənən xəstəliyin qarşısını ala bilmirdi. Həssas adam 
olan Rüstəmli hiss edirdi ki, ömrünün son günlərini yaşayır. Sal-
manı da, yanına ona görə də çağırmışdı ki, ürəyindən keçənləri 
desin. 

Tahir Rüstəmli dostuna şöbə müdirinin başına açdığı oyun-
ları danışandan sonra xahiş etdi ki, vaxtı olanda çap olunmayan 
povest və hekayələrini bir yerə toplayıb kitab hazırlasın. Həya-
tından, yaradıcılığından da bir esse qələmə alıb ona ithaf etsin. 
Yazacağını da həmin kitaba ön söz əvəzi kimi versin... 

Ertəsi gün eşitdiyi acı və kədərli xəbər Salmanı sarsıtdı. Ta-
hir Rüstəmli dünyasını dəyişmişdi. Dostunun ölümündən bir 
müddət sonra Salman onun əlyazmalarını həyat yoldaşı Jalədən 
aldı. Bir az araşdırıb əsərlərin ilkin variantlarını tapdı. Bəzi xır-
da düzəlişlər edib materialları nəşriyyata verdi. Tahir Rüstəmli-
nin əsərləri burada müsbət qarşılandı. Demək olar ki, kitab çapa 
hazır idi. Bircə o qalırdı ki, Salman dostunun vəsiyyətinə əməl 
edərək, onun haqqında yazdığı esseni bitirsin. Tahir Rüstəmlinin 
son görüşdə dediklərini xatırlayan alim fikirləşirdi ki, gərək dos-
tu haqqında yazdığı kitabdakı əsərlərin ruhu ilə üst-üstə düşsün. 

Esse yazıldıqca Tahir Rüstəmlinin keçdiyi ömür yolu, ya-
radıcılığı ardıcıllıqla vərəqlər üzərində sıralanırdı. Salman dos-
tunun hekayə və povestlərinin bədii dəyərindən, mövzularının 
aktuallığından və başqa müsbət keyfiyyətlərindən ətraflı bəhs 
etmişdi. Artıq essenin son cümlələrini, son sözlərini yazırdı… 
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QISA HEKAYƏLƏR7
Qoruqçu

Qoruqçu İsrafil tağlardakı qarpız və yemişlərin yumru-
lanıb iriləndiyini görəndə sevindi. Fikirləşdi ki, məhsul 

keçənilki kimi yenə də bol olacaq, camaatın ağzı dada-tama gələ-
cək. Bir yandan ürəyi açılsa da, digər tərəfdən də qayğıları ar-
tırdı. Gərək gecə-gündüz bostandan gözünü çəkməyəydi. Çünki 
məhsul yetişən kimi uşaqlar bostana vay verəcəkdilər. Ondan ol-
saydı, bostanın ərazisini genişləndirib uşaqlara doyunca qarpız, 
yemiş yedizdirərdi. Amma sədr buna razılıq verməyərək: «O tor-
paqlarda pambıq əkəcəyik, uşaqlar qarpız yeməsə də olar, əsas 
plandır, dahi rəhbərə söz vermişik», – deyirdi. 

Uşaqlar ötən il onun bostandakı alaçığını yandırdığından, 
indi kölgələnməyə yeri yox idi. Havalar da yavaş-yavaş isinirdi. 
Gərək İsrafil təzəsini düzəldəydi, yoxsa yayın istisində günün 
altında qalıb yanıb ütüləcəkdi. Qoruqçu bu işə lap ertədən baş-
ladı. Kövşən yolunda sıralanmış söyüd ağaclarından qırdığı iri 
budaqların uclarını səliqə ilə qəddiyib çarpaz vəziyyətdə yerə 
basdırandan sonra uclarını əyib bir-birinə bağladı. «Sütunlar» 
hazır olan kimi qobudan cəyən biçib alaçığın üstünə döşədi. İp 
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atıb onu bir neçə yerdən möhkəm-möhkəm sarıdı. Alaçığın içini 
də hamarlayıb oturmaq üçün yer düzəltdi. Yorğunluğunu almaq 
üçün yanını yerə qoyub siqaret yandırdı. Tüstü gözlərini yaşart-
dı, boğazı qıcıqlandı, bir neçə dəfə öskürəndən sonra baxışlarını 
uzaqlara – başı göylərə söykənən qarlı dağlara dikib fikrə getdi. 
Yaşı altmışı haqlasa da, bu günə qədər o dağlara getmək ağlına 
gəlməmişdi. Elə illər uzunu başı iş-gücə qarışmış, dəyirman daşı 
kimi bir yerində fırlana-fırlana qalmışdı. 

Bostan onun üçün gözəl bir aləm olsa da, artıq eyni həyat 
tərzi onu bezdirmişdi. Harasa getmək, yeni bir dünya qurub mü-
hitini, işini və özünü dəyişmək istəyirdi. Təzəcə başa düşmüşdü 
ki, qarpız, yemişə keşik çəkə-çəkə insan kimi həyatdakı çox şey-
lərdən məhrum olub. Ömrünün ən gözəl çağları bostanın qıra-
ğında keçib.

Ağlına dolan bu fikirlər içində qoruqçunu yuxu apardı. Göz-
lərini yumar-yummaz özünü bayaqkı uca dağların zirvəsində 
gördü. Gördü ki, bu yerlər cənnətə oxşayır. Hər tərəf meşəliklə 
əhatə olunub, çəmənlikdəki gül-çiçəklər göz oxşayır. Bulaqlar 
şır-şır axır, bülbüllər cəh-cəh vurub nəğmə oxuyur. İsrafil indiyə 
qədər bu dağlara gəlmədiyi, bu gözəl yerləri görmədiyi üçün 
özünü xeyli danladı. Birdən zirvədən aşağı boylananda gördü 
ki, uşaqlar bostana girərək həm qarpız, yemişləri oğurlayır, həm 
də yenicə düzəltdiyi alaçığı yandırırlar. Hövlnak yuxudan ayılıb 
gözlərini açanda ətrafında heç kimi görmədi. Dərindən ah çəkib 
fikirləşdi ki, fırfıra kimi bir yerdə fırlandığı bəs edər. Gərək yaxın 
vaxtlarda bostandan uzaqlaşıb zirvələrdə gəzib-dolaşsın, indən 
sonra gözəl yerlərdə məskən salıb bir-birinə bənzəməyən xoş 
günlər yaşasın…

Bir neçə gündən sonra kəndə İsrafilin ölüm xəbəri yayıldı. 
Onu sağlığında gedib gəzə bilmədiyi, həmişə xiffətini çəkdiyi uca 
dağların ətəyindəki qəbirstanlıqda dəfn etdilər. 
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Sübh çağı

Təbiət vurğunu olan Akif həmişə səhərlər qoyun-quzunu 
örüşə ötürə-ötürə Günəşin üfüqdən boylanmasının tamaşasına 
durardı. Hava işıqlandıqca kənddə səs-küy artır, itlər hürüşür, 
xoruzlar banlayır, analarından ayrı düşmüş quzular mələşirdi. 
Həyətlərdəki təndirlərdən burum-burum tüstü qalxır, yovşan 
qoxulu dərələrdən duman sürünürdü. Hər gün səhər-səhər Aki-
fin gözləri qarşısında belə gözəl təbiət mənzərələri açılırdı. 

Qoyun-quzunu örüşə ötürəndən sonra nəfəsini bir az dərən 
Akif yavaş-yavaş dərəyə qalxdı. Axşamdan otların üstünə düş-
müş şeh göz yaşı kimi yumrulanıb güllərin ləçəyindən, otların 
nazik gövdələrindən asılmışdı. Yuxarı qatlamadığına görə onun 
şalvarının ətəkləri şehdən islanmışdı. 

Quşların həzin nəğməsi dalğa-dalğa geniş, ucsuz-bucaq-
sız çöllərə yayılıb iri qayalarda əks-səda verirdi. Çöl-çəmənin 
bəzəyi olan kəpənəklər qanadlarını asta-asta tərpədib uçuşur, 
güldən-gülə, çiçəkdən-çiçəyə qonurdu. Akif dərənin ən hündür 
yerində ayaq saxlayıb qarşısındakı gözəl mənzərələrin seyrinə 
daldı. Qızaran üfüqdən günəşin ilk şəfəqləri asıla qalıb «yellə-
nirdi». Göyün üzündə süzən bir topa bulud sanki kəpənək kimi 
asta-asta uçub Günəşi salamlayırdı. Dəqiqələr, anlar arxada 
qaldıqca üfüqün qızartısı da artırdı. Getdikcə sıxlaşıb çoxalan 
şəfəqlər qollarını geniş açıb hər yana yayılırdı. Çox keçmədi ki, 
Günəş üzünə sığal-tumar çəkə-çəkə yer üzünə gülümsədi. Göz 
qamaşdıran parlaq şəfəqlər bircə anda ətrafı nura boyadı. 

Akif sübh çağı gördüyü gözəl mənzərələrdən zövq ala-ala evə 
qayıdırdı. Günəşin şəfəqləri ürəyinə, qəlbinə düşdüyündən qanı 
coşmuşdu, canına güc-qüvvət gəlmişdi. Həmişəki kimi sabah 
yenə də həvəslə günəşin doğmasına tamaşa edəcəkdi. O istəyirdi 
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ki, həmişə günəşlə hamıdan birinci o salamlaşsın. Çoxları onun 
bu hərəkətinə dodaq büzüb əlini yelləyirdi. Akif isə heç kimə 
məhəl qoymadan hər gun səhər-səhər ürəyini, qəlbini günəşin 
al şəfəqləri ilə yuyurdu...

Yolçu

Biçin vaxtlarında dəyirmanda dən üyütmək üçün həmişə 
adam çox olurdu. Bunun üçün gərək bir neçə gün əvvəldən növ-
bə tutaydın. Xəlil kişi də bir neçə üç gün idi, arvadı Salatının qu-
rudub kisəyə yığdığı dəni aparıb dəyirmana qoymuşdu. Növbəsi 
səhər lap ertəyə düşmüşdü. Dəyirman da bir az uzaqda – qon-
şu kənddə idi. Xəlil kişi gecikməmək üçün lap ertədən yuxudan 
oyandı. Çörəyini yeyər-yeməz, atını minib yola düzəldi. Atın nalı 
yerə dəydikcə asfaltdan qopan ritmik çaqqaçaq səsləri səhərin 
sakitliyində aydınca eşidilirdi. Aşağı məhəllədən keçəndə Nabat 
arvad əlində bir neçə beçə onun yolunun üstünə çıxıb dedi:

– Ay Xəlil qağa, sabahın xeyir. Sən Allah, o atı bir hovur sax-
la, bu beçələri kəs ver maa. Gədə büyün Bakıdan gələcək, ona 
yaxşı bir yemək hazırrıyım.

Xəlil kişi tələssə də, dul arvadın sözünü yerə salmadı. 
Beçələrin qanadlarını səliqə ilə cütləyərək, bir-bir ayağının altı-
na qoyub yönünü qibləyə çevirib kəsdi. İşini qurtarıb, əlinin qa-
nını yuyub ata minmək istəyirdi ki, birdən Nabat arvadın kiçik 
qızı Təhminə ağlaya-ağlaya onlara yaxınlaşıb dedi:

– Ana, ana, inəyimiz tövlədə yıxılıb çabalayır. Deyəsən, ölür.
– Yox, ay qızım, qorxma, ölmür, doğur.
Nabat arvad tələsik tövləyə qaçdı. Xəlil kişi də onun arxa-

sınca yüyürdü. İçəri girəndə gördülər ki, yerə döşənmiş heyvan 
zarıyıb inildəsə də, gözləri hədəqəsindən çıxsa da, doğa bilmir. 
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Bunu görəndə Nabat arvad ona ağız açıb: «Ay Xəlil qağa, sən Al-
lah, get mal doxturu Tələti gətir, bu düyəyə baxsın. Birinci qar-
nıdı deyinən yazıq heyvan çətin doğur. Neçə vaxtdır ağartısız 
qalmışıq, uşaqlar gözünü ona dikib. O ölsə, biz batarıq», – dedi.

Xəlil kişi iki daş arasında qalmışdı. Bilmirdi ki, neyləsin. Də-
yirmanda növbəsi çatmışdı, burada da dul arvadı köməksiz qo-
yub getməyi kişiliyinə sığışdırmırdı. Bilirdi ki, bu qapıdan mal 
doxturu girməsə, düyə öləcək, ailə ağartısız qalacaq. Bunları 
ağlından keçirən kimi tələsik ata sıçrayıb Tələtin qapısına tərəf 
çapdı. Beş-üç dəqiqə keçər-keçməz onu tərkinə alıb qayıtdı. 

Düyənin doğması bir saatdan çox çəksə də, hər şey salamat-
lıqla qurtardı. Bu vaxtdacan gün qalxmış, hava isinmişdi. Nabat 
arvad ona xeyli dil-ağız elədi. Xəlil kişi atı dəhmərləyib dördnala 
çapıb getdi. Yolboyu fikirləşirdi ki, yəqin, onun vaxtı çoxdan ke-
çib. İndi gərək təzədən növbə tutsun. Bu da bir neçə gün çəkə-
cəkdi. Asfaltdan kövşən yoluna dönüb, bir az da irəli gedib də-
yirmana çatdı. 

Dəyirmanın cır-cır cırıldayan köhnə qapısından içəri girən-
də gördü ki, ondan əvvəl dən üyüdən Nofəl hələ də buradadı. 
Dəyirmançı Əbdül də onun yanında dayanıb söhbət edirlər. Xəlil 
kişi fikirləşdi ki, yəqin, gecə su kəsilib, dəyirman işləməyib. Ona 
görə də Nofəl indiyəcən ləngiyib. Deməli, növbəsi hələ keçmə-
yib. Yaxınlaşıb sevincək salam verdi. Onun salamını bir az soyuq 
alan Nofəl narazılıqla dilləndi: 

– Ay Xəlil, harada itib-batmısan? A kişi, niyə gəlif çıxmax 
bilmirsən? Öz dənimi üyüdüb qurtardım. Gördüm ləngiyirsən, 
uşaxları yola salıf sənin buğdanı təhnəyə töhdüm. Budur ee, uje 
axır-axırıdır. Day üyüdüf qurtarmışam. 

Xəlil kişi xeyli dil-ağız edib başına gələnləri ona danışdı. 
Sonra un taylarını ata yükləyib yola çıxdılar. Xəlil kişi Nabatın 
qapısının ağzından keçəndə ağ bir buzovun büdrək ayaqlar üs-
tündə həyətdə gəzdiyini görüb sevindi.
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Ölümdən dönüş

İki gün əvvəl həkimlə aralarındakı söhbətdən sonra İrşad 
yaşamağa olan son ümidini də itirdi. Neçə vaxtdan bəri dərdinə 
əlac, xəstəliyinə dərman tapılmırdı ki, tapılmırdı. Tibb elmi onun 
xəstəliyi qarşısında aciz duruma düşmüşdü. İynə vurdurmaq-
dan, dava-dərman atmaqdan da təngə gəlmişdi. Nə ölən kimi 
ölür, nə də qalan kimi qalırdı. 

Tez-tez başından küt ağrılar tutur, burnundan qan açılır, 
huşunu itirib yıxılırdı. Bir müddətdən sonra isə ayılıb heç nə ol-
mamış kimi ayağa qalxırdı. Xəstəliyinə görə ailə də qura bilmə-
mişdi. Hərdən ağlından özünə qəsd etmək fikri keçirdi. Amma 
sonra bu fikri başından qovub uzaqlaşdırırdı.

Evdə hamı onun xəstəliyindən bezmişdi. Günlərin birin-
də qərara gəldi ki, baş götürüb səhralara getsin. Çöllərdə ölüb 
qurd-quşa yem olsun. Evdəkilərə bir parça kağız yazıb qoydu 
ki, həyatından bezib, yaşamaq istəmir, onu heç yerdə axtarma-
sınlar. Sonra əlinə bir ağac götürüb ağır addımlarla çöllərə üz 
qoydu. Gündüzlər dayanmadan yol getdi, gecələri qayaların oyu-
ğunda yatdı. Səhərlər yuxudan oyanıb yoluna davam elədi. Hara, 
hansı tərəfə getdiyini heç özü də bilmirdi. Ayaqları onu hara 
aparırdısa, ora da gedirdi. Aclığını yatırtmaq üçün əlinə nə keçdi, 
yeyirdi. Otlardan birini ağzına qoyanda onun acı olduğunu hiss 
elədi. Ondan bir az da çox yedi ki, bəlkə, zəhərlənib ölər, canı onu 
üzən ağrılardan tez xilas olar. Qarşısına çıxan quş yumurtalarını 
yeməkdən də imtina etmirdi. Susuzluqdan dodaqları çatlamışdı. 
Halsızlıqdan addım ata bilmirdi. Hərdən yerə yıxılıb özündən ge-
dir, burnundan qan açılırdı…

Bir azdan ayılanda İrşad gördü ki, günün batmağına az qalır. 
Tez olub-qalan gücünü toplayıb ayağa qalxdı. Asta-asta yoluna 
davam elədi ki, etibarlı bir yer tapıb gecələsin. Qarşısına çıxan 
geniş dərədən aşağı düşəndə qarşısına qoyun sürüsü çıxdı. İtlər 
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hürüşüb üstünə cumdu. Çoban onlara acıqlanıb qabaqlarını aldı. 
İrşad asta-asta gəlib onun yanına çatdı. Əl verib görüşdülər, ta-
nış oldular. Çörək yeyəndən sonra İrşad başına gələnləri çoban 
Məhəmmədə danışdı. Onun dediklərinə qulaq asan Məhəmməd 
kişi İrşada məsləhət gördü ki, heç yana getməyib onlarla birlikdə 
fermada qalsın. Bəlkə, heç başına bir iş gəlməyəcək, yovşanlı çöl-
lərin təmiz havası, pencəri, tərəsi, gül-çiçəyi ona dərman olacaq. 
Başqa getməyə yeri olmadığından İrşad çobanın məsləhətinə 
qulaq asdı. Səhər-axşam qoyun, keçi südü içdi, qabağına keçən 
otdan, ələfdən yedi. Bir neçə həftə beləcə ötdü. 

Günlər arxada qaldıqca İrşad özünü yaxşı hiss edirdi. Sanki 
ağrıları göyə çəkilmişdi. On gün idi heç ürəkkeçməsi də tutmur-
du. Buna görə də həm çoban Məhəmmədlə, həm də o biriləri ilə 
sağollaşıb evlərinə döndü. 

Doğmaları, yaxınları İrşadı sapsağlam görəndə sevindilər. 
Bir müddətdən sonra onların həyətlərindən toy səsi də gəldi. 

Tənbəlin yuxusu
Çox əringən olan Kərəm həmişə iş-gücdən qaçardı. Nə qə-

dər iş təklif etsələr də, tənbəlliyindən ayağını heç yerə atmazdı. 
Yalnız yatar və bir-birindən şirin yuxular görərdi. Nəhayət, bir 
gün ürəkləndi, tənbəlliyini bir tərəfə atıb işə getdi. Axşam evə 
yorğun qayıdan Kərəm bir tikə çörək yeyib yerinə girdi. Gözləri-
ni yumar-yummaz yuxu onun başının üstünü aldı. Yuxuda gördü 
ki, yüksək maaş verən bir idarədə işləyir, məhəllədəki mağaza-
lara borclarını ödəyir. Ev alıb ailəsini kənddən şəhərə gətirir. 
Uşaqları geniş, işıqlı və yaraşıqlı otaqlarda yaşayır. Kərəm onla-
ra təzə kostyum, ayaqqabı, palto alır. Pulu çox olduğundan indi 
özünü əvvəlki günlərdən də ağıllı və kamallı hiss edir. Evlərinə 
yaxşı bazarlıq edib geri qayıdanda oğrular yolda qabağını kəsib 
pulunu almaq istəyirlər. Kərəm əzab-əziyyətlə qazandıqlarını 
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asanlıqla onlara vermək istəmir, əl-qol atıb müqavimət göstərir. 
Tərslik etdiyini görən oğrular onun üstünə bıçaq çəkib öldür-
məklə hədələyirlər. Kərəm qorxusundan qışqırıb yaxınlıqdan 
keçənləri köməyə çağırır... 

Öz səsinə ayılıb gözlərini açan Kərəm gördüklərinin yuxu 
olduğunu biləndə xeyli kədərləndi. Öz-özünə: “Kaş bütün bunlar 
həqiqət olaydı”, – dedi. Əlinin arxası ilə gözlərini ovuşdura-ovuş-
dura işığı yandırmaq istədi. Gördü ki, ödəniş eləmədiyinə görə 
işıqlarını kəsiblər. Kibritin dənəsini çəkdi ki, şamı alışdırsın. 
Gördü ki, şam da yanıb qurtarıb. Əlini cibinə apardı ki, gedib 
mağazadan təzəsini alsın. Amma cibində bir qəpik də olsun pulu 
qalmamışdı. Evi xeyli axtarıb yarısı yanmış, yarısı qalmış bir şam 
tapdı. Onu alışdırıb zəif işığında bir az oturdu. Başı yaman ağrı-
yırdı. Bir stəkan çay içib şirin yuxular görmək üçün yerinə girdi.

Onun xorultusu darısqal və qaranlıq otağı başına götürmüş-
dü. Deyəsən, tənbəl Kərəm yenə də şirin yuxular görürdü…

Dilimizi bilən cin
İndiyə qədər cinlər haqqında çoxlu rəvayətlər eşitsəm də, 

onların varlığına inanmağı heç vaxt ağlımın yaxınlığına burax-
mamışam. Yəqin ki, çox düzgün eləmişəm. Kompüter əsrində 
yaşadığımız indiki zəmanədə isə bəzi avamların hələ də cinlərə 
inandığı məni həm yaman təəccübləndirir, həm də hirsləndirir. 

Bir gün nahar fasiləsindən otağa təzəcə qayıtmışdım ki, iş 
yoldaşım Azər gözlənilmədən məni sorğu-suala tutdu:

– Müəllim, sən cinlərə inanırsan?
– Yox, necə bəyəm?
– Budur ee, televizorda cinlərlə bağlı kadrlar göstərirlər. Ca-

dugər bir oğlan yaşlı kişinin bədəninə soxulmuş cini çıxarmağa 
çalışır.

Tələsik ekrana boylandım. Gördüm ki, doğrudan da, saqqallı 
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cavan bir oğlan əlindəki təsbehin dənələrini tez-tez aşırıb şaqqıl-
dada-şaqqıldada qəribə səslər çıxararaq divanda uzanmış yaşlı, 
kök bir kişinin ora-burasına əl gəzdirə-gəzdirə qəzəblə qışqırır:

– Ey cin, tez elə, çıx bu kişinin canından! Orada çox ləngimə, 
rədd ol burdan! Xıxxxx, pıxxxx, çıxxxx, kıxxxx, tıxxxx!…

Bədənində cin olan tösmərək kişi divanın üstünə uzanıb na-
rahat olduğunu göstərməyə çalışır. Gah huşunu itirir, gah da özü-
nü pis hiss edir. Elə hey hıqqıldayıb zıqqıldayır, yalandan ah-uf 
edir. Cadugər də sakitləşmək bilmədən əsəbi halda cinə təpinir. 
Deyəsən, Azərbaycan dilini «bilən» cin də yavaş-yavaş təpkilər-
dən yumşalır. Xox gəlmələrin qarşısında çox duruş gətirməyib 
həmin adamın bədənindən çıxır. Çıxan kimi də studiyanın mət-
bəxindəki stəkanların birini də sındırıb nəfəslikdən çölə atılır. 
Nə yaxşı ki, stəkan cinin əl-ayağını kəsmir. Şükür ki, sağ-salamat 
çıxıb gedə bilir. 

Bu məqamda özüm-özümə sual verib fikirləşdim ki, görəsən, 
cin Azərbaycan dilini harada öyrənib, hansı məktəbdə oxuyub? 
Müəllimi kim olub? 

Bədənindən cin çıxmış tösmərək kişi qəfil ayılaraq, özünü 
yaxşı hiss etdiyini deyir. Bu səhnəyə baxdıqca adamı həm ağ-
lamaq, həm də gülmək tutur. İyirmi birinci əsrdə adamların bu 
qədər avam və cahil olub cəhalətə uyduqlarına heç inanmağım 
gəlmir. 

O gün saytların birində yenə də həmin saqqallı cadugər 
oğlanın xəstəxanada uşağın bədənindən cini necə “məharətlə” 
çıxardığını göstərirdilər. Xəbərimiz yox imiş, deyəsən, cinlər 
şəhərimizə hücüm çəkərək sakinlərin canına daraşıblar. Məzən 
olsun sənin, ay cadugər oğlan, hərəkətlərinlə, sözlərinlə məni 
yamanca güldürdün. 

Allah sizə ağıl versin, ay iyirmi birinci əsrin cinlərə inanan 
cahil və avam adamları!

 2017     
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P U B L İ S İ S T İ K A 7
 Ömrün əbədiyyət anı – qəhrəmanlıq 

İnsanların maraq dairəsindən heç vaxt uzaq düşməyən, hə-
mişə onları heyrətləndirib özünə cəlb edən qəhrəmanlıq 

və igidlik məfhumu əsrləri yola salmış qos-qoca tarix üçün yenilik 
deyil. Çünki zaman-zaman dərin maraqla boylandığımız tarixin 
səhifələri qanlı döyüş meydanlarında qeyri-adi hünər və cəsarət 
göstərib ad çıxarmış, müharibələrdə böyük şöhrət qazanmış 
cəngavərlərin qəhrəmanlığı ilə doludur. Sayı-hesabı bilinməyən 
müharibələrin yorub əldən-dildən saldığı tarix günümüzə qədər 
qəhrəmanlıqlara və qəhrəmanlara az şahidlik etməyib. Yəqin ki, 
bundan sonra da dünya durduqca işlər belə olacaq. Həyat yara-
nışından nizamlandığı kimi öz axarı ilə axmaqda davam edəcək. 
Qəhrəmanlıq adlandırdığımız köklü-köhmərli min illik ağacdan 
həmişə yeni budaqlar bitəcək. Bizi həm sevindirən, həm də zövq 
verən bu kövrək budaqlardan da təzə-tər tumurcuqlar çıxacaq, 
yeni çiçəklər açıb bərli-bəzəkli ləçəkləri ilə sabahkı tariximizin 
səhifələrinə boylanacaq.

Tarix yaranandan belə olub: qəhrəmanlar qollarının gücü-
nü, bacarıqlarını həmişə döyüş meydanlarında göstəriblər. Bu 
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meydanlar həmişə iki üz-üzə gəlib toqquşan gücün sınaq yeri 
olub. Artıq yaşanmış və ötüb arxada qalmış tarix dönə-dönə sü-
but edib ki, döyüş meydanları insanlara hünər və cəsarətlərini 
nümayiş etdirmək üçün geniş bir səhnədir. Bu, çoxlarının dü-
şündüyü kimi, sadəcə, bir teatr səhnəsi deyil, bu, yaşanılmış ta-
rixin, keçilmiş zamanın səhnəsidir. İnsanlara şan-şöhrət gətirən, 
amma qan-qada ilə, ölüm-itimlə və amansız müharibələrlə dolu 
bir səhnə! 

Müharibə sözünü dilimizə gətirəndə gözlərimiz önünə hə-
mişə insanların hakimiyyət, torpaq və var-dövlət üstündə bir-bi-
rini al qana qərq etdikləri, ölüb-öldürdükləri cəng meydanları və 
bir-birindən qanlı olan döyüş səhnələri gəlir. Həmin anlarda elə 
bil möcüzə baş verir, sanki bir göz qırpımındaca ötüb əsrlərin 
arxasında qalmış illərə dönürük, canlı tarixə bağlanırıq. Bir-biri-
ni üstələməyə, məğlub etməyə can atan qolu zorlu pəhləvanların 
hənirtisini duyur, odlu nəfəslərini hiss edir, şir kimi düşmən üs-
tünə atılan igidlərin qulaq batıran nərəsini, qılınc cingiltisini, ox 
vıyıltısını, at kişnərtisini və tüfəng səsini, pulemyot şaqqıltısını, 
top gurultusunu, tank nəriltisini eşidirik. Tarixin dərinliklərin-
dən gələn və bir-birinə həmahəng olan, bir-birini tamamlayan, 
bötövləşən bu səslər bizi qəhrəmanlığa çağırır, igidliyə səslə-
yir, qələbələrə ruhlandırır. Kəsilmək bilməyən həyəcan dolu bu 
hayqırtılar, bu gurlayan səslər gücümüzü, qüvvətimizi artırdıqca 
artırır. Bütün bunlar isə təkcə damarlarımızdan axan qanı coş-
durmaqla kifayətlənmir, onlar həm də ovqatımıza ovqat qatır, 
böyük qələbələrə gedən yolların səmtini göstərir. Addım-addım 
bizi gələcəkdə qazanacağımız uğurlara, qələbələrə istiqamətlən-
dirir.

Tarix boyu qəhrəmanlar ətraflarındakı insanlar tərəfindən 
hörmətlə qarşılanıb. Həmişə məclislərdə onlara yuxarı başda 
yer veriblər. Dünyadan köçəndən sonra isə xatirələri ehtiram-
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la anılıb, adları hörmətlə çəkilib. Bu cəsur insanların məzarla-
rı sonrakı nəsillər üçün ziyarətgaha, and yerinə çevrilib. Yəqin 
ki, bu gün aramızda, sıramızda qəhrəman olmaq, bu arzunun 
alovunda yanmaq istəməyən tapılmaz. Dünya yaranandan, tor-
paq və sərvət uğrunda ilk müharibələr, döyüşlər başlanandan 
insanlar ondan qorxub geri çəkilməyiblər, əksinə, igidlik və cə-
sarətlərinə arxalanaraq qəhrəmanlığa susayıb, ölümün gözü-
nün içinə dik baxa-baxa hünər göstərməyə can atıblar. Ölümdən 
qorxmadan döyüşə, qəhrəmanlığa, ölümsüzlüyə can atmaq isə 
qələbə deməkdir. Qəhrəmanlığı arzulamaq tarixin səhifələrinə 
pozulmayan əbədi izlər salmaq deməkdir. Söz yox ki, qəhrəman 
olmaq da asan başa gəlmir. Bu yol təhlükələrlə doludu, bu yol 
daşlı-kəsəklidi, bu yol enişli-yoxuşludu. Qəhrəman olmaq üçün 
çətinliklərdən keçməlisən, ağır sınaqlardan adlamalısan. Ürə-
yini qəhrəmanlıq arzusu ilə isidənlər zaman-zaman torpaq və 
Vətən uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə şücaət göstərib igidlikdə 
ad çıxarıb şöhrət qazanmışlar. Qəhrəmanlar hünərləri ilə düş-
mən üzərində zəfər çalaraq şərəf dolu ömür yaşaya-yaşaya tarix 
yazıblar. Elə bir tarix ki, zaman-zaman onlara başucalığı gətirib. 
Elə bir tarix ki, onunla yalnız fəxr etmək və qürur duymaq olar. 
Elə bir tarix ki, daim onları səhifələrində qoruyub saxlayacaq, 
yaşadacaq və vəsf edəcək. Elə bir tarix ki,.. 

Ədəbiyyatın şah əsərlərindən sayılan və daim oxucu sevgisi 
qazanan qəhrəmanlıq dastanları hələ kiçik yaşlarımızdan sir-
li-sehirli cazibəsi ilə bizi özünə çəkib. Cazibə dolu bu dastanları 
mütaliə etdikcə özümüzü igidlərin sırasında, qəhrəmanlığın zir-
vəsində hiss edir, həyatımız boyu cəsarətdə, hünərdə oxuduğu-
muz əsərlərdəki obrazlara oxşamaq istəyirik. Mütaliə boyunca 
əlçatmaz xəyallar qurur, qorxmadan döyüş meydanlarına girir, 
insanları heyrətə və riqqətə gətirən qəhrəmanlıqlar göstərməyi 
ürəyimizdən keçiririk. Düşüncələrimiz əlimizdən tutub, bir an-
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lıq da olsa, bizi üzü keçmişə – tarixin səhifələrinə doğru aparır. 
Bu doyumsuz dastanlardan doğan ülvi duyğular, bəşəri hisslər 
bizi igidliyə, cəsarətə səsləyir, can və qan bahasına başa gələn 
böyük qələbələrə ruhlandırır. İnsan təbiəti belədir, o yaranışın-
dan, doğuluşundan qəhrəmanlıq göstərib, xaruqələr yaratmağa 
köklənir. Çünki insan dünyaya pis əməllər üçün deyil, qürurla 
yaşamaq, xeyirxah işlər görmək və yurdu uğrunda döyüşüb vu-
ruşaraq qəhrəmanlıq göstərmək, torpağının, el-obasının qeyrə-
tini çəkib yağılardan qorumaq üçün doğulub. 

Təkcə insanlar deyil, elə əsrlərin arxasını yerə vurmuş qoca 
tarix özü də qəhrəmanları sevərək qoynunun ən mübhəm qat-
larında onlara yer ayırır. Ötən çağların mamır bağlamış tarixini 
özündə yaşadan qalın-qalın yaddaş kitablarını asta-asta üzü ge-
riyə vərəqlədikcə igidlik və şücaət göstərmiş qəhrəmanların qü-
rur duyulacaq, fəxr ediləcək döyüş yolları ilə bir az da yaxından 
tanış oluruq. Təsirsiz və izsiz ötüşməyən bu tanışlıq ruhumuza 
nur çiləyir, ovqatımıza rəng qatır, mürgülü duyğularımızı oyadır, 
qürur və iftixarımızı artırdıqca artırır. Belə tanışlıq bizi qəhrə-
manlıq göstərməyə, yurd uğrunda vuruşub döyüşməyə harayla-
yır. Qəhrəmanların həyatını, keçdikləri döyüş yollarını öyrən-
dikcə, onların hərb meydanlarında göstərdikləri igidliyi, hünəri 
gördükcə qarşılarında baş əyir, xatirələrini hörmətlə yad edirik. 
Onlar bu ehtirama layiqdirlər, onlar bunu cəsarət və hünərləri 
ilə qazanıblar. Yaşadığımız ömrün bütün mərhələlərində tarixdə 
dərin iz qoymuş qəhrəmanlara oxşamağa, onlardan nümunə gö-
türməyə çalışmışıq. Ürəklərimiz onların döyüş yollarını davam 
etdirmək istəyi və amalı ilə döyünüb. Bunu bizə yaşanmış tarixin 
qanla yazılmış şərəf və şan-şöhrət dolu səhifələri diktə edir. 
Bunu bizə əcdadlarımızın məğlubedilməz ruhu deyir. Bunu bizə 
gözəl anlarını yaşadığımız dövran pıçıldayır. Bunu bizə zaman 
və tarixin özü söyləyir. Gəlin, yaşadığımız zamanın tələblərinə 
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və diktələrinə köklənək tarixin pıçıltılarına qulaq asaq. Çünki ta-
rix bizə yalnız və yalnız qəhrəmanlıqla dolu sözlər pıçıldayır... 

Silahla qələmin vəhdətindən doğan qəhrəmanlıq

Qəhrəmanlıq, qələm və silah. Bəlkə də, ilk baxışda bu söz-
lərin ardıcıllıqla yazılmasına dodaq büzənlər tapılar. Yəqin ki, 
bunu təbii qarşılamalıyıq. Çünki bəzən fikirlər, rəylər müxtəlif 
olduğundan üst-üstə düşmür, uyğun gəlmir. Elə buna görə də 
bir-birini tamamlamır. Buna çox normal yanaşmalıyıq. Çünki 
hər hansı bir hadisə və ya söz haqqında hamının fikri eyni ola 
bilməz. Eyni olsa, bəlkə də, bizdə o qədər də maraq doğurmaz. 
Yəqin ki, bütün bu hallar günlərini yaşadığımız zamanın əks-sə-
dası, güzgüdə görünən və görünməyən tərəfləridir. Tarixin sə-
hifələrini vərəqlədikcə görürsən ki, yeri düşəndə qələmin yaz-
dığı söz silahdan da üstün və kəsərli olub. Əgər belə olmasaydı, 
ata-babalarımız “Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz”, 
– deməzdilər. Deyiblərsə, deməli, bunu görüblər, bunun şahidi 
olublar, dəfələrlə sınaqdan çıxarıblar. Bir də baxır sözün yazılan 
anına, söylənilən məqamına, deyilən məkanına. Bu sözləri dilinə 
gətirən, yazıya köçürən müəllifin təfəkkürünün zənginliyinə, id-
rakının ənginliyinə. 

Müharibədən, cəng meydanından, qəhrəmanlıqdan və sö-
zün qüdrətindən danışanda böyük sərkərdə, gözəl şair Şah İs-
mayıl Xətainin yazdığı dərin məzmun ifadə edən bu misraları 
yada düşür:

   Söz vardır kəsər savaşı,
   Söz də vardır kəsdirər başı...

Bilirik ki, qələm yazmaq, silah isə döyüşüb qoynunda dün-
yaya göz açdığın yurdunu, torpağını, təmsil etdiyin xalqını düş-
məndən qorumaq, bu yolda qorxmadan cəsarətli addım ataraq 
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qəhrəmanlıq göstərmək üçündür. Silah döyüşməyə qadirdir-
sə, qələm də əsgərin, zabitin, sərkərdənin hərb meydanlarında 
göstərdiyi cəsarəti və hünəri vəsf edib əbədiləşdirmək qüdrə-
tinə malikdir. Yeri gələndə, məqamı çatanda onun süngüyə çev-
rildiyi anlar tarixdə az olmayıb. Heç uzağa getməyək, elə sevimli 
şairimiz Səməd Vurğun Böyük Vətən müharibəsi başlanan ilk 
günlərdən “Qələmim süngüdür...” yazıb insanları faşist işğalçı-
larına qarşı döyüşlərə ruhlandırmadımı? Onun səsinə yüzlərlə, 
minlərlə ölkə vətəndaşı cavab vermədimi? Onlar Böyük Vətən 
müharibəsinin cəbhələrində böyük hünər və rəşadət göstərmə-
dilərmi, tarix yazmadılarmı?

 Şairlər, yazıçılar əsərlərində qəhrəmanlığı və qəhrəmanla-
rı böyük şövqlə tərənnüm etmiş, oxucu sevgisi qazanan və yad-
daşlarda əbədi yaşayan bədii obrazlar yaratmışlar. Ədəbiyyatda 
elə sevilən bədii obrazlar var ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində 
onlara heykəllər qoyulub, abidələr ucaldılıb. Dahi yazıçıların 
bütün dövrlərdə müharibə və qəhrəmanlıq mövzusunda böyük 
sənətkarlıqla yazdıqları yüzlərlə dəyərli əsərlər zaman-zaman 
ələnərək tarixin süzgəcindən, sınaqlarından keçib günümüzəcən 
gəlib çatmışdır. Qəhrəmanlığa və qəhrəmanlara yüksək dəyər 
verən şairlər, yazıçılar qələmlərinin gücünə, istedadlarının qüd-
rətinə arxalanaraq, onları bənzərsiz boyalarla nəzmə çəkmiş, 
böyük sevgi ilə nəsrə köçürmüşlər. Ürəkaçan odur ki, yaradıcı 
insanlar işlərini təkcə yazmaqla bitmiş hesab etməmişlər, həm 
də müəllifi olduqları əsərlərin qəhrəmanlarını oxucularına sev-
dirməyi də bacarmışlar. 

Qəhrəmanlığa, qəhrəmanlara müxtəlif yönlərdən yanaşmış 
yazıçı və şairlər, mütəfəkkirlər onları çeşidli forma və məzmun-
da tərənnüm etməyə can atmışlar. Qəribədir ki, qəhrəmanlıq 
haqqında deyilənlərin, yazılanların hərəsi bizə bir cür təsir edir, 
duyğularımızı yerindən tərpədərək qəlbimizdə xoş hisslər ya-
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radır. Bizi döyüşlərdə hünər göstərməyə kökləyir, qəhrəmanlıq 
göstərməyə səsləyir. 

Qəhrəmanlıq mövzusu ədəbiyyatın, sənətin gündəmindən 
heç vaxt düşmür. Yəqin ki, heç zaman da düşməyəcək! Dünya 
durduqca şair və yazıçılar qələmlərini tez-tez bu mövzu üzərinə 
kökləyəcəklər. Qəhrəmanlığı vəsf edən elə dərin məzmunlu şe-
irlər var ki, oxuyan kimi sözlər sanki birbaşa ürəklərə hopur, 
qəlblərə köçür, dillər əzbəri olur. Böyük məna ifadə edən əsərlə-
ri ilə oxucu sevgisi qazanan türk şairi Nihal Atsızın qəhrəmanlıq 
haqqında yazdıqları hər kəsi heyran edib, sirli-sehrli cazibəsinə 
salır. Onun qələmindən süzülən bu misraları necə sevməyəsən, 
necə dəyərləndirməyəsən. Şair qəhrəmanlığa böyük dəyər 
verərək onu insan mənəviyyatında bir titrəyiş, qarşısı alınma-
yan bir yüksəliş adlandıraraq yazır:

Qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir,
Nə də yıldızlar kimi parlayıb sönməməkdir.
Qəhrəmanlıq içərək acı ölüm tasından,
İrəliyə atılmaq və sonra dönməməkdir.
Bunun üçün ölümə bir atılış gərəkdir,
Atılışdan sonra da bir daha dönməməkdir.

Gənc şair Mina Rəşid isə qəhrəmanın kim olduğunu oxucu-
larına sadə sözlərlə, anlaşıqlı bir dillə və yaddaqalan misralarla 
çatdırır. Ürəyində qan kimi dövr edən fikirlərini gözəl bir axarla, 
həzin bir ritmlə nizama düzür:

Bilirsinizmi, kimdir qəhrəman?
Savaşda verməz düşmənə aman!
Özünü atar odun içinə,
Qırar düşməni tək öz gücünə.

Yazıçı və şairlər yaşadıqları bütün dövrlərdə zamanlarla 
səsləşən, qərinələrlə ayaqlaşan dəyərli əsərləri ilə oxucuların 
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qəlbinə qəhrəmanlıq və igidlik toxumu səpməyə çalışmışlar. 
Sonrakı illərdə baş verən tarixi hadisələr göstərir ki, yaradıcı in-
sanlar məqsədlərinə çatmış, istəklərinə yetmişlər. Çünki onlar 
ölməz əsərləri ilə illərlə əvvəl oxucularının qəlbinə, ürəyinə səp-
dikləri toxumlardan yeni qəhrəmanlar boy vermiş, yeni igidlər 
doğulmuşdur. Bu igidlər cəsarət və hünərləri ilə tarix yazmışlar. 
Qanla yazılmış tarixin səhifələrində isə qəhrəmanlar əbədi qalır, 
unudulmadan yaşayır və tez-tez xatırlanırlar. Onlar xatırlanma-
ğa, ehtirama layiqdirlər, çünki bu hörməti hünər və cəsarətləri 
ilə qazanıb, bu zirvəyə qəhrəmanlıqları ilə yüksəliblər.

Döyüş ruhunun təntənəsi

Qan və ölüm qoxulu cəng meydanlarında misilsiz qələ-
bələr qazanıb tarixdə qəhrəman kimi ad qoymaq yalnız iradə-
li, dəyanətli və qürurlu insanlara nəsib olur. Sanki bu insanları 
tarix özü hazırlayır, zaman özü seçir. Seçir ki, onlar qəhrəman 
kimi qələbələr qazansınlar, bütün nəsillərə nümunə olsunlar. 
Qələbələr isə vuruşub çarpışmadan, qan tökmədən qazanılmır. 
Qəhrəman kimi tarixdə ad çıxarmaq üçün mənalarla dolu öm-
rünü riskə qoyub ölümü gözünün altına alaraq, qorxu bilmədən 
qanlı döyüşlərə atılmalısan. Yeri gələndə, bəzi məqamlarda isə 
ölümün özünə də meydan oxumalısan. Deməli, qələbəyə gedən 
yollar cəng meydanlarından, hünər və rəşadət pillələrindən ke-
çir. Gərək bu pillələri qorxmadan, şərəf və ləyaqətlə keçəsən. 
Heç kimə sirr deyil ki, hərb meydanlarında cəsarətli addım atıb 
hünər göstərmək, düşmənə qalib gəlmək zəiflərin işi deyil. Mü-
barizə, savaş və döyüş yalnız və yalnız cəsurları sevir. Elə cəsur-
lar da döyüş meydanlarını sevdiklərindən həmişə ora can atırlar. 

İradəsi polad kimi möhkəm olmayanlardan, döyüşə ürək-
lə atılmayanlardan qələbə ummaq yayda qarın yağmasını göz-
ləməyə, xəlbirlə çaydan su daşımağa bənzəyir. Gözümüzü dün-
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yaya açandan həmişə həyatı belə görmüşük, belə öyrənmişik. 
Dünyanın hər üzünü görmüş müdriklərdən bu sözləri çox eşit-
mişik: zəiflər geriyə, güclü və qürurlular isə daim irəliyə baxır-
lar. Güclülər yaxşı bilirlər ki, irəlidə onları igidlik və qəhrəman-
lıqla dolu bir həyat gözləyir. Geridə baş girləyənlərin nəsibi isə 
həmişə məğlubiyyət acısını dadmaq olur. Zəiflər nə qədər çalışıb 
cəhd göstərsələr də, düşdükləri qorxaqlıq bataqlığından çıxmağı 
bacarmırlar. Çünki buna qadir və hazır deyillər. Qətiyyətli addım 
atmağa gücləri, iradələri çatmır. Sanki qorxaqlıq sindromu on-
ların əl-ayaqlarını buxovda saxlayır. İradəsizlik özü də qorxaq-
lıqdan mayalanan, insanı zəif olmağa məhkum edən bir hissdir. 
Ürəklərində qəhrəman olmaq arzusu bəsləyənlər gərəkdir bu 
hissin təsirinə düşməsinlər, ona boyun əyməsinlər. Düşünürəm 
ki, insan təbiətən həyata zəif yox, qürurlu, mətin və mübariz do-
ğulub. Elə buna görə də o, hər şeyə qadirdir, mətin və güclüdür. 
Nobel mükafatçısı, Amerika yazıçısı Ernest Heminqueyin dəyər-
li sözlərini xatırlayıram. O, insanın mübarizliyindən, məğlube-
dilməzliyindən bəhs edərək yazırdı: “İnsan məğlub olmaq üçün 
yaranmayıb. İnsanı məhv etmək olar, amma məğlub etmək yox!..” 
Deməli, insan çətinliyə güc gəlməyə, döyüş meydanlarında qəh-
rəman kimi vuruşub düşmənə qalib gələrək iftixar dolu ömür 
yaşamağa layiq və qadirdir. Çünki bu, onun Tanrı tərəfindən ve-
rilən haqqıdır. Bu haqqı onun əlindən heç kim, heç vaxt cəsarət 
edib ala bilməz!

Görəsən, insanı daxilən savaşa, vuruşa, mübarizəyə, qəhrə-
manlıq göstərməyə həvəsləndirib güc verən nədir, hansı hiss və 
duyğudur? Yəqin ki, bu, hər şeydən əvvəl, onun vətənpərvərlik 
hissi və döyüşkənlik ruhunun qələbəyə, yüksəlişə köklənmiş 
əzəmət və vüqardır. Qəhrəmanlıq, daim vətənpərvərlik hissin-
dən qidalanır, onun qüdrətindən qürur və məğlubedilməz ru-
hundan mayalanıb güc alır. Bu ölməz, dönməz ruh həm savaşda, 
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həm də yaşadığımız həyatda bizi daim igid və cəsarətli olmağa, 
qəhrəmanlıq göstərməyə həvəsləndirir. Savaş zamanı döyüş 
ruhu yüksək olan əsgəri heç kim vuruşmaqdan, qəhrəmanlıq 
göstərməkdən saxlaya bilməz. Nə qədər təhlükəli və riskli olsa 
da, qələbə qazanmağa köklənmiş döyüşçü savaş meydanında 
hünər göstərib geriyə böyük zəfərlərlə dönəcək. İşdir-şayət dö-
yüşdə həlak olsa da, vüqarla, məğrurcasına canını tapşıraraq 
ölümə də meydan oxuyacaq. Deməli, cəng zamanı döyüş ruhu-
nun yüksək olması qələbəni təmin edən vacib və önəmli amil-
lərdən biridir. Bu mövzuda Napoleon Bonapatın dediyi fikir də 
çox dəyərlidir: “Məni ən çox heyrətə salan budur ki, güc ruhdan, 
qələmdən acizdir. Dünyada iki hökmran var – qılınc və ruh. Amma 
əvvəl-axır ruh qılınca həmişə qalib gəlir.” Bu qiymətli fikir bir 
daha döyüş ruhunun əzəmətini və iştirak etdiyi savaşlarda məğ-
lubedilməzliyini sübut edir. Deməli, zabitin, əsgərin döyüş ruhu 
güclü, iradəsi möhkəm və qətiyyətli olarsa, o, cəng meydanlarına 
qürur və vüqarla gedərsə, təbiidir ki, düşməni məhv edib geriyə 
yalnız və yalnız qələbələrlə dönəcək.

Qəhrəmanlıq mövzusu ömrümüz boyu maraq dairəmizdən 
kənara çıxmır. Daim orada yaşayır, xaruqələr yaratmağa can atır, 
bizi igidlik və hünər göstərməyə ruhlandırır. Belə gözəl hisslərlə 
nəfəs aldıqca yaddaşımız təzələnir, ömrümüzün hələ yazılma-
mış yeni səhifələri açılır. Müharibə mövzusunda çəkilmiş film-
lərə baxdıqca, bədii əsərləri oxuduqca qəhrəmanlıq hissimiz 
daha da artır. Bu müqəddəs hissin təsiri altında həyat yollarında 
qarşılaşacağımız çətinliklərdən, döyüş meydanlarında üz-üzə 
gələcəyimiz mübarizələrdən qorxmadan inamla addımlayırıq. 
Yaşımızdan asılı olmayaraq, ömrümüzün ən çətin, keşməkeşli 
anlarında belə qəhrəmanlıq göstərmək arzusu ilə yaşayırıq. Bu 
ülvi hiss bizi döyüş ovqatında saxlayır. Daim bu ovqatda qalmaq 
istəyirik, ona köklənirik.
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Qəhrəman olmaq, döyüşlərdə igidlik göstərib şöhrət qa-
zanmaq, el arasında ad çıxarmaq oxuduğumuz bədii əsərlərdə 
əlçatmaz zirvə kimi tərənnüm olunub. Amma məqamı yetişən-
də şahidi oluruq ki, qəhrəmanlıq o qədər də əlçatmaz deyilmiş. 
Kim bilir, bəlkə də, qəhrəmanlıq adiliklə qeyri-adiliyin arasın-
dadı. Çünki bəzən adidən adi tanıdığın bir insan düşdüyü şə-
raitdən asılı olaraq gözlənilmədən ağlasığmaz qəhrəmanlıqlar 
göstərərək ətrafındakıları heyrətə salır. Hərb meydanlarında 
cəsarəti ilə düşmənə meydan oxuyaraq qanı ilə adını qəhrəman-
ların sırasına yazır. Tarix dəfələrlə sübut edib ki, qəhrəmanlıq 
insanların camalında deyil, kamalında, bulaq suyu kimi dup-
duru olan mənəviyyatındadı. Duyğu və hisslərimizdə yaşayan 
məğlubedilməz ruh bir an içində ömrümüzü qəhrəmanlıqdan 
yoğrulmuş əbədiyyətə çevirir. Yazıçı və şairlərin əlində silaha 
dönmüş qələm isə bu qəhrəmanlığı vəsf edərək poetik misrala-
ra köçürərək gələcək nəsillərə çatdırır. Oxuculara qəhrəmanlığı, 
qəhrəmanlıq tariximizi zərrə-zərrə sevdirir. 

Silah vuruşub, çarpışanda, od püskürəndə qələm arın-arxa-
yın bir yerdə donub qalmır. Qələm silahın başladığı müqəddəs-
dən müqəddəs işi qəlbləri ruhlandıran gözəl əsərlərlə, dəyərli 
fikirlərlə, bəşəri hisslərlə tərənnüm edir. Yurd uğrunda qələbə 
naminə vuruşanların igidliyindən, cəsarətindən geniş söz açır. 
Heç nədən qorxmadan ölümün gözünün içinə dik baxa-baxa ta-
rix yaradır.

Bəs görəsən, əsrlərdən bəri qarşısında diz çöküb böyük eh-
tiramla baş əyib səcdə etdiyimiz qəhrəmanlıq nədir? İnsanları 
rəşadət və hünər göstərməyə sövq edən bu hiss və duyğular bir-
dən-birə haradan yaranır, necə formalaşıb ortaya çıxır? Onun 
yaranmasına hansı amillər təkan verir? Qəribədir, görəsən, nə 
üçün, qorxulu olsa da, həyatımızı təhlükəyə qoyub qəhrəmanlı-
ğa, igidliyə can atırıq? Bəzən də onu həyatımızın norma və tələ-
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binə çevirməyə çalışırıq. Tarixin səhnəsində hələ illərcə əvvəl 
yaşanmış hadisələr göstərir ki, insanı qəhrəmanlıq göstərməyə 
sövq edən onun ürəyinin, qəlbinin dərinliyidə dərin kök salmış 
cəsarət duyğularıdır. Bu duyğu insanı ayaqda saxlayır, müba-
rizəyə, mübarizliyə və qəhrəmanlığa səsləyir. Bəs, görəsən, bizi 
sehrləyən bu duyğular nədən və necə yaranır, nə vaxt, hansı 
məqamlarda baş qaldırıb üzə çıxaraq qətiyyət və qalibiyyət dolu 
hökmlə hayqıraraq: “mən burdayam” – deyib meydana atılır? 
Və yüzlərlə, minlərlə cəsarətli insanı ardınca çəkib cəngavərlə-
rin məskəni olan səngərlərə, döyüşlərə aparır? Cəsarət isə elə 
bir qüvvə, elə bir hissdir ki, o yalnız məğrur və mətin insanla-
rın qəlbində özünə əbədi yuva qurur. Nə qədər ki insan yaşayır, 
heç vaxt oranı tərk etmir. Böyük türk sərkərdəsi Attila məğrur 
insanlarda olan cəsarətə yüksək qiymət verərək demişdir: “Cə-
sarət əlində silah olan insan deyil. Cəsarət çatacağın yeri bilmə-
dən yola çıxmaqdır. Başlayırsan və səbəb nə olursa olsun, o yoldan 
keçirsən...” 

Bizi maraqlandırıb düşündürən bu və ya digər suallara 
aydınlıq gətirməyə cəhd edəndə belə nəticəyə gəlmək olur ki, 
qəhrəmanlıq cəsarətin, məğrurluğun birliyi, əbədi təntənəsidir. 
Nə qədər cəhd göstərsən də, onları bir-birindən ayıra bilməz-
sən. Qəhrəmanlıq cəsarətin və məğrurluğun ən yüksək nöqtəsi, 
ən uca zirvəsidir. Deməli, əsgər cəng meydanlarına, döyüşlərə 
igidliyin və şücaətin çiyinlərində gedir, cəsarətlə vuruşaraq bir 
an içində xəyallarını reallığa çevirir, ölməzlik səltənətində qəh-
rəmanlığın bayrağını əbədi dalğalandırır. Qəhrəmanlıq insan lə-
yaqətində, onun vicdanında yüksək yer tutan ali mənəvi iftixar-
dır. Daim insana ruh verən, gücləndirən bu iftixar bir an içində 
onu zirvələrə qaldırıb böyük şöhrət qazandırır, dünyaya tanıtdı-
rır. İstər filmlərdə, istər bədii əsərlərdə, istərsə də canlı həyatda 
dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, müharibə meydanlarında igidliklə 
vuruşub həlak olanlara hətta düşmən tərəfi də ehtiram göstərir. 
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Bu, qəhrəmanlığın, igidliyin təntənəsi, cəsarətin zəfəri deyilmi? 
Yəqin ki, bu təntənə, bu əzəmət dünya durduqca var olacaq və 
əbədi məşəl kimi sönmədən yana-yana, qəhrəmanlıq zirvəsinə 
gedən yolları gur-gur işıqlandıracaq. 

Müharibədə, savaşda döyüş ruhunun həlledici rol oynadı-
ğını aydın şəkildə göstərmək üçün, bəlkə də, belə bir məqama 
diqqət yetirməyimiz önəmli olardı. Əgər idmançı yarışa məğlub 
hisslərlə qatılarsa, tatami üzərinə məyuscasına, könülsüz-könül-
süz çıxarsa, ondan qələbə gözləməyə dəyməz. Çünki məğlubiy-
yət hissi onun ürəyinin od-alovunu, mübarizlik əzmini çoxdan 
söndürüb. Müdrik bir kəlamda çox yerində deyilir: “Ən böyük 
qələbənin taleyi döyüş meydanlarından əvvəl ürəklərdə həll olu-
nur”. Doğrudan da, əgər döyüşçü savaşa qorxmadan, cəsarətlə, 
ürəklə atılarsa, onun nəsibi yalnız uğur və qələbə olacaq. Heç 
vaxt məğlubiyyət nə olduğunu bilməyəcək, onun acısını dad-
mayacaq, ağrısını yaşamayacaq. Amma əgər ən müasir silahlara 
sahib olan əsgərin döyüş ruhu zəifdirsə, qorxu hissinin təsirin-
dən çıxa bilmirsə, onun uğur qazanmaq şansı sıfıra bərabərdir. 
Söz yox ki, silahın müasirliyi əsgərin üstünlüyünü təmin edən 
amillərdən biri və bəlkə də, ən başlıcası olsa da, bu, hələ hər şey 
demək deyil. Əsgərin həm silahı müasir, həm də döyüş ruhu yük-
səkdirsə, deməli, o, əzəmətlidir, vüqarlıdır. Onu heç bir düşmən 
qüvvəsi dayandıra bilməz. O, savaş zamanı bir göz qırpımında-
ca məğlubedilməz qəhrəmana, cəsur döyüşçüyə çevrilərək cəng 
meydanlarında hünər göstərib düşməni məhv edəcək, şöhrət 
qazanacaq. Deyilənlərdən və yazılanlardan belə nəticəyə gəl-
mək olar ki, həqiqətən, qələbənin qazanılmasında döyüş ruhu-
nun yüksək olması başlıca amillərdən biridir. Deməli, düşməni 
məğlub etmək, onun üzərində qələbə qazanmaq üçün həm dö-
yüş hazırlığımızı artırmalıyıq, həm də döyüş əzmimizi qətiyyət 
və cəsarətimizlə yüksəltməliyik. Çünki bütün bunlar bizə sevinc 
və başucalığı gətirən qələbəni təmin edən ən önəmli amillərdir. 
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Qəhrəmanlıq yolunun yorulmaz yolçuları 

Yurdunun müdafiəsinə qalxmış döyüşçünün vuruşduğu, 
savaşdığı məqamlarda hiss və duyğuları elə bil vulkan kimi 
püskürür. Belə gərgin anlarda o, qəhrəmanlıq, igidlik və sücaət 
göstərərək düşməni məhv edir. Nə qədər çalışsan da, qəhrəman-
lıq anının qarşısına sədd çəkə biməzsən. Çünki o bir göz qırpı-
mındaca baş verir, ildırım kimi çaxır, sel kimi coşub kükrəyir. Bu 
elə bir coşqu, elə bir yüksəliş, elə bir kükrəyiş, elə bir əzəmətdir 
ki, döyüşçüyə adi vaxtlardakından on qat artıq güc verərək qələ-
bəyə kökləyir. Qollarında dolaşan bu qeyri-adi güc və bacarıq 
döyüşçünün ürəyini cəsarətlə, hünər və fədakarlıqla dolduraraq 
zəfər qazanacağına böyük ümidlər verir, onu sabahkı uğurlara 
səsləyir. Döyüş zamanı əsgər bu uğurun axınında çoxlarının ba-
cara bilməyəcəyi cəsarətli addım ataraq düşməni məhv etmək 
üçün hünər göstərir, qəhrəmanlıq zirvəsinə yüksəlir. Cəsarəti və 
rəşadəti ilə şərəfli tarix yazaraq gələcək nəsillər üçün fəxr edilə-
cək, qürur duyulacaq bir örnək qoyur. Elə bir örnək ki, bütün za-
manlara meydan oxusun! Elə bir örnək ki, bizi gələcək nəsillərə 
sevdirsin.

Qəhrəmanlıq canında və qanında cəsurluq dolaşan insanla-
rı həmişə təsir dairəsində saxlayıb, onları ahənrüba kimi özünə 
çəkib. Yurdu, el-obası uğrunda vuruşmağa can atan əsgər torpa-
ğını yağılardan qoruya-qoruya özü də duymadan qəhrəmanlıq 
göstərir, seçilənlərdən olaraq tarixdə unudulmayan, xatırlan-
dıqca xatırlanan izlər qoyur. Qanlı döyüşlərdə qorxunu özünə 
yaxın buraxmayaraq, düşmən hücumunun qarşısında mətanətlə 
dayanaraq igidliklə vuruşur. Belə gərgin anlarda ölümü də göz 
altına almadan döyüş meydanına cəsarətlə girir, düşmən üstünə 
qələbə əzmi ilə atılır. Yəni qəhrəman olmağı qarşısına məqsəd 
kimi qoymur, bunu niyyət etmir. Ata-baba yurduna yağı təca-
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vüzü olanda torpağının müdafiəsinə qalxır. Döyüşlər zamanı, 
bəlkə, hələ özünü də unudaraq, aqibətini düşünmədən, doğma 
torpağı uğrunda vuruşur. Vuruşur ki, ölkəsinin ərazisinə yağı 
ayağı dəyməsin, eli yağmalanmasın, evi yandırılmasın, doğma-
ları qəsbkarların əlinə keçib əsir olmasın. İgidliyi ilə ad çıxarmış, 
ömrü mübarizələrdə keçmiş Şeyx Şamil çox gözəl deyib: “Aqibə-
tini düşünən heç vaxt qəhrəman ola bilməz”. Qoca tarix sübut edir 
ki, çətinliklərdən keçən, ölüm qoxuyan qəhrəmanlıq yolunun 
yolçuları yalnız və yalnız cəsur insanlardır. Onlar bu şərəfli yol-
larda ürəklərində döyüş ruhu, qollarında güc, qorxuya meydan 
oxuya-oxuya daim irəli – zəfərlərə doğru addımlayırlar. Qartal 
kimi qıy vura-vura düşmən üstünə şığıyırlar.

Bütün elmlər tədris olunur, öyrədilir və az müddətdən son-
ra müxtəlif variantlarda hazırlanmış testlərlə sınaqdan keçiri-
lir, imtahan götürülür. Bilik və bacarığın göstəricisi olan ballar 
üst-üstə toplanaraq cəmlənib qiymətləndirilir və həmin şəxsin 
savadına dəyər verilir. Qəhrəmanlıq dərsləri isə heç bir mək-
təbdə tədris olunmur. Onu insanlara həyat özü öyrədir, yaxud 
insanlar onu həyatdan özləri öyrənirlər. Böyük dilçi alim Bəkir 
Çobanzadə deyirdi ki, həyatdan dərs alanlar tələbə deyil, ustadı-
lar. Qəhrəmanlar üçün test və sınaq imtahanının əbədi-əzəli mə-
kanı yalnız cəng meydanlarıdır, burada gedən qanlı döyüşlərdir. 
Vətənpərvərliyi və döyüş hazırlığı yüksək olanlar bu savaşlarda 
uğur qazanır, düşmən üzərində qələbə çalaraq el içində ad çıxa-
rırlar.

Qəhrəmanlıq ucalıq, rəşadət və ülviyyətlə dolub-daşan bir 
hissin təzahürüdür. İnsan qəlbində formalaşan, əbədi məskən 
salan hisslərin ən alisi, ən yüksəyi və ən əzəmətlisidir. Görəsən, 
indiyə qədər qəhrəmanlığın düsturunu hazırlamaq kiminsə 
ağlına gəlibmi? Kimsə papağını qarşısına qoyub bu barədə dü-
şünüb-daşınıbmı? Ən azından, buna bir cəhd göstəribmi? Əgər 
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kimsə bu işə qol qoymağa çalışıbsa, yəqin aki, uğursuzluğa düçr 
olub. Çünki qəhrəmanlıq düstursuz-filansız, şərait yarananda 
göy kimi guruldayır, bir göz qırpımındaca doğulur və heç nəyə, 
heç kimə məhəl qoymadan həyata keçirilir. Qəhrəmanlıq hissi 
hər kəsin qəlbində bir cür yaranır, bir cür formalaşır. O, insan 
mənəviyyatını daim nura bələyən və heç vaxt sönməyən məşələ 
bənzəyir. Yandıqca tarixin qəhrəmanlıqlarla dolu qaranlıq sə-
hifələrini işıqlandırır, dünyaya yeni doğulmuş nəsillərə yol 
göstərir. Cəsurlar isə zaman-zaman bu ocaqdan, bu məşəldən od 
götürərək onu daha da gurlaşdırıb şölələndirirlər. Qəhrəmanlığı 
daim çağlayıb daşan bir bulağa bənzətmək çox düzgün olardı. 
Nəsillər dəyişdikcə igidlər bu bulağın gözündən su içə-içə rəşa-
dət göstərib ad-san qazanırlar. 

Yaşanmış və artıq bizim üçün keçmiş həyatımızın dəyərli 
bir parçasına çevrilmiş tariximizin səhifələrində elə qəhrəman-
lar olub ki, onlar igidlikləri ilə daim bizi heyrətləndiriblər. Hey-
rətləndirə-heyrətləndirə də bizi arxalarınca qəhrəmanlar məka-
nına, müqəddəs yerlərə çəkib aparıblar. Aparıblar ki, biz onların 
yollarını şərəflə davam etdirək. Qəhrəmanlıq tariximizdə adları 
şərəflə, ucadan-uca tutulan Babəkin, Koroğlunun, Qaçaq Nəbi-
nin igidliyi zaman-zaman bizi hünər göstərməyə ruhlandırıb. 
Sovet İttifaqı qəhrəmanları Həzi Aslanovun, Mehdi Hüseynza-
dənin, Gəray Əsədovun, Cəmil Əhmədovun, Ziya Bünyadovun, 
Məlik Məhərrəmovun və onlarla başqalarının igidliyi bizim üçün 
tükənmək bilməyən qürur mənbəyi deyilmi? Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanları Mübariz İbrahimovun, Vahid Quliyevin, Murad 
Mirzəyevin, İqor Makayevin, Səxavət Məhərrəmovun, Mətləb 
Quliyevin, Rasim İbrahimovun, Şükür Həmidovun, Çingiz Qur-
banovun... və yüzlərlə başqa-başqa oğullarımızın döyüşlərdə 
göstərdiyi igidliyi, cəsarəti necə unuda bilərik? Adlarını çəkdi-
yimiz və çəkmədiyimiz, amma daim ürəklərimizdə yaşatdığımız, 
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qəlbimizdə ovutduğumuz qəhrəman oğulları döyüşlər zama-
nı düşmən üzərinə çəkib aparan hansı amal, hansı hiss, hansı 
məqsəd olub? Suala cavab olaraq, deyə bilərik ki, bu, yurd təəs-
sübkeşliyi, Vətən sevgisi, düşmənə nifrət hissi doğma el-obanı 
azad görmək arzusu. Bu istəyin, bu amalın bətnində, mayasında 
daim ölməyən bir yüksəliş, qürur və məğlubedilməzlik ruhu dö-
yünür. İnsanı yaşadan, igidliyə, qəhrəmanlığa və zəfərlərə səs-
ləyən də elə bu yenilməz ruhdur, mübarizlik duyğusudur.

Yorulmaq bilmədən bizi yaşadan, illərdən illərə aparan 
ömür yolumuz dayanmadan su kimi axıb gedir. Deməli, həyat 
davam etdikcə, dünyada silahlar gurladıqca, müharibə ocaqları 
alovlandıqca savaş meydanlarında yeni qəhrəmanlar da doğu-
lacaq. Müharibəyə yollanmazdan əvvəl gərəkdir ki, müdriklərin 
qəhrəmanlar və qəhrəmanlıq haqqında söylədiklərini yaxşı-yax-
şı öyrənək, dərindən dərk edək. Döyüşlərə girəndə bu qiymətli 
sözləri xatırlaya-xatırlaya vuruşaq, vuruşa-vuruşa da xatırlayaq. 
Hər döyüşdə, hər savaşda cəsarətli addım ataraq igidlik göstə-
rib düşməni məhv edək, qələbə qazanaq. Qoy buna görə gələcək 
nəsillər igidliyimiz qarşında ehtiramla baş əyib adımızı hörmət-
lə çəksinlər, xatirəmizi göstərdiyimiz qəhrəmanlığa layiq qeyd 
etsinlər. Mərdliyi, igidliyi və cəsarəti bizdən öyrənsinlər, bizdən 
örnək götürsünlər. Mübarizələrinin ən çətin anlarında belə bizə 
tapınsınlar. Bünövrəsi şərəf və cəsarətdən qoyulmuş qəhrəman-
lıq yolunu elə şərəf və cəsarətlə də davam etdirsinlər. Qəhrə-
manlıq tariximizin səhifələrinə daha möhtəşəm, daha əzəmətli 
qəhrəmanlıq nümunələri yazsınlar.

    Vətən uğrunda savaşanlar 
Tarixin pozulmaz səhifələrini asta-asta vərəqlədikcə illər-

cə, əsrlərcə əvvəl baş vermiş müharibələrin, amansız döyüşlə-
rin qanlı-qadalı üzünü görürük. Gördükcə də igidlərin hünər və 
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cəsarətlərinə heyran qalırıq. Heyran qaldıqca da qarşılarında 
ehtiramla baş əyirik. Müharibələrdə, cəng meydanlarında dö-
yüşçülərin göstərdiyi igidlik nümunələrini saymaqla, yazmaqla 
qurtaran deyil. Amma elə qəhrəmanlar, elə qəhrəmanlıqlar da 
var ki, onun üstündən “əhsən, afərin”, – demədən keçmək müm-
kün deyil. 

Bütün nəsillərə örnək olan bir türk əsgərinin qəhrəmanlı-
ğına heyrətlənməyə bilmirsən. Çanaqqala savaşında əsgər Se-
yidəli onbaşının göstərdiyi igidlik heyrətamiz olduğu qədər də 
ibrətamizdir. Döyüşün həlledici anında, vacibdən vacib məqa-
mında əsgər yoldaşları şəhid olduğuna və yaralandığına görə o, 
təkbaşına 276 kiloqram ağırlığında mərmini topa qoyaraq işğal-
çılara atəş açmışdır. Onun atdığı mərmi hədəfə tuş gedərək sa-
hilə yan almağa hazırlaşan düşmən gəmisini məhv etmişdi. Hə-
min dar məqamda, gərgin anda əsgər buna necə nail olmuşdu? 
Bunu necə bacarmışdı, bu ağır işin öhdəsindən necə gəlmişdi? 
Görəsən, o çətin dəqiqələrdə Seyidəlinin qollarına dolan güc, 
qüdrət hansı hiss və duyğudan yaranmışdı? Çox güman ki, qəh-
rəmanlığa təşnə olan bir hissdən. Əgər onun ürəyi yurda, vətənə 
məhəbbət eşqi ilə döyünməsəydi, bu cür fövqəladə qəhrəmanlıq 
göstərə bilərdimi? Yəqin ki, yox! Əgər onbaşının qəlbində qəhrə-
manlıq duyğuları üsyan qoparıb ona güc verməsəydi, qələbəyə 
ruhlandırmasaydı, düşmənə qarşı nifrətlə silahlandırmasaydı, 
yurdu uğrunda vuruşan bu əsgər bədən çəkisindən bir neçə 
dəfə ağır olan mərmini qaldırıb topun lüləsinə qoya bilərdimi? 
Çox güman ki, Seyidəli bu ağır və çətin işin öhdəsindən adi güc-
lə gələ bilməzdi! Deyirlər ki, döyüşlər başa çatandan sonra əs-
gər yoldaşları Seydəli onbaşıdan xahiş ediblər ki, həmin çəkidə 
olan mərmini yenidən qaldırsın. Amma əsgər mərmiyə nə qədər 
güc versə də, onu qaldırıb topun lüləsinə qoya bilməyib. Deməli, 
Vətən sevgisi, torpağa məhəbbət bir anda insana yenilməz güc 
və qüvvət verir. 
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Ötən əsrin dərinliyindən gələn və indi də maraqla oxunan 
tarixin səhifələrinə böyük hərflərlə yazılmış bu şanlı və qanlı 
Çanaqqala savaşından illərcə sonra Seyidəli onbaşının yaşadığı 
bölgəyə gələn türk dünyasının iftixarı Mustafa Kamal Atatürk 
keçmiş döyüşçü ilə görüşür. Seyidəlinin yaxşı şəraitdə yaşama-
dığını görən Atatürk ona maddi yardım olunması ilə bağlı göstə-
riş vermək istəyəndə, keçmiş döyüşçü bundan imtina edərək bö-
yük qürurla bu sözləri dilinə gətirir:“Paşam ,mən para üçün yox, 
Vətən üçün savaşdım”. Çox iftixar və fərəh dolu cavabdır. Yəqin 
ki, bu cavabı yalnız Seyidəli kimi cəsur döyüşçülər verə bilərdi.

Tarixin müxtəlif dönəmlərində baş vermiş müharibələri, 
döyüşləri nəzərdən keçirdikcə belə qənatə gəlirsən ki, qəhrə-
manlıq tarixinin səhifələri mürəkkəblə deyil, qanla yazılır. Elə 
ona görə də bu şərəfli tarix əsrlərdən keçərək zamanlara mey-
dan oxuya-oxuya, rəngini itirmədən, ahəngini pozmadan, saralıb 
solmadan yaşadığımız günlərəcən gəlib çatıb. Yəqin ki, hələ biz-
dən sonrakı çağlara da gedib çıxacaq.

Ədəbiyyatın, bədii sözün insan mənəviyyatına müsbət tə-
sirindən, onun hisslərini bir an içində yerindən oynatmağından 
çox yazmaq olar. Bu danılmaz, inkaredilməz və dəfələrlə özünü 
göstərmiş, sözünü demiş qüdrətdən qüdrətli bir gücdür. Dəyər-
li fikirlər, mənalı sözlər məqamı gəldikcə əsgərə, döyüşçüyə 
mənəvi dayaqdır. Şair və yazıçılarımızın gözlərinin nurunu xə-
sislik etmədən xərcləyə-xərcləyə qəhrəmanlıq mövzusunda yaz-
dıqları bədii, tarixi və sənədli əsərlərdə o qədər öyrənib ibrət 
götürməli nümunələr var ki! Sadəcə olaraq, bir balaca özümüzə 
əziyyət verib onları diqqətlə oxumalıyıq. 

Yəqin, çoxları razılaşar ki, insan qəlbini vəcdə gətirən qəh-
rəmanlıqdan bəhs edən dəyərli əsərləri ötəri, başdansovdu mü-
taliə etmək olmur. Onları zərrə-zərrə canımıza hopdura-hopdu-
ra, ondan güc ala-ala yeni uğurlara, qələbələrə doğru getməliyik. 



h 2 6 9 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

Sabahlara uzanan yollarla inamla və vüqarla addımlamalıyıq. 
İnanıram ki, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq mövzusuna köklən-
miş qiymətli əsərlər daim döyüş yollarımızı işıqlandıracaq və 
bizə tükənməyən güc-qüvvət verəcək. Həmin güc-qüvvə ilə biz 
düşməni üstələyib qələbə qazanacağıq. Üçrəngli bayrağımızı Şu-
şada, Xankəndidə dalğalandıracağıq.

Bu mövzuda qələmi itiləyib fikirlərimizi yavaş-yavaş inkişaf 
etdirdikcə, hərdən düşünürsən ki, görəsən, qəhrəmanlıq göstər-
mək üçün hansısa bir yaş həddi varmı? Yoxsa elə bizlər yurda 
yağı basqını olanda ömrümüzün istənilən anında silah götürüb 
qəhrəmancasına vuruşub, düşməni məhv etməyi bacararıq? Ya-
şa-filana baxmadan Vətənimizi qoruyarıq. 

Böyük rus yazıçısı Lev Tolstoyun “Hərb və sülh” romanını 
mütaliə edərkən mənim üçün maraqlı olan bu suallara əsərin 
kiçik bir epizodunda sanki cavab tapdım. Rus qoşunları fransız-
lara məğlub olaraq geri çəkildikdən sonra Napoleon vəziyyəti 
yerində öyrənmək üçün döyüş meydanını gəzir. Yaralanmış rus 
əsgərlərindən birinin xeyli gənc olduğunu görən sərkərdə üzü-
nü ətrafındakı hərbçilərə tutaraq deyir: “Bizimlə vuruşmağa çox 
cavan gəlmişdir”. Döyüşçü isə ona cavab verir ki, gənclik igid-
liyə əngəl deyil. Onun sözlərini eşidən Bonapart fikirləşmədən: 
“Cəsarətli cavabdır”, – söyləyir. Bu anlarda düşünürəm ki, nəin-
ki gənclik, heç qocalıq da qəhrəmanlıq göstərməyə mane deyil. 
Müharibə zamanı döyüşlərdə hünər göstərmək, cəsarətlə vuruş-
maq üçün yaş həddinin elə bir fərqi yoxdur. Əgər qolunda gü-
cün varsa, əlin silah tutursa, yurdunu düşmənlərdən qorumağa 
borclusan. Əks-təqdirdə yurdun qəsbkarların təcavüzünə məruz 
qalacaq. İnsan güclü və qüdrətli yaradıldığından ömrünün bü-
tün anlarında mübarizə aparmağa qadirdir. Ən başlıcası odur ki, 
vətənpərvərlikdən yoğrulmuş qəhrəmanlıq hissləri, döyüş ruhu 
və əzmkarlıq qan kimi onun damarlarında dövr eləsin. Ürəyi bu 
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hissin təsirindən çırpınsın. Heç vaxt o ülvi, o uca hisslərdən məh-
rum olmasın. Çünki onu zəfərlərə qovuşduran ürəkdə və qəlbdə 
coşqu yaradan bu hisslərdir. Qəlbimin asta-asta pıçıldadığı bu 
sözləri ard-arda vərəq boyu düzdükcə həmişə dərin maraqla 
baxdığım məşhur “Döyüşə qocalar gedir”, “Əsgər atası” və başqa 
filmlərdəki dəyərli kadrları, sevimli obrazları dönə-dönə xatırla-
yıram. Xatırladıqca da damarlarımda qanım coşur, vətənpərvər-
lik hisslərim tüğyan edir. Tüğyan edən bu hisslər hamımızın ən 
kəsərli, ən etibarlı silahıdır. Arzu edək ki, bu silahın “darağında” 
olan “patron” heç zaman tükənməsin, heç vaxt qurtarmasın.

Müdrik kəlamların birində deyilir ki, qəhrəman doğulmur-
lar, qəhrəman olurlar. Doğrudan da, yaşadığımız həyat ömrü-
müzün bütün anlarında bizə qəhrəmanlıq dərsi keçir. Hər gün 
müxtəlif hadisələrə şahidlik edir, bəzən xoş, bəzən də qanqa-
raldıcı xəbərlər eşidirik. Günlər arxada qaldıqca həyat təcrü-
bəmiz artır, yaşaya-yaşaya öyrənirik, öyrənə-öyrənə yaşayırıq. 
Yəqin ki, həyatı, dünyanı dərk etmək üçün bu ən yaxşı, ən düz-
gün yoldur. Yaşayırıqsa, həyatda varıqsa, bizi əhatə edən aləmin 
yazılmış və yazılmamış qanunlarına hörmətlə yanaşmalıyıq. Nə 
qədər ki torpaqlarımız erməni qəsbkarlarının tapdağı altında-
dır, vuruşmağa, döyüşməyə hər an hazır olmalıyıq. Bunu bizdən 
içində yaşadığımız zaman, düşdüyümüz müharibə şəraiti tələb 
edir. Bunu bizdən itirilmiş Qarabağ torpaqları uğrunda şəhid 
olan oğul və qızlarımızın ölməz ruhu tələb edir. Nəyin bahasına 
olursa olsun, bu tələblər yerinə yetirilməlidi. Erməni qəsbkarla-
rından şəhidlərimizin intiqamı alınmalıdır.

  
Vətən sevgisi, qəhrəmanlıq nəğməsi

Yer üzünün əşrəfi sayılan insanın həyat resepti elə yazı-
lıb, elə möhürlənib ki, o, sevgisiz, məhəbbətsiz yaşaya bilməz. 
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Deməli, sevgi hər birimizin həyat iksiridir, bizə hava və su kimi 
lazımdır. Onsuz günlərimiz dəyərini itirər, maraqsız keçər, həyat 
gözümüzdən düşər. Hər gün sevgidən, məhəbbətdən mənəvi güc 
ala-ala ömür yolumuza davam edirik. Min-min mənalarla dolu 
olan həyatımızın hər addımında, hər anında güc aldığımız sevgi 
yaşadığımız ömrə şirinlik və təravət qatır, günlərimizə bol-bol 
sevinc ələyir. Daim ürəyimizi telləndirən sevgi bizi ayaqda sax-
layır, həyat eşqimizi artırır, bu gündən-sabahlara, sabahlardan 
da üzü gələcəyə doğru çəkib aparır. Bizi heç vaxt yarı yolda qoy-
mur, nəzərini üstümüzdən çəkmir. 

Sevgilər həm çox, həm də çeşidli və bənzərsizdir. Valideyn 
sevgisi, övlad sevgisi, Vətən sevgisi, dost sevgisi, var-dövlət sev-
gisi, mənbəyini eşq və məhəbbətdən götürüb alovlanan, qaynaq-
lanan yar sevgisi... Tam inamla deyə bilərik ki, bütün sevgilərin 
fövqündə, ən uca zirvəsində Vətən sevgisi dayanır. Buna görə də 
çox düzgün və haqlı olaraq Vətən sevgisini sevgilərin ən alisi, ən 
ülvisi və ən müqəddəsi adlandırırlar. Həqiqətən, Vətən sevgisi 
hamımız üçün əziz olduğu qədər də doğmadır, doğma olduğu 
qədər də əzizdir. Bu sevgi hər şeydən saf və təmizdir, ülvidən ül-
vidir, incədən incədir, müqəddəsdən müqəddəsdir! Vətən sevgi-
si ürəyimizin, qəlbimizin, hiss və duyğularımızın şah damarıdır. 
Hər birimizin qəlbində Vətən sevgisinin qığılcımı və odu var. Bu 
od, bu alov sönmək bilmədən qəlbimizi isidib ürəyimizə təpər, 
qollarımıza güc gətirir, gözlərimizə işıq və nur çiləyir. 

Vətən hər şeydən müqəddəsdir, hər varlıqdan əzizdir. 
Vətənə olan sevgi sevgilərin, eşqlərin tacıdır, yaraşığı və işığıdır. 
Vətənin müqəddəsliyindən, doğmalığındandır ki, onun acısı da 
şirindir. Xalq şairi Fikrət Qoca Vətən sevgisinin bütün sevgilər-
dən uca olduğunu çox sadə dillə nəzmə çəkərək, gözəl bir fikrə 
bələyərək yazır:
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Ulu Vətən sevgisi,
Sevgilərin tacıdı...

Bəli, doğrudan da, Vətən sevgisi sevgilərin ən ülvisidir. Bu 
sevgi bütün gücü və qüdrəti ilə bizi doğmadan doğma olan torpa-
ğımıza, el-obamıza qırılmaz tellərlə bağlayır. İnsan həyatı dərk 
etdiyi gündən qoynunda dünyaya göz açdığı, havasını udduğu, 
suyunu içdiyi yurdun, ata-baba ocağının gözəlliyinə vurulur, 
saf ürəklə, xoş niyyətlə ona könül bağlayır. Gözəlliklər qoynun-
da yaşayıb gün-gün, həftə-həftə böyüdükcə, il-il yaşa dolduqca 
hamımızın ürəyinin dərinliklərindən Vətən sevgisi təzə-tər pöh-
rələr verir. Zaman keçdikcə isə bu pöhrələr bir az da boy atıb 
yüksəlir, tumurcuqlayıb rəngbərəng çiçəklər açır. Sonra da bu 
çiçəklər qəhrəmanlıq “meyvələrinə” çevrilir. 

Vaxt heç kimə, heç nəyə məhəl qoymadan, bizə meydan 
oxuya-oxuya öz axarı ilə ötdükcə, illər üst-üstə qalandıqca, 
ömür karvanımız irəli getdikcə Vətən sevgisi, yurd istəyi şaxələ-
nib artır. Zərrə-zərrə qəlbimizə, ruhumuza hopan Vətən sevgisi 
zaman-zaman qəhrəmanlıq nəğməsinə çevrilib bizi torpaqla-
rımızın müdafiəsinə, düşmənlə mübarizəyə çağırır. Ürəyi yurd 
sevgisi ilə dolu olan bizlər isə vaxt itirmədən silaha sarılır və bu 
çağırışa hay verərək döyüşlərə atılırıq. Çarpışıb, vuruşub yur-
dumuzu qoruyuruq, düşməni məhv edirik. Ondan sonra Vətən 
torpaqları da rahat nəfəs alır, onu üstündə yaşayan insanlar da.

Yaşayışından, həyat tərzindən, yaşından asılı olaraq nə 
vaxtsa insanın gücü, qüvvəsi tükənə bilər. Ömür öz karvanını 
aramla, arın-arxayın sürüb irəli getdikcə, illəri arxada qoyduqca 
fiziki cəhətdən zəifləyər. Amma Vətən sevgisi heç vaxt azalmaz, 
bitib-tükənməz, ömrünün sonunadək onunla yol yoldaşlığı edər. 
Heç zaman onu yarı yolda qoymaz. Çünki burada təbii bir qa-
nunauyğunluq var – insan Vətənin oğludur, torpağın yetirməsi-
dir, yer kürəsinin sakinidir, bəşəriyyətin övladıdır. Buna görə də 
qoynunda dünyaya göz açdığı Vətəni sevir, canında can qalana 
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qədər üstündə böyüdüyü torpağı düşmənlərindən göz bəbəyi 
kimi qorumağı özünə ən müqəddəs və şərəfli borc bilir. Öləndə 
də son nəfəsində müdafiəsinə qalxdığı torpağın qoynuna atılır, 
onu möhkəm-möhkəm qucaqlayıb bağrına basaraq canını tap-
şırır. Ölüb torpağa çevrilir ki, Vətən bir ovuc da böyüsün, böyü-
dükcə gözəlləşsin, gözəlləşdikcə də sevilsin və qorunsun. Şair 
Musa Yaqub Vətənə olan sevgi və istəyini yaddaqalan, qəlb oxşa-
yan gözəl misralarla belə ipə-sapa düzüb:

Bəlkə də, borcundan çıxmadım, Vətən!
Ömür bahar deyil bir də qayıtsın.
Ölsəm də, qoynunda qoy ölüm ki mən,
Çürüyüm bir ovuc torpağın artsın.

Həmişə vətənə “ana” deyib əzizləyirik, çünki Vətən də bizə 
ana kimidir. Anamız bizi dünyaya gətirir, vətənimiz isə isti qoy-
nunda yer verərək saxlayıb böyüdür, qidalandırıb gələcəyə ha-
zırlayır, sonra isə zamanı gələndə qartal kimi zirvələrə pərvaz-
landırır. Həzrət Əlinin Vətən haqqında, Vətən sevgisi barədə 
qiymətli və dəyərli kəlamlarında ifadə olunan həqiqətə, durulu-
ğa, saflıq və paklığa heyrətlənməyə bilmirsən. Elə bu heyrət için-
də də onun dediklərini ağ vərəqlər üzərinə köçürürəm: «Dünya 
insanlar üçün ana timsallıdır, oğulu anasını sevdiyinə görə qına-
mazlar”. Hörmətli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə isə yazırdı ki, 
Vətən anadır, millət atadır, onları bir-birindən ayırmaq olmaz. 
Deməli, Ana və Vətən sevgisi ürəyimizdə bərabərdir, bütövdür, 
o hissələrə bölünməyən bir tamdır. Qəlbimizdə çırpınan və bizi 
gələcək xoşbəxt günlərə aparan qoşa qanaddır. Bu qanadlar heç 
vaxt bir-birindən ayrılmaz və qırılmazdır. 

  Vətənin Vətən olması üçün...

Bütün sevgiləri üst-üstə toplayıb qalaqlasan heç vaxt Vətən 
sevgisindən üstün ola bilməz. Ayrı-ayrı illərdə çap olunmuş ki-
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tabları vərəqlədikcə, şair və yazıçılarımızın əsərlərini oxuduqca 
bu mövzuda yazılmış müxtəlif səpkili gözəl əsərlərlə rastlaşırıq. 
Şair Asim Yadigar da başqa vətənpərvər, vətənsevər və yurd-
sevər insanlar kimi Vətən sevgisini bütün sevgilərdən uca tutur. 
Onun qarşısında baş əyib səcdə edir. Hamımızı sehrində saxla-
yan bu sevgi bayrağının daim yüksəkliklərdə, zirvələrdə dalğa-
lanmasını arzulayır. Arzularının çin olması üçün Vətən sevgisini 
hər şeydən uca tutur. Şair hətta ürəkdən vurulduğu, ülvi məhəb-
bət bəslədiyi sevgilisinə üz tutaraq: “Məni bağışla, çünki Vətə-
ni səndən əvvəl sevmişəm”, – deyir. O, sevgilisinə bu misralarla 
müraciət edir:

...Vətəndir dünyada hər şeydən əvvəl,
İlk sevgim, son sevgim bu yurd, bu torpaq.
Məndən inciməsin sevdiyim gözəl,
Vətəni sevmişəm mən ondan qabaq!

Sözsüz ki, peşəsindən, kimliyindən, cinsindən, yaşından ası-
lı olmayaraq, hər birimiz üçün Vətən çox əziz və qiymətlidir. O 
heç nə ilə əvəz olunmayan dəyərli nemət, qiymətli sərvətdir. Gö-
zümüzün işığı və nurudur. Qoynunda yer verib yaşatdığına görə 
ömrümüz boyu ona minnətdarıq. Bu minnətdarlıq hissi bütün 
ömrümüz boyu bizimlə nəfəs alır. Nəfəs aldıqca hiss edirik ki, 
Vətən sevgisinin cazibəsi hər şeydən güclüdür. Ən başlıcası məğ-
lubedilməzdir. Bu məğlubedilməz duyğu bizi səngərlərə – yur-
dumuzu qorumağa çəkib aparır. 

Yaşadıca anlayırıq ki, indi üstündə qürurla, vüqarla addım-
ladığımız bu torpaq asanlıqla Vətən olmayıb. Onu bizə əmanət 
qoymuş, ərməğan etmiş babalarımız Vətən yaratmışlar, dövlət 
qurmuşlar. Bizlər də gərək bu əmanətin keşiyində ayıq-sayıq 
dayanaq, onu gələcək nəsillərə olduğu kimi verək. Verək ki, qoy 
yer üzündə vətənimiz əbədi yaşasın. Vətənimizin əbədi varlığı 
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naminə həmişə savaşa, mübarizəyə hazır dayanaq. Əlimiz silah-
da, gözümüz nişangahda, barmağımız tətikdə olsun. Çünki daim 
mübarizədə olmaq, çarpışıb-vuruşmaq bizi döyüşçü formasında 
saxlayır, mübariz edir. 

Tarixin sınaqlarından çıxmış həqiqətdir ki, qarşılaşdığımız 
maneələri aşdıqca, hücumları dəf etdikcə təcrübəmiz artır, güc-
lənirik. Gücləndikcə də məğlubedilməz oluruq. Mübarizələrdən 
uğurla keçdikcə içimizə enib sanki daxili aləmimizdəki qüvvəni 
yenidən kəşf edirik. Nəyə qadir olduğumuzu anlayıb, dərk edi-
rik. Sanki gərgin keçən mübarizələrin, döyüşlərin qoynunda 
yenidən doğuluruq. Doğuluruq ki, babalarımızın başladıqları və 
həmişə müqəddəs saydıqları mübarizə yollarını davam etdirək. 
Bir gün də olsun çalışıb-çarpışmadan qalmayaq. Həmişə müba-
rizədə, döyüşlərdə ola-ola bərkiyək və möhkəmlənək. Çünki ən 
gözəl, şərəfli və əbədi həyat mübarizələrin qoynundadı. Hələlik 
vətənimizin işğal təhlükəsi sovuşmayıb, müharibə şəraitində 
yaşayırıq. Ona görə də hamımız yurdumuzun azadlığı, dövlətçi-
liyimizin daha da möhkəmlənməsi naminə mübarizəyə qalxaq, 
torpaqlarımızı erməni qəsbkarlarından azad edək!

Hərdən düşünürsən ki, görəsən, hansı yaşda özümüzü vətə-
nin müdafiəsinə hazır hiss edirik? Ümumiyyətlə, vətənimizin 
Vətən olduğunu nə vaxt dərk edib duyuruq? Yanaşmasından 
asılı olaraq, bu suallara müxtəlif cavablar vermək olar. Amma 
o da var ki, bu cavablar sonda Vətən sevgisinin müstəvisində 
birləşəcək, yurd məhəbbətinə köklənəcək. Hərdən özünə sual 
verib aydınlaşdırmaq istəyirsən: nədir Vətən? Torpaq nə vaxt 
vətənə çevrilir? Düşüncələrin çox da dərinliyinə enmədən deyək 
ki, torpaq su ilə qarışanda adi palçıq olur. Amma yurd uğrun-
da vuruşduqca, qanımız torpağın üstünə çiləndikcə Vətən Vətən 
olur. Sonra an-an, zaman-zaman müqəddəsləşir, doğmalaşır və 
sevilir. Vətəni qorumaq bizlərin alnına yazılıb. Alın yazısından 
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isə qaça bimərik. Vətənimizin bütövlüyü naminə hamımız alın 
yazımıza sədaqətlə və ləyaqətlə əməl edək, yurdumuzu qoruma-
ğa həmişə hazır olaq. 

Vətən sevgisi təkcə nəsrimizdə deyil, poeziyamızda da ge-
niş şəkildə əks olunur. Yurda böyük sevgi bəsləyən şairlərimiz 
Vətən sevgisini böyük məhəbbətlə tərənnüm edirlər. Şair Vaqif 
Əliyev şeirlərində vətənin qorunmasının vacibliyindən xüsusi 
olaraq bəhs edir. Oxucularının diqqətini bu istiqamətə yönəlt-
məyə çalışır. Müəllif yurdu qorumağın zəruliyini dəyərli misra-
larla nəzmə çəkir:

Vətəndən Vətən olmaz,
Qorumasaq biz əgər.
Keşiyində can qoyub,
Olmasaq ona əsgər.

Döyüşlər zamanı yurdumuzu düşmənlərin qanını tökə-tökə, 
göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq ki, gələcək nəsillər sabah bu 
torpağın üstündə rahat gəzsinlər, firavan yaşasınlar. Qoy vətə-
nimiz, dövlətimiz əbədi olub zamanlara sinə gərsin. Dünyanın 
siyasi xəritəsindəki yerini həmişəlik qoruyub saxlasın, getdikcə 
daha da  möhkəmlənsin. Üstündə yaşadığımız, yurd-yuva sal-
dığımız torpaqları qoruduqca, vətənə övladlıq borcunu verdik-
cə ürəyimiz qürurla dolur, könlümüzə sığal çəkən sevinc hiss-
lərinə bürünürük. Qəlbimizi isidib nura boyayan Vətən sevgisi 
qəhrəmanlıq marşına çevrilərək bizi düşmənlə döyüşdə igidlik 
və şücaət göstərməyə, şəhidlərimizin qisasını almağa, intiqamı 
yubatmamağa ruhlandırır. Vətəni özün üçün yox, özünü Vətən 
üçün sevmədən, yurdun azadlığı uğrunda şəhid olmağı xoşbəxt-
lik kimi qəbul etmədən, el-obanın hər daşı, hər qayası üstündə 
əsmədən onu qorumaq mümkün deyil. Gərək yurdu qoruya-qo-
ruya sevəsən, sevə-sevə də qoruyasan. Bax onda Vətənə olan 
övladlıq borcunu layiqincə yerinə yetirmiş olarsan! Bax onda 
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düşməni daha tez və asanlıqla məğlub edərsən! Bax onda adını 
qəhrəmanlıq tariximizin səhifələrinə böyük hərflərlə yazarsan!

Şair Oktay Abdullanın da vətənə, Vətən sevgisinə, Vətəni 
sevməyə həsr etdiyi şeirləri böyük maraqla oxunur. Müəllifin 
yazdığı bir-birindən mənalı misralar daim ürəyimizi telləndirir, 
qəlbimizdə iftixar hissi oyadır. Şairin şeirlərinin hər misrası bizi 
döyüşlərə, qələbələrə ruhlandırır:

...Xəta var qəfildən qaçılmaz olur,
Qala var, səngər var – alınmaz olur.
Vətəni sevəndə basılmaz olur,
İlahi qüdrətdi, heyrətdi Vətən!

Bəli, vətənimizi sevə-sevə qorumalıyıq ki, ürəyimiz iftixarla 
dolsun. Vətənimizi canımızdan da, qanımızdan da çox sevməliyik 
ki, onun ömrü əbədi-əzəli olsun. Vətən uğrunda döyüşə, savaşa 
heç bir rəsmi çağırış gözləmədən yollanmalıyıq. Unutmayaq ki, 
torpaqlarımızı qoruduqca gücümüz daha da artacaq, addımları-
mız daha da möhkəmlənəcək və mətinləşəcək. Bax budur Vətən 
sevgisinin pozulmaz, dəyişilməz düsturu. Bax budur Vətən sev-
gisinin əlçatmaz, ünyetməz uca zirvəsi. Bax budur Vətən sevgi-
sinin gücü, qüdrəti. Vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayandıqca, 
gücümüzü düşmənlərə nümayiş etdirdikcə yağılar qorxusundan 
ayaqlarını torpaqlarımızdan çəkəcək. Şair demiş: «Vətəni sevən-
də basılmaz olur». Qəsbkarlar da yurdun etibarlı qorunduğunu 
görüb dərsini alacaq. Döyüş ruhu güclü və tükənməz olan əsgə-
rin qarşısında dayana bilməyən yağılar da aciz qalır, xar olur. 

Vətən sevgisindən, yurd məhəbbətindən su içən əsgərin dö-
yüş ruhu, qələbə əzmi, ən dəyərli və önəmli silahdır. Onu qələ-
bəyə, uğura kökləyən məğlubedilməz güc mənbəyidir. Buna 
görə də gəlin vətənimizi çox sevək ki, daha da qüdrətli və məğlu-
bedilməz olaq. Vətənə güclü, bacarıqlı, cəsur oğullar tarixin bü-
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tün dönəmlərində lazım olub və bu gün də onlara böyük ehtiyac 
duyulur. Çünki vətənimizin xilası və gələcəyi belə cəsur insan-
lardan asılıdır. Şükürlər olsun ki, belə igid və qəhrəman oğulları-
mız yüzlərlədir, minlərlədir, milyonlarladır.

   
  Elə bir tarix yazmalıyıq ki...

Yurdumuzun qorunmasından, torpaqlarımızın müdafiə-
sindən söz düşəndə Vətən sevgisi bizi ağuşuna alıb qollarımıza 
güc, gözlərimizə işıq verir. Belə duyğulu və xoşbəxt anlarımızda 
fikirləşirsən ki, görəsən, bizə bu qədər qüdrət verən Vətən sev-
gisi nədir? O, güc mənbəyini haradan alır, necə yaranır, nə cür 
formalaşır? İlk baxışdan, bəlkə də, sadə görünən bu və ya buna 
bənzər sualların cavabları sonda gedib böyük hikmətlərə, dəyər 
yükünü tarixin sınaqlarından çıxmış qiymətli kəlamlardan tut-
muş müdrik deyimlərə söykənir. Vətən sevgisi hər şeydən əvvəl 
qoynunda dünyaya göz açdığın torpağa, yurda olan məhəbbət-
dir. Ata-baba ocağına olan sonsuz istəkdir. El-obaya olan məhəb-
bət, yurda olan istəklə bütövləşərək Vətən sevgisinə çevrilir. Bu 
sevgi insanlara qol-qanad və güc verərək onları yurda bağlayır, 
torpağın müdafiəsinə səsləyir, qələbələrə həvəsləndirir.

Əsrlərdən bəridir insanları müharibələrə, döyüş və vuruşla-
ra, qəhrəmanlıq göstərməyə sövq edən, düşmən üzərinə aparan 
Vətən sevgisidir. Adlarını tarixin pozulmaz səhifələrinə qanları 
ilə yazanlar zaman-zaman bu sevgiyə tapınıblar, bu sevgidən güc 
alıblar. İgidlikləri ilə öyündüyümüz, adları ilə qürur duyub fəxr 
etdiyimiz cəsurlar durmadan çağlayan Vətən sevgisinin dupdu-
ru bulağından su içiblər. Bütün dövrlərdə qəhrəmanları yurdun 
müdafiəsinə səsləyib döyüş meydanlarına aparan və ürəklərini 
od-alovla dolduran Vətən sevgisi olub. Bu sevgi həmişə insanla-
rın ürəyindən qorxu hissini silərək yerini cəsarət, hünər və rəşa-
dətlə doldurub. Biz də bitib tükənməyən Vətən sevgisindən güc 
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alaraq sələflərimizin döyüş yollarını şərəflə davam etdirməli, 
cəng meydanlarında erməniləri diz çökdürərək qələbə qazanıb 
həm Qarabağı, həm də işğal olunmuş başqa rayonlarımızı qəsb-
karlardan geri alıb tarix yazmalıyıq. Elə bir tarix yazmalıyıq ki, 
zaman-zaman bizə başucalığı gətirsin. Elə bir tarix yazmalıyıq 
ki, ardımızca gələn gələcək nəsillər həmişə bizi iftixarla xatırla-
yıb ehtiramla yad etsinlər. Elə bir tarix yazmalıyıq ki, igidliyimiz, 
cəsarətimiz və qəhrəmanlığımız sabahkı insanlara nümunə ol-
sun. Elə bir tarix yazmalıyıq ki, qəhrəmanlığımız bütün cahana 
səs salsın. Unutmayaq ki, bütün bunlar, içində yaşadığımız za-
manın tələbi və çağırışıdır. Bu həm də sabahkı günlərdə bizim 
yolumuzu qorxmadan davam etdirəcək nəsillər qarşısında əbədi 
mənəvi borcumuzdur. Üzərimizə düşən vəzifələri gecikmədən 
yerinə yetirməliyik ki, gələcək nəsillərə borclu qalmayaq. Borclu 
qalsaq, yəqin ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etmədiyimizə görə 
sabahkı nəsillərin qınağına tuş gələcəyik.

Həmişə qəlbimə, ruhuma yaxın olan bir suala cavab tapmaq 
istəyində olmuşam. Görəsən, dilimizin əzbəri olan “Vətən” sözü-
nün mənası nədir? Adı dilimizdə səslənəndə qürur hissi keçirdi-
yimiz, iftixar duyub fərəhləndiyimiz bu söz mayasında, kökündə 
nəyi ifadə edir? Oxuduğum kitab və jurnallarda, baxdığım televi-
ziya verilişlərində bu suala cavab axtarmışam. Nəhayət, maraq-
landığım sualın cavabını oxuduğum bir qəzet yazısında tapdım. 
Vətən sözünün mənası çox sadə, sadə olduğu qədər də düşündü-
rücüdür. Bu söz ərəb dilində “vatanə” feilindən törəyib özündə 
iqamətgah, yurd, bünövrə salmaq mənasını ifadə edir. 

Yer üzündəki bütün canlılar rahat, firavan yaşamaq üçün 
özünə təhlükəsiz bir məkanda yuva qurmaq istəyir. Bunun üçün 
münasib ərazi seçib sığınacaq düzəldir. Bütün bunlar onların tə-
bii haqqıdır. İnsanların fərdi olaraq qurduğu yuvalar ev, millət 
olaraq qurduğu isə Vətən deməkdir. Evsiz yaşamaq mümkün ol-
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madığı kimi, vətənsiz də yaşamaq mümkün deyil. Deməli, cahan-
da yaşamaq, var olmaq üçün insana ev, millətə isə Vətən lazımdır. 
Başqa sözlə desək, quş yuvaya, insan evə, xalq vətənə möhtacdır. 
Əgər vətənimiz olmasa, evimizi harada tikər, harada bünövrə 
qoyub yurd salıb ömür sürərdik? Bir millətin, bir xalqın möv-
cudluğu naminə, nəsillərin davamlılığı üçün mütləq bir vətənə, 
hansısa coğrafi əraziyə sahib olması vacibdir. Vətənə sahib ol-
duqca ürəyimizdə ona qarşı sevgimiz də boy verir. Vətən sevgisi 
heç vaxt qınına qoyulmayan iti qılınc kimidir. Həmişə oyaqdır, 
ayaqdadır, döyüşə hazır vəziyyətdədir, əyilməzdir, yenilməzdir, 
kəsərli və məğlubedilməzdir. Bu belə də olmalıdır, çünki yurdun 
keşiyindədir, Vətənin müdafiəsindədir. 

Əgər bir məkanda bünövrə qazdınsa, yurd-yuva saldınsa, 
həmin ərazini göz bəbəyin kimi qorumalısan. Elə bir müdafiə 
xətti yaratmalısan ki, erməni kimi qaniçən yağılar, yadellilər o 
yerlərə ayaq basa bilməsinlər. Çalışmalısan ki, Vətən övladları 
müharibəsiz, dava-savaşsız, rahat və firavan yaşasınlar. Dünya-
nı dərk etdiyin gündən “Vətən” deyib sevə-sevə əzizlədiyin, hər 
nazını çəkdiyin və üstündə yaşadığın o barlı-bərəkətli torpaqları 
əlindən almasınlar. İşdir-şayət, əgər döyüş zamanı zəiflik göstə-
rib düşmən qarşısından geri çəkilsən, qəsblə barışmaq fikrinə 
düşsən, onda Vətən işğal altında qalıb yağmalanacaq, həm sər-
vətləri vəhşicəsinə talanıb daşınacaq, həm də qız-gəlinləri əsir 
aparılacaq. Necə ki erməni qəsbkarları Qarabağ müharibəsində 
bunu etdilər. Bütün bunların yenidən baş verməməsi, təkrar-
lanmaması üçün torpaq qorunmalıdır, yurda keşik çəkilməli-
dir. Təkcə bu gün deyil, elə bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə 
Vətən sevgisi xalqı yumruq kimi birləşdirib. Tarixi aram-aram 
vərəqlədikcə görürük ki, xalq birləşəndə güclü və məğlubedil-
məz monolit bir qüvvəyə çevrilir. Əbəs yerə söyləməyiblər ki, el 
bir olsa dağ oynadar yerindən. 
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...Tarixin bütün dövrlərində Vətən sevgisinə yüksək dəyər 
verən müdriklərimiz heç zaman yanılmayıblar. Vətən sevgisini 
müqəddəsləşdirib şəninə xoş sözlər deyib, gözəl-gözəl fikirlər 
dilə gətiriblər. Həyat göstərir ki, onlar həqiqəti söyləyiblər. Bu 
sevgi ona görə müqəddəs və alidir ki, o qısa müddət ərzində in-
sanları yurdun müdafiəsinə səfərbər edir, ürəklərini cəsarətlə 
dolduraraq cəbhələrə, düşmən üzərinə aparır, zəfərlərə səsləyir 
və nəhayət, uğurlara qovuşdurur. Həyəcan dolu bu çağırış hamı-
mızı ölkənin müdafiəsinə səsləyir, qələbələrə yol açır. Heç kimə 
sirr deyil ki, yurdumuzun xilası, torpaqlarımızın ermənilərdən 
azad edilməsinin qızıl açarı həmrəyliyimizdədi, gücümüzün bir-
liyindədi, Vətən sevgimizin coşqunluğundadı. 

İllərin arxasında qalmış tarixi təcrübədən görmüşük ki, 
vətəni qəsbkarların istilalarından qorumaq üçün xalq həmişə 
savaşa hazır olub. Belə olmasa, yaşadığın ölkənin ərazisi düş-
mən tapdağında qalar, xalqın qara günləri başlayar. Bunun ol-
maması üçün Vətən torpağını hər şeydən uca tutmalısan. Poetik 
dillə desək, Vətən üçün yaşamalısan, Vətən üçün ölməlisən. Belə 
gözəl bir fikir var: “Vətən üçün yaşamasını bilməyən, Vətən üçün 
ölməsini də bilməz”. Bu gün bütün cəbhə boyu əldə silah torpaq-
larımıza keşik çəkən zabit və əsgərlərimizi birləşdirən bir amal 
var: Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti! Bu sevgi Vətən müdafiəçilə-
rinin ürəyini, qəlbini hərarətlə doldurur, onları daha da mübariz 
və dönməz edir, cəng meydanlarında düşməni diz çökdürməyə, 
qələbə çalmağa həvəsləndirir. Hər şeydən əvvəl ürəyimizi daha 
da hərarətləndirib bizi qisasa, intiqama çağırır. Yaşadığımız bü-
tün zamanlarda yurdu, el-obanı qəsbkarların təcavüzündən qo-
rumağa hazır olmağı heç vaxt unutmamalıyıq. Çox gözəl və ye-
rində deyiblər ki, sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol!
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 Sərhədsizdir, hüdudsuzdur Vətən sevgisi

El qeyrəti çəkən igid oğul və qızlarımız ağır zamanlarda, 
dar günlərdə Vətən sevgisindən güc alaraq xalqın çağırışına hay 
verib, ona cəsur əsgər olublar. Onlar ürəklərindəki Vətən sev-
gisinin od-alovunun istisində gecə-gündüz torpaqlarımızı qəsb-
karlardan qoruyublar. Çətin sınaqlardan dəfələrlə şərəflə çıxmış 
bu tarixi ənənə günümüzdə daha da güclü axarla davam etmək-
dədir. Bu axar elə sürətlidir ki, onun qarşısını almaq mümkün 
deyil. Deməli, dünya durduqca bu ənənə yaşayacaq və həmişə 
də qalib gələcək. 

 Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyəti bu gün səngərlərində 
məğrurcasına dayanaraq yurdumuza keşik çəkir. Gündən-günə 
gücünü artırıb qüdrətlənən ordumuz xalqımızın şərəfinin, azad-
lığının müdafiəçisi, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin 
ən etibarlı dayağıdır. Həm də böyüməkdə olan nəsillərin mərd-
lik, igidlik və qəhrəmanlıq simvoludur. İgidlər bulağından su iç-
miş cəsur zabit və əsgərlərimiz 2016-cı ilin aprel döyüşlərində 
böyük hünər və rəşadət göstərə-göstərə düşmənə sarsıdıcı zər-
bələr endirdilər, cəsarətləri ilə qəhrəmanlıq tariximizə şərəfli 
səhifələr yazdılar. Uzun illərdən bəri erməni qəsbkarlarının guya 
məğlubedilməz olduqları haqqında dolaşan mifi, əfsanəni bir-iki 
günün içində puç edib ayaqlar altına atdılar. Qəhrəmanlıqları ilə 
bütün dünyaya göstərdilər ki, onlar bu torpaqların əsl sahiblə-
ridirlər, erməni işğalçılarından qat-qat güclü və qüdrətlidirlər. 
Ordumuz bu yenilməz gücü, bu qüdrəti xalqdan, el-obadan aldı-
ğına görədir ki, bu cür məğlubedilməzdir. Bu gün xalq orduya, 
ordu da xalqa dayaqdır. Bu birlik, bu həmrəylik, bu yaxınlıq sar-
sılmazdır.

Yurdu qoruyan zabit və əsgərlərə bütün dövrlərdə rəğbətlə 
yanaşılıb, onlar həmişə xalq tərəfindən hörmətlə qarşılanıb. Bu 
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belə də olmalıdır, çünkü hərbçilər vətənin müdafiəçiləri, yurdun 
ən etibarlı və güvənli keşikçiləridirlər. Yaxşı bilirlər ki, bu gün 
xalq yurdun, el-obanın taleyini onlara tapşırıb, onlara arxayın 
olub. Təkcə böyük sərkərdələr, hökmdarlar, generallar deyil, 
elə görkəmli din xadimləri də həmişə torpağı qoruyan əsgər-
lərə yüksək qiymət veriblər. Bu yerdə Məhəmməd peyğəmbərin 
belə bir dəyərli kəlamını oxuculara xatırlatmaq istərdim: “Əsgər-
lik vəzifəsinə çağırılanda ora tələsin. Əsgər intizamlı olmalı, ko-
mandirə tabe olmalı. Komandir də əsgərə gücü çatmadığı əmrlər 
verməməlidir. Əsgər öz vəzifəsini icra edərkən və ya cəbhədə vu-
ruşarkən onun arxada qalmış ailəsinə yardım edilməli və hörmət 
bəslənilməlidir...”.

Bəlkə də, bütün sevgilərin həddi-hüdudu və sərhədi var. 
Bəlkə də, bir gün gələr ki, bu sevgilər tükənər, bitər. Az vaxt-
dan sonra qar kimi istidən əriyib gedər. Amma Vətən sevgisinin, 
yurd məhəbbətinin nə sonu, nə də sərhədi var. O sevgi göylər qə-
dər uca, sonsuz və hüdudsuzdur. O yerlər, dənizlər və okeanlar 
qədər dərin və dibsizdir. Şair Mehman Qaraxanoğlu şeirlərinin 
birində Vətən sevgisinin sərhədsizliyini qəlbə yatan  belə gözəl 
misralarla ifadə edib:

...Sərhədyanı diyarda mən göz açdım dünyaya,
Gördüm sərhəd dirəkləri neştərdi, oxdu.
Gördüm hər şeyin sərhədi var dünyada,
Təkcə Vətənə məhəbbətin sərhədi yoxdu!

Nə qədər həyatda yaşayırısa, ürəyimizdə qoynunda dünya-
ya göz açdığımız torpağa sevgimiz də hər gün boy verəcək. Bu 
sevgi daimidir, əbədidir, günəş kimi parlaqdı, odu-alovu heç vaxt 
sönməzdi. Yandıqca yanır, şölələndikcə şölələnir. Şölələndikcə 
də yeri-göyü işığa boyayır, hər tərəfi şüaları ilə qidalandırır, nur-
landırır. Onun gur alovunun istisinə, hərarətinə milyonlarla in-
san toplaşır.
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Ürəyimizi telləndirən, qəlbimizə sığal-tumar çəkib oxşayan 
Vətən sevgisi heç vaxt solmayan, qurumayan qollu-budaqlı qoca-
man bir ağaca bənzəyir. Sanki bu sevgi də ağac kimi həm torpa-
ğın dərinliyinə kök atır, həm də göylərə ucalır. Yəqin ki, illər keç-
dikcə bu ağac bir az da böyüyüb şaxələnəcək. Gövdələrdən təzə 
pöhrələr boylanacaq, sonra yavaş-yavaş yeni qol-budaqlara çev-
riləcək. Bu budaqlardan neçə-neçə qönçənin gözləri çırtlayacaq, 
gözəl-gözəl çiçəklər ləçəklərini qaldırıb ətrafa boylanacaq. Ürə-
yimizin əbədi sakini olan, canımıza və qanımıza hopmuş Vətən 
sevgisi bundan sonra da bizi sehrində saxlayacaq, həmişə işğal-
çılardan qisas almağa ruhlandıracaq. Deməli, gündən-günə daha 
əzmkar, daha döyüşkən olacağıq. Bu əzmkarlıq, bu döyüşkənlik 
mütləq və mütləq bizi layiq olduğumuz zəfər və qələbələrə qo-
vuşduracaq. Ülvidən ülvi olan Vətən sevgisi və ən müasir silah-
larla silahlanaraq erməni qəsbkarlarını məğlub edəcəyik.

Vətən sevgisi insan ləyaqətinin parlaq göstəricisidi

Qələmi özünə silah bilən bütün yazıçı və şairlər elə ilk əsər-
lərindən Vətən sevgisini, Vətən məhəbbətini, yurda sədaqəti, 
qəhrəmanlığı tərənnüm etmişlər. Dünya binə olandan günü-
müzəcən bu mövzuda qəlbimizi oxşayan yüzlərlə, minlərlə 
maraqlı kitablar yazılıb, qiymətli fikirlər söylənilib. Bu dəyərli 
əsərlər, bu düşündürücü hikmət dolu sözlər bütün nəsillər üçün 
örnək və qürurverici mənbədir. Vətənin vəsfinə, tərənnümünə 
həsr olunmuş gözəl əsərlər illərcə, əsrlərcə insanların mübarizə 
yollarına işıq salıb, həmişə onlara güc verərək ardınca çəkib yur-
dun müdafiəsinə, cəng meydanlarına aparıb. Vətən sevgisi möv-
zusuna köklənmiş şair və yazıçılar fikirlərini aydın şəkildə ifa-
də etmək və əsərləri ilə yaddaşlara pozulmaz izlər salmaq üçün 
sözün gücündən, qüdrətindən bacarıqla bəhrələnməyə çalışıb-
lar. Mövzuya böyük sevgi ilə yanaşdıqlarına görə ürəklərindən 
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keçənləri yazıblar. Vətənimizi, doğma ocaqlarımızı, şərəfli sə-
hifələrlə dolu olan ulu keçmişimizi sevə-sevə vəsf edərək nəzmə 
çəkiblər. Onların yazdığı bir-birindən maraqlı əsərlər dildən-dilə 
düşüb, eldən-elə yayılıb. Biz isə zaman-zaman bu əsərləri böyük 
məhəbbətlə oxumuşuq. Oxuduqca da vətənə olan istəyimiz və 
sevgimiz artıb. Artan bu sevgi isə vətənpərvərlik hisslərimizi 
gücləndirərək ən yüksək həddə yüksəldib. Bizi səngərlərə, dö-
yüşlərə, düşmən üzərinə səsləyib.

Sevə-sevə mütaliə etdiyimiz kitablara əsaslanıb deyə bilə-
rik ki, Vətən sevgisi bütün yazarların yaradıcılığıdan gur axarla 
keçir. Elə bir yazıçı, elə bir şair tapmaq mümkün deyil ki, Vətən 
mövzusunda ya böyük bir əsər, ya da həcmi kiçik də olsa, şeir 
parçası yazmamış olsun. Elə bir rəssam tapmaq olmaz ki, vətənə 
sevgisini rənglərin dili ilə ifadə etməsin. Elə bir bəstəkar tapıl-
maz ki, Vətən sevgisi mövzusunda yazılmış şeirə qanad verib 
onu mahnıya çevirməsin. Elə bir müğənni tapmazsan ki, vətəni 
tərənnüm edən musiqilərə könül verməsin. Elə bir rejissor tap-
mazsan ki, vətənpərvərlik mövzusunda bir film çəkməsin. Bu 
gözəl sözlər, mahnılar, film və bəstələr baxanlar və dinləyənlər 
üçün təsirsiz ötüşmür. Bütün bunlar zaman-zaman yaddaşları 
tərpədir, ürəkləri silkələyib yerindən oynadır, qəlbləri iftixar 
hissi ilə doldurur. 

Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, şair və 
yazıçıların Vətən mövzusunda yazdıqları roman və povestlər, 
poemalar, hətta söylədikləri fikirlər eldən-elə, dildən-dilə düşür, 
ürəkləri fəth edərək könülləri ovsunlayıb qəlblərdə özünə əbədi 
yuva qurur. Zaman keçdikcə bu yazarların fikirləri aforizmlərə 
çevrilərək damla-damla ruhumuza hopur, qanımıza axır. Şah İs-
mayıl Xətainin bu mövzuda söylədiyi gözəl və dəyərli bir fikrini 
oxuyanda həmişə ürəyim qürurla dolur. Böyük şair və sərkərdə 
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yazırdı:“Vətənin bir sıxma torpağını bir ovuc qızıldan, dilimizin 
kiçicik bir sözünü bir ölçü cəvahirdən üstün bildim”.

 Böyük maraq doğuran əsərləri və hikmətli sözləri ilə xalqın 
sevgisini qazanan sənətkarlar, yəqin ki, dünyanın ən xoşbəxt 
bəndələridi. Çünki onların söylədiyi fikirlər heç vaxt dəyəri-
ni itirmədən bütün zamanlara meydan oxuyaraq ürəklərdə və 
könüllərdə bu gün də yaşayır, yəqin, sabah da yaşayacaq. Yaşa-
ya-yaşaya yeri gəldikcə, məqamı düşdükcə insanlara bilik verə-
cək, yolun düzgün istiqamətini göstərəcək. Dünəndən bu günə, 
bu gündən sabaha, sabahdan da gələcək günlərə yol alıb gedə-
cək.

Vətən haqqında yazılanları oxuduqca, onları aram-aram 
ruhumuza köçürdükcə qoynunda dünyaya göz açdığımız yurda, 
el-obaya sevgimiz də durmadan artır. Vaxt sel suları kimi dayan-
madan axıb getdikcə döyünən ürəyimizin bir parçası olan Vətən 
gözümüzdə həm doğmalaşır, həm də müqəddəsləşir. Müqəddəs-
ləşdikcə də onu yadellilərdən göz bəbəyimiz kimi qorumaq üçün 
anındaca silahlanıb səfərbər oluruq. İbrətamiz bir kəlamda necə 
də gözəl deyilir: “Vətən naminə hər şeyi riskə atmaq olar, Vətənin 
özündən başqa”. Bu mövzuda böyük sərkərdə B.Napoleonun da 
fikri dəyərlidir: “Vətənə məhəbbət sivil insanın ən mühüm ləyaqət 
göstəricisidir”.

Şəxsi həyatımızda hansısa kiçik bir çətinliklə qarşılaşanda 
ondan tez bezib yoruluruq. Vaxtımızı çox itirib özümüzü əziyyətə 
salmaq istəmədiyimizdən bu işdən imtina edib geri dönürük. 
Amma vətənin müdafiəsi naminə bütün çətinlik və məşəqqət-
lərə dözürük. Bunu vətənin yaşaması və əbədi var olması na-
minə edirik. Çünki Vətən torpaqlarının hər addımı, hər qarışı 
bizim üçün yurd yeridir, doğma ocaqdır. Vətən sevgisinə çıraq 
tutan əsərləri mütaliə etdikcə qəlbimiz cuşa gəlir, qollarımızda-
kı güc, ürəyimizdəki döyüş ruhu durmadan yüksəlir. Yüksəldik-
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cə də ürəyimizdən, qəlbimizdən yeni duyğular, yeni hisslər baş 
qaldırır. Bu ülvi hisslər vətənə olan sevgimizi alovlandırdıqca 
alovlandırır. Vətən haqqında, Vətən sevgisi mövzusunda yazılan 
dəyərli əsərlər bizi yurdun müdafiəsinə səsləyir. Belə həlledici 
anlarda ürəyində yurd sevgisi olanlar vaxt itirmədən silaha sarı-
lıb Vətənin bu həyəcan və narahatlıq dolu çağırışına hay verirlər. 
Yurda, el-obaya dayaq olurlar, onu yağılardan qoruyurlar. 

Yüksək lirizm və böyük məna tutumlu şeirləri ilə oxucula-
rın rəğbətini qazanmış şair Məmməd Arazın “Vətən mənə oğul 
desə, nə dərdim, Mamır olub qayasında bitərdim” misrası daim 
qəlbimizi coşdurur, döyüş ruhumuzu son həddəcən yüksəldir. 
Yaşamımız boyu bizə güc verib qəlbimizə hakim kəsilən ölməz, 
dönməz və məğlubedilməz ruhumuzdur. Ömür karvanımızı sü-
rüb keçdiyimiz bu keşməkeşli həyat göstərir ki, insanı yaşadan 
və sabahlara, yeni qapılar açmağa qol-qanad verəndə elə odur. 
Ruhun həm insan, həm də cəmiyyət üçün vacibliyindən söz açan 
böyük mütəfəkkir G.Bon yazırdı: “Xalq çox şeyi itirə bilər, bütün 
mümkün faciələrə məruz qala bilər, amma yenə də ayaq üstə qalx-
mağı bacarar. Əgər xalq öz ruhunu itirsə, demək, hər şeyini itirmiş 
olar və o bir də heç vaxt ayaq üstə dura bilməz”. Vətən mövzusun-
da yazılmış əsərlər bizə yenilməz güc və ruh verir. Bu ruh  və güc 
isə daim bizim mübarizliyimizi, döyüşkənliyimizi təmin edir.

“Könlümün sevgili məhbubi mənim...” 

Vətən sevgisi mövzusunda yazılmış poeziya nümunələrin-
dən söz açanda elə ilk dəqiqədən yadımıza sevilən şair Abbas 
Səhhətin “Vətənim” şeiri düşür. Şairin incə qəlbindən süzülüb 
gələn və rahatlıq bilmədən çırpınan duyğularla vərəqlər üzə-
rində səpələnmiş poetik misraları necə sevməmək, necə əzbər-
ləməmək olar? Bu şeir qəlbimizə su quru torpağa hopan kimi 
hopur. Bilmirəm, nə qədər həqiqətdir, hərdən belə düşüncə-
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nin üstünə köklənirəm ki, Abbas Səhhətin bu dahi əsəri Vətən 
haqqında yazılmış bütün şeirlərin himni, bu istiqamətdəki fikir-
lərimizin ən uca zirvəsi və əlçatmaz nöqtəsidir. Yəqin ki, qəlbi-
mizə yatan, könlümüzü oxşayan bu şeirin, ən azından, bir neçə 
misrasını əzbər bilməyən, yaddaşına yazmayan və arada öz-ö-
zünə pıçıldamayan kimsə tapılmaz. Axı ürəyimizə həzinlik, qəl-
bimizə və ruhumuza rahatlıq gətirən, Vətən sevgisinin unundan 
yoğrulmuş bu misraları necə yadda saxlamayaq, dilimizə necə 
tez-tez gətirməyək ki?!

Könlümün sevgili məhbubi mənim,
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim...
Anadır hər kişiyə öz vətəni,
Bəsləyib sinəsi üstündə onu...
Vətən əcdadımızın mədfənidir,
Vətən övladımızın məskənidir.
Vətəni sevməyən insan olmaz,
Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz!

Vətənə böyük məhəbbətlə yazılmış və eyni məhəbbətlə də 
oxuduğumuz, yaddaşımızın dərin qatlarına həkk etdiyimiz şeir-
dən nümunə gətirdiyimiz bu misralar, bu kiçik parça bizim üçün 
bir dünyadır, ucsuz-bucaqsız, min cür naxışlı, bər-bəzəkli gözəl 
aləmdir. Daim ruhumuza rahatlıq gətirən bu misralarda qoynun-
da yaşadığımız Vətən və ona böyük məhəbbət tərənnüm olunur. 
Belə gözəl şeirlər öz poetikliyi, zəngin fikir yükü ilə qəlbimizi ox-
şayaraq sanki uca səslə: “Vətəni sevin, Vətəni qoruyun!” – deyir.

Şair Məmməd Aslanın yaradıcılığında vətənpərvərlik, Vətən 
sevgisi güllü-çiçəkli çəmənzar kimi çoxşaxəlidir, minillik ağaclar 
kimi qollu-budaqlı, şaxlı-şəvəllidir. Onun 20 Yanvar faciəsinin 
ağrı-acısından bəhs edən “Ağla qərənfil, ağla” şeiri kədər duma-
nına büründüyümüz həmin gərgin günlərdə dildən-dilə düşüb 
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qəlbləri yandırdı, ürəkləri alovlandırdı, könülləri ağlatdı. Bu şeir 
təkcə insanları deyil, qırmızı xalı kimi şəhərimizin küçələrinə, 
şəhid məzarlarının üstünə döşənmiş qərənfilləri də ağladıb gö-
züyaşlı qoydu. Xalqımız tarixində ilk dəfə olaraq qərənfillərin 
ağladığını, güllərin də göz yaşı axıtdığını Qanlı Şənbə faciəsində 
gördü. Həmin dəhşətli, qanlı-qadalı gecə əbədi olaraq yaddaşı-
mızın dərin qatlarında qırmızı rəngdə qaldı. Şairin “Ağla qərən-
fil, ağla” şeirindən ürəklərə təkcə qəm yox, həm də bir az təsəlli, 
bir az ümid ələndi. Sanki qərənfillərin dərdimizə ağlaması bizə 
bir az təskinlik verdi, ağrımızı azaltdı, göz yaşlarımızı sildi. 

Məmməd Aslanın zəngin və çoxqatlı yaradıcılığı haqqında 
geniş söhbət açmaq fikrindən uzağam. Onun Vətən sevgisinə 
həsr etdiyi şeirindən bir misra diqqətimi daha çox çəkdi. Yəqin 
ki, bu sözlər ürəyində Vətən eşqi olan bütün oxucuların qəlbini 
riqqətə gətirib düşündürəcək: 

Vətən gözdür, biz kiprik,
Gözümüzün keşiyini çəkirik...

Bildiyimiz kimi, insanın ən əziz və vacib orqanlarından biri 
gözdür. Biz dünyanın gözəlliyini, işığını, yaraşığını və rənglərini, 
həmçinin yeri-göyü, doğmalarımızı, əzizlərimizi onunla görürük. 
Gözsüz biz nə yazar, nə də oxuyardıq. Onsuz dünya bizə quyu 
kimi qaranlıq zülmət olardı. Şair Vətəni gözə bənzədir, özünü isə 
kipriyə. Məlumdur ki, kiprik bir əsgər kimi gecə-gündüz gözün 
keşiyindədir. Yorulmadan, qorxmadan cəsur döyüşçü kimi onu 
qoruyur. Deməli, biz daim gözümüzün – vətənimizin keşiyini 
çəkməliyik. Sanki şair bu misraları ilə hamımızı yurdun, torpa-
ğın müdafiəsinə – vətənə kiprik olmağa çağırır. Gərək bu çağırı-
şa səs verərək  gecikmədən, ləngimədən səngərlərə tələsək.

Vətənpərvərlik mövzusuna köklənmiş təkcə böyük əsərlər 
deyil, bəzən bir bənd, bir misra şeir də oxucunun ürəyini tellən-
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dirir. Onun vətənpərvərlik hissini, yurd sevgisini artırır. Demə-
li, həmin şeir ustalıqla yazılıb, səmimiyyətdən yoğrulub, hədəfə 
düz ünvanlanıb, şairin Vətən üçün döyünən ürəyindən süzülüb 
gəlib. Elə bilirəm ki, şair Yəhya Paşazadənin Vətən sevgisi möv-
zusunda yazdığı şeir şox uğurlu alınıb, oxucuların qəlbini fəth 
etmək gücündədir.

...Lap əzəldən, körpəlikdən,
Həm anamı, həm vətəni.
Bir ürək, bir can bilmişəm,
başım üstə öz anamı,
Mən Azərbaycan bilmişəm.

Aydın duyulur ki, müəllif bu şeirə bütün hiss və duyğula-
rını köçürüb. İstək və arzularını güzgü kimi bu misralarda əks 
etdirməyə çalışıb. Özü də çox doğmacasına, səmimicəsinə. Sü-
nilikdən, pafosdan, yalançı, gurultulu alqışlardan uzaq... Səmimi 
yazılan şeir qəlbə tez yatır, ürəyə asanlıqla yol tapır, ruha qida 
verir, yaddaşlara hopur. Bu gün biz hamımız şairə qoşularaq 
Azərbaycanımızı öz anamız bilməliyik, onu göz bəbəyimiz kimi 
qorumalıyıq.

Vətən üçün döyüşə də, ölümə də hazır olmalıyıq

Vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı mənalı, dəyərli əsərlə-
ri ilə milyonların sevgisini qazanmış görkəmli şair və yazıçıları-
mızla bütün zamanlarda hamımız fəxr etmişik. Əsərləri ilə xalqın 
böyük rəğbətini qazanmış qürur duyulası şairlərdən biri də Bəx-
tiyar Vahabzadədir. Onun yaradıcılığında Vətən, vətənpərvərlik, 
torpağa məhəbbət, yurda bağlılıq mövzuları önəmli yer tutur. 
Şair şeirlərinin birində vətənin varlığına şükür edir, onunla öyü-
nür. Özü də yalnız öyünmür, oxucularını da buna çağırır, buna 
səsləyir. Vətənin varlığı şairə qol-qanad verib bu gündən sabah-
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lara, sabahlardan da irəli aparır, daha ideal və xoşbəxt gələcəyə 
ruhlandırır. B.Vahabzadə böyük sevinc və ruh yüksəkliyi ilə yazır 
ki, “Nə itirsə-itsin, nə batırsa-batsın, təki bizi qoynunda yaşadan 
Vətən var olsun”. Çünki vətənsiz, el-obasız, torpaqsız gün gün de-
yil, ömür ömür deyil, həyat həyat deyil. Şairin şeirlərindəki hiss, 
həyəcan və qürur dolu misralar oxucuları sehirləyə-sehirləyə 
isti qoynuna alıb əzizlədikcə əzizləyir:

Yüz-yüz itən olsun,
Min bir də bitən var.
Şükür eyləyirəm ki,
Bizdən həm əvvəl,
Həm sonra Vətən var...

Hörmətli şairin şeirlərində xalqı Vətənin, yurdun müdafiə-
sinə güclü bir çağırış, intiqama, qisasa səsləyən bir hayqırtı və 
məğlubedilməz ruh var. Bu çağırış və hayqırtı heç vaxt kəsilmir, 
əbədi olaraq səsləndikcə səslənir, təkrarlandıqca təkrarlanır. 

B.Vahabzadənin bu mövzuda yazdığı şeirlərinin hamısının 
mayasında, qayəsində Vətən üçün narahat bir ürək döyünür. Hə-
min şeirləri oxuduqca o narahatlıq bizim də qanımıza hopur, ca-
nımıza dolur, mənəviyyatımızı təravətləndirərək yeniləyir. Biz 
Vətən üçün olan bu narahatlığı ürəyimizdə daşıyırıq. Daşımalı-
yıq da! Şairin bu misralarından necə təsirlənməyəsən, vətənin 
taleyi üçün necə narahat olmayasan?! Vətənin bütövlüyü na-
minə yurdun müdafiəsinə necə qalxmayasan?!

Gəlirik dünyaya bir amal üçün,
Gedirik...
Yaşayır bu yurd, bu torpaq!
Ölər bizim kimi Vətən də bir gün,
Vətənçün ölümə hazır olmasaq!
...Neçə əsrlərə bəs edər bəzən,
Vətənə hay verən bir odlu səs də.
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Dünən də, bu gün də yaşayır Vətən,
Babəkin qırılan qolları üstə.

Şeirlərinə neçə-neçə gözəl mahnılar bəstələnmiş tanınmış 
şair Fikrət Qocanın vətənimiz Azərbaycana həsr etdiyi əsərlərin-
dən sanki gecənin zülmətində qəlbimizə ay işığı süzülür, yurda, 
el-obaya böyük sevgi və məhəbbət duyulur. Şair “Azərbaycan” 
sözünü bir neçə dəfə təkrarlamaqla Vətəni daha da böyük və bü-
töv görmək istəyir. Fikrət Qocanın yazdığı misraları oxuduqca 
qanımız coşur, ürəyimiz qürurla dolur, doğma ocaqlarımıza olan 
sevgimiz artır. Qəlbimiz riqqətə gəlir, ürəyimiz Vətən sevgisin-
dən alovlanır.

...Bir yol Azərbaycan desəm,
mən yarımcan görünərəm.
Ona görə gərək deyək:
Azərbaycan, Azərbaycan!

Sözləri, deyimləri daim sevilib xatırlanan xalq şairi Qabilin 
“Vətən” şeirinin də böyük ustalıq, yüksək hiss və emosional duy-
ğuların qanadlarında yazıldığı aydınca duyulur. Onun üçün nə 
qədər çətin olsa da, şair vətəni özündən ayırmır, ayıra bilmir, 
daha doğrusu, heç ayırmaq fikrində də deyil. Həyatının hər anın-
da özünü vətənin bir hissəsi, bir zərrəsi, bir ovuc torpağı kimi 
görür. Ona görə də vətəndən ayrılıb uzaq düşmək istəmir. Təbi-
idir ki, bu da şairin vətənpərvərliyinin, Vətən sevgisinin coşqu-
sundan irəli gələn bir arzudur, ülvi bir hiss və istəkdir. Qabilin 
“Vətən” şeirindəki bu misraları onun yurda bağlılığının aydın 
göstəricisi kimi də qiymətləndirmək olar:

...Bir-birindən hər şey qopur, ayrılır – 
Ayrılmayan bəs nə var?
Mən,
Vətən!



h 2 9 3 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

Hamımız vətənin ayrılmaz, bölünməz zərrələriyik. Birik, bü-
tövük, tamıq. Heç vaxt vətəndən, torpaqdan ayrılmayacağıq. Dün-
yamızı dəyişəndən sonra da onun qoynuna köçəcəyik. Deməli, 
Vətən bizim üçün həm başlanğıc, həm də son nöqtədir. Ona görə 
də həyatımızın hər anında Vətənimizin əbədi olması naminə, 
Vətən uğrunda döyüşə, vuruşa hər dəqiqə, hər an hazır olmalıyıq.  
 

 Vətənin hər daşı, hər qayası bir səngərdir... 

Şair və yazıçılarımızın vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq möv-
zusunda yazdığı əsərləri vərəqlədikcə qarşımızda gözəl, əs-
rarəngiz mənzərələr açılır. Yaradıcılığından daim mübarizlik və 
qəhrəmanlıq yağan şair Eldar Baxış şeirlərində Vətən sevgisini 
daha obrazlı, daha orijinal ifadə etməyə çalışıb və demək olar 
ki, məqsədinə çatıb. Sanki şair bu mövzudakı şeirlərini ürəyi-
nin, qəlbinin işığında hamının yazdığı mürəkkəblə deyil, qanı ilə 
vərəqlərə köçürüb. Köçürüb ki, bizlər onun şeirlərindən mənəvi 
güc alıb torpağa, yurda daha da ürəkdən bağlanaq, vətənimizi 
daha da ürəkdən sevək. Vətən sevgisini Ana sevgisinə bərabər 
tutan şair onları eyniləşdirir, bir-birindən ayırmır. Əksinə, ba-
cardığı qədər ikisini də bir-birinə yaxınlaşdırır, mehribanlaşdı-
rıb doğmalaşdırır. Şeirini də heç kimsəylə yox, vətənlə danışıb 
dərdləşirmiş kimi ona müraciət edərək yazır. Sanki vətənə olan 
sevgisinin çəkisini müəyyən edir:

Vətən,
uşaq anasını,
yetim göz yaşını
nə qədər istəyirsə,
mən də səni o qədər istəyirəm!

Həyatımızın hansı anında olursa olsun, nə qədər əzab çək-
sək də, vətənin dar günlərində qüvvələrimizi birləşdirib həmişə 
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onun müdafiəsinə səfərbər oluruq. Bu şərəfə çatdığımıza görə 
qürur duyub fəxr edirik. Fəxr etdikcə də silahımızın dəstəyin-
dən bir az da möhkəm yapışırıq. Vətənin hər daşını, hər qayası-
nı özümüzə səngər edib onun müdafiəsində dayanırıq. Çətin də 
olsa, öz ağrı-acılarımızı unudaraq düşmən güllələrinə tuş gəlmiş 
vətənin yaralarına qələbəmizlə, zəfərlərimizlə məlhəm olma-
ğa çalışırıq. Çünki hər şeydən öncə vətəndir, doğma yurdumuz, 
el-obamızdır. Onu qorumaq bizim övlad kimi Vətənə olan əvəz-
siz borcumuzdur. Heç vaxt bitməyən, tamamlanmayan bir borc...

 Qələmə aldığı hər misrasında dərin məna yükü daşıyan şair 
Vaqif Səmədoğluna görə, bircə tikə, bircə ovuc torpaq varsa, o 
da vətəndir. Yəni vətənin böyüyü-kiçiyi, o başı-bu başı yoxdur. 
Vətən elə vətəndir, üstündə doğulduğumuz əbədi-əzəli yurd ye-
rimiz, ata-baba ocağımızdır. Vətən bizə sinəsini geniş açıb yer 
verən torpaqdır. Ona olan sevgi və məhəbbətimiz vətənin özü 
qədər tükənməz və bölünməzdir. Şair ürəyindən keçən arzu və 
istəklərini oxucularına belə dəyərli misralarla pıçıldayır:

Yer üzündə bircə tikə
torpaq varsa,
Vətən var demək.

Vaqif Səmədoğlu əsərlərində vətənin şirinliyindən də, ikiyə 
bölünməsinin ağrı-acısından da geniş söz açır. Sanki şirinliklə 
acını bir-birinə qatıb yoğuraraq həsrət ağrısına tez bir zamanda 
şəfa verən məlhəm hazırlamaq istəyir. Elə bir məlhəm ki, gücü-
müzü, qüvvəmizi artırıb bizi daha sıx birləşdirsin. Ayrılığa, inti-
zara son qoysun. Şair cəsarətin, hünər və qeyrətin bir gün silaha 
çevriləcəyini poetik misralarla bizə aşılamağa çalışır. Ürəyində 
dayanmadan qövr edən hiss və həyəcanını sevimli oxucuları ilə 
bu qəlbəyatımlı misralarla bölüşür:
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Vətən şirin şeydir,
Şirindir talan olsa da,..
Amma ikiqat şirindir
İkiyə bölünmüş Vətən!
...Onda ikiqat cəsarətindən,
vaxtında silaha dönə biləcək qeyrətindən
asılıdır onun taleyi.

Şair çox gözəl yazır ki, Vətənin taleyi onun vətəndaşının 
nifrətinin, qeyrətinin silaha dönməsindən çox asılıdır. Gəlin vaxt 
itirmədən qeyrətimizi silaha çevirək. Çevirdikcə daha da güc-
lənək, daha da qüdrətlənək. Bu güclə, bu qüdrətlə tarix yazaq, 
erməni qəsbkarlarını məğlub edib, yurdumuzdan qovaq, işğal 
olunmuş torpaqlarımızı azad edək. 

Vətənimiz olmasa, biz harada yaşayar, nə edər, necə ömür 
sürərik? Ona görə də Vətən bizim həyatımızdır. Vətən bizim keç-
mişimiz, bu günümüz və sabahımızdır. Bütün varlığımız, yoxlu-
ğumuz birbaşa vətənə bağlıdır. Şair Rüstəm Behrudinin Vətənə, 
onun gərəkliyinə həsr etdiyi bu misralarını böyük sevgi ilə oxu-
yuruq:

...Vətənsiz biz kimik, vətənsiz nəyik?!
Vətəndaş deyilik qanana kimi.
Vətən bir ocaqdır, biz pərvanəyik,
Dolannıq başına yanana kimi.

Vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış şeirləri bəzən sanki 
oxumuruq, misra-misra, bənd-bənd ürəyimizə köçürürük. Kö-
çürdükcə də fəxr edirik ki, nə yaxşı, belə gözəl, yerüstü, yeraltı 
sərvətlərlə zəngin olan Azərbaycan adlı vətənimiz var. Gəlin şa-
irlərimizin yazdığı və hisslərimizi coşduran dəyərli şeirləri bir 
yerdə oxuyaq, bir yerdə düşünək, bir yerdə də vuruşaq. Bu gözəl 
vətənimizi bir yerdə sevək, sevə-sevə qoruyaq, qoruya-qoruya 
da sevək. Çünki Vətən qorunanda və seviləndə Vətən olur. Se-
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vilməyəndə, qorunmayanda o yerə, o məkana düşmən ayaq açır, 
yurd yağmalanır.

  
Torpağa oğul olmaq gərək...

Vətən sevgisi, vətənpərvərlik mövzusu qoşa qanad kimi çır-
pına-çırpına şair və yazıçılarımızın yaradıcılığında rəngbərəng 
çiçəklər açır. Onun ətri, rahiyəsi oxucularda xoş duyğular oyadır, 
onları gələcək savaşlara hazırlayır, uğurlara kökləyir, qələbələrə 
ruhlandırır. Dərindən dərin mənalar ifadə edən əsərlərlə yol yol-
daşlığı edən oxucular, yəqin ki, sabahın qəhrəmanı kimi böyüyə-
cəklər. Yurdun müdafiəsinə həmişə hazır olacaqlar. Səngərlərə, 
döyüş meydanlarına, düşmənlə savaşa hünər və cəsarətlə atıla-
caqlar. Belə hünərin, cəsarətin sonu isə yalnız və yalnız qələbə 
ilə bitəcək.

 Həm publisistik məqalələri, həm də şeirləri ilə oxucuların 
qəlbini sehrləməyi, ora asanlıqla yol tapmağı bacaran şair Əbül-
fət Mədətoğlunun yaradıcılığında da vətənpərvərlik duyğuları-
nın, Vətən sevgisinin tərənnümü güclü olduğu qədər təsirlidir. 
Təsirli olduğu qədər də güclüdür. Şairin qəlbindən qələminə, 
qələmindən vərəqlər üzərinə asta-asta süzülüb gələn şeirləri, 
publisistik məqalələri onun doğma kəndləri Tuğdan didərgin 
düşəndən sonra yaşadığı həsrət dolu günlərin ağrı-acılarından, 
əzablı yaşantılarından, əzablarından və doğma yurda məhəbbə-
tindən mayalanır. Bəlkə, elə ona görə də onun vətənpərvərlik 
mövzusunda yazdığı şeirləri bu qədər kövrək, bu qədər qəlbə-
yatımlı, bu qədər təsirlidir. Ə.Mədətoğlunun nostalji hisslərə 
bürünmüş əsərləri daim oxucunu düşündürür, onu bir anlıq da 
olsa, ötən günlərə qaytararaq kövrək duyğular aşılayır. Vətən 
sevgisi, doğma ocaqlara dönüş, torpaqlarımızın azad olunması, 
döyüşçülərin qələbələrə ruhlandırılması onun yaradıcılığının 
ana xəttini təşkil edir. Şairin hər misrası, hər sətri, hər cümlə-
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si vətənpərvərlik bulağından su içir, Vətən məhəbbətindən qi-
dalanır, yurd sevgisinin unundan yoğrulur. Əbülfət Vətənə oğul 
olmağından qürur duya-duya onu çulğayan müqəddəs hissləri 
kağız üzərinə odlu-alovlu misralarla hopdurur:

Bu torpağa oğul olmaq nəsibim,
Bu nəsiblik ucalıqdı, qürurdu!
Mən özümü dərk edəndən, duyandan,
Vətən eşqim nəbzim tək vururdu.

Şair Sabir Zamanın əsərləri mübarizlik və qürurdan don 
geyinib desək, yəqin ki, oxu hədəfə tuş atmış olarıq. Bu qürur 
oxucunu səngərlərə, döyüş meydanlarına, vuruşa və qalibiyyətə 
doğru istiqamətləndirir. Zövqlər müxtəlif olduğundan deyilən, 
yazılan hər şeir, hər söz dinləyən, oxuyan insana bir cür təsir 
edir, onu bir cür sehrləyir. Nə qədər rəngarənglik və müxtəlif-
lik olsa da, şairin yaradıcılığında əsgəri qələbəyə qovuşdurmağa 
ruhlandıran mübarizlik əzmi özünü daha güclü, daha qabarıq 
əks etdirir. Məğlubiyyətlə barışmamaq, məğlubiyyətə alışma-
maq, mübarizəyə çağırış, vətəni sevmək sədaları onun yaradı-
cılığından çox gur eşidilir. Sabir Zaman Vətənə üz tutaraq əlinə 
silah alıb döyüşməyincə, vuruşmayınca, qeyrətini döyüşlərdə 
tapmayınca, şəhid olmayınca ona oğul deməməsini xahiş edir. 
Şair onu narahat edən hisslərinə, oxucunu düşündürən fikirlə-
rinə bu sözlərlə üz tutur:

Vətən, mənə oğul demə,
Qeyrətimi tapanacan.
Uğrunda şəhid olub, 
Torpağına hopanacan!

Şair Maarif Soltanın da şeiri poetikliyi, rəngarəngliyi və de-
yim tərzi ilə diqqəti cəlb edir. Vətənə müraciət edən şair onun 
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yolunda başı daşa dəysə də, bütün çətinliklərə dözəcəyini vur-
ğulayır və oxucusunu da buna inandırmağa çalışır:

Sənin uğrunda Vətən,
Daşın başıma dəyir,
Başım daşına dəyir!..

Arayıb-axtarıb seçdiyim, haqqında çeşidli fikirlər yürütmək 
istədiyim və mənalarına işıq tutmağa çalışdığım şeirlərdən bi-
rinin də müəllifi şair Arzu Əsədovdur. Arzunun “Ver, ver bizə 
zəfəri” poemasındakı vətənə, vətənpərvərliyə aid kiçik bir epi-
zod onun yurda, torpağa olan sevgisinin bariz göstəricisidir. Dü-
şünürəm ki, yazdığı dəyərli misralar Vətən üçün narahat olan bir 
şairin pıçıltılarıdır. Bu pıçıltılar vətənpərvərlikdən güc aldığın-
dan təsirli və ibrətamizdir. Yurd sevgisindən, torpağa məhəbbət-
dən güc alan misralardan sanki Vətən boy verərək narahatlıqla 
döyünən ürəyimizdə qönçələyib yenidən çiçəkləyir, yenidən 
bizi isti qoynuna alır. Bu çiçəklər elə vətənimiz kimi gözəl və əs-
rarəngizdir. Arzunun yazdıqları həm poetik və düşündürücüdür, 
həm də böyük təsir gücünə malikdir. Bu misraları həyəcansız 
oxumaq olmur:

...Sinəmdə
ilk məhəbbətdən, sözlərdən, ağrıdan başqa 
bir yer saxlamışam – 
güllə yeri...
O yer sənindir, Vətən.
Sinəndə 
çiçəklərin, otların, daşların arasında 
bir yer saxlamışam – 
məzar yeri...
O yer mənimdir, Vətən.
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Vətən mövzusunda yazılmış dəyərli əsərləri oxuduqca 
istər-istəməz ovqatımız yüksəlir, hisslərimiz coşur, ümidlərimiz 
uğurlu sabahların dan yerinə dikilir, inamımız zəfərlərə və uğur-
lara susayır. Ömrümüz boyu həm şəxsi həyatımızdakı işlərimiz-
də, həm də döyüşlərdə Vətənin müdafiəsində yalnız və yalnız 
uğurlara can atırıq.

Şair Gülayə Şınıxlı Vətən sevgisi ilə yanaşı, vətənin üstü-
müzdə olan haqqı barədə fikirlərini də qələmə aldığı misralara 
məharətlə hopdurur. Sanki fikir və düşüncələrini bacarıqlı usta 
kimi kərpic-kərpic əsərinə hörür, ilmə-ilmə söz toxuyur. Sanki 
min bir məna yüklü sözlərdən qəsr tikir, möhtəşəm abidə ucal-
dır. Misraların ahəngindən, sözlərin rəngindən duyulur ki, Vətən 
haqqı onun üçün hər şeydən ucadır. Bu yolda asılıb soyulsa da, 
çətinliklərlə üzləşsə də, Vətən haqqını hər şeydən üstün tutaca-
ğını poetik şəkildə vurğulayır. Gülayə xanım arzu və niyyətini bu 
cür gözəl sözlərlə ifadə edir:

Nə haqqım bu haqqı bölməyə belə,
Cismim, canım, ruhum sənlə tən, Vətən!
Yoxdur mənim haqqım ölməyə belə,
Asılıb soyulsam tənbətən, Vətən!

İllərdir ki, yazdığı şeirləri ilə oxucu sevgisi qazanmaqda da-
vam edən Xalq şair Nəriman Həsənzadənin də Vətən haqqında 
dəyərli və gözəl şeirləri çoxdur. Bu şeirlərdən sanki oxucu qəl-
binə Vətən sevgisi sızır, yurda məhəbbət axır. Vətəni bir şair 
ürəyinə bənzədən müəllif yazır:

“Vətən! Vətən”, – deyən şair ürəyi,
Vətənin ən böyük ərazisidir. 

 Nümunə gətirdiyim bu şeirlərin hərəsi ürəyimə bir cür 
yatdı, hərəsi qəlbimdə bir cür ovqat oyatdı. Bu şeirləri bir anlıq 
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“Vətən” adlı böyük ölçülü xalçanın ayrı-ayrı ilmələrinə, rənglə-
rinə və təsvirlərinə bənzətdim. Bu ilmələri, rəngləri birləşdirib 
həm iri, həm də gözəllikdə tayı-bərabəri olmayan, qeyri-adi bir 
xalça toxumağa çalışdım. İnanıram ki, yazıya toxuduğum misra-
lardakı bu təsvirlər, bu rənglər, bu ifadələr, bu bənzətmələr oxu-
culara xoş təsir bağışlayacaq. Həmişəlik olaraq onların yaddaşı-
na hopub özünə orada əbədi yuva quracaq. Bu şeirlərin bəziləri 
hisslərimizi coşdurur, bəziləri bizi düşündürür, bəziləri qəlbimi-
zi alovlandırır, bəziləri isə bizi gündəlik qayğılardan ayırıb əlçat-
maz aləmlərə aparır. O aləmə ki, orada qos-qoca Azərbyacan adlı 
vətənimiz var! O aləmə ki, orada Vətən sevgisi var! O aləmə ki, 
orada mübarizə var, qəhrəmanlıq var, əbədilik var! Belə xoş an-
larımızda sözün, şeirin, fikrin qüdrəti qollarımızdakı gücümüzü, 
ürəyimizdəki Vətən sevgisini daha da artırır.

Ümid edirəm ki, artdıqca artan Vətən sevgimiz sonda böyük 
qələbələrə yol açacaq. Deməli, gələcəyə gedən yollarımız daha 
parlaq, daha işıqlı olacaq. Onda ürəyimizdə qövr edən bütün 
arzu və istəklərimiz rəngbərəng çiçəklər açacaq.

  
  Vətən qurtarandan sonra ölüm başlanır...

Bəzən elə anlarımız olur ki, qəlbimizdə coşub-çağlayan hiss-
lərin təsiri altında Vətənə məhəbbət və sevgi ifadə edən şeirləri 
zərrə-zərrə ürəyimizin içindən keçirib yaddaşımıza köçürürük. 
Köçürdükcə də ürəyimizdəki yurd sevgisi igidliyə çevrilir, qəh-
rəmanlığa yol alır. Misralara hörülmüş sözlərdən aydın duyulur 
ki, şairlər bu şeirləri hisslərinin coşub qanadlandığı kükrəyişli 
anlarında yazıblar. Elə ona görə də onların ürəklərindən qələm-
lərinə boy verən bu misralar bir an içində oxucunun vətənpər-
vərlik hisslərini coşdurub zirvələrə qaldırır. 

Oxuyanlar elə ilk misralardan hiss edəcəklər ki, şair Muxtar 
Qasımzadənin Vətən mövzusunda yazdığı şeir orijinal və bən-
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zərsizdir. Hiss olunur ki, heç kimin deyim tərzini, yazı üslubunu 
təkrarlamadan, əziyyətli də olsa, özünə təzə yol açır, keçilməzlik-
lərdən adlamağa çalışır. Fikirlərini oxuculara səlis, səsiz-küysüz, 
aydın surətdə çatdırmaq üçün sanki bir anlıq rəssama çevrilərək 
sözdən gözəl tablo yaradır, qəlbləri oxşayan mənzərə çəkir. Elə 
bir mənzərə ki, qarşısından saatlarla çəkilmək istəmirsən. M.Qa-
sımzadə yazır ki, Vətən içimizdə, nəfəsimizdə yaşayır. Dərindən 
fikir verəndə görürük ki, şeirin nümunə gətirdiyimiz bir bəndin-
də nə qədər böyük hikmət və sevgi var. Şair üçün Vətən sevgisi 
ən qiymətli, ən dəyərli var-dövlət və sərvətdir. Şeirin elə bircə 
bəndinə diqqət yetirəndə misraların məna yükünü aydınca gö-
rürük:

Qorunub həmişə yer kürəsində,
Yaşayır hər kəsin öz nəfəsində,
Ürəyin məhəbbət xəritəsində,
Ən böyük dövlətdir Vətən sevgisi! 

Ürəyi vətənpərvərlik hissi ilə döyünməyən, torpağını sev-
məyən heç bir şair, heç bir yazıçı Vətən mövzusuna köklənib 
könülləri oxşayan əsərlər yaza bilməz. Çünki vətənə qəlbən bağ-
lanmasa, yazdıqları təsirli olmaz, nə ürəkləri alovlandırar nə 
də könülləri telləndirər. Haradasa, bir ilməsi qırılar, haradasa 
bir az rəngi solğun görünər, alovu tez sönər. Bəndlər, misralar 
süni və bayağı alınar, səmimilik məkanından uzaq düşər. Boğaz-
dan yuxarı yazılan sözlər ürəyimizə yatmaz, qəlbimizə hopmaz, 
könlümüzü oxşamaz, yaddaşımızdan tez silinər. Vətənpərvərlik 
hisslərinin təsiri ilə yazılmış şeirlər isə başqa bir aləmdir, özgə 
bir dünyadır. Hisslərin coşqunluğundan yaranan bu misralar 
söz-söz ürəyimizə hopur, zərrə-zərrə qanımıza keçir.

Şair Tofiq Mahmudun Vətən sevgisi mövzusunda yazdığı 
şeirlərini oxuyanda qəlbimdə xoş hisslər oyandı. O, vətəni əbə-
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di var olan, heç vaxt solmayan çəmənzarlıq kimi görmək istəyir. 
Tofiq Mahmud həm də vətəni adları dilimizdən heç zaman düş-
məyən qəhrəmanlarımıza – Koroğluya, Babəkə və başqalarına 
bənzədir. Bu bənzətmə həm qəhrəmanlarımıza, həm də vətənə 
olan sevgimizin üstünə yeni sevgilər qalayır. Belə anlarda yur-
dumuza, el-obamıza daha da böyük məhəbbət bəsləyirik. Şairin 
Vətənə bəslədiyimiz sevgini yüksəldən misralarını böyük həvəs-
lə oxuyuruq:

Təkcə çəmən deyil, təkcə dağ deyil,
Solmayan əbədi çiçəkdir Vətən!
Təkcə dərə deyil, daş-torpaq deyil,
Cavanşir, Koroğlu, Babəkdir Vətən!

Şair İsa İsmayılzadənin Vətəni qorumaq əvəzinə döyüşdən 
qaçanlara ünvanladığı şeirin misraları torpaq qeyrəti çəkməyən 
fərarilərə qırmanc kimi dəyir. Şair şeiri ilə dünyaya haray salıb 
torpağı, el-obanı qoruyan oğulları səngərlərində daha da möh-
kəm dayanıb yurda keşik çəkməyə haraylayır. Onlara Vətənin 
müqəddəs bir ocaq olduğunu dönə-dönə izah etməyə çalışır. İsa 
İsmayılzadə yazır ki, Vətən qurtarandan sonra ölüm başlayır. 
Ona görə də, nə qədər çətin olsa da, Vətən yağılardan qorunma-
lıdır ki, ölüm bizdən uzaq olsun. Şair yurdun keşiyində dayanan 
döyüşçünü övladı kimi əzizləyərək ona “oğul” deyə müraciət 
edir. Ürəyindən süzülüb gələn, Vətən üçün narahatçılıq ifadə 
edən bu misraları da ürək ağrısı ilə əsgər kimi bir-birinin ardın-
ca sıraya düzür:

Hara qaçırsan, oğul?
Hara qaçırsan, Vətən? –
Sən qurtaran yerdə,
Ölüm başlayır.
Hara qaçırsan, 
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Vətən oğlu?
Köynək deyil geyib,
geyib atasan.
Saqqız deyil satasan – 
Buna Vətən deyərlər.

İsa İsmayılzadənin yazdığı misralar olduqca təsirli və köv-
rəkdir. Şairin bu harayı yurdunu, torpağını sevən bir vətəndaşın 
vətənindən, el-obasının taleyindən narahatlığıdır. Şeiri oxuduq-
ca misraların arasından şair ürəyinin çırpıntılarını aydınca eşi-
dirik. Təbiidir ki, bu döyüntülər olmasaydı, bu təsirli misralar da 
onun ürəyindən boy verməzdi. 

Şair Qardaşxanın vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı şeir 
mənə doğma gəldi. O, şeirlərində oxucularına vətənin xalqın gö-
zündə nə qədər müqəddəs və ali olduğunu göstərməyə çalışır. 
Yəqin ki, Qardaşxanın qələmindən güc alaraq çiçək açmış bu 
misraları oxucular da maraqla qarşılayacaqlar:

Xalq adı nə qədər uca addısa,
Ondan da müqəddəs bir addı Vətən.
Hamını özündə xalq yaşatdısa,
Xalqı da özündə yaşatdı Vətən.

Yazının ardını davam etdirib Vətən haqqında yazılmış 
başqa-başqa müəlliflərin əsərlərindən də geniş söhbət açmaq, 
yeni-yeni nümunələr göstərmək olar. Çünki bu mövzu heç vaxt 
tükənən deyil, o, bulaq kimi qaynadıqca qaynayır, çaylar kimi 
daşdıqca daşır. Bu çaylar dayanmaq bilmədən mənsəbinə doğru 
axdıqca axır. Hamımızı maraqlandıran və dərindən düşündürən 
bu mövzunun qapıları bütün yaradıcı adamların üzünə həmişə 
açıqdır. 

Misralarından kiçik bir toplu, xırdaca bir çələng hazırlamaq 
istədiyim bu şeirlər ayrı-ayrı müəlliflərin olsa da, onları bir qayə, 
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bir amal, bir məqsəd birləşdirir: Vətən sevgisi, Vətənə sevgi, yur-
du yadelli işğalçılardan qorumaq, torpağı hər şeydən müqəddəs 
və uca tutmaq istəyi. Bir oxucu kimi bu mövzuda yazılmış əsər-
ləri mütaliə etdikcə Vətənə olan məhəbbət ürəyimi titrətdi, qəl-
bimi alovlandırdı. Sanki bu anlarda gücüm artdı, ruhum və dü-
şüncələrim yeniləndi. Düşüncələrim təzələndikcə qəlbimdə yeni 
fikirlər çiçək açdı, yeni sözlər pöhrələndi. 

İnanıram ki, Vətən sevgisi günəş kimi daim qəlbimizə nur 
çiləyəcək, həyat yollarımızın qaranlıqlarını aydınladacaq. Bu 
işıqlı, bu aydın yollar isə bizi igidlik, cəsurluq məkanına, qanlı 
cəng meydanlarına aparacaq. Buradan isə qəhrəmanlıq zirvə-
sinə yüksəldəcək qələbələrə qovuşduracaq. Bizə ucadan uca ad 
qazandıracaq, şan-şöhrət gətirəcək. Elə bir şan-şöhrət ki, tarixin 
səhifələrində bizi əbədi olaraq yaşadacaq. Qəhrəmanlığımızı, 
igidliyimizi gələcək nəsillərə tanıtdıracaq. Tanıtdıra-tanıtdıra da 
bizi onlara sevdirəcək, yüksəldəcək. 

Həmişə zirvələrdə məskən salaq. Heç vaxt ucalıqlardan en-
məyək! Göylərdə qıy vuran qartallar kimi məskənimiz yüksək-
liklər olsun! Qəhrəmanlıq yollarının yolçuları olduğumuza görə, 
bizim yerimiz hünərimizlə, cəsarətimizlə fəth etdiyimiz zirvələr-
dir. Vətən sevgisi ilə silahlanmış bizləri heç kim, heç vaxt tutdu-
ğumuz bu uca mövqelərdən endirə bilməyəcək! Buralar bizim 
əbədi-əzəli məskənimiz olacaq. 

2019
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Çağdaş nəsrimizdə Qarabağ müharibəsi 
mövzusu:  mülahizələr, yeniliklər, təkliflər

Müsabiqələrin keçirilməsinə ehtiyac duyulur

 Rəssamın silahı fırça və rəngdirsə, yazıçının, şairin də ən 
çox güvəndiyi silah sözdür. O söz ki bəşəri və yenilməzdir, əbə-
di və əzəlidir. O söz ki ən uca, əlçatmaz zirvələri fəth etmək gü-
cündə və qüdrətindədir. O söz ki İlahidən gəlir, yeri, məskəni 
insanların ürəyi və qəlbidir. O söz ki qılınc kimi iti, polad kimi 
əyilməzdir. 

Qüdrətdən qüdrətli olan söz böyük təsir gücünə malikdir. 
O, insanların könlünü alıb sakitləşdirməyə də, təsəlli verməyə 
də qadirdir, ürəklərini yandırmağa da! Söz bütün mövzulara işıq 
tutmaq, qucaq açmaq iqtidarındadır. Bir şərtlə ki, onu dilə tut-
mağı, yola gətirməyi, nazı ilə oynamağı bacarasan. Yaxşı-yaxşı 
tumarlayıb, sığal çəkib, yazıya gətirə biləsən. Əgər bunları ba-
cardınsa, deməli, sözlə dünyanı fəth edəcəksən. Ömrünün sonu-
nacan onunla çox rahat olacaqsan. Ürəyindən keçən bütün möv-
zularda arxayınca yazıb-yaradacaqsan.

Yazmaqdan söz düşmüşkən, deyim ki, bacaranlar üçün bü-
tün mövzuların qapısı daim açıqdır. Məncə, müharibə mövzsun-
da bir az istisnalıq var. Bəşəriyyətin sağalmaz qarayara kimi ağır 
bəlasına çevrilən müharibə haqqında yazmaq, bu mövzu ilə ədə-
biyyatın qapısını döymək, bəzilərinin düşündüyü kimi, elə də 
asan deyil. Dünyanı alt-üst edib külli-aləmi məhvə sürükləyən 
ölüm və qan qoxulu müharibələrdən, şahidi olduğun dəhşət 
doğuran döyüşlərdən, şəhər və kəndlərin dağıdılmasından, in-
sanların çəkdiyi əzab-əziyyətlərdən, yaşadığı ağrı-acılardan, tö-
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külən qanlardan yazmaq özü də bir hünərdir, sözün qüdrəti ilə, 
qələmin gücü ilə düşmənlə vuruşmaqdır. Yurd uğrunda mühari-
bə getdiyi günlərdə ürəyi Vətən sevgisindən su içən yazıçı, şair 
sözü ilə, dəyərli əsərləri ilə torpaq qeyəti çəkən oğul və qızları 
döyüşə, vuruşa səsləyir, intiqama çağırır, qələbələrə ruhlandı-
rır. Oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanan belə maraqlı əsərlər 
yurd uğrunda vuruşan zabit və əsgərlərin vətənpərvərlik hiss-
lərini daha da coşdurur, onlara qol-qanad verir, mənəvi dəstək 
olur, zəfərlərə istiqamətləndirir. Dəyərsiz, maraqsız əsərlər isə 
belə bir təsir gücünə malik olmur. 

İllərdir həm bütövlükdə Qarabağ torpağı, həm də ona bitişik 
yeddi rayonumuz xalqımızın əbədi-əzəli düşməni olan ermənilə-
rin tapdağı altındadı. Doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüş 
qaçqınlar tələbə yataqxanalarında, zavod və fabriklərin inzibati 
binalarında əzab-əziyyət çəkir, ömürlərinin ən ağrılı günlərini 
yaşayırlar. Bu ağrı-acılar izsiz itib-batmamalıdır. Bütün bunlar 
həm tarixi, həm də bədii əsərlərdə öz əksini tapmalıdır. Bu möv-
zuda yazılmış əsərlər dərsliklərə salınmalı, baş vermiş faciələrlə 
dolu qanlı hadisələr gələcək günlərimizin oxucularına çatdırıl-
malıdır. 

Qarabağ müharibəsinin nəsrimizdə, bütövlükdə ədəbiyya-
tımızda bədii əksini tapması zaman-zaman yaradıcı insanları 
düşündürüb. Fikirləşirsən ki, müharibə həqiqətlərini qələmə 
almaq, bədii əsərlərin yaddaşına köçürüb ədəbiyyata gətirmək 
kimi məsuliyyətli bir missiya hansı yazarların üzərinə düşəcək? 
Belə ağrı-acılı mövzunu kim çiyinlərinə götürəcək, kim ona kö-
nül verəcək, kim onun üçün qucağını geniş açacaq? 

Müharibə mövzusundan söz açan bəzi yazıçı və şairlər öz 
çıxışlarında, qeydlərində hər şeyin zamana ehtiyacı olduğunu 
söyləyirlər. Ən yaxşı əsərlərin müharibə başa çatandan sonra 
yaranacağı fikrini irəli sürürdülər. Bu fikrə hörmətlə yanaşıb, 
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bəlkə də, razılaşmaq olar. Amma hər şeyi də zamanın üstünə 
atıb, əllərimizı üst-üstə qoyub oturub gözləsək, yəqin ki, bunu 
nə içində yaşadığımız tarix, nə də gələcək nəsillər bizə bağış-
layacaq. Deməli, durmadan, dayanmadan biri-birindən dəyərli 
əsərlər yazmalıyıq, qələbəmiz naminə səmərəli işlər görməliyik.

Ədəbiyyatşünas alim Nizami Cəfərovun fikri isə, demək olar 
ki, yuxarıda söylədiklərimizin tam əksinədir. Alimin yazıçı-pub-
lisist Aqil Abbasın “Dolu” romanına yazdığı ön sözdə bu sətirləri 
oxuyuruq: “...Müharibə ədəbiyyatı mütləq müharibə dövründə 
yazılıb yaradılmalıdır. Bu, məsələyə mənim klassik baxışımdır. 
Müharibədən sonrakı ədəbiyyat isə artıq müharibənin ümumi 
kontekstinin əsasında düşünən, onun nəticələrinə söykənən 
ədəbiyyatdır və burada ədəbiyyat artıq ümumi formada götürü-
lür...”

 Qarabağ müharibəsindən bizim yazıçı və şairlərin əvəzin-
dən kiminsə yazıb-yaradacağını düşünmək sadəlövhlük olar-
dı. Yaradıcı qüvvələr bütün imkanlarını səfərbər edib bu vacib 
sahəyə təkan verməli, müharibə mövzusunu ədəbiyyatımıza 
– nəsrimizə və poeziyamıza gətirmək üçün səmərəli işlər gör-
məlidirlər. Ən azı, bunun üçün zəruri araşdırmalar aparılmalı və 
ortaya yeni ideya, məqsəd və amallar qoyulmalıdı. Hər şeydən 
əvvəl, bu istiqamətdə görəcəyimiz işlərin nədən və nələrdən 
ibarət olacağını ayırd etməliyik, seçib-seçmələməliyik. Keçəcə-
yimiz yolların səmtini dəqiqləşdirməliyik. Dəqiqləşdirməliyik 
ki, bu yollarda məqsədimizə doğru çox əzab çəkmədən, rəvan 
gedib, rəvan gələk. Ortalığa yurdun müdafiəçilərini düşmən 
üzərinə səsləyən, qələbəyə ruhlandıran, zəfərlərə tələsdirən, 
uğurlara həvəsləndirən, qəsbkarlara nifrət hissi aşılayan, qisas 
duyğusunu artıran əsərlər yazıb qoyaq. Gələcək nəsillərə borclu 
qalmayaq, onların qarşısında gözükölgəli olmayaq.

Bu sətirləri yaza-yaza cəbhə bölgəsinə olan ezamiyyətləri-
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min birində Tağı adlı zabitlə söz açdığımız mövzuya yaxın olan 
söhbəti xatırladım. Görüşümüz zamanı o, ermənilərin torpaqla-
rımızı işğal etməsindən, yurd yerlərimizin hələ də düşmən tap-
dağı altında qalmasından, atəşkəs rejiminin illərdən bəri acı ba-
ğırsaq kimi uzanmasından ürək ağrısı ilə danışmışdı: “Qarabağ 
müharibəsini dayandırmış atəşkəs rejiminin tezliklə ləğv olun-
masının tərəfdarıyam. İstəyirəm, torpaqlarımızın azadlığı uğ-
runda müharibə lap elə bu gün başlasın”. “Niyə”sini soruşanda 
bunları söyləmişdi: “Zaman dayanmadan ötüb-keçir, artıq yaşa 
doluram, bu gün-sabah təqaüdə çıxıb ordu sıralarından tərxis 
olunacağam. İllərdir erməni işğalında qalan ərazilərimizin sülh 
yolu ilə azad olunması üçün beynəlxalq vasitəçilərin dəstəyi ilə 
Ermənistanla danışıqlar aparılır. Bu danışıqlar yaxşı sabahlara 
heç bir ümid vermir. Elə ürəkaçan bir irəliləyişin olmadığı göz 
qabağındadır. Uzanan danışıqlar prosesinin gedişindən belə 
nəticə çıxır ki, ermənilərin müharibə yolu ilə işğal etdiyi Azər-
baycan torpaqlarını danışıqlar vasitəsilə qaytarmaq fikirləri 
yoxdur. Qarabağ müharibəsinin məndən övladlarıma keçməsini 
istəmirəm. Neçə ildən bəri xidmət etdiyim hərbi hissədən tərxis 
olunub evə qələbəsiz, başıaşağı qayıdanda övladlarımın, dost-ta-
nışlarımın üzünə necə baxacağam? Torpaqlarımızı düşmən tap-
dağında qoyub cəbhə bölgəsini, səngərləri necə tərk edəcəyəm, 
geriyə hansı ovqatla dönəcəyəm? Ona görə, müharibənin tez bir 
zamanda başlanmasının tərəfdarıyam. İstəyirəm ki, sülh danı-
şıqları ilə qaytarılmayan torpaqlarımızı azad etmək üçün silaha 
əl atıb vuruşaq, düşmənləri yurdumuzdan qovaq. Bax onda öv-
ladlarımın yanına alnıaçıq, başıuca qayıdıb sevinclə: “Gözünüz 
aydın, torpaqlarımızı ermənilərdən azad etdik” – deyəcəm.

Çox mübahisə-filan etmədən fikirləşirəm ki, Qarabağ müha-
ribəsi haqqında ən mükəmməl əsərləri də Qarabağ döyüşlərinin 
iştirakçısı və şahidi olan günümüzün qələm sahibləri yazmalıdır. 
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Müharibə kimi, onu da övladlarımıza yük etməməliyik, bu və-
zifəni onların üstünə atmamalıyıq. Bu vacib olan işi təxirə salma-
malıyıq. Çünki zaman keçdikcə hər şey yavaş-yavaş unudulur, 
hadisələrin hərarəti öləziyir. Ona görə də müharibə haqqında ən 
yaxşı əsərləri isti-isti yazmaq və isti-isti də nəşr etdirmək missi-
yası bugünkü yazarların çiyinlərinə düşür. Uzun illərdir, müha-
ribənin ağrı-acılarını yaşaya-yaşaya ümidlərimizi işıqlı sabahla-
ra dikmişik. 

1994-cü il may ayının 12-dən atəşkəs rejimi hökm sürsə 
də, ön xətdə güllə səsləri kəsilmək bilmir, tez-tez atəşkəs po-
zulur, ara-sıra mövqe döyüşləri gedir. Dinc dayanmayan ermə-
nilər bacardıqca bir az da irəliləyib yeni ərazilərimizi işğal et-
mək istəyirlər. Bu anlarda Azərbaycan əsgərinin əlləri silahların 
tətiyini sıxır. Atəş səsləri yer-göyü titrədir. Tez-tez baş verən 
atışmalarda, qısamüddətli döyüşlərdə düşmən susdurulub geri 
oturdulur. Təəssüf ki, qanlı qarşıdurmalarda itkilərimiz də olur. 
Sağalmamış, qaysaq bağlamamış yaralarımızdan yenə də qan sı-
zır. Göründüyü kimi, aradan illər keçsə də, müharibə evimizin 
kandarından uzağa getməyib. Düşmən öldürücü və dağıdıcı si-
lahlarını üstümüzə tuşlayıb: barmaqlar hər an tətiyi sıxa bilər. 
2016-cı ildə dörd gün davam edən uğurlu Aprel döyüşləri, həm-
çinin 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz döyüşləri bir daha göstərdi 
ki, atəşkəs çox kövrəkdir. İstənilən an silahlar dilə gələ, mühari-
bə başlaya və torpaq qanla suvarıla bilər.

Qarabağ müharibəsindən bəhs edən yeni-yeni əsərlər ya-
zılsa, ədəbiyyatımız da xeyli zənginləşər. Böyüməkdə olan nə-
sillər də zaman-zaman bu bədii əsərləri oxuyub Qarabağ müha-
ribəsinin tarixini öyrənər, dostunu, düşmənini tanıyar, onları 
bir-birindən ayırar. Ümumiyyətlə, müharibə mövzusunda yaz-
maq üçün elə bir düstur-filan yoxdur ki, onu tətbiq edib, qısa 
zamanda əsərlər yaradasan. Qarabağ müharibəsi mövzusunda 
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əsərlərin yazılması hər bir yaradıcı insanın mövzuya fərdi ya-
naşmasından, hadisələri görmək və işıqlandırmaq qabiliyyətin-
dən, həmçinin istedadından asılıdır. Nəinki müharibə ədəbiyya-
tının, ümumiyyətlə, bədii əsərlərin sifarişlə, xahişlə, minnətlə 
yazılması mümkün deyil. Gərək mövzular yazarın ürəyindən 
süzülüb gəlsin, qəlbini hərarətləndirib içini tərpətsin, könlünə 
yatsın. Yoxsa həmin əsər dəyərsiz və mənasız olacaq. Müharibə 
həqiqətlərini dəqiq əks etdirməyəcək. 

Mənə elə gəlir ki, müharibə mövzusunda əsər yazmaq fik-
rinə düşən qələm adamı qollarını çırmalayıb işə başlamazdan 
əvvəl bu sahəni yaxşı-yaxşı öyrənsə, cəbhə bölgələrinə səfərlər 
etsə, səngərlərə baş çəksə, vuruşan, döyüşən hərbçilərlə görü-
şüb söhbət etsə, yəqin, yeni təəssüratlara sahib olar. Bir müd-
dətdən sonra isə bu təəssüratlar zərrə-zərrə yazacağı əsərlərə 
hopar. 

İngilis şərqşünas Uilyam Cons yazırdı: “Şərq xalqlarından 
yalnız Şərqdə olan, Şərq xalqlarının milli xüsusiyyətlərini, ayrı-ay-
rı xalqların dilini bilən adam yazmalıdır”. Qarabağ müharibəsin-
dən yazmaq istəyən müəlliflərə də nümunə gətirdiyimiz bu fikri 
şamil edib demək olar ki, bu mövzuya köklənən yazarlar hərb 
həyatını, döyüş sənətinin sirlərini az-çox öyrənsələr, qələmlə-
rindən çıxan əsərlər reallığı əks etdirər, qısa müddət ərzində 
oxucu məhəbbəti qazanar. 

Yazıçı və şairlər Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazarkən 
təxəyyüllərindən daha çox reallığa, həqiqətə söykənməlidir-
lər. “Mənim hekayəmin qəhrəmanı bütün qəlbimlə sevdiyim, bü-
tün gözəlliyi ilə göstərməyə çalışdığım və həmişə də gözəl olan 
həqiqətdir”. Bu fikirlər böyük rus yazıçısı L.Tolstoya məxsusdur. 
Doğrudan da, həqiqəti və reallığı yazmaqdan yaxşısı yoxdur. 
İstər müharibə mövzusu olsun, istərsə də digərləri. 

 Təbiidir ki, bütün bu yazılanlara, deyilənlərə əməl etməyi 
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bacarmalısan. Bacarmırsansa, heç bu işə qol qoymasan, daha 
yaxşıdır. Dəqiq bilmirəm ki, bu hansı müdrikin sözüdür. Amma 
çox gözəl və yerində deyib: “Cəhd elə, əgər yaza bilmədən yaşa-
ya bilirsənsə, yazma”. Müharibəni, torpaq uğrunda gedən uğur-
lu, uğursuz döyüşləri ədəbiyyata gətirib, gənc nəsildə bu sahəyə 
maraq və sevgi oyatmaq üçün bəzi vacib addımların atılması 
yalnız işin xeyrinə olardı. Təklif kimi deyim ki, bu mövzuda tez-
tez yaradıcılıq müsabiqələrinin keçirilməsi müsbət nəticə verər. 
Nədəndirsə, müxtəlif mövzularda müsabiqələr təşkil olunsa da, 
Qarabağ müharibəsi yada düşmür. Məsələn, “Qarabağ mühari-
bəsi gənclərin gözü ilə”, “Mən də döyüşmək istəyirəm”, “Atala-
rımız Qarabağ uğrunda vuruşublar”, “Düşməndən intiqam ala-
cağıq”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz”, “Çağdaş nəsrimizdə 
Qarabağ müharibəsi” və başqa mövzularda mütəmadi olaraq 
müsabiqələrinin keçirilməsi gənclərin vətənpərvərlik hisslərini 
daha da artırmağa xidmət edərdi. Hər addımda hiss olunur ki, 
bu cür müsabiqələrin keçirilməsinə ehtiyac duyulur. Belə müsa-
biqələr keçirilərsə, yəqin ki, yazarlar özlərini sınayar, nəzərlər 
neçə illərdən bəri içimizi sızladan, qəlbimizi göynədən Qarabağ 
müharibəsinə yönələr, yeni əsərlər işıq üzü görər. Ciddi araş-
dırmalar aparılar, üstünə toz qonmuş bəzi sənədlər vərəqlənər, 
ot basmış cığırlara yeni izlər düşər. İndiyə qədər kölgədə qal-
mış hadisələr çözülər, müharibə iştirakçıları canlı-canlı danışar. 
Yəqin ki, bütün bunların sonunda yazıçı və şairlər reallığı əks 
etdirən, həqiqətə söykənən dəyərli bədii əsərlər yarada bilərlər. 

Müharibə mövzusunda yazılmış bədii əsərlərin dövlət və-
saiti hesabına çap olunması da bu sahədə qazanılacaq uğurla-
ra güclü təkan verər. Başqa dövlətlərin təcrübəsində belə nü-
munələr çoxdur. Heç əziyyət çəkib uzağa getmədən qardaş 
Türkiyənin təcrübəsindən yararlanmaq olar. Bir neçə il əvvəl 
Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri keçirilirdi. Bu mü-
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hüm tədbirdə iştirak edən dost ölkənin zabitinə Qarabağ mü-
haribəsi barədə yazdığım kitabımı hədiyyə etdim. Zabit kitabı 
vərəqləyəndən sonra təkcə məzmunu ilə deyil, həm də ona çə-
kilən xərclə maraqlandı. Bildirdim ki, kitabı şəxsi vəsaitim he-
sabına çap etdirmişəm. Satıldıqca pulunu nəşriyyata hissə-hissə 
ödəyirəm. Eşitdiklərindən təəccüblənən zabit dedi ki, Türkiyədə 
müharibədən, döyüşdən bəhs edən bədii əsərlərə böyük önəm 
verilir. Əgər ordumuzun hər hansı bir zabiti müharibə mövzu-
sunda kitab yazarsa, komandanlıq pul verib materialı ondan 
alar və dövlət vəsaiti hesabına nəşr etdirib şəxsi heyət arasında 
yayar. Düşünürəm ki, sınaqlardan çıxmış belə təcrübədən bəh-
rələnmək bu sahədəki işimizi xeyli irəli aparar. 

Bundan başqa, ardıcıl olaraq yaradıcı adamlarla müharibə 
iştirakçılarının görüşləri keçirilərsə, böyük maraq kəsb edən 
əsərlərə mövzu verən döyüş səhnələri ortaya çıxar. Bu ideya və 
təkliflər həyata vəsiqə alarsa, yazarlar üçün yeni yaradıcılıq qa-
pıları açılar, yeni əsərlərə doğru yollar salınar. Ən əsası, mühari-
bə ədəbiyyatımız zənginləşər...

  Silahımızla qələmimiz eyni hədəfə tuşlansın

Bu gün dəyərli əsərlər yazıb oxucu qəlbini fəth etmək asan 
iş deyil. Çünki bu günün oxucusunun zövqü xeyli dəyişib. Güc-
lü ideya daşıyıcısı olmayan zəif əsərlərlə onların diqqətini cəlb 
etmək, maraq dünyalarına yol açmaq elədə asan məsələ deyil. 
Çünki zövqlərin maraqla üst-üstə düşmədiyi bir zəmanədə ya-
şayırıq. Bütün dövrlərdə olduğu kimi bu gün də oxunaqlı, oxucu-
lara böyük ideyalar aşılayan, onlara güclü təsir göstərən əsərlər 
yazmaq yazıçıdan, şairdən gərgin zəhmət, fitri istedad və geniş 
səbir tələb edir. Ürəyindən keçənləri yazıb araya-ərsəyə gətir-
mək üçün yuxusuz gecələr keçirməlisən, rahat gündüzlərini qur-
ban verməlisən. Uğur qazanmaq üçün nələrinsə üstündən xətt 
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çəkməlisən. Yoxsa zəhmətin hədər olub gedəcək. 
Yaradıcılıq işində qurbansız ötüşməmək çətin məsələdir. 

Gözəl və dəyərli əsərlər yazıb-yaratmaq istəyirsənsə, gül kimi 
rahatlığına böyük bir narahatlıq qatmalısan. Kim nə deyir desin, 
əzab və çətinliklər kəsişməsindən keçməyən yolların sonun-
da heç bir uğur yoxdur. Yaradıcı insanların əzablarını görən və 
bunu özü də yaşayan tanınmış fransız yazıçısı Jül Renar düzgün 
olaraq: “Ədəbiyyat – kəl əməyidir”, – demişdir. Fransız mütəfək-
kir Mişel Leyusun da ədəbiyyata verdiyi dəyər yuxarıdakı fikirlə 
təxminən eynidir: “Əsl ədəbiyyat korridadır”. Doğrudan da, dol-
ğun fikirlərdir. Döyüşməsən, vuruşmasan, mübarizə aparmasan, 
gərgin anlar yaşamasan, zamanla səsləşən əsərlər yarada bil-
məzsən. 

İstənilən mövzu yazardan böyük həssaslıq və diqqət tələb 
edir. Hesab edirəm ki, müharibə mövzusu da kövrəkdir və buna 
görə də ona daha həssaslıqla yanaşılmalıdır. Müharibədən, onun 
ağrı-acılarından, iştirakçılarından yazarkən sözlərin yerində iş-
lənməsi, ifadələrin düzgün seçilib nizamlanması əsərin dəyərini 
qat-qat artırar. Düzgün olmayan ifadələr isə əksinə, mənanı də-
yişib əsərə xal salar, oxucuda çaşqınlıq yaradar. 

Sözlərin yerində və məqamında işlənməməsi həmişə mət-
nə pintilik gətirir. Bütün bunlar isə sonda həm əsəri dəyərdən 
salır, həm də oxucunun zövqünü korlayır. Yazıçı, şair qələmini 
yazacağı mövzuya kökləyərkən gərəkdir, ürəyinin istisini, qəl-
binin hərarətini damla-damla əsərinə hopdursun. Yaradıcılıq 
yolunda yanan çırağı heç vaxt sönməyə qoymasın. Ondan son-
ra bədii düşüncə öz yoluna düşüb su kimi aramla axıb gedəcək. 
Belə olanda müəllif mövzunu asanlıqla ram edib, lazım gəldiyi 
vaxt fikirlərinin axarını istədiyi səmtə yönəltməkdə çətinlik çək-
məyəcək. Əgər müəllif mətnlə düzgün qaydalarla davranmasa, 
onda əsərdəki sözlər oxucuda qıcıq yaradacaq, onun əsəblərini 
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tarıma çəkəcək. Təəssüflər olsun ki, bir neçə dəfə belə halların 
canlı şahidi olmuşam. Həmin hadisələrin biri haqqında qısaca da 
olsa söhbət açmaq istəyirəm... 

Soyuq bir qış günündə Ağdərədəki hospitalda yaralı za-
bitdən o sözləri eşitməsəydim, illər sonra müharibədən yazan, 
danışan müəlliflərə bu mövzuya həssas yanaşmalı olduqlarını 
xatırlatmazdım. İstər yazıçı, istərsə də şair üçün oxucu sözü, bir 
növ, yol göstərəndir. Onun fikri əsərin barometridir desək, yəqin 
ki, səhv etmərik. Ona görə də söylənilən rəylər və fikirlər mütləq 
nəzərə alınmalıdır. Əgər yazarlar oxucu sözünə hörmətlə yanaş-
salar, yazı prosesində deyilənləri unutmasalar ümid edirəm ki, 
böyük uğurlar qazanarlar. 

1993-cü il fevral ayının 9-u idi. Kiçik çillənin qar püskürdüyü 
şaxtalı bir günündə ön xətdən – Çıldıran kəndindən qayıdarkən 
yolumuzu hospitaldan salıb yaralı zabit və əsgərlərlə görüşdük. 
Həmin vaxtlar bu istiqamətdə gərgin döyüşlər getdiyindən şəfa 
ocağında yaralılar çox idi. Bir-bir palataları gəzib yaralanmış 
zabit və əsgərlərlə görüşüb hal-əhval tuturduq. Xoş sözlərlə on-
ların könüllərini alıb ağrılarını yüngülləşdirməyə çalışırdıq. Pa-
latalardan birinə daxil olanda ağır yaralanmış, qarabuğdayı, en-
lisifət, İlham adlı gənc zabit jurnalist olduğumu biləndə üzümə 
tərs-tərs baxıb dedi: 

– Heyif ki, silahım üstümdə yoxdur. Əgər hospitalda yox, 
səngərdə yanımıza gəlsəydin, səni güllələyərdim.

Belə gözlənilməz “qarşılanmadan” çaşıb qaldım, eşitdiklə-
rimə inanmadım. Qartal kimi iti baxışlı zabiti, ilk dəfə idi görür-
düm, sifəti mənə tanış gəlmirdi. Görəsən, bu döyüşçü məni niyə 
güllələmək istəyir? Axı hansı günahın sahibi idim? Görəsən, bu 
“hökm”ə səbəb nə idi? Bunu İlhamdan soruşanda əsəbi halda ba-
yaqkı sözünün üstünə qayıdıb dedi ki, siz yazıçıları, jurnalistləri 
güllələmək lazımdır. Çünki ağlınıza nə gəldi, düşünüb-daşınma-



h 3 1 5 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

dan yazırsınız, danışırsınız. Sözlərinizin döyüşçülərə necə təsir 
edəcəyini fikirləşmək, götür-qoy etmək heç yadınıza da düşmür. 
On-on beş gün əvvəl radioda Şəhidlər xiyabanında hərbi andı 
qəbul edib cəbhə bölgəsinə yola düşən əsgərlərə həsr olunmuş 
verilişə qulaq asırdım. Jurnalist mərasimin sonuna yaxın sanki 
bir az da sevinə-sevinə bu sözləri dedi: “Baxın, bu oğullar Xiya-
bandan birbaşa Qarabağa – cəbhə bölgəsinə yola düşürlər. Onlar 
torpaq uğrunda ölməyə, Vətən yolunda şəhid olmağa gedirlər”. 
Aparıcıdan bu sözləri eşidəndə əsəblərim tarıma çəkildi. Ay yol-
daş jurnalist, ay yoldaş yazıçı, bir mənə de görüm, niyə efirdən 
elə bədbin sözlər danışırsınız? Nə üçün yazılarınızı, verilişləri-
nizi nikbin notlar üstündə kökləmirsiniz? Niyə demirsiniz ki, bu 
oğullar Qarabağa döyüşməyə, vuruşmağa, düşməni öldürməyə, 
torpaqlarımızı azad etməyə gedirlər? Elə bismillah edib ağzınızı 
açan kimi ölüm-itimdən, şəhid olmaqdan danışırsınız. Bilmirsi-
niz ki, yerinə düşməyən sözlərinizlə hərbçilərin döyüş ruhunu 
zəiflədib ovqatlarını korlayırsınız? Bizim bəzi əsgərlər də dedik-
lərinizi həqiqət kimi qəbul edib düşünürlər ki, yəqin, Qarabağa 
vuruşmağa, döyüşməyə yox, yalnız ölməyə, şəhid olmağa gedir-
lər. Vallah, belə qəmlə yüklədiyiniz, kədər donu geyindirdiyiniz 
sözlərinizlə əsgərlərimizin ovqatını korlayıb ruhdan salırsınız. 
Mənə elə gəlir ki, Qarabağ uğrunda ağır döyüşlər getdiyi gün-
lərdə verilişlərinizdən kədər, göz yaşı yox, “intiqam”, “qisas” 
sədaları eşidilməlidi. Sözləriniz ildırım kimi çaxıb, göy kimi gu-
ruldamalıdı. Qanlı döyüşlərin səngimədiyi, silahların dilə gəldiyi 
vaxtlarda efirdə yalnız hərbçilərimizə qol-qanad verən verilişlər 
səslənməlidir. Mətbuat səhifələrində döyüş ruhunu yüksəldən, 
savaş ovqatını artıran məqalələr dərc olunmalıdı. Efirdə qəhrə-
manlığa, mübarizəyə səsləyən verilişlər göstərilməli və səsləndi-
rilməlidi. Bəs hanı sizin sözünüzün kəsəri, dəyəri? Əsgərlərimizi 
döyüşə ruhlandıran verilişlər hazırlasanız, məqalələr yazsanız, 
yaxşı olmazmı? Bu gün bizim silahımız da, qələmimiz də eyni hə-
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dəfə – yurdumuzu zəbt etmiş erməni işğalçılarına tuşlanmalıdır. 
Silahımızla qələmimiz birləşsə, daha da güclü olub, qələbəni tez 
və itkisiz qazanarıq. 

Düşmən qəlpəsindən yaralanmış gənc zabitin söylədiklə-
ri həqiqət idi. Buna görə də onunla mübahisə etmədim. Qulaq 
asdığı verilişdə yerinə düşməyən ifadələr komandiri tamam 
hövsələdən çıxarmışdı. Ona nə demək olardı? Təbiidir ki, döyüş-
çünün bu cür sərt etirazı təkcə mənə qarşı deyildi. Bu, ümumiy-
yətlə, Qarabağ uğrunda vuruşan döyüşçülərin yaradıcı adamla-
ra ünvanlanmış çağırışı və hayqırtısı idi. Bu çağırış, bu müraciət 
bütün qələm əhlinə aid idi. Atalar yaxşı söyləyib: “Oho var dağa 
qaldırar, oho da var dağdan endirər”. Müharibə mövzusuna kök-
lənərkən, görünür ki, daha çox dağa qaldıran “oho”lardan danış-
malı, yazmalı və göstərməliyik. 

Bu yaxınlarda qəzetlərin birində torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda şəhid olmuş əsgər haqqında oxuduğum məqalə məni 
hövsələdən çıxartdı. Mətndə elə bir qüsur yox idi. Əsəblərimi 
tarıma çəkən məqalənin sərlövhəsi idi. Müəllif şəhid haqqın-
da qələmə aldığı yazısına oxucuların ovqatını korlayan başlıq 
seçmişdi: “Ölüm ona yaraşırdı”. Sərlövhəni oxuyanda fikirlərim 
bir-birinə dolaşdı. Çünki ölümün insana yaraşdığını ilk dəfəydi 
eşidirdim. Axı görmüşük ki, adama boy-buxunu, yaxud təzəcə 
alıb əyninə geyindiyi kostyumu, sevib-bəyəndiyi nişanlısı, ailə 
qurduğu həyat yoldaşı yaraşar. Daha ölüm yaraşmaz ki? Mən 
bilmirəm, ölüm nə vaxtdan insanlara yaraşan olub?

Bir anlıq yadıma gözəl şairimiz Mikayıl Müşfiqin dillər əzbə-
ri olan bu misraları düşdü: 

  Cahan ki solmayan bir bağça-bağdır,
  Burda rəvamıdır gülmədən ölmək!
  Yazıq o şəxsə ki, qaraqabaqdır, 
  Nə qədər yaraşır insana gülmək! 
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Bir az yuxarıda nümunə gətirdiyim bu cür yazılar, əsərlər, 
görəsən, ədəbiyyata, oxucuya nə verir? Onun qəlbində hansı 
hissləri oyadır? Görəsən, yurdun keşiyində dayanan hərbçilərə 
necə təsir göstərir? Onlara hansı duyğular aşılayır? Ovqatını 
korlayır, yoxsa döyüş ruhunu zədələyir? Yəqin ki, burada döyüş 
ruhundan, savaş ovqatından danışmağa dəyməz. Bu cür yazılar, 
radio və televiziya verilişləri yalnız insanda mənəvi düşkün-
lük və həyatdan küskünlük yaradır. Onu ruhdan salıb bədbin-
liyə meyilləndirir. Halbuki, hələ də müharibənin bitmədiyi, atəş 
səslərinin kəsilmədiyi, silahların susmadığı günlərdə xalqı dö-
yüş ruhuna, qələbə əzminə kökləyən əsərlər yazmaq lazımdır. 
Zabitin dediyi kimi, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, 
müharibə bitməyib, qələmimizlə silahımız eyni istiqamətə – qatı 
düşmənimiz olan daşnak ruhlu ermənilərə tərəf tuşlanmalıdır. 

Hələ orta məktəb illərində kitablardan öyrəndiyimiz kimi, 
ədəbiyyat həyatın bədii inikasıdır. O daim insanları mənən zən-
ginləşdirməyə, kamilləşdirməyə, saflaşdırmağa xidmət edir. 
Hələlik ədəbiyyata ədəbiyyatşünasların, peşəkar nəzəriyyəçilə-
rin verdiyi bu tərif nə dəyişilib, nə də öz dəyərini itirib. Ədəbiy-
yat əbədi-əzəli missiyasını yüksək səviyyədə yerinə yetirə-yetirə 
karvanını sürüb getməyindədir. Əgər kimsə onun sürətindən 
geri qalıb yalnız gedən karvanın arxasınca boylanırsa, məncə, 
günahı başqa yerlərdə deyil, özündə axtarmalıdır.

Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazılan bəzi nəsr əsərlə-
rini vərəqlədikcə aydın hiss olunur ki, onlarda həyati reallıqdan 
əsər-əlamət yoxdur. Yazıların ritmi, dinamikası olduqca zəifdir. 
Belə əsərlər üz tutduğu mövzunu əhatəli şəkildə əks etdirmir. 
Fikrimi əsaslandırmaq üçün bir neçə nümunə gətirmək istə-
yirəm. Bu günlərdə gənc yazıçı Alpay Azərin “Qardaşlıq, infaq” 
adlı hekayəsini oxudum. Qarabağ müharibəsi mövzusunda ya-
zılmış əsərdə iki əsgərin xidmət və döyüş yolu təsvir olunur. 



h 3 1 8 h

Elimizə qayıdırıq ... 

Müəllif yazır ki, kəşfiyyatçılar meşədə ocaq qalayıb, qazan asıb 
kəlafur bişirirdilər. Gur yanan ocağın tüstüsü burum-burum 
ağacların arası ilə yuxarı qalxıb göy üzünə yayılırdı. Bəlkə də, 
müəllif gözəl bir səhnə yaratdığını və oxucuya mənəvi zövq ver-
diyini zənn edir. Təsvirlərdə səhv etdiyini isə, yəqin, heç ağlı-
na da gətirmir. Bu barədə heç düşünmür də. Əgər düşünsəydi, 
özünə əziyyət verib reallığı əks etdirməyən bu cümlələri qələmə 
almazdı. Müəllif döyüş səhnələrini də, əsgərlərin yaralanmasını 
və geri çəkilməsini də inandırıcı təsvir etməyib. Oxucuya təqdim 
olunan döyüş səhnələri müharibə reallığından çox uzaqdır. 

Elə ilk sətirlərdən hiss olunur ki, müəllifin hərbi həyatdan 
xəbəri yoxdu – nə adi, nə də hərbi nizamnamələrdən irəli gələn 
qaydaları, kəşfiyyatçıların necə maskalanması barədə sadə 
normaları belə bilmir. Bilsəydi, ən azından, məlumatı olardı ki, 
kəşfiyyatçılar tapşırıq yerinə yetirərkən xidmətlərinin ən çətin 
anlarında belə heç vaxt yerləşdikləri ərazini nişan vermirlər. 
Əməliyyat zamanı nəzərə çarpmamaq üçün təbii şəraitə uy-
ğun maskalanıb daldalanırlar. Düşmənin gözündən yayınırlar. 
Məlumat üçün deyim ki, kəşfiyyatçıların şüarı belədir: “Görün-
mədən görmək – ölmədən dönmək”. Bu amalla xidmət edən və 
xüsusi tapşırıq yerinə yetirən kəşfiyyatçı meşədə ocaq qalayıb 
arın-arxayın kəlafur bişirərmi? Yerini düşmənə, eləcə də ətraf-
dakı adamlara nişan verərmi? Əlbəttə, yox! Bu yalnız müəllifin 
uğursuz uydurmasından başqa bir şey deyil. Belə əsərlər nə hə-
yat, nə də müharibə reallığını əks etdirir. Qüsurlardan xali ol-
mayan bu cür hekayələrə, yəqin ki, heç ədəbiyyatın özünün də 
ehtiyacı yoxdur.

Ümumiyyətlə, müharibə ədəbiyyatından kürsü, otaq qoxu-
su gəlməli deyil. Bu mövzuda yazılmış əsərlərin səhifələrindən 
üzümüzə cəsur və igid əsgərlərin barıt qoxulu nəfəsləri vurma-
lıdı. Təsvir olunan səhnələr reallığı əks etdirməli, uydurmaları, 
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fantaziyaları yaxına buraxmamalıdı. Yazıçı reallığa güzgü tut-
mayan əsərləri ilə oxucunu çaş-baş salmamalı, əksinə, onu inan-
dırmalı və hər addımda vətənpərvərlik hissləri aşılamalıdı. Başa 
düşüləndir ki, fantaziyasız da əsər çox quru və cansıxıcı olur. 
Həm bədii cəhətdən zəif təsir bağışlayır, həm də oxucu zövqünə 
sığal-tumar çəkmir. Amma onu da deyək ki, fantaziya qədərin-
də olanda və bədii niyyətə xidmət edəndə estetik dəyər qaza-
nır, oxucunun qəlbinə rahat yol tapır, onu oxşayır. Məşhur bir 
filmdə deyildiyi kimi, bu hekayədə fantaziyanın barıtı xeyli artıq 
olub. Belə bir məqamda rus yazıçısı F.Dostoyevskinin fantastika 
haqqında dediklərini xatırlatsaq pis olmaz: “İncəsənətdə fantas-
tikanın öz həddi və qaydası var. Fantastika real həqiqətlə elə tə-
masda olmalıdır ki, onu həqiqət kimi qəbul etmək mümkün olsun”. 
Təəssüflər ki, bu gün müharibədən bəhs edən bəzi əsərlərdən 
top, güllə səs əvəzinə, kürsü cırıltısı eşidilir, barıt qoxusu deyil, 
kondisioner sərinliyi hiss olunur. Elə buna görə də əsərlərdəki 
hadisələr reallıqdan uzaq düşür, oxucu axtardığını və görmək 
istədiyini burada tapa bilməyib kitabı bir daha əl uzatmayacağı 
yerə tullayır.

Bu gün ədəbiyyatın da yeri döyüşçü kimi səngərlər olmalıdı. 
O səngər ki, hərbçilər qorxu bilmədən düşmənlə üz-üzə dayanıb 
yurdumuza keşik çəkir. Ədəbiyyatın silahı xalqımızı qələbəyə, 
torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə ruhlandıran, güllədən də 
odlu-alovlu söz olmalıdı. Əsərlərini böyük maraqla oxuduğumuz 
rus yazıçısı Turgenev ədəbiyyat haqqında deyirdi: “Elə tarixi 
dövr olur ki, ədəbiyyat bədii mənafelərindən daha böyük məna-
felərə xidmət etməli olur”. Mənə elə gəlir ki, müharibə şəraitində 
yaşadığımız bu günlər ədəbiyyatımızın daha böyük mənafelərə 
xidmət etməli olduğu zamandır. Sadəcə olaraq, bu zamanı dəyər-
ləndirməli, vaxtdan səmərəli istifadə etməliyik. Bunun öhdəsin-
dən bacarıqla gəlsək, yəqin ki, çox da çətinlik çəkmədən məqsə-
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dimizə çatarıq. Onda həm ədəbiyyatımız qazanar, həm oxucular 
zövq alar, həm də Qarabağ müharibəsi haqqında onlarda kifayət 
qədər təsəvvür formalaşar.

  Oxucular maraqlı əsərlər sorağındadır

Ədəbiyyat ucsuz-bucaqsız, göz oxşayan bir çəmənzara, lalə-
zara bənzəyir. Yaradıcı insanların seçim etməsi üçün bu çəmən-
zarda istənilən qədər mövzu var. Əsərlər yazıldıqca hadisələr 
yavaş-yavaş bədii biçimə düşür və dəyərli nümunələr yaranır. 
Təbiidir ki, hər mövzu öz geyimində əsrarəngiz görsənir. Rən-
garənglik təbiətdə də gözəldir, ədəbiyyatda da. Baxdıqca zövq 
alır, oxuduqca könül xoşluğu tapırsan, yaşamağa, yazıb-yarat-
mağa, çətin keçilən sədləri aşmağa daxilində güc hiss edirsən. 
Bu anlarda gələcəyə böyük ümidlərlə boylanırsan, gözlərinə nur 
ələnir, çiçək açacaq sabahkı arzularının səmtinə doğru inamla 
addımlayırsan. Mənalı, gözəl həyat qırılmaz tellərlə səni çəkib 
özünə bağlayır. Cazibəsində gəzişib dolaşdığın yaradıcılıq yolla-
rına işıq bir az da gur düşür, üfüqlər daha da genişlənir. Qələm 
adamı bu genişlikdə oxu kamana qoyub istədiyi mövzunun 
səmtinə çox rahatca ata bilər. Əsas odur ki, hədəfi dəqiq nişan 
almaq üçün yetərincə istedadı və peşəkarlığı olsun. Qalan işlər 
yavaş-yavaş öz axarına düşəcək. 

 Müharibə, qəhrəmanlıq və sevgi ədəbiyyatın şah mövzu-
larıdır. Onlar hamısı bir əsərdə birləşəndə isə dünyanı heyrətə 
salan şedevrlər yaranır. Bu şedevrlər əllərdən, dillərdən , efir-
lərdən düşmür, özünə əbədilik qazanır. İllərə, əsirlərə meydan 
oxuyur. Bəzi oxucular müharibənin özünü də, bu mövzuya güzgü 
tutan əsərləri də daim maraq dairəsində saxlayırlar. Bu marağın 
işığı heç vaxt öləzimir, sönmür. Əksinə, günlər bir-bir vərəqlənib 
arxada qaldıqca, zaman ötdükcə daha da güclənir. Deməli, illər, 
əsrlər keçsə də, müharibə mövzusu həm yaradıcı adamlar, həm 
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də oxucular üçün aktual olaraq qalacaq. Görəsən, müharibənin 
ağrı-acılarından, qan-qadasından bəhs edən hekayə, povest və 
romanların maraqla qarşılanmasının sirri, sehri nədədir? Nədən 
zaman və məkanından asılı olmayaraq, insanların bu mövzuya 
marağı azalmır? Onları müharibə ədəbiyyatına çəkib bağlayan 
hansı hiss və duyğulardır? Bu mövzu oxucunu sehrinə hansı 
gücü, qüvvəsi ilə çəkib salır?

Maraq təkcə bədii əsərlərə qarşı deyil, müharibədən, dö-
yüşlərdən bəhs edən filmlərə də baxmaqdan doymursan. On-
lara təkrar-təkrar, özü də böyük həvəslə tamaşa edirsən. Hər 
dəfə baxanda da nəsə təzə bir yenilik tapırsan, təzə bir detal 
görürsən. Əvvəllər seyr edəndə bunu görmədiyinə təəccüblə-
nib təəssüflənirsən. Təbiidir ki, belə filmlər tamaşaçısına igidlik, 
cəsurluq aşılayır, onu qəhrəmanlığa səsləyir. Hisslər kükrəyib 
coşanda isə bəzən xəyalən özünü kadrların içində, hadisələrin 
mərkəzində hiss edirsən. Bu anlarda tamaşaçısı olub sevə-sevə 
baxdığın filmin iştirakçısına, qəhrəmanına çevrilmək arzusu da 
ürəyindən keçir. Oxuduğumuz əsərlər, baxdığımız filmlər bizi 
gələcək həyatımızda qarşılaşacağımız çətinliklərə alışdırdıqca 
möhkəmlənib mətinləşirik, mübarizləşirik. Bax ədəbiyyatın tər-
biyəvi əhəmiyyəti, qüdrəti və gücü də məhz bundadır. 

Müharibə sözünü dilə gətirəndə, yaxud qələmə alanda ilk 
addımda gözlərimiz önündə qanlı döyüş səhnələri canlanır. Qu-
laqlarımızda top-tüfəng gurultusu, zirehli texnikaların nəriltisi 
əks-səda verir. Belə anlarda düşünüb öz içində “Müharibə nə-
dir?” sualına cavab axtarmalı olursan. Bəlkə də, bir az ritorik 
səslənən bu suala qısaca cavab verməli olsaq, yəqin: “Müharibə 
qan-qada, ölüm-itim, acı göz yaşları, ah-nalə, insanların taleləri-
ni, arzularını yarıda kəsən, doğmaları bir-birinə həmişəlik həsrət 
qoyan, aralığa əbədi ayrılıq salan gözəgörünməz qorxulu bir qüv-
və, dağılmış kəndlər, viran olmuş şəhərlər deməkdir”, – söylərdik. 
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Həyatı qovğalardan keçmiş mübariz ruhlu məşhur ispan şairi və 
dramaturqu Qarsiya Lorka isə: “Müharibə doğma bətnlərdə yad 
toxum deməkdir” yazıb. Şair və publisist Rəşid Faxralının təbi-
rincə “...Müharibə qan-qadadı, ölüm-itimdir, “yetimlikdir”, “əsir-
likdi”...” (“Müharibə nə vaxt qurtaracaq?”, Bakı, 1992). Mühari-
bənin nə olduğu haqqında çox məşhur olan belə bir deyim də 
var: “Müharibə siyasətçilərin oyunu, dövlətlərin qazancı, ailələrin 
faciəsidir”. Müharibə gücün, zorun son həddidir, əsəblərin gəril-
diyi, səbrin bitib-tükəndiyi, sülh danışıqlarının, gərgin mübahisə 
və müzakirələrin uğursuzluqla başa çatıb, dalana dirəndiyi pik 
nöqtədir. Amma yaşanan tarix aydın göstərir ki, insanlara ölüm 
gətirən amansız və qanlı müharibələr mübahisə və münaqişələ-
ri həll edib yoluna qoymaq üçün heç də, çoxlarının fikirləşdiyi 
kimi, yetərli bir vasitə deyil. Bunu dünyaca məşhur rus yazıçısı 
L.Tolstoy “Sevastopol hekayələri” əsərində çox qısa və dəqiq ya-
zıb: “Diplomatların həll etmədiyi bir məsələ barıtla, qanla da həll 
olunmaz”. 

Bəs, görəsən, müharibə nə vaxt, nədən başlayır? Yəqin ki, 
bu sualı hər kəs öz dünyagörüşü səviyyəsində, dünyaya olan 
öz baxış bucağıdan boylanaraq müxtəlif cür cavablandırar. İn-
sanların danışan dilləri susandan və sülhə, razılığa gedən yol-
lar bağlanandan sonra artıq əllər silaha uzanır, barmaqlar tətiyi 
sıxır. Güllə açılır, silahlar gurlayır, atəş səsləri bir anda dünyanı 
lərzəyə gətirərək yeri-göyü silkələyir. Müharibə başlanır, döyüş 
meydanı qızışır. Səmada quş kimi uçuşan odlu-alovlu mərmilər 
düşdüyü yeri yandırıb külə döndərir. Qan tökülür, ömürlər qırı-
lır, evlər uçurulur, kənd və şəhərlər dağıdılıb yerlə-yeksan edi-
lir. Dünya nizamından çıxır, aləm bir-birinə qarışır, insanlığın və 
insanların faciəsi başlanır. Bu gərgin günlərdə ədəbiyyat da əlini 
əlinin üstünə qoyub bu hadisələrə seyrçi kimi kənardan baxmır. 
Onun qəlbi yanır, ürəyi göynəyir, ruhu hərəkətə gəlir... Qələm 
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isə düşür, fikirlər, düşüncələr elə hərbçilər kimi söz-söz sırala-
nıb gedir. Beləcə, müharibədən bəhs edən yeni əsərlər yaranır... 

Son vaxtlar illərdən bəri üzüntülərini, ağrı-acılarını yaşadı-
ğımız Qarabağ müharibəsinin nəsrimizdə öz əksini necə tapması 
barədə bəzi mətbuat orqanlarında, seyrək də olsa, müzakirə və 
diskussiyalar aparılır. İndiyə qədər müharibə mövzusunda yazı-
lan bəzi bədii əsərlər təhlilə çəkilir, maraqlı fikirlər səsləndirilir. 
Məncə, bu, çox lazımlı və alqışlanmalı addımdır. Belə təhlil və 
müzakirələrin müsbət tərəfi odur ki, atılan addımların səsi hün-
dürdən eşidilir, davamlı olacağı duyulur. Müzakirələr zamanı 
yaradıcı adamlar müharibə mövzusu barədə bir-biri ilə fikirləri-
ni bölüşür, düşüncələrini açıqlayır, rəylərini bildirib bəzi dəyərli 
təkliflər səsləndirirlər. Nəticədə, ortaya müxtəlif çalarları özün-
də birləşdirən maraqlı fikirlər çıxır, yeni qapılar açılır, üfüqdə 
yeni qızartılar görünür. Qarşımızda bir-birinə bənzəməyən rəy 
və düşüncələrin mənzərəsi açılır. Zaman keçdikcə bu düşün-
cələrdən yeni əsərlər cücərib boy verir. 

Bəzi şair və yazıçıların söylədiyi fikirlərə rəğmən qeyd edək 
ki, doğrudan da, Qarabağ müharibəsi ədəbiyyatda, o cümlədən 
nəsrimizdə əksini ləng tapır. Sanki bir az yubanır, ayağını sürü-
yüb gecikir. Bir anlıq geri dönüb ötən illərə boylananda görür-
sən ki, müharibənin başlandığı günlərdən bizi xeyli zaman ayı-
rır. Düzdür, ötən vaxt ədəbiyyat üçün boş-boşuna keçməyib. Bu 
istiqamətdə nəzərə çarpacaq işlər görülüb. Qarabağ müharibəsi 
mövzusunda publisistik, bədii və sənədli əsərlər yazılıb, az-çox 
kitablar nəşr olunub. Müharibənin ağrı-acılarını kadrlarında ya-
şadan bədii və sənədli filmlər çəkilib. Yəqin ki, bütün bunlar hələ 
son deyil, bu istiqamətdə addımlayan yolçular yorulmayıblar. 
Yenə də yollarına davam edirlər. Çünki hələ bizi irəlidə gedilə-
cək, keçiləcək uzun-uzadı yollar, fəth ediləcək zirvələr gözləyir.

Elə ilk müşahidələrdən görünür ki, yazılmış ədəbi nü-
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munələrin bəzilərində müharibə tam dolğunluğu və reallığı ilə 
əks olunmayıb. Bu əsərlərdə Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan 
döyüşçüsünün obrazı olduğu kimi – əzəmətli və dolğun təsvir 
edilməyib. Bu görüntülərdə bir az zəiflik və solğunluq duyulur. 
Sanki sözün işığı zabitin, əsgərin üzünə gur düşmür. Bu gün oxu-
cular şair və yazıçılarımızdan Qarabağ müharibəsinin gedişin-
dən, məğlubiyyətimizin səbəblərindən, torpaqlarımızın nədən 
və niyə itirilməsindən, həmçinin işğal olunmuş ərazilərimizin 
hansı vasitələrlə, hansı yollarla geri qaytarılmasından bəhs edən 
dəyərli, oxunaqlı əsərlər gözləyir. Hazırda bu sahədə boşluğun 
olduğu da aydınca hiss olunur. 

Qarabağ müharibəsi mövzusunun bədii əsərlərə bir az gec 
ayaq açmasından danışan bəzi qələm sahibləri qeydlərində kiçik 
səhvlərə yol verirlər. Onlar haqsız olaraq Qarabağ müharibəsi-
nin ədəbiyyata mövzu verməməsindən də gileylənirlər. Əlbəttə, 
bu bir az mübahisə doğuran, amma düşündürücü və fikir bildir-
məyə ehtiyac duyulan mülahizədir. Təbiidir ki, ətrafımızda baş 
verən hadisələrə hər kəsin öz baxış bucağı, öz yanaşma tərzi var. 
Yaşadığımız həyata, bizi əhatə edən aləmə hərəmiz öz dünyagö-
rüşümüzün nəfəsliyindən boylanırıq. Digər bir tərəfdən isə, fi-
kir müxtəlifliyi düşüncələrimizi tərpətməklə, inkişaf etdirməklə 
yanaşı, diqqəti özünə cəlb edən rəngarənglik də yaradır. Bütün 
bunlar məqamı gələndə yaradıcı insanlarda fikir və mülahizələr 
söyləməyə həvəs oyadır. Bəlkə də, eyni fikirlər üst-üstə düşüb 
bir-birini təkrarlasaydı, darıxdırıcı olar, düşüncəmizdə sıxlıq 
əmələ gətirər, beynimizdə yorğunluq yaradardı. Rus mütəfəkki-
ri Gertsenin bu sözləri sanki söylədiklərimizi təsdiq etmək üçün 
bir möhürdür: “O yerdə ki hamı bir fikirdədir, deməli, orada fi-
kir yoxdur”  Göründüyü kimi, fikir müxtəlifliyi daha dəyərlisini, 
daha üstününü, daha məqbulunu qiymətləndirmək üçün yaradı-
cı insanlara əlverişli seçim imkanı yaradır. Bu şansdan yetərincə 
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və zamanında istifadə edən yazıçı və şairlər bütün istedad və ba-
carıqlarını mütləq ortaya qoyub Qarabağ müharibəsi haqqında 
oxucularda böyük maraq doğuracaq əsərlər yazmalıdırlar.

Ən yaxşı ideyalar məqamında, yerində söylənilən düşün-
cələrdən doğur. Ona görə də deyilən hər bir sözə, söylənilən hər 
bir fikrə hörmətlə yanaşılmalı, diqqət göstərilməlidi. Düşünürəm 
ki, fikir də, ideya da torpağa səpilən toxum kimidir. Onun bitib 
cücərməsi, qol-budaq atıb inkişaf etməsi üçün cəmiyyətdə mün-
bit yaradıcılıq şəraitinin olması vacib şərtlərdən biridir. Belə bir 
yaradıcılıq mühitini isə, başqaları deyil biz özümüz yaratmalı-
yıq. Təkcə ədəbiyyatda deyil, ümumiyyətlə götürəndə, istənilən 
bir ideyanın həyata keçməsi üçün əlverişli mühitin olması vacib 
amildir. Təbiidir ki, əgər yaradıcılıq mühiti olmasa, inkişafdan, 
irəliləyişdən və uğurdan söz belə gedə bilməz. 

Qarabağ müharibəsinin ədəbiyyata mövzu vermədiyini di-
linə gətirib qələmə alanlara, yumşaqcasına da olsa, etiraz edib 
demək istəyirəm ki, yurdumuzun azadlığı uğrunda gedən döyüş-
lərin hər anı, hər dəqiqəsi ədəbiyyat adamı üçün başdan-ayağa 
mövzudur. Hamımız bilirik ki, amansız Qarabağ müharibəsi 
indiyə qədər minlərin, milyonların ürəyinə dərin yaralar vu-
rub, sağalmaz dağlar çəkib. Bala dağı, ata dağı, bacı dağı, qardaş 
dağı, sirdaş dağı, torpaq dağı, Vətən dağı... Bunların hamısı ya-
zar üçün mövzu deyilmi? Döyüşçünün silahlanıb irəli atılması, 
atəş açıb vuruşması, manevr etməsi, qalib gəlməsi, yaralanmış 
əsgər dostunu xilas etmək üçün ilkin tibbi yardım göstərib hos-
pitala çatdırması, düşməni öldürüb torpağı azad etməsi, uğurla-
ra sevinməsi, məğlubiyyətə kədərlənməsi... Bu anların hər biri 
ayrı-ayrılıqda bir hekayə, bir povest, bir roman üçün mövzudur. 
Bir şərtlə ki, müharibədən yazan müəllif döyüşləri, hadisələri 
yaxından izləsin, yetərincə müşahidələr aparmış olsun. Təsvir-
lərində yanlışlığa yol verməsin, yazacağı əsərlərdə real, inandı-
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rıcı səhnələr yaratsın. Xəyalən təsəvvür etdiklərini aydın şəkildə 
təsvir etməyi bacarsın. Təsəvvürlərini kağıza köçürməyə özündə 
mənəvi güc və bacarıq tapsın. Əgər bunların öhdəsindən yetərin-
cə gəlməsə, onun yazdığı əsər çox sönük görünəcək, həqiqəti əks 
etdirmək gücündə olmayacaq. Müharibə mövzusunda yazmağa 
başladığı əsər uydurmalar və şişirtmələr içində sıxıla-sıxıla bir 
küncə qısılacaq. Bu əsərlərin gücü yalnız və yalnız az-maz müha-
ribə görüntüsü yaratmağa çatacaq. Belə sönük əsərlər yaddaşla-
rı silkələməyəcək, fikir və hisslərin qapısını aça bilməyəcək. Ən 
əsası isə odur ki, oxucuların vətənpərvərlik hisslərini coşdur-
mayacaq, onların zövqlərini oxşamayacaq. Qurumuş ağac kimi 
dibinə kölgə sala bilməyəcək. Zamanın əsib-kəsməyən küləkləri 
qarşısında çox dayana bilməyərək yerə aşacaq. Təbiidir ki, belə 
əsərlər oxucular tərəfindən də yaxşı qarşılanmayacaq, yaddaş-
larda dərin iz salmayacaq. Hər şey külək sürəti ilə ötüb keçəcək. 
Zamanın toz-torpağı bu əsərlərin üstünü vaxtından əvvəl örtə-
cək. Onlar gələcək nəsillərə, gələcək zamanlara gedib çatmaya-
caq. Bax bütün bunlara görə Qarabağ müharibəsindən elə dəyər-
li əsərlər yazılmalıdır ki, oxucularda maraq oyatsın, yaddaşlarını 
tərpətsin. Bədii və tarixi cəhətdən elə maraqlı olsun ki, üstünü 
heç vaxt toz basmasın, əllərdən, dillərdən düşməsin.

  
   Ədəbiyyata həyatdan gəlməyəndə... 

İyirminci əsrin sonlarından Qarabağ ətrafında başlanan dö-
yüşlər hələ də nə bitmək, nə də səngimək bilir. Müharibə qələ-
bəmizlə başa çatmadığından, hələ atəş səslərini bundan sonra 
da çox eşidəcəyik. Yenə qanlar töküləcək, evlər yandırılacaq, gü-
nahsız insanların ömürləri yarıda qırılacaq. Deməli, hər şey ye-
nidən başlayacaq. Qarabağ müharibəsi mövzusunda yeni əsərlər 
yazılacaq, yeni kitablar nəşr olunacaq, yeni filmlər çəkiləcək. 

Oxucuların əksəriyyəti bilməmiş deyil ki, müharibədə snay-
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per olmaq təhlükəli və çətindir. Bu, həssaslıq tələb edən çətin 
peşədir. Lakin nə qədər təhlükəli olsa da, yaşından, peşəsindən 
və cinsindən asılı olmayaraq, hamının diqqətini özünə cəlb edir. 
Xidmətə, müharibəyə gedənlərin çoxu snayper olmağa can atır. 
Mənim də bir yazar kimi bu sahəyə böyük marağım var. Buna 
görə də cəbhə bölgələrinə ezamiyyətə gedəndə mütləq sanyper-
lərlə görüşüb söhbət edirəm. Onlar haqqında yazılmış əsərləri 
həvəslə oxuyur, çəkilmiş filmlərə həyəcanla baxıram. Yəqin bu 
həyəcan filmin süjet xəttindən, mövzusundan, hadisələrin gözlə-
nilməz inkişafından irəli gəlir. Bir-birini əvəz edən gərgin kadr-
ları izlədikcə görürük ki, snayperlərin həyatı hər gün, hər dəqiqə 
təhlükə altındadır. Ölüm Damokl qılıncı kimi onların başının üs-
tündən asılıb. Xidmətləri çox risklidir, hər an düşmən snayperi-
nin hədəfinə tuş gəlmək təhlükəsi var. 

Bu günlərdə Camal Zeynaloğlunun “Snayperçi qız” adlı sə-
nədli hekayəsini oxudum. Əsər Rəhilə adlı snayperin döyüş yo-
lundan bəhs edir. O, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş 
nişanlısı Azadın intiqamını almaq üçün könüllü olaraq döyüşə 
yollanır. Sərrast atəşlə neçə-neçə düşməni məhv edir. Amma 
sonda özü də döyüş zamanı düşmən gülləsinə tuş gəlir. Hekayə-
nin məzmunu və mövzusu oxucuda maraq doğursa da, təəssüf 
ki, müəllif əsər üzərində işləməyi yetərincə bacarmayıb. Diqqət-
sizlik ucbatından hekayənin bəzi hissələrinə yerinə düşməyən 
sözlər və məqamlar sızıb. Bu azmış kimi, müəllif mülki həyatla 
hərbi həyatı bir-birinə qarışdırıb. Bu qarışıqlıq isə, öz növbəsin-
də hekayədə uyğunsuzluq yaradıb, nəticədə ortalığa xırda anla-
şılmazlıqlar çıxıb.

Azadın ölümündən sonra nişanlısı Rəhilə vuruşmaq üçün 
ön xəttə yollanır. Onun hərbi hissəyə gəlişini, tabora ilk addım 
atmağını, özünü necə aparmağını müəllif oxucuya bu cümlələrlə 
təqdim edir: “Qız çox qəribəydi... Səhər erkəndən yuxudan qalxa-
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raq harasa gedir, bir də gecə yarıdan keçəndən sonra kazarmaya 
qayıdırdı. Bəzən də günlərlə gözə dəymirdi. Yalnız batalyon ko-
mandiri Şahin Bağırovla qısaca söhbət edirdi... Komandirin özü 
də bu qız haqqında o qədər məlumatlı deyildi. Şahin təkcə onun 
snayperçi olduğunu və tüfəngini kazarmada deyil, başqa bir yer-
də gizlətdiyini bilirdi...”

Çox da böyük olmayan bu parçada hərbi həyata yad olan 
xeyli məqam və elementlər var. Camal hekayəsini yazmazdan 
əvvəl bilməliydi ki, heç kəs yox, amma tabor komandiri tabe-
liyində olan zabit və əsgərlərin hansı mövqelərdə dayandığı 
haqqında geniş məlumata sahib olmalıdır. Çünki o, hər bir əs-
gəri onlara ixtisasına uyğun ayrı-ayrılıqda tapşırıqlar verdik-
dən sonra döyüşə göndərir. Rəhilənin erkən yuxudan qalxıb 
harasa getməsi, günlərlə gözə görünməməsi həmin taborda 
nizam-intizamın xeyli zəif olduğundan xəbər verir. Nizam-inti-
zam olmayan yerdə isə uğurdan, qələbədən söz açmaq yersizdir. 
İstər-istəməz maraqlı suallar meydana çıxır. Necə yəni Rəhilə 
günlərlə tabora gəlmirdi? Heç belə də ordu olar? Belə mühari-
bə aparmaq mümkündürmü? Əgər Rəhilə snayper idisə, tabor 
komandirinin əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyi, təhlükə gözlənil-
diyi yerlərdə mövqe tutub düşməni məhv etməliydi. Komandir 
əsgərinin hara, hansı istiqamətə getdiyini bilməsə, döyüşü necə 
idarə edər? Axı o bilməlidir ki, zabiti, əsgəri hansı mövqedə, han-
sı istiqamətdə dayanıb. Hücum və müdafiə planları məhz buna 
uyğun qurulur. Nişanlısının intiqamını almağa gəlmiş Rəhilə isə 
heç kimə tabe olmur, heç nəyi vecinə almır. İstədiyi vaxt harasa 
çıxıb gedir və günlərlə gözə dəymir. Bunun harası hərbi xidmət, 
döyüş və qisas almaq oldu ki? Ordu nə özfəaliyyət dərnəyidir, nə 
də kolxoz işi. Müharibə aparan hərbi hissələrdə birinci növbədə 
polad nizam-intizam olmalıdır. Əgər nizam-intizam yoxdursa, 
deməli, uğur da yoxdur. 
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Rəhilənin snayper tüfəngini kazarmada saxlamayıb, hara-
dasa gizlətməsi isə çox gülünc görünür. Çünki hadisə və hərəkət 
inandırıcı deyil. İstər-istəməz sual yaranır ki, nəyə görə snayper 
qız tüfəngini kazarmadakı silah otağına təhvil verməyib kol-kos-
da gizlətməlidi? Bu Rəhilənin şəxsi silahı deyil ki, onu harada 
istəsə orada da gizlətsin. Bəs tüfəng oradan oğurlansa, necə 
olacaq? Əgər belə bir hadisə baş verərsə, qıza qarşı cinayət işi 
açılmalıdı. Nizamnaməyə uyğun olaraq, silahlar əsgərə ön xəttə 
çıxanda, qarovul naryadına gedəndə, döyüşə yollananda payla-
nır. Zabit, əsgər postdan, döyüşdən qayıdandan sonra, bir qayda 
olaraq, silahı xüsusi olaraq ayrılmış otağa təhvil verməlidi. Müəl-
lif təxəyyülünün məhsulu olan bu səhnə yerinə düşmədiyindən 
reallığı əks etdirmir. Rəhilənin silahını kazarmada saxlamayıb 
başqa bir yerdə gizlətdiyini komandir də bilir. Amma nədənsə 
susur, bu barədə qıza xəbərdarlıq etmir. Bu lap pisdir, xidmətə 
zidd olan naşı hərəkətdir. Gəlin bir anlıq düşüncələrimizi səfər-
bər edib təhlil aparaq. Bu necə komandirdir ki, həm əsgərinin 
günlərlə hara getdiyindən xəbərsizdir, həm də snayper qızın 
silahını kazarmada saxlamadığını bilib susur. Ondan snayper 
tüfəngini kazarmaya gətirib silah otağına təhvil verməyi tələb 
etmir. Bütün bunlar hərbi həyatda qəbul edilməyən qaydalardır. 
Bu barədə geniş danışmaq olar, amma mən sözü uzadıb oxucu-
ları yormaq istəmirəm. 

Tez-tez hekayədə “ratsiya” sözü də işlədilir. Bu “rabitə ilə”, 
yaxud “rabitə vasitəsilə”, “rabitə əlaqəsi” sözləri ilə əvəz olun-
saydı, daha düzgün səslənər və fikri dəqiq ifadə edərdi. Əsərdə 
“erməni dığası” sözünə də çox rast gəlirik. Bu, müəllifin zənn 
etdiyi kimi, mənfi çalarlı söz deyil. Erməni dilində “dığa” oğlan 
deməkdir. Yəni erməni oğlan. Bu söz, sadəcə olaraq, erməni ya-
zılsaydı, mətnə heç bir xələl gətirməzdi.

Hadisələrin ardınca düşüb vərəq-vərəq irəli getdikcə mə-
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lum olur ki, Samvel adlı erməni tabor komandiri Şahinlə rabitə 
əlaqəsinə girərək onu təhqir edir. Komandir də bundan bərk 
qəzəblənir. Bu hadisənin şahidi olan Rəhilə ertəsi gün dəqiq 
atəşlə Samveli vurub öldürür. Belə çıxır ki, Samvel Şahini təhqir 
etməsəydi, snayper qız onu öldürməyəcəkdi. Döyüşçü üçün nə 
fərqi var ki? O, ermənidir, sənə qarşı döyüşüb üstünə hücum 
çəkirsə, silahının hədəfinə tuş gəlirsə, vur öldür getsin də. Özü 
də qəribədir ki, Rəhilə Samveli öldürdüyünü tabor komandirinə 
bildirmir. Bunu ona Nazim adlı bir döyüşçü deyir. Nəyə görə Rə-
hilə ermənini vurduğunu komandirə demir? Məgər pis işmi gö-
rüb? Müharibə qanunlarına görə hansı istiqamətdə nə baş verir-
sə, birinci növbədə, komandirə məruzə olunmalıdır. Snayper qız 
isə ermənini öldürdüyü barədə heç kimə bir söz demədən onun 
üçün ayrılmış otağa girib istirahət edir. Bəs Rəhilənin Samveli 
vurduğunu Nazim haradan bilir? Axı müəllif hekayəsində qeyd 
edir ki, snayper qız bu barədə heç kimə məlumat vermədən din-
cəlməyə gedir. Nazimin bu informasiyanı haradan aldığı oxucu-
lar üçün qaranlıq qalır. Qaranlıqda isə oxucu heç nə görmür, heç 
nə hiss etmir. Buna görə də hadisələrdən necə və hansı nəticə 
çıxaracağını bilmir. 

Hekayə boyu əsgərlər əvəzinə “uşaqlar” sözü tez-tez işlədi-
lir. Düzdür, bu sözü yazmaq qadağan deyil. İşlətmək olar, amma 
daha bu qədər də yox! Əsəri oxuduqca “komufulyaj” sözü ilə də 
tez-tez rastlaşırıq. Bu söz “maskalanma” kimi yazılsaydı, daha 
düzgün olardı. Müəllif əsərində əməliyyatlar zamanı Rəhilənin 
yaxşı “komufulyaj” olunduğunu yazır. Hətta ermənilər onun bir 
metrliyindən keçib getsələr də, görmürlər. Bu fakt da inandırıcı 
təsvir edilməyib. Ən azından, əgər Camal Zeynaloğlu snayperlər 
barədə çəkilmiş filmlərə baxmış olsaydı, özünə əziyyət verib re-
allığın yaxınlığına belə gəlməyən bu cümlələri yazmazdı. Çünki 
döyüşlər zamanı snayperlər düşməni yaxın yox, uzaq məsafədən 
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məhv edirlər. Görünür, müəllif hekayədə kəşfiyyatçı ilə snayperi 
dəyişik salıb. Başqa bir tərəfdən isə əgər erməni snayperin bir 
metrliyinə qədər gəlibsə, Rəhilə gizlənməməli, atəş açıb düşmə-
ni öldürməliydi. Snayper qız isə ermənini öldürmür, əlini tətiyə 
uzadıb atəş açmaq əvəzinə, yaxşıca maskalanır. Bu yerdə belə 
bir suala cavab axtarmalı olursan ki, Rəhilə niyə atəş açmır, niyə 
və nədən gizlənir? Axı o döyüşə nişanlısı Azadın qisasını almağa 
gəlib. Erməni də qarşısındadır, lap bir metrliyindədir. Əslində, 
döyüşçü qız düşməni bu qədər yaxınına buraxmamalıydı. Axı 
onun ürəyi intiqam hissi ilə döyünür. Bəs niyə gizlənir, niyə tə-
tiyi çəkib güllələri düşmənin bədəninə doldurmur? Məncə, he-
kayənin bu yerində oxucu güllə səsi eşitməli, ölmüş erməninin 
qana bulanmış murdar sifətini görməliydi. Amma görə bilmir! 
Görə bilməz də, çünki Camal Zeynaloğlu snayperin atəş açdığını 
yazmır. 

Müəllif əsərin sonunda da bəzi qüsurlara yol verib. Xüsusilə 
Rəhilənin ölüm səhnəsində. Deməli, hadisə belə olur: ermənilər 
itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq üçün kənd istiqamətində 
əks-hücuma keçirlər. Rəhilə poçt binasının damında özünə yer 
edərək, müəllifin dili ilə desək, bir-bir erməniləri dənləyir. Bu 
məqamda vəziyyətin gərgin olduğunu görən tabor komandiri 
geri çəkilmək barədə əmr verir. Döyüşçülər mövqelərini tərk 
edirlər. Rəhilənin bundan xəbəri olmur. Çox keçmir ki, ermənilər 
onun yerini müəyyənləşdirirlər. Qız düşmən əhatəsində qalır, iş-
ğalçılar onu atəşə tuturlar. Düz iki yüz metr aralanandan sonra 
komandirin yadına düşür ki, Rəhilə mühasirədə qalıb. Hərbçilər 
geri qayıdıb onu mühasirədən çıxarmaq üçün döyüşə girirlər. 
Rəhilə gizləndiyi yerdən çıxıb geri çəkilir. Amma əlli-altmış metr 
uzaqlaşandan sonra onu arxadan vururlar və snayper qız şəhid 
olur. 

Camal Zeynaloğlu döyüş zamanı Rəhilənin başına gələnləri 
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real, inandırıcı səhnələrlə işıqlandırmayıb. Yazılanlara, azacıq da 
olsa, aydınlıq gətirərək deyim ki, poçt binasının damında – hamı-
dan hündürdə mövqe tutan snayper qız düşmənin yaxınlaşdığını 
və döyüşçülərin geri çəkildiyini hamıdan əvvəl görməli və ve-
rilən əmrə tabe olmalıydı. Camal onu da unudur ki, hekayəsinin 
əvvəlində Rəhilənin çox yaxşı maskalandığını yazmışdı. Yazmış-
dı ki, peşəkarcasına maskalandığına görə düşmən onu bir metr-
dən də görə bilməmişdi. Amma son döyüşdə ermənilər hələ lap 
uzaqdan onun yerini müəyyənləşdirirlər. Nə oldu, snayper qız 
bu dəfə maskalanmağı yaxşı bacarmadı? Axı döyüşdən-döyüşə 
onun təcrübəsi artmalıydı. Xatırladım ki, snayper qazdan da ayıq 
olur, təhlükənin yaxınlaşdığını hamıdan qabaq hiss edir. Hiss et-
mirsə, deməli, peşəkar deyil, vəzifəsinin öhdəsindən bacarıqla 
gəlmir. Snayperin mühasirəyə düşməsi çox nadir hallarda baş 
verir. Camal hekayənin əvvəlində yazırdı ki, o, tapşırığı “təmiz” 
yerinə yetirir, yəni işini heç bir iz qoymadan, nəzərə çarpmadan 
görür. Digər tərəfdən, əgər Rəhilə qaçıb düşməndən əlli-altmış 
metr uzaqlaşmışdısa, mövqe tutub, maskalanıb özünü düşmən 
gülləsindən qoruya bilərdi. Snayper qız isə arxasına da baxma-
dan döyüşçü yoldaşlarına tərəf qaçır və onu vururlar. Bu səhnə 
inandırıcı deyil. 

Sonra Rəhilənin meyitini götürmək üçün döyüş davam edir. 
Gərgin savaşdan sonra qızın meyitini atəş altından çıxarmaq 
mümkün olur. “Rəhilənin meyitini döyüş meydanından götür-
mək üçün on şəhid verildi”. Bu, müəllifin cümləsidir. Camal Zey-
naloğlu “şəhid verildi” ifadəsini elə yazır ki, sanki bu, əvvəlcədən 
təsdiqlənmiş plan imiş. Əgər doqquz şəhid versəymişlər, meyiti 
götürmək mümkün olmayacaqmış. Mütləq on nəfər olmalıymış. 
Bununla da, Rəhilənin döyüş yolu tamamlanır və hekayə bura-
daca bədbin notlarla bitir.

Reallığı əks etdirməyən belə zəif hekayələri oxuyanda ta-
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nınmış şairə, ömrünü kitabxanaçılıq peşəsinə həsr etmiş Xura-
man İsmayılova ilə olan bir söhbətimi xatırlayıram. Onunla re-
allığı əks etdirməyən mif əsərlər barədə söhbət edəndə dedi ki, 
ədəbiyyata gələn yazıçıları iki qrupa bölmək olar: birinci qrupa 
ədəbiyyata həyatdan, ikinci qrupa isə ədəbiyyata ədəbiyyatdan 
gələnlər daxildir. İkinci yolu tutanların qələmindən çıxan əsər-
lərdə həmişə zəiflik hiss olunur, həyat həqiqətləri burada real 
səhnələrlə əks etdirilmir. Ona görə ki hadisələrin kökü həyata 
bağlı deyil, havadan asılı vəziyyətdədir. Bu zəruri bağ olmadığın-
dan müəllif yazmaq istədiyi mövzuya köklənərkən hadisələrə 
realistcəsinə yanaşa bilmir. Həssas oxucu bunu duyur. Nobel 
mükafatçısı Con Qolsuorsi oxucuya böyük dəyər verərək yazır-
dı: “İstedadlı oxucu hətta təcrübəli yazıçının da şıltaqlığını bağış-
lamır. Savadlı oxucu istəyir ki, əsərdən özü də baş çıxarsın. Əslində, 
əsərə ən dəqiq qiyməti oxucu verir. Onun zövqünü korşaldan, hə-
yatı dərk erməkdə ona yardımçı ola bilməyən yazıçıdan yaddaş-
larda yaşayan qəhrəman yaratmağı gözləmək olmaz”.

Hekayələri haqqında qısaca söz açdığım müəlliflər, yəqin ki, 
ədəbiyyatda ilk addımlarını atırlar. İlk addımlar isə həmişə köv-
rək olur. İnanırıq ki, onların təcrübəsi artdıqca qələmlərindən 
oxuculara zövq verən dəyərli əsərlər çıxacaq. 

  “Dolu”dan başlanan yol daha da genişlənəcək

Qarabağ müharibəsindən bəhs edən həm publisistik, həm 
bədii əsərləri, həm də poeziya nümunələrini maraqla oxuyuram. 
Hərdən oxuduqlarım barədə fikir söyləmək də ürəyimdən keçir. 
Son vaxtlar haqqında söz demək istədiyim əsərlərdən biri də ya-
zıçı Aqil Abbasın “Dolu” romanıdır.

Roman çapdan çıxdığı gündən tənqidçilərin, ədəbiyyatşü-
nasların diqqətini cəlb edib. Bu günə qədər əsər haqqında döv-
ri mətbuatda dəyərli rəylər yazılıb, qiymətli fikirlər söylənilib. 
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“Dolu” Qarabağa, Qarabağ müharibəsinə həsr olunub. Əslində, 
bu roman müəllifin müharibədə gördüklərinin, şahidi olduqla-
rının və müşahidə etdiklərinin bədii məcmusudur, baş vermiş 
hadisələrin ədəbi xronikasıdır.      

Qarabağ müharibəsindən bəhs edən əsərlər sırasında 
“Dolu” romanının öz yeri var. Əsər rejissorların diqqətini cəlb 
etdiyindən eyni adlı film də çəkilib. Görəsən, həm romanın, həm 
də filmin cəmiyyətdə belə maraqla qarşılanmasının sirri nədə-
dir? Bu maraq, bu həvəs haradan qaynaqlanır? Düşünürəm ki, 
bunun sirri müəllifin hadisələri öz rəngində, öz ahəngində təsvir 
etməsi, döyüş səhnələrini relailistcəsinə göstərməsində və yaz-
masındadır. 

 Müşahidələrimə söykənib söylədiyim fikri sözə çevirdik-
cə görkəmli rus tənqidçisi Belinskinin bu sözləri yadıma düşür: 
“Həqiqəti deməyin iki yolu var: dolayı, açıq və sərt”. Roman 
haqqında fikirlərimi oxucularla bölüşməzdən əvvəl qeyd edim 
ki, “Dolu”nun müəllifi ikinci yolu seçərək hadisələri, döyüşləri 
oxucuya bəzəksiz-düzəksiz təqdim edib. Sanki onlara Qarabağ 
müharibəsinin gedişi haqqında geniş məlumat verib. Şəxsən mə-
nim əsərdə xoşuma gələn müsbət cəhətlərdən biri də Qarabağ 
uğrunda vuruşan Azərbaycan əsgərlərinin, Azərbaycan zabitlə-
rinin qəhrəman obrazlarının dolğunluğu və bütövlüyüdür. Dö-
yüşçülərin və döyüşlərin əhatəli təsviridir.

Əsər qeyri-adi təbiət təsviri ilə başlayır. Ulduzlu, aylı bir 
gecədə dolu yağır. Bu dolu bizim indiyə qədər gördüyümüz do-
lulardan deyil. Bu, ermənilərin gecə-gündüz şəhər və kəndləri-
mizə yağdırdıqları odlu güllələr və mərmilərdir. Onlar yeri-göyü 
yandırır, camaatı ev-eşiyindən didərgin salır, adamları elə həyə-
tindəcə, ocağının başındaca haqlayıb ömürlərinə son qoyur. Adi-
likdən uzaq olan təbiət təsviri ilə başlanan roman oxucusunun 
əlindən tutub yavaş-yavaş od-alov qarsıyan, qanlı hadisələrin 
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içərilərinə, səngərlərə, ölüm qoxuyan döyüş meydanlarına tərəf 
aparır. Əsərin ilk vərəqlərini oxuyanda təsvir edilən hadisələrin, 
döyüş səhnələrinin mənə çox tanış olduğunu gördüm. Və həmin 
dəqiqələrdə fikirləşdim ki, bu hadisələr, bəlkə də, hamıya bəlli-
dir. Bəlkə də, heç özünə əziyyət verib bunları yazmağa dəyməz. 
Sonra düşündüm ki, yox, bütün bunların qələmə alınması, yazıl-
ması və tarixləşməsi vacibdir. Çünki bu əsəri təkcə bugünkü de-
yil, gələcək nəsillər də oxuyacaq. Torpaqlarımızın niyə və necə 
işğal olunması ilə maraqlananda onları narahat edən sualların 
bir çoxuna “Dolu”da cavab tapacaqlar. Bu isə az məsələ deyil.

Romanda təsvir olunan döyüş səhnələrinin şahidi çox ol-
muşam. O illərdə əsgərlərin savaşa necə getdiklərini, geriyə 
necə döndüklərini, vuruşmalarını az görməmişəm. Kitabı oxu-
duqca həmin günlər gözlərim qarşısında canlanır, sanki o anları 
təzədən yaşayıram. Özümü Ağdərədə, Ağdamda, Goranboyda, 
Tərtərdə, Zəngilanda, Füzulidə və başqa cəbhə bölgələrindəki 
səngərlərdə hiss edirdim. 

Əsərdə başqa mətləblərlə yanaşı, məğlubiyyətimizin səbəb-
lərindən də söz açılır. Daxili çəkişmələr, əməliyyatların düzgün 
təşkil olunmaması, köməyin vaxtında göndərilməməsi və başqa 
səbəblər ağ kağızda qara mürəkkəb kimi aydın görünür. Əsəri 
oxuduqca təəssüflənirəm ki, bu gün biz yazarlar müharibə möv-
zusuna köklənəndə qələmlərimiz sevinmir, sözlərin üzü gülmür, 
hərflər bikef görünür. Çünki biz döyüşçülərimizin savaşlarda 
qazandığı qələbədən, uğurlardan deyil, məğlubiyyətimizin sə-
bəblərindən, torpaqlarımızın itirilməsindən, bir növ, işğal ta-
riximizdən yazırıq. Neyləyək, görünür, bu da yaradıcı insanların 
acı qismətidir. Nə etsən də, ondan qaçmaq mümkün deyil. Qara-
bağ uğrunda döyüşən, vuruşan zabit və əsgərlərin sonrakı tale-
yi əsərdəki Komandir obrazında çox gözəl cəmləşib. Səngərdə 
keçən günlər, döyüş meydanı, həbsxana həyatı, yenidən geriyə 
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dönüş... Bütün bunlar romandakı hadisələrin hərəkətverici və 
istiqamətverici qüvvəsidir...

“Dolu”nun başqa əsərlərdən fərqli cəhətlərindən biri də 
müəllifin romanda təkcə zabit, əsgər obrazı yox, həm də şəhərin, 
başqa-başqa idarələrin, ayrı-ayrı adamların obrazlarını bir ad 
altında ümumiləşdirməsidir. Bütün qanlı hadisələr Dünyanın Ən 
Varlı Şəhərində cərəyan edir. Çox güman ki, bu, müharibə gedən 
bütün rayon və şəhərlərin ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Əsərdə 
başqa ümumiləşdirilmiş obrazlar da oxucunun diqqətini cəlb 
edir və yəqin ki, onda kifayət qədər maraq doğurur. “At Belin-
də Olan Adam”, “Səhiyyə Nazirinin Müavini”, “Müdafiə Naziri”, 
“Bordağa Bağlanmış Buğaya Dönən Məmurlar,” “Katib” və başqa 
ümumiləşdirilmiş obrazlar baş verən olayların mərkəzində da-
yanır, bəzən dolayı, bəzən də birbaşa yollarla bu hadisələrə təsir 
göstərirlər.

Roman iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə, əsasən, dö-
yüşlərdən və döyüşçülərdən, ikinci hissə də isə daha çox çadır 
şəhərciyində məskunlaşan, torpaqsız, ev-eşiksiz qalmış qaçqın-
ların dözülməz həyatından bəhs olunur. Yurd-yuvasından di-
dərgin düşmüş adamlar doğma ocaqlarına qayıdacaqları günü 
həsrətlə gözləyirlər. Bəs o gün nə vaxt gələcək? Qayıdış günəşi 
üstümüzə nə vaxt doğacaq? Bax bunları heç kim bilmir.

Əsərdə yaddaqalan, rəğbət doğuran üç obraz var: Koman-
dir, Drakon və Pələng. Təəssüf ki, üçünün də taleyi uğursuzluqla 
başa çatır. Komandiri həbs edirlər, Drakon və Pələng isə şəhid 
olur. Təbiidir ki, bu, gözlənilməz deyil. Müharibədə istənilən an 
hər şey baş verə bilər, vəziyyət gözlənilmədən dəyişilər. Çünki o 
dövr çətin və mürəkkəb idi. Vəziyyət yaz havası kimi hər dəqiqə 
qarışırdı. Hadisələr çox sürətlə inkişaf edirdi. Güllələr döyüş-
çülərin taleyi ilə çilingağac oynayırdı. Drakon və Pələng kiçik bir 
əməliyyat zamanı şəhid olur. Əsərin müsbət qəhrəmanlarının 
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ikisinin bir döyüşdə həlak olması ürəkaçan hadisə deyil. Onların 
ölümü oxucunu yalnız kədərləndirmir, həm də təəssüfləndirir. 
Qanlı döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Komandir həbsxanaya düşür. 
Romanı oxuduqca hiss edirsən ki, sanki müəllif öz qəhrəmanla-
rını öldürməyə bir az tələsib. Bu tələskənlik olmasaydı, oxucu 
onların igidliyini romanın sonuna qədər görər, daha çox sevərdi. 
Hər halda, bu müəllifin öz yaradıcılığı, öz üslubu və öz hüququ-
dur. Onun yaradıcılıq işinə kimsə müdaxilə edə bilməz. Kimsə bu 
sirli-sehirli aləmə əl aparmağa cürət etməz. Çünki bura yazıçının 
əbədi-əzəli “azad zonası”dır.

Komandirin əsir düşmüş erməni qadınını azad etməsi də 
yaddaqalan epizoddur. Onun belə humanist hərəkəti Azərbay-
can zabitinin, Azərbaycan kişisinin əxlaqi təmizliyinin, mənəvi 
saflığının, alicənablığının təsdiqidir. Bu həm də azərbaycanlı 
əsirlərə, qız-gəlinlərə ağır işgəncələr verə-verə öldürən qəddar 
ermənilərə müəllifin tərs silləsidir. Qarabağ müharibəsi mövzu-
sunda yazılmış başqa nəsr əsərlərinə nəzər yetirəndə görürük 
ki, onlardan fərqli olaraq “Dolu” romanında təsvir olunan dö-
yüş səhnələri inandırıcıdır. Bir güllə ilə beş düşmən öldürmək 
səhnələri burada gözə dəymir. Romanın fantaziyası qədərincə-
dir, normanı aşıb şişirtmə “ərazisi”nə keçmir. Buna görə də əsər 
oxucunu maraqlandırıb özünə çəkir. 

Bir oxucu kimi mənim üçün ən təsirli epizodlardan biri Ko-
mandirin həbsxanadan çıxıb illərdən sonra Dünyanın Ən Varlı 
Şəhərinə qayıtmasıdır. Bakıdan uzun yol gələn Komandir əvvəl-
ki günlərdə olduğu kimi uğrunda döyüşdüyü doğma ocaqlara ge-
dib küçələri, məhəllələri gəzib dolaşmaq istəyir. Amma arzusu 
gözündə qalır. Xəndəkdən adlayıb irəli getmək istəyəndə bura-
da quzu otaran qaçqın uşaqlar ona xəbərdarlıq edib deyirlər ki, 
əmi, qabağa getmə, oralar ermənilərindir. Komandirin isə ürə-
yindən Dünyanın Ən Varlı Şəhərinə getmək, yenidən o torpaq-
da yaşamaq keçir. Doğma yerləri görmək üçün burnunun ucu 
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göyüm-göyüm göynəyir. Yenə də doğma ocaqlardan güc almaq, 
gözəlliyinə tamaşa etmək, buz bulaqlarından doyunca su içib ya-
nan ürəyini sərinlətmək, dağlarının havasını ciyərlərinə çəkmək 
istəyir. Amma yollar bağlı olduğundan irəli gedə bilmir. Ürəyin-
də qönçələyən arzuları gözündə qalır. Sonra bir az hündür yerə 
qalxıb uzaqdan da olsa ata-baba yurduna tamaşa edir. Şəhərin 
xarabalıqları onu kövrəldir, gördüyü dəhşətli səhnələrdən qəlbi 
od tutub yanır, ermənilərə nifrət yağdırır. Kədər onu boğduğun-
dan çayxanada süzülən çayı da içə bilmir. Yaxınlıqdakı kəhrizə 
üz tutur. Hirsini, əsəbini soyutmaq üçün onun suyundan içdikcə 
içir. Bütün günü Dünyanın Ən Varlı Şəhərini azad etməyin yolla-
rını düşünür, gələcək döyüşlərin planını çəkir.

Dolu yağması ilə başlayan roman elə bu mənzərə ilə də ta-
mamlanır. Müəllif bu jesti ilə oxuculara müharibənin hələ də 
bitmədiyini, qanlı döyüşlərin davam etdiyini xatırladır. Hamını 
aylı, ulduzlu gecələrdə şəhərimizə dolu yağdıran ermənilərə la-
yiqli cavab verməyə çağırır.

“Dolu” romanı qeyd etdiyimiz və etmədiyimiz bir çox üstün 
və müsbət keyfiyyətlərinə görə oxucuların yaddaşında həmişə-
lik qalacaq. “Yazıçı aşılamaq istədiyi fikrə yüksək nöqtədən ya-
naşmağı bacarmalıdır. Əks hallarda, həyatın, tarixin sürətli axını 
onu silib aparacaq”. Bu dəyərli fikri böyük rus yazıçısı L.Tolstoy 
söyləmişdi. Romanı oxuduqca hiss olunur ki, Aqil Abbas əsərinə, 
dahi yazıçının dediyi kimi, yüksək nöqtədən yanaşmağı baçarıb. 
Belə olmasaydı, yəqin ki, roman oxucular tərəfindən bu cür ma-
raqla qarşılanmaz, onları bu cür ovsunlamazdı. Deməli, “Dolu”da 
müharibə tarixinin anları dəqiq və dolğun işıqlandırılıb.

Təbiidir ki, “Dolu” Qarabağ müharibəsindən bəhs edən so-
nuncu əsər olmayacaq. Bu roman gənc yazarlara yol göstərəcək, 
yeni istiqamətlər müəyyənləşdirəcək, onları öz ardınca çəkib 
aparacaq. Gələcəkdə yazılacaq dəyərli əsərlərə mayak olacaq.

  



h 3 3 9 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

 Bədii əsərlər müharibə həqiqətlərini əks etdirməlidi

Beş-altı il əvvəlin söhbətidir. “Azərbaycan” jurnalında Qara-
bağ müharibəsindən bəhs edən “Barıt qoxulu sətirlər” adlı pub-
lisistik yazım dərc olunmuşdu. Buna görə mükafat da almışdım. 
Uzun illər çiyinlərində paqon gəzdirən yaradıcı həmkarlarımdan 
birinin jurnaldakı yazıma ötəri göz gəzdirəndən sonra söylədik-
lərinə təəccübləndim. Zabit yoldaşım: “Əgər mən üçcə gün cəbhə 
bölgəsində olsaydım, böyük bir roman yazardım”, – dedi. Fikrinə 
ehtiramla iradımı bildirib yanıldığını diqqətinə çatdırmaq üçün: 
“Üç günün təəssüratlarından roman yazmaq çətin məsələdir. 
Çünki bu günlər ərzində adam cəbhə bölgəsinə heç əməlli-başlı 
alışa da bilmir. O ki qalmışdı yazı barədə düşünüb roman yaz-
mağı planlaşdırasan. Cəbhə bölgəsinə gedəndə adam iki-üç gün 
qorxu hissi keçirir, hətta birdən-birə haraya gəlib düşdüyünü 
dərk etməyə də çətinlik çəkir. Belə gərgin anlarda heç yazı-pozu 
yada da düşmür”, – dedim. Amma həmkarım sözlərimə məhəl 
qoymadan dediyi sözləri təkrarladı: “Yox, yox, mən üç gün cəbhə 
bölgəsində olsaydım, roman yazardım”. Daha onun sözlərinin 
ətəyindən tutub çox dərinə getmədim. Əgər dərinə getsəydim, 
gərək üzümə üz bağlayıb ondan soruşaydım ki, bəs sən niyə o 
çətin günlərdə Qarabağa gedib müharibədə iştirak etmədin? 
Zəhmət çəkib onda cəbhə bölgəsinə gedəydin, indi də ürəyindən 
keçənləri yazaydın. Qələm yoldaşıma onu da deməyi unutdum 
ki, üç günün təəssüratından doğulan romanın ədəbiyyat tarixin-
də yaşama ömrü də, yəqin, elə o qədər olacaqdı.

Jurnalda çap olunan beş-on səhifəlik yazı mənim cəbhə 
bölgəsinə olan üç günlük yox, on səkkiz günlük ezamiyyətimin 
təəssüratı idi. Ötən illərdəki bu söhbəti indi birdən-birə xatırla-
mağım səbəbsiz deyil. Çünki indi baxıram ki, müharibə mövzu-
sunda yazmaq istəyənlərin çoxu işlərinə mənim o həmkarımın 
mövqeyindən yanaşır. Onlar düşünürlər ki, tələm-tələsik cəbhə 
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bölgəsinə gedib, qorxa-qorxa bir az ora-bura boylanıb uzaqlar-
da eşidilən güllə səslərinə qulaq versinlər. Ləngimədən döyüş-
dən yenicə geri dönmüş bir neçə zabit və əsgərlə görüşüb atüstü 
söhbət etsinlər, sonra da xəyallarına güc verib müharibə mövzu-
sunda əsərlər yazıb özlərini reklam etsinlər. Təcrübə göstərir ki, 
belə qaçaqaç yazılmış nəsr nümunələri mövzunu tam əhatə et-
mir. Bu cür tələsik yazılanları oxuyanda qarşımızda gözəl mən-
zərələr açılmır. Həmin mətnlərdə hər şey yarı-yarımçıq, bayağı 
və qeyri-təbii görsənür.

Qarabağ müharibəsi mövzusuna üz tutan müəlliflərin bə-
ziləri, bəlkə də, heç güllə səsi eşitməyiblər. Müharibə haqqında, 
döyüşlərin hazırlanması, əməliyyatların keçirilməsi və gedişatı 
barədə geniş təəssüratları, ətraflı məlumatları belə yoxdu. Di gəl 
ki, bilib-bilmədilər, aydın oldu-olmadı qələmə sarılıb bu möv-
zuya köklənirlər. Qarabağ müharibəsi barədə geniş məlumatı, 
zəngin müşahidələri və ətraflı təəssüratı olmayan müəlliflərin 
bu mövzuda qələmə aldığı əsərlər o qədər də maraqla qarşılan-
mır. Çünki onlar döyüşləri elə uydurub yazırlar ki, ha güc verib 
dartsan da, reallığa yaxın gəlmir ki, gəlmir. Bu əsərlər daha çox 
rəvayətə, əfsanəyə bənzəyir, reallığın aynasında əyri-üyrü, sö-
nük və solğun görsənir. Uzun müddət apardığım müşahidələr-
dən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bəzi müəlliflər müharibəyə, 
döyüşə, səngər həyatına oyuncaq və əyləncə kimi baxırlar. Mən 
bu qənaətə birdən-birə deyil, bir neçə müəllifin Qarabağ müha-
ribəsindən bəhs edən əsərini oxuyandan və az-çox təhlil edən-
dən sonra gəldim. 

Səxavət Tağıların “Gecikmiş məktub” hekayəsi Qarabağ mü-
haribəsindən bəhs edir. Əsərdə Əsəd adlı bir əsgərin xidmət və 
döyüş yoluna işıq tutulur. On səkkiz yaşı tamam olan çağırışçı 
tay-tuşları kimi ordu sıralarına yollanır. Təlim keçib silahları öy-
rənəndən sonra onları döyüşə aparırlar. Müəllif hekayəsində əs-
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gəri cəsur bir hərbçi kimi oxucuya təqdim etməyə çalışır. Amma 
nə qədər səy göstərsə də, məqsədinə çatıb inandırıcı döyüş 
səhnələri yarada bilmir. Bəzi ifadələr isə, ümumiyyətlə, düzgün 
yazılmadığından nə qədər ora-bura çevrilsə də, yerinə düşmür. 
Fikrimizi əsaslandırmaq üçün gəlin hekayədəki bir cümləyə 
diqqət yetirək: “...Azğınlaşmış düşmən yaşayış məntəqələrimizə, 
əkin-biçinlə məşğul olan dinc əhaliyə iri çaplı texnikalardan (?-
V.M) atəş açırdı”. Nümunə gətirdiyimiz bu cümlədə “iriçaplı tex-
nikalardan” ifadəsində yanlışlığa yol verilib. Hərbi terminlərin 
sırasında “iriçaplı texnika” ifadəsi yoxdur, iriçaplı pulemyot və 
zirehli texnika termini var. Müəllif burada səhvə yol verib, ya si-
lahın, ya da texnikanın adını düzgün yazmayıb. Sonra əsərdə ya-
zılır ki, Əsəd altı erməni zabitini öldürüb silahlarını götürüb geri 
qayıdanda şəhid olur. Əlbəttə, biz istərdik ki, əsgərlərimiz nəinki 
altı, lap on altı, iyirmi altı ermənini birdən öldürsün. Amma bu 
hekayədir, bədii əsərdir, burada döyüş səhnəsi düzgün qurul-
malı, reallığı əks etdirən hərəkətlər olmalıdı. Böyük sarayların 
tikintisi zamanı adi bir daş yerinə düz qoyulmayanda həm divar 
eybəcər görsənir, həm də tez uçub dağılır. Bədii əsərdə də elə-
dir. Bir ifadə, bir söz yerində və düz yazılmayanda, məqamında 
işlədilməyəndə əsərdə anlaşılmazlıq ortaya çıxır, hadisələrin ar-
dıcıllığı, axarı pozulub əndazədən çıxır. Deməli, hadisələr əsərdə 
öz yerində, öz nizamında elə səliqəli yazılıb yerləşdirilməlidir ki, 
eybəcər görsənməsin. Tələb olunan qaydalara uyğun olaraq he-
kayədə qəhrəmanın hərəkətləri, igidliyi, fikirləri oxucuya aydın 
çatdırılmalıdı. Gəlin “Gecikmiş məktub”dakı döyüş səhnəsini əks 
etdirən kiçik bir hissəni diqqətlə oxuyaq: “...Ermənilərin irəli keç-
mək cəhdi elə gözlərində qalırdı. Od püskürən, yeri-göyü lərzəyə 
gətirən döyüşlərin birində altı erməni zabitini qanına qəltan edib, 
silahlarını gətirən Əsəd düşmən gülləsinə tuş gəldi”.

Tələsik, yaxud həyəcanla oxunduğuna görə ilk baxışda bəlkə 
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də qüsur gözə dəymir. Sanki hər şey yerli-yerindədir. Amma 
diqqətlə fikir verəndə görürsən ki, yox, elə deyil, burada kifayət 
qədər qüsur var. Hekayədə yeganə döyüş səhnəsi yuxarıda misal 
gətirdiyimiz bu kiçik parçadır. Göründüyü kimi, əsgərin şəhid 
olduğu hücum əməliyyatı reallığı əks etdirmir. Əsərdə Əsəddən 
başqa nə bir əsgər, nə də bir zabit var. Sanki Əsəd düşmənə qarşı 
təkbaşına vuruşur. O həm komandirdir, həm də əsgər. Əməliyyat 
zamanı onun ətrafında kimsə gözə dəymir. Müəllif bu səhnəni elə 
yazır ki, sanki Əsəd ermənilərin üzərinə döyüşə yox, biçənəyə ot 
biçməyə, ya da meşəyə odun qırmağa gedir. Əsgər ermənilərin 
səngərinə girir, ona atəş açılmır, sərbəst olaraq mövqeyə atılır, 
altı erməni zabitini öldürüb silahlarını götürür. Oxucuda belə 
təsəvvür yaranır ki, Əsəd döyüşə elə silah götürmək üçün girib. 
Onu götürən kimi də tez geri qayıdır. Axı bu dar məqamda si-
lahları götürmək döyüşçünün nəyinə lazım idi? Əsgər vuruşdu-
ğu, irəli getdiyi bir vaxtda nədən ötrü silahları yığıb geri dön-
məlidi? Ona bu barədə kim əmr edib, kim tapşırıq verib? Döyüş 
qaydalarına əsasən, düşmən səngəri tutulanda kömək gələnə 
qədər nəyin bahasına olursa olsun, mövqe qorunub saxlanılma-
lıdı. Əlavə qüvvə gələn kimi ələ keçirilən səngər möhkəmləndi-
rilməli və buradan irəli hücuma keçmək üçün dayaq məntəqəsi 
kimi istifadə olunmalıdı. Əsgər öldürdüyü qəsbkarların silahını 
yığıb-yığışdıraraq mövqeyi tərk edib geri qayıtmalı deyil. Yalnız 
silahdan ötrü qan töküb ölmək əsgərə lazım idimi? Axı heç dö-
yüşçülərimizin silaha ehtiyacları da yoxdur. Əgər ələ keçirilən 
mövqe qorunub saxlanılmırsa, onun üçün hücum edib, qan tök-
məyə, itki verməyə dəyərdimi? Bu sualın bir cavabı var: YOX!

Əsədin altı erməni zabitini öldürməsi də inandırıcı görsən-
mir. Yəqin ki, bunu döyüşdə iştirak edən başqa peşəkar hərb-
çilər də təsdiqləyə bilərlər. Belə təsəvvür yaranır ki, sanki bu altı 
erməni zabiti atəş açmadan oturub Əsədin gəlib onları öldürəcə-
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yini və silahlarını aparacağını gözləyiblər. Bilmirəm, hekayənin 
müəllifi səngər, döyüş görüb, yoxsa yox? Amma deyim ki, döyüş-
mək, düşmən səngərini ələ keçirmək heç də onun hekayədə təs-
vir etdiyi kimi elə də sadə bir şey deyil. Düşmən postuna girmək, 
hekayədə təsvir olunan kimi asan olsaydı, əsgərlərimiz gündə 
erməninin əlli-altmış mövqeyini dağıdıb yerlə-yeksan edərdi. 
Əsərdəki səhnələr həm də ona görə inandırıcı deyil ki, Əsəd bir-
dən-birə altı nəfər zabiti, əsgəri yox ha, yalnız zabiti seçib öldü-
rür. Bəs, görəsən, döyüş zamanı bu zabitlərin tabeliyində olan 
əsgərlər harada olub? Bəlkə, elə Əsəd seçib yalnız zabitləri öldü-
rür, əsgərlərə dəymir?

Müəllif hekayədə Əsədin öldürdüyü zabitlərdən bir neçə-
sinin yüksək rütbəli olduğunu da yazır. Bu da inandırıcı deyil. 
Çünki yüksək rütbəli zabitlər əsasən qərargahda oturub rabitə 
vasitəsilə döyüşləri idarə edir, yaranmış şəraitə uyğun olaraq 
növbəti göstəriş və əmrlər verir, qərarlar qəbul edirlər. Bəs, 
görəsən, ölənlərin yüksək rütbəli zabit olduğunu müəllif hara-
dan bilir? Axı Əsəd geri dönüb bir kəlmə də olsun danışmır, işti-
rakçısı olduğu döyüş barədə məlumat vermir.

Göründüyü kimi, kiçik bir epizodda müharibə xarakteristi-
kasına yad olan xeyli qüsur var. Bu da onu göstərir ki, müəllif he-
kayəni tələm-tələsik, özü də müharibənin yazılmış və yazılmamış 
qanun və qaydalarını yaxşı bilmədən qələmə alıb. Düşünürsən 
ki, reallığı əks etdirməyən belə hekayələr oxucuya nə verəcək? 
Gənc nəsil bu cür əsərlərdən nə isə öyrənə biləcəkmi? Ermənilə-
rin bu qədər zəif, hazırlıqsız və gücsüz olduğunu təsvir etmək 
başqa bir yöndən də səhv yanaşmadır. Çünki sabahımızın əsgəri 
olacaq gənclər düşməni belə gücsüz görüb döyüş hazırlığını ar-
tırmağa o qədər də həvəs göstərməyəcəklər. Nə qədər olsa da, 
onlarda müəyyən qədər arxayınçılıq yaranacaq. Düşünəcəklər 
ki, onsuz da, düşmən zəif və gücsüzdür. Onları asanlıqla, lap belə 
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yüngül həmlə ilə də məhv etmək olar. Hərtərəfli hazırlaşmağa, 
təlim-məşq keçib döyüş təcrübəsini artırmağa ehtiyac yoxdur.

Yalançı qəhrəmanlıqlar, reallığı əks etdirməyən döyüş səh-
nələri heç kəsə lazım deyil. Belə hekayələrlə müharibə ədəbiyya-
tı yaratmaq, çətin ki, mümkün olsun. Əksinə, bu cür zəif əsərlər 
ədəbiyyatın ovqatını korlayır, rəngini solğunlaşdırır, tibbi dildə 
desək, təzyiqini yerindən oynadır. Müharibə mövzusundan bəhs 
edən hekayə, povest və romanlar elə ustalıqla, elə sənətkarlıq-
la yazılmalıdır ki, yaddaşlara asanlıqla hopsun. Belə əsərlərdə-
ki obrazlar oxucunun qəlbində xoş duyğular oyatsın, onu qəh-
rəmanlıq və igidliyə çağırsın. Onların ürəyində düşmənə qarşı 
nifrət hissi yaratsın, dilləri “intiqam”, “qisas” desin.

Bir dəfə ağsaqqal şairimiz Fikrət Qocadan müsahibə alanda 
başqa mövzularla yanaşı, müharibə ədəbiyyatının ləng yaran-
ması barədə də sual verdim. Qocaman şair çox fikirləşmədən 
dedi ki, oğul, müharibə necə gedibsə, ədəbiyyat da elə yaranacaq 
və hər şey öz təbii axarına düşəcək. Amma müharibə yuxarıda 
adlarını qeyd etdiyim müəlliflərin yazdıqları kimi olmayıb, qanlı 
döyüşlər o cür getməyib. 

Nobel mükafatı laureatı Ernest Heminquey müharibə möv-
zusunda yazan məşhur yazıçılardan biridir. Düşünürəm ki, onun 
müharibə haqqında söylədiyi sözlər çox qiymətlidir. “Əcəl zəngi” 
əsərini oxuyarkən yazıçının dəyərli bir fikrinə rast gəldim: “Mü-
haribəni udmaq üçün istedad və vəsait lazımdır”. Dahi yazıçının 
söylədiyi həm istedad, həm də vəsait bizdə var. Deməli, Qarabağ 
müharibəsində üstünlük bizim tərəfimizdədir. Yazarlarımız da 
hərəkətə gəlib müharibə həqiqətlərini əks etdirən əsərləri ilə 
zəfərlərimizə dəstək olacaq, qələmləri ilə qələbəmizə xidmət 
edəcəklər. Bunu özlərinin ən böyük vətəndaşlıq borcu kimi ye-
rinə yetirəcəklər...
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  Müharibə ədəbiyyatının təbliğatına diqqət artırılmalıdı
Uzun illərdir ağrı-acılarını yaşadığımız Qarabağ müharibə-

sinin nəsrimizdə, poeziyamızda, ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda 
seyrək görünməsi təəssüf hissi doğurur. Etiraf edək ki, Qarabağ 
müharibəsindən bəhs edən romanları, povest və hekayələri bar-
maqla saymaq olar. Nəşr olunan əsərlərin isə üz tutduğu, baş 
vurduğu mövzunu dolğun əhatə etməməsi narahatlıq doğurur. 
Bəzi müəlliflərin müharibə mövzusunda yazmaq cəhdləri uğur-
la nəticələnmir. İllər ötüb keçir, amma ortalığa dəyərli əsərlər 
çıxmır ki, çıxmır.

Bəlkə, bu mövzuda yazan müəlliflər düşünürlər ki, mətnin 
içində döyüş səhnələrinin olması mütləqdir. Gərək oxucunun 
gözü qarşısında tanklar hücuma keçsin, toplar gurlasın, şəhər-
lər dağılsın, evlər uçsun, qan tökülsün, adamlar yaralanıb ölsün. 
Amma yüz illik, min illik təcrübə göstərir ki, müharibənin in-
sanlara, cəmiyyətə vurduğu yaraları oxuculara açıb göstərmək 
üçün bu epizodlardan istifadə etməmək də mümkündür. Necə 
ki dahi yazıçılar bunu etməyi bacarıblar. Vacib deyil ki, mühari-
bə mövzusuna müraciət edəndə yalnız səngər, döyüş səhnələri 
təsvir edilsin. Arxa cəbhədən də yazıb müharibənin dəhşətləri-
ni, ağrı-acılarını açıb göstərmək olar. Bütün bunlar isə yazıçıdan, 
şairdən yalnız və yalnız böyük ustalıq tələb edir. 

Dünyaca məşhur olan böyük yazıçı Çingiz Aytmatovun “Ana 
Tarla” və “Cəmilə” povestlərində Böyük Vətən müharibəsi illə-
rinin arxa cəbhəsi təsvir olunub. Povestləri oxuduqca müəllifin 
peşəkarlığına heyran qalmaya bilmirsən. Adını çəkdiyim əsər-
ləri mütaliə etdikcə müharibə gedən vaxtlarda arxa cəbhədə fə-
dakarcasına çalışan insanların qəhrəmanlığını bütün çılpaqlığı 
ilə görüb, qələbə naminə çəkdikləri əzab-əziyyət qarşısında baş 
əyirsən. Bu povestlərdən top-tüfəng səsləri eşidilmir. Avtomat-
lar, pulemyotlar şaqqıldamır, toplar guruldamır, güllələr vıyıl-
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damır, tanklar nərildəmir, qan tökülmür. Amma oxucu burada 
müharibəni görür, onun dəhşətlərini hiss edir, ağrı-acılarına göz 
yaşı axıdır. Müharibəni başlayanlara nifrət yağdırır. 

“Ana Tarla” povestində Tolqonay ana üç övladını və həyat 
yoldaşını cəbhəyə yola salır, özü isə kolxozda çalışaraq təsər-
rüfat işlərində can qoyur. Əzab dolu ağır və qanlı-qadalı illər 
ötüb keçir. Təəssüf ki, ananın nə həyat yoldaşı, nə də övladları 
müharibədən geri dönür. Bir-birinin ardınca onların cəbhədən 
“qara kağız”ları gəlir. Qarabağ müharibəsi dövründə arxa cəbhə-
də göstərilən fədakarlığı işıqlandıran belə əsərlərin yazılmasına 
böyük ehtiyac var.

Rus yazıçısı L.Tolstoyun “Hərb və sülh” romanı, “Sevastopol 
hekayələri”, “Hacı Murad”, “Kazaklar” və başqa əsərlər də bö-
yük sənətkarlıqla yazılıb. Döyüşlərin təsviri, müharibənin dəh-
şətləri dahi yazıçının bu və ya başqa əsərlərində çox real, necə 
deyərlər, yerli-yataqlı təsvir olunub. Oxuduqca hiss edirsən ki, 
yazıçının müşahidələri çox dəqiq və realdır. Əsər boyu nə bir ar-
tıq ifadəyə, nə də yad bir epizoda rast gəlirsən. Yazıçı döyüşün 
hər dəqiqəsini ustalıqla təsvir edir. “Sevastopol hekayələri”ndə 
döyüşün bir anı belə təsvir olunub: “...Atılan topların işığı uzaq, 
qaranlıq üfüqlərdə ildırım kimi çaxır, bastionda olan keşikçi “to-
op” deyə çığırır, mərmi vızıltı ilə rotanın üstündən keçərək yerə 
dəyir, daşı, torpağı havaya sovururdu”.

Tolstoyun “Hərb və sülh” romanını əhatə etdiyi dövrün bə-
dii ensiklopediyası adlandırsaq, səhv etmərik. Burada Rusiyanın 
15 illik tarixi əks olunub. Yazıçı əsərində müharibəni, qan-qa-
danı təqdir etmir, o, insanlara ölüm gətirən dünyanın gərdişi-
ni pozan müharibələrə “yox” deyir. Roman müharibəni, ölümü 
lənətləyən fikirlərlə doludur. Əsərdə bu sətirləri oxuyuruq: “... 
Hər iki tərəfin əzab və əziyyət çəkmiş, yorğun düşmüş, ac qalmış 
adamlarında eyni cür şübhə oyanırdı: “Bir-birimizi yenəmi qırma-
lıyıq?” Hamının üzündə tərəddüd görünürdü, hamının qəlbində bir 
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sual doğurdu: “Nə üçün, kimdən ötrü? Mən başqalarını öldürməli, 
özüm də ölməliyəm? Kimi istəyirsiniz öldürün, nə edirsiniz edin, 
mən daha heç kəsi öldürmək istəmirəm...” 

Əsərdə reallığı əks etdirən belə gözəl təsvirlər çoxdur. Oxu-
duqca bu səhnələrin təsirindən heyrətlənib zövq alırsan. Zövq 
almaqla bərabər öyrənirsən, püxtələşirsən. Püxtələşdikcə də 
əlin qələmə və mövzuya rahat yatır. Hadisələrin ardıcıllığını iz-
ləməyə daha da həvəslənirsən, oxuduğun əsərə bir az da möh-
kəm bağlanırsan. 

Azərbaycan yazıçılarının Böyük Vətən müharibəsindən 
bəhs edən əsərlərində də kifayət qədər dəyərli və gözəl nü-
munələr var. Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Məmməd Rahim, Süley-
man Rüstəm, İsa Hüseynov, Qılman İlkin, Böyükağa Qasımzadə, 
Hüseyn Abbaszadə, həmçinin başqa şair və yazıçılarımızın yara-
dıcılığında müharibə mövzusu çox böyük ustalıqla işıqlandırılıb. 
Sadəcə olaraq, öyrənməyə kiçicik bir cəhd göstərmək və az-maz 
əziyyətə qatlaşmaq lazımdır. Oxumaq, öyrənmək isə heç vaxt 
gec deyil. Bu barədə dahilər bütün zamanlarla səsləşən dəyərli 
sözlər deyib, ağıllı məsləhət və tövsiyələr veriblər. Bir qalır bi-
zim o məsləhət və tövsiyələrə əməl etməyimiz. 

Başqa mövzular kimi müharibə mövzusunda əsər yazmağa 
çətini başlamaq, necə deyərlər, daxilindəki gücü aşkara çıxar-
maq, cəsarətə gələrək ilk addımı atmaqdır. Bu, sanki ordudakı 
sıra hazırlığı məşğələsinə bənzəyir. Söz yox ki, ilk addımın ar-
dınca mütləq və mütləq növbətiləri gələcək. 

Neçə illərdir Qarabağ müharibəsinin ağrı-acıları və qan-qa-
daları ilə baş-başa qalmışıq. Əslində, bu müddət ərzində müha-
ribə nəsrimizin, poeziyamızın yaddaşını daha yaxşı ovxarlama-
lı, meydanda bir-birinə bənzəməyən maraqlı əsərlər olmalıydı. 
Təəssüflər ki, biz bunları görə bilmirik. Amma görmək və oxu-
maq ümidi ilə yaşayırıq...

Qarabağ müharibəsi mövzusunun nəsrimizdə işıqlandı-
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rılmasından qısa da olsa bəhs etdik. Bəzi əsərləri oxuyub nü-
munələr gətirdik, mövzu ilə bağlı ürəyimizdən keçən, həmçinin 
bizi narahat edən fikir və düşüncələri söylədik. İşimizə təkan 
verə biləcək bəzi təklif və rəylərimizi yazdıq, münasibətimizi 
açıqladıq. Yazıçı və şairlərdən qısa da olsa danışdıq. İstəyirəm, 
mənim üçün maraqlı olan bir suala da cavab axtarım. Görəsən, 
oxucuların müharibə mövzusuna, müharibə ədəbiyyatına mü-
nasibəti necədir? Qarabağ müharibəsinə güzgü tutan əsərlərin 
oxucuları varmı? 

Təəssüflər olsun ki, müşahidələrim bu barədə ürəkaçan söz 
deməyə əsas vermir. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən “Hər 
addım uğrunda”, “Kəsilməyən atəş səsləri”, “Müharibənin qanlı 
kölgəsi” kitablarımı satılmaq üçün kitab mağazalarına vermiş-
dim. Kifayət qədər vaxt ötüb keçdi, amma kitablar gözlənildiyin-
dən az satıldı.

Bəlkə də, bu cümləni oxuyanda kimlərsə yazılanlara inan-
mayacaq. Amma mən bu fikirləri yalnız qarşılaşdığım faktlara 
söykənərək qələmə alıram. Mağazadakı satıcıların bəziləri kita-
bı qəbul etməzdən əvvəl onun hansı mövzuda olduğunu da soru-
şurdular. Mən qürurla: “Qarabağ müharibəsindən yazmışam”, – 
deyəndə kitabları götürməyərək: “Bizdə bu mövzularda kitablar 
çətin satılır”, – söyləyirdilər. Bəzi satıcılar isə hətta mənə “məs-
ləhət” də verirdilər: “Müəllim, neynirsən müharibə mövzusunda 
yazmağı? Özünə çox əziyyət verib işini çətinə salma. İstəyirsən 
ki, kitabların tez satılsın, beş, üç manat pul qazanasan, onda de-
dektiv yaz”. Əlbəttə, aydındır ki, bizlərdən fərqli olaraq satıcıları 
daha çox məsələnin mənəvi yox, maddi tərəfi düşündürür. Belə 
dar düşüncəli satıcılardan bundan artıq söz gözləmək sadəlövh-
lük olardı. Bütün bunlar onu göstərir ki, müharibə ədəbiyyatının 
təbliğ olunması istiqamətində yetərincə iş aparılmır. Deməli, bu 
vacib sahəyə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Sevindirici hal odur 
ki, son zamanlar müharibə ədəbiyyatının yazılmasına, yayılma-
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sına ziyalı təbəqəsi böyük maraq göstərir. 
Çağdaş nəsrimizdə müharibə mövzusunda yazılmış əsər-

lərin, kitabların yaradıcı insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılan-
masını müsbət hadisə kimi qiymətləndirmək olar. Bütün bunlar 
isə bu mövzuda qələm çalan yazıçılara böyük stimul verir, yara-
dıcılıq yollarına gur işıq saçır. Qulpundan yapışdığı işi, getməyə 
başladığı uzun yolu davam etdirməyə, maraqlı əsərlər yazmağa 
ruhlandırır. İnanıram ki, bu ruh gələcəkdə böyük təkana, gücə 
çevriləcək, hər şey yaxşılığa doğru dəyişəcək.

Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ müharibəsi möv-
zusunda reallığı əks etdirən, oxucuların zövqünü oxşayan, gənc-
lərə vətənpərvərlik duyğuları aşılayan, düşmənə qarşı nifrət his-
si oyadan yeni-yeni əsərlər yazılıb nəşr ediləcək. 

Nə qədər ki dünyada müharibələr baş verəcək, silahlardan 
atəş açılacaq, şəhərlər, kəndlər dağıdılacaq, insanlar qanlı dö-
yüşlərin qurbanına çevriləcək, bu mövzuda yeni bədii əsərlər 
də yazılacaq. Yaşadığımız indiki mürəkkəb, qarışıq dünyamızda 
müharibələr qaçılmazdır. Hər gün dünyanın harasındasa döyüş-
lər başlayır, silahlar dilə gəlir, yeni münaqişə ocaqları alovlanır. 
Müharibə mövzusunda nə qədər əsərlər yazılsa da, o əsərlərdə 
müharibənin dəhşətləri əks etdirilsə də, insanlar bundan ibrət 
dərsi götürmürlər. Çoxlu qazanc əldə edib varlanmaq həris-
liyi ilə yaşayanlar müasir silahlar icad edib yeni müharibələrə 
hazırlaşırlar. Yavaş-yavaş dünyanın ayrı-ayrı yerlərində axan 
dupduru suları qanla bulandırırlar. Tökülən qanların üstündən 
saymazyana keçib yeni ərazilər zəbt etmək, təbii sərvətləri ələ 
keçirib varlanmaq ehtirası ilə yaşayırlar.

“Müharibə silah gəzdirən adamların daima olaraq, ortalıqda 
olması nəticəsində baş verir. Böyük ordu saxlayan istənilən ölkə 
gec-tez savaşmağa başlayacaqdır”. Böyük həqiqəti əks etdirən 
bu sözlər dahi rus yazıçısı L.Tolstoya məxsusdur. Deməli, müha-
ribələr həmişə gözlənilən və qaçılmazdır. Sanki pusquda daya-
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nıb insanları öldürmək üçün məqam gözləyir. Barmaqlar tətik-
dədir, nə vaxt atəş açılar açılar.

Müharibənin yenidən alovlanmaq ehtimalı təkcə Qarabağda 
deyil, hər gün dünyamızın ayrı-ayrı yerlərindən də atəş səsləri 
eşidilir. Əfqanıstanda, İraqda, Suriyada, Liviyada, Türkiyədə və 
başqa Şərq ölkələrində hər gün silahların tətiyi çəkilir, atəş açı-
lır, insanlar həlak olur. Evlər dağıdılır, qan tökülür, ölüm harada 
olsa, tələm-tələsik gəlib özünü insanlara çatdırır. Bir günün, bir 
anın içində şəhərlər, kəndlər döyüş meydanına çevrilir. Adamlar 
doğma ocaqlarından didərgin düşür, gurlayan silahların və ölü-
mün əlindən dünyanın harasına gəldi qaçırlar. Təki sağ qalsınlar, 
təki yaşasınlar, təki ömürləri yarıda qırılmasın. Tanrının onlara 
bəxş etdiyi insanlıq missiyasını sonadək yerinə yetirsinlər.

Ədəbiyyat müharibənin doğurduğu dəhşətli faciələri tək-
rar-təkrar yazıb ürəyi daşdan olanlara göstərir, dönə-dönə ya-
dına salır. İstəyir ki, onlara insanlıq dərsi keçsin, qəddar qəlb-
lərə insaf və xeyirxahlıq toxumu səpsin. Müharibələr əleyhinə 
yazılmış bütün əsərlər yer üzünün insanlarını sülhə, barışığa, 
həmrəyliyə çağırır. Amma təəssüflər ki, nə qədər yazılsa da, da-
nışılsa da, ədəbiyyat müharibənin qarşısını almaqda çox aciz və 
gücsüz görsənir. Görünür, insanın nəfsi, tamahı ədəbiyyatdan 
da, müqəddəs amallardan da yüksəkdə dayanır. Yəqin ki, belələ-
ri heç bu mövzuda yazılmış ədəbiyyatı oxumaq da istəməz. 
Görkəmli filosof Meric bu sözlərini sanki həmin mənəviyyatsız, 
madiyyatı hər şeydən üstün tutanlara ünvanlayıb: “Mənfəət da-
nışmağa başlayanda vicdan susar”. Yazarların vəzifələrindən biri 
də, bəlkə də, elə ən başlıcası dəyərli əsərləri ilə susan və yatan 
vicdanları oyatmaq, dilə tutub danışdırmaq, insafa gətirmək, əl-
lərindən silahları alıb sülh tonqallarında yandırmaqdı. 

Görəsən, ədəbiyyatın bəşəriyyəti məhvə sürükləyən, insan-
ların qanını tökən müharibələri dayandırmağa, dünyanı xilas 
etməyə gücü çatacaqmı? Tanınmış yazıçılar, şairlər, rəssamlar 
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əsərlərinin gücü ilə bunu bacaracaqlarmı? İnsanları ölüm-itim-
dən, qan-qadadan xilas edə biləcəklərmi? Böyük fransız mütəfək-
kiri Jan Pol Sartr ədəbiyyatın tükənməyən gücünə, qüdrətinə 
inanaraq yazırdı: “Mən ədəbiyyata həmişə azadlığın hansısa bir 
forması kimi baxmışam. Mən ədəbiyyatın dünyanı xilas etmək 
gücünə hələ də inanıram”. Bəzi müəlliflər isə əsərlərində müha-
ribələrin insanların nadanlığından, qanmazlığından baş verdi-
yini etiraf edirlər. Amerika yazıçısı Teoder Drayzer isə fikir və 
düşüncələrini ələyib ələkdən keçirərək bəşəriyyətin nadanlığı-
nı şair və yazıçılarda görürdü. Yazıçı bu işdə yaxasını geri çək-
məyərək özünün də günahkar olduğunu deyirdi. Qısaca olaraq 
fikrini bu sözlərlə ifadə edirdi: “Bəşəriyyətin nadanlığı üçün mən 
özümü günahkar hesab edirəm”. Rus yazıçısı A.P.Çexovsa deyirdi 
ki, yazıçı cəmiyyətin həkimi yox, ağrısıdır. 

Fikrimcə, söz hər an insanların yanında olmalı, onların 
mənəviyyatına “atəş” açmalıdır. Yazıçı və şairlər gözəl, dəyərli 
əsərləri ilə qara fikirli, çirkin niyyətli insanları müharibədən çə-
kindirməli, onları sülhə dəvət etməlidi. Yazıçı, şair, rəssam mü-
haribənin arxasınca sürünməməli, yaratdığı mənalı və dəyərli 
əsərləri ilə onu qabaqlayıb qarşısını almalıdı. Nəyin bahasına 
olursa olsun, insanı, insanlığı, dünyanı qanlı-qadalı müharibələr-
dən xilas etməlidi. Çünki ərənlərimiz qələmin qılıncdan iti oldu-
ğunu dönə-dönə deyiblər. Gəlin biz yazarlar da Qarabağ mühari-
bəsindən yeni-yeni əsərlər yaza-yaza nəsrimizi, ədəbiyyatımızı 
daha da inkişaf etdirib zənginləşdirək. Xalqımızı döyüş ovqatın-
da, qələbə əzmində saxlayaq. Dəyərli əsərlərimizlə sevimli oxu-
cularımızın düşmənə olan nifrətini daha da artıraq. Yazıçı və şair 
kimi milləti qarşısındakı mənəvi borcumuzu heç vaxt unutma-
yaq!

2020-ci il avqust
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Cənnəti qazanmaq üçün...

Haradasa kitablarla insanlar arasında qəribə bir oxşarlıq, 
maraqlı bir bənzərlik görürəm. Sanki onlar da insanlar kimidi. 
Uzun ömür yaşayanı da var, qısa ömür sürəni də. Nəşr olunan 
dövrdə qəbul olunanı da var, olunmayanı da. Elə kitablar da var 
ki, yalnız və yalnız işıq üzü gördüyü illərdə, günlərdə nəfəs alır. 
Zamanında onların yeri həmişə yuxarı başda olur. Hamı onları 
oxumasa da, əldə etməyə, görüntü üçün otağındakı stolun üs-
tündə saxlamağa çalışır. Elə bir vaxt gəlir ki, dövran dəyişir. Bax 
onda həmin kitablar “hörmətdən” düşüb kimsəyə lazım olmur. 
Artıq onları yuxarı başdan götürüb aşağı tərəfə atırlar. Amma 
elə dəyərli, bəşəri kitablar da var ki, yazıldığı andan, nəşr olun-
duğu gündən bütün dövranları üstələyərək yuxarı başdakı yeri-
ni həmişə qoruyub saxlaya bilir. Dövranlara, zamanlara və da-
yanmadan ötüb keçən vaxta meydan oxuyur.

Hərdən düşüncələrin qapısını asta-asta döyüb özümdən so-
ruşuram ki, görəsən, ilk dəfə hansı kitabı, hansı bədii əsəri oxu-
muşam? Yaddaşıma güc verib, onun dərinliyinə baş vurub illərin 
arxasında qalmış həftələri, ayları vərəqləyirəm, olanları, yaşa-
nanları xatırlamağa çalışıram. Amma ha cəhd göstərib yaddaşı-
mı ələk-vələk eləsəm də, marağında olduğum suala cavab tapa 
bilmirəm. Düzdür, ilk dəfə oxuduğum kitabın məzmunu yadım-
dadır, amma nə edəsən ki, adını və müəllifini xatırlaya bilmirəm. 
Güclə yadıma gəlir ki, əl boyda, nazik üzlü kitab idi. Onun üz qa-
bığının hansı rəngdə olduğunu da xatırlamıram. Yalnız onu bi-
lirəm ki, o balaca kitab illər sonra məni böyük kitablara, univer-
sitet auditoriyasına, redaksiyalara, nəşriyyatlara aparıb çıxardı. 
Kiçik çaylar axıb dənizlərə, okeanlara qovuşduğu kimi, mən də 
arzularımın ardınca düşüb kiçik bir kitabdan başlayıb ali məktə-
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bə, qəzet və jurnalların redaksiyalarına qədər gedib çıxdım. 
Yadıma gəlir, bir vaxtlar uşaqlıq illərində bekar-behtin vaxt-

larımızda bir-birimizə tapmaca deyər, bir növ, biliyimizi sınağa 
çəkərdik, bildiklərimizi ortalığa qoyardıq. Yaxşı xatırlayıram, bir 
dəfə də cavabını tapıb, misraların ara-bərəsində gizlənən sirri 
açmaq üçün dostlarım mənə belə bir tapmaca demişdilər: 

  Ay gedir adamla,
  Bir xonça badamla. 
  Nə dili var, nə ağzı,
  Hey danışır adamla.

Cavabı “kitab” olan bu tapmacanın sirrini açmaq üçün o 
vaxtlar sual qarşısında xeyli düşünməli olmuşdum. Kitabın in-
sanla danışdığını da ilk dəfə elə onda eşidib öyrənmişdim. O çağ-
lar uşaq ağlı ilə fikirləşirdim ki, kitab adamla necə danışa bilər? 
Axı o, dilsiz-ağızsızdır, necə deyərlər, “lal”dır. Onu biz əlimizə 
götürüb vərəqləməsək, dindirməsək, heç vaxt səsini çıxarmaz. 
Məktəbə ilk qədəmlərimi atdığım günlərdən ta indiyə qədər ki-
tablarla başladığım ünsiyyətim, “danışığım” hələ də davam et-
məkdədir. İllərdir bilmədiklərimi öyrənə-öyrənə onlarla çox 
rahatca yol gedirəm, yol gəlirəm. Heç vaxt sözümüz tərs gəlmir.

Həyatımız boyu kitablar haqqında deyilənləri eşidə-eşidə, 
yazılanları oxuya-oxuya onlarla dostluq edib qismətimizə düş-
müş ömür payımızı yaşayırıq. Ömrümüz boyu bizə biliklər aşı-
layan kitablar haqqında təzə söz demək, yeni ideya axtarışına 
çıxmaq, köhnəlmək bilməyən fikirləri bir yerə toplayıb ən yax-
şısını seçməyə bənzəyir. Keçilmiş yolla gedə-gedə də sanki yol-
boyu yorulmaq bilmədən, səbirlə, təmkinlə atılıb qalmış qırıntı-
ları bir-bir ətəyinə yığırsan. Bacarıqlı birisi üçün bu qırıntıların, 
tör-töküntülərin altından da təzə-tər çiçəklər tapıb dərmək çətin 
deyil. Çünki mövzunun meydanı geniş olduğundan belə anlarda 
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qələm özünü çox sərbəst və güclü hiss edir. Yolu daha da həvəslə 
gedir. Həm də hər kəsin həyata və bizi əhatə edən yaşadığımız 
canlı aləmə, bütövlükdə dünyaya, bəşəriyyətə öz baxışı, öz du-
yum və deyim tərzi var... 

Kitab yorulmaq bilmədən onu sevib əzizləyən insanlarla 
əbədi olaraq yol yoldaşlığı edir. Bəzən həyatını yenidən qurmaq 
istəyən anlarda düşünüb-daşınmaqda onlara mənəvi yardımçı 
olur. 

Başqa mütaliə həvəskarları kimi mən də kitab oxumağa ki-
çik yaşlarımdan başlamışam. Bir vaxtlar sehrinə, ovsununa dü-
şüb oxuduğum kitabların cazibəsindən bu gün də çıxa bilmirəm. 
Bu gün onlar sanki həyatımın ayrılmaz və bölünməz bir hissə-
sinə çevrilib. Nağılları oxumaqla başlanan bu maraq, bu həvəs 
tez bir zamanda ürəyimdə əbədi məskən saldı. İndi həmin ma-
raq özünü burada çox rahat hiss edir. Oxuduğum əsərlər ahən-
rüba kimi məni özünə çəkməklə yanaşı, həm də yeni fikirlərin, 
düşüncələrin doğulub yaranmasına və yeni pöhrələrin əmələ 
gəlməsinə təkan verir.

Məktəb illərində dərsliklərlə bərabər bədii əsərlər də əlim-
dən düşməzdi. Kəndimizdəki çox da böyük olmayan kitabxana-
da işləyən Mənsurə xala həmişə bizi mehribancasına qarşılayar-
dı. Demək olar ki, kitabxanada oxumadığım kitab qalmamışdı. 
İntizarla təzələrinin gətiriləcəyini gözləyərdim. Dərsdən evə 
dönəndə yolüstü kitabxanaya baş çəkərək: “Mənsurə xala, təzə 
kitab gətiriblərmi?” – deyə soruşardım. Sualıma “bəli” cavabını 
alanda sevinər, yeni kitabları acgözlüklə alıb çantama yığardım.

İllər keçdikcə kitablara olan məhəbbətim də böyüyürdü. 
Şəhərə gələndən sonra özümü kiçik göldən çıxıb böyük bir də-
nizə qovuşmuş kimi hiss edirdim. Bu dəniz də tez bir zamanda 
qapılarını üzümə geniş açıb məni ağuşuna aldı. Burada özümü 
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çox rahat hiss edib xoş duyğular yaşaya-yaşaya kitab oxuyur-
dum. 

Yaşadığımız bu gözəl dünyaya baxışlarımızın formalaşma-
sında və yenilənməsində kitabların rolunun böyük olduğunu heç 
kim inkar edə bilməz. Həyatımızı kitablarsız təsəvvür etmək çox 
çətin və ağlasığmazdır. Düşüncələrimizin dərinliyinə baş vuran-
da görürük ki, Tanrı özü də bəndələri ilə zaman-zaman kitablar 
vasitəsilə danışıb. Oxumaq, içində yaşadığı dünyanı dərk etmək, 
onun sirlərinə vaqif olmaq, həm də özünü insanlara tanıtmaq 
üçün onlara səmavi kitabları “Tövrat”ı, “İncil”i, «Zənbur»u və 
“Qurani-Kərim”i göndərib. Deməli, kitab həm Tanrı ilə insan, 
həm də insanla insan arasında ünsiyyət və dostluq vasitəsidir. 
Yalnız və yalnız kitab belə gücə, belə qüdrətə malikdir. 

Serb yazıçısı Milorad Paviçdən soruşublar ki, “Allah har-
dadır?” “Allah kitabdır” – deyə o, cavab verib və sonra da əlavə 
edib: “Əsl kitab”.

Biliklərimizi artırmaq, mənəviyyatımızı daha da zənginləş-
dirmək üçün kitabları güzgü kimi üzümüzə tuturuq. Sanki özü-
müzü onun səhifələrində tapmaq istəyirik. Həmişə gərəyimiz 
olduğundan, əlimizdən tutduğundan kitablara yüksək dəyər 
verməyə çalışırıq. Həyat və yaradıcılığında əvəzsiz rolu oldu-
ğuna görə böyük rus yazıçısı Maksim Qorki haqlı olaraq onları 
“Mənim universitetlərim” adlandıraraq: “Bütün yaxşı cəhətlə-
rimə görə kitablara borcluyam”, – deyib. Kitab, bəlkə də, insan-
ların ən böyük, ən əhəmiyyətli kəşflərindən biri və birincisidir. 
Bəzən çətin anlarımızda, gərgin dəqiqələrimizdə bir vaxtlar oxu-
duğumuz, mütaliə etdiyimiz kitablar köməyimizə gəlir, sanki əli-
mizdən tutub bizə arxa durur. İşlərinin peşəkarı olan tanınmış 
psixoloqların gəldiyi qənaətə görə, mütaliə – insan mənəviyyatı-
nı zənginləşdirən, onu tərbiyə edən, əsəblərini sakitləşdirən ən 
zəruri vasitələrdən biridir. 
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Bütün düşüncələrimizi ələyib ələkdən keçirəndən sonra 
belə qənaətə gəlmək olar ki, kitab böyük hərəkətverici qüvvəyə 
və gücə malikdir. Min illərdir insanlarla yol yolaşlığı edən kitab-
ların tərbiyəvi rolu danılmazdır. Bu barədə xeyli danışıb çeşidli 
fikirlər və misallar gətirmək olar. Çox vaxt sevimli yazıçılarımı-
zın əsərlərini oxuduqca özümüzü buradakı müsbət obrazlarla 
müqayisə edir, onlardan nümunə götürməyə çalışır, həyatda o 
cür bəxtəvər olmaq, o cür xoş günlər yaşamaq istəyirik. Qəri-
bədir ki, nədənsə biz oxucular həmişə müsbət obrazlara maraq 
göstərir, mənfi personojlara isə münasibətimiz elə mənfi olaraq 
da qalır. Bütün bunları müşahidə etdikcə düşünürsən ki, deməli, 
insan əzəldən yalnız yaxşılığa, müsbət keyfiyyətlərə kodlaşdırı-
lıb. Burada pisliyə, qeyri-insaniliyə, qeyri-humanizmə yer yox-
dur. Hər şey bəşəri və insanidir. 

 Müasir dövrümüzdə kitabsız ev təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Ceferson evsiz kitablar haqqında: “Kitab olmayan ev ölü-
dür”, – deyib. Təbiidir ki, bu “ölü”nü diriltmək üçün zamanında 
vacib addımlar atılmalıdı. İlk olaraq çox geniş maarifləndirmə 
işləri aparılmalıdı. Kitablara sevgi artırılarsa, qaranlıqdan işığa 
doğru uzanan yollar aydınlığa bürünər. Oxucular bu yollarda 
çətinlik çəkmədən addımlayar və kitablar aləminin zənginliyinə 
qovuşarlar.

İndiki elmi-texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi bir vaxtda ki-
tabsevərlərin sayının azalacağını güman edənlər də var. Belələ-
ri, bəlkə də, hissə qapılıb tələm-tələsik bəyan etdilər ki, nə vaxt-
sa kitablar elektron vasitələrin qarşısından geri çəkilib məğlub 
duruma düşəcək. Bir tərəfə baxanda onları qınamalı da deyil. 
Çünki bu gün elmi-texniki tərəqqi o qədər inkişaf edib ki, istədi-
yin hər hansı bir bədii əsəri tapıb oxumaq üçün nə yollarda, nə 
də kitabxanalarda vaxt itirməyə ehtiyac yoxdu. İnternetə qoşulub 
kompüterin düymələrini basmaqla marağında olduğun kitabı tez 
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bir zamanda tapıb oxuya bilərsən. Bu məqamda öz təcrübəmdən 
çıxış edərək deyim ki, əsərləri kompüterin ekranından oxumaq 
oxucuya o qədər də zövq vermir, onu tez yorub həvəsdən salır. Nə 
gizlədim, mən də təzə-təzə həvəsə düşüb əsərləri internet va-
sitəsilə oxumağa maraq göstərdim. İlk günlər cəhdlərim müsbət 
nəticə versə də, bu cür oxumanın ömrü üç-dörd gün çəkdi. Ki-
tabları elekton variantda oxumaqdan yaman tez yoruldum. Gah 
əsər ekranda yaxşı görsənmədi, gah səhvən əlim hansısa düy-
məyə dəydiyindən silindi, gah şəbəkə tutmadı, gah ekran titrədi, 
gah da nə bilim nələr oldu. Bunlardan bezib kitabları elektron 
variantda oxumaq ideyasının daşını ataraq yenə də əvvəlki – də-
də-baba formasına üz tutmalı oldum. 

Mütaliənin insana mənəvi zövq verdiyi kimə məlum deyil 
ki?! Əsərlərini oxuduğum və yaradıcılığını həmişə yüksək dəyər 
verdiyim şair Vaqif Bəhmənlinin bu gözəl fikrini tez-tez təkrar-
layıram: “İstedad qıfıldırsa, mütaliə onun açarıdır”. Doğrudan da, 
mütaliə insanlara bir çox bağlı qıfılları açmaq üçün açar verir. 
Və bu gün də mütaliə öz missiyasını yüksək səviyyədə yerinə 
yetriməkdə davam edir. Böyük mütəfəkkir Zinkoln dünyanın, 
bəşəriyyətin və insanlığın tərəqqisini kitablarda görür və gör-
düklərini insanlara çatdırmağı da özünə borc bilərək bu sətirləri 
yazırdı: “Dünyanın inkişafı kitabdan, insanın kamilliyi isə müta-
liədən keçir”. Kitablar həmişə insanları düzgün istiqamətə yön-
ləndirir, onları çaşqınlıq bataqlığından dartıb çıxarır. Böyük şai-
rimiz Bəxtiyar Vahabzadə haqlı olaraq: “Yaxşı kitab ata kimi sənə 
yaxşı yol göstərər”, – demişdir. Təbiidir ki, kitabların göstərdiyi 
yol insanı yalnız uğura qovuşdurur. Həyat kitablar haqqında ya-
zılanları, deyilənləri çoxdan sübut edib.

Vaxt su kimi dayanmadan axıb gedir. Bir-birinə bənzəməyən 
günlər gözəl ömrümüzdən yeni-yeni yarpaqlar da götürüb 
nəzərə çarpmadan əlimizdən alıb uçurur. Aydan-aya, ildən-ilə, 
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gündən-günə həyatımızın mənzərəsi dəyişib yeniləşir. İnsan heç 
vaxt köhnəlikdə, keçmişdə batıb qalmır, daim yenilik havasına 
köklənməyə can atır. Zamanla ayaqlaşmaq istəyini özünə hə-
yat amalı seçərək keçmişinə hörmətlə yanaşa-yanaşa daim irəli 
baxır, sabahlara boylanır. 

Bəzən düşünürsən ki, görəsən, indiyə qəqər oxuduğumuz 
kitablar mənəviyyatımızı zənginləşdirməyə, bizi kamilləşdir-
məyə, saflaşdırmağa bəs edərmi? Yoxsa hələ mütaliəmizə da-
vam etməli, kitablarla dostluğumuza ara verməməliyik? Bu su-
ala tələm-tələsik “bəli” deməyə çətinlik çəkirsən. İnsanın qəlbi, 
mənəviyyatı səma kimi geniş və hüdudsuzdur, okeanlar kimi 
dərin və dibsizdir. Onu on beş-iyirmi kitabla doldurmaq müm-
kün deyil. Çünki insan kamilləşdikcə kamilləşir, zənginləşdik-
cə zənginləşir, müdrikləşdikcə müdrikləşir və zaman keçdikcə 
onun fikri, düşüncəsi bütün bunlara görə genişləndikcə geniş-
lənir. Deməli, kitablar bizim əzəli və əbədi yol yoldaşımızdır. 
Ona ömrümüzün sonuna kimi sadiq qalmalıyıq. Amma bəzən də 
deyirlər ki, insanın kamilləşməsi, paklaşması üçün beş kitab var 
ki, oxuması yetərlidir. Amma həmin gərəkli beş kitabı yüzlərlə, 
minlərlə kitabın arasından tapmalısan. Onu kimsə seçib bizim 
üçün hazır qoymayıb. Yüzlərlə kitab oxumalısan ki, deyilən hə-
min beş kitabı tapasan. Deməli, daim oxumalısan, mütaliəndən 
qalmamalısan. 

Mətbuat səhifələrində böyük ədibimiz Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin həyatının son dəqiqələrini əks etdirən bir foto-
suna rast gəldim. Yazıçının həyatının bir anını əbədi olaraq don-
duran bu foto kədərli olduğu qədər də təsirli idi. Əsərlərini sevə-
sevə oxuduğumuz Ə.Haqverdiyevin şəkli çarpayısında ölmüş 
vəziyyətdə çəkilmişdi. Fotoda diqqət çəkən bir məqam da onun 
yanındakı stulda açıq qalmış kitab idi. Görkəmli yazıçı həyatının 
son anında belə kitabdan ayrılmamış, ondan uzaq düşməmişdi. 
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Təəssüf ki, bu böyük insanın oxuduğu kitab da ömrü kimi yarım-
çıq qalmışdı. Deməli, insan həyatının son anlarına qədər kitaba 
olan sevgisinə sadiqdir, ondan heç vaxt uzaq dura bilmir. 

Kitablar da yollar kimidir, aşırımları, dolayları və döngələri 
var. Yollar da kitablar kimi sonsuzdur, bitib-tükənməzdir. Bulaq 
kimi qaynadıqca qaynayır, axdıqca durulur. Durulduqca “içmə-
li” olur. Oxumağa kitab seçmək üçün indi meydan çox genişdir. 
Həm elmi-texniki tərəqqinin, həm də yeni nəşrlər vastəsilə ma-
rağında olduğun yazıçının əsərlərini tapmaqda elə də çətinlik 
çəkmirsən. Bir qalır ki, oxumaq, mütaliə etmək həvəsindən düş-
məyəsən, kitabla ünsiyyətə köklənəsən. Oxuduqlarınla kifayət-
lənmək fikrini heç vaxt özünə yaxın buraxmayasan. Kitabların 
səhifələrindəki biliklər elə dünyanın özü qədər böyükdür. Bəzən 
zənn edirsən ki, artıq xeyli kitab oxumusan, savadın aşıb-daşır. 
Amma bu fikir qəlbimizə çox hakimlik edə bilmir. Çünki hansısa 
tanımadığın yeni bir müəllifin əsərlərini vərəqləyəndə görürsən 
ki, hələ oxumadığın kitablar, bilmədiyin mətləblər çox imiş. Bu 
yerdə filosof Sokratın məşhur olan bu sözləri yada düşür. O de-
yirdi ki, əgər oxumadıqlarımı ayağımın altına yığsaydılar, başım 
asimana dəyərdi. Göründüyü kimi, oxumadığımız kitablar oxu-
duqlarımızdan çoxdur. Deməli, illərcə əvvəl başladığımız mü-
taliə missiyamızı ömrümüzün sonunadək davam etdirməliyik. 
Mişel de Montemin də kitab haqqında Sokratın söylədiklərinə 
yaxın fikri var: “Az bildiyimizi başa düşmək üçün çoxlu oxumaq 
lazımdır. Yəqin ki, kitablarsız həyatımız darıxdırıcı və cansıxıcı 
olardı”. 

Bəzən xoşagəlməz hallarla da rastlaşırsan. Görürsən ki, ki-
tabsevər birisini həvəsdən salmaq üçün ətrafında dolanan na-
danın biri ona: “Nə görmüsən bu kitablarda, yapışıb onlardan 
qopmursan? Oxuyub-oxuyub axırda nə olacaqsan ki?” – deyə 
mənasız və məntiqsiz suallar da verirlər. Təbiidir ki, belə yersiz 
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sorğular oxucunu həvəsdən salmasa da, az-çox qanını qaraldır, 
ovqatını korlayır. Elələrinə sual vermək istəyirsən ki, oxuyanın 
axırı məlumdur, bəs ömrü boyu əlinə kitab almayanın sonu necə 
olacaq, nə ilə qutaracaq? Görünür, fransız yazıçılarından birinin 
“Kitablar azaldıqca axmaqlar çoxalır” deyimini tez-tez belələri-
nin yadına salmaq lazımdır. Bəlkə, ondan sonra nadanlar fikir-
lərini dəyişələr. Fikirdən söz düşmüşkən onu da deyim ki, Deni 
Didronun belə gözəl bir sözü var: “Adamlar mütaliədən əl çəkən-
də fikirləşməkdən də qalırlar”. Deməli, fikirləşməkdən qalmamaq 
üçün kitablardan uzaq düşməməliyik. 

“Kitablar zamanın dalğaları ilə səyahət edən və nəsildən-nəs-
lə öz qiymətli yükünü ehtiyatla aparan fikir gəmiləridir”. Bu söz-
lərin müəllifi böyük mütəfəkkir Frensis Bekandır. İnanıram ki, 
bütün kitab həvəskarlarının ürəyindən belə bir “fikir gəmisi”nin 
sərnişini olmaq keçir. Təkcə ürəyindən keçməklə də işi bitmiş 
hesab etmək olmur. Gərək biz özümüz də dayanmadan “fikir gə-
misi”nə tərəf üzək. Nə qədər çətinlik çəksək də, mütləq bu gəmi-
nin sərnişini olaq. 

Bəzən beynimizdə qurduğumuz xəyallarla bədii əsərlərdə 
də rastlaşırıq. Sanki axtardığımızı orada tapırıq. Kim bilir, bəlkə 
də, elə kitabı bizə sevdirən amillərdən biri də budur. Tanınmış 
yazıçı və mütəfəkkir Borxes cənnəti böyük bir kitabxana kimi 
təsəvvür etdiyini yazırdı. Deməli, həmişə arzuladığımız cənnət-
dən uzaq düşməmək, onu qazanmaq üçün kitablara daha yaxın 
olmalıyıq. Yəqin ki, onda qazanacağımız itirdiyimizdən çox ola-
caq. Ən azından, insanların daim həsrətində olub, can attıqları 
cənnəti qazanacağıq. Bunun üçünsə həmişə oxumalı, bir gün ol-
sun belə mütaliəmizdən qalmamalıyıq.

Dəyərli kitablar həmişə əl-əl, el-el, ev-ev gəzir, nəsildən-nəs-
lə ötürülür. İnsanlara mənəvi zövq verə-verə ömür yoluna da-
vam edir. Kitabları oxuduqca zaman-zaman onun səhifələrində 
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bizi narahat edən, maraqlandıran bir çox suallara cavab tapırıq. 
Onda narahat qəlbimizə rahatlıq çökür, ruhumuz sakitləşir. Ki-
tabları elmə, biliyə açılan qapıya da bənzətmək olar. Bu qapı heç 
vaxt oxucunun üzünə bağlanmır, qıfıllanmır. 

Mütaliədən zövq aldıqca yazdıqları dəyərli əsərlərə, ma-
raqlı kitablara görə onların müəlliflərinə minnətdar olmağı da 
unutmamalıyıq. Çünki yazarlar zəhmətə qatlaşaraq bəşəri və 
xeyirxah bir iş görürlər. Maarifçilik işlərinə təkan verərək mil-
yonların ürəyinə işiq və nur çiləyirlər. Ən başlıcası isə, insanlara 
və insanlığa xidmət edirlər. Belə yaradıcı adamlar da elə dəyərli 
kitablar kimi heç vaxt unudulmur, həmişə xatırlanır və sevilirlər. 
Onlar bu sevgini və məhəbbəti dahiyanə yazılmış ölməz əsərləri 
ilə qazanırlar. Povest və romanlarını böyük sevgi ilə oxuduğu-
muz qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov: “Yaxşı kitab müəllifin bəşər 
nəslinə hədiyyəsidir”, – demişdir. 

Mütaliə təcrübəmə əsaslanıb deyə bilərəm ki, kitablar həc-
minə görə yox, mövzusuna, təhkiyəsinə, dilinə və başqa amillə-
rinə görə sevilir. Elə yazıçı və şairlər var ki, nədənsə kitablarının 
qalın olmasına çalışırlar. Ağıllarına və ağızlarına gələnləri yazıb  
vərəqləri ağız-vağız doldururlar. Belələri unudurlar ki, qalın ki-
tab yox, qalan kitablar daha çox oxunur, daha çox sevilir. Onu da 
yaddan çıxarmayaq ki, oxucuya zövq verən qalın kitablar deyil, 
bütün zamanlara meydan oxuyan qalan kitablardır. Belə kitab-
lar da ölümsüz olurlar, oxucu qəlbində əbədi yaşayırlar. 

Rəvayətə görə, dünyanın böyük sərkərdələrindən biri ol-
muş Makedoniyalı İsgəndər döyüşçülərinə özləri ilə silah-sur-
satla, ərzaqla yanaşı, oxumağa kitab da götürməyi əmr edərmiş. 
Sərkərdə yürüşdə də, döyüşdə də əsgərlərinin mənəvi dünyası-
nı düşünərmiş. Kim bilir, bəlkə də, kitablarda döyüşçünü uğura, 
qələbəyə səsləyən böyük bir qüvvə var. Məhz elə buna görə də 
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Makedoniyalı İsgəndər – bu böyük sərkərdə əsgərlərinə özləri 
ilə oxumağa kitab da götürməyi əmr edirmiş.

Kitablar özləri canlı olmasa da, bəzən insanların fikirləri-
ni də, həyatlarını da, mənəviyyatını da dəyişmək gücündə olur. 
Zaman-zaman hər şey belə olmuşdur, günümüzə bu axarla axıb 
gəlmişdir. İnsanlığa, bəşəriliyə gedən yollar kitablardan keçir. 
Kitab oxuyan insan gündən-günə dəyişilərək kamilləşir. Əbəs 
yerə deyildir ki, Nobel mükafatçısı Orxan Pamuk kitablardan 
bəhs edərək yazırdı: “Bir gün bir kitab oxudum və bütün həya-
tım dəyişdi”. Ən sevindiricisi isə odur ki, kitablar insanların hə-
yatını yalnız və yalnız yaxşılığa, müasirliyə və xeyirxahlığa doğ-
ru dəyişir. Kitablar təkcə insanlara deyil, dünyanın özünə təsir 
edir. Təbiidir ki, söhbət bəşəri və ilahi kitablardan gedir. 

Qoy kitablarla başlanan yoldaşlığımızın, dostluğumuzun 
ömrü uzun olsun, bizi onunla birləşdirən tellər heç vaxt qırılma-
sın, bağlar düyün düşməsin, yollar kəsilməsin. Çünki bu tellər, 
bu bağlar, bu yollar sonda bizi kamillik dünyasına qovuşdurub 
cənnəti qazandıracaq. Deməli, cənnəti qazanmaq öz əlimizdədir. 
Sadəcə olaraq, kitablara olan sevgimizi daim artırmalıyıq. Unut-
mayaq ki, kitablara olan sevgi özümüzə, keçmişimizə və gələcə-
yimizə olan sevgimizdir. Bu, adi sevgi deyil, sevgilərin sevgisi-
dir...

2017
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 Lahıc – zamanları  qovuşduran məkan

Lahıcın gözəlliyi və qədimliyi haqqında eşitdiyim ilk vaxt-
lardan o yerləri gəzib görmək arzusu ürəyimin dərinliyində kök 
atmışdı. Təəssüf ki, vaxt qıtlığı ucbatından istəyimi yerinə yetirə 
bilmirdim. Elə bil vaxt zamanın dəyirmanında ovularaq sovru-
lub mənim üçün qəhətə çıxmış, xırdalanıb heçliyin ucsuz-bucaq-
sız zibilxanasına yuvarlanmışdı. 

Nə yaxşı ki, günlərin birində Lahıca getmək üçün şərait ya-
randı, qəhətə çıxmış vaxtı tapa bildim. Əlimizə düşmüş zamanı 
boşuna itirməyərək yaxınlarımla birlikdə yola çıxdıq. Həmişə bu 
yaşayış məntəqəsinin yerləşdiyi istiqaməti göstərən kiçik löv-
hənin yanından başı göylərə söykənən dağlara həsədlə baxır, 
köks ötürə-ötürə keçib gedərdik. Bu səfərimizdə isə o cür ol-
madı. Lahıcın adı yazılan lövhəyə yaxınlaşanda maşının sürəti-
ni azaldıb göstərilən istiqamətə döndük. Bir az gedəndən sonra 
pəncərədən üzümüzə meşələrin, çöllərin sərin və təmiz havası 
vurdu. Asfalt döşənmiş rahat yollar üzü dağlara tərəf uzanıb 
gedirdi. Meşələrlə əhatə olunmuş yerlərin bənzərsizliyinə bax-
dıqca baxırdıq. Elə bil anamız təbiət ağaclardan dağların boyuna 
yaşıl paltar biçmişdi. Gözəlliyə bürünmüş yerlər sanki yoldan 
keçənlərə əl edib səslənərək: “Dön bir mənə bax”, – deyirdi. Əy-
ninə biçilmiş yaşıl geyim dağları çox yaraşıqlı, boylu-buxunlu və 
məğlubedilməz göstərirdi. Doymaq bilmədən seyr etdiyimiz bu 
gözəl mənzərərlər bizə zövq verib ilhamımızı coşdurur, yaşa-
maq həvəsimizi artırırdı. Belə təkrarsız və bənzərsiz gözəlliyə 
heyran qalmamaq mümkün deyildi.

Üzü dağlara tərəf uzanan yollarda maşınlar gözə çox dəyirdi. 
Son günlər havalar isti keçdiyindən gediş-gəlişdə canlanma hiss 
olunudu. Hamı gözəlliyi dillər əzbəri olan bu qədim məkana tez 
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çatmağa tələsirdi. Bizi çiyinlərində Lahıca aparıb qovuşduracaq 
yolların gözəlliyi isə ayrı bir aləm idi. Bu gözəllik hər addımda 
diqqətimizi özünə çəkirdi. Sağa-sola burulan yollar qıvrılıb dağ-
ların qoynunda arın-arxayın yatmış əjdahaya bənzəyirdi. Sərt 
döngələr, dik yoxuşlar, qəfil enişlər ola biləcək təhlükələrdən 
xəbər verirdi. Deməli, hər addımda ehtiyatlı olmalı, avtomobili 
aşağı sürətlə sürməliydik. Hündür ağaclar sanki yola qalın kölgə 
salmaq üçün bir-biri ilə qucaqlaşıb əl-ələ tutuşmuşdular. Ağac-
ların yarpaqları asta-asta tərpəndikcə kölgələr asfaltın üstündə 
rəngbərəng kəpənəklər kimi ora-bura qaçırdı. Beləcə, bizi əhatə 
edən gözəl mənzərələri seyr edə-edə yolumuzdan qalmır, mən-
zil başına tez çatmaq üçün dayanmadan irəli gedirdik. 

Zərnava kəndindəki sərt döngələrin birində maşınların yo-
lun sağ tərəfində bir xətt boyunca ard-arda düzüldüyünü görüb 
dayanmalı olduq. Ağlıma gələn ilk fikir bu oldu ki, yəqin, Allah 
eləməmiş kimi qəza-filan baş verib, yoxsa bu qədər avtomobil 
yolun kənarında boy-boya sıralanıb dayanmazdı. İçimdə həyə-
can yükü, beynimdə narahatlığa köklənmiş duyğu və düşüncələr 
maşınların arasından keçib irəli getdim. Qəflətən qarşımda bu 
yerlərin gözəlliyinin daha bir möhtəşəm və bənzərsiz səhifəsi 
açıldı. Yanaşı dayanmış uca dağların arasından şırıltı qopararaq 
heç yerə tələsməyən çay axıb keçirdi. Sahil boyunca islanmış 
irili-xırdalı daşlar par-par parıldayaraq, bərq vurub gözlərimizi 
qamaşdırırdı. Səmaya əl uzadan bir-birinə bənzəməyən iki da-
ğın arasından çox da böyük olmayan asma körpü asılmışdı. Lahı-
ca gedən həm turustlərin, həm də ölkə vətəndaşlarının diqqətini 
də elə bu körpü cəlb etmişdi. Bu gözəlliyə, bu yaraşığa tamaşa 
etmək üçün hamı bir anlıq da olsa ayaq saxlamışdı. Uşaqlar kör-
püylə çıxıb hərəkət etməyə, o tərəf-bu tərəfə adlamağa böyük 
həvəs göstərirdilər. Asma körpü ilə üzbəüzdəki iri və sərt qa-
yalar ilk baxışda adama vahiməli görsənirdi. Amma sonra ya-
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vaş-yavaş sanki dostlaşıb doğmalaşırdı. Qayaların üstündə heç 
torpağın, suyun belə əli çatmadığı yerlərdə güllər bitmiş, çiçək-
lər açmışdı. Bu da təbiətin bir möcüzəsiydi. Çiçəklərin üstündə 
dəstə-dəstə arılar vızıldaşır, kəpənəklər uçuşurdu. İri qayaların 
ortasından bulaq qaynayırdı. Bizə həmişə sakit və fağır görünən 
su qayanı için-için oyub bir neçə yerə parçalamışdı. Ürəyimizin 
odunu, atəşini söndürmək üçün parçalanmış qayaların arasın-
dan süzülüb gələn bu sərin və göz yaşı kimi dupduru sudan bir 
neçə ovuc içəndən sonra yolumuza davam etdik. 

Lahıca yaxınlaşdıqca bəzi yerlərdə yolların keçilməz dolay-
ları adamı vahimələndiridi. Nə vaxtsa buralarda təbiətə güc gəl-
mək istəyən insanlar, onun nizamını pozmuş, dağları partladıb, 
qayaları parçalayıb, torpağın bağrını yarıb yol çəkmişdilər. Bəzi 
dimdik hündürlüklərə baxanda hərdən qorxurduq ki, elə indicə 
hər şey yerindən qopacaq. Uzaqdan baxanda dağların yanağın-
da xal kimi görünən iri qayalar nərilti-gurultu salaraq üzüaşağı 
– üstümüzə dığırlanacaq. Ürəyimizdə, az da olsa, həyəcan yükü 
asta-asta yolumuza davam edirdik. Amma nə dağlar yerindən 
qopur, nə də qayalar üstümüzə aşırdı. Dağlar da, qayalar da neçə 
illər, əsrlərdir olduğu kimi donub yerindəcə qalmışdı. Üstündə 
məskən saldıqları ana torpaqdan möhkəm yapışaraq dayanmış-
dı. Gördüklərimiz, seyr etdiklərimiz ruhumuzu sakitləşdirirdi. 
Bizi əhatə edən nə dağlar bir-birinə oxşayırdı, nə ağaclar, nə də 
qayalar. Hamısı fərqli biçimdə, bənzərsiz görkəmdə idi. İlk dəfə 
bu yerlərə ayaq qoyduğumdan ətrafdakı gözəlliyə baxmaqdan 
gözlərim dörd olmuşdu. Bilmirdim ki, hara, hansı tərəfə daha 
çox baxım? Bir anlıq ayaq saxlayıb dərindən köks ötürüb fikirlə-
şirdim ki, Tanrı buralara bənzərsiz rənglərlə qələm çəkib, gözəl-
likdə tayı-bərabəri olmayan bir aləm yaradıb. Bu yerlərin təbiə-
tinə bütün rəngləri xəsislik etmədən bol-bol vurub. Ona görə də 
ətraf rəngagəngdir, bənzərsiz və təkrarolunmazdır.
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Bir az qorxulu, bir az da təhlükəli olan yollardan keçib mən-
zil başına yetişdik. Lahıcı daha da yaxından görüb, yaddaşıma 
köçürmək üçün ətrafıma elə baxırdım ki, sanki bu yerlərin şək-
lini gözlərimlə çəkəcəyəm. Lahıc başını hündür dağların ətəyinə 
söykəyərək əzəmətlə dayanmışdı. Əsrlərdir, bu dağlar Lahıcı 
ovucunun içində saxlayıb yerdən, göydən gələn təhlükələrdən 
qoruyur. Bu anlarda başımı qaldırıb səmanın sonsuz, ümmansız 
ənginliyinə baxıram. Günəş bəxtəvər-bəxtəvər, göylərin dərinli-
yindən üzümüzə gülümsəyir. Deyəsən, o da bizim kimi sevincək-
dir, sanki Lahıcı ilk dəfədir görür.

Lahıcın küçələri, döngələri, yolları bir anlıq mənə qədimdən 
qədim olan İçəri Şəhərimizi xatırladır. Bu anlarda məni qəribə 
hisslər çulğayır. Fikrim, düşüncəm bir anlıq zamanın ara-bərə-
sindən sıyrılaraq keçmişə qayıdır. Qulaqlarıma at kişnərtisi, qı-
lınc cingiltisi, ox vıyıltısı, insanların bir-birinə qaynayıb-qarışan 
səs-küyü, qışqırığı gəlir. Keçib getdiyimiz küçələrə, məhəllələrə 
yastı daşlar döşənib. Bu iri daşların üstü ilə addımladıqca san-
ki hiss edirik ki, burada yer kürəsi ayağımızın altında daha da 
möhkəm dayanıb. Ətrafda gördüyümüz hər şey ötüb keçən il-
lərə boyun əyməyərək qədimliyini qoruyub saxlayır. Məhəllələr 
boyu bir-birindən fərqli biçimdə, müxtəlif çeşiddə irili-xırdalı 
mağazalar düzülüb. Burada nələr satılmır? Ürəyindən keçən hər 
şeyi mağazalarda tapa bilərsən. Dağ çiçəyindən tutmuş manqala, 
pal-paltara qədər hər şey var. Ən çox da satışa miskərlik sənə-
tinin nümunələri çıxarılıb. Emalatxanaların qarşısına vurulmuş 
tanıtım lövhələrindən məlum olur ki, onların bəziləri on doqqu-
zuncu əsirdən qalıb. Lahıcda oğullar atalarının, babalarının 
sənətinin böyük həvəslə, sevə-sevə davam etdirib yaşadırlar. Bu 
gözəl el sənətini çiyinlərində bu gündən sabahlara, sabahlardan 
da gələcəyə daşıyıb aparırlar, yorulmadan, rahat-rahat onu nəsil-
dən-nəslə ötürürlər. Ətrafda turistlər daha çox gözə dəyir. Mağa-



h 3 6 7 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

zaların sırası ilə irəli addımladıqca sanki üzü keçmişə gedirsən. 
Elə bil burada zaman donub, bu günlə dünən, keçmişlə gələcək 
bir-biri ilə möhkəmcə əl-ələ tutub səninlə bərabər addımlayır. 
Amma nə qədər fikirləşsən də, ətrafda gördüklərini götür-qoy 
etsən də, keçmişlə gələcəyin qarşısında bərabərlik işarəsi qoy-
maq olmur. Çünki zaman məsafəsinə görə onlar bir-birindən çox 
uzaq və əlçatmazdır. Bir-birinə uzaqdan-uzağa, əsrlərin o tayın-
dan bu tayına, bu tayından o tayına boylanırlar. 

Lahıca gələn turistlər satışa çıxarılmış qədim əşyalara bö-
yük maraqla baxır, ustalarla şirin-şirin söhbət edirlər. Onları 
düşündürən, narahat edən, intizarda saxlayan suallara cavab 
tapmağa çalışırlar. Sonra həm ustalarla, həm də onların min 
əziyyətlə düzəldib araya-ərsəyə gətirdiyi əşyalarla bir yerdə xa-
tirə şəkilləri çəkdirirlər. Bu günlərdən, bu illərdən, bu yerlərdən 
gələcək zamanlara yadigar saxlamaq üçün nəsə bir hədiyyə alır-
lar. Hiss olunur ki, milli geyimlərimiz turistlərin diqqətini özünə 
daha çox cəlb edir.

 Daş döşənmiş küçələrlə irəli getdikcə sanki ötən illərlə üz-
üzə qalırsan. Ətrafda gördüklərimiz bir anlıq bizi qoynuna alıb 
sehrləyir. Sehrlədikcə sanki sirlərlə dolu olan nağıllar aləminə 
düşürük. Elə gözəl aləmdən bu günə, bu zamana dönmək istəmi-
rik. Amma istəyimizdən asılı olmayaraq, zamanın tələbinə bo-
yun əyirik.

Darısqal küçələrdə tez-tez bulaqlarla da rastlaşırıq. Buz 
kimi soyuq sudan içdikcə dağların havasını, gül-çiçəklərin ətrini 
hiss edirik. Bulaqların bir-birinə bənzəməyən adları var idi. Məni 
ən çox cəlb edən “Qoşa bulaq” adı oldu. Uca dağlardan iki dəmir 
boru ilə süzülüb gələn su kiçik bir nohurda birləşərək qıjha-qıjla 
axıb gedirdi. Bir anlıq düşünürdüm ki, bəlkə də, bu borulardan 
birinin suyu keçmişdən, birininki isə gələcəkdən süzülüb gəlir. 
Sanki bu kiçik, darısqal nohurun içində zamanlar birləşmişdi. 
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Bulaqların ikisinin də sərin suyundan doyunca içdim. Hiss etdim 
ki, dadı-tamı eyni deyil, bir-birindən fərqlənir. Deməli, zamanla-
rın özləri müxtəlif olduğuna görə sularının da dadı-tamı fərqli və 
bənzərsiz idi. Bəlkə də, elə buna görə Lahıc yaddaşımda zaman-
ları qovuşduran bir məkan kimi qaldı.

Bir saata qədər darısqal küçələri gəzib dolaşdıq, bizi qoy-
nuna alıb sehrinə salmış gözəllikləri göz dolusu seyr etdik. Ət-
rafda gördüyümüz hər şey bizi özünə bağladı. Hər əşyada, hər 
paltarda, hər daşda, hər qayada bir gözəllik, bir qədimlik, bir 
rəngarənglik və bənzərsizlik var idi. Gördüklərimiz ruhumu-
zu, qəlbimizi oxşadı, könlümüzə sığal-tumar çəkdi. Sanki uçan 
xalçanın qanadlarında nağıllardakı gözəlliklər məkanına düş-
müşdük. Xeyli gəzib dolaşdıqdan sonra üzü yuxarı – bir-birinə 
söykənən dağlara tərəf getdik. Lahıcın zirvəsi göylərə söykənən 
dağları küçələrinin, məhəllələrinin gözəlliyinə müxtəlif rənglər 
qatıb tamamlayırdı. Burada hər şey bənzərsiz və doyumsuz idi. 
Bu anlarda başımı qaldırıb sonsuz səmanın ənginliklərinə bax-
dım. Səma bu yerlərin suları kimi gömgöy, apaydın, dumduru idi. 
Lahıcın gözəlliyinə, qədimliyinə tamaşa etməyə başı qarışan Ay 
da ləngiyib hələ batmamışdı. Sanki gözlərini bu yerlərin gözəl-
liyindən çəkmək istəmirdi. Amma dayanmaq bilməyən zaman 
hey onu irəli tələsdirirdi.

Addım-addım qabağa getdikcə qulaqlarıma insana rahatlıq 
və həzinlik gətirən suyun şırıltısı gəldi. İki əzəmətli dağın ara-
sından çay axırdı. İlan kimi dağların arasından keçən çay sanki 
şırıltısı ilə göz işlədikcə uzanıb gedən bu gözəlliyə, zamanları 
özündə qovuşdurub yaşadan Lahıca əbədi laylay çalırdı. Həzin, 
şirin və doyumsuz bir laylay...

2017
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Musiqi – mənəvi dünyamızın əvəzsiz sərvəti

Ürəyinə yatan musiqini dinləmək həmişə adama könül xoş-
luğu gətirir. Həzin və məlahətli musiqiləri dinlədikcə duyğula-
rımız yeni-yeni fikirlərə, ideyalara sarılır. Belə gözəl anlarda 
bir-birinin ardınca düzülən şən və oynaq musiqi nömrələri as-
ta-asta düşüncələrimizin qapılarını döyərək göz qırpımındaca 
içimizə boylanır, bizi qanadlarına alıb xəyallar aləminə aparır. 
Ürəyimizcə olduğuna, qəlbimizə yatdığına görə biz də könül 
dünyamızın qapılarını xəyalların üzünə geniş açaraq bağrımıza 
basır, onunla tez bir zamanda qol-boyun olub doğmalaşır, meh-
ribanlaşırıq. 

Bizi sehrində, cazibəsində saxlayıb, əhatə dairəsindən uza-
ğa buraxmayan, sözün həqiqi mənasında, öz əsirinə çevirən 
belə xoş və coşqulu anlarda fikirləşirsən ki, görəsən, musiqisiz 
ömür sürmək cansıxıcı, darıxdırıcı olmazdımı? Həyat şirinliyini, 
mənasını itirməzdimi? Yəqin ki, hamı bu suallara cavab olaraq: 
“Bəli, itirərdi”, – deyərdi. Mənəvi qidamız olan musiqi bizə şah 
damarımızdan da yaxındır. Musiqi könül dünyamızın bər-bəzə-
yi, həyatı dərk etməyin fəlsəfəsidir. Bu yol uluların, müdriklərin 
və ariflərin yoludur. Bir-birindən gözəl musiqiləri dinlədikcə xə-
yallar bizi həyat dənizinin əlçatmaz, ünyetməz, dərindən dərin 
ümmanlarına, ünvanlarına aparıb çıxarır. Bu dəniz sahilsizdir, 
bitib-tükənməyəcək qədər ucsuz-bucaqsız və sonsuzdur. Mu-
siqi haqqında düşündüyümüz bütün bu gözəl fikirləri zamanın 
əsib kəsməyən küləklərində ələyib sovuraraq qəlbimizin həmişə 
təmiz olan süzgəcindən keçirdiyimiz anlarda sabahlara doğru 
qanad çalan ümidlərimiz yüz yerdən tumurcuqlayır, çiçək açır, 
gələcəyə inam qığılcımları bir az da gur alovlanır.

 Musiqi həyatımızı rövnəqləndirib təravətləndirməsəydi, 
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günlərimizi bizə zövq verən mahnılar, nəğmələr bəzəməsəydi, 
onu nə əvəz edərdi? Hər addımda hiss edirsən ki, musiqi bizə 
hava və su kimi lazımdır. Musiqi zərrə-zərrə ruhumuza sığal 
çəkdikcə duyğularımız hiss olunmadan coşur, idrakımız təla-
tümə gəlir. Qəlbimizdə bir-birinin ardınca gözəl-gözəl fikirlər 
sıralanır; musiqi bizim üçün əvəzolunmaz mənəvi sərvətdir. 
Dinlədikcə duyursan ki, musiqinin qayəsində məğlubedilməzlik 
gücü, qəhrəmanlığa çağırış, mübarizlik ruhu aşılayan tükənməz 
qüvvə var. Şövqlə dinlədiyimiz musiqi həzinliyi və gözəl ritmləri 
ilə qəlbimizi titrədir, bizə mənəvi zövq verərək ovqatımıza yeni 
çalarlar qatır. Musiqi bu axarla, bu gedişlə bizi möhkəm tellərlə 
özünə bağlayır. Bu bağ heç vaxt qırılmır, nazilib üzülmür. Möh-
kəmlənir, sanki zamanla yarışır, vaxtla ayaqlaşır.

   
   Qəlbimizin ən saf incisi

Musiqinin aşıladığı mənəvi zövq hiss olunmadan duyğu-
larımıza, deməli, varlığımıza çökür, daha da gözəlləşir. Musiqi 
həm də təbiətdən zövq almağa səsləyir bizi. Musiqidən aldığımız 
zövqdən ömür ağacımızın budaqlarında təzə qönçələr yaranır, 
gözəl-gözəl çiçəklər açır. 

Hərdən düşünürsən: görəsən, musiqinin qüdrəti nədədir 
ki, qəlbimizi, ürəyimizi bu qədər titrədib ehtizaza gətirir? Ounu 
heyranedici məftunluğu nədədir? Həzinliyindəmi? Ritmindəmi? 
İfa tərzindərmi? Səslənişindəmi? Avazındamı? Bəlkə, heyranı 
olduğumuz musiqinin gücü titrəyişindədir, bəlkə, ah-naləsin-
di, bəlkə, pıçıltısında, bəlkə, hıçqırtısında, bəlkə çırpıntısında?.. 
Bəlkə...?

Musiqi sirli-sehrli, möcüzəli bir dünyadır, əsrarəngiz, do-
yumsuz, sonsuz bir aləmdir. Musiqi hisslərimizin coşğusu, ürə-
yimizin ritmidir, könlümüzün titrəyişi və döyüntüsüdür. Musiqi 
bizi yaşadır, biz də musiqini. O bizə qol-qanad verir, biz də ona. 
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Bu doğmalıq, yaxınlıq həyatın pozulmayan, dəyişməyən fəlsəfə-
sidir.

Görəsən, musiqi bizi həyatımızın hansı çağlarında, han-
sı dönəmlərində ovsunlayıb ağuşuna alır? İlkinliyi xatırlayıb 
diqqət yetirəndə görürük ki, insan bu dünyaya göz açanda, anla-
şıqsız, ətraf aləmi dərk etmək iqtidarında olmur. Onun dünya ilə 
ilk ünsiyyəti səsdir, musiqidir. Yenicə doğulan körpənin ağlama-
sı, çığırtısı, həyata səslənişi, gələcəkdə yaşayacağı, ömür sürə-
cəyi dünyayla ünsiyyət qurmağa, əlaqə yaratmağa can atmağı-
dırmı? “Eheyy, mən gəlmişəm”, – deyir, bəlkə. Mütəfəkkirlərdən 
biri: «Uşaq qığıltısı dünyanın ən böyük simfoniyasıdır», – deyib.

Hələ ilk çağlarından musiqi körpənin qəlbinə hamımızın 
ilkin uvertüramız olan ana laylası ilə dolur. Laylalar qanımıza 
təkcə ana səsi ilə deyil, həm də onun pak və təmiz südü ilə bəra-
bər hopur. Ana südü, ana laylaları qəlbimizi musiqiyə sevgiylə, 
məhəbbətlə doldurur. Böyüyüb yaşa dolduqca musiqiyə sevgi-
mizin coğrafiyası daha da genişlənir. Ana laylalarından başlanan 
yol bizi böyük musiqi dünyasına qovuşdurur. Sanki bulaqlar 
süzülə-süzülə çaya qovuşur, çaylar axıb dənizə, okeana tökülür. 
Ünvanına çatdıqdan sonra sakitləşir, rahatlanır. Ana laylaları 
həyatımızın uvertürası, ömrümüzün himni, ilk səsi və ilk bəstə-
sidir...

 
 Musiqi ürəyimizin ritmi, duyğularımızın titrəyişidir

Dinləyə-dinləyə sevdiyimiz, sevə-sevə dinlədiyimiz mu-
siqi həyatımızın ayrılmaz və bölünməz hissəsidir. Musiqi canlı 
aləmi duyğulandıran, həyata sevgimizi coşduran, ömrümüzün 
müxtəlif anlarında yaşadığımız acılara şirinlik qatan sirli-sehrli 
doyumsuz bir dünyadır. Musiqi ürəyimizin qanı, qəlbimizin odu, 
gözümüzün nuru, həyat yollarımızın işığıdır. Höte deyirdi: “İfa-
dənin etibarlı olması natiqin düşüncəsinə necə qanad taxırsa, mu-
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siqi də duyğulara elə qanad taxır”. Bu dəyərli fikrə qüvvət kimi 
deyə bilərik ki, musiqi ruhun dili, onun tərcümanıdır, qəlbimizin 
həyəcandan yoğrulmuş çırpıntısıdır. 

Yeni mahnıları, təzə bəstələri, retro musiqiləri dinlədikcə 
xoş ovqata köklənirik, ilhama gəlirik. Bütün bunlar həyatımıza 
şirinlik qatır, yaşamaq həvəsimizi artırır. Günlər dünənə dön-
dükcə xəyal dünyamızın sərvət yükü çoxalır, ərazisi genişlənir, 
zənginləşir, bizi qüvvətləndirir, gücləndirir. 

Musiqini dinlədikcə, onun sehrinə daldıqca yenə də özümüz 
özümüzə suallar ünvanlayırıq. Və bu suallara cavab tapmağa 
çalışırıq. Düşünürük: görəsən, dünyanı dərk etdiyimiz günlər-
dən bizi sehrləyən musiqini ilk dəfə kim və nə vaxt kəşf edib? 
Musiqi səsi ilk dəfə dünyanın hansı qitəsində, hansı ölkəsində, 
hansı bölgəsində səslənib? Möcüzələr barədə çox eşitmiş, çox 
görmüş və çox oxumuşuq. Görəsən, dağınıq, səpələnmiş adi və 
qeyri-adi səsləri musiqiyə çevirmək, bir axara salıb, eyni ahəng-
lə nizamlamaq möcüzə deyilmi? Onun dərin və pozulmaz izlə-
ri hansı mədəniyyət abidələrində, hansı rəsmlərdə, hansı tarixi 
sənədlərdə, hansı bədii əsərlərdə qalıb? Qobustan qayalarında 
müxtəlif ayinləri yerinə yetirə-yetirə, rəqs edən insanların təsvir 
olunmuş cizgiləri musiqinin tarixini gör hansı dövrlərə aparıb 
çıxarır?! Bu cümlələri yazdıqca Qobustandakı qaval daşının rit-
mik səsini də eşidirəm. Mənə elə gəlir ki, musiqi dünyaya insan-
larla bərabər doğulub, elə insanlarla da bərabər yaşayır. 

 
Vəhdətdən, harmoniyadan doğulan musiqi

 Musiqinin yaranmasında səs, söz, çalğı alətləri və ifaçı işti-
rak edir. Bizi sehrləyən musiqi bunların vəhdətindən yaranaraq 
zərrə-zərrə milyonların qəlbinə köçür, insanlara zövq verərək 
könülləri oxşayır. Bunlar bir-birini tamamlayanda musiqi daha 
güclü, daha təsirli və ecazkar olur. Sözlər mənalı seçilərsə, mah-
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nı gözəl bəstələnərsə, çalğıçılar bacarıqla ifa edərlərsə, müğənni 
məharətlə ifa etməzsə, harmoniya pozulacaq, musiqi gözlənilən 
təsir gücündə olmayacaq. 

Bu günə qədər adı ədəbiyyat tariximizə ölməz əsərləri ilə 
həkk edilən yazıçı və şairlərimiz musiqi barədə də fikirlərini 
nəzmə çəkmiş, mülahizələrini söyləmişlər. Böyük Azərbaycan 
şairi Nizami Gəncəvinin poemalarında musiqi ilə bağlı kifayət 
qədər dəyərli fikir və düşüncələr, yaddaqalan məqamlar var. Şa-
irin əsrlərcə əvvəl qələmə aldığı musiqini vəsf edən misralarına 
diqqət yetirəndə heyrətlənməyə bilmirsən. Sanki bu cür hikmət 
dolu fikirləri şair deyil, dünyaca məşhur olan ya musiqiçi, ya da 
bəstəkar yazıb:

Dəyərsiz sözlərdən uzaq ol bir az,
Əyri pərdələrdə çalğı çalınmaz.
...Pərdədə hər telin vəzifəsi var,
Bizə bu hikmətlər deyil aşikar.
...Xanəndə bəstəsiz şərqi söyləsə, 
Söz ilə kamança gülər o səsə.

Dəqiq, aydın və yerində yazılmış qiymətli fikirlərdir. Doğru-
dan da, musiqinin ifası zamanı tələb olunan amillərin hamısı ye-
rində olmayanda sanki musiqinin təsirliyi azalır. Belə yarımçıq, 
“boz” musiqi isə insanın zövqünü oxşaya bilmir, əksinə, onun 
zövqünü korlayır. 

Əsərlərini oxuduqca hiss edirsən ki, Nizami Gəncəvi musiqi-
ni oxucularına sevdirməyə çalışaraq, müxtəlif nəğmə və bəstələ-
rin eyni ahəngdə birləşəndə daha təsirli olduğunu onların diqqə-
tinə çatdırıb:

Müxtəlif nəğmələr, müxtəlif pərdə
Birləşsə, xoş ahəng çıxar bu yerdə.



h 3 7 4 h

Elimizə qayıdırıq ... 

Deməli, müxtəlif pərdə və səslər, müxtəlif nəğmələr bir-
ləşəndə xoş bir ahəng yaradıb insana mənəvi zövq verən mu-
siqiyə çevrilir. Müxtəlif pərdə və nəğmələr sənətkar qəlbində qo-
vuşanda isə şedevrlər yaranır. Səslər bir ahəngdə birləşməyəndə 
isə musiqi bayağı alınır, qəlbləri oxşamır, könülləri fəth etmək 
gücündə olmur.

Bəzən mahnının sözləri mənalı və düşündürücü, musiqisi 
təsirli olur, amma müğənninin səsi, avazı bu mahnıya uyğun gəl-
mir, necə deyərlər, onun üstünə yatmır. Belə olduqda mahnı se-
vilmir, dinlənilmir. Bu cür musiqilərin könüllərdə uzun müddət 
yaşamağa gücü çatmır, ömrü qısa olur.

Mahnıların bəstələnməsində sözlərin seçilməsinin də rolu 
böyükdür. Sözlər musiqinin döyünən ürəyidir, vuran qəlbidir. 
Buna görə də dinləyəni rəngarəng, ecazkar və mənalarla dolu 
olan bir dünyaya aparır. Nizamlı bəstələr sevilə-sevilə dinlənilir, 
könüllərə asanlıqla yol tapır, yaddaşlara hopur, ürəklərdə əbədi 
məskən salır. Bənzərsiz, ürəyəyatımlı instrumental musiqilər də 
var. Onlar da həmişə maraqla qarşılanır. Saz havaları, tarda, ka-
mançada, pianinoda solo musiqilər və s. Bunların da öz aləmi, öz 
sirri-sehri var. Beləcə, musiqi istəklərimizə yeni mənalar, yeni 
rənglər qataraq yorulmaq bimədən bizi xoş gələcəyə, işıqlı sa-
bahlara səsləyir...

Uğurun və zəfərin qızıl açarı  

Bəzən musiqini insan qəlbinə açılan sirli-sehrli bir qapıya 
da bənzətmək olar. Sadəcə, olaraq həmin qapıya açarı düzgün 
tapmalısan ki, onun qüvvəsindən, qüdrətindən səmərəli istifa-
də edə biləsən, qədərincə yararlanasan. Tarixin bəzi səhifələ-
rini vərəqlədikcə görürük ki, ötən əsrlərdə də sərkərdələr əs-
gərlərini döyüşlərə hərbi marş və vətənpərvərlik mahnılarının 
sədaları altında göndəriblər. Əgər bu hərbi marş və mahnılar 
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daim döyüşçülərin qanını coşdurub qəlbini riqqətə gətirməsəy-
di, heç babalarımız onları yaratmaz və yaşatmazdılar. Tarixin 
həqiqət adlandırdığımız aynası göstərir ki, ərənlərimiz əsrlər-
cə əvvəl musiqinin gücünü, onun əsgərə ruh verib qələbəyə 
həvəsləndirən ritmini vaxtında və çox gözəl duyublar, qüdrətini, 
məğlubedilməzliyini dərindən hiss ediblər. Musiqi ritmlərində 
gizlənən gücün sirrini, incəliklərini aşkarlayıb, onun möcüzəli 
qapısına elə möcüzəli bir açar da tapıblar ki, qələbənin “qapısı-
nı” asanlıqla açıblar, böyük uğurlar qazanıblar. 

Söz peyğəmbəri Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poe-
masını oxuduqca döyüşlərdən əvvəl əsgərləri vəcdə gətirib, sa-
vaşa səsləyən mahnı və marşların ifa edilməsinin gözəl təsvir-
lər ilə də rastlaşırıq. Əsər boyu marşların, musiqilərin əsgərlərə 
necə böyük təsir göstərdiyini aydınca hiss edirik. Böyük Nizami 
şeypurlardan çıxan səsləri aslan nərəsinə bənzədərək yazır:

Şeypurlar qoparır aslan nərəsi,
Dimağı doyurur neyin nəfəsi.
Türk nayı qopardı elə bir şivən,
İgidlər coşaraq qopdu yerindən.
Təbillər gurlayıb verdi səs-səsə,
Qanlı əjdahalar başladı rəqsə.
Gərənay səsindən tutuldu qulaq,
Qorxudan titrədi bütün əl-ayaq.

Bu əsərin yazıldığı zamandan səkkiz əsrdən çox vaxt keç-
sə də, misralar dəyərini itirmədən yenə də oxucuların qəlbini 
riqqətə gətiriməkdə davam edir. Vətənin müdafiəsində dayanan 
əsgərləri döyüşə, yürüşə və qalibiyyətə səsləyir. Ta qədimlərdən 
həmişə belə olub: dahiyanə şəkildə deyilmiş, yazılmış sözlər tə-
ravətini, məna çalarlarını, hikmət yükünü bu gündən sabahlara 
daşıyır. Dahi şairin yazdıqlarını oxuduqca gözlərimiz önündə 
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qanlı döyüşlər, geniş çöllərdə üz-üzə dayanmış qoşunlar, bu gün 
muzeylərdə gördüyümüz oxla, qılıncla, əmudla, nizə ilə silahlan-
mış əsgərlər canlanır. Səkkiz əsr əvvəl yazılmasına baxmayaraq, 
böyük əsərdən nümunə gətirdiyimiz kiçik parçalar yenə də bizə 
güc verərək düşmən üzərində zəfər çalmağa ruhlandırır. Təbii-
dir ki, döyüşdən əvvəl marş və musiqiləri dinləyən əsgər qələbə 
barədə düşünəcək, nəyin bahasına olursa olsun, yağıları məhv 
edib uğur qazanacaq. Gec-tez el-obasını, torpağını qəsbkarlar-
dan azad edəcək. Hünəri, rəşadəti və cəsarəti ilə yurduna qənim 
kəsilmiş yağılara meydan oxuyacaq. Çünki döyüşdən əvvəl səs-
ləndirilən musiqi və marşlardan tükənməyən güc alıb.

Dahi Nizami Gəncəvi poemalarında döyüş ərəfəsində səs-
lənən musiqilərə geniş meydan verərək bu misraları bir-birinin 
ardınca nizama düzərək yazır: 

Göyləri sarsıdan təbil və boru, 
Yerlərin qarnına salırdı buru.
Zorba türk borusu etdikcə şiddət,
Türklərin qoluna gəlirdi qüvvət.
Qurd gönlü təbillər etdikcə fəryad,
İpək yox, yumşalır ən qatı polad.
Səs-küydən titrədi yerin damarı,
Göy atdı nalını, Günəş mismarı...

Bu misralar onu göstərir ki, hələ eramızdan əvvəllər də 
savaşlarda əsgərləri qələbəyə, zəfərə həvəsləndirmək, onların 
döyüş ruhunu daha da yüksəltmək məqsədilə hərbi marş və 
mahnılar çalınarmış. Əsgərin döyüş əzmini artıran hərbi marş 
və mahnıların tarixi bildiyimizdən də qədimdir. Sərkərdələr bir-
mənalı olaraq insana cəsarət, şücaət və igidlik aşılayan musiqini 
həmişə qələbəni təmin edən amillərdən biri kimi dəyərləndir-
mişlər. 
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İllərin, əsirlərin o üzündən başlanan tarixi ənənə də uğur-
la davam etməkdədir. Bu gün hərbi hissə və birləşmələrdə ke-
çirilən təlim-məşqləri yaxından izlədikcə, əsgərlərin oxuduğu 
marş və mahnılar dinlədikcə qəlbimiz coşur, riqqətə gəlir. Bu 
anlarda onlar özlərini həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən çox 
güclü və qüdrətli hiss edirlər. Musiqinin insan qəlbində qüdrət 
və təntənəsi budur! 

Musiqi ilə ölümdən dönəcəklərinə ümid edənlər

Elə yüksək duyumlu insanlar var ki, dünyadan köçəcəklərini 
əvvəlcədən hiss edərək bir anlıq da olsa, ilkinliklərinə – körpə-
liklərinə, ana laylaları ilə dolub-daşan günlərinə, uşaqlıqlarına 
qayıtmaq istəyirlər. Hətta musiqi sədaları altında dəfn olunma-
larını vəsiyyət edənlər də az deyil. Onlar musiqinin səsindən, 
ecaskar təsirindən yenidən həyata dönəcəklərinə ümid edir-
dilər. Bu insanlar ömürlərinin son anlarında son çarə kimi mu-
siqiyə tapınır, ona sığınır, möcüzə baş verəcəyinə böyük inam 
bəsləyirdilər. 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Muğam” poemasında 
kövrəklik köynəyinə bürünmüş çox maraqlı məqamlar var. Bu 
misralar insan ömrünün son akkordları, axırıncı pıçıltıları, so-
nuncu çırpıntıları kimi səslənir. Bu pıçıltılar, bu çırpıntılar bizi 
sirlərlə dolu olan düşüncələr aləminə, fikir dünyasına istiqamət-
ləndirir:

...Dəfn edin siz məni zabul-segahın mayəsinə
Deyirəm, bəlkə, məni bir gün oyandırdı muğam.

Həyatdan vaxtsız köçmüş şair Əli Kərimin ölümündən üç 
gün əvvəl yazdığı “Vəsiyyət” şeirini xatırlayıram: tabutuma bir 
az kağız, bir dənə də qələm qoyulsun. 
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Tabutuma
Bir az kağız qoyun,
Bir dənə də qələm,
Hayıf bu yaşda,
heç nə,
heç nə deməmişəm.
Dostlar,
İşdi,
İmkan olsa, 
Bir dənə də mahnı çaldırsınlar.
Şeirlə mahnının möcüzəsiylə
Ayılmağa
Çox dəli bir ümidim var. 

Sanki möcüzə baş verəcəyini zənn edən yaxın dostları, doğ-
maları onun vəsiyyətini yerinə yetirərək tabutuna qələm də qo-
yublar, kağız da. Şair musiqi sədaları altında dəfn edilib. Şeir də 
oxunub, mahnı da səslənib. Ə.Kərimin qələm-kağıza, musiqiyə 
olan son ümidində bir yaşam fəlsəfəsi, yaratmaq fəlsəfəsi olub. 
Nə qədər qüdrətli, qüvvətli olsa da, musiqinin heç kimi, Əli Kə-
rim kimi istedadlı bir şairi də ölümün əlindən almağa gücü çat-
mayıb. 

Bəzi millətlər dünyasını dəyişən əzizlərinin cənazəsini mu-
siqi sədaları altında torpağa tapşırır, bir növ, doğmalarıyla mu-
siqi ilə vidalaşırlar. Müşahidə etmişəm ki, insanlar həyatlarının 
həm ən gərgin vəziyyətlərində, həm də ən xoş günlərində mu-
siqiyə tapınır, ya ağrı-acılarını unutmaq, ya da sevinclərini bö-
lüşmək üçün ona sığınırlar, ondan kömək umurlar. Zəngin xə-
yallardan yaranan işıqlı düşüncələr insanı həm keçmişə, həm 
də gələcəyə bağlaya-bağlaya yaşamağa, həyatdan zövq almağa 
ruhlandırır. 

 



h 3 7 9 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

Təbiətin səs çələngi

Bəlkə də, elə kainat özü də səsdən, musiqidən yaranıb. Belə-
dirsə, deməli, insan yaranmamışdan da əvvəl yer üzündə səs 
olub. Küləyin səsi, bulaqların, çeşmələrin, dalğaların pıçıltısı, şə-
lalələrin şır-şır axması, buludlardan aram-aram çisələnən dam-
cıların çırpıntısı. Təbiət yarandığı gündən bu və ya digər ritmik 
səslərlə baş-başa olub, üz-üzə qalıb. Hələ danışa bilməyən insan-
lar da dünyanın körpəlik dövründə fikirlərini bir-birinə müxtəlif 
ahəngli səslərlə, işarələrlə, rəmzlərlə anladıblar. Səslər həyatın 
yaranışı ilə yaşıddır, dünyanın özü qədər qədimdir. Sonra ya-
vaş-yavaş sözlər yaranıb. Söz səsə qatılıb, səs zənginləşib. Səslə 
sözün birliyini ifadə edən ilk mahnılar bəstələnib, musiqilər qa-
nadlanıb. Həyatımızın bütün anlarında böyük sevgi ilə dinlədiyi-
miz musiqi də günümüzə çatana qədər uzun və keşməkeşli yol 
keçib. 

Təbiətdəki bütün canlıların, əşyaların səslərinin olduğunu 
hamı bilir. Bu səslər bir-birindən xeyli fərqli və bənzərsizdir. Su-
yun şırıltısı, göyün gurultusu, yağışın yağması, çayların axması, 
bulağın pıçıltısı, qayanın parçalanması, küləyin əsməsi, yarpaq-
ların xışıltısı, dənizin dalğalanması, dalğaların sıralanıb güc top-
layaraq sahilə can atması, ecaskar səsi, nəğməsi... Bu səslər mu-
siqi deyilmi? Günəşin üfüqdən yer üzünə boylanması, dənizlərin, 
okeanların ağır-ağır, yırğalana-yırğalana səs salması, dalğaların 
sanki boy sırası ilə düzülüb ləpələnməsi, bir-birinə çırpılaraq 
bölünüb xırdalanması, parçalanıb yağış damcıları kimi ətrafa 
səpələnməsi, sahilin daşı-torpağı ilə pıçıldaşması, çayların qıjıl-
tısı, quşların qanadlarının pırıltısı, güllərin ürkək-ürkək qönçə-
dən boylanıb açması, günəşin, ayın işıq saçması musiqi deyilmi? 
Küləyin vıyıltısı, buludların səmanın ənginliklərində toqquşma-
sı, nərildəyib guruldaması musiqi deyilmi? Eşitdiyimiz səslər tə-
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biətin özünün bəstələdiyi, nizamladığı həzin və ecazkar musiqi-
dir. Hər səs bizə bir cür təsir bağışlayaraq ovqatımızın rəngini və 
ahəngini dəyişir. 

Əsrlərin o üzündən gələn musiqi

Döyüşlərdə atılan oxların vıyıltısı, qılıncların cingiltisi, at-
ların kişnərtisi, tətiklərin çəkilməsi, atəşin açılması, güllələrin 
uçuşu, topların gurultusu, tankların nəriltisi, təyyarələrin uğul-
tusu... Bunlar qəlbimizdə hərəsi bir cür titrəyiş, bir cür oyanış, 
bir cür təəssürat yaradır. Bir-birindən fərqlənən bu səslər yad-
daşımıza oxşar ahənglə yazılmır, ürəyimizə eyni axarla dolmur. 
Yaradılışın sirri, sehri təbiətdədir. Bilmədiyimiz bütün bu sirlər 
onun dərin qatlarında müxtəlif kodlar altında gizlədilib. Həyatı-
mız boyu bu gizlinləri açmağa çalışırıq. Bəzən istəyimizə çatırıq, 
bəzənsə yox. 

Düşüncə və təfəkkür tariximizin ən cəsarətli mütəffəkir-
lərindən biri olmuş İmadəddin Nəsimi də yaradıcılığında mu-
siqiyə böyük önəm və üstünlük verib. Şair qəzəllərində insanları 
gül üzlü bir gözəllə seyrə çıxıb musiqinin müşayiəti ilə zövq al-
mağa çağırır. Musiqinin ruha qida olduğunu bildikləri halda onu 
dinləməyə mane olan adamları Nəsimi riyakar və ikiüzlü adlan-
dıraraq yazırdı:

...Gülzarə qədəm bas sənəmü saz ilə, mütrüb,
Gəl eyş edəlim zövq ilə, gər olmasa zərrar.

Şair muğamlarımızın mahir bilicisi olmuş və yeri gəldikcə 
musiqiyə yüksək dəyər vermişdir. Qəzəllərinin birində: “Mən 
muğamatam” , – deyən şairə görə hansısa xoş bir hadisə baş 
verəndə şərab paylanmalı və musiqi səslənməlidir:

Çün Nəsimiyə bu Fəzl açdı hidayət qapısın,
Çalınız cəng ü rübabı, içəlim nüql ü şərab.
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Böyük şair qəzəllərində musiqiyə vurğunluğunu, heyran-
lığını böyük həvəslə, məhəbbətlə ifadə edib. Nəsimi istəyir ki, 
insanlar bütün ömürləri boyu musiqidən zövq alıb mənəviyyat-
larını zənginləşdirsinlər, həyatlarını daha da gözəl yaşasınlar. 
Həmişə musiqinin yanında olsunlar, ondan uzaq düşməsinlər. 
Ona tapınsınlar, ona sığınsınlar. Çünki insanın canlı və şüurlu 
bir varlıq kimi musiqiyə həmişə ehtiyacı var. Bu mənəvi ehti-
yac ödənilməlidi. Gözəl musiqilər daim insan qəlbini oxşamalı-
dır. Nəsimi musiqini sevməyənlərə də sanki ismarıc göndərərək 
onu sevənlərə “eyşü tamaşa”, sevməyənlərə isə “qəm həmdəm 
olsun” – deyir. Şair arzu və istəklərindən boylanan fikirlərini 
qəzəllərində bu cür ifadə edir:

...Dəfü çəngü çəkanə, nayü tənbur,
Düzülsün daima, zilü bəm olsun.
Səni sevənlərə eyşü tamaşa,
Səni sevməyənə qəm həmdəm olsun!

Göründüyü kimi, böyük qüdrət, təfəkkür və idrak sahibi olan 
Nəsimi insanları musiqiyə könül bağlamağa, onu dinləməyə, on-
dan bəhrələnməyə çağırır. Şair bu misraları din xadimlərinin 
musiqini dinləməyin küfr olduğunu, günah sayıldığını dediyi 
vaxtlarda yazırdı.

Seyid Əzim Şirvaninin «Guş qıl...» qəzəli musiqiyə, musiqini 
insanlara aşılamağa, anlatmağa, sevdirməyə həsr olunub. Demək 
olar ki, qəzəl musiqidən yoğrulub. Onun mətləsindən tutmuş ta 
sonunacan musiqini vəsf edir, musiqiyə köklənir, musiqiyə çıraq 
tutur. Qəzəli oxuduqca sanki musiqiyə daha ürəkdən bağlanır-
san, musiqini daha da dərindən sevirsən. Seyid Əzim Şirvaninin 
musiqiyə verdiyi dəyərə, qiymətə, onun zəkasının dərinliyinə, 
dünyagörüşünün genişliyinə, idrakının, əbədi təfəkkürünün nə-
hayətsizliyinə heyran qalırsan. Şair oxucularını dünyada məna-
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sız yaşamamağa, ömrün qədrini bilməyə, həyatdan zövq almağa 
çağırır. «Agah ol gör ki, nədir naleyi-ney, nəğmeyi-tar», – deyərək 
onlara məsləhət görür ki, dünyanın başqa işləri ilə yanaşı mu-
siqiyə də önəm versinlər. Həyatı key, anlaşıqsız başa vurmasın-
lar. Musiqinin gözəlliyindən zövq alsınlar, dərindən dərin sirlə-
rinə vaqif olsunlar. Pərdələrin arxasındakı gizli, sehrkar sirləri 
öyrənsinlər. «...Qoymaz ol tarı müğənni niyə ağuşundan, Düşməz 
ol xanəbərəndazələrin duşindən... Tut bərabər dəmi-İsayə müğən-
ni dəmini, Qılıb ehya özüvü, seyr elə ruh aləmini». Şair oxucusuna 
tövsiyə edir ki, arifsənsə, aqilsənsə həyatda qəm çəkmə, onun şi-
rinliyindən ləzzət ala-ala yaşa. Dünyanı dərk etməyə çalış, cahil 
və nadan olma. Həyatını gözəl qur, sabahına ümidlə boylan. Se-
yid Əzim Şirvani qəlbinə hakim kəsilmiş fikirlərini bu cür axınla, 
bu cür nizamla nəzmə çəkir:

Ziri qəm olma, eşit nəğmeyi-zilü bəmini,
Çəkmə aqilsən əgər dəhri-müxalif qəmini, 
Şurə gəl, nəğmə ilə çək qəmi-dünyayə həsar.

Şair “Guş qıl” qəzəli ilə sanki dünyaya musiqiylə, nəğməylə 
hasar çəkmək istəyir. Yer üzündəki bütün qəmləri silib atmağa, 
yandırmağa çalışır, həyatda arif olub tarın pərdələrindəki sirlə-
ri duymayanları, musiqidən zövq almayanları daşa, qayaya, bir 
sözlə, hissiyyatsız varlıqlara bənzədir. Şair yazır:

Musiqi məclisinin əhli gərək əhli bəşər,
Ta görə pərdeyi-əsradə yüz nəqşi süvər,
Kim ki zövq əhli degil, anı hesab eylə həcər,
Ləhni-Davud eləməz növü-cəmadatə əsər,
Məni ərbabı edərguş şuxən, ey hüşyar.

Musiqini vəsf edən bu qəzəl Seyid Əzim Şirvani yaradıcılı-
ğında önəmli yerlərdən birini tutur. «Guş qıl...» bir daha şairin 
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özünün musiqi haqqında biliyinin ənginliyindən və zənginliyin-
dən, təfəkkürünün sonsuzluğundan, musiqiyə olan bitməz sev-
gisindən xəbər verir. Şirvani bildiklərini öz boxçasında gizlədib 
saxlamır, onu bər-bəzəkli xalı kimi oxucuların qarşısına sərib  
nümayiş etdirir. Sanki bu qəzəli ilə onların gözlərini açır, hüşyar 
olmağa səsləyir. Qəzəldəki dəyərli sözlərə, oxucunu sehrində 
saxlayan fikir və düşüncələrə heyran qalmamaq mümkün deyil. 
Bu heyranlıq bütün zamanlara meydan oxuyaraq ahənrüba kimi 
bizi öz sehrində, cazibəsində saxlayacaq. 

Qəlbləri titrədib ilhama gətirən musiqi

Elə alimlər, yazıçı və sənətkarlar var ki, musiqi dinləyə-din-
ləyə yazıb-yaradıblar. Musiqi qurub-yaradan insanların həyat 
və yaradıcılıq yollarına işıq salır. Böyük alim Eynşteyn hələ ki-
çik yaşlarından skripka çalmağa həvəs göstərib. Müəllimi onun 
istedadına, bacarığına heyran qaldığından dönə-dönə israrla 
deyib ki, o, mütləq musiqiçi olsun. Ustadının israrlarına, dəyər-
li məsləhət və təkliflərinə baxmayan Eynşteyn fizikanı seçib. 
Amma alim ömrü boyu sevimli skripkasından uzaq düşməyib. 
Ona sadiq qalaraq, həmişə yanında, əlinin altında saxlayıb, dost-
larının kiçik məclislərində gözəl musiqilər ifa edib, onlara zövq 
verib. Musiqidən uzaqlaşa bilməməyinin səbəbindən söz açan 
Eynşteyn bunları deyib: “Musiqi və fizika sahəsinin tədqiqat işi 
fərqlidir, ancaq məqsədlərinə görə əlaqəlidirlər – naməlumu ifadə 
etmək həvəsi. Onların reaksiyaları fərqlidir, amma bir-birini ta-
mamlayırlar. Elm təbiətdə, musiqi isə insan ruhunda olan naməlu-
mu açır. Üstəlik, musiqidən başqa bir şeylə açılmayan naməlumu”. 
Göründüyü kimi, musiqi ömrü boyu böyük alimi yeni kəşflərə 
ruhlandıraraq ona böyük uğurlar qazandırıb. Musiqi Eyneştey-
nin potensialına təkan verərək elmi işini irəli aparıb. 

Kitab mağazalarında əsərlərinə növbələr yaranan tanınmış 
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yazıçı Haruki Murakami caz musiqisinin böyük həvəskarı imiş. 
Hətta o yaxınları ilə söhbətlərində deyirmiş ki, onu yazıçı edən 
caza aludəçiliyidir. “Norveç meşəsi” romanında yazıçı cümlələ-
rinin arasına cazbandlarının, caz musiqiçilərinin adlarını buğda 
dənələri kimi səpələyib. Musiqinin böyük pərəstişkarı olan Mu-
rakami əvvəllər caz-bar işlədirmiş. Həmin dönəmlərdə də yazı-
çı olmağa qərar verib və hər axşam müştərilər gedəndən sonra 
yazmağa başlayıb. Elə yazıçı o vaxtdan qələmi yerə qoymayıb. 
Caz musiqisinin təkanından, mayasından güc alan dünya şöh-
rətli yazıçının – Haruki Murakaminin imzası tanınıb. Musiqidən 
zövq alan yazıçı bu gün də bir-birindən maraqlı əsərlər yazaraq 
oxucularını sevindirir. Onun bəzi romanlarının adı belə musiqi-
ni ifadə edir. “Rəqs, rəqs, rəqs”, “Küləyin nəğməsini dinlə” və 
s. Murakami əsərlərində musiqi ilə bədii yaradıcılığı qovuşdu-
rur. O, müsahibələrinin birində “Caz yaradıcılığınıza necə təsir 
göstərir?” sualına cavab olaraq deyib: “On üç-on dörd yaşımdan 
caz dinləyirəm. Musiqi böyük qüvvədir: akkordlar, melodiya, ritm 
mənim yaradıcılığıma müsbət təsir göstərir. Mən musiqiçi olmaq 
istəyirdim, lakin alətlərdə ifanı bacarmadım və yazıçı oldum. Ki-
tab yazmaq da musiqi ifa etmək kimidir. Əvvəl mövzunu çalırsan, 
sonra improvizə edirsən və nəticə mükəmməldir”. 

Musiqi Nobel mükafatı laureatı yazıçı Qao Xinqjianın da ya-
radıcılığının əsas ilhamverici mənbəyi olub. Yazıçı müsahibələ-
rinin birində qeyd edir ki, hansı əsərin üzərində işləməyindən 
asılı olmayaraq, musiqinin müşayiəti ilə yazır. Əvvəlcədən işin 
ruhuna uyğun musiqilər seçir. Çünki musiqi diqqətini toplamağa 
kömək edir. Gərgin atmosfer yaradır, daxili ritmi formalaşdırır. 
Səslənən musiqinin gördüyü işin təbiətinə uyğun olması, onun 
üçün çox əhəmiyyətlidir. O hətta mahnı seçimi məsələsində belə 
xırdaçılığa qədər gedir.

Dəfələrlə rəssamlarla görüşmüş, onlardan müsahibələr al-
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mışam. Hər dəfə şahidi olmuşam ki, onların emalatxanalarından 
musiqi səsləri eşidilir. Görüşlərimin birində Qarabağ mühari-
bəsinin od-alovundan keçmiş rəssam İntiqam Ağayevdən mu-
siqinin onun fəaliyyətinə mane olub-olmadığını soruşdum. O 
gülümsünərək: “Yox, musiqinin mənim işimə heç bir maneçiliyi 
yoxdu. Əksinə, musiqi səslənməyəndə sanki dünyanın boş qaldı-
ğını, dağıldığını və həyatın bitdiyini zənn edirəm. Gözəl musiqilər 
yaradıcılığıma müsbət təsir göstərir, yeni əsərlər yaratmağa ruh-
landırır. Musiqi özgə vaxtlar baş vura bilmədiyim yaradıcılıq qa-
pılarını açmaqda da mənə yardımçı olur. Və mən xəyallar aləminə 
qədəm qoyaraq, yeni rəsm əsərləri çəkirəm. Bəzən hətta ürəyim-
dən musiqini rənglərə çevirmək istəyi də keçir”, – demişdi.

Göründüyü kimi, musiqi bütün yaradıcı insanların ilham 
mənbəyidir. Buna görə də ömrümüz boyu ondan mənəvi zövq 
ala-ala yaşayırıq. Böyük filosof Nitsşe deyirdi ki, musiqi faciənin 
dəfi deməkdir. Deməli yaradıcı adamlar üçün musiqi çətin gün-
lərində sığınmağa ən yaxşı, ən etibarlı yer olan gözəl bir guşədir. 
Elə bir guşə ki, onlar az müddətdən sonra buradan dünya oxucu-
larına gözəl-gözəl əsərlər bəxş edirlər. 

Səs yaddaşımızın sirli-sehrli aləmi

İnsanın söz yaddaşı kimi səs yaddaşı da çox həssas və itidir. 
Hələ kiçik yaşlarımızdan eşitdiyimiz həm təbiətdən gələn, həm 
də yaxınlarımızın, doğmalarımızın səsləri və s. olduğu kimi yad-
daşımıza hopur. İllər sonra onları eşidən kimi tanıyır, bəlkə də, 
yüzlərin, minlərin içindən seçib ayırırıq. 

Səs yaddaşımızın həssaslığı hesabına qaranlıqda ətrafı ay-
dın görə bilmədiyimiz vaxtlarda da kiçik bir şıqqıltıdan, asta bir 
tıqqıltıdan onun hansı əşyaya, yaxud hansı canlıya aid olduğunu 
müəyyənləşdirə bilirik. Səslərə həssaslığımız hər addımda əli-
mizdən tutub köməyimizə yetir. Yaddaşımızın duyğusallığı və 
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itiliyi bəzən çətin anlarımızda xilaskarımıza çevrilərək bizi real 
təhlükələrdən qoruyur. Yəqin ki, səsləri bir-birindən ayırıb seçə 
bilməsəydik, bəzi çətinliklərlə üzləşərdik. Həmin məqamlarda 
səs yaddaşımızın harmoniyasının pozulması nəticəsində qarı-
şıqlıq yaranar, hər şey alt-üst olardı. Üzləşdiyimiz çaşqınlıq bizi 
yanlış istiqamətə çəkib aparardı. Şükürlər ki, Tanrı səs yaddaşı-
mızı yetərincə mükəmməl yaradıb. 

Kəndimizdə xəstəlikdən gözləri tutulmuş Sərraf adlı bir kişi 
yaşayırdı. Onun səs yaddaşına heyran olmamaq mümkün deyil-
di. Gözləri görməsə də, kənd camaatının uşaqdan böyüyə kimi 
hamısını səsindən tanıyırdı. Sakinlərin hamısının səsi Sərraf ki-
şinin yaddaşının dərin qatlarına həkk olunmuşdu. O vaxtlar bü-
tün bunları müşahidə etdikcə fikirləşirdim ki, görəsən, onda səs-
lərə bu həssaslıq, bu qabiliyyət necə yaranıb, necə formalaşıb? 
Yəqin ki, bu suala cavab vermək elə də asan deyil. Yadıma gəlir 
ki, həyətlərinə, evlərinə ayaq basanda onun həmişə radioya qu-
laq asdığını görürdüm. O zamanlar, bəlkə də, radionun ən sadiq 
dinləyicilərindən biri Sərraf kişi idi. Daim qulağı musiqi veriliş-
lərində olduğundan mahnıları da, bəstəkarları da, ifa edənləri də 
dəqiq tanıyırdı. Musiqi səslənən kimi səhvə yol vermədən onun 
hansı bəstəkara, hansı müğənniyə məxsus olduğunu deyirdi. 
Musiqi və səslər Sərraf kişinin gerçək dünyası və görən gözləri 
idi. Çünki o dünyanı musiqiylə, səslərlə görüb duyurdu. Bunlar 
ona camaatı səsindən və hənirtisindən tanımağa imkan verirdi. 
Gözləri görməsə də, dünya ona çox şirin gəlirdi.

   
Musiqi güc mənbəyidir 

Musiqini səslərin çələngi adlandırsaq, səhv etmərik. Eşitdi-
yimiz hər səs ürəyimizə eyni istək və sevgi ilə yatmır. Gözəl mu-
siqiyə daha həvəslə qulaq asırıq. 

Hərbi hissədə pəhləvanların iştirakı ilə tədbir keçirilməliy-
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di. Onların çıxışı saat 10:00-da başlamalıydı. Təyin olunan vaxtda 
hamı öz yerini tutmuşdu. Şəxsi heyət meydanda dövrə vuraraq 
dayanıb intizarla mərasimin başlayacağı anı gözləyirdi. Pəhləvan-
lar göstərəcəkləri nömrələr üçün lazım olacaq ağır çəki daşlarını 
və başqa ləvazimatları səhər ertədən hərbi hissəyə gətirmişdilər. 
Hər şey tədbirə hazır idi. Yalnız musiqiçi – zurnaçalan gəlib çıx-
mamışdı. Tədbiri çox ləngitməmək məqsədilə pəhləvanlardan 
birinə yaxınlaşıb astaca: “Qardaş, vaxt keçir, bəlkə, nömrələri 
göstərməyə zurnaçalanı gözləmədən başlayasınız”, – dedim. Söz-
lərimi eşidən pəhləvan bir az duruxdu, sonra üzümə baxıb təmki-
nini pozmadan dedi: 

– Müəllim, əgər zurnaçalan olmasa, onun ifa etdiyi musiqilə-
ri dinləməsəm, nəzərdə tutduğum nömrələri göstərmək mənim 
üçün çətin olar. Həmin anlarda səslənən musiqi mənim üçün güc, 
enerji və ilhamdır. Musiqi qollarıma qüvvət, dizlərimə təpər verir. 

Əvvəlki illərdə kəndimizdə keçirilən tədbir və mərasimlərdə 
dəfələrlə pəhləvan və kəndirbazların çıxışlarının tamaşaçısı ol-
sam da, onların yaxınlığında musiqi ifa edən çalğıçılara o qədər də 
əhəmiyyət verməzdim. Həmin mərasimlərdə musiqinin səslən-
məsini tamaşaçılar üçün zövq məsələsi olduğunu zənn edirdim. 
Amma həmin gün hərbi hissədə pəhləvandan eşitdiyim sözlərdən 
sonra fikrim dəyişdi. Musiqidən zövq və güc alaraq ağırlıq daşla-
rını başının üstündə, sinəsində oynadıb çətin nömrələr göstərən 
pəhləvanlar gözümdə xeyli ucaldılar.

Zurnaçalan gələn kimi meydanda böyük canlanma yarandı. 
Pəhləvan musiqi sədaları altında bir-birindən maraqlı nömrələr 
nümayiş etdirdi. Qara zurnanın səsi, avazı, çalınan musiqi ona san-
ki əlavə güc-qüvvət vermişdi. Arada diqqətlə baxanda görürdüm 
ki, o, yerinə yetirəcəyi nömrələrdən əvvəl zurnaçalanın qulağına 
asta-asta pıçıldayaraq ondan ürəyinə yatan havaları çalmağı xahiş 
edir. Həmin məqamda, bir növ icra edəcəyi tapşırığın ağırlığına 
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uyğun musiqi nömrələri seçirdi. Bu dəqiqələrdə o, deyəsən, mah-
nıları ifa etmirdi, elə bil musiqi ilə yaşayırdı, musiqi ilə nəfəs alırdı. 
Həmin gözəl anlarda sanki hərbi hissənin meydanında güclə mu-
siqi birləşib, bir-birinə kömək, arxa duraraq tamaşaçıları heyrət-
ləndirən xaruqələr yaradırdı. Musiqi ilə bərabər alqış sədaları da 
pəhləvana güc-qüvvət verir, həvəsini, ilhamını daha da artırırdı. 
Beləcə, tədbir öz axarı ilə davam edirdi. Pəhləvanın tapşırıqları 
müxtəlif musiqi nömrələri altında yerinə yetirməsi diqqətimdən 
qaçmırdı, gördüklərim hamısı mənə olduqca xoş gəlirdi. Güclə 
musiqinin birliyi tədbirə toplaşanların hamısını heyran etmişdi. 
Hər nömrənin ağırlıq dərəcəsinə uyğun musiqi seçdiyindən pəh-
ləvan çox da gücə düşmür, çətinlik çəkmirdi. Yadıma gəlir ki, o 
ən mürəkkəb tapşırığı “Koroğlu” uvertürasının sədaları altında 
göstərdi. Müşahidə etdikcə duyurdum ki, pəhləvan musiqiyə qu-
laq asdıqca qollarına güc gəlir, üzü rəngdən-rəngə düşür, hiss və 
duyğuları kükrəyib coşur. Elə bil musiqi sirli bir qüvvə ilə onun 
qaldırdığı daşların ağırlığını yüngülləşdirir, mürəkkəbliyini asan-
laşdırırdı. Zabit və əsgərlər bu görüşdən çox məmnun qaldılar. 
Onlar gözəl, yaddaqalan bir gün yaşadılar. 

  
Çitada musiqimizin təntənəsi

1980-ci ildə əsgəri xidmətə gedəndə bizi sovet ordusu sıra-
larına Biləcəri toplanış məntəqəsindən rus millətindən olan iki 
gənc zabit və bir çavuş apardı. Dəmiryolu stansiyasından mu-
siqi sədaları ilə yola salındıq. Əvvəlcə Çita şəhərində, sonra isə 
Monqolustanda xidmət etməli oldum. Biz, üç azərbaycanlı bizi 
Bakıdan ordu sıralarına aparan zabitlərdən birinin komandiri 
olduğu bölüyə düşdük. Yolboyu leytenant Kovolyovla tanış olub 
söhbət etmişdik və gələcək xidmət yerimiz haqqında ona ünvan-
ladığımız suallara kifayət qədər ətraflı və yetərli cavab almışdıq. 
O həm insan, həm də zabit kimi yaxşı adama oxşayırdı. Bir suyu 
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ilk kosmanavt Yuri Qaqarinə bənzəyirdi. Bir müddətdən sonra 
öyrəndik ki, onun Azərbaycan musiqisinə də böyük marağı və 
sevgisi varmış. Bəlkə də, elə buna görə bizə mehribanlıq göstə-
rirmiş. “O qızı tapın” filmində sevilən müğənni Oktay Ağayevin 
ifasında səslənən və hamımızın böyük zövq ala-ala dinlədiyimiz 
“Ey həyat, sən nə qəribəsən” mahnısının vurğunu idi. Zabit bu 
mahnını böyük heyranlıqla dinləyirdi. 

“Ey həyat sən nə qəribəsən” mahnısı leytenant Kovolyo-
vun dilindən düşmürdü. Hərdən bizi otağına çağırtdırıb həmin 
mahnını oxumağı xahiş edirdi. Bizim də heç birimizin fərli-baş-
lı səsimiz olmasa da, oxuyurduq. Kovolyov bu gözəl mahnının 
sehrindən heç cür çıxa bilmirdi. Tez-tez deyirdi ki, bu musiqinin 
bəstəkarı çox dahi sənətkardır. 

Xidmətimin altı ayını Çitadakı hərbi hissədə çəkdim. O gün-
lər yaddaşımda musiqimizin qələbəsi və təntənəsi kimi qalıb. 
Musiqinin insana necə xoş təsir etdiyini komandirimizin tim-
salında bir daha aydın gördüm. Həmin vaxtlar haqlı olaraq dü-
şünürdüm ki, doğrudan da, musiqinin milli mənsubiyyəti yox-
dur. Onun dili də, ruhu da beynəlmiləldir, bəşəridir. Hansı xalqa 
məxsus olursa olsun, gözəl bəstələnmiş musiqi daim insanlara 
zövq verir, könül oxşayır. Gözəl, dəyərli bəstələr milliyətindən, 
dilindən, dinindən, harada yaranmasından, dərisinin rəngindən 
və kimin ifa etməsindən asılı olmayaraq, hər kəsi heyran edib, 
qəlbini oxşamaq gücündədir. Musiqi daim insanların hisslərinə 
sığal-tumar çəkən, qəlblərinə hakim kəsilən qiymətli mənəvi 
qidadır. Yəqin ki, onun yerini verən, əvəz etmək gücündə olan 
başqa bir nəsnə yoxdur.

Musiqi – sülh göyərçini kimi...

Musiqi həm də insanlar arasında sülh yaradır, əmin-aman-
lığı bərpa edir, insan qəlbini paklaşdırır, misqal-misqal onu çir-
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kabdan təmizləyir. Bu baxımdan musiqiyə sülh göyərçini demək 
olar. 

Manqolustanda xidmət edəndə bir gün səhər-səhər yayılan 
acı xəbərdən dəhşətə gəldik. Hərbi hissə komandiri ürək ağrı-
sı ilə məlumat verdi ki, monqol gözətçilər axşam taxta oğurlu-
ğuna gedən əsgər yoldaşlarımızdan birini tüfənglə vurub öldü-
rüb, ikincisini ağır yaralayıblar. Bu qanlı hadisə komandiri çox 
qəzəbləndirmişdi. Ölən Andrey, yaralanan Sergey idi. İkisinin də 
evə getməsinə iki ay qalmışdı. 

Bu kədərli və qanlı hadisənin üstündən xeyli keçəndən son-
ra bildik ki, onları taxta oğurlamağa bölük komandirimiz kapitan 
Kapustin göndəribmiş. Bunu onların qarşısına o vaxtlar orduda 
hökm sürən qeyri-rəsmi ənənə olan “dembil işi” kimi qoyubmuş. 
Gizlin tapşırığının belə qanlı sonluqla nəticələndiyini görən zabit 
günahını boynuna almır, yaxasını bu faciədən kənara çəkməyə 
çalışırdı, özünü hadisədən xəbərsiz kimi aparırdı. Amma necə 
olursa olsun, qaranlıq qalan gizli məqamların üstünə həqiqətin, 
aydınlığın gur işığı düşməliydi. Biz buna imid edirdik. Lakin düş-
mədi, o hadisənin üstü həmişəlik örtülü qaldı. Müstəntiqlər nə 
qədər araşdırsalar da, şahidləri sorğu-suala tutsalar da, düyünü 
ya aça bilmədilər, ya da açmaq istəmədilər. İş-işdən keçəndən 
sonra öyrəndik ki, komandirimiz üç-dörd gün əvvəl həmin əs-
gərləri yanına çağırıb “dembel işi” kimi qəti olaraq tapşırıq verib 
ki, haradan olursa olsun, taxta tapıb bölüyün ehtiyat çıxış qapı-
sını təzələsinlər. Yoxsa onlara verəcəyi cəza ağır olacaq. Boksçu 
olan kapitanın vahiməli görkəmi var idi. Bölükdə zabitlər də, əs-
gərlər də hamı ondan çəkinirdi. Əsgər yoldaşlarımız qapı düzəlt-
mək üçün axtardıqları materialı başqa yerlərdə tapa bilməyiblər. 
Vaxta az qaldığından komandirin verəcəyi cəzanın qorxusundan 
onu oğurluq yolu ilə əldə etməyi qərara alıblar... 

Bizə kədər və qəm gətirən qanlı hadisədən bir neçə gün son-



h 3 9 1 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

ra hərbi hissəyə Monqolustanın paytaxtı Ulan Bator şəhərindən 
ansambl gəldiyi xəbəri yayıldı. Bu xəbər hamımızı sevindirdi. 
Çünki belə hadisələr hərbi hissədə hələm-hələm olmurdu. Ko-
mandirin əmri ilə şəxsi heyət qısa müddət ərzində kluba yığış-
dı. Konsert iki saata yaxın çəkdi. Ölkənin paytaxtından gəlmiş 
monqol müğənnilər bir-birinə bənzəməyən rəngarəng mahnılar 
oxudular. Rəqqaslar maraqlı rəqsləri ilə hamımızı heyrətləndir-
məyi bacardılar. Musiqi nömrələrini dinləyib rəqslərə tamaşa 
etdikcə monqollara qarşı qəzəb və hirsimizin üstünə yavaş-ya-
vaş soyuq su çilənirdi. Müğənnilərin oxuduğu mahnıların sözlə-
rini başa düşməsək də, musiqinin ritmi, avazı bizi valeh edirdi. 
Monqol musiqisi gözəl və ürəyəyatımlı idi. Musiqi, ifaçıların oxu 
tərzi, məlahətli səsləri, rəqqasların döyüşçülərə xas olan cəld və 
çevik əl-ayaq hərəkətləri adamı sehrləyirdi. Vaxt keçdikcə mu-
siqi zərrə-zərrə qanımıza, canımıza hopurdu. Bir ay ərzində üç-
dörd dəfə hərbi hissənin qonağı olan müxtəlif monqol ansambl-
ları şəxsi heyət qarşısında maraqlı konsert proqramları ilə çıxış 
etdilər. Bizə zövq verən gözəl musiqiləri dinlədikcə əvvəlki gün-
lər əsgər yoldaşlarımızı güllələyən monqollara ürəyimizdə bəs-
lədiyimiz kin-küdurət yavaş-yavaş odunu qurtarmış ocaq kimi 
öləzəyib sönürdü. Bir sözlə, davamlı konsertlər, rəngarəng mu-
siqi nömrələri qısa vaxt ərzində ürəyimizdən nifrəti silib təmiz-
lədi. Bundan sonra qəlbimiz bu ağır mənəvi yükdən azad oldu. 
Sanki musiqi qəlbimizi yuyub paklaşdırdı. 

Günlər ötdükcə musiqi ürəyimizdəki kin-küdurətin yerində 
gözəl hisslərin toxumlarını əkirdi. Beləcə, yavaş-yavaş qəlbimiz-
də xoş duyğular formalaşırdı. Bir müddətdən sonra bizi cinayət 
törətməyə sürükləyən zərərli, qan qoxulu düşüncələr unudulub 
yaddaşımızdan silindi. Musiqi gözəgörünməz gücü və qüdrəti 
ilə monqollarla hərbçilər arasında sülh yaratdı, tökülə biləcək 
qanın, baş verə biləcək faciənin qarşısını aldı, qəlbimizdə sülh 
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göyərçinləri kimi qanad çaldı. Və çox keçmədi ki, bu göyərçinlər 
ürəyimizdə barışıq yuvası qurdular.

Ermənini xilas edən musiqi

İstər dünya ədəbiyyatında, istərsə də milli ədəbiyyatımızda 
bədii əsərlərin böyük əksəriyyətində yazıçı və şairlər musiqidən 
bəhs edir, oxuculara musiqinin gücündən, qüdrətindən söz açır. 
Obrazların xarakterini, daxili aləmini açıb göstərməkdə ondan 
dəyərli və önəmli bir vasitə kimi istifadə edir. Musiqinin insan 
mənəviyyatına təsirindən söz düşəndə böyük yazıçı və drama-
turq Cəlil Məmmədquluzadənin “Kamança” pyesini xatırlama-
maq mümkün deyil. Pyesi oxuyanlar yaxşı bilirlər ki, erməni 
hücumlarından, erməni qətliamlarından zara gəlmiş azərbay-
canlıların əlinə keçən kamançaçalan erməni Baxşı bu musiqi alə-
tində muğamlarımızı ifa edərək canını ölümün əlindən qurtarır. 
Kamançada çaldığı musiqi parçaları Qəhrəman yüzbaşının ürə-
yini yumşaltdığından, o, Baxşını öldürmək fikrindən vaz keçir. 
Kamançaçalan erməni xislətinə sadiq qalaraq azərbaycanlıların 
əlinə keçən kimi özünü yazıqlığa vurur, boynunu büküb onların 
qarşısında məzlum görkəmə düşür. Dil töküb yüzbaşıya yalva-
rır, onun ürəyini bir az da yumşaltmaq üçün guya vəsiyyət edir 
ki, onu öldürəndən sonra kamançasını oğlu Muğuşa versinlər. 
Qəhrəman yüzbaşı onu öldürməzdən əvvəl kamançasını özünə 
qaytararaq: “Yazıqsan, barı bir dəfə də çal”, – deyir. Xilas olması 
üçün əlverişli şərait yarandığını görən erməni bu fürsətdən is-
tifadə edərək ayağa qalxıb kamançasını kökləyərək çalır. “Rast” 
muğamını ifa edir, sonra “Şikəsteyi-fars”a keçir, sonra da “Segah 
zabul”a. Onu öldürmək fikrində olan azərbaycanlılara sanki mu-
siqi vasitəsilə təsir göstərib onları bu fikirdən daşındırmaq istə-
yir. İşinin peşəkarı olduğuna görə bilir ki, gözəl musiqi insanın 
ürəyindən pis fikirləri silib-təmizləyir. Və sonda hiyləgər, ikiüzlü 
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erməni məqsədinə çataraq ölümdən qurtulur. Kamançasında ifa 
etdiyi muğamlarımız, gözəl musiqi onu ölümdən xilas edir.

Erməni Baxşı, bəlkə də, elə yüzbaşının ürəyini yumşaltmaq 
üçün qəsdən başqa mahnıları deyil, insan mənəviyyatına təsir 
göstərmək gücünə malik olan muğamlarımızı ifa edir?! Kövrək 
nota köklənmiş həzin musiqi, muğam parçaları hamını sehrləyir. 
Yazıçı həmin səhnəni belə təsvir edir: “...Baxşı çaldıqca yüzbaşı 
yavaş-yavaş, guya özündən bixəbər qəməni soxur belindəki qı-
nına və huş-guş ilə qulaq asmaqdadır”. Baxşının kamançada ifa 
etdiyi musiqiləri dinləyən yüzbaşının ürəyinə rəhm dolan kimi 
ermənini öldürmək fikrindən vaz keçir. Üzünü ona tutaraq əsəbi 
halda: “Cəhənnəm ol, get evinə”, – deyir. Baxşı fürsəti əldən ver-
mədən tez kamançasını da götürərək sivişib aradan çıxır. Beləcə, 
musiqi, muğam parçaları ermənini ölümdən xilas edir. Təbiidir 
ki, bütün bunlar musiqidə olan ecazkar gücün göstəricisidir.

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanımın 
xatirələrini oxuduqca öyrənirik ki, yazıçının özünün də musiqiyə 
böyük marağı olub. Bir müddət ustad sənətkarlardan kamança 
çalmağı öyrənib. Ölümündən bir müddət əvvəl sonuncu dəfə ka-
mançasını kökləyərək çalıb. 

Məşhur ispan yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Joze Sara-
maqonun “Təxirə salınmış ölüm” romanında da musiqinin xila-
sedici rolu barədə maraqlı məqamlar diqqətimizi cəlb edir. Əsəri 
oxuduqca öyrənirik ki, ölüm mələyi gözəl qadın donuna girərək 
məşhur musiqiçi violonçelçalanın həyatına son qoymaq üçün 
əvvəlcə onunla tanış olur, ünsiyyət qurub yaxınlıq edir. Musiqi-
çinin məşqlərinə baxır, konsertinə qatılır və uğurlarına görə onu 
ürəkdən alqışlayır. Dinlədiyi musiqilər özü də hiss etmədən onu 
sehrləyib fikrindən daşındırır. Konsertdən sonra ölüm mələyi 
violonçelçalanın evinə qonaq gedir. Burada da onun ifa etdiyi 
musiqiləri dinləməkdən doymur. Gecəni onunla bir yataqda ke-
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çirir. Yuxunun şirin vaxtında çarpayıdan qalxan ölüm mələyi bu 
evə nə üçün gəldiyini yadına salır. Amma musiqiyə və musiqiçiyə 
vurğunluğu onu niyyətindən daşındırır. Mətbəxdə oturub fikrə 
gedir. Dilemma: musiqiçini öldürsün, yoxsa yox?! Sonda daxilin-
də gedən mübarizə musiqiyə təslim olur. Fikrini qətiləşdirəndən 
sonra mələk kibrit çöpünü çəkərək violonçelçalana ölüm xəbə-
ri gətirən bənövşəyi rəngli məktubu yandırır. Bunu musiqinin 
şər qüvvələr üzərində qələbəsi kimi də qiymətləndirmək olar. 
Musiqiçi olması violonçelçalanı ölümün əlindən qurtararaq ona 
ikinci həyat bəxş edir. Gözəl musiqi qüdrəti və gücü ilə ölümü də 
öldürür. 

   Musiqi mənəvi qidamızdır...

Musiqi sərhəd tanımır, onun önünə sədd çəkmək, dayan-
dırmaq mümkün deyil. Bu, musiqinin gücünün, məğlubedilməz 
ruhunun qüdrətidir. 

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “O olmasın bu olsun” 
operettası əsasında çəkilmiş eyniadlı filmə, illərdir ki, böyük 
maraq və sevgi ilə tamaşa edirik. Hər dəfə elə bil təzədən baxı-
rıq, nəsə əvvəl sezmədiyimiz bir epizod diqqətimizi özünə çə-
kir. Məşədi İbadın elçilik səhnəsində süfrə arxasında oturanlar 
qarşılarındakı yeməkdən əllərini çəkib musiqinin sehrinə dalır-
lar. Xan Şuşinskinin oxuduğu kiçik muğam parçası qəlbləri fəth 
edir. Hamı süfrədən əl götürüb müğənnini dinləyir. Amma Qoçu 
əsgərin köməkçisi musiqiyə məhəl qoymadan yeməyinə ara ver-
mir. Qoçu Əsgər tikəni onun əlindən alıb qabına atır, başı ilə ona 
musiqini dinləməyi işarə edir. Deməli, musiqi – mənəvi qida hər 
şeydən vacibdir. Dahi bəstəkarımız musiqinin ucalığını, səsin seh-
rinin insanı necə ovsunladığını, hətta aclıq hissini belə unutdur-
duğunu kiçik bir epizodda böyük məharətlə verib.

Hərdən musiqinin sehrinə dalanda onu rənglərə də bənzə-
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dirəm. Çünki musiqi də rənglər kimi çeşidlidir, fərqlidir. Rənglərin 
hər birinin özünə xas olan gözəllik və məna çalarları var, hərəsi 
ürəyimizə bir cür yatır, qəlbimizdə bir cür ovqat yaradır. Gördü-
yümüz rənglərə də eyni sevgi və məhəbbət bəsləmirik. Birini daha 
böyük məhəbbətlə sevirik, digərinə istəyimizi xəsisliklə xərcləyi-
rik. Rənglər kimi musiqi əsərlərinin də özünəməxsus gözəlliyi var. 
Bənzərsiz olduğuna görədir ki, hər musiqidən, hər ifaçıdan bir cür 
zövq alırıq. 

Xatırlayıram ki, durğunluq dövrü deyilən illərdə pambıq tar-
lalarında çalışan zəhmətkeşlərə konsert vermək üçün rayon mə-
dəniyyət evinin musiqiçiləri tez-tez sahələrə gələrdilər. Söyüd 
ağaclarının geniş kölgəsində “səhnə” düzəldib zəhmətkeşlər qar-
şısında konsert proqramı ilə çıxış edər, onlara mənəvi zövq verər-
dilər. Konsert başlayanda musiqi səsini eşidən quşlar dəstə-dəstə 
uçub yaxınlığımızdakı ağacların budaqlarına qonar, müğənnilərə 
qoşulub cəh-cəh vurardılar. 

Həyatımızın bəzəyi, ömrümüzün işığı

Musiqi çoxqatlı və çoxşaxəlidir. Böyük həvəslə seyr etdiyi-
miz filmlərin nümayişi zamanı süjetlə üst-üstə düşüb bir-birini 
tamamlayan musiqilərin səslənməsi bizə xoş gəlməklə yanaşı, 
maraq və həyəcanımızı da artırır. Bəzən musiqi könül dünyamızı 
elə sehrinə salır ki, uzun müddət onun təsirindən çıxa bilmirik. 
Hərdən musiqi filmin rəmzinə çevrilir, onun dəyərini birə-min 
artırır. 

Məşhur aktyor Çarli Çaplinin “lal” filmlərinə yəqin ki, çoxu-
muz baxmışıq. O filmlər zamanında böyük kəşf, möcüzə, yenilik 
sayılsa da, müasir texnologiyanın bu dərəcədə inkişaf etdyi indi-
ki dövrdə o kadrları seyr etmək müəyyən mənada darıxdırıcı və 
cansıxıcı görünür.

Baş rolda məşhur amerikalı aktyor Jan Klod Vandam çəkil-
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miş “Boksçu” filmini həmişə böyük maraqla izləyirəm. Bu filmdə 
tamaşaçını heyrətləndirən yaddaqalan, həyəcan dolu səhnələr 
çoxdur. Rəqibi Tampo ilə həlledici görüşdən bir gün əvvəl əlbə-
yaxa döyüşün sirlərini ona öyrədən ustası Vandama məsləhət 
görür ki, təbiətin qoynunda gəzib ətrafdakı səsləri dinləsin. 
Boksçu məşqçisindən gəzinti zamanı nə dinləyəcəyini soruşur. 
Ustası isə qısaca: “Sadəcə olaraq, dinlə”, – deyir. Əsərin baş qəh-
rəmanı dağların qoynunda xeyli gəzib dolanır, meşələrdən ke-
çir, çayın sahilinə enir. Yolboyu göylərdə qıy vuran qartalların 
səsini eşidir, quşların, böcəklərin gözəl və şən nəğmələrini din-
ləyir. Çayların, şəlalələrin şırıltısına, bulaqların zümzüməsinə, 
dalğaların pıçıltısına, daşların sükutuna qulaq asır. Təbiətdən 
gələn bu səslər boksçuya güc-qüvvət verərək, enerjisini daha da 
artırır. Ertəsi gün gərgin keçən qarşılaşmada Vandam nə qədər 
çətin anlar yaşasa da, sonda rəqibinə qalib gəlir... 

Şeir deməyə hazırlaşan şair, yaxud tamada həzin musiqinin 
səslənməsini istəyir. Çünki musiqi təkcə filmlərə, tamaşalara 
deyil, şeirə, sözə də qol-qanad verir. Bədahətən deyilən meyxa-
nadada da belədir. Musiqi meyxanaçının dilini açır, ona kömək 
edir, ardınca çağırır. 

Musiqi qəlbimizi oxşayır, ovqatımıza sığal çəkir, sirli-sehr-
li, əlçatmaz, ünyetməz bir aləmə aparır. Musiqiyə qulaq asdıqca 
fikrimiz dağılır, müvəqqəti də olsa, müsbət auraya, işıqlı düşün-
cələrə köklənirik çalışırıq. Bir sözlə, musiqi insanda gözəl hisslər 
formalaşdırır. Bəlkə, buna görədir ki, zaman-zaman musiqidən 
müalicə prosesində də istifadə olunub. Deməli, musiqi illərdir, 
əsrlərdir ki, insanların həm də sağlamlığının keşiyində dayanır. 
Musiqi ilə müalicə yenilik deyil. Faktlar sübut edir ki, müalicə 
prosesində musiqi yaxşı nəticə verir. Doqquz və onuncu əsrlərdə 
yaşayıb-yaratmış məşhur filosof, böyük loğman İbn Sina “Musiqi 
elmi haqqında” dəyərli əsərində musiqinin insan sağlamlığındakı 
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rolundan və əhəmiyyətindən geniş bəhs etmişdi. Filosof və hə-
kimlər həkimi yazırdı ki, musiqi ürək, qan-damar sisteminin fəa-
liyyətini yaxşılaşdırır, insanlarda xoş ovqat yaradır. Deməli, mu-
siqi insan bədəninin bir hissəsidir. Elə bir hissəsidir ki, ürəkdən 
sinəyə axıb insanı vəcdə gətirir, ruhlandırır, düşündürür.

Türk musiqisinin ustadlarından biri olan Rəhmi Oruc Gü-
vən musiqinin gücündən, qüvvəsindən söz açaraq deyir ki, insan 
orqanizmində hər hüceyrənin öz səsi var və bu səslər harmonik 
şəkildə səslənəndə insanın həm bədəni, həm düşüncəsi rahat və 
sağlam olur. Musiqi terapiyası da harmoniyadan çıxan və bununla 
da öz sahibini narahat edən hüceyrəni sakitləşdirməkdir.

Avropa ölkələrində Baxın, Bethovenin və başqa dahi bəstə-
karların musiqilərindən müalicə prosesində istifadə edildiyi tibb 
aləminə çoxdan məlumdur. 

Muğamlarımızın da insan mənəviyyatına təsir edən, ovqatına 
rəng qatan, ona yüksək zövq verən qüvvəsi və qüdrəti var. Dahi 
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli muğam dəstgahlarının psixoloji-e-
mosional təsirindən söz açaraq demişdir ki, “Rast” muğamı insan-
larda mərdlik, fərəh, gümrahlıq, “Şur” muğamı şən əhvali-ruhiyyə, 
“Segah” məhəbbət, “Cahargah” isə həyəcan yaradır.

Nəsillər arasında mənəvi körpü

Hansı xalqın musiqisi olursa olsun, o bizimlə öz dilində danı-
şır. Əgər dəyərli musiqidirsə, zövqümüzü oxşayırsa, özümüzdən 
asılı olmadan biz ona könül bağlayırıq, həm sevə-sevə, həm də 
təkrar-təkrar dinləməkdən doymuruq. Gözəl musiqilər milliyə-
tindən asılı olmayaraq, bütün insanların qəlbini göz qırpımın-
daca sehrləyir. Həmin musiqilər milyonların sevgisini qazanır, 
ifaçısına, bəstəkarına böyük şöhrət və hörmət gətirir.

Musiqi heç vaxt köhnəlmir, hər zaman canlı və yenicə tu-
murcuqdan çıxmış çiçək kimi təravətli və ətirlidir. Nəsillər ara-
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sında körpü rolunu oynayır, getdikcə əlaqələri gücləndirir. Mu-
siqi inkişafda olan canlı bir orqanizmdir. Keçmişin dərinliyində, 
bu günün sıxlığında itib-batmır. Keçmişlə gələcəyi qırılmaz tel-
lərlə bir-birinə bağlayır. Daim təkmilləşir, dəyişir, təravətlənir 
və ecazkar gücünü, qüvvətini daha da artırır. Vaxt keçdikcə, za-
man ötdükcə yeni bəstəkarlar, yeni musiqilər, yeni ifalar, yeni 
ifaçılar doğulur. Musiqinin meydanı genişləndikə genişlənir. 

Yaşaya-yaşaya zövq aldığımız həyatımızın bir qolu da mu-
siqi üstündə bərqərar olduğundan, daim ondan güc alaraq zən-
ginliyə doğru addımlayırıq. Addımlarımızın da səsi sanki mu-
siqidir, ömrümüzün asta-asta vuran ritmidir. 

Böyük yunan filosofu Sokrat deyir ki, bir xalqı məhv etmək 
istəyirsinizsə, musiqi zövqünü korlayın. Bu dəyərli fikirdən 
belə aydın olur ki, gərək daim gözəl musiqilərə qulaq asaq. Mu-
siqi zövqümüzün korlanmağına yol verməyək. Gələcəkdə daha 
da gözəl və möhtəşəm musiqi əsərləri bəstələmək və eşitmək 
ümidlə yaşayaq... 

2019-2020
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Mənim də ömrümdən qatarlar keçib...

Ayağımız fırlandıqca-fırlanan yer kürəsinin üstündə yer tu-
tandan bəri dayanmadan hərəkətdəyik. Elə hey yol gedirik, yol 
gəlirik. Gecikməmək üçün harasa yüyürür, çatacağımız ünvana 
tələsir, hansı tədbirəsə bir az da tez yetişməyə can atırıq. Ümu-
miyyətlə, insanın dünyaya gəlişi də, gedişi də hansısa bir cığırın, 
hansısa yeni bir xəttin başlanğıcı, hansısa yolun sonudur. Son və 
sonluq sözləri həmişə insana mənfi ovqat aşılayır. Bəlkə də, özü-
müz hiss etmədən ömrümüzün çox hissəsi elə yollarda, səfərlər-
də, qaçda-qovda keçir. Bu yollarda o qədər qəribə hadisələrlə, 
müxtəlif xarakterli adamlarla rastlaşırıq ki!.. Əgər səfərlərimiz 
zamanı gördüyümüz, eşitdiyimiz, şahidi olduğumuz maraqlı ha-
disələri yaddaşımızda saxlayıb ağ vərəqlərə köçürə bilsək, yəqin 
ki, ortalığa maraqla oxunan dəyərli bir kitab çıxar. Qəribədir ki, 
kitabların səhifələrinə yol tapmayan bir çox hadisələr yaddaşı-
mızda özünə geniş yer edir və əbədi olaraq orada kök salıb qalır. 

Səfər etdiyimiz yerlərə məsafəsindən asılı olaraq bəzən pa-
yi-piyada, bəzən at-eşşəklə, bəzən avtobusla, bəzən də qatarla 
getməli oluruq. Başqalarını deyə bilmərəm, mənim həyat yolu-
mun cizgiləri elə çəkilib ki, qismətimə daha çox qatarlarla yol 
gedib-gəlmək düşüb. Necə deyərlər, necə deyərlər mənim də 
ömrümdən qatarlar keçib. Bu günə qədər müxtəlif istiqamətlərə 
gedən qatarların, bəlkə də, yüz dəfə, min dəfə sərnişini olmu-
şam. Bəzən lap uzaq məsafələr qət etmişəm. Uzun illər “tıqqatıq, 
tuk,” “tıqqatıq, tuk” səslərini eşidə-eşidə yol gedib yol gəlmişəm. 
Çox vaxt qatarlar məni doğmalara qovuşduraraq sevindirib. 
Bəzənsə əksinə, məni onlardan ayırıb uzaqlara apararaq göz 
yaşlarına qərq edib. Bu illər ərzində qatarların sərnişini kimi 
müxtəlif hadisələrin şahidi olmuş, bir-birindən maraqlı söz-söh-
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bətlər eşitmişəm. Bir neçə gecəlik yol yoldaşı olduğum insan-
ların hərəsi yaddaşımda bir cür qalıb. Çoxlarının səsini, özünü, 
sözlərini, mənə dikilmiş müxtəlif rəngli gözlərini, dumanlı şəkil-
də də olsa, xatırlayıram. Yol yoldaşlarımın bəziləri isə mənasız, 
qaradinməz adamlar olduqlarından heç yadda saxlamağa da la-
yiq bilməmişəm. Sözün düzü, heç belələrini xatırlamağın mənası 
da yoxdur. Heç onlardan söz açıb danışmağa da, vaxt itirməyə də 
dəyməz. Nə bilim, bəlkə də, onda söz əziyyətə düşər, hərflərin 
təzyiqi qalxar.

  
Qatarla ilk “görüş”

 Ömrümün şıltaqlıqla dolu yeniyetməlik çağlarında qatarlar 
mənə çox sirli-sehrli görünürdü. Nədənsə, onları canlı bir orqa-
nizm kimi təsəvvür edirdim. Uşaq düşüncəsiylə fikirləşirdim ki, 
qatalar da bizim kimi canlıdırlar, insanlar kimi yaşayıb ömür 
sürürlər. Bu fikrin ağlıma haradan gəlib yerləşdiyini bilmirdim. 
Hələ dünyanı dərindən dərk etmədiyim vaxtlarımda qatarlarla 
uzaqdan-uzağa salamlaşdığım günlərim də olub. Dəmiryol xətti 
kəndimizin dörd-beş kilometrliyindən keçirdi. Gecələrin sakit-
liyində, axşamların lal sükutunda relslərdən qopan “tıqqatuq, 
tuk,” “tıqqatuq, tuk” səsləri məhəlləmizə, evimizə qədər gəlib 
çıxırdı. Qatarların ritmik tıqqıltısını daha çox gecələr eşidirdik. 
Onda yer-göy dərin yuxuya getdiyindən, hər tərəfə sakitlik ha-
kim kəsilirdi. Qatarlarınsa gözünə yuxuya getməzdi, onlar in-
sanları gedəcəkləri ünvanlara çatdırmaq üçün gecə-gündüz bil-
mədən yollardaydı. Dünyanın bu başından o başına yol gedir, 
şəhərləri, kəndləri bir-birinə birləşdirirdi. Bir an olsun belə, 
gözlərini yummadan, yorulmadan yol gedirdilər, yol gəlirdilər. 
Təkərlər dayanmadan fırlanır, elektrovoz domino daşları kimi 
ardınca sıra ilə düzülmüş vaqonları dartıb müxtəlif bölgələrə, 
müxtəlif ölkələrə aparırdı.
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Qatarla ilk “görüş”üm, ona yaxından baxdığım gün heç vaxt 
yadımdan çıxmır. Başqa tay-tuşlarım onu lap bir addımlıqdan 
gördükləri, hətta əlləri ilə toxunduqları haqqında həvəslə da-
nışanda buna görə onlara bəxtəvərlik verirdim. Dostlarımdan 
bu söhbətləri eşitdikcə can atırdım ki, mən də vaxt tapıb qatara 
yaxından baxım. Onu görmək üçün nə az, nə çox, düz dörd-beş 
kilometr piyada yol qət etməli idim. Getmək problem deyildi, 
yollar məni yormazdı. Sadəcə olaraq, buna xeyli vaxt tapmalıy-
dım. Çünki qatarla “görüşmək” üçün bu məsafəni payi-piyada 
həm getməli, həm də qayıtmalıydım. İş-gücün çoxluğundan buna 
vaxt edə bilmirdim. Nəhayət, arzumuza çatmaq üçün dostum İsa 
ilə günlərin birində vaxt edib yola çıxdıq. 

Yaz vaxtları idi. Baharın nəfəsini duyan təbiət də yavaş-ya-
vaş oyanıb cana gəlirdi. Ətrafdakı gözəlliyi seyr edə-edə qatarla 
“görüşə” tələsirdik. Güman edirdim ki, yəqin, onun bizim gə-
lişimizdən heç xəbəri də yoxdur. Sinif yoldaşım İsa da mənim 
kimi həyəcanlıydı. Balaca iş deyildi ha, qatarı yaxından görəcək-
dik. Sevincimizin üstünə sevinc ələndiyindən ürəyimiz atlanır-
dı. Axır ki, dəmiryol stansiyasına gəlib çatdıq, nəfəsimizi dərib 
xeyli gözlədik. Zəhmətimiz hədər getmədi. Haradasa təxminən 
bir saatdan sonra qatar stansiyaya daxil oldu. Bilmədim o bizi 
gördü, yoxsa görmədi? Gəlişimizi hiss etdi, yoxsa yox? Amma biz 
qatar stansiyaya girən kimi sevinə-sevinə ona əl edib fit çaldıq. 
Deyəsən, o bizi eşitdi. Çünki bizim zəif fitimizə özünün ətrafı 
titrədib silkələyən güclü fitiylə cavab verdi. Səsdən az qaldı ki, 
qulağımız batsın. Qatarla ilk “görüşümüz” bax belə oldu. Dostum 
İsanı deyə bilmərəm, qatar mənim yaman xoşuma gəldi. Nə bi-
lim, bəlkə də, elə buna görə sonralar onunla dostluğumuz tutdu, 
bir-birimizi başa düşdük. Uzun illər çox mehriban yol yoldaşı 
olduq. İndi də dostluğumuz davam edir, hələ aramız dəyməyib, 
yoldaşlığımıza fasilə verməmişik. Yəqin ki, həyatımızın axarı 
ömrümüz boyu elə bu minvalla da davam edəcək.
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İllərdən bəri el-obada yaxşı bir adətimiz var idi. Kəndimiz-
dən hərbi xidmətə gedənləri təntənə ilə, çal-çağırla dəmiryol 
stansiyasına aparıb oradan qatarla yola salardıq. Axşam qonaq-
lıq başa çatandan sonra cavanlarla yük maşınına doluşub oxu-
ya-oxuya, fit çala-çala xidmətə çağırılanları Həkəri stansiyasına 
aparardıq. Qatar gələnə qədər ya stansiyada gəzişər, ya da otu-
racaqlarda özümüzə yer tapıb şirin-şirin söhbət edərdik. Qatar 
yaxınlaşan kimi söz-söhbətə son qoyular, sabahın əsgəri ilə gö-
rüşüb onu qollarımız üstündə vaqona mindirib uğurlu yol arzu-
layardıq. Qatar yerindən tərpənəndən sonra vaqonun yanı ilə 
bir az qaça-qaça əsgər gedən dostumuza əl edərdik. Elektrovoz 
sürətini artıran kimi yavaş-yavaş dayanar, daha qatarla ayaqlaşa 
bilmərdik. Bu, mümkün də deyildi. Çünki onun ürəyi dəmirdən, 
bizimki isə ətdən idi. Kəndimizdən əsgər gedən tay-tuşlarımızı 
hərbi xidmətə aparan qatar bir müddətdən sonra geriyə – doğ-
malarına onların uzaq ölkələrdən yazıb göndərdikləri məktubla-
rını, şəkillərini daşıyıb gətirərdi.

Əsgəri xidmətə də qatarla getdim 

Qatara ilk dəfə orta məktəbi bitirib Bakıya üz tutanda min-
dim. Əvvəlcə vaqondakı səs-küy, təkərlərdən qopan taqqıltı, 
tuqqultu səsləri rahatlığımı pozurdu. Amma sonra yavaş-yavaş 
buna alışdım. Hətta bu səsdən ötrü darıxdığım vaxtlarım da olur-
du. Elə bil qatar o səsi ilə şirin yuxuya gedən sərnişinlərə lay-
lay çalırdı. İndi həmin günlər tarixə dönüb, ötən illərin saralmış 
təqviminə hoparaq acılı-şirinli xatirələrə çevrilib, ömrümüzün 
dünəninə ələnib. Hərbi xidmətə gedəndə dostlarım kəndimizin 
başqa uşaqları kimi məni də musiqi sədaları altında qatarla yola 
saldılar. Vaqonlar məni ağuşuna alaraq doğmalarımdan xeyli 
uzaqlara apardı. Sonra da o yerlərdən yazdığım məktubları daşı-
yıb kəndimizə, evimizə, doğmalarıma gətirdi...
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Hərbi xidmət illərində də qatardan uzaq düşmədim, bir 
neçə dəfə onun sərnişini oldum. Keçmiş İttifaqın Çita şəhərində 
altı ay qulluq edəndən sonra bir qrup əsgərlə bizi Monqolusta-
na göndərdilər. Hərbi hissədən yük maşınlarına minib indi adını 
unutduğum balaca bir dəmiryol stansiyasına gəldik. Xeyli göz-
ləyəndən sonra bir də gördük ki, budur, qatar sanki nazlana-naz-
lana uzaqdan dəmiryol stansiyasına tərəf gəlir. Çita şəhərindən 
Monqolustanın Çöir stansiyasına qədər qatarla getdik. Xatırlayı-
ram ki, haradasa, üç gündən çox yolda olduq. 

Vaqondakı yumşaq olmayan oturacaqlarda yatmaqdan böy-
rümüz döyənək olmuşdu. Amma əsgər yoldaşlarımızla söz-söh-
bətimiz bitib-tükənmir, elə yolumuz kimi uzanıb gedirdi. Xid-
mətimin üç günü qatarda keçdi, bu müddət ərzində işim ancaq 
yeyib-içib yatmaq oldu. Yediyimiz isə yalnız quru ərzaq payı 
idi. Bu yeməyi qəbul etdikcə mədəmiz göynəyib ağrıyırdı. Duru 
xörəyin həsrətini çəkir, onun dadı və qoxusu üçün darıxırdıq. İki 
gün qulaqlarımızı vaqonların təkərlərindən qopan “tıqqatıq tık”, 
“tıqqatıq tık” səsləri döyəclədi. Sovet İttifaqından Monqolusta-
nın ərazisinə də qatarda keçdik, vaqondan yerə düşmədik. Sər-
hədlərin belə möhkəm qorunduğunu ilk dəfə orada gördüm. Az 
qaldı ki, vaqonda yoxlama aparan manqol əsgərlərlə möhkəm 
davamız düşsün. Bizə qarşı aqressiv münasibətlərindən hiss 
olunurdu ki, onlar Sovet hərbçilərinə o qədər də rəğbət bəslə-
mir, doğma torpaqlarında yad bir ölkənin ordusunun zabit və 
əsgərlərini görmək istəmirlər. Nə yaxşı ki, üstümüzdə nəzarətçi 
olan zabitlər başlamaqda olan dava-dalaşın qarşısını vaxtında 
aldılar. Onlar bir az ləngisəydilər, Allah bilir, nələr baş verəcək-
di. Çünki biz silahsız, manqol əsgərləri isə sılahlıydılar. 

Hərbi xidmətimi başa vurandan sonra da evimzə, doğma 
ocağımıza qatarla qayıtdım. Vaqondan iki il əvvəl tay-tuşlarımın 
məni təntənə ilə hərbi xidmətə yola saldığı Həkəri stansiyasında 
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düşdüm. Doğma ellərimizin havasını uda-uda evimizə döndüm. 
İllər sonra işimlə əlaqədar qatarlarla yol yoldaşlığım yenə 

davam elədi. Ayda bir-iki dəfə cəbhə bölgəsinə getmək üçün 
qatarlarla yola çıxdım, vaqonlarda gecələdim. Neçə səhərimi 
qatarda açdım. Təkərlərdən qopan ritmik taqqıltı səslərini eşi-
də-eşidə üz tutduğum müxtəlif ünvanlara gedib çatdım. Maraqlı 
hadisələrlə zəngin olan həmin səfərlər həyatımdan qırmızı xət-
lə keçdiyindən hərəsi bir cür yadda qalıb. Aradan illər ötəndən 
sonra qatarlar xəyalımda sanki xatirələrimin daşıyıcısı kimi qa-
lıb. Hər dəfə qatar səsi eşidəndə, hər dəfə vaqon görəndə ötüb 
keçənlər yaddaşımdan o illərə boylanır, şahidi olduğum ha-
disələr kövrək xatirələrimin qapısını asta-asta döyərək mürgü-
lü gözlərini üzümə açır. Sanki yenə də yoldayam, səfərdəyəm, 
qatardayam, yenə də o səsli-küylü vaqonların sərnişiniyəm. Qa-
tarın pəncərəsindən ucsuz-bucaqsız çölləri seyr edə-edə yol ge-
dirəm, yol gəlirəm. 

  Narahatlıq içində keçən bir gecə 

1994-cü il mart ayının əvvəlləri idi. 8 Mart Qadınlar Bay-
ramına bir neçə gün qalmışdı. Döyüşən, vuruşan hərbçi qadın-
lardan material hazırlamaq üçün təcili olaraq cəbhə bölgəsinə 
getməliydik. Redaksiya rəhbərliyi bu barədə əmr vermişdi. 
Gecikmək, vaxt itirmək olmazdı. Yalnız qatarla yola çıxsaydıq, 
tezdən bölgədə ola bilərdik. İş yoldaşlarım Nemət Veysəlli ilə, 
fotoqraf Əfrasiyabla axşam dəmiryol vağzalında görüşdük. Nə 
qədər soraqlasaq da, Füzuli istiqamətinə gedən qatara bilet 
tapa bilmədik. Bələdçilər də çoxlu pul müqabilində bizi vaqona 
götürməyə boyun olmadılar. “Yer yoxdur”, – deyib bizi vaqona 
minməyə qoymadılar. Hansı ki, biz ərazisində müharibə gedən 
bir ölkənin zabitləri, hərbi jurnalistləri idik. Özümüz də harasa 
gəzməyə, turist səfərinə çıxmağa hazırlaşmırdıq. Verilən döyüş 
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əmrini yerinə yetirmək üçün cəbhə bölgəsinə gedirdik. Necə 
olursa olsun, hərbçi kimi qatarda yerlə təmin olunmalıydıq. 
Amma kimsə bizə əhəmiyyət verib, kömək etmədi. 

Bələdçilər vaqonlarda yer verməsələr də, bizi başa saldılar 
ki, Əlibayramlı şəhərinə (indiki Şirvan) qədər Astara qatarı ilə 
gedin, oradan Füzuli istiqamətinə yük vaqonları yola düşür. Biz 
belə də etdik. Gecə saat üçdə Əli Bayramlıya çatdıq. İki saatdan 
çox stansiyada gözləyəndən sonra yük qatarının yola düşəcəyini 
dedilər. Soyuq havada, üstüaçıq vaqonlarda üşüyə-üşüyə, külək 
üzümüzə vura-vura cəbhə bölgəsinə gəlib çatdıq. 

Biz Füzuliyə, cəbhə xəttinə yetişəndə artıq yavaş-yavaş 
səhərin gözləri açılır, hava işıqlanırdı. Yadıma gəlir ki, fotoqraf 
Nemət müəllimlə üşüyüb bir-birimizə qısıldığımız vəziyyətdə 
şəklimizi çəkdi. Sonra heç bilmədik ki, o şəkillər necə oldu, hara-
da itdi-batdı. Havanın gözləri açılandan, günəşin ilıq şüaları üs-
tümüzə düşəndən sonra bir az isindik. Yollarda narahat bir gecə 
yaşamalı olsaq da, səhər ertə təyin olunmuş cəbhə bölgəsinə ça-
tıb tapşırığı yerinə yetirməyə başladıq.

  Həm işgüzar, həm də tənbəl bələdçilər

Qatarların sərnişini olanlar yaxşı bilirlər ki, vaqonu yaraşı-
ğa salan, sərnişinlərin rahatlığını təmin edən bələdçilərdir. Hər-
dən bəxtimə işinə can-başla yanaşan, işgüzar bələdçilər çıxırdı, 
hərdən də tənbəllərinə, peşəsinə barmaqarası baxanlara ürcah 
olurdum. Elələri də var idi ki, sərnişinlərə çay verməyə belə 
ərinir, hər kəlməbaşı camaatı ilan kimi sancırdı. Bəzən qəribə 
adamlarla da yol yoldaşı olurdum. Elələrinə rast gəlirdim ki, heç 
onunla bir daha qarşılaşmaq istəməzdim. Amma buna məcbur 
idim, daha ona görə qatardan düşməyəcəkdim ki? Çətin anlar-
da qismətimlə barışıb dözməkdən başqa çarəm qalmırdı. Uzun 
müddət deyildi ha, bir gecəlik yolun əzab-əziyyətinə dözmək 
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olardı. Mən də səbrimi basıb dözürdüm. Axı biz nə sarıdan olsa 
da, səbir sarıdan heç vaxt korluq çəkməmişik. 

Qatarda yol gedəndə ən faciəli iş kupeyə uşaqlı qadının 
düşməsi idi. Çünki səs-küydən narahat olan körpə səhərə qədər 
ağlayıb kupedəki sərnişinləri çimir almağa qoymurdu. Dəfələr-
lə uşağın ağlamasından, səs-küyündən yerimi tərk edib tambıra 
çıxmalı olmuşam. Ovqatı korlanmış vəziyyətdə burada oturub 
səhərin gözlərini açmasını, günəşin üfüqdən boylanmasını və 
gedəcəyim ünvana çatacağımı gözləmişəm. Amma ürəyi dolu, 
söhbətcil yol yoldaşlarım da çox olub. Bu sətirləri yazdıqca şahi-
di olduğum həmin hadisələr bir anlıq yaddaşımda basabas salıb 
ağ vərəqlərin üzərinə daha tez iz salmağa can atır. 

Bələdçilərdən söz düşmüşkən, elə bilirəm ki, başıma gələn 
bir-iki hadisədən danışsam, yazıya bir dad-tam qatmış olaram. 

Bir dəfə bölgəyə gedəndə bələdçi yatıb yuxuya qalmış, məni 
düşəcəyim stansiyanı keçəndən sonra oyatmışdı. Yadıma gəlir, 
onun səsini eşidən kimi oyanıb tələm-tələsik pəncərədən çölə 
boylananda gördüm ki, düşəcəyim stansiya yavaş-yavaş ötüb 
arxada qalır. Özümün də əlimdə yüküm var idi. Buna görə də 
bələdçinin ünvanına o ki var söyləndim. Çünki bu vəziyyətdə 
növbəti stansiyada düşüb geri dönmək mənim üçün əzablı bir iş 
olacaqdı. Qatar bu yolla geriyə bir də axşam qayıdacaqdı. Gərək 
qabaqdakı stansiyada düşüb taksi ilə geri qayıdaydım. Buna da 
xeyli vaxt itirəcəkdim. Tərs kimi şose yol stansiyadan xeyli uzaq-
dan keçirdi. Bütün bunları fikirləşə-fikirləşə hirslənib özümdən 
çıxmışdım. Əsəbiləşdiyimi görən bələdçi məni sakitləşdirib təs-
kinlik verməyə çalışırdı. Növbəti stansiyaya çatanda o dispet-
çirdən öyrəndi ki, bir neçə dəqiqədən sonra bu yolla elektrovoz 
qayıtmalıdır. Stansiya rəisindən xahiş etdi ki, məni onunla yola 
salsın. Sağ olsunlar, dəmiryolçular bələdçinin sözünü yerə sal-
madılar. Həmin gün ömrümdə ilk dəfə elektrovoza mindim. Bir 
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neçə saat geciksəm də, hərbi hissəyə gedib çatdım, işlərimi gö-
rüb qaydasına saldım. Gecikməyim xidməti tapşırığı yerinə ye-
tirməyimə çox da mənfi təsir göstərmədi.

Cəbhə xəttinə olan ezamiyyətlərimin birində başıma bələd-
çi ilə bağlı maraqlı və bəlkə də, bir az da gülməli iş gəldi. 

Qatar düşəcəyim stansiyaya yuxunun ən şirin vaxtında – 
saat 00:05-də çatırdı. Düşəndən sonra da hərbi hissəyə çatmaq 
üçün xeyli yol getməliydim. Mən də səhər ertədən başlanan çox 
mühüm bir tədbirə qatılmalıydım. Buna görə də çox narahat 
idim, fikirləşirdim ki, birdən, işdir-şayət, bələdçi məni vaxtında 
oyatmasa, gecikəcəyəm. Geciksəm, üzümə söz gələcək, danla-
nacağam. Bir sözlə, əgər həmin stansiyada düşməsəydim, ba-
şımın üstündə tədbirə vaxtında çatmamaq təhlükəsi fırlanırdı. 
Ona görə də bələdçidən dönə-dönə xahiş etdim ki, məni həmin 
stansiyaya çatmamış oyatsın. Bələdçi qadın da qarşısındakı ba-
laca sarı rəngli vərəqə yataq yerimin nömrəsini yazaraq üzünü 
mənə tutub: “Narahat olmayın, sizi vaxtında oyadacağam”, – 
dedi. Nə qədər ona arxayın olsam da, nədənsə narahat yatdım. 
Gecənin bir aləmində, necə oldusa, qəflətən yuxudan ayıldım. 
Sanki məni gözəgörünməz bir qüvvə silkələyib oyatmışdı. Göz-
lərimi açan kimi tez pəncərənin pərdəsini aralayıb çölə baxdım 
ki, görüm qatar haradan keçir, bura haradır. Neçə illər yollarda 
olduğumdan bölgələri, stansiyaları yaxşı tanıyırdım. Baxanda 
gördüm ki, düşəcəyim stansiyaya çatmağıma on dəqiqəlik yol 
qalıb. Axşam məni arxayın salan bələdçidən isə bir xəbər yox idi. 
Vaxtında oyandığıma çox sevindim, çünki tədbirə gecikməyə-
cəkdim. Hazırlaşmaq üçün bir az vaxtım da var idi. Yerimdən 
qalxan kimi geyinməyə başladım. Əl-üzümü yuyandan sonra əl 
çantamı götürüb kupedəki başqa sərnişinləri yuxudan oyatma-
maq üçün asta-asta çıxış qapısına tərəf addımladım. Stansiyaya 
yaxınlaşdıqca elektrovoz nəfəsini dərir, qatar sürətini azaldırdı. 
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Bələdçi isə bütün bunlardan xəbərsiz-ətərsiz mışıl-mışıl şirin 
yuxu içində uyuyurdu. Deməli, özüm təsadüfən ayılmasaydım, 
yatıb qalacaqdım. Qatar stansiyada dayanmağa az qalmış məni 
oyatmalı olan bələdçinin yuxudan durğuzmaq üçün kupesinin 
qapısını asta-asta döyərək: “Bacı, qatar stansiyaya çatır, durun 
qapını açın, mən düşüm. Çox sağ olun, məni yaman tez oyatdı-
nız”, – dedim. Qadın tənbəl-tənbəl qapını açdı. Gözlərindən yuxu 
tökülən bələdçiyə çox yazığım gəldi. “Mən sizi oyatmaqdan siz 
məni oyatdınız”, – deyib yuxulu-yuxulu gülümsündü. Qatar as-
ta-asta stansiyada dayandı və mən gözlərindən yuxu tökülən 
bələdçi ilə sağollaşıb gecənin qaranlığında vaqondan düşdüm. 
Qarşıda məni gərgin iş günü gözləyirdi. Vaxtında oyandığıma və 
tədbirə gecikməyəcəyimə görə ovqatım yaxşı idi. Səhərin sərin 
mehi üzümə vurduqca yuxum da qaçırdı. 

 Təsadüflər, təsadüflər...

Qatarlarda maraqlı, yaddaqalan təsadüflərlə də çox qarşıla-
şırdım. Heç yadımdan çıxmaz, yayın qızmar vaxtları idi, havalar 
isti keçirdi. Belə bürkülü günlərin birində Xırdalan pivə zavodu-
nun üç işçisi ilə yol yoldaşı oldum. Onlarla sözümün ilməsi tut-
du, yaxından tanış olduq. Yolboyu sözlərdən gözəl, maraqlı söh-
bətlər toxuduq. Qatar yerindən tərpənəndən az sonra süfrə açıb 
çörək kəsdik. Kupe yoldaşlarım içmək üçün yola çeşidli sərin iç-
kilər götürmüşdülər. Hamısı da çalışdıqları zavodun ən yaxşı və 
keyfiyyətli məhsulları idi. Sərin pivə və başqa içkilərdən içə-içə 
xeyli söhbət etdik. Söz-sözü çəkdi, söhbətimiz gecə yarıya qədər 
uzandı. Sanki içkilər də söhbətimizə sərinlik və şirinlik qatırdı. 
Şən keçən gecə hamımız üçün yaddaqalan oldu. Söhbətimizin ün-
vanı cilovsuz at kimi müxtəlif istiqamətlərə doğru baş alıb gedir-
di. Toxunmadığımız, baş vurmadığımız mövzu qalmırdı, demək 
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olar ki, hər şeydən danışırdıq. Dünyanın işlərini bir-birinə qatıb 
qarışdırırdıq, bütün qaynar nöqtələrdəki münaqişələri “həll” 
edəndən sonra yerimizə girib arxayınca yatırdıq. Üstündən iki-
üç ay keçəndən sonra təsadüfən yenə də həmin adamlarla qarşı-
laşdım, yenə də onlarla yol yoldaşı oldum. Təsəvvür edin, iki-üç 
ay əvvəl də eyni vaqon, eyni kupe, eyni yer, eyni bələdçi, eyni 
içkilər və eyni mövzuda bitib tükənməyən maraqlı söhbətlər... 
Yalnız zaman o zaman deyildi. Vaxt ömrümüzün iki-üç ayını əli-
mizdən alıb keçmişə aparmışdı. 

Aprel döyüşlərində də məni cəbhə bölgəsinə qatarlar apar-
dı. Amma deyim ki, bu gediş əvvəlkilərə bənzəmirdi. Vaqonda-
kıların hamısı ordumuzun uğurlu döyüşlərindən sevinə-sevinə 
danışırdı. Sərnişinlərin söz-söhbətləri müharibə mövzusuna 
köklənmişdi. Kupelərdən gələn gülüş səsləri onların ovqatları-
nın yaxşı olduğundan xəbər verirdi. Hamı ordunun qısa müddət 
ərzində qazandığı qələbələrdən sevinə-sevinə danışıb qürur his-
si keçirirdi. Səhər tezdən vaqondan topların gurultusu altında 
düşdüm. Atəş səslərinə məhəl qoymadan cəbhə xəttinə çatmaq 
üçün vaxt itirmədən yola düzəldim. Erməni işğalçılarının burnu 
ovulub geri oturdulmuş, xeyli ərazi qəsbkarlardan azad edilmiş-
di. Həmin günlər yurdun müdafiəçilərini qələbə və zəfər ovqa-
tında gördüm. 

Bir dəfə arıq, bəstəboy, yaşı altmışı keçmiş bir kişi kupe yol-
daşım oldu. Bu insan nə qədər danışırdı, ay Allah! Zalım oğlu heç 
ağzını yummaq bilmirdi. Elə bil ya o cərayana qoşulmuşdu, ya 
da dilotu yemişdi. Deyəsən, elə gözünü qatarda açmışdı. Çünki 
bələdçilər də, polislər də, qatar rəisi də, daha kimlər, kimlər onu 
tanıyırdı. Salamlaşanların hamısı kupe yoldaşıma, “qospadin”, 
– deyə müraciət edirdi. Cibində dörd-beş təşkilatın vəsiqəsini 
gəzdirirdi. Nə işlədiyini özündən başqa heç kim bilmirdi. Amma 
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yox, çox çək-çevirdən sonra axırda boynuna aldı ki, elektrikdir. 
“Qospodin”in ciblərində jurnalist vəsiqəsindən tutmuş prokuror 
vəsiqəsinə qədər var idi. Yaman həlləm-qəlləm adama oxşayırdı. 
Mən hələ o vaxtda qədər bu cür qəribə və alaşıq-qolaşıq, boz-bu-
lanıq birisinə rast gəlməmişdim. Yaxşı ki, onunla elə bircə dəfə 
yol yoldaşı oldum.

Səfərlərimin birində isə kupe yoldaşım döyüşçü zabitlər 
oldu. Həm yolumuz uzaq idi, həm də hamımız sonuncu stansi-
yada düşməliydik. Ona görə də heç yerə tələsmədən, gecə uzunu 
arın-arxayın söhbət etdik. Onlar iştirakçısı olduğu döyüşlərdən 
danışdıqca mən dəftərçəmdə qeydlər aparırdım. Bu qeydlər 
sonradan bir neçə məqalə yazmağa material verdi. Haradasa 
oxumuşdum ki, kiçik qeydlər böyük əsərlərin kardoeqramıdır. 
Həmin səfərim mənim üçün həm səmərəli, həm də yaddaqalan 
oldu. Sonralar nə qədər yollarda, səfərlərdə olsam da, bir daha 
həmin zabitlərlə rastlaşmadım. Onları sonrakı talelərindən niga-
ran qaldım. Amansız müharibə hər gün neçə-neçə hərbçimizin 
həyatına son qoyurdu. Hər gün qanlar tökülür, ömürlər yarıda 
qırılırdı. Qanlı döyüş meydanlarında hər addımda ölüm-itim var 
idi. Tətiklər çəkildikcə, avtomatlar şaqqıldadıqca güllələr insan-
ları öldürməyə tələsirdi.

   Bir dəfə də yolda qaldıq 

Dostluq etdiyim illər ərzində qatar tək bircə dəfə məni yarı 
yolda qoydu. Sonra bildim ki, bu işdə onun günahı yox imiş. 
Düşəcəyim stansiyaya çatmağa yarım saat qalmış qatar bir-iki 
dəqiqəlik saxladığı keçid məntəqəsindən tərpənmədi. Sərnişin-
lər bundan narahat olub qapı və pəncərələrdən çölə boylandılar. 
Maşinistlərdən dayanmağımızın səbəbini soruşanda elektrovo-
zun xarab olduğunu dedilər. Hamı dilxor vəziyyətdə deyinə-de-
yinə vaqondan yerə tökülüşdü. Sonra məlum oldu ki, qatarın 
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elektrovozu sıradan çıxmayıb. Sadəcə olaraq, maşinistlər onu 
işə salmağı bacarmırlar. Yenicə alınıb xəttə buraxılan elektrovoz 
kompüter sistemi ilə işləyirdi. Maşinistlər isə biliklərə mükəm-
məl yiyələnmədiklərinə görə müasir texnika ilə ayaqlaşmaqda 
çətinlik çəkirdilər. Necə deyərlər, onun dilini, idarə etməyin 
sirrini bilmirdilər. Dayanmaya səbəb olan mexanizmə açar tap-
mağı bacarmırdılar. Onların bilik və peşəkarlığı yeni alınmış 
texnologiyadan geri qalırdı. Neçə illərin təcrübəli maşinistləri 
müasir avadanlıqların qarşısında aciz duruma düşdüklərindən 
çarəsiz-çarəsiz elektrovozun ora-burasını qurdalayardılar. Ha 
işləyib, tər töksələr də, bir şey alınmırdı ki, alınmırdı. Elekrovoz 
işə düşmürdü ki, düşmürdü. Bu anlarda fikirləşirdim ki, əgər 
maşinist təcrübəsizdirsə, yazıq qatar, elektrovoz buna neynəsin! 
Gərək yeni texnologiya alınan kimi maşinistlər onun sirlərini də-
rindən öyrənib sonra yola çıxsınlar. Bilikləri tam mənimsəmə-
dən sükan arxasında oturmaq, yəqin ki, belə sonluqla nəticələn-
məliydi. Bu hadisə sanki müasir texnologiyanın insan şüuru 
üzərində qələbəsi idi. Yəqin ki, bu həm də müasirləşməməyin 
məntiqi sonluğu idi. Yarımçıq öyrənilmiş sənət həmişə insanı 
yarı yolda qoyur. Atalar yaxşı deyib ki, dad yarımçıq əlindən. 
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də gözəl yazıb:

Kamil bir palançı olarsa insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

Yeni texnologiyanı öyrənməyəndə, insan həmişə çətin du-
ruma düşür, çıxılmazlıq girdabında yolunu azaraq çapalaya-ça-
palaya qalır. Yəqin ki, bu hadisə maşinistlərə yeni sistemi öy-
rənmək üçün yaxşı ibrət dərsi olacaq. İndən sonra sərnişinləri 
bir daha yolda qoymayacaq, onları düşəcəkləri stansiyaya vaxt-
lı-vaxtında çatdıracaqdılar. 
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   13 vaqonlu qatarın 14-cü vaqonu 

Tanınmış yazıçı Anarın “Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbə-
si” romanını gənclik çağlarında sevə-sevə oxumuşdum. O vaxtlar 
heç ağlıma da gəlməzdi ki, illər sonra mənim də başıma buna 
bənzər bir hadisə gələcək. Söz yox ki, iş adamın başına gələndə 
gəlir, baxmır ki, sən hansı romanı oxumusan, nə yazmısan, kim-
sən, nəçisən, hara gedirsən, haradan gəlirsən! 

Həmişəki kimi yenə də cəbhə bölgəsinə gedəcəkdim. Bilet 
almaq üçün dəmiryol vağzalına üz tutdum. O illərdə zabit və 
əsgərlərə bileti hərbi zalda yerləşən kassalarda satırdılar. Hər-
bi komendantla dost idim, aramızda ilıq münasibət var idi. Hər 
dəfə vağzala yolum düşəndə mütləq onunla görüşüb hal-əhval 
tutar, işlərinin gedişi ilə maraqlanardım. Budəfəki gedişimdə 
də yenə onunla çox mehribancasına görüşdük. Çay içə-içə bir 
az oradan-buradan söhbət edəndən sonra dostum məndən han-
sı bölgəyə gedəcəyimi soruşdu. Mən də ezam olunduğum hərbi 
hissənin nömrəsini ona dedim. Otağından çıxıb mənimlə hərbi 
zala gəldi. Kassada oturan qadınlardan birinə tapşırdı ki, bu za-
bit yoldaş bizə yaxın adamdır, ona yaxşı bir kupeyə bilet verin, 
qoy rahat getsin. Həmin qadın da, sağ olsun xeyli axtarışdan son-
ra mənə 14-cü vaqonun 11-ci yerinə bilet verdi. Aşağı yer idi, ge-
cəni rahat yata biləcəkdim. Ürəyimcə olduğundan həm komen-
dant dostuma, həm də kassadakı bilet satan qadına: “çox sağ ol”, 
– deyib onlardan ayrılıb iş yerinə qayıtdım. 

Adətim üzrə axşam vağzala qatarın yola düşmə vaxtından 
bir az da tez gəldim ki, qaça-qova düşməyim. Məlumat bürosun-
dan məni cəbhə bölgəsinə aparacaq qatarın hansı platformada 
dayandığını öyrənib həmin istiqamətə üz tutdum ki, yerimi ta-
pıb rahatlanım. Bax burada başıma, bəlkə, çoxlarının inanma-
yacağı bir hadisə gəldi. Zəif işıqlandırılmış perronla irəli gedib 
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14-cü vaqona tez çatmağa tələsirdim. Addımladıqca vaqonlar 
azalır, qatarın sonuna yaxınlaşırdım. Budur, 12-ci vaqon, 13-cü 
vaqon... Yəqin, bu cümlələri oxuyanlar fikirləşəcəklər ki, əlim-
də olan biletə görə 13-cü vaqondan sonra mənim sevimli 14-cü 
vaqonum, bir gecəlik “ev”im gəlməliydi. Amma gördüklərimdən 
heyrətlənib şaxta vurmuş kimi donub yerimdə qaldım. Çünki 
14-cü vaqon, ümumiyyətlə, yerli-dibli yox idi. Qatar 13 vaqon-
dan ibarət idi. Deyəsən, bu işə baxanlar onu qatarın karvanına 
qoşmağı yaddan çıxarmışdılar. Yerimdə dayanıb təəccüblə ət-
rafa boylandım. İsti-isti çaşıb qaldım, heç nə anlamadım. Öz-ö-
zümə sual verdim ki, yəni neçə illik təcrübəsi olan kassir qadın 
bu qədər kobud səhv edərmi? Axı qatar 13 vaqondan ibarət ol-
malı deyildi. Bəs hanı 14-cüsü, niyə gözə dəymir? Ağlıma gəldi 
ki, bəlkə, satıcının bir günahı yoxdur, dəmiryolçular çaşıb 14-
cü vaqonu qatarın arxasına qoşmayıblar. Özümü çox ora-bura 
vurub soraqlasam da, əlimdə biletini gəzdirdiyim 14-cü vaqonu 
gördüm deyən olmadı. Bələdçilər vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq 
üçün qərargah vaqonunda oturan qatar rəisinə müraciət etmə-
yi məsləhət gördülər. Vaxt itirmədən rəisin yanına yollandım. 
Vaqonu tapıb narahatlıq içində yuxarı qalxdım. Qatar rəisi orta 
yaşlı bir qadın idi. Məni sonacan dinlədikdən və əlimdəki biletə 
diqqətlə baxandan sonra dedi ki, kassada işləyən qadın sənə bi-
leti satarkən səhvə yol verib: “Allah bilir, görən başı nəyə qarışıb, 
fikri harada olub. Bu qatar həmişə 13 vaqondan ibarət olub, kas-
sirin 14-cünü haradan çıxardığını bilmirəm”. Eşitdiklərimdən 
qanım qaraldı, ovqatım xeyli korlandı. Mənə müşkül görünən bu 
işdən çıxış yolunun tapılmayacağını, bu axşam ezamiyyətə gedə 
bilməyəcəyimi düşündüm. Amma yox, sağ olsun, qatar rəisi və-
ziyyətdən xilas yolu tapdı, elə özünün yerləşdiyi vaqonda mənə 
də bir yer verdi. Mənzil başına vaxtında və rahatca gedib çatdım. 

Ezamiyyətdən qayıdandan sonra vaxt edib yolumu vağ-
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zaldan salaraq, mənə bilet satan qadına baş çəkdim ki, səhvi 
ucbatından qarşılaşdığım xoşagəlməz hadisəni ona danışım. 
Kassa açıq idi, o da iş başındaydı. Həmişəki təbəssümü də do-
daqlarında və çöhrəsində. Tələsə-tələsə kassanın qarşısında 
dayanan hərbçilərə bilet satırdı. Müştəriləri bir az seyrələndən 
sonra yaxınlaşıb onunla görüşdüm. Qadın üzünü mənə tutub gü-
lümsəyə-gülümsəyə: “Müəllim, o günləri yeriniz necə oldu, eza-
miyyətə rahat gedə bildinizmi?” – deyə qayğılı-qayğılı soruşdu. 
Mən başımı bulayıb ondan dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli-
nin dəyərli əsərlərindən biri olan “O olmasın, bu olsun” filmində 
Məşədibadın başıma gələnləri xatırladıb soruşdum: 

– Bacı, siz, yəqin, “O olmasın, bu olsun” filminə baxmısınız. 
Güman ki, oradakı məşhur səhnəni yaxşı xatırlayırsınız. Məşədi 
İbad üzünü ona gəlin gətirən kişilərə tutub soruşur: ”A balam, 
adam bu gəlini gətirəndə baxmaz ki, ya, bu kişidir, yoxsa qa-
dın?” İndi də ay bacı, siz bu bileti mənə satanda baxmadınızmı 
ki, qatarın neçənci vaqonunda mənə verirsiniz? Bəs siz neçə ilin 
təcrübəli işçisi bilmirsiniz ki, mənim sərnişini olduğum bu qatar 
13 vaqonludur, yoxsa 14? Belə də kobud səhvə yol vermək olar? 
Bilet satanda fikriniz harada olur, başınız nəyə qarışır? Niyə işi-
nizə fikir vermirsiniz, sizin səhvinizə görə biz sərnişinlər əziyyət 
çəkməli oluruq. 

Təbəssümü bir anlıq üzündən və dodaqlarından çəkilən qa-
dın gözlərini qırpa-qırpa heyrət dolu baxışlarla məni dərindən 
süzüb sual verdi: 

– Müəllim, nə olubdur ki? 
– Əşşi, nə olacaq ee! Axşam ha axtarsam da, qatarın 14-cü 

vaqonunu tapa bilmədim. Siz mənə bileti səhv vermisiniz. Çün-
ki o qatar 14 yox, 13 vaqondan ibarətdi. Necə olub ki, siz belə 
kobud bir səhvə yol vermisiniz? Baxıram, işə təzə başlayana da 
oxşamırsınız. Maşallah, gör neçə illik iş təcrübəniz var. Ay bacı, 
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bu bileti satanda görün hara, hansı vaqona satırsınız də... Başı-
ma gələn bu hadisə mənə yaman pis təsir edib. Qərara gəlmişəm 
ki, sizin bu hərəkətinizdən “Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzetinə 
“13 vaqonlu qatarın 14-cü vaqonu” başlıqlı bir felyoton yazıb 
göndərim. Qoy sizin müştərilərə qüsurlu bilet satdığınızı, cama-
ata necə xidmət göstərdiyinizi rəhbərliyiniz də bilsin. Axı bu qə-
dər də kobud səhv etmək olar? İşinizdə diqqətli olun də!

Gözləmədiyi bu sözləri məndən eşidən qadın dil boğaza 
qoymadan yalvarmağa başladı ki, müəllim, onsuz da, bu yaxın-
larda rəhbərlikdən töhmət almışam. Siz də yazsanız, yəqin ki, 
məni işdən çıxaracaqlar. 

Qadının yalvarışları məni ürəyimdən keçənlərin üstündən 
qara xətt çəkməyi məcbur etdi. Ona rəhmim gəldiyindən yaz-
maq fikrindən daşınıb istəyimdən əl götürdüm. Amma indi yazı-
ram, çünki bilirəm ki, bu kiçik qeydlərimin o qadına, zərrə qədər 
də olsun, ziyanı dəyməyəcək. Nə bilmək olar, bəlkə də, heç artıq 
kassir orada işləmir.

Qatarla bağlı xatirələrim bitib tükənən deyil. Onun üstündə 
şütüdüyü relslər kimi mənim də xatirələrim uzandıqca uzanıb 
gedir, sonu görünmür. Bu xatirələri böyük bir gölə bənzətsək, 
mən yalnız onun bir neçə damcısını içə bildim. Həyatımız öz axa-
rı ilə davam edir, yenə də yollardayam, yenə də səfərlərdəyəm. 
Yəqin, gecə-gündüz dünyanın müxtəlif istiqamətlərinə şütüyən 
qatarların sərnişini hələ çox olacağam. Zaman keçdikcə xatirələ-
rim də yaşadığım illər kimi üst-üstə qalaqlanacaq. Buxatirələr-
dən də, yeni-yeni əsərlər yaranacaq

Bu sətirləri yazdıqca qulaqlarıma səs gəlir: “tıqqatıq, tuk, 
tıqqatıq, tuk...” Deyəsən, qatar stansiyaya daxil olur. Gərək bir 
az tez tərpənim, yoxsa başım söhbətə qarışar qatara gecikərəm...

2020
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Qəddarlıq, yoxsa sevgi?

Ömrümüz boyu saysız-hesabsız qəribə, qəribə olduğu qə-
dər də inanılmaz hadisələrlə rastlaşırıq. Onlar hərəsi yaddaş 
kitabımızın səhifələrinə bir rəngdə, bir ahəngdə, bir tarixdə ya-
zılır. Bəzənsə şahidi olduğumuz qəfil, gözlənilməz hadisələrdən 
heyrətlənirik. Elə heyrətlənirik ki, donub heykəl kimi yerimizdə 
qalırıq. Təəccüb və təəssüf hissinə elə bürünürük ki, uzun müd-
dət həmin hadisəni nə unuda, nə də təsir dairəsindən çıxa bilirik. 

Günlərin birində mən də gözləmədiyim qəribə və adilikdən 
çox uzaq olan, qeyri-adi hesab elədiyim hadisə ilə rastlaşdım. 
Bəlkə də, heç bu hadisə ilə rastlaşmasaydım, onu görməsəydim, 
daha yaxşı olardı. Amma gec idi, artıq hadisə baş vermiş və mən 
də onu lap yaxından görmüşdüm. Gördüklərimdən də heyrətlə-
nib qəribə hisslər keçirmişdim. 

 Yaz yenicə gəlmişdi, təbiətin gözəl günlərindən birini ya-
şayırdıq. Hər yerdə baharın xoş ətri, gözəl rahiyəsi duyulurdu. 
Yazın ilıq nəfəsi özünü hər addımda hiss elətdirirdi. Yerin-göyün 
dəyişilib rəngdən-rəngə, ahəngdən-ahəngə, dondan-dona düşən 
çağları idi. Uzun sürən qış yuxusundan oyanan ağacların budaq-
larında görünən xırda-xırda tumurcuqlar yavaş-yavaş yumru-
lanıb böyüyürdü. Günlər keçdikcə yarpaqlara bürünən tumur-
cuqlar irilənir, qönçələyib çiçək açaraq, ətrafa min cür yaraşıq 
verirdi. Günlər, həftələr arxada qaldıqca bağ-bağat əyninə yaşıl 
libas geyinirdi. Gül-çiçəklərin ətri çöllərə, düzlərə yayıldıqca 
dünya gözümdə daha da gözəlləşib şirinləşirdi. İnsan belə gözəl 
anlarında həyatdan doymaq bilmir, ömrünün uzandıqca uzan-
mağını arzulayır. Belə əsrarəngiz dünyada üzün illər yaşamaq 
istəyir.

Səhər-səhər mürgülü gözlərimi ova-ova həyətə çıxıb hər 
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kəsi sehrinə salmaq gücündə olan gözəlliyə bir az tamaşa edən-
dən sonra adətim üzrə evin böyür-başına gəzib-dolandım. Yenicə 
çiçəkləmiş əzgil ağacı elə yaraşıqlı görsənirdi ki, bu mənzərəyə 
heyran olmamaq mümkün deyildi. Başımı qaldırıb qarşımda 
kitab kimi açılıb vərəqlənmiş bu gözəlliyə göz dolusu baxdıqca 
baxdım. Ətrafda gördüklərimdən ürəyim atlandı, qəlbimdə xoş 
duyğular oyandı, mürgülü gözlərim açıldı, qəlbim cuşa gəldi. 
Gözlərimi seyr etdiyim gözəllikdən çəkib əzgil ağacının kölgə-
sindəki pişiyin nə yediyini görəndə ovqatım tamam korlandı. Bir 
anlıq ətrafımı bürüyən rəngarəngliyi də unutdum. Düşünməyin 
ki, pişiyin hərəkətindən, rəngindən xoşum gəlmədi. Əsla yox, elə 
deyil. Çoxlarından fərqli olaraq, mənim Tanrının yaratdığı bü-
tün canlılara (təbidir ki, ermənilər istisna olmaqla) böyük sevgi 
və rəğbətim var. Pişiyi görəndə ovqatımı korlayan hadisə onun 
səhərin bu gözəl çağında, bənzərsiz dəqiqələrində öz doğmaca 
balasını yeməsi idi. Ağacın kölgəsində özünə sərin yer tapan ana 
pişik asta-asta sümüklərini xırçıldada-xırçıldada balasının ətini 
çeynəyirdi. Aman Allah, bu nə dəhşət, bu nə vəhşət idi! Yaşımın, 
başımın bu çağında mən nələr görür, nələrə şahidlik edirdim! 
Bir an içində heyrətdən donub yerimdə qaldım. Gördüklərim-
dən tüklərim biz-biz oldu. Hələ kiçik yaşlarımdan eşitmişdim ki, 
pişiklər balasını çox istədiyindən yeyir. Nədənsə, bunu eşitsəm 
də, ara söhbətlərinə heç vaxt inanmırdım. Düşünürdüm ki, heç 
vaxt belə bir şey ola bilməz. Axı pişik doğmaca balasını nə üçün 
yeməlidi? Məgər yeməyə başqa bir qida tapmırmı? Amma səhər-
səhər bu səhnəni görən kimi neçə vaxtdan bəri ürəyimdə gəz-
dirdiyim inamım bir anın içində ovulub qum dənələri kimi içimə 
sovruldu. Nəfəsim tıncıxdı, sinəm göynədi, ürəyim ağrıdı... 

İllərdən bəri həyətimizin “sakini” olan pişik ötən ay üç bala 
doğmuşdu. Onlar bir-birinə o qədər də oxşamırdılar – ayrı-ayrı 
rənglərdə idilər. Biri ağ və boz qarışıq, ikincisi tam boz, üçün-
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cü isə qara-ağ rəngdə. Üçüncü balanın gözəlliyindən hamımızın 
xoşu gəlirdi. Onun rəngində bir az zebraya oxşarlıq da var idi. 
Bala pişiyin qulaqlarının biri ağ, o biri qara rəngdəydi. Qonur 
gözlərinin ətrafına sanki ağ tüklərdən çəpər çəkilmişdi. Heç elə 
bil bu pişik balası doğulmamışdı, hansısa dahi bir rəssamın təbii 
boyalarla çəkdiyi canlı sənət əsəri idi. Tez-tez bu gözəl mavrunu 
dizlərim üstünə qoyub sığallayırdım. Hiss olunurdu ki, insanla 
bu cür ünsiyyət ürəyincədir, sığal-tumardan xoşlanır. Tumar-
landıqca bala pişik bir az da xumarlanıb başını sağa-sola çevirir, 
ayaqlarını astaca yerə basıb əlimə söykənir, xırdaca quyruğunu 
tez-tez ora-bura fırladıb belinin tüklərini qabardırdı. Sanki bu 
dəqiqə şir kimi şikarının üstünə sıçrayacaq, mübarizəyə atıla-
caqdı.

Günlər, həftələr ötür, bala pişiklər də yavaş-yavaş böyüyür-
dülər. Ayaqları yer tutduqdan sonra yüyürüb qaçır, atılıb-düşür, 
bir-biri ilə şirin-şirin oynaşırdılar. Biz də bu gözəl mənzərəyə 
baxıb zövq alırdıq.

İndi pişiyin yediyi hamımızın çox istədiyi üçüncü balası 
idi. Ona tərəf addım atmaq istəyəndə pişik möhkəmdən fısılda-
dı. Sanki bu dəqiqə üstümə atılıb üz-gözümü cırmaqlayacaqdı. 
Həmin dəqiqələrdə onun gözlərindən qəddarlıq və amansızlıq 
yağırdı. Heç elə bil həmişə bizimlə mehriban-mehriban dolanan 
pişik deyildi. Onu qəzəbli görəndə özümdən asılı olmadan bir-iki 
addım geri çəkildim. Ana pişik balasının bədənini diri yemişdi. 
Dişlərində yalnız o gözəl, o yaraşıqlı, həmişə sığal-tumar çəkdi-
yimiz pişiyin başı qalmışdı. Mavrunun gözləri açıq idi. Əvvəlki 
günlər o gözlərdə olan mehribanlıq və canlılıq indi qeybə çəkil-
mişdi. Heç nuru, işığı da qalmamışdı. İndi o gözlərdə ölü, lal bir 
sükut var idi. Bu tükürpədici mənzərəni görməmək üçün üzümü 
çevirib geri döndüm. Ana pişik bu yaramaz hərəkəti ilə səhər-
səhər qanımı yaman qaraltdı, ovqatımı korladı. 



h 4 1 9 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

Yalandan hansısa bir işlə başımı qatmaq istəyirdim ki, gör-
düklərimi yaddan çıxarım, bir az fikrim dağılsın, həyəcanım 
azalsın, daxilimdə məni didib-parçalayan sarsıntı keçsin. Amma 
cəhdlərim nəticə vermirdi. Gördüyüm bu dəhşətli hadisəni unut-
maq mümkün deyildi. Özüm həyətin bu tərəfində olsam da, fik-
rim-zikrim o tərəfdə – pişiyin yanında qalmışdı. 

Pişik hər il ya iki, ya da üç bala doğardı. Həmişə də böyük 
zəhmətə qatlaşıb balalarının qayğısına qalar, onları yemləyib 
böyüdər, təhlükələrdən qoruyardı. Bu gün isə özü öz balasının 
qatilinə çevrilmişdi. Düşündüm ki, bəlkə, pişik xəstələnib, ağlını 
itirib? Əgər belə olmasaydı, heç bir canlıya yaraşmayan, adına 
ləkə gətirən bir hərəkəti etməzdi...

Biz hər gün onlara yemək atıb, bir növ, balalarını böyüt-
məkdə ana pişiyə kömək edirdik. Heç ağlıma gəlməzdi ki, nə 
vaxtsa bu mehriban baxışlı, gözəl yerişli pişik öz balasına qarşı 
belə qəddar olar, amansızlıq göstərər. Dünyaya gətirdiyi balanı 
vəhşicəsinə parçalayıb yeyər. Gördüklərimdən elə sarsılmışdım 
ki, həyəcanım keçmək bilmirdi. Fikirlərim düyün düşmüşdü, dü-
şüncələrim bir-birinə qarışmışdı. Balasını yediyini gördüyüm 
andan pişik gözümdən düşmüşdü. Heç elə bil uzun illər onunla 
“dost” olmamışdıq.

Heç bir işlə başımı qata bilməyib, yenə pişiyin yanına qa-
yıtdım. Tələm-tələsik əzgil ağacının yanına gəldim. Pişik bala-
sının başını da yeyib qurtarmışdı. Yerdə mavrudan yalnız bir 
parça torpağa bulanmış dəri qalmışdı. Başqa heç nə! Ana pişik 
arın-arxayın çox dadlı bir şey yeyibmiş kimi ağız-burnunu yala-
yırdı. Qəribə idi, indi onun gözlərindən nə bayaqkı qəddarlıq, nə 
də amansızlıq oxunurdu. Heç elə bil bir neçə dəqiqə əvvəl mənə 
qəzəblə baxan, üstümə tullanmaq istəyən, dişlərini öz balasının 
qanına batıran bu deyildi. O, qana bulanmış dili ilə tənbəl-tənbəl 
ağız-burnunu təmizləyəndən sonra yerindən tərpənib toyuqlar 
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üçün qoyduğumuz qabdan su içməyə getdi. Elə məğrur yeriyir, 
ayaqlarını elə şəstlə atırdı ki, sanki böyük bir şücaət göstərib, 
ovdan uğurla qayıdıb. Kəklikləri yuvada, turacları havada yaxa-
layıb. 

Pişiyin o biri balalarını tapmaq üçün həyəcanla ora-bura 
boylandım. Gözüm dörd olmuşdu. Sağ qalmış yazıq iki mavru 
gördüklərindən qorxub divarın dibinə qısılmışdı. Bəlkə də, indi 
analarının onları da yeyəcəklərini zənn edirdilər. Amma ana pi-
şik su içəndən sonra onlara tərəf getmədi. Bir sıçrayışla yuxarı 
tullanıb ağacın iri budağının üstündə heç nə olmamış kimi ra-
hatca oturdu. Nədənsə başını döndərib heç balaları olan səmtə 
baxmadı da. Nə bilmək olar, bəlkə də, tutduğu işə görə onlardan 
utanır, bəlkə, peşimançılıq hissləri keçirdiyindən sağ qalan bala-
larının üzünə baxa bilmirdi. Hirsimdən yerdən bir daş götürüb 
ona tolazladım. Pişik cəld tərpənib atdığım daşdan yayınaraq 
budaqdan yerə tullandı və bir göz qırpımındaca hasardan aşıb 
gözdən itdi. Divarın dibinə qısılmış bala pişiklərə yaxınlaşıb sı-
ğalladım. Mənim bu tumarım sanki onlara bir az ürək-dirək ver-
di. Balalar qorxularından titrəyir, ayaq üstə güclə dayanırdılar. 
Bir az sığallayandan sonra onların qabağına yemək və su qoy-
dum. Balalar ürkək-ürkək, astadan miyoltu sala-sala ağızlarını 
yeməyə uzatdı. Bir az rahatlandım, həyəcanım keçdi.

Elə xoşagəlməz hadisəni görəndən bəri məni narahat 
edən, içimi didib üzən sualları yenə də öz-özümə təkrarladım: 
“Görəsən, pişik balasını nəyə görə yedi? Bu addımı atmağa onu 
nə vadar etdi?» Əgər desəm ki, bunu acından elədi, inandırıcı 
olmazdı. Çünki pişik ətrafında istədiyi qədər özünə yem tapa 
bilərdi. Biz də daim onun qabağına yemək, sür-sümük atırdıq. 
Bəs onu balasını yeməyə vadar edən hansı hiss, hansı duyğu idi? 
Buna nə ad vermək olardı? Qəddarlıq, sevgi, yoxsa istək? Nə bil-
mək olar, bəlkə, bu, sirli-sehrli təbiətin baş açmadığımız, anlaya 
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bilmədiyimiz, sərt qanunlarından biri idi. Üstündən xeyli müd-
dət keçsə də, bu hadisəni unuda bilmirdim. Yəqin ki, heç vaxt 
bunu yaddan çıxarmayacağam. 

Hərdən də pişiyə göz qoyub baxırıdım ki, görüm, o biri bala-
larını yeməyib ki?. Nə yaxşı ki, bir daha bu dəhşətli hadisə təkrar 
olunmadı. Pişik balalarının ikisini də yavaş-yavaş böyütdü. Mav-
ruların analarına yem olmaq təhlükəsi sovuşdu.

...Növbəti il yenə pişiyin üç balası oldu. Onlardan biri ötən 
il anasının yediyinə yaman çox oxşayırdı. Hələ deyərdim ki, bu 
ondan da gözəl görsənirdi. Sanki balaca mavru yenidən doğul-
muşdu.

 İnsanlar zaman-zaman həmişə bilmədiklərini təbiətdən öy-
rənməyə can atıblar. Yeri gəldikcə ondan nümunə götürüblər. 
Axı anamız təbiət bizim üçün ən yaxşı müəllimdir. Əsrlərdir həm 
insanları isti qoynunda yer verib saxlayır, həm də onlara düzgün 
yol göstərir. Kaş ki insanlar təbiətdə gördükləri bu cür qəddar-
lığı, amansızlığı öyrənməsinlər, xeyirxahlığı, humanistliyi əxz 
etsinlər. Heç vaxt amansız və qəddar olmasınlar. Həmişə bir-bi-
rinə mehribanlıq göstərə-göstərə, qan-qadadan uzaq olsunlar, 
«can» deyib, «can» da eşitsinlər...

2021
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E S S E L Ə R7
Payız gəlir...

Payız gəlir... Nədənsə, qızmar yaydan sonra ilıq payızın 
ləngərli gəlişi, qədəmlərini asta-asta atması mənə bir əsərdən 
başqa bir əsərə, yaxud nəzmdən nəsrə keçidi xatırladır. Bəlkə 
də, bu, payızın həm həyatımıza, həm də təbiətə dəyişiklik, bən-
zərsizlik gətirməsindən irəli gəlir. Yay özünün bənzərsiz gözəl-
likləri ilə sağollaşıb yavaş-yavaş bütün ixtiyarı, hakimiyyəti 
payıza verir. Payız da sevinə-sevinə ilk addımlarını ataraq hey-
ranı olduğumuz təbiətin gözəlliyinə özünəməxsus qələm çəkir, 
hər tərəfinə bəzək-düzək vurur, rənginə rəng qatır. Beləcə, onu 
misqal-misqal rövnəqləndirir, qətrə-qətrə təravətləndirir. Sanki 
həyatımızı bir az da baxımlı, bir az da ürəyəyatımlı etməyə çalı-
şır. Bizim üçün bütün fəsillər bir-birindən gözəl və bənzərsizdir. 
Təbiidir ki, hər fəslin öz gözəlliyi, öz rəng çalarları var. Amma 
nədənsə mənə elə gəlir ki, payızın rəngləri daha gözəldir, daha 
füsunkardır, daha cəlbedici və cəzbedicidir. Payız bizi sehrləyən 
bənzərsiz  sirli bir aləmdir. Deməli, belə bir gözəlliyə tamaşa 
edən və onun içində yaşayan bizlər çox xoşbəxtik. 

Payız gəlir... Payız gəlişini, ilk addımlarını yağışların yağma-
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sı ilə, soyuq küləklərin əsməsi ilə hiss etdirir. Sanki asta-asta qu-
laqlarımıza pıçıldayaraq: “Hazırlaşın, mən yağışımla, çiskinimlə 
gəlirəm”, – deyir. Yağışla, çiskinlə yüklənmiş ağır-ağır, lay-lay 
buludlar bir göz qırpımındaca göy üzünə pərdə çəkib günəşi 
görünməz edir. Havanın gözü tutulur, qaşqabağı sallanır. Günə-
şi bizdən gizlədən buludlar bir-birinə çırpılaraq nərilti-gurultu 
qoparır, yeri-göyü silkələyir. Sanki bununla anamız təbiət insan-
lara payızın gəlişini hiss etdirir, əl-ayaqlarını çöl-bayırdan yığış-
dırmağın zamanı çatdığını bildirir. Qəflətən qılıncını qınından 
sıyırıb çıxaran şimşək bir andaca yeri-göyü işıqlandırır, bulud-
ları doğram-doğram edərək yüz yerə, min yerə parçalayır. Sanki 
bu ağrılara dözməyən buludlar göz yaşlarını yağışa çevirib üstü-
müzə çiləyir. 

Payız gəlir... Çox sürətlə yox, asta-asta gəlir. İsti yay gün-
lərində, bürkülü havalarda yağmayan yağış sanki payızın gəli-
şindən ürəklənib asta-asta, tələsmədən çisələməyə başlayır. 
Havanın əvvəlki hərarəti azalır, istiliyi öləziyir və zəifləyir. Pa-
yızın gəlişini hiss edən günəş də zamanın hökmünə tabe olaraq 
yavaş-yavaş bizdən uzaqlaşır. Onun şüaları əvvəlki kimi parlaq 
və isti olmadığından, adamı yandırıb-yaxmır. Buna görə də payı-
zın ilk günləri başlayan kimi havanın şaxı sınır, hiss olunmadan 
soyuqlar düşür. Yay günlərində istinin əlindən bezən bizlər bir 
az sərinləyib rahatlanırıq, artıq özümüzə kölgəlik axtarmırıq, sə-
rinlik sorağında olmuruq.

Payız gəlir... Payız gələndə ilk yada düşən, yəqin ki, məşhur 
və məşhur olduğu qədər də sevimli olan mahnının sözləridir. 
Əsən sərin küləklərdən sərinləyə-sərinləyə biz də astadan: “Pa-
yız gəldi uçdu getdi quşlar...”, – deyə pıçıldayıb pəsdən-pəsdən 
zümzümə edirik. Və bir az da quşların uçub getdiyinə, meşələ-
rin, çöllərin onlarsız qalaraq boşaldığına, yaraşıqsız görünəcə-
yinə təəssüflənirik. Təəssüflənirik ki, bir müddət quşların həzin 
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nəğməsinə, cəh-cəhinə həsrət qalacağıq. Sonra da düşünürük ki, 
görəsən, payız günlərində uçub gedən təkcə quşlarmı oldu? Tə-
bii ki, yox! Uçub gedən yalnız quşlar olsaydı, nə var idi ki? Heç 
bunu özümüzə o qədər də dərd edib dilimizə gətirməz, yazıya 
köçürməz, beynimizə yükləyib özümüzlə daşımazdıq. Bu payız 
günlərində fikirləşirsən ki, o gedən quşlar gələn ilin isti ayların-
da qanad çala-çala, cik-cik vura-vura yenidən sevinc içində doğ-
ma yuvalarına dönəcək. Payız günlərində adamı təəssüfləndirən 
həm də odur ki, ilk qədəmlərini atan bu fəsil də ömrümüzün ye-
nicə başa çatmış bir yayını götürüb birdəfəlik özü ilə apardı. O 
yay bir daha həmin ab-hava ilə, həmin ovqatla ömrümüzə gəl-
məyəcək. Ondan bizə yalnız isti, ilıq və acılı-şirinli xatirələr qa-
lacaq. Həyatımızın gələcəyini nə bilmək olur, axı?! Bəlkə də bu 
günlərin üstündən illər keçəndən sonra indi bizə isti, ilıq gələn 
xatirələr nə vaxtsa qəlbimizi üşüdəcək, ürəyimizi asta-asta titrə-
dəcək.

Payız gəlir... Nədənsə, payız fəsli mənə hələ illərin o tayın-
dan, yeniyetməlikdən, gənclikdən sirli-sehrli görsənib. Sanki 
daha cəlbedicidir, rəngarəng və bənzərsizdir. Başqa fəsillərdən 
fərqli olaraq, daha küləkli, yağışlı və sazaqlıdır. Payız küləyi, yağı-
şı və soyuğu ilə qısa vaxt ərzində təbiətin əynindən yaşıl donunu 
çıxarmağı bacarır. Yayda coşub-çağlayan, yerə-göyə sığmayaraq 
hər şeyə meydan oxuyan anamız təbiət yavaş-yavaş əllərini qal-
dırıb çarəsizcəsinə ona təslim olur. Onun diktəsi ilə durub-oturur, 
sözündən çıxa bilmir, üzünə qayıtmır. Özünü belə üzüyola göstərən 
təbiət yavaş-yavaş yazda sevinə-sevinə əyninə geyindiyi libasını 
indi könülsüz-könülsüz də olsa, dəyişməyə başlayır. Asta-asta, hiss 
olunmadan qızılı paltara bürünür. Qərinələrdir zaman özünün 
əbədi yolu ilə yorulmadan, arxada iz qoya-qoya, aram-aram irəli 
gedir. Hərdən mənə elə gəlir ki, payız təbiətin sarı paltarlı nazlı, 
qəmzəli gəlinidir. Bu paltar ona çox yaraşır, sanki əyninə biçilib. 
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Payız bu paltarda bir az ərköyün, bir az çılğın, bir az da kövrək 
görsənir. Kövrələn kimi də topa-topa buludlarından göz yaşı axı-
dır. Bu göz yaşını silməyə isə Tanrıdan başqa kimsənin qüdrəti 
çatmır. 

Payız gəlir... Onun gəlişini, bəlkə də, adamlardan da əvvəl 
meşələrin yaraşığı və etibarlı keşikçisi olan ağaclar hiss edir. 
Onlar soyuğun nəfəsini duyan kimi müdrikcəsinə dərin fikrə ge-
dir. Bəlkə də, elə bu fikirdəndir ki, yavaş-yavaş yarpaqlarına xal 
düşür. Xallanan yarpaqların başının üstünü saralmaq qorxusu 
kəsdirir. Yarpaqlar puç olan bəzi istək və arzularımız kimi sa-
ralmağa üz qoyur. Payızın bir-birinə bənzəyən boz günləri du-
yulmadan, hiss edilmədən bir-bir ötüb keçdikcə ağaclar sarılı, 
qırmızılı libasa bürünür. Elə bil, onlar bu geyimdə yaydakına nis-
bətən daha müdrik və nurlu görsənir. Yarpaqlar saraldıqca zəif-
ləyir, zəiflədikcə də gücdən düşür. Daha öz yerində əvvəlki kimi 
möhkəm dayana bilmir. Külək də bu cür heydən, gücdən düş-
müş yarpaqları çətinlik çəkmədən bir andaca budağından üzüb 
ağacın dibinə səpələyir. Bir neçə günün içində sanki torpağın üs-
tünə xalı döşənir. Yarpaqlar ağacdan çox könülsüz-könülsüz, göz 
yaşları ilə ayrılır. Sanki öz anası ilə, doğması ilə sağollaşır. Külək 
yalnız yarpağı budaqdan yerə salmaqla kifayətlənmir, sonra onu 
qabağına qataraq uzaqlara qovub aparır. Çılpaq qalan ağaclar 
yavaş-yavaş torpağın qoynunda qış yuxusuna gedir. Sirli-sehrli 
təbiət sükuta dalır, sakitlik ətrafa duman kimi çökür. Nə quşların 
səsi, nə də cırcıramaların nəğməsi eşidilir. Bütün bunlar isə bizi 
yaşamağa, qurub-yaratmağa həvəsləndirir. 

Payız gəlir... Gələn bu payız özü ilə yaradıcı adamlara ilham 
gətirir, onlara təzə ruh, təzə nəfəs, təzə həvəs verir. Payız yaradı-
cı insanlara yeni mövzular bəxş edən gözəl bir fəsildir. Şairlərin 
ən çox sevdiyi, vəsf edib, nəzmə çəkdiyi də elə payız fəsli deyil-
mi? Rəssamların çəkdiyi əsərlərin çoxu payıza həsr olunmayıb-
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mı? Gözəl musiqilər də sanki payız kimi həzin, nazlı, qəmzəli 
və ürəyəyatımlıdır. Deməli, payız fəsillərin içində daha sevimli, 
daha gözəl və daha ürəyəyaxındır. Bu gözəllik daim ruhumuzu 
qidalandırır, ovqatımıza ovqat qatır. 

Payız gəlir... Onun soyuq küləkləri mürgüləyib dərin yuxuya 
getmək istəyən düşüncələri də oyadır. Yayın istisindən, bürkü-
sündən təngə gəlib tıncıxan yaradıcı insanların bu fəsildə sanki 
əl-ayağı açılır, onlar daha çox yazıb-yaratmağa meyil göstərir, 
daha çox mütaliə edirlər. Payızda sevib-sevilənlərin də ruhun-
da bir oyanış, bir tərpəniş baş verir. Bəlkə, buna görə də çoxları 
payız fəslinin gəlişini intizarla gözləyir. Payız həm də toylar fəs-
lidir. Sevib sevilənlərin xoşbəxtliyə qovuşduğu, arzuların çiçək 
açdığı, istəklərin ürəklərə şölə saçdığı fəsildir. 

Payız gəlir... Gəlişi ilə ayları, illəri üst-üstə qalaqlayır. Hər 
payızda illər üst-üstə gəldikcə, sakini olduğumuz yer kürəsi də 
yaşa dolub ahıllaşır, müdrikləşir.

Payız gəlir... Tələm-tələsik özünü yetirən bu payızın hara-
dasa insan ömrünə də bənzərliyi var. Payız fəslində ağacların 
yarpaqları saralıb töküldüyü kimi insanların da düşüncələri sa-
ralıb xatirəyə dönərək söz-söz, cümlə-cümlə, səssiz, səmirsiz ağ 
vərəqlər üzərinə səpələnir. Nədənsə, bu fəsildə xəyallara daha 
tez-tez dalırıq. Bu anlarda keçmişimizi, ötüb arxada qalmış gün-
lərimizi xatırlayırıq. Yaşanmış aylar, günlər, anbaan, saniyəbə-
saniyə xatirələrimizin səhifələrinə hopur. Xəyallarımız ömrü-
müzün ötən illərinin ənginliklərini dolaşır. Ömrümüzün üstünə 
bir yaş da gəldiyini hər addımda hiss edirik. Zaman keçdikcə 
tənhalığa, sakitliyə, səssizliyə çəkilməyə can atırıq. Düşüncələ-
rimizlə, fikirlərimizlə, yaradıcılıq işlərimizlə baş-başa, üz-üzə və 
göz-gözə qalmaq istəyirik. Sükutun hökm sürdüyü yerlərə get-
məyə çalışırıq. Belə anlarımızda payız hər addımda gözəlliyi ilə 
bizi dilə tutub ovsunladıqca ovsunlayır...
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Payız gəlir... Mənə elə gəlir ki, şairlər bu fəsildə daha çox 
payız qoxulu şeirlər yazırlar. Həmin günlərdə yazılan şeirlərin 
çoxunda payız rəngi, payız soyuqluğu, payız ovqatı var. O ovqat 
ki, daim bizi yaşamağa ilhamlandırır, əlimizdən tutub üzü sa-
bahlara, yönü gələcəyə çəkib aparır. Biz də kimsəyə bir söz söy-
ləmədən sakitcə payızın istəyinə tabe olur, boyun əyirik. Sanki 
bu istəyi yerinə yetirməkdən zövq alırıq.

Payız gəlir... Mübarək gəlişi ilə insanların üzünə rənglər 
dünyasının qapılarını daha geniş açır. Bəlkə də, elə buna görədir 
ki, başqa fəsillərə baxanda payız daha rəngli, daha çeşidli, daha 
bənzərsiz görsənir. Yazda, yayda yaşıl rəngdə olan nə varsa, 
yavaş-yavaş donunu dəyişir. Qırmızı, sarı, yaşıl, çəhrayı... Daha 
hansı rənglər olmur payızda?! Gördüyümüz və zövqümüzə sı-
ğal-tumar çəkən bu rənglər qəlbimizi oxşayır, ürəyimizə bol-bol 
rahatlıq gətirir. Sanki bizi xoş günlər yaşamağa tələsdirir. 

Payız gəlir... İlk kövrək addımları ilə sanki bizi neçə aydan 
bəri davam edən istinin, bürkünün əlindən xilas edir. Küləklər 
qolları üstündə buz bulaqların, meşələrin sərinliyini, dağların 
əzəmət və vüqarını gətirir bizə.

Payız gəlir... Qızılı payız gəlişi ilə neçə-neçə ailələrə sevinc 
bəxş edir. Evlərdən körpə qığıltısı ilə bərabər ana laylası da 
eşidilir. İnsanların üzü gülür, heyranlıq içində olan könüllərinə 
sevinc qonur. Belə gözəl anlarda insanlar sabaha daha böyük 
ümidlərlə boylanırlar. Qışın soyuğundan qorunmaq üçün payız 
ovqatında olan istəklərinə bürünürlər. 

Payız gəlir... Qoy gəlsin, xoş gəlir. Qədəmlərin mübarək pa-
yız! Təki gələn fəsillərin payızı olsun. Ömrümüzün payızı gəl-
məyə tələsməsin, bir az başını orda-burda qatıb ləngisin, bir 
az yubansın, bir az gözləsin. Qoy ömür karvanımız aram-aram 
öz yoluna davam eləsin. Bu yollar həmişə açıq, hamar və geniş 
olsun. Bu yollarda heç vaxt büdrəməyək, yıxılmayaq. Çarəsiz, 
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dəva-dərmansız dərdlərə düçar olmayaq. Payız fəsli ömrümüzə 
yalnız və yalnız xoşbəxtlik örtüyünə bürünmüş xoş günlər, xoş 
anlar gətirsin...

Payız gəlir... Özü də deyəsən, sevinə-sevinə, gülə-gülə gə-
lir. Görəsən, ömrümüzə gələn bu payız dünya bina olandan bəri 
neçəncidir? Minincidir, milyonuncudur, triliyonuncudur? Bunu 
hesablayan, bunun sayını bilən varmı? İndiyə qədər kimsə ağlı-
nı gücə salıb bununla maraqlanıbmı? Bəlkə də, heç bu kimsənin 
ağlına gəlməyib, kimsə bunun fərqinə varmayıb. Bəlkə də, belə 
daha yaxşıdır?! Nə fərqi var, neçənci payızdır?! Əsas odur ki, gə-
lir və gəlişi ilə hamımıza xoşbəxtlik bəxş edir, gözəl günlər və 
anlar yaşadır...

Payız gəlir... Xoş gəlir, qoy gəlsin!
2017
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Sözün hikməti

Yaşadığımız gəlimli-gedimli bu dünyada hər şey bitib-tükə-
nir, zamanın gah əsən, gah da kəsən küləyində sovrulub vaxtın 
dəyirmanında üyüdülür. Və beləcə, asta-asta hər şey sonuna 
doğru gedir, məhvə sürüklənir. Aram-aram, hiss olunmadan 
saralıb xəzana dönür. Arxada qalan hər şey keçmişə dönür, ta-
rixin özündən də böyük saxlancına düşərək üst-üstə qalaqlanır. 
Tükənib bitməyən, ölməyən, solmayan, həmişə təzə-tər qalan, 
sonu görünməyən, vaxtdan və zamandan güclü olan bircə şey 
var: SÖZ. Hər şeydən uca, qüdrətli, qüvvətli, ülvi, min bir çaları 
və qayəsi olan SÖZ. Bəzən bizi bir-birimizə sevdirib birləşdirən, 
bəzən də araya əbədi ayrılıqlar salan SÖZ.

Əsrlərdir SÖZ öz yolu, öz cığırı ilə yorulmaq və dayanmaq 
bilmədən addımlayır. Əbədi məşəl kimi insanların qəlbini işıq-
landırır, mənəviyyatını durulaşdırıb zənginləşdirir, qəlblərinə 
nur çiləyir, ürəklərinə şəfəq saçır. Hamını birləşdirir, bütövləş-
dirir. Yer üzündəki bütün insanlar arasında ünsiyyət körpüsü 
qurur, onları bir-birinə yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır və sonra 
da mehribancasına qovuşdurur. Söz insanların əllərindən möh-
kəm-möhkəm yapışıb daim arxasınca çəkib aparır. Apardığı ün-
van isə hamıya bəllidir – bu, paklıq, duruluq və ucalıqdır. O uca-
lıq ki, heç ora qartalların səsi də çatmır...

Dünya binə olandan bütün millətlər, xalqlar söz danışır, söz 
anlayır, söz yazır, söz oxuyur, söz qoşurlar, sözdən qüvvət alır-
lar. Amma daim dolu olan, dolu qalan söz xəzinəsi nə azalır, nə 
tükənir, nə də boşalır. Çeşmə kimi qaynadıqca-qaynayır, sel kimi 
coşduqca-coşur, çaylar kimi kükrədikcə-kükrəyir. Rəvan-rəvan, 
həzin-həzin axdıqca axıb ürəklərə sərinlik, qəlblərə sakitlik, ra-
hatlıq və dinclik gətirir. Söz əbədi-əzəli ritmini pozmadan zama-
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nın nəbzini tuta-tuta öz orbiti çevrəsində arın-arxayın dolanır. 
Baş ağrıdan çax-çaxa məhəl qoymadan öz işini davam etdirir, öz 
yolu ilə gedir. Ərşin tufanı, küləyi, zamanın seli, suyu söz dəyir-
manının ağır daşını öz yerində, öz oxu ətrafında fırlatdıqca fırla-
dır, dolandırdıqca dolandırır. 

Bir vaxtlar yer üzündə var olmuş, yaşamış millətlər, xalqlar 
indi tarixin səhnəsində yoxdurlar. Onlar zamanın güclü axarın-
da, baxarında çox duruş gətirə bilməyiblər. Buna gücləri, qüd-
rətləri çatmayıb. İllər sürətlə ötüb keçib, vaxt su kimi dayan-
madan, yubanmadan axıb. İndi o millətlərin özləri qalmasa da, 
günümüzəcən dedikləri, qaya və daşlara yazdıqları sözlər, cız-
dıqları cizgilər, çəkdikləri rəsmlər gəlib çatıb. Tarixin qalın-qa-
lın səhifələrində onlardan dərin-dərin, pozulmaz, silinməz izlər 
qalıb. O izlər sözlə qalıb, sözdə qalıb. 

Hər sözdə bir qüdrət, bir hikmət, bir zinət var. Sözü Tan-
rı yaradıb, insanlar isə zaman-zaman onu dillərində yaşadıblar. 
Yaratdıqları sözləri gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün onu daşla-
ra həkk edib, qaya üzərinə cızıb, kağıza köçürüblər. Köçürüblər 
ki, əsrlərin dərinliklərində olan sözlər bu günümüzəcən gəlib 
çatsın. Yolundan qalmadan, yorulmadan sabahımıza da yetsin, 
gələcək nəsillərə qovuşsun. 

Əvvəlcə yer, göy, planetlər, səma cisimləri, çaylar, dəniz-
lər, okeanlar, bir sözlə, gözümüzə görünən və görünməyən uc-
suz-bucaqsız uzanıb gedən çöllər, səhralar başı ağlı-qaralı bu-
ludlara söykənən uca dağlar hamısı var idi. Onlar keçmişdən bu 
günə gəlib çatan çox qiymətli, çox dəyərli yadigar idi. Onda hələ 
insanlar yer üzünə gəlib bu gözəl yerləri görməmişdilər. Torpa-
ğa, daşa, qayaya izləri düşməmişdi. Yer kürəsi insanlarsız idi – 
yaraşıqsız və işıqsız idi. Torpağa, daşa, suya adam ayağı dəymə-
mişdi. Onda yer üzü də bütöv idi, tam idi. Hələ ayrı-ayrı qitələrə, 
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ölkələrə, bölgələrə bölünməmişdi. Nə tikanlı, nə də tikansız sər-
hədlər var idi. 

Dünya özü də sözdən – Tanrının bircə kəlmə “Ol” sözündən 
yaranmışdı. Yer üzü ayın, günəşin, ulduzların üzünə baxıb sözlə 
daranmışdı. Bir göz qırpımındaca min, milyon rəngə boyanmış-
dı. Tanrının əmr etdiyi yerdəcə qərar tutub möhkəm-möhkəm 
dayanmışdı. 

Amma Tanrı hələ insanları xəlq etməmişdi. Onda hələ sö-
zün unu ələnməmişdi, xəmiri yoğrulmamışdı, od püskürən tən-
dirə yapılmamışdı. O vaxtlar hələ söz tam doğulmamışdı, həyata, 
dünyaya gözlərini tam açmamışdı, insanların dillərində qovrul-
mamışdı. Hələ yolları yora-yora dayanmadan, yubanmadan in-
sanlara tərəf can atırdı, onların yanına tələsirdi. Onda hələ söz 
yerin, göyün bətnindəydi. Bəlkə də, Tanrının əlindəydi, ətəyin-
dəydi, dilindəydi. 

Yer kürəsi öz oxu ətrafında ləngimədən fırlandıqca illər 
ötdü, əsrlər keçdi, dövranlar dəyişdi. Bir zaman gəldi ki, ulu 
yaradan insanları xəlq elədi. Hələ söz olmadığından, söz yaran-
madığından, söz doğulmadığından dünyanın, yerin ilk sakinləri 
olan uludan-ulu, ucadan-uca babalarımız bir-biri ilə danışa bil-
mirdilər. Söz olmadan bir-birinə isinişib alışa bilmirdilər. Fikir-
lərini bir-birinə əllərinin işarəsi ilə, barmaqlarının hərəkəti ilə 
başa salırdılar. Onların ürəklərindən, dillərindən, boğazlarından 
qarmaqarışıq, anlaşılmaz səslər çıxırdı. Belə anlarda sözə ehti-
yac yaranırdı, yeri görünürdü. İnsanların beyni, ürəyi, qəlbi san-
ki min illərin dərindən-dərin yuxusundan oyanırdı. Dünya, aləm 
yavaş-yavaş işığa, nura boyanırdı. 

Günlərin gözəl bir günündə Tanrı sözü yaratdı. Yer üzünün 
ilk insanının dili açıldı. Sanki ətrafa gur işıq saçıldı. İnsanın ağ-
lına, dilinə ilahidən söz gəldi, yavaş-yavaş fikir doğuldu. İlk dəfə 
olaraq dünyada söz eşidildi. Dağlar, dərələr, okeanlar, dəniz-
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lər bu gur səsdən diksinib silkələndi. Elə bil ulduzlar da həmin 
an göylərdən yerə ələndi. Dünya bir göz qırpımındaca söz işı-
ğına bələndi. Hələ ay da, günəş də hərəkətə gəlib yerindən bir 
az tərpəndi. Beləcə, SÖZ Tanrının dilindən, ətəyindən sürüşdü, 
toxum kimi yer üzünə səpələndi. İnsanların dilində, ağzında cü-
cərib bitdi. Beləcə, sözün sonsuz, həmişəyaşar, əbədiyaşar ömrü 
başlandı. O vaxtdan indiyə qədər söz yaşayır, söz yaşadır, söz 
yol gəlir, söz yol gedir. Sözün ömrü sonsuzluğa doğru uzandıq-
ca uzanır. Köhnə sözlərdən yeni sözlər pöhrələyib qol-budaq 
atır, şaxələnir. Qönçələyir, çiçəkləyir, ləçəkləyir. Hər gün dillərə, 
ürəklərə yeni söz toxumları əkilir. Hər yer işıqlanır, nurlanır. Qa-
ranlıq, zülmət yavaş-yavaş yer üzündən geri çəkilir. 

Həftələr aylara, aylar illərə, illər qərinələrə, qərinələrsə əsr-
lərə döndü. Vaxt gəldi, yer kürəsi insanlara darlıq elədi. Belə olan-
da onlar göyə də əl uzatdılar, səmalara ayaq açdılar. Oralara da 
yiyə çıxmaq istədilər. Aya uçdular, Marsa “qarmaq” atdılar, ordan 
da Yupiterə barmaq uzatdılar, Veneraya tamah saldılar. Yavaş-ya-
vaş hər şeyin ahəngi qarışdı, rəngi dəyişdi. Elə bil həyatın ritmi 
bir az pozuldu. Əvvəlki gül kimi sözlər, fikirlər yüz yerə yozuldu. 
İnsanlar dünyanı uçurub, dağıdıb yenidən bölüb-bölüşmək istə-
dilər. Düzdür, bəziləri bunu pislədilər. Amma buna baxmayaraq, 
torpaq və sərvət üstündə insanların sözləri də çəpləşdi, gözləri 
də çəpləşdi. Üz-üzə gəlib tutaşdılar, lap belə it kimi boğuşdular. 
Bir-birinə daş atdılar, baş yardılar, qan tökdülər. Uddular, uduz-
dular, qalib gəldilər, məğlub oldular. Boşaldılar, doldular, sonra 
da saraldılar, soldular. Bir-biri ilə sözlə danışa bilmədilər. Bir-bi-
rinə yumruq oynatdılar, oxa, kamana, nizəyə, qılınca, tüfəngə, 
avtomata, raketə əl atdılar. Qılınclar qınından çıxdı, qanlar tö-
küldü, başlar bədəndən üzüldü, meyitlər yan-yana düzüldü. Si-
lahlar od püskürdü, yer, göy alışıb-yandı. İnsanların başına gül-
lələr ələndi, mərmilər, qəlpələr səpələndi. Dünya tüstüyə, qatı 
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dumana büründü, dağlar, dərələr qan içində dizin-dizin sürün-
dü. Deyəsən, yavaş-yavaş həyatın, dünyanın sonu göründü. Çox 
keçmədən insanlar qayaya, daşa çevrilib torpağa gömüldülər. 
Ocaq kimi yanıb yanıb söndülər, yavaş-yavaş külə döndülər. 

Qanlı-qadalı müharibələr uzundan-uzun çəkdi. Amansız dö-
yüşlər, odlu güllələr torpağa çoxlu meyitlər əkdi, sonra onu qan-
la suvardı. İnsanlar döyüşdülər, vuruşdular, öldürdülər, öldülər. 
Min əzab-əziyyətlə tikdikləri evləri dağıdıb viran qoydular. Hər 
şeyi vəhşicəsinə sökdülər, dağıdıb alt-üst elədilər. Yalnız hər 
şeydən qüdrətli olan sözü uçura bilmədilər, yalnız sözü yandıra 
bilmədilər, yalnız sözü basdıra bilmədilər. SÖZ qərinələrə, əsr-
lərə sinə gərdi. Bütün güclülərə qalib gəldi, hökmdarlara, fateh-
lərə meydan oxudu. Hər şeydən uca olan SÖZ zaman-zaman igid-
likdən, qəhrəmanlıqdan bir-birindən maraqlı dastanlar toxudu. 
Ötüb keçənlərdən bizlərə sözdən başqa yadigar bir şey qalmadı. 
İnsanlar üçün yer üzündə ondan başqa qiymətli heç nə olmadı. 
Ən uzunömürlü, ləyaqətli, dəyanətli SÖZ oldu. Sönmədən yan-
dı, öləziyən ocaqlara köz oldu. İlahi SÖZ zaman-zaman qanana 
kəlam, qanmaza yaman oldu, misra-misra, sətir-sətir ürəyimizə 
axıb doldu. Günahkarları yamanca yandırıb-yaxdı. 

Sözün yaşının neçə olduğunu kimsə bilirmi? Çətin ki, bilsin. 
Çünki SÖZ zamanın, vaxtın aşırımlarından, dolaylarından, süz-
gəcindən keçib süzülə-süzülə, dupduru durulaşıb, saflaşıb. Axa-
axa bu günümüzə qədər gəlib. Bu gün bizimlə yol yoldaşıdır, can 
sirdaşıdır, qan qardaşıdır. Hələlik bir yerdə addımlayırıq, yanaşı 
gedib, yanaşı gəlirik. Amma, yəqin ki, bu yoldaşlığın, dostluğun 
ömrü uzun olmayacaq. Müdriklərin dediyi kimi: “Bu dünya heç 
kimə qalmayacaq”. Sabah, birisigün yaşa dolub qocalacağıq,  güc-
dən, taqətdən düşəcəyik. Buna görə də sözlə axıra qədər gedə bil-
məyəcəyik, yol yoldaşlığımız yarıda qırılacaq, yolda qalacaq. Son 
mənzilə çatanda dərindən nəfəs dərib dayanacağıq. Vaxt olacaq, 
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bəlkə də, heç addım ata bilməyəcəyik. SÖZ isə qocalmadan, yaşa 
dolmadan öz yoluna davam edib üzü sabahlara doğru gedəcək. 
Nə qocalacaq, nə yaşa dolacaq, nə də yorulacaq. Elə olduğu kimi 
də dəyişmədən, cavanca və gözəlcə qalacaq. Özü də, sadəcə, bir 
yerdə donmayacaq. Dünyaya yeni doğulacaq insanlarla yol yol-
daşlığı edəcək. Ürəklərə köçəcək, qəlblərə hopacaq, könüllərdə 
yuva quracaq. Özünə yeni-yeni ünvanlar, ümmanlar tapacaq.

SÖZ həmişə dildən-dilə gəzəcək, yaşayacaq, var olacaq. 
Ümidsiz olan, inamsız qalan insanlara daim yar olacaq. Adam-
ların ürəklərinə, qəlblərinə cığır açacaq, yol tapacaq. Heç vaxt 
dillərdən düşməyəcək, könüllərdən silinməyəcək. Əbədi, əzə-
li olacaq SÖZ, bu dünyada həmişəlik yaşayacaq SÖZ. Zamanla, 
vaxtla ayaqlaşacaq SÖZ. Sözün yolu, cığırı həmişə gəlimli-gedim-
lidir. Onun yolunu, cığırını heç vaxt ot basmayacaq, zamanın alo-
vu qarsmayacaq. Çünki diridir, işıqlıdır, təzə-tərdir, təravətlidir, 
canlı və oyaqdır. SÖZ dar məqamda, çətin anda hamımıza, hər 
birimizə mənəvi dayaqdır.

Dünyada sözdən gözəl, ülfətli, qüvvətli, əzəmətli, hikmətli 
nə var ki? Bəşərin bütün dahi insanları ülvi hisslərini, qiymət-
li və dəyərli fikirlərini, insanlıq üçün çox gərəkli olan əsərlərini 
sözlə danışıblar, sözlə yazıblar. Sözdən alışıblar, sözlə alovlanıb-
lar, sözlə yanıblar, sözdə yanıblar. Sözün ətəyindən möhkəm tu-
tublar, dar məqamlarda ona güvəniblər, ona tapınıblar. SÖZ ona 
tapınanları heç vaxt darda qoymayıb, yarı yolda tərk etməyib. 
Onları qolları üstünə alaraq zirvələrə qaldırıb. SÖZ həmişə in-
sanlara vəfalı, sədaqətli olub, yarı yolda qoymayıb. 

Əsrlərdir bütün olanlar, qalanlar sözün qüdrəti ilə yaşayır. 
SÖZ sətir-sətir, misra-misra, cümlə-cümlə boy atır. Pöhrələyib 
yarpaqlayır, tumurcuqlayıb çiçək açır. Əlahəzrət söz bu günü-
müzə çatmaq üçün ulu keçmişlərdən keşməkeşli, enişli-yoxuşlu, 
çala-çökəkli yolları ayaqlaya-ayaqlaya gəlir. Bu yerişlə, bu ge-
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dişlə, sabahlarımıza da gedib çıxacaq. Ən uca zirvələrə qalxacaq. 
Oradan da aram-aram ürəklərə, qəlblərə axacaq. Göydən günəş 
kimi doğacaq, şimşək kimi çaxacaq, yağış kimi yağacaq. Yer üzü-
nün ən uca zirvəsinə qalibiyyət bayrağı taxacaq... 

Əsrlərdir sözlə yol gedirik, sözə sirdaşıq, ona ən doğma qar-
daşıq. Söz bizi yaşadır, biz də sözü. SÖZ ən yaxşı, ən inamlı, ən 
etibarlı yol yoldaşımızdır. Dünyaya göz açdığımız gündən SÖZ 
canımıza hopub ürək sirdaşımıza, qəlb yoldaşımıza çevrilib. 
Sözlə başlanan səfərimiz bitib-tükənmir, sonu görünmür. Üzü 
sonsuzluğa, zirvələrə doğru hey uzandıqca uzanıb gedir. Sanki 
hər gün yenidən doğulur, yenidən yaranır, yenidən sığallanıb 
daranır. Hamımız bu günə SÖZ körpüsündən keçib gəlmişik. 
İndi də sözlə birgə yol gedirik. Amma arada yorulub dayanırıq, 
yavaş-yavaş üzü gələcəyə doğru addımlayırıq. Bizdən sonrakı-
lar, yəqin ki, izimizə düşəcək, arxamızca gələcəklər. Yenə də bu 
keçilməz körpüdən, bu əzablı yollardan keçəcəklər. Təzə-tər, 
indiyə qədər eşidilməyən, deyilməyən sözlər deyəcəklər. SÖZ 
yolunda, SÖZ cığırında, sözün çəmənzarında həmişə rəngbərəng 
güllər, çiçəklər açacaq. SÖZ ölümsüzdür, əbədi-əzəlidir, həmişə-
yaşardır. Deməli, bu dünyada yalnız SÖZ yadigar qalacaq, yalnız 
SÖZ. Başqa heç nə…

Yadigar qalası bir sözüm, bir izim olacaqmı, görəsən?!.. 
2020
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Xatırlandıqca xatırlanan xatirələr...

 Sağa-sola burulan yolların sonu görünmür, göz işlədikcə 
uzanıb gedir. Radio dalğalarında səslənən həzin musiqi maşının 
salonunu doldurduqca ondan zövq alırıq. Elə bil musiqi də yol-
larla həmahəngdi – o da bitib-tükənmək bilmir. Qulaq asdığım 
mahnının ritmi ilə bərabər sözləri də təsirli və düşündürücü-
dü. Müğənni yanıqlı səsi ilə reallığı əks etdirən bu misranı tək-
rar-təkrar oxuyur: “Sevgi bitəndən sonra xatirələr başlayır... ” 
Mahnını dinlədikcə düşünürsən: doğrudan da, həyatda hər şey 
keçəridir. Əbədi qalan isə yalnız ötən illəri içində yaşadan acı-
lı-şirinli xatirələrdir. Qəlbimdə nostalji hisslər oyadan bu köv-
rək və həzin musiqini dinlədikcə xatirələr bir anlıq əlimdən tu-
tub məni səssiz-səmirsiz ömrümün ötən çağlarına, yaşadığımız 
acılı-şirinli günlərə aparır. Gözəl musiqiyə qulaq asdıqca, şirin 
xəyallara daldıqca hiss edirəm ki, sanki saflaşır, təmizlənib pak-
laşıram...

Anlarını, dəqiqələrini yaşadığımız bu günlər sabah-birisi-
gün yaddaşlara hopduqca yavaş-yavaş xatirəyə çevriləcək. 

Ömrümüzün günləri ötüb arxada qaldıqca xatirələrimiz də 
bir yerə toplanır, üst-üstə qalaqlanır. Yavaş-yavaş xatirə kita-
bımızın vərəqlərinin sayı artır, həcmi genişlənir. Həyatımızın 
darıxdırıcı anlarında keçmişimizdə baş verənləri yada salmaq, 
gözlərimiz önündə canlandırmaq istəyəndə, dünənə boylanıb 
xatirələr boğçasının ağzına vurulmuş düyünləri yavaş-yavaş açı-
rıq. Bir anlıq da olsa, yaşadığımız acıları unudub həyatımıza şi-
rinlik qatmağa çalışırıq. Könlümüzün xatirə çələngini qəlbimizin 
ən mübhəm, ən isti, ən ilıq guşəsində saxlayırıq, çünki çox doğ-
ma, çox əziz və çox qiymətlidir. Ona görə də həmişə xatirələrimi-
zi zamanın şaxtasından, qırovundan qorumağa çalışırıq. Onlar 
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gün-gün vərəqləndikcə, həftə-həftə ələndikcə, ay-ay sıralandıq-
ca xatirələrin izi ilə yaddaşımızın dərin qatlarına gedib çıxırıq.

Hərdən fikirləşirsən ki, xatirələr olmasa, biz necə yaşayar, 
necə ömür sürərik? Keçmişimizi qəlbimizdə nə yaşadar, nə sax-
layar? Bizi ötən günlərə nə bağlayar? Nə bilmək olar, bəlkə də, 
elə insan xatirələrində yaşayır, xatirələr üçün yaşayır. Bəlkə də, 
elə onu həyatda saxlayan, qol-qanad verib sabahlara aparan acı-
lı-şirinli xatirələrdir. Yəqin ki, xatirələrsiz günlərimiz bomboz 
boşluqlardan ibarət olardı. Bunu isə həyat, yaşam adlandırmağa 
dilimiz gəlməzdi.

Görəsən, belə əzizləyə-əzizləyə qoruduğumuz xatirələrimiz 
hansı rəngdədir? Ümumiyyətlə, xatirələrin rəngi varmı? Əgər 
varsa, necədir? Başqa rəngləri deyə bilmərəm, amma onların 
rənginin ya ağ, ya da qara olduğuna tam əminəm. Yəqin ki, kə-
dərli xatirələr solğun və rəngsiz olur. Yaşadığı ömrü boyu insa-
nın yaddaşında daha çox iki cür hadisə qalır: yaxşı və pis. Yəqin 
ki, yaxşı hadisələr ağ rəngdə, kədərli hadisələr isə qara rəngdə 
yaddaşımıza yazılır. Bəlkə də, xoş keçən günlərimiz daha çox 
qırmızı rəngdə olur. 

Qəlbimizin dərinliyinə hopmuş rəngli və rəngsiz, ağlı-qara-
lı xatirələrin bəzilərini yada salanda üzümüzə təbəssüm qonur, 
qəlbimizə düşən işıq seli ürəyimizin qapılarını bir az da geniş 
açır. Xoşbəxt günlərimizi gözlərimiz önündə yenidən canlandır-
maq üçün onların qanadlarının üstündə keçmişə dönürük. Xa-
tirələrimiz yaddaşımızda qımıldanıb tərpənməyəndə sanki özü-
müz də özümüzə yadlaşırıq. Özümüzü tanıya bilmirik. Bəzən isə 
xatirələrimiz o qədər kövrək olur ki, yada düşəndə kədərlənirik, 
gözlərimiz nəmlənir, yanaqlarımızda şeh damcılarına bənzəyən 
yaş gilələnir. Elə xatirələr də var ki, heç onun səmtinə nə əl uza-
dıb qapısını döymək, nə də üz-gözünə baxmaq istəyirik. Sanki 
qəlbimizə qəm dumanı çökəcəyindən qorxuruq. 



h 4 3 8 h

Elimizə qayıdırıq ... 

Sevgi ilə bağlı pünhan xatirələrimizin bəzi məqamlarını ha-
mıdan daldalamağa çalışırıq. Onların üstündən pərdənin götü-
rülməsini istəmirik. İstəmirik ki, onları kimsə görsün, kimsə bil-
sin, kimsə duysun. Nədənsə, sevgi ilə bağlı olan xatirələrimizin 
həmişə mürgülü qalmasına üstünlük veririk. Sanki bu xatirələ-
rin gözü açılsa, oyansa, dünya yerindən oynayıb alt-üst olacaq, 
qiyamət qopacaq. İsrafil də bala-bala Sur düdüyünü çalmağa 
başlayacaq. Bundan sonra da aləm bir-birinə qarışacaq. Keçmiş 
həyatımız kədər və sevinclə yüklənmiş xatirələrlə birlikdə üstü-
müzə aşacaq. 

İstedadlı şair Nüsrət Kəsəmənli şeirlərinin birində mürgülü 
xatirələrlə bağlı hisslərini necə də böyük həssaslıq və ustalıqla 
ifadə edib:

...Getmək istəyirsən bəhanəsiz get,
Oyatma mürgülü xatirələri.

Burada diqqət çəkən məqam odur ki, şair sevgilisindən yat-
mış xatirələri yox, məhz mürgülü xatirələri oyatmamağı rica 
edir. Çünki mürgülü xatirələr daha həssasdır, çox üzüyoladır, 
onun oyanıb gözlərini açması kiçik bir himə, işarəyə bənddir. 
Şairin ürəyindən keçir ki, elə o xatirələr həmişə mürgülü qalsın. 
Nə dərin yuxuya getsin, nə də oyanıb gözlərini açsın. 

Bizim üçün əziz olan xatirələri axar çaya da bənzətmək olar. 
Çünki o da su kimi yorulmadan, dayanmadan axdıqca axıb ge-
dir. Hər gün ömrümüzün zərrələrini qabağına qatıb özü ilə üzü 
keçmişə aparır. Zərrələr birləşib çoxaldıqca, artdıqca çay daha 
da gurlaşır, güclü və sürətli axır. Axa-axa uzun yol keçib sonda 
dənizlərlə qovuşur. Arada ayaq saxlayır, sakitləşir, rahatlanıb 
dərindən nəfəs alır. Beləcə, üst-üstə yığılan xırda damcılardan 
xatirələr dənizi yaranır. Belə gözəl və təravətli dənizin ərazisi 
getdikcə genişlənir, dərinləşib böyüyür. Bu dənizdə yorulmaq 
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bilmədən üzdükcə hey üzmək istəyirsən. 
Bəs, görəsən, insan nə vaxt, ömrünün hansı aşırımında xa-

tirələrinə tərəf boylanmaq istəyir? Buna həyatının hansı pil-
ləsində ehtiyac duyur? Çox güman ki, yaşa dolanda, qocalığın 
mehi üzünə vuranda bu fikrə düşür. Etiraf edək ki, cavan, gənc 
və gümrah olanda heç xatirələr adamın yadına da düşmür. Bu 
barədə düşünmək belə ağlımıza gəlmir. Heç onu vecimizə də al-
mırıq. Çünki o çağlarda göylərdə uçan xəyallarımız yerə enmək 
istəmir. Cavanlıq təravəti ilə nəfəs aldıqca özümüzü həyatın qay-
nar qoynunda çox rahat hiss edirik. Sanki yaşadığımız, bir-birinə 
bənzəməyən günlərimizi vərəq-vərəq sabahkı xatirələrimizin 
üstünə toplayırıq. Toplayırıq ki, xatirələrlə dolu olan boxçamız 
daha da zəngin olsun, ömrümüzün çəkisi daha da ağır gəlsin, 
mənası artsın. 

Bir az yaşlaşanda, övladlardan, nəvələrdən uzaq olanda, 
yalqızlaşanda, xəstə yatanda xəyallara dalıb ötənləri düşün-
mək zorunda qalırıq. Çətin günlərdə, kimsəsiz anlarda, kövrək 
dəqiqələrdə xatirələr yadımıza düşüb bizimlə yol yoldaşlığı edir. 
Bizi darıxmağın, sıxılmağın əlindən alıb əzablarımızı, az da olsa, 
yüngülləşdirir. Tənhalığın üstünə işıq salır, su səpir. Bu anlar-
da xatirələr bizi sehrli qanadlarının üstünə alıb zamana meydan 
oxuya-oxuya atını üzü keçmişə tərəf çapdıqca çapır. Belə qar-
maqarışıq anlarımızda xatirələr hamımıza qol-qanad verib ya-
şamağa ruhlandırır. Bizə ürək-dirək verərək sabahkı yollarımıza 
ümid işığı salır, gözlərimizə nur çiləyir. Bəzən isə xatirələr həm 
də qəlbimizdə keçmişlə gələcəyi qovuşdurur və onlar üz-üzə da-
yanıb bir-birinə gülümsəyirlər. 

Xatirlərin qapısında qıfıl olmadığından istədiyimiz vaxt ora 
maneəsiz daxil ola bilirik. Bunun üçün nə xüsusi bir kod, nə han-
sısa bir parol, nə də hansısa bir keçid kartı tələb olunur. Qapısı 
açıq olsa da, xatirələrimizin sığındığı yaddaş boxçasına özümüz-
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dən başqa kimsə əl uzada bilmir. Heç kim yolunu oradan salmağı 
bacarmır. Çünki hər kəs öz xatirələrinin sahibidir, öz xatirələri-
nin keşikçisidir. 

Görəsən, xatirələrin dadı, tamı necə, varmı? Çox güman ki, 
var. Olmasaydı, xatirələri acılı-şirinli deyə ayrı-ayrı hissələrə 
bölməzdilər. Acı xatirələr bizə kədər, şirin xatirələr bizə sevinc 
aşılayır. Məncə, xatirələrsiz yaşamaq çox çətindir. Çətin olduğu 
qədər də darıxdırıcı və üzücüdür. Xatirələrsiz sanki həyatımız 
rəngbərəng olmur, günlərimiz cansıxıcı keçir. Onlardan başqa 
bizi heç nə ovutmur, heç nə təsəlli vermir. 

Xatirələrin qapısı açıq olduğu kimi, gözü də heç vaxt yumul-
mur, nurlu və işıqlı qalır. Qəlbimizdə özünə əbədi yurd salmış, 
yuva qurmuş xatirələr həmişə canlıdır, yaddaşımızda diri və 
oyaqdır. Nə vaxt yada salıb əl uzatsaq, asta-asta üzümüzə gü-
lümsəyir. Nə qədər yaşayırıqsa, onlar da bizimlə yol yoldaşıdır, 
həmsöhbətdir, həmdərddir, həmrəydir. 

Xatirələrin bir üzü soyuqdur, bir üzü isti. Elə xatirələr var ki, 
onu yada salanda kövrəlirik, qəlbimiz üşüyür, bədənimiz titrə-
yir, dilimiz topuq vurur, səsimiz əsir. Amma nə qədər çalışsaq 
da, onu yaddaşımızdan silə bilmirik, nə qədər cəhd etsək də, on-
dan imtina etməyə gücümüz çatmır. Çünki o bizim həyatımızdır, 
dünənimizdir, keçmişimizin ayrılmayan doğma bir parçasıdır. 
Soyuq da olsa, özümüzlə gəzdiririk, sanki nəfəsimizlə isitmək 
istəyirik. İsti, ilıq xatirələri xatırlayanda isə qəlbimiz cuşa gəlir. 
Az da olsa, könlümüzə hərarət sızır. Bu hərarətdən soyuq xa-
tirələrimiz də bir az isinir, ruhu təzələnir. 

Xatirələrimiz sanki həyatımızın daşlaşmış surətidir. Oradan 
heç nəyi qoparmaq mümkün deyil. Hər addımda bizə təskinlik 
verən, gərəyimiz olan xatirələrimizin elə hissələri var ki, onla-
rı başqalarından gizlətmək istəmirik. Əksinə, əzizləyə-əzizləyə, 
sevə-sevə səliqə ilə kağıza köçürüb böyük tirajla çap etməyə, 
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yaymağa çalışırıq. Başqalarının da ötən günlərimizin ruhu, fik-
ri və düşüncəsi hopmuş xatirələrimizi oxuyub bilməsini istə-
yirik. Məqsədimiz onların ömrünü əbədiyyətə qədər uzatmaq, 
həmişəyaşar etməkdir. Əzizləyib zərrə-zərrə qəlbimizə köçür-
düyümüz xatirələrin içində ən kövrək hiss və duyğularımız, ən 
dəyərli düşüncələrimiz yaşayır. 

Ömrümüzün bütün anlarında, günlərində xatirələrimizlə 
təskinlik tapmağa çalışırıq. Hələ bu azmış kimi, kiminsə bizi xa-
tırlayıb yad etməsi də könlümüzdən keçir. Hətta xatirələrin qoy-
nunda yaşamağı da özümüzə xoşbəxtlik sanırıq. Çünki ondan 
təskinlik tapırıq. Xatirələrlə bağlı oxunan bir mahnıda deyildiyi 
kimi: 

...Barı yada sal məni, yada sal məni, 
Şirin xatirələrlə xatırla məni.

Gözəl olduğu qədər də kövrək mahnıdır. Hər sözü, hər mis-
rası qəlbimizi, ürəyimizi yerindən tərpədir. Görünür, çoxları 
kimi o sözlərin müəllifinin də könlündən xatirələrdə qalmaq, 
qəlblərdə əbədi məskən salmaq keçirmiş. Belə olmasaydı, bu 
misralar yaranmazdı, bu sətirlər daranmazdı, bu sözlərə mahnı 
bəstələnməzdi. Onların müəllifi sevdiyi insandan çox şey istə-
mir, yalnız və yalnız onu şirin xatirələrlə yada salmağını xahiş 
edir. Acı xatirələrin isə adını çəkmir. Çünki şirin xatirələrin top-
landığı məkanda acı xatirələrə yer yoxdur. Yəqin ki, acı xatirələr 
daim insanın ovqatını korlayır. 

Görəsən, illərcə əvvəl göz açdığımız bu işıqlı dünyadan köç 
edəndən sonra yaxınlarımızın yaddaşında nələrimizlə, hansı 
sözlərimizlə qalacağıq? Bizi nə ilə, hansı hadisə və sözlərlə yada 
salacaqlar? Əlbəttə, yəqin ki, ilk növbədə, bizimlə bağlı olan acı-
lı-şirinli xatirələrlə. O xatirələr ki, bir vaxtlar bu dünyada olma-
yanda da bizi doğmaların qəlbində yaşadacaq. Az da olsa, onlara 
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təsəlli verib ovunduracaq. Ona görə də dostlarımızın bizi tez-
tez olmasa da, barı hərdən-birdən xatırlamasını istəyirik. Sanki 
bununla böyük təskinlik tapırıq, ürəyimiz sakitləşir, ruhumuza 
dinclik ələnir. 

Bəzən arxada qalan vaxt, zaman bizimlə çox amansız dav-
ranır. Bizdən xəbərsiz xatirələrimizə əl uzadıb onların bəziləri-
ni yaddaşımızdan silir. Günlər keçdikcə bizi keçmişə bağlayan 
xatirələr azalır, sanki qar kimi əriyib yaddaşımızdan buxarlanır. 
Yaddaşımız vəfasızlıq edərək bizi yarı yolda qoyur. Belə köv-
rək anlarımızda çətinə, çıxılmaz duruma düşürük. Keçmişdən, 
keçənlərdən, yaşananlardan heç nəyi xatırlaya bilmirik. Bizi 
uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik çağlarımıza – bir sözlə, dünə-
nimizə bağlayan incə tellər bir andaca qırılır. Belə olanda keç-
mişimizdən uzaq düşür, hətta özümüzü tanımır, içimizə boylana 
bilmirik. Yaddaşımızın dünəninə əlimiz çatmır. Onda uşaq kimi 
köməksiz qalıb acizləşirik. Ən doğma adamımızı belə tanımırıq, 
ətraf aləm bizə yad bir aləm kimi görünür. Getdikcə təklənir, 
tənhalaşır, kimsəsizləşirik. Deməli, xatirələrsiz qalmaq çox dəh-
şətlidir. Keçmişi qəlbində yaşada bilməyən insanın həmin andan 
faciəsi başlayır. Yaddaşlardan silinən xatirələri sonradan heç 
cür bərpa etmək mümkün olmur. Ona görə də yaddaşımızdakı 
xatirələrin keşiyini yaxşıca çəkməliyik, onları əl çatmayan daha 
etibarlı yerlərdə qorumalıyıq. Qorumalıyıq ki, xatirələrimiz bizi 
əbədi olaraq özündə yaşatsın. 

Düşünürəm ki, yəqin xatirələrin səsi də var. Xəyallara dalıb 
xatirələrimizlə danışanda onların səsini, pıçıltısını eşidirik, nəfə-
sini duyuruq, hərdən isə qoxusunu da hiss edirik. Bu pıçıltılar, 
bu qorxular bizi yaşamağa, həyata daha da möhkəm bağlanmağa 
səsləyir. 

Xatirələrin izi ilə addım-addım tozlu-torpaqlı yollarla da 
olsa keçmiş günlərə dönürük. Görəsən, qəlbimizdə əzizləyib 
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saxladığımız xatirələri yazmaq fikrinə düşsək, buna vaxtımız ça-
tarmı? Ömür buna imkan verərmi, günlərimiz yetərmi? Sözlərin 
yaşananları əks etdirməyə gücü çatarmı? Kağız sinəsində ona 
yer verərmi?..

Günlər, həftələr və aylar durna qatarı kimi asta-asta ötüb 
keçdikcə zaman vaxtın axarında bizi qoynuna alıb gələcəyə apa-
rır. Ömrümüz nizamından, axarından çıxmadan öz yoluna da-
vam edir. Günlərimiz mənzil başına tələsən avtomobillər kimi 
bir-birinin ardınca düzüldükcə acılı-şirinli xatirələrə çevrilərək 
vərəq-vərəq, cümlə-cümlə, söz-söz yaddaşımıza köçür. Yaşa-
dıqca, həyat yolumuza davam etdikcə xatirələrimizlə keçmişə, 
xəyallarımızla isə gələcəyə bağlanmağa çalışırıq. Yaşadığımız 
həyatın pozulmayan, dəyişilməyən əbədi-əzəli tələblərinə bo-
yun əyərək günlərimizlə baş-başa qalıb asta-asta xatirələrimizi 
qucağımıza yığa-yığa, həyatdan zövq ala-ala üzərimizə düşən 
yaşam missiyamızı davam etdiririk. Hələ bizi qarşıda nə qədər 
yaşamalı günlər, nə qəqər maraqlı hadisələr gözləyir. Deməli, 
günlərimiz maraqlı keçdikcə xatirələrimiz də dəyərli və qiymətli 
olacaq. Bu xatirələr sönməyən bir ocaq kimi bizi ətrafına yığıb 
isidəcək. Deməli, xatirələrimiz də həmişə isti, ilıq qalacaq. Heç 
vaxt onları şaxta, qırov vurmayacaq...
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Xoşbəxt yaşamaq istəyiriksə...

Əsən həzin mehin yalnız dənizin sularını ağır-ağır ləpələn-
dirib tərpətməyə gücü çatırdı. Qüvvəsi, enerjisi az olduğundan 
əlindən bundan başqa heç nə gəlmirdi. Mehin təsirindən bir-bi-
rinin ardınca muncuq kimi sıralanan xırda dalğalar sahilə sı-
ğal-tumar çəkib onunla asta-asta, mehribancasına, dostcasına 
pıçıldaşırdı. Sonra isə sakitcə geri qayıdıb yenidən özünə güc 
toplayırdı. İkisinin də üzü gülürdü, ikisi də xoşbəxt idi... 

Güllərin, çiçəklərin rəngbərəng çöhrəsində, təravətli və 
ətirli ləçəyində incə bir təbəssüm dolaşırdı. Belə gözəl anlarda 
onlar xoşbəxt idilər. Eh, gör bizi qoynunda yaşadan təbiət nə 
qədər sirli-sehrlidir, nə qədər əsrarəngiz, nə qədər bənzərsiz və 
cazibədardı... 

Yağdıqca yağıb kəsmək bilməyən yağış aram-aram çisələ-
dikcə susuzluqdan dodaqları cadar-cadar olmuş torpağa hopur-
du. Belə gözəl anlarda iİkisinin də gözlərindən sevinc tökülürdü, 
ikisi də xoşbəxt idi. 

Xoşbəxt olmaq, gözəl həyat qurub yaşamaq arzuların arzu-
su, istəklərin istəyidir. Bu, olduqca ülvi və müqəddəs bir istək-
dir. Dünyanı dərk etdiyimiz gündən hamımız xoşbəxt olmaq 
istəyi ilə yaşayırıq. Əgər arzuları sıralamaq fikrinə düşsək, yəqin 
ki, xoşbəxt olmağı birincilər sırasında çəkərdik. Həmişə belə 
görmüşük ki, ağsaqqallar yenicə ailə qurmağa hazırlaşanlara 
xeyir-dua verəndə ilk olaraq “Allah sizi xoşbəxt eləsin!” kəlmə-
sini dillərinə gətirirlər. Arzularının, diləklərinin həyata keçməsi 
üçün yerin-göyün sahibi olan ulu Tanrıya üz tutub dua edirlər. 

Qoynunda göz açdığımız dünyanı fikir və düşüncələrimi-
zin köməkliyi ilə anladığımız vaxtlardan həmişə xoşbəxtliyə can 
atır, firavan ömür sürmək arzusu ilə yaşayırıq. Daim özümüzü 



h 4 4 5 h

Elimizə  qayıdırıq ... 

bu amala, bu arzuya kökləyirik. Düşünürük ki, bir insan kimi 
bu bizim halalca haqqımızdır. Bu haqqı əlimizdən heç kim ala 
bilməz. Ağlımız az-çox kəsən gündən elə bir həyat sürmək ürə-
yimizdən keçir ki, başqasına bənzəməyək, kimsənin ömür yolu-
nu təkrarlamayaq. Hamıdan uca, başı göylərə söykənən mənəvi 
yüksəklikdə mövqe tutaq. Sanki xoşbəxtlik qartalların qıy vurub, 
qanad çaldığı əlçatmaz, ünyetməz zirvələrdədir. Elə bir yerdədir 
ki, ona yetmək, onu görmək, ona toxunmaq asan məsələ deyil. 
Həyata qarşı olan istəyimiz, məqsədimiz böyük və sonsuz oldu-
ğundan bəzən qismətimizlə barışmırıq, xoşbəxt yaşamaq üçün 
yorulmadan mübarizə aparırıq. Amma o da var ki, əgər xoşbəxt 
yaşamaq istəyiriksə, nəyin bahasına olursa olsun, qarşımızdakı 
zirvələri fəth etməliyik. Bizi xoşbəxtliyə aparan yollar nə qədər 
yorucu olsa da, mübarizədən qalmamalıyıq, qarşılaşacağımız 
bütün əzablara dözməliyik. Dözməliyik ki, ürəyimizi isidən arzu-
larımıza zamanında çataq, həyatımıza şirinlik qatan xoşbəxtliyə 
tez qovuşaq. Haradasa ləngiyib qalmayaq, arzularımıza yetiş-
məyə gecikməyək. Çünki həyat göstərir ki, mübarizə aparmadan 
xoşbəxt olmaq mümkün deyil.

Hissə bütövdən ayrılandan sonra yaşaya bilmədiyi kimi, 
insan da xoşbəxt olmayanda ömür sürməyə çətinlik çəkir. Xoş-
bəxtlik həyat iksiri olduğundan ömrümüz boyu əzablardan keç-
məli olsaq da, onu axtarıb tapmağa çalışırıq. Bəzən könlümüz-
dən xoşbəxt anlarımızı tutub saxlamaq, onun ömrünü uzatmaq, 
əbədi etmək keçir. O anları dondurmaq, yaddaşa köçürmək və 
yaşatmaq istəyi həmişə ürəyimizə hakim kəsilir. 

Bəzən bu barədə çox baş sındırır və fikirləşirik ki, görəsən, 
nədir xoşbəxtlik? O bizə çoxmu lazımdır? Xoşbəxt olmadan ömür 
yoluna davam etmək mümkün deyilmi? Həyatda onsuz yaşaya 
bilmərikmi? Xoşbəxtliyin hazır bir düsturu, riyazi hesablaması, 
tərifi varmı? Ona hansı yolla nail olmalı, onu harada axtarıb-ara-
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malıyıq? Qarşımızda uzanıb gedən və getdikcə haçalanan yollar-
dan hansı bizi sonda xoşbəxtlik adasına aparıb çıxaracaq? Ən 
ali arzuya çatmaq üçün hansı addımları atmalı, hardan, hansı 
körpüdən, hansı cığırlardan keçməliyik? Bəzən elə insanlar olur 
ki, ömürləri boyu ha can atsalar da, arzularına qovuşub xoşbəxt 
ola bilmirlər. Elə bədbəxtlik içindəcə batıb qalır, necə deyərlər, 
ömürləri bu minvalla sona çatır. Bəlkə də, onlar xoşbəxtliyi lazım 
olan yerdə axtarmadıqları üçün tapa bilmirlər? Görəsən, xoş-
bəxtlik məsafəcən bizdən uzaqdadırmı, yoxsa elə yaxınlığımız-
dadır, əlimizi uzatsaq, çatar? “Xoşbəxtlik dağ kimidir. Səs verər, 
amma qımıldanmaz. Gözləyər ki, sən onun yanına gedəsən”. Bu 
gözəl sözlər dünyanın hər üzünü görmüş bir müdrikin dodaq-
larından qopub. C.Oppenheymin isə çox düzgün olaraq yazırdı: 
“Nadan xoşbəxtliyi uzaqlarda axtarır, müdrik isə onu ayaqlarının 
altında tapır”. 

Xoşbəxtlik insana qol-qanad verir. Onu ruhlandıraraq öm-
rünü gözəl yaşamağa həvəsləndirir. Ən çətin anlarımızda, ən 
gərgin məqamlarımızda xoşbəxtlik soraqlayırıq, boğazımıza 
güc verib onu səsləyirik, ayağımıza qüvvət verib onu axtarırıq. 
Görəsən, həmin anlarda xoşbəxtlik səsimizi eşidirmi? Səsdən 
söz düşmüşkən, görəsən, xoşbəxtliyin səsi varmı? Bəlkə də var, 
amma biz onu eşidə bilmirik. Bəlkə də, bu səsi yalnız xoşbəxt 
olanlar eşidirlər. Bəlkə də, xoşbəxtliyin hələlik bizə məlum ol-
mayan başqa-başqa kodları və sirləri var. 

Bədbəxtlikdən üzüləndə xoşbəxtliyin bizə hava və su kimi 
lazım olduğunu hiss edirik. Çünki onunla nəfəs alırıq. Bəzən on-
suz həyatımız öz axarı ilə getmir, yolundan çıxıb bədbəxtliyə 
doğru meyillənir. Bizi də öz arxasınca sürükləyib aparır. Biz bəd-
bəxtliyin əlindən qaçıb qurtulmaq üçün xoşbəxtliyə can atır, ona 
qovuşmağa çalışırq. Nə qədər çətin olsa da, həyatda xoşbəxtli-
yi tapmaq istəyir, məqsədimizə yetişmək üçün onun axtarışına 
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çıxırıq. Bəlkə də, daim axtarışda olmaq xoşbəxtliyi özümüzə 
cəlb etməyin ən yaxşı üsullarından biridir. Sabahlarımıza, xoş-
bəxt gələcəyimizə açılan qapıları böyük ümidlərlə döyməliyik ki, 
istəyimizə daha tez və kəsə çataq. Dünyaca məşhur olan filosof 
Aristotel xoşbəxtlik haqqında belə deyib: “Xoşbəxtliyi axtarma, o 
həmişə səninlədir”. Deməli, xoşbəxtlik uzaqda deyil, yaxınlığımız-
dadır. Sadəcə olaraq, istiqaməti düz seçib getməliyik ki, onu bir 
az da tez tapaq. 

Adamların çoxu xoşbəxtliyi pulda, var-dövlətdə, zənginlik-
də görür. Bəlkə də, bu, belədir, bəlkə də, yox. Axı insanların dün-
yaya baxışları da özləri kimi müxtəlif və çeşidlidir. Hərə onu bir 
cür anlayır, bir cür qavrayır. Dünyaya öz ağlının baxış bucağın-
dan baxır. Amma o da var ki, bu günə qədər varlı, imkanlı adam-
ların dilindən xoşbəxt olduqlarını eşitməmişik. Əgər dediklərinə 
inansaq, deməli, çoxlu pul və zənginlik də onlara xoşbəxtlik bəxş 
etməyib. Əksinə, daha çox bədbəxtliklər, faciələr gətirib. Bəlkə, 
elə axtarışına çıxdığımız xoşbəxtlik kasıblıqdadır? Amma yox, 
kasıblar da tez-tez xoşbəxt olmadıqlarını dilə gətirib, yaşayış-
larından, həyatlarından gileylənirlər. Onlar da düşünürlər ki, 
xoşbəxtlik var-dövlətdədir. Ona görə də yorulmaq bilmədən 
özlərini oda-közə vurub varlanmağa can atırlar. Deməli, əgər 
dediklərinə inansaq, nə varlılar, nə də kasıblar xoşbəxt deyillər. 
Əgər varlı da, kasıb da yaşadığı bu dünyada bədbəxtlikdən giley-
lənirsə, bəs xoşbəxtlik haradadır, nədədir? Bu yerdə haqlı ola-
raq adam özündən soruşmaq istəyir ki, bəs onda xoşbəxt kim-
dir, hansı seçilmiş insandır? Konkret olaraq, xoşbəxtlık nədədir? 
İnsanlardan qaçıb gizlənmiş, uzaq düşmüş xoşbəxtliyi haralarda 
axtarmalıyıq, haralara baş vurmalıyıq.

Məncə, xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də elə insanın öz əlində, 
öz əməlindədir. Xoşbəxtlikdən uzaqlaşdıqca bədbəxtliyə yaxın-
laşırsan, bədbəxtlikdən uzaqlaşanda isə xoşbəxtliyə tərəf gedir-
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sən. Bəlkə də, xoşbəxtlik elə bu ikisinin arasında – birləşmə xət-
tindədir. Sadəcə olaraq, bu sərhədin yerini elə dəqiqləşdirəsən 
ki, harada dayandığını dəqiq biləsən. Və orada məskən salıb hə-
mişəlik qalasan. 

Nə qədər həqiqət olduğunu deyə bimərəm, amma bəzi müd-
riklər, ümumiyyətlə, xoşbəxtliyin olmadığını söyləyirlər. Demə-
li, onu çalışqanlığınla, bacarığınla qazanmalısan. Belə çıxır ki, 
xoşbəxtlik də azadlıq kimidir, o da verilmir, alınır. Xoşbəxtliyə 
çatmaq, onu əldə etmək üçün həmişə çətinliklərlə mübarizə 
aparmalısan, ona qalib gəlməlisən. Yaxşı deyiblər ki, pis gün-
lər yaşamasan, xoşbəxt günlərin qədrini bilməzsən. Bir sözlə, 
müntəzəm olaraq çalışıb çarpışmalısan, yollar nə qədər çətin 
və təhlükəli olsa da, qorxub geri dönməməlisən, həmişə müba-
rizələrin qoynunda olmalısan. Proletariatın lap ulu babalarından 
hesab edilən Karl Marksdan “Xoşbəxtlik nədir?” soruşanda “Xoş-
bəxtlik mübarizə aparmaqdır”, – deyib. Doğrudan da, mübarizə 
aparmadan arzu və istəyinə çatmaq mümkün deyil. Mübarizə 
varsa, uğur da var, qələbə də! Mübarizə varsa, xoşbəxtlik də var. 
Mübarizə aparmağa gücün, bacarığın və nəhayət, fikrin yoxdur-
sa, bədbəxtlik girdabında qalmağa məhkumsan. Belə nəticəyə 
gəlmək olur ki, xoşbəxtliyə çatmaq üçün mübarizələr meydanın-
da çalışıb çarpışmalı və uğur qazanmalısan. Deməli, xoşbəxtliyə 
gedən yollar mübarizə meydanından keçirmiş. 

Xoşbəxtlik sanki bir ox kimidir. Kamanından çıxdısa, daha 
geri dönməz. Bəzənsə xoşbəxt yaşayırsan, amma bunu hiss et-
mirsən, zamanın əsib-kəsməyən soyuq ruzigarlarından xəbərsiz 
olursan. Xoşbəxt yaşadığını, xoşbəxt olduğunu yalnız o əlindən 
çıxanda, bədbəxtlik həyat qapını asta-asta döyəndə bilirsən. Hə-
min anlarda ötən günlərini geri qaytarmaq üçün nə qədər ça-
lışsan da, gec olur. Göstərdiyin cəhdlər boşa çıxır, uğursuzluq 
bataqlığına düşüb çapalaya-çapalaya qalırsan. Bu yerdə istedad-
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lı və sevilən şair Ramiz Rövşənin nəzmə çəkdiyi gözəl misralar 
yada düşür:

Yenə də bu şəhərdə üz-üzə gəldik,
Neyləyək, ayrıca şəhərimiz yox.
Bəlkə də, biz xoşbəxt ola bilərdik,
Bəlkə də, xoşbəxtik,
Xəbərimiz yox...

Nakam şairimiz Əli Kərimin də xoşbəxtlik haqqında yazdığı 
bu misralar çox ibrətamizdir:

Nə xoşbəxt imişəm, bir zaman, Allah,
Xəbərim olmayıb bu səadətdən. 

Gərək bizi içində yaşadan xoşbəxtliyi zamanında hiss edib 
layiqincə qiymətləndirək, onun qədrini bilib göz-bəbəyimiz kimi 
qoruyaq. Onu heç vaxt əlimizdən buraxmayaq. Çünki o, çox zərif-
dir, incədir, lap şüşə kimidir. Yerə düşsə, sınıb çilik-çilik olacaq. 
Çilik-çilik olmuş bu qırıqları bir yerə yığıb birləşdirmək, əvvəlki 
görkəmə salmaq isə heç cür mümkün deyil. Bir şeydən də çox 
qorxmalıyıq ki, əgər xoşbəxtliyi itirsək, bir daha tapa bilməyəcə-
yik. Çünki xoşbəxtlik insana yalnız və yalnız bir dəfə verilir. Elə 
yaşamalıyıq ki, ötən gözəl və xoşbəxt günlərin arxasınca baxıb 
kədərlənməyək, köks ötürüb qəlbimizi yandırıb-yaxan təəssüf 
hissi keçirməyək. Çünki peşmançılığın son və acı ifadəsi olan 
təəssüf hissi təsəllidən və özünü aldatmadan başqa bir şey de-
yil. Gərəkdir ki, xoşbəxtliyin sirli-sehrli açarını etibarlı bir yerdə 
saxlayaq. Qətiyyən onun yerini kimsəyə göstərməyək. Məncə, 
bax onda xoşbəxtliyin özünün də üzü gülər, xoşbəxt olar.

Düşünürəm ki, əgər sağlamsansa, ağır, sağalmaz bir xəstə-
liyə düçar olmamısansa, nəfəsin gedib-gəlirsə, xoşbəxtsən! Əgər 
istədiyin vaxt istədiyin yerlərə sərbəst olaraq sapsağlam gedib 
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gəzə bilirsənsə, əlilliyin, şikəstliyin, korluğun və karlığın yox-
dursa, deməli, xoşbəxtsən! Böyük filosof Horatsi isə çox yerində 
deyirdi ki, mədən qaydasında, ayaqların sağlamdırsa, kralların 
xəzinəsi belə səni bundan artıq xoşbəxt edə bilməz. Filosofun 
sözünə qüvvət olaraq, onu da deyək ki, əgər sevənin varsa, se-
vilirsənsə, yolunu gözləyənin, həsrətini çəkənin varsa, deməli, 
xoşbəxtsən! Əgər balaların, nəvələrin gözünün qabağında oy-
nayırsa, səninlə çiyin-çiyinə böyüyürsə, deyib-gülürsə, deməli 
xoşbəxtsən! Bunun üçün hər gün, hər an ulu Yaradana şükür et-
məlisən. Çünki xoşbəxt olduğumuz ömrün hər dəqiqəsinə, hər 
anına görə Ona borcluyuq. 

“İnsan xoşbəxt olmaq istəyirsə, bədbəxt olduğu yerdən qaç-
malıdır”. Mövzuya köklənəndən bəri nə vaxtsa oxuduğum və 
yaddaşıma yazdığım, amma, təəssüf ki, müəllifini unutduğum 
bu gözəl kəlamı tez-tez astadan qələmə pıçıldayıram. Pıçıldayı-
ram ki, qələm də bu mövzudan yazanda xoşbəxt olsun. Bir şeyə 
də təəssüflənirəm ki, insan heç də həmişə bədbəxtlikdən qaça 
bilmir. Sanki bədbəxtlik ardınca düşüb qarabaqara onu izləyir. 
İmkan tapan kimi yaxasından yapışıb xoşbəxtliyini əlindən al-
mağa çalışır. Bədbəxtlik sanki dərin bir quyudur, düşdünsə, çıxa 
bilmirsən. Ona görə də gərək çalışasan ki, ümumiyyətlə, heç vaxt 
bədbəxtlik girdabına düşməyəsən. Hərdən də fikirləşirəm ki, 
bəlkə də, bədbəxtlik insana xoşbəxtliyin qədir-qiymətini bilmək 
üçün verilib...

Nə qədər inandırıcı olub-olmadığını deyə bilmərəm, böyük 
rus yazıçısı F.Dostoyevski yazırdı ki, insana xoşbəxtlik qədər 
bədbəxlik də lazımdır. O da var ki, xoşbəxtlik özü də əbədi deyil, 
nisbidir, keçəridir. Həyatın qanunlarına görə heç nə heykəl kimi 
donub yerində qalmır, hər şey daim hərəkətdədir. Zaman dur-
madan axıb irəli getdikcə, illəri bir-bir sayıb arxada qoyduqca 
hər şey yenilənir, dəyişir. İnsanların əvvəlki münasibətlərinin 
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də sarı simi tərpənir. Baxışlarda, fikir və düşüncələrdə müəy-
yən çatlar və boşluqlar əmələ gəlir. Dünyaya baxışlar dəyişir, 
zövqlər və dəyərlər zamanın axarına uyğun təzələnir və tənzim-
lənir. Tənzimləndikcə də daha rəngarəng və gözəl olur. 

Bəzən vaxtdan yetərincə bəhrələnmək də insana xoşbəxtlik 
gətirir. Gərək hər anın, hər dəqiqənin qədər-qiymətini biləsən. 
Zamanını düzgün bölməyi və səmərəli xərcləməyi bacarasan. 
Bunu edə bilsən, xoşbəxtlik bağçasının əbədi sakini olmaq və-
siqəsini asanlıqla qazana bilərsən. Xoşbəxtlik uzaqda-filanda de-
yil, ömrün, həyatın içindədir, onu kənarda axtarmaq Don Kixot-
luqdan başqa bir şey deyil. Heç vaxt unutmayaq ki, xoşbəxtlikdən 
bir addım o tərəfdə bizi bədbəxtlik gözləyir. Ona görə də gərək 
addımlarımızı ehtiyatla ataq, diqqətli olaq. Kaş ki xoşbəxt anla-
rımız, günlərimiz, illərimiz çox olaydı. Həyat yollarımıza yalnız 
xoşbəxtlik dəryasından su çilənəydi. Ömür karvanımız daha ay-
dın və işıqlı yollardan keçəydi, qaranlığa, zülmətə düşməyəydik. 
Yollar həmişəlik olaraq bizi xoşbəxtlik adasına qovuşduraydı.

Həyat çox qəribədir. Məncə, qəribə olduğu qədər də ma-
raqlıdır. Bax, görəsən, nəyə görə xoşbəxtlik insana tam və bütöv 
verilmir? Nədən həmişə onun nəyi isə çatışmır? Nə üçün hara-
sındasa, azacıq da olsa, qüsur gözə dəyir? Şair Vaqif Əliyev xoş-
bəxtliyin bu məqamını gözəl misralarla nəzmə çəkir:

Verilmir tamam, bütöv,
durasan tez deyəsən.
Şadlanaraq sevinəsən: 
– Mən xoşbəxtəm deyəsən.
Taleyindən sən küsüb,
üz döndərib incimə.
Qismət olmur xoşbəxtlik,
Sona qədər heç kimə. 
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Həyat yollarımızın qapıları açıq olsa da, nədənsə, xoşbəxt-
lik oradan içəri girmək istəmir. Dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, 
xoşbəxtlik sevgi, məhəbbət və mehribançılıq olan yerdə daha 
tez çiçək açır. Ətri, qoxusu, rayihəsi ətrafa sürətlə yayılır. Eşq, 
məhəbbət xoşbəxtliyin ayrılmaz, qırılmaz qoşa qanadıdır, onun-
la əbədi-əzəli yol yoldaşıdır. Deməli, xoşbəxtliyi başqa yerdə 
axtarmağa ehtiyac yoxdur, o, sevgidə, məhəbbətdə və qarşılıqlı 
səmimi ünsiyyətdədir. Çətinliklərə yalnız sevgi ilə, məhəbbətlə 
qalib gəlmək olar. Gəlin ətrafımızdakılara sevgimizi, istəyimizi 
hər gün bir az da artıraq. İnanıram ki, onda xoşbəxtliyimiz daha 
çox və uzunömürlü olar. Yəqin ki, hərdən qaşqabaqlı hesab etdi-
yimiz həyat üzümüzə gülər. Ürəyimizdə qövr edən arzularımız 
tez bir zamanda xoşbəxtlik çiçəyi açar. Belə anlarımızda, yəqin 
ki, bədbəxtlik də bizdən uzaq qaçar, gen dolanar.

Gərək hərdən nə qədər gərgin və ümidsiz olsaq da, özümü-
zü xoşbəxt kimi hiss edək. Bəlkə də, heç onda bədbəxtlik bizə 
yaxın gəlməz. Nə qədər həqiqət olduğunu deyə bilmərəm, Henri 
Fildinq xoşbəxtlik haqqında belə deyirdi: “Xoşbəxt o insandır ki, 
özünü xoşbəxt hiss edir”. Gəlin bu ağıllı məsləhətə qulaq asaraq 
tez-tez özümüzü xoşbəxt hiss edək, xoşbəxt olaq. 

Yapon atalar sözlərinin birində deyilir ki, təbəssüm olan 
evin qapısından yalnız və yalnız xoşbəxtlik girər. Deyəsən, xoş-
bəxtliklə təbəssüm ekiz doğulub. Bir-birindən heç vaxt ayrılmır-
lar. Təbəssüm haradadırsa xoşbəxtlik də oradadır. Xoşbəxtlik 
haradadırsa, təbəssüm də oradadır. Ona görə də çalışmalıyıq ki, 
üzümüzdə daim təbəssüm meydan sulasın. Onda xoşbəxtlik də 
heç vaxt bizdən uzaqlaşmayacaq. Daim təbəssümümüzün yanın-
da olacaq...

2021 
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