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Roman
İkinci kitab
Bir neçə qərinə sonralar dünya
belə qalmayacaq; ya şeytan
bütün taxt-taca sahib olub,
bəşəriyyəti şeytanlaşdıracaq,
ya da ədalət qalib gələrək
dünyamıza firavanlıq gətirəcək.

S

ərhəd məntəqəsini keçəndən sonra dərindən nəfəs aldı. Ətrafa göz

gəzdirdi. Bu yerlər ona tanış gəlirdi. Nə isə düşünüb Təbrizə gedən
yoldan bir qədər aralandı. Özünü dağların ətəyindəki çəmənliklərə sarı
verib, yolu gözündən itirmədən bir xeyli beləcə yeridi. Yeridikcə
beynindəki yaddaş kodu işə düşür, xatirələri oyanır, bu yerlərdə dolaşan
günlərini anaraq gah kövrəlir, gah həyəcanlanır, gah da isti küləklər üzgözündə gəzirmiş kimi təbəssümlü anlar yaşayırdı.
Onda çox qorxulu günlər yaşamışdılar. Bir neçə gün ölüm mələyi ilə
üz-üzə dayanmışdılar. Gülüz onun əlindən bərk-bərk tutub sıxır, sinəsinə
qısılır, ürəyinin döyüntüsünü onun ürək döyüntülərinə qatırdı. Bir anda
hər şey baş verə bilərdi. Onları tutub geri apara bilərdilər. Onda daha
bunların nicatına heç kəs çata bilməzdi. Belə olsaydı dar ağacına gedən
yoldan qayıtmağın mümkünlüyü yox idi. Bunları düşünəndə Eltürk
üşüyürdü. Qəlbindən anlaşılmaz, ancaq hər tərəfi qorxulu olan hisslər
keçirdi. Ən çox da bu qıza görə narahat idi. Bu ülkər, kövrək, zərif
qızcığazın dar ağacından asılacağını düşünəndə düşüncəsi keyləşir, səsi
batır, hardan gəlib, hara getdiyini ayırd edə bilmirdi... Bax, deyəsən, o
boz dağ idi, onun aşağısındakı böyük daşın altına qısılmışdılar. Beləcə
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bir müddət dayanmış, həyəcanlarını boğandan sonra yenə də qorxulu
yolçuluqlarını davam etdirmişdilər. Bu zalımların əlindən qurtarıb o taya
çatmaq, qızı mətin əllərə tapşırıb, sonra ölümə təslim olmaq Eltürkün ən
böyük arzusu idi.
Araz çayını görəndə hər ikisi bir anda donub qalmış, bir-birilərinə
baxaraq, sanki ölümdən qurtulmalarının işığını görmüşdülər. İlk dəfə
Gülüzü sinəsinə sıxıb, alnından öpmüşdü. Əslində hələ ölüm mələyi heç
də geri çəkilməmişdi. Yenə çətin yollar, qorxulu cığırlar, ən əsası Arazı
keçmək qarşıda dururdu. Ancaq hansı duyğularsa Arazı bir ana kimi
onların nəzərində ucaltmışdı. Və bu ucalığın qarşısında Araz onların
qatili ola bilməzdi. Araz onları ağuşuna alıb ölümün pəncəsindən
qurtarsaydı, bu əsl möcüzə olacaqdı. Ona görə ki, o kişini öldürüb,
qaçmağa başlayandan Eltürk qəlbinin dərinliyində qatillərin əlindən
qurtulacaqlarını çox az ehtimal edirdi. Bu cəlladlardan qaçmağın
mümkünlüyünə az inanırdı. Və bunları Gülüzə demirdi. Onu da demirdi
ki, onları tutub geri qaytarsalar ən arzu olunan cəza edam olunmaları
olardı. Axı onların əlində çox qəddar, vəhşi cəza üsulları var idi. Başına
isti su tökmək, dabanlarının dərisini soymaq, hündür yerdən buz kimi
suyu gilə-gilə başa sızdırıb dondurmaq, qaranlıq yerdə ölənə qədər ayaq
üstə saxlamaq, havasız yerdə nəfəsi qurtarana qədər saxlayıb öldürmək...
Bunlardan xəbəri var idi Eltürkün. Və hərdən əzab çəkən vaxtlarında
belə adamların ruhları ilə söhbət də edirdi.
<<-Sənə nə elədilər, yavrum? >>
<<-Barmaqlarımı qırdılar, dırnaqlarımı çıxardılar...>>
<<-Günahın nəydi bəs? >>
<<-Burada günahı olanları öldürmürlər...>>
<<-Bəs sənə nə etdilər? >>
<<-Anamın gözləri qabağında gözlərimi çıxarıb yerə atdılar...>>
<<-Heç nə demədin?>>
<<-Desəydim, dilimi də kəsib gözlərimin yanına atacaqdılar... >>
<<-Ay qız, sənə də cəza verdilər? >>
<<-Görmürsən başımda, gözümdə sağ yer yoxdur. Dörd yandan daşqalaq elədilər.>>
<<-Günahını bildinmi barı?>>
<<-Mən bilmirəm, bunu onlardan soruş...>>
Heç bir heyvan öz həmcinsinə qarşı belə qəddarlıq eləməzdi. Xoşu
gəlməyən heyvanı tutub öldürərdi, qarnı ac olanda öldürdüyünü yeyərdi,
durub gedərdi işinin-gücünün dalısınca. Bunlar isə... Bunlar ağır işgəncə
verib öldürdükləri həmcinslərinin ölüsündən də əl çəkmirdilər.
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Yaxşı ki, bunları Gülüz bilmirdi. Bəlkə də bilirdi. Axı burada bu cəza
üsullarından xəbəri olmayan adam yox idi. Ancaq bu barədə danışmırdı.
Qorxurdu. O cəza üsullarının adını belə çəkməyə ürəyi gəlmirdi...
Eltürk hündür bir yerə qalxdı. Bütün ətrafı acgözlüklə gözlərinə
yığmağa başladı. İlahi, Tanrı bu gözəlliyi necə yaratmışdı? Hansı
qələmin qüdrəti ilə bu nəqşi vurmuşdu? Bu bihuşedici, ağıl alan
mənzərəni Tanrıdan başqa hansı qüdrət sahibi yarada bilərdi?.. Bəs bu
gözəllikdən insan övladı niyə zövq almır? Niyə adam balası adam ancaq
pisliklər haqqında düşünür? Ürəyi olan insan da Tanrının yaratdığı bu
gözəlliyi görüb, başqasına zülm vermək haqqında düşünərmi? İnsanın
zehni, düşüncəsi, şüuru niyə belə kordu? Eltürkün nənəsi belə vaxtlarda,
korfəhim insanları görəndə deyərdi ki, bu yaramazları niyə yaratmısan,
Allah? Dünyanın çiyninə ağırlıq gətirməkdən başqa bunların nə xeyri
var? Onda belə çıxırdı ki, dünyaya gələn əksər insanlar ancaq dünyanın
belini əymək üçün gəliblər bu dünyaya.
Eltürk şosse yolunu gözündən qoymurdu. Qorxurdu ki, birdən yolu
itirər. Axtarıb yolu tapana qədər vaxt keçər, axşam düşənə qədər gedib
Təbrizə çata bilməz. Bu gözəllikdən qopmaq istəməsə də, xırda
addımlarla yola tərəf gəldi. Ara-sıra maşınlar gözə dəyirdi. Ancaq ya
maşınlar dolu olurdu, ya da sürücülər Eltürkün əl qaldırmağına
əhəmiyyət verməyib, şütüyüb keçirdilər. Axır ki, biri maşınını saxladı.
Eltürk tez arxa qapını açıb, özünü maşına saldı. Elə bil bu maşının da
sürət götürüb ondan uzaqlaşmasından qorxurdu. Sürücüdən başqa
maşında bir nəfər var idi. Üzü bir az tüklü, başına ağ güllü araxçın
qoymuş bu kişi qabaqda oturmuşdu. Çox qaşlı-qabaqlı olan bu adam öz
yerlərinin adamına oxşayırdı.
-Salam. Mənim adım Eltürkdü.
-Ay əleykümsalam. Mənim adım da Həsəndi. Təbrizdə mənə Çuval
Həsən deyərlər. Ona görə ki, pulu çuval ilə qazanardım. Hanı, indi
qazanmaq olur? İndi Çuval Həsənin quruca adı qalıb...
-Bəs bu qardaşın adı nədir?
-Bu qardaşın...
-Adım Şərəfdi.
-Şərəf Həsənof,-bu sözü deyib Həsən ucadan güldü,-o da Şurəvidən
gəlib.
Eltürk onun nə üçün güldüyünü anlamadı. Deyəsən, heç Şərəfin özü
də bir şey başa düşməmişdi. Elə kinli-kinli Həsənin üzünə baxırdı ki, elə
bil bu saat onun üstünə şığıyacaqdı.
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-Ağa, siz hələ də bizə Şurəvi deyirsiniz? Şurəvi qurtardı, öldü, getdi
tarixin zibilxanasına. Biz Azərbaycanıq. Elə siz də.
-Biz də?.. Yox, baba, biz iranlıyıq. Bizi özünüzə qatmayın. Bizim gül
kimi dövlətimiz, çox qədimlərə gedən tariximiz...
-Bizim tariximiz də, dövlətimiz də bir olub. Sonra hər şeyi bir-birinə
qatıb, qarışdırıblar. İndi nə tariximizdən danışan var, nə də
dövlətimizdən.
-Bu cavan oğlan nə danışır, Şərəf Həsənof ?
Şərəf Həsənov yerində qurcalanıb, bir xeyli düşündü. Əvvəl Həsənə
tərəf baxdı, sonra başını çevirib ilk dəfə Eltürkü başdan-ayağa nəzərdən
keçirdi. Elə bil nə deyəcəyini, necə deyəcəyini dəqiqləşdirmək istəyirdi.
Hiss olunurdu ki, dediyi sözün tutarlı olub, onlara təsir edə biləcək
gücdə olduğuna çalışdığı üçün belə əziyyət çəkir.
-Bilirsinizmi, Tanrı elə bir qüvvədir ki, onun yazdığına, yaratdığına
şəkk-şübhə eləmək olmur. Dini kitablara baş vuranda apaydın görürsən
ki, həqiqət hardadı. Sizin hələ yaşınız azdı, ola bilsin çox şeylərdən
xəbərdar deyilsiniz. Qurbanı olduğum dini kitablarda hamısı yazılıb.
Yazılıb ki, kainatda bir millət var, İslam milləti. Bu milləti ayırmaq,
içərisinə təfriqə salmaq ən böyük günahdır. Və bu günahı edən bəndələr
Tanrı tərəfindən cəhənnəmin isti bucağına atılacaqlar.
Eltürkün Şərəfi axıra qədər dinləməyə hövsələsi çatmadı.
-Şərəf bəy, bəlkə İslam hümməti demək istəyirsiniz?
-Yox, yox, İslam hümməti başqa şeydir. Söhbət İslam millətindən
gedir. Biz hamımız İslam millətiyik. Düşmənlər, İslamı sevməyənlər
ayrı-ayrı millətləri düzəldib ortaya atıblar ki, İslam parçalansın, vəhdət
halında birləşə bilməsin. Məndə çox kitablar var, istəsəniz verərəm
oxuyarsınız, dünya elmindən, axirətdən xəbərdar olarsınız.
Eltürk yenə özünü saxlaya bilmədi.
-Şərəf bəy, o kitablar harada dərc olunub?
-Fərqi yoxdu. Ancaq təbii ki, bizim üçün həqiqətin gur işıq yandığı
yer İrandı. Mənim də oxuduğum kitabların, demək olar, hamısı İranda
dərc olunan kitablardı. Bu kitablarda yazılanlara əməl eləmək İslam
millətinin borcudur. Təhrifə yol vermək olmaz. Təhrifə yol verənlər
Allahın düşmənləridir.
-Ağayi Şərəf onu çox qəşəng dedi. Biz insanlar çox təhrifə yol
veririk. Təhrifə yol verə-verə bu boyda İranı da yaman günə qoymuşuq.
Həsənin bu sözlərindən sonra Eltürkün ürəyi sıxıldı, havası çatmadı.
Elə bu anda maşını saxlatmaq, bunlardan ayrılmaq, başqa maşına oturub
Təbrizə getmək istəyi ürəyində baş qaldırdı. Ancaq özünə əzab verə-verə
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bu söhbətin sonuna çıxmaq, onları, xüsusən də Şərəfi tanımaq həvəsi
onu yerində oturmağa məcbur elədi.
Təhrifin nə olduğunu, deyəsən, bunlar qətiyyən anlamırdılar. Əslində
dünya yaranandan çox təhriflərə yol verilmişdi. O təhriflərin ucbatından
dünya başını itirmiş, həqiqətlə yalanı bir-birinə qatıb-qarışdırmışdı.
İslamda da zaman-zaman çox təhriflərə yol verilmişdi. Hətta elə təhriflər
ki, onlar mahiyyəti tamamilə dəyişib, başqa yönə çəkmişdi. Amma bu
adamlar təhrifin nə olduğunu anlamır, nəyin necə və harada olduğuna
varmır, ya da vara bilmirdilər.
İndi Eltürk durub bildiyi, oxuduğu, eşitdiyi o təhriflərdən danışsınmı?
Desinmi, sizin mahiyyətdən xəbəriniz yoxdu? Sizin gördüyünüz və
duyduğunuz nə varsa, elə bunların hamısı təhrifdi. Siz başdan-ayağa
təhriflərin əhatəsində qolubağlı qulsunuz... Yox, onsuz da bunları başa
salmaq mümkün olan iş deyildi. Həqiqət onlardan uzaq, o qədər uzaqda
idi ki, yeni bir dünya qurmaq onlara həqiqəti başa salmaqdan asan
olardı. Məntiq başqa şey deyirdi axı. Məntiq olanda təhriflərin məkanı
daralır, yalana yer qalmırdı. Lakin onların məntiq elmindən də
xəbərsizlikləri onlarla fikir mübadiləsi aparmağı da mənasız və lazımsız
edirdi.
Metexanın ona yazdığı məktubda belələri barəsində geniş söhbət
açılırdı. Metexan yazırdı ki, bizim açıq, gözlə görünəsi düşmənlərimiz
çoxdu. Onları görürük və onlara qarşı mübarizə ruhumuzu kökləyirik.
Ancaq görünəndən başqa, görünməyən düşmənlərimiz də az deyil. Nə
yazıqlar ki, o düşmənlərin bir qismi elə öz aramızda, bizimlə bir
torpaqda yeriyən və nəfəs alan insanlardı. Və belə doğma
düşmənlərimizə qarşı mübarizə aparmaq, onları həqiqətin çadırı altına
gətirmək heç də asan məsələ deyil. O doğma düşmənlərin vurduğu
yaralar elə dərin olur ki, o yaraları sağaltmağa on illər, yüz illər bəs
eləmir.
Metexan o məktubunda çox mətləblərdən bəhs eləmişdi. Eltürk həmin
məktubu göz yaşlarını axıda-axıda oxumuşdu. O məktublar Eltürkü
özündən almış, onu uzaqlara, lap uzaqlara aparmışdı. O uzaqlara ki,
oralarda yağışlar da başqa cür yağardı, şimşəklər də başqa cür çaxardı.
Oraların adamları başqa cür danışar, başqa cür gülümsəyər, başqa cür
hal-əhval tutardılar. Oralarda hiyləyə, məkrli işlərə, qeyri-səmimi nə
vardısa, heç birinə yer yox idi. Burada insanlar buludların üstü ilə
yeriyirmiş kimi uça-uça gəzişər, Tanrının yaratdığı böyük nə var idisə
ona şükür edə-edə yaşayardılar. Bu dünyanın göyü kimi yeri də tərtəmiz,
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şəffaf idi. Bir sözlə, o dünya, Metexanın təsvir elədiyi məkan bu
dunyaya, bu məkana qətiyyən bənzəmirdi.
O məktublar Eltürkü atalı günlərinə aparmışdı. O atalı günlərində
atasının qəşəng-qəşəng nağılları var idi. O nağıllar ki, bu nağılların
içində mütləq qurdlar olardı. Tülküdən, çaqqaldan danışılan nağıllardan
atasının yaman acığı gələrdi. Deyərdi, uşağa nağıl danışanda qurddan
danışarlar. Təbiətin məğrur, vüqarlı, əyilməz canlılarından söhbət
açarlar. Ki, həyatı dərk edən uşaq məğrur, vüqarlı, əyilməz böyüsün.
Əgər uşağın nağıl qəhrəmanı tülkü, çaqqal, dovşan olarsa, böyüyəndə
ondan qurd olmaz. Elə tülkü kimi hiyləgər, çaqqal kimi yalaq, dovşan
kimi qorxaq olar... O nağıllar Eltürkü elə xoşbəxt edərdi ki. Nağılların
işığında yuyunar, gecələr yuxylarında ulayan qurdları görərdi. Və səhər
tezdən qapının ağzına çıxıb, onu gözləyən uşaqlara atasından eşitdiyi
qurd nağıllarını danışardı. O qurdlardan ki, onlar insanlara heç bir pislik
etməzdilər, məğrurluğun ucalığında dayanaraq, insanları xoş gələcəyə
səsləyərdilər...
Onlar böyüdülər. Daha atası ona, o, da qapının ağzında dayanan
uşaqlara qurdlar haqqında nağıl danışmadı. Sonralar Eltürk o nağıllı
günləri xatırlayıb, elə həzin-həzin kövrəlirdi ki, hərdən hönkürüb
ağlamaq, dönüb yenə uşaq olmaq istəyirdi.
Bir də kəndlərində Savalan baba adında bir ağsaqqal var idi. O, da
hərdən uşaqları kənd meydanından bir az aralı gilas ağacının altına
yığar, qəşəng-qəşəng nağıllar danışardı. Ən qəribəsi də o idi ki, bu
nağılların da hamısında qurdlar olardı. Savalan baba həm də el təbibi idi.
Türkəçarə yolu ilə insanlara şəfa verər, onların dərdlərinə dərman
tapardı. Yaxşı yadına gəlir, Savalan babanın cibləri özünün hazırladığı
şəfa dərmanları ilə dolu olardı. Bir kimsə harasındansa şikayət edəndə
tez o dərmanlardan çıxarıb ona verər, hansı qayda ilə qəbul edəcəyini
başa salardı. “Ayaqların tərləyir, pis qoxu verir?.. Hə, bala, gedirsən
dağa, gəzib-dolanırsan, ilan qabığını dəyişir ha, bax onu tapırsan, evə
gətirib onu möhkəm-möhkəm əzirsən, sonra ayağının qaşınan, tərləyən
yerlərinə, barmaqlarının arasına sürtürsən. Corabını geyinib, beləcə, üçdörd saat qalırsan, sonra ayaqlarını yuyursan. Bundan sonra ayaqlarında
tərləmə, qaşınma, pis qoxu gəlmə halları olmayacaq.” Hər dəfə Eltürk
Savalan babanı xatırlayanda, nəyə görəsə onun bu müalicə üsulu yadına
düşərdi. Bir də o yadına düşərdi ki, Savalan baba hər söhbətində insanı
mərd olmağa çağırardı. Deyərdi ki, qoyun olub iki yüz il yaşamaqdansa,
qurd olub iyirmi il yaşamaq yaxşıdı. Və elə bəlkə də buna görəydi ki,
Eltürk qoyunları heç sevməzdi. Əlacı olsaydı onların ətini də yeməzdi.
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Axı Savalan baba bir dəfə onlara bu barədə danışmışdı. Demişdi ki, çox
qoyun əti yeməyin, bala, çox qoyun əti yeyənin axırı dönüb qoyun olar.
Bu vaxt uşaqlar xısın-xısın gülümsəyib bir-birinə baxmış, sonra birbirinin qulağına nə isə pıçıldamışdılar. O pıçıltını Savalan baba
eşitməmişdi. Ancaq yəqin ki, söhbətin nədən getdiyini hiss eləmişdi...
Kəndlərində bir Məsi adında kişi var idi. Bütöv adı Məcidağa olan bu
adamın əsl adını, bəlkə də, kənddə çox az adam bilirdi. Amma adamların
çoxusu bilirdi ki, bu yekəpər adam bir oturuma yarım kilo qoyun əti
yeyir. Elə buna görə də qoyun kimi dünyanın heç bir işindən xəbərdar
deyildi... Həm də Eltürkün qoyunlara yazığı gəlirdi. Onları dünyanın ən
bədbəxt, ən zavallı, ən yazıq canlısı hesab edirdi...
-Mən hər dəfə Quma gedib-gələndə elə bil təzələnirəm. Sanki yenidən
itmiş dünyamı tapıram. İnsan gərək qoyun olmasın. Hansı amal uğrunda
mübarizə apardığını bilsin. İnsan gərək düşünməyi bacarsın. Haqqın
harada olduğunu axtarsın. Haqqı tapan insanlar Tanrının ən bəxtəvər
bəndələridir.
Şərəf bu sözləri deyəndən sonra, nədənsə çevrilib düz Eltürkün
gözlərinə baxdı. Eltürk bu baxışların altında özünü itirmədi. Heç
qımıldanmadı da. Belə soyuq duruşu ilə Şərəfin sözlərini nə təsdiq, nə
də ki, inkar elədi. Ancaq Şərəfin acıqla yerini düzəltməyi Eltürkün
“cavabını” bəyənmədiyini açıqca göstərdi.
Əvəzində sürücü Həsən Şərəfə geniş bir cavab verdi.
-Atan rəhmətdə olsun, ağayi Şərəf, bax bu insanlar qoyun olub
gediblər. Ağılları yox, düşüncələri yox. Bu yazıqlar qanmırlar ki,
dünyanın nicatı İrandadı, İranda. Axı bunların kor gözləri görmür ki,
kainatı lərzəyə salan Amerikanın, İsrailin dizini bükən bir qüvvə varsa, o
da İrandır? Dünyanı xilas edəcək, səlib yürüşündən qurtaracaq yeganə
dövlət də İrandır. Hər yerindən duran bir dövlət qurmaq istəyir. O xırdamırda, cılız-cılız dövlətləri qurunca, İranın ətrafında birləşin. Həm
etibarınız olsun, həm də qüdrətiniz.
-Ona görə ki, oxumağa təmbəllik edirlər. Elmin, təhsilin arxasınca
getmirlər. Gedəndə də elə şeylər öyrənirlər ki, bunun elm adına dəxli
yoxdur. Avropa bunların başını əllərindən alıb. Bunları elə günə salıb ki,
qayıdıb adam olmalarına güman çox azdı.
Daha bunları eşitmirdi Eltürk. Öz aləminə qapılmışdı. İndi onun
xəyalı uzaqlarda, çox uzaqlarda dolanırdı. Elə uzaqlarda ki, orada
müqəddəs ruhlar vardı. O müqəddəs ruhlar insanları Əlahəzrət Həqiqəti
görməyə çağırırdılar. Adamları Ərk qalasının ətrafına toplanmağa
səsləyirdilər. Ki, Həqiqət adında nəsnəni onlara anlatsınlar. Elə həqiqəti
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ki, bu gün burada, bu maşında danışılan həqiqətlərlə qətiyyən əlaqəsi
yox idi. O ruhların içində Babəkin də ruhu vardı. Və bu ruhların arasında
Babəkin harayı o birilərdən daha gur çıxırdı. O, müqəddəs nə varsa,
onlara tapınmağa, insanları Ağ İşığa doğru getməyə səsləyirdi. Hərdən
harayı yalvarışa dönürdü baba Babəkin. Titrək səsi uca dağlara dəyib
əks-səda verir, insanın ruhunu əlindən alırdı.
Bu dünya yalanları ilə çirkin, doğruları ilə gözəl idi. Doğrulardan iraq
düşdüyü üçün beli ağrıyırdı dünyanın. Ağrıdan yaralı quş kimi çırpınır,
insanlardan imdad diləyir, imdad tapmayanda öz dünya gözləri ilə
hönkür-hönkür ağlayıb bütün aləmi, kainatı göz yaşlarına qərq edirdi.
Dünyanın bel ağrısı insanlara da təsir edir, onların düşüncəsinin üstünə
qaranlıq halə çəkir, üzlərdəki təbəssümü götürür, adamları adamlıqdan
çıxarır, cahanın əşrəfi sayılan insanı canlıların ən eybəcərinə, ən
yaramazına çevirirdi.
Diqqət kəsiləndə baba Babəkin harayı boz qurdun ulamasına da
bənzəyirdi. Və bu ulama bəşəriyyətin ən ali, ən müqəddəs simfoniyası
kimi el-el, oba-oba, Türküstan elləri boyunca dolaşır, insanları ayıqsayıq olmağa, öz mənliklərini, öz kimliklərini, öz varlıqlarını qorumağa
çağırırdı. Elə görsənirdi ki, baba Babək öz hayqırtısını zaman-zaman
eləmiş, bir an da susmadan Türk ellərini var olmağa, zülmə, əsarətə
boyun əyməməyə səsləmişdi. Bəs nədən insanlar bu harayı, bu hayqırtını
eşitməmiş, qulaqlarının kar yerinə salaraq, əvəzində özgə, yad,
naməhrəm səslərin içində boğula-boğula düşməndən nicat
gözləmişdilər?.. Bir də dostla düşmənin, yadla doğmanın ayrılıb öz
yerində durmasında da babalarımız açıqgözlülük etməmişdilər. Yalançı,
səmimiyyətdən uzaq mehribanlığın mehrinə uymuş, bu mehrin zəhərli
dənizində üzmüş, üzdükcə bundan xoşlanmış, xoşlandıqca cahilləşmiş,
cahilləşdikcə özündən uzaqlaşmışdılar. Zaman-zaman o zəhərli sularda
qorxulu viruslara yoluxaraq, özlərindən uzaqlaşmalarının fərqinə
varmamışdılar. İndi o ağrının bəlasını varislər çəkirdilər. Və həm də
varislərin boynuna babaların elədikləri səhvləri yerinə qoymaq, yerbəyer
eləmək məsuliyyəti də düşmüşdü. Metexan Eltürkə yazdığı məktubunda
bunlardan da bəhs edirdi. “Babalarımızın ruhu hər zaman bizim
başımızın üstündədi. O ruhların işığına, nuruna tapınmasaq, sabahlara
gedə bilmərik. Ancaq o ruhlar da nigarandı. Buraxdıqları səhvlərə görə,
yadın yalançı dilinə aldandıqlarına görə hər zaman nagahan ruhları əzab
çəkir, özlərinə yer tapa bilmir. Elə buna görə də bizim məsuliyyətimiz
bir az da artır. Həm özümüzə gün ağlamaq, həm nigaran ruhları rahat
eləmək üçün səhvlərə uymadan, düşmənin dəyirmanına su tökmədən,
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düşmənlə dostu səhv salmadan, mərd olub, mərd işlər görə-görə al
şəfəqlərin üzünü bizim məmləkətə tərəf çevirməliyik.” Bunları
oxuyanda Eltürkün tükləri qabarırdı, nəfəsi daralırdı. Elə bil o narahat
ruhlar gəlib başının üstündə dolanır, cürbəcür, qatmaqarışıq sözlər
deyərək, bağışlanmalarını istəyir, varislərindən onların etdiyi səhvləri
etməməyi diləyirdilər. Bu anlarda Eltürk yüz il, min il, ondan çox-çox
qabaq yaşamış babalarının ruhlarını başı üstündə görürdü. O ruhların
içində Əmir Teymur da var idi, İldırım Bəyazid də. Soltan Səlim, Şah
İsmayıl Xətai də... Və nəyə görəsə o ruhları Eltürk hər zaman ağlayan
görürdü. Həm də qucaqlaşıb ağlayan. Məğrur dayanan, ancaq dərin
xəyallara dalan babaların da ruhları var idi o ruhların içində. Hamısı da
narahat, hamısı da nigaran.
Millətlər də insanlar kimidi. Kimisi azad, bəxtəvər, öz torpağına sahib
duran, kimisi də... Dili kəsilmiş, gözləri bağlanmış, qolları qandallı. Hələ
bəlkə ürəyi çıxarılan, yerinə başqa nəsə qoyulan millətlər də var idi. O
ürəyin döyüntüsü də başqa cürə döyünürdü, qanı da başqa cürə axırdı.
Belə millətlərin az ömür sürən insanlar kimi tez məhv olub, gedəcəyi də
qaçılmaz idi. Tarixdə qalmaq, mövcud olmaq üçün millətlər daima
mübarizə aparmalı, öz varlığını qorumalıdır... Görəsən bu millətin dili
kəsilibmi? Görəsən gözləri bağlanıbmı? Qolları qandallanıb, ürəyi
çıxarılıbmı? O biriləri zaman-zaman qaytarıb yerinə qoymaq olardı.
Təki ürək yerində olaydı. Ürək yerində olmasaydı, daha mübarizə
aparmağın, qanlar töküb, istiqlal arzusuna düşməyin də faydası yox idi...
Eltürk ağlayan, narahat ruhlardan ayrılıb yenə bu çirkin mühitə
qayıdanda hələ də sürücü Həsəni danışan gördü.
-Vətən? Vətən nəmənədi? Nə vətən? Vətən mənim cibimin puludu.
Vətən mənim yediyim, içdiyimdi, gəzdiyim, gördüyümdü. Vətən sözünü
uyduranlar avam, cahil adamlardı. Harda sənin başına tumar çəkirlər,
başına pul səpirlər, ora doğma vətəndi.
Hələ də ruhlardan tam ayrıla bilməyən Eltürk Həsənin bu sözlərindən
sonra daha dözə bilmədi. Həm də ona dözəmmədi ki, Həsənin
dediklərundən Şərəfin tükləri də tərpənmədi.
-Saxla maşını, Həsən, saxla!
-Çatmamışıq axı, hələ Təbrizə bir az var.
-Yox, çatmışıq, mənim yolum bura qədərdi.
Yolum əvəzinə səbrim də deyə bilərdi Eltürk. Ancaq demədi. Bütün
hirsini, hikkəsini yolun üstünə töküb, düşməyə hazırlaşdı.
Həsən maşını bir qırağa çəkib saxladı. Eltürk tez-tələsik Həsənin
pulunu verib, yerə düşdü və yolun o biri tərəfinə keçdi.
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Buradan Təbrizə bir xeyli yol var idi. Bir istədi yolu qabağına qatıb
elə piyada getsin. Həm özünə gəlsin, həm ruhlardan ayrıla bilsin, həm də
həsrətində olduğu bu yerləri əbədilik yaddaşının telinə düzsün. Ancaq
yadına düşdü ki, axşamüstü iki nəfər döyüşçünü götürüb, Təbriz
ətrafındakı kəndlərdən birində yaşayan Yurdanurun yanına getməli,
təlimatlar almalı, məsləhətləşmələr aparmalıydı. Və səhər tezdən altı
nəfər döyüşçü ilə Tehrana yola düşməli, orada Metexanla görüşməli idi.
Ona görə yolun solunda dayanıb, yenə Təbrizə gedən maşınlara əl
eləməyə başladı.
XXX
Dünyanın ən qədim, bəşəriyyətin ən sirli-sehrli şəhərlərindən biri.
Ucu-bucağı görünməyən bu çirkli, tozlu şəhərin qoynunda elə gizlinlər
yatırdı ki, bu gizlinlərin sancağını qopara bilsəydin, dəhşətə gələr, özünə
yer tapa bilməzdin. Bu şəhərin də daxil olduğu dövləti uzun illər,
qərinələr boyunca türklər idarə eləmişdilər. Türklər bu yerləri göz
bəbəklərini qoruduqları kimi qorumuşdular. Düşmənlərə sinə gərmiş,
qanlar axıtmış, yadellilərin buraları işğal etmələrinə imkan
verməmişdilər. O türklər ki, farsın mövcudluğunu qorumaq üçün bu
dövlətin sükanını əllərində saxlamış, canları, qanları bahasına dövləti
saxlayaraq, məhv olmağa qoymamışdılar. Tarix bunları bilirdi. Bunu
gizlətmək, nağıllar uydurub adamları çaşdırmaq mümkün olan iş deyildi.
Tarix tutarqalar qarşısında həmişə aciz qalır. Bunlar da tutarqaların
qarşısında aciz qalmışdılar. Nə olanları gizlədə bilirdilər, nə də hər şeyi
etiraf edib, deməyə cürətləri çatırdı.
Şəhərin özü kimi bu yer də çox sirli idi. Çoxlarının gözündən,
könlündən iraq bu yerin qapısının da haradan açılıb, haradan bağlandığı
düz-əməlli bilinmirdi. İçəriyə haradan keçildiyini bura gələnlərdən
başqa heç kim bilmirdi. İçəriyə daxil olanda isə, elə bil, başqa,
bambaşqa bir aləmə düşürdün. Yer, göy, divarlar, rəngbərəng işıqlar
fonunda bu yer sanki sirlər haləsinə qərq olmuşdu. Ən böyük otağın hər
küncündə üç-dörd nəfər baş-başa verərək söhbətləşə-söhbətləşə yeyib
icirdilər. Lap qıraq küncdə Sergey Nişinlə Xoren Ovanesyan
oturmuşdular. Kefləri çox yuxarı idi. Belə görünürdü ki, oturduqları vaxt
ərzində xeyli spirtli içki qəbul etmişdilər. İkisinin də yanaqları allanmış,
gözləri xumarlanmışdı. Danışıqlarında da rabitə simi bir-birindən
aralanmışdı. Hiss olunurdu ki, onlar yeyib içə-içə kimisə gözləyirdilər.
Tez-tez qapıya tərəf boylanır, gələnin başqa adam olduğunun görəndə
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bir-birinə baxıb başlarını bulayırdılar... Nəhayət Mehran Qulampur gəlib
çıxdı. Və çox yorğun, əzgin halda stulu çəkib əyləşdi.
-Hə, nə olub, Mehran, saqqala salam vermirsən?
Xorenin sözlərini eşitmirmiş kimi Mehran yerini rahatlayıb oturdu.
-Nə olub, gəmilərin batıb?
Sergeyin bu sözlərindən sonra, deyəsən, Mehran özünə gəldi. Harada
olduğunu sanki indi anladı. Ayağa qalxdı, əlini sinəsinə qoyub salam
verdi.
-Eh, bu Tehran lap dəlixana olub. Adam lap başını itirir. Bir yaxşı yer
olsaydı, gedib bir az dincələrdim, özümə gələrdim. Adamı adamlıqdan
çıxarır bu şəhər. Heyif deyildi bizim yerlər. O yerlər üçün burnumun ucu
göynəyir.
Xoren onun qədəhini doldurub qabağına qoydu.
-Yaxşı, boş-boş danışma. Dünya elə həmən dünyadı. Dünyanı
korlayan biz insanlarıq.
Mehran araqla dolu böyük stəkanı başına çəkdi. Sonra burnunu
turşudub maraqla Xorenin üzünə baxdı. Axı o, dünyadan giley eləmirdi.
Ancaq Xorenin halını anlayıb bunu üzə vurmadı. Hələ Xorenin sözlərinə
güc də verdi.
-Onu düz deyirsən, Xoren, dünyanı zibilləyirik, korlayırıq, başına min
oyun açırıq, sonra da deyirik ki, dünya belə gəldi, dünya elə getdi. Elə
bil bir bakirə qızın bəkarətini pozandan sonra deyirik ki, bu qız niyə qız
deyil. Eh, biz insanlar, biz insanlar...
Mehranın bu sözlərindən sonra Sergey şaqqanaq çəkib güldü. Yenə
Mehranın qədəhini doldurdu.
-Sən bizə baxma, iç, bizə çatmağına hələ çox var.
Mehran tələsik qədəhini götürüb ətrafa gözucu nəzər yetirdi.
-Qorxma, qorxma, mollaların xəbəri olmaz, vur bədənə.
Mehran Sergeyin kinayəli gülüşü altında bu qədəhi də içdi.
-Ə, vallah, bunların deməyinə baxma, o günləri bilirsən nə
eşitmişəm?
-Nə eşitmisən, Sergey?
-Xoren, bir vəzifədə oturan əmmaməli molla danışırdı ki, eşikdə
danışmağımıza baxmayın, gizlində sizdən də çox içirik.
Sergeyin bu sözlərindən sonra Mehran çeçədi. O qədər öskürdü ki,
gözlərindən yaş gəldi.
-Yox, Sergey, elə danışma, sənin mollalarla nə işin?! Arağını iç,
Allahına dua elə. Sonra ağzın əyilər, gedər qulağının dibinə, qalarsan
böyürə-böyürə.
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Mehran öskürə-öskürə bu sözləri deyəndə, bu dəfə də Xoren özünü
saxlaya bilmədi.
-Sergeyin sözlərini qəribliyə salma, Mehran, mənim tanıdığım molla
ağaların neçəsi həm araq içir, həm də nəşə çəkir. Biz onların yanında
toya getməliyik.
Öz sözlərinə Xoren gözləri yaşarana qədər güldü. Bu dəfə Mehran da
özünü saxlaya bilmədi. Mehranın gülməyindən xoşhallanan Xoren bir az
da irəli getdi.
-Sizin bir klassik şairiniz var, o deyib axı, deyib ki, şəriət, qanun,
qadağa avam rəiyyət üçündür. Ağıllı adamlar səhərlərini meylə açıb,
gecələrini də meylə qarşılamalıdırlar.
Mehran söhbətin bir az ağa tərəf getdiyini hiss edib, xüsusi baxışla
dostlarına baxdı. Sonra da onlardan inciyibmiş kimi üzünü bir az yana
çevirdi.
Mehran tez sərxoş olmurdu. Çox içəndə halı bir az yaxşılaşırdı,
vəssalam. Əslində onu dəm olmağa qoymayan səbəblər çox idi. O qədər
çox ki, qatı spirt belə onun duyğu tellərinə sığal cəkə bilmirdi. Bunu
dostları da bilirdi. Bilirdilər ki, Mehranın işinin ağırlığından başqa, ailə
müşkülü də var. Neçə illər bundan əvvəl onun bir türk qızı ilə ailə
qurduğunu da bilirdilər. Onu da bilirdilər ki, o türk qızı ilə on iki il birgə
yaşasalar da, bir gün yaxşı güzəranları olmamışdı. Ən çox da iki oğul
övladları dünyaya gələndən sonra. Mehran qətiyyətlə arvadına uşaqları
ilə türk dilində danışmağı qadağan edir, eşidib, öyrənib bunun əksini
biləndə evdə söz-söhbət, dava-dalaş salırdı. Türk qızı Səriyyə bu
məhrumiyyətə, əzaba dözə bilmir, Mehrana öz kəskin etirazını bildirirdi.
Belə olanda Mehran türk dilinə hədyan dolu təhqirlər yağdırır, bildiyi,
oxuduğu şairlərin şeirlərindən sitatlar gətirib, xanımının qəlbinə yaralar
vururdu. Mehran uşaqlarını tamamilə fars psixologiyasına, adətənənəsinə kökləmək istəsə də, Səriyyə bununla razılaşmır, Mehrana bəzi
həqiqətləri başa salmağa səy göstərirdi. Ona yalvarıb-yaxarır, bu iki
milləti bir-birinə qarşı qoymamağı ondan təvəqqə edirdi. Deyirdi, əsrlər
boyunca bir yerdə, bir çətirin altında yaşayan, sevincləri kimi dərdqəmləri də bir olan bu millətləri niyə bir-birindən ayırırsan? Niyə bizə
xər deyirsən? Hansı millətin xəri yoxdu? Sizin millətdə belələri
yoxdurmu? Çoxdu, Mehran, çoxdu, lap çox. Gəl daşı ətəyindən tök,
özümüzü də, uşaqlarımızı da bədbəxt eləmə. Qoy uşaqlarımız bu iki
millətdə yaxşı nə varsa, götürüb sivil insan kimi böyüsünlər, cəmiyyətə
faydalı övladlar olsunlar... Ancaq Mehran yenə Mehranlığını edirdi. Və
bu Mehranlığın sonu xoş sonluqla bitmədi. Əzab-əziyyətlə dolu günlər
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on iki ildən sonra bitdi. Səriyyə Mehrandan ayrılıb, Təbriz ətrafındakı
kəndlərinə qayıtdı...Mehran öz millətindən olan bir xanımla ailə qurdu.
Elə məşəqqətli həyatı da bununla başladı. Bu fars qızı Mehranın başına o
qədər oyunlar açdı ki, dünya onun başına dolandı. Hardan gəlib, hara
getdiyini bilmədi. Qapqara saçları iki-üç ilin ərzində ağappaq ağardı. Bu
müddətdə onu görməyənlər görəndə tanımadılar. Mehran da güzgüyə
baxanda heyrətlə köks ötürür, ömrünü burulğanlar qoynuna atdığına
görə özünə lənətlər yağdırırdı. Bir də türk qızı Səriyyənin həsrətini
çəkirdi. Onun övladlarından Səriyyənin qoxusunu almaq istəsə də, bunu
bacarmır, qatmaqarışıq yuxularında Səriyyəyə qovuşub, əvvəlki
günlərinə dönürdü. O günlər bu günlərin yanında elə xoşbəxt, bəxtəvər
görünürdü ki... Bir yandan da qaynının dövlət adamı olması bu bəladan
uzaqlaşmağa ona imkan vermirdi. Qorxurdu ki, ondan ayrılsa, qaynı
onun başına oyunlar açar, qara gününü bir az da göy əskiyə bükər. Fars
xanımından olan qızına da Mehranın məhəbbəti yox idi. Onu heç zaman
öz doğma qızı kimi qəbul eləməmişdi. Bunu həyat yoldaşı da hiss edir,
ona qəzəblənir, ağır sözlər deyərək, ürəyini boşaltmamış ondan əl
çəkmirdi. Bundan sonra iki-üç gün evə də gəlmirdi. Hara gedirdi, harda
qalırdı, harda gecələyirdi, bunu Mehran ondan soruşa bilmirdi.
Soruşanda elə ağır cavablar alırdı ki, dəymişi qala-qala kalı tökülürdü.
Kalı tökülən Mehranın ömrü də tökülə-tökülə gedirdi... Və belə günlərin
birində ürəyini möhkəm bağlayıb, Səriyyəgilin kəndlərinə gəldi.
Evlərinə getməyə ürək eləməsə də, uzaqda dayanıb, heç olmasa uzaqdan
onu görmək istədi. Ancaq tapa bilmədi. Bəs hara getmişdi Səriyyə?
Bəlkə başqası ilə ailə həyatı qurmuşdu? Bu anda qısqanclıq alovu
Mehranın qəlbini sarmış, narahat qəlbinə bir az da narahatlıq gətirmişdi.
Öyrənib həqiqəti biləndə isə heyrətdən damarları keyimiş, sanki başına
qan aparan damarları quruyub, onu canlı meyitə çevirmişdi. Qonşuluqda
yaşayan qoca qadın Səriyyənin ürək xəstəliyindən dünyadan köçdüyünü
demişdi. Mehran geri qayıdıb qatara bilet almışdı. Bir bütün kupenin
pulunu vermişdi ki, kupedə ondan başqa bir kimsə olmasın. Və Tehrana
qədər gözünün yaşını yaz leysanına döndərərək, ən əziz adamını itirənlər
kimi qəlbinin boşluğundan üşüyə-üşüyə qalmışdı.
Bütün bunları dostları bilirdi. Bütün bunları deyəndə ki, dostları türk
qızı Səriyyəyə olan məhəbbətindən xəbərdar idilər. İndiki arvadından
onlara bir söz deməmişdi. Qorxmuşdu. Ancaq, deyəsən, çox sirlərin
pərdəsini qaldırmağı bacaran Sergeylə Xoren onun indiki durumundan
da az-maz xəbər tutmuşdular. Lakin bu haqda nə Mehran onlara bir söz
deyir, nə də onlar bir söz soruşurdular.
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Belə içki məclisləri onlarda tez-tez olmurdu. Könüllərinə içki
düşəndə evdə, işdən sonra, asudəçiliyə çıxanda içirdilər. Elə vaxt
içirdilər ki, daha bu günlük onlara təlimat verən, söz deyən olmayacaqdı.
Doyunca içib, başlarını yerə atacaqdılar. Axı bunların gördüyü iş heç də
asan iş deyildi. Sergey Rusiyadan, doğma diyarından, ailəsindən ayrılıb,
uzun illərdi ki, bu şəhərdə yaşayırdı. O, ailəsini bu şəhərə gətirə bilərdi.
Bunu ona bir kimsə qadağan eləmirdi. Hətta ona dörd otaqlı mənzil də
vermişdilər ki, ailəsini gətirib, onlarla bir yerdə yaşasın. Amma onun
arvadı və iki qızı iki aydan artıq Tehranda qala bilməmişdilər. Və
qayıdıb Ryazana getmiş, Sergeyi tək-tənha qoymuşdular. Əvvəllər
Sergey də Tehrana öyrənə bilmirdi. Ryazan vilayətinin tərtəmiz, saf
havasından ayrılıb bu iyli-qoxulu, tozlu şəhərdə yaşamaq ona cəhənnəm
əzabı kimi ağır gəlirdi. Amma qalmalıydı. İşinin xətirinə, dövlətinin
tapşırığını yerinə yetirmək və bunun müqabilində karyera qazanıb, irəli
getmək üçün ən sərt, ən ağır şərtlər altında işləməyə belə hazır idi. İlk
zamanlar tez-tez, ildə dörd dəfə, beş dəfə izin alıb Ryazana, arvad,
uşağına baş çəkməyə gedirdi. İndi daha öyrəşmişdi. Altı ay, yeddi ay
ərzində bir dəfə Ryazana ancaq gedərdi. Onda da uzağı üç-dörd gün
orada qalıb geri qayıdardı. Elə bil bu şəhər ona doğmalaşmışdı. Bu
şəhərdən aralı düşəndə darıxırdı. Həm də işi çox idi. Son zamanlar o
qədər tapşırıqlar alırdı ki, başını qaşımağa belə vaxtı qalmırdı.
Xoren Sergeydən də qabaq Tehrana köçmüşdü. Bu şəhərə çox sıx
tellərlə bağlanmışdı. Yeri gələndə deyirdi ki, Tehran mənim ikinci
doğma şəhərimdir, ürəyimin bir parçasıdır. Bu sözləri elə könüldən
dilinə gətirirdi ki, sanki onun dediklərindəki səmimiyyətə inanmırdın.
Elə düşünürdün ki, Tehran Xorenin ikinci yox, birinci şəhəridir. Axı
onun burada nəyi çatmırdı ki; arvadı, uşağı yanında, dəbdəbəli ev-eşiyə
sahib. Burada onun üçün həm öz dövləti, həm də İran höküməti hər bir
şərait yaratmışdı. Təkcə onun üçün yox, bütün ermənilər üçün burada
bütün qapılar açıq idi. Bu dövlətdə yaşayan xristian dininə mənsub yüz
mindən bir az artıq erməni üçün xüsusi məktəblər açılmışdı. Erməni
dilində qəzetləri, jurnalları dərc olunurdu. Mədəniyyət mərkəzləri,
kütləvi tədbirlər keçirmək üçün klubları fəaliyyət göstərirdi. Bu
klublarda ürəkləri istəyən tədbirlər keçirir, erməni genosidi haqqında
filmlər nümayiş etdirir, tədbirlərinə İran dövlətinin yüksək çinli
məmurlarını dəvət etməkdən xüsüsi zövq alırdılar. Qırx milyon insanın,
türkün yaşadığı bu torpaqda gecə-gündüz türkə hədyan deməkdən, onu
aşağılamaqdan ləzzət alan bu millətin adamlarına bir kimsə dayan, dur
demirdi. Onlar da bundan şövqə gəlir, bacardıqlarını dörd qırmızı qaba
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çəkir, adamların içərisinə, şüuruna yeridirdilər... Bütün bunlara görə
Xorenin tapşırığı daha ağır, işi Sergeydən daha çox idi.
Ona görə belə məclislər onların iş qrafikində heç də çox olmurdu.
Ancaq burada, bu qəribə auralı məkanda tez-tez olurdular. Söhbətlər,
müzakirələr aparır, məsləhətləşmələr edir, burada deyiləsi mümkün olan
söhbətlər edib, sabahın və gələcəyin mümkün mənzərəsini yaradırdılar.
Belə söhbətlər zamanı, müzakirələrin kəskinləşdiyi vaxt Sergey tez-tez
təbdən çıxır, oturanları təhqir eləməkdən belə özünü saxlaya bilmirdi.
Onda Sergeyə bir söz demirdilər, bilirdilər ki, deməyin bir faydası
olmayacaq, bir az da özündən çıxacaq, ana, bacı söyüşü edib, az işlənən
terminlərin beşini bir köpüyə sağa, sola xərcləyəcək. Müzakirələr başa
çatanda Xoren ərkyana ona yanaşıb qılığına girirdi.
-Sergey İvanoviç, sən mənim anamı, bacımı tanıyırsan?
-Yox, hardan?
-Bəs niyə elə söyürsən?
Sergey gülüb, əli ilə Xorenin çiyninə vururdu.
-Xoren, yadında saxla, söyüş söymək rus siyasətinin əsas qollarından
biridi. Bu söyüşlərlə biz çox zəfərlər qazanmışıq.
-Onda söy, ürəyin istəyən qədər söy, sizin zəfəriniz elə bizim
zəfərimizdi.
Sergeyin ən böyük arzusu general rütbəsinə çatmaq idi. Bunun üçün
o, gecə-gündüz çalışırdı. General mundirində özünü yuxuda da tez-tez
görürdü. Bundan sonra ürəyinin döyüntüsü artır, yuxusu qaçır, şirin
arzuların qanadında uzaqlara, çox uzaqlara gedirdi. Bu arzunun yolunda
o, iki ali məktəb bitirmişdi. Bunlardan daha vacib bir institutun da
diplomunu almışdı. Ki, o diplomun gizliliyi daima qorunmalıydı. Bütün
işini, gücünü, olan-qalan enerjisini də o gizli institutda öyrəndiklərini
həyata keçirmək üçün sərf edirdi. Bu yolda rahatlığı əlindən alınmışdı,
gözəl diyarından aralı düşmüşdü.
Xorenin özü də o gizli məktəbin məzunu idi. Bura gələnlərin heç biri
elə-belə adamlar deyildilər. Hamısı böyük-böyük missiyaların yolçuları
idilər. Hərəsinin də öz maraq dairəsi, öz arzusu. Dövlətlərinin etibarlı
əsgərləri olan bu adamlar öz həyatları üçün yox, dövlətlərinin maraqları
naminə yaşayırdılar. Bu yolda ölmək, qurban verilmək, sıradan çıxarılıb
arxaya atılmaq riski də var idi. Və bu risk hər an gözlənilən idi. Ancaq
dövlətlərinə olan sevgi, hegemonluq istəyi bütün bu qorxuların,
gözlənilən pisliklərin fövqündə dayanırdı.
Mehran o gizli məktəbin heç də zəif məzunlarından deyildi. Bəlkə də
yüzlərin, minlərin içindən seçilib, bu etimada layiq görülmüşdü. Və bu
15

adamlar çox yaxşı bilirdilər ki, ümumi maraqdan başqa onların hər
birinin öz maraqları da var idi. Bu maraqların bəziləri çox tərs gəlir, heç
cür bir-biri ilə uyuşa bilmirdi. Ancaq böyük saydıqları ideya naminə
bütün bunlara dözür, sonda hər kəsin qələbədə payı olacağına özlərini
inandırırdılar. Buna baxmayaraq elə sözlər, elə işlər, elə qurğular da var
idi ki, bunu nə Sergey Xorenlə Mehrana, nə də o birilər biri-birinə açıb
demirdilər. Deyə bilməzdilər. Desəydilər, onda öz dövlət maraqlarının
sirrini açıb, faş etmiş olardılar. Onda da iş-işdən keçər, onları geri
çağırar, ya çarmıxa çəkər, ya da ən yaxşı halda işdən çıxarardılar.
Mehran onlarla çox otura bilmədi. Hardansa zəng edib, onu təcili
çağırdılar. O, da içkinin qoxusu bilinməsin deyə ağzına nəsə atdı,
dostlarından icazə alıb, gəldiyi kimi də çıxıb getdi.
Xoren Sergeyi yan otağa çəkdi. O otağa ki, bu otağın qəribəliyi o biri
otaqlardan seçilirdi. Alaqaranlıq işıq fonunda hücrələrə cürbəcür yonma
daş fiqurlar qoyulmuşdu. Divara böyük bir xəritə vurulmuşdu. Hər dəfə
bu otağa keçəndə Xoren Sergeyi bu xəritənin qarşısına gətirirdi. Səsinin
tonunu aşağı salıb qəmli söhbətlər edir, yadında qalan şeirlərdən
nümunələr deyirdi. O xəritə dənizdən-dənizə böyük Ermənistanın
xəritəsi idi. Həmin xəritəyə baxanda ətraf dövlətlərin böyük əraziləri bu
xəritənin içində itib-batırdı.
-Bax, bura Ararat dağıdır. Bu dağın ətəklərində babalarımız at
oynadıb, balalarına Tiqran babalarından əfsanələr, nağıllar danışıblar.
Xoren elə astadan danışırdı ki, səsini Sergey güclə eşidirdi. Ondan
sonra nələr olacaqdı, Sergey onu da bilirdi. Bir azdan Xoren kövrələcək,
gözləri dolacaq, səsi titrəyəcək, xırda-xırda ağlamağa başlayacaqdı.
-Xoren, sən Sergeyin canı, bu nağıllara inanırsan?
-Hansı nağıllara?
-Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan nağılına.
Xoren Sergeyə daha da yaxınlaşıb, bir az da asta səslə pıçıldadı:
-Sergeyin də, katalikosun da əziz canlarına and olsun, ağıllı adamların
heç biri bu nağıllara inanmırlar. Ancaq bunları deməyə məcburuq.
Qalmaq üçün, mövcudluğumuzu qorumaq üçün, başqa xalqlardan nəsə
qoparmaq xətirinə bunları deməliyik... Bunları yaxşı bilirsən axı... Biz
xristianların nə qədər ki, əlində imkanlar var, bu qanmaz müsəlmanların
axırına çıxmalıyıq. Belə bir müqəddəs ideyanın mövcud olduğunu da
mənə danışmışdın.
-Düzdü, Xoren, belə bir şey var. Ancaq bunu müsəlmanlara sızdırıb,
onları ayıq salmaq qətiyyən olmaz. Bu müsəlmanlar dərin yuxudan
ayılsalar, ayıq başla düşünməyi bacarsalar, bir zindana vursalar, inan,
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onların qarşısında dayanmaq mümkün olmaz. Buna görə qətiyyətlə,
bacardığımız qədər onları parçalamalı, bir-birindən aralı salmalı, vəhdət
halına gəlməyə qoymamalıyıq. Görürsənmi, eyni qan, eyni can olan
ərəbləri nə günə salmışıq? İki ərəbin sözü bir-birinin boğazından keçmir.
Bu bizim uğurumuzdu, Xoren, böyük uğurumuzdu. Hələ bu yöndə
qarşımızda böyük, çox böyük işlərimiz var.
Xoren Sergeyin pıçıltısını dinləyib, pıçıltıyla da ona cavab verdi:
-Siz olmasanız, bizim başımız çox bəlalar çəkər. Allah sizi daima var
eləsin, bayrağınızı heç zaman aşağı endirməsin.
Sergey Xoreni eşitmirmiş kimi sözünü davam etdirdi:
-Erməni genosidinin yalan olduğunu hamımız bilirik. Əslində o
vaxtlar siz ermənilər sizə qoynunda yer vermiş türklərə çox böyük
xəyanət etmişdiniz. Buna görə türklər sizlərə xırda qulaqburması verdi.
Siz də ərköyün uşaqlar kimi elə qışqırdınız ki, səsiniz aləmə yayıldı.
Bəli, bəli, əslində o xəyanətin qarşısında türklər sizə heç də böyük cəza
vermədilər... Mən arxiv sənədlərinə baxmışam. Siz Türkiyənin şərqində,
Naxçıvanda, Zəngəzurda çox ağlagəlməz vəhşiliklər törətmisiniz. Elə
vəhşiliklər ki, bunu insan balasının törətdiyinə inanmağın gəlmir. Buna
görə də türk tarixçiləri, alimləri israrla arxivlərin açılmasını tələb edirlər.
Siz isə qaçırsınız. Düz də edirsiniz, Xoren, yoxsa tarix sizi bağışlamaz...
Əlacı qışqırıb-bağırmaq, səs-küy salmaq, həqiqətin üstünə qara, qapqara
bir örtük salıb, hər şeyi gizlətməkdir.
-Yavaş danış, Sergey...
-Qorxma, burda danışmağın qorxusu yoxdu.
Xoren xəyala daldı. Xəritəni bir də nəzərdən keçirdi. Baxışlarını
indiki Ermənistanın üstündə saxladı, oğrun-oğrun Sergeyə baxdı,
barmağını gətirib İrəvanın üstündə gəzdirdi. Sergey onun nə demək
istədiyini anladı.
-Ədalətə qalanda, Xoren, buralar da Azərbaycan torpaqlarıdır. İrəvan
sözünün özü təmiz türk sözüdür. Qalan torpaqlarınız da. Axtarsan, hər
yerdə türkün imzasını tapa bilərsən...
-Sergey...
-Qorxma, bunu sənə deyirəm. Biz buraları sizə bağışlamışıq, hələ
canımızda nə qədər can var, ərazilərinizin genişlənməsinə çalışacağıq.
-Canımız sizə qurban olsun...
-Yox, canınız özünüzə qalsın, ancaq, türklərə etdiyiniz xəyanəti bizə
etsəniz, sizi bağışlamarıq.
Xoren bu söhbətin uzanmasını istəmirdi. Elə hey araya bir söz qatıb,
söhbətin səmtini dəyişmək istəyirdi. Sanki nədənsə qorxurdu. Sergey isə
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bütün yaddaşını qurdalayıb, erməni məsələsi ilə bağlı bilgilərini ortaya
qoyur, elə bil bununla ermənilərin ruslar qarşısında hər zaman borclu
olduqlarını onun yadına salırdı.
-Bu işlərdə, ermənilərin zəfərində qurban olmalı əsas sizin
qadınlarınızdır. Bunu heç zaman unutmayın.
-Qadınlarımız?
-Bəli, qadınlarınız, erməni xanımları.
-Bəs onlar...
-Sizin xanımlarınız canlarının hesabına çox işlər görüblər.
Başqalarının qılığına girib, yataqlarına qədər gediblər. Düşünüblər ki,
can qurtaran deyil, ancaq torpaq tükənəndi.
Xoren bunları çox yaxşı bilirdi. Əski zamanlardan onların xanımları
cəfakeş olmuşdular. Ən çətin məqamların nəbzini tutmağı bacarmışdılar.
Yüz hiylə, fel ilə qatı düşmənin belə pünhan hisslərinə daxil ola bilmiş,
onları ovsunlamış, ehtiras dənizinə qərq edərək özlərinə ram
etdirmişdilər. Bu ram etmələr bir çox qələbələrin təməl daşını
qoymuşdu. Onlar bununla, bəlkə də, indiki mövcud olmalarının
səbəbkarı kimi öyünə bilərdilər. Burada qorxulu nə vardı ki? Qorxulu
qanın başqa qanlarla qarışması idi. Ki, bu qan qarışmadan ermənilər
qorxmurdular. Ananın qanına hər kimin qanı qarışır qarışsın, erməni o
dünyaya gələn qarışıq övladı erməni kimi böyütməyi, tərbiyə eləməyi
bacarırdı.
-Sergey İvanoviç, sizin gözəl xanımlarınız da bu işlərdə pərgardırlar.
-Düzdü, Xoren, rus hegemonluğunun dünyaya meydan oxumasında
rus xanımlarının xidməti danılmazdı. Lakin bizim döyüşən əsgərimiz,
ölümdən qorxmayan fədailərimiz bu xanımların zəhmətini yerə
vurmayıblar. Siz isə... Heç zaman döyüşməyi bacarmamısınız. Sizin
əvəzinizə bizlər, onlar, bunlar döyüşüblər, qalmanız, dövlət qurmanız
üçün ölümə belə gediblər.
Deyəsən Sergeyin ürəyi çox dolmuşdu. Elə hey danışır, səsinin
ahəngini get-gedə yuxarı qaldırırdı. Xoren sərxoş olsa da bunu istəmirdi.
İstəyirdi Sergey danışsın. O, da sakitcə qulaq assın. Amma başqa
mövzuda söhbət istəyirdi Xoren. Sergeyin müsəlmanlardan, türklərdən
danışmasını çox eşitmişdi. Və hər dəfə danışanda dinməzcə ona qulaq
asır, hərdənbir sual verib, yenə müəllimə qulaq asan sakit tələbə kimi
onun dediklərini yaddaşına yığırdı. Hər dəfə Sergey müsəlmanların, ən
çox da türklərin zəif nöqtələrindən danışanda, onların tarixə utanc olan
iştəklərindən söhbət salanda Xoren heyranlıqla onu dinləyirdi. İndi də
çalışırdı, məqam tapıb söhbəti həmən yönə gətirmək istəyirdi. Ancaq,
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deyəsən, bu dəfə Sergey bu mövzunu yadından çıxarmışdı. Bəlkə içki
çox olmuşdu, onun yaddaşındakı yaxşı nə varsa, hamısını silib
aparmışdı? Yox, bundan da çox içdikləri vaxt olmuşdu. Amma heç
zaman Xorenin sevmədiyi mövzudan bu qədər danışmamışdı.
Araya düşən fasilədən istifadə edib, Xoren mövzunu dəyişmək istədi.
-Sergey, necə düşünürsən, müsəlmanlar qurulan tələlərdən qurtula
biləcəklərmi?
-Müsəlmanların işi Allaha qalıb. Onlar o qədər şüursuz, düşüncəsiz,
sabahı görməyən bəndələrdirlər ki, bu labirintdən çıxmaları bir möcüzə
olar. Ancaq... Ancaq, Xoren, burada bir məsələ var. Türklər çox ağıllı,
çox tədbirlidirlər. Bəlkə müsəlmanları xilas etsə, türklərin ağlı, şüuru
xilas edər. Bizim də ən böyük müşkülümüz elə bu türklərdir. Onları
dirçəlməyə, əl-qol açmağa imkan verməməliyik. Yoxsa yenə də Osmanlı
imperiyasının dövründə olduğu kimi türklər dünyaya meydan
oxuyacaqlar. Onda həqiqətlərin üzə çıxdığı vaxt olacaq. Bu isə bizlərin
böyük faciəsidir.
-Allah eləməsin.
-Yox, inşallah, bunların baş verməsinə imkan vermərik. Bunun üçün
əlimizdə çoxlu kartlat var. Lazım gələn anda o kartlardan istifadə
edəcəyik.
-O kartlardan Azərbaycan üçün də varmı?
-Əlbəttə var, Xoren, sən bunları bilmirsən? Nə gündəsən... İçəndə hər
şeyi yaddan çıxarırsan. O kartların bir nüsxəsini sən Moskvadan
gətirmədinmi? Sünnü-şiə məsələsi... Hə, yadına düşdü?.. Yaddaşını
korşalmağa qoyma. Bizim yaddaşımız korşalanda alnımıza güllə
çaxırlar, öldürüb zibilliyə atırlar...
Kimsə yan otaqdan Sergeyi çağırdı. Xoren dərindən nəfəs alıb,
Sergeyin arxasınca işıqlı otağa gəldi. Gələn onların fars dostu Rza Nəhai
idi. Rza Sergeylə görüşüb ərkyana onun çiynindən vurdu.
-Ağayi Sergey, ceyranları gətirmişəm, nə vaxt siz desəniz,
qulluğunuzda hazırdırlar.
Sergey başını uzadıb foyeyə tərəf baxdı. Açıq-saçıq geyimdə oturan
xanımları görəndə onlardan birini tanıdı. Bu erməni qızı ilə bir dəfə gecə
keçirmişdi. Və o gecənin məmnunluğu hələ də yaddaşından
silinməmişdi. Bir anda sanki canı həvəsə gəldi. Daha söhbəti uzatmaq
istəmədi. Foyeyə keçib Naurinin əlindən tutdu və onların istirahət
eləmyi üçün ayrılmış iç otaqların birinə apardı.
Qarşıda vacib və çətin məsələlər dururdu. Bunun üçün onlara üç-dörd
günlük istirahət vaxtı verilmişdi. Bu müddət ərzində Sergey
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Ryazanagedib ailəsinə baş çəkəcəkdi. Oradan Moskvaya uçacaqdı.
Xorenin isə bir günlük Paris səfəri var idi. Parisdən Moskvaya gələcək,
işlərini pərgar edəndən, yeni-yeni təlimatlar alandan sonra Sergeylə yenə
Tehrana qayıdacaqdılar.
XXX
Ömründə belə dağ görməmişdi. Hər yan, daşlar, qayalar gül-çiçəyə
qərq olmuşdu. Güllərin, çiçəklərin ətrindən adamın başı gicəllənir, insan
yıxılmaqdan özünü güclə saxlayırdı. Bu yaşıllığın, güllərin üstündən
səkə-səkə, quşlar tək uçurmuş kimi yuxarı qalxırdı. Yerdən çox uca,
göyün üzündəymiş kimi görünən dağların zirvəsinə bir anda gəlib
yetişdi. Buradan ağappaq, topa buludlar gözünün qabağından o yan, bu
yana qaçışır, buludların həzin mehi gözlərinə dolurdu. Ayağını atıb
buludların üstünə çıxdı. Yumşaq, qar kimi ağappaq buludların üstü ilə
yeriməyə başladı. Yerimirdi, sanki topa buludların üstündə rəqs edir, bu
buluddan o buludun, o buluddan o biri buludun üstünə hoppanırdı...
Çaşıb qalmışdı. Nə edəcəyini bilmirdi. Ayaqlarını saxlamağa da gücü
çatmırdı. Elə bil bir boşluğa, çəkisizliyə düşmüşdü. Və bu boşluq onu
götürüb qabağa, hey qabağa aparırdı. Əyilib aşağılara baxdı. Yer çox
aşağıda qalmışdı. Evlər kibrit qutusu kimi bir-birinin yanına
düzülmüşdü. Adamlar qarışqa kimi görünür, ora-bura qaçışır, özlərinə
yem axtarırdılar. Göydən yerə baxanda adamlar çox yazıq, zavallı,
məsum görünürdülər. Bu görüntüdən ürəyi sıxıldı. İstədi adamların
arasından keçib, öz evlərini tapsın. Ancaq tapa bilmədi. Buradan, göyün
yeddinci qatından onun evi görünməz olmuşdu. Bundan ürəyi bir az da
qısıldı. Addımlarını yeyinlədib, lap yuxarıya qalxan buludlara çıxmaq
istədi. Lakin cəhdi alınmadı. İstəyirdi lap yuxarılara qalxsın, hər şeydən
yuxarıda dayanan Allahı görsün. Allaha deyiləsi sözü vardı axı. Ona
deyiləsi sözləri çox idi. Təkcə öz dərdindən, sərindən danışmayacaqdı,
Allahdan insanlara şəfa diləyəcəkdi, onlara ağıl verməsini, şeytandan
uzaq durmalarını, axırlarını görmələrini istəyəcəkdi. Ancaq dəlisov
buludlar onun başının üstündən ötüb keçir, onu Allahın yanına
aparmırdılar. Cəhd eləməkdən qan-tər içində itib-batmışdı.
Yuxudan ayılanda da özünü qan-tər içində gördü. Ürəyi elə sürətlə
döyünürdü ki, sanki ürəyi sinəsindən çıxıb yerə düşəcəkdi. Ürəyinin
döyüntüsü gəlib qulaqlarına çatırdı. Qalxıb yerinin içində oturdu.
Salavat çevirdi. Taxçaya qoyduğu sudan götürüb bir-iki qurtum içdi. Bu
nə yuxu idi belə o görürdü? Ömründə çox yuxular görmüşdü. Yaxşısını
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da, pisini də. Ağlamalısını da, gülməlisini də. Ancaq belə qəribə yuxu
hələ ömründə görməmişdi. Bu yuxunu görməyinə bilmədi sevinsin,
yoxsa kədərlənsin. Bəlkə nə isə bir xeyir var idi bu yuxunun içində?
Bəlkə şad xəbər eşidəcəkdi?... Ya bəlkə... Ağlına gələn pis fikirləri
başından qovmaq üçün dişləri ilə dilini dişlədi. Başını ağır-ağır çevirib
divara vurulan köhnə saata baxdı. Hələ on olmamışdı. Özünü qınadı.
Axı niyə belə erkən yatağına girmişdi ki, belə də yuxu görə?! Yenə
özünə təskinlik verdi. Bu yuxunun içində bir aydınlığın işığını axtardı.
Ayağa qalxdı. İşığı gur yandırdı. Köhnə, üzülmüş adyalı çiyninə atıb
bayıra çıxdı. Elə bu anda güclü ildırım çaxdı. Göy şaqqıldadı. Yer, göy
lərzəyə gəldi. Qorxusundan geri qayıdıb, eyvana çıxdı. İldırım yenə
çaxdı, göy yenə gurladı. Güclü yağış yağmağa başladı. Yox, bu yağış
yağmasına oxşamırdı. Elə bil yuxuda gördüyü buludların nə ki suyu var,
hamısı göydən yerə tökülürdü. Su başına getmək istəyirdi. Ayaqyolu
evdən xeyli aralıda idi. Dalbadal çaxan ildırım, bir də yağış onu həyətə
düşməyə qoymadı. Bir az yağışa baxdı, xoflandı. Belə havalardan
qorxmazdı. Ancaq indi qorxdu. Bir də o gördüyü yuxudan sonra havanın
belə qarışması onun duyğularını təlatümə gətirdi. Gəldiyi kimi də geti
qayıdıb, lap iç otağa getdi. Ora getdi ki, göy gurultusunun şaqqıltısını
eşitməsin. Ancaq bir azdan bəlli olacaqdı ki, onu bu iç otağa göy
gurultusunun qorxusu yox, başqa bir hiss gətirmişdi.
Aram-aram köhnə, gəlin gəldiyi vaxt gətirdiyi sandığın yanına gəldi.
Dizləri üstə çöməlib oturdu. Sandığın qapağını qaldırıb divara dayadı.
Təlaşı, həyəcanı bir az da çoxaldı. Neçə illər idi bu istəklə sandığın
qapağını qaldırmamışdı. Bu istək onu qorxudurdu. Elə bilirdi ki, bu
istəyə güc gəlib sandığın qapağını qaldırsa ürəyi o saat dayanacaq.
Amma indi hansı qüvvəsə onun əllərini sandığın dibinə, lap çoxdan əl
dəyməyən şəkillərin yanına aparırdı... Rəngi getmiş, saralmış qəzeti
götürüb içindən şəkli çıxaranda bir anlığa ona elə gəldi ki, ürəyi
dözməyəcək, elə bu anda dayanacaq. Ancaq bu yolun daha sonu idi.
Ölsəydi də o şəkillərə baxacaqdı. Birinci şəkil həyat yoldaşı ilə özünün
şəkli idi. Toylarından bir həftə sonra çəkdirmişdilər. Şəkildən elə
bəxtəvər, elə xoşbəxt boylanırdılar ki. O vaxt həyatlarının ən şirin,
yaddaqalan, ömür dəftərinin şanlı yerinə əbədi həkk olunan çağlarına
təsadüf edirdi. Bu şəklə çox baxdı. Ürəyinin döyüntüsü yerini başqa bir
hisslə əvəz elədi. Canına qəribə bir hərarət yayıldı. Bu hərarət şirin-şirin
canının bütün əzalarında dolandı. Yanaqları od tutub yandı. Birdən
diksinib özünə gəldi. Utandığından evin dörd bir yanına göz gəzdirdi.
Heç kimin onun bu hisslərini görmədiyini biləndə köks ötürüb, dərindən
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nəfəs aldı. Şəkli büküb yerinə qoydu. Əlini o biri qəzet bükülüsünün
üstünə apardı. Dayandı. Bir neçə an beləcə donub qaldı. Sonra bütün
gücünü toplayıb, bükülünü götürdü. Bu dəfə ürəyinin döyüntüsünü
bütün bədənində hiss elədi. Amma əllərini saxlamadı. Heyrətlə, tələsətələsə qəzeti cırıb, şəkli götürdü. Elə bil öləcəyindən qorxurdu. Və
istəyirdi ki, ölənə kimi şəkli açıb baxa bilsin... Əsən əlləri ilə şəkli
gözlərinin qabağına gətirdi. Bir xeyli beləcə dayandı. Baxdı. O vaxtdan
ilk dəfə idi oğlunun şəklini görürdü. Şəkildən baxan gözlərdə qəribə bir
məsumluq, dəruni kədər yatırdı. Elə bil yüz illərin, min illərin kədəri,
qəmi yığılmışdı o gözlərə. Sanki o gözlər nəsə demək, uzun illər
qəlbində yük kimi saxladığı ağrısını boşaldıb yüngülləşmək istəyirdi.
Ancaq deyə bilmirdi. Gözlərin danışan dili olsa da, indiki məqamda o
gözlər bir söz deyə bilmirdi. Nədənsə qorxurdu, nədənsə çəkinirdi,
nədənsə ehtiyat edirdi...Ana hıçqırdı. Bir anda gözlərinin xanasına dolan
yaş axıb sinəsini islatdı. Tezcə də gözlərinin yaşını sildi. İstəmirdi oğlu
onu gözüyaşlı görsün, ağladığını duysun. Özünə toxdaqlıq verib, zorla
gülümsədi. Şəkli dodaqlarına yaxın gətirib oğlunun üzündən, gözündən
öpdü.
<<-Oğul...>>
<<-Can, ana.>>
<<-Niyə elə qəmlisən? >>
<<-Qəmliyəm? >>
<<-Çox
qəmlisən. O vaxtlar heç belə deyildin. Deməyindən,
gülməyindən, şadlığından qalmazdın.>>
<<-Səndən küsmüşəm, ona görə.>>
<<-Məndən küsmüsən? Anandan? >>
<<-Səndən, ana.>>
<<-Niyə oğul? >>
<<-Ona görə ki, məni yaddan çıxarmısan. O vaxtdan bir dəfə də
şəklimi götürb baxmamısan. Bir dəfə də mənnən söhbət eləməmisən.>>
<<-Oğul, vallah, şəklinə baxa bilmirəm.>>
<<-Yəqin kimlərdənsə qorxursan?! Axı mənim şəklimi evdə saxlamağı
sizə qadağan ediblər.>>
<<-Yox, bala, düzdür, sənin şəklini evdə saxlamağa mənə qadağan
ediblər, ancaq mən o qadağaya baxmayaraq, şəklini cırmadım,
yandırmadım, sandığımda gizlədib, saxladım. İndi də bunu bilsələr, buna
görə başıma oyun açarlar.>>
<<-Bəs onda niyə götürüb baxmırdın? >>
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-Baxa bilmirdim, oğul, baxmağa gücüm çatmırdı. Elə bilirdim sənin
şəklinə baxsam dünya gözümdə qaralacaq, aləm ayaqlarımın altından
qaçacaq. Elə bilirdim onda səni yenidən, yenidən itirəcəm.>>
<<-Mən itmişəm ki?>>
<<-Yox, oğul, yox, sən itməmisən, səhv elədim, sən itə bilməzsən,
yox, itə bilməzsən. Sən əbədi yaşayacaqsan! Nə qədər ki, bu dünya var,
sən də olacaqsan.>>
<<-Ana...>>
<<-Oğlum, sənə çoxmu əzab verdilər? >>
<<-Yox, ana, heç ruhum da incimədi. Ona görə ki, bizim arxamızca
gələnlər var idi. Biz hara getdiyimizi, nə üçün getdiyimizi bilirdik.
Aydın amalımız, məsləkimiz, dönməz əqidəmiz vardı. Buna görə əzab
çəkmədik, sınmadıq, üzülmədik... Ancaq sizlərə çox zülmlər verdik, ana.
Bunlara görə məni bağışla, südünü mənə halal elə.>>
<<-Südüm sənə halal olsun, oğul! Sənin kimi oğulların hamısına
analarının südü halal olsun!>>
<<-Ana, Ərənol...>>
Varolun sözünün ardını gözləməyib, ana şəkli tələsik kağıza bükdü.
Əlini uzadıb götürdüyü yerə qoydu. Tez də sandığın ağzını örtdü.
İstəmirdi ki, Varol Ərənolun bu günkü durumndan, onun harada
olduğundan, necə əzablar çəkdiyindən xəbərdar olsun. Bunları bilsəydi,
ruhu əzab çəkərdi, ağrıyardı. Onun ruhunun ağrımasını istəmirdi. Başını
döndərib divardan asılmış Ərənolun şəklinə baxdı.
<<-Bəs sən hardasan, oğul? >>
<<-Mən yaxşı yerdəyəm.>>
<<-Yalan danışma. Çoxmu əzab verirlər sənə? Canın ağrıyırmı? >
<<-Yox, ana, nigaran qalma. Hər şey yaxşı olacaq.>>
<<-Sənə dedim axı, anana dərd vermə. O birilər necə yaşayırdı, sən də
elə yaşayaydın.>>
<<-Şərəfsiz ömür sürəydim? >>
<<-...>>
<<-Bilirəm, ana, bunları ürəkdən demirsən. Axı sən bizi başqa ruhda
böyütmüsən. O ruh bizi vətənə, torpağa bağlayıb. Biz bivec ola
bilməzdik. Bütün övladları bivec olan millətin vətəni olmur. Vətəni
olmayan bu dünyada dustaq kimi yaşayır. Belə yaşamaqdansa şərəflə
mübarizə aparıb, ölmək min qat yaxşıdır.>>
<<-Sizə hansı cəzanı verəcəklər?>>
<<-Bilmirəm, ana.>>
<<-Bəlkə...>>
<<
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-Bəlkə... milli qəhrəman verəcəklər?>>
<<-Allah ağzından eşitsin, oğul...Salamat qal, gecən xeyirə qalsın. >>
Nərdoğan oğlundan çox nigaran idi. Neçə gün idi onu aparmışdılar, o
gündən ondan xəbər-ətər yox idi. Elə bil dünyada belə adam olmamışdı.
Onları hara aparmışdılar, niyə aparmışdılar, hansı günahın yiyəsiydilər,
onlara nə cəza verəcəkdilər, bunlar haqqında danışan, anaya bir söz
deyən yox idi. Ancaq kənddə pıçıltı ilə danışanlar çoxalmışdı. O
pıçıltılar çox pis məqamlardan xəbər verirdi. Ərənoldan başqa bu
kənddən başqa bir nəfəri də aparmışdılar. Qulaqlara çatan pıçıltılardan
belə məlum olurdu ki, onları Tehran ətrafındakı zindanların birinə
atıblar. Burada onlara olmazın işgəncələr verirlər. Tutulanlardan bir
neçəsinin işgəncələrə dözməyərək, öldükləri haqda da danışırdılar. Bu
pıçıltıların get-gedə sədaya çevrilməsi və bəzi sözlərin gəlib Nərdoğanın
qulağına yetməsi onun əzablarına bir az da əzab qatırdı. Qulağına çatan
sözlərdə kinayə də var idi, qorxutmaq da, hətta, kənddən çıxarılmaları,
sürgün olunmaları barədə bəyanata oxşar sözlər də qulaqlarına yetişirdi.
Ana bunlardan sıxılırdı, üzülürdü, yer-göy ayağının altından qaçırdı,
özünə yer tapa bilmirdi. Bir həmdəm, dərdbilən də yox idi ki, dərdini
bölüşsün, bir az boşalsın, yüngülləşsin. Onu sevənlər də qorxudan yan
gəzirdilər, ona həmdərd ola bilmirdilər. Bilirdilər ki, belə şeylərin
üstündə onlara cəza verə bilərlər. Bir özü idi, dörd divar, örtülü qapılar,
bir də çəkiləsi mümkün olmayan böyük dərdi... Axı onun övladlarından
bu dövlət niyə əl çəkmirdi? Dövlətin nə düşmənçiliyi var idi onlarla?
Onun balaları cinayət törədən, pis əməllərlə məşğul olan balalar deyildi
axı. Hamı bilirdi, burada qaçaqmalçılıqla məşğul olan, yaxın
dövlətlərdən narkotik gətirən, onun satışını təşkil edən, qadın
biznesindən milyonlar qazanan və dövlətin təməlinə xətər törədən
adamlar var idi ki, onlara gözün üstə qaşın var deyən yox idi. Ancaq
onun uşaqlarına və belə vətənpərvər, igid oğullara göz verib, işıq
vermirdilər. Onlara əzablar, işgəncələr verir, dərilərinə saman təpir, dar
ağacından asdırır, cavan ömürlərinə son qoyur, ata-analarına,
yaxınlarına, doğmalarına gözdağı çəkdirir, işıqlı gündüzlərini qaranlıq,
zülmət gecəyə çevirirdilər. Bu nə siyasət idi? Bununla kimin və nəyin
sonuna çıxmaq istəyirdilər? Bu qəliz suallar Nərdoğana rahatlıq vermir,
onu üzüb əldən salırdı. Hərdən dünyaya gəldiyinə, doğulduğuna, belə bir
dövlətdə yaşadığına görə Tanrıya şikayət edirdi. Ancaq bu şikayətini də
ucadan deyə bilmirdi, pıçıldayırdı. Pıçıldayanda da yan-yörəsinə baxırdı.
Qorxurdu ki, yaxında xəfiyyə olar, onu eşidər, gedib xəbər verər. Ondan
sonra bunların qabağında dur görüm, necə durursan. Suallar sual
<<
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dalısınca, yazışmalar bir-birinin ardınca, idarələr, məmur qapıları...
Sonrası da... Hər yan-yörə də xəfiyyələrlə dolu. Az qala ürəyində
düşündüyünü də gözlərindən oxuyurdular, bir anda gedib xəbər
verirdilər. O xəbərçilərin bu şeytanlıqdan qazancları nə idi, niyə belə
iblis işləri ilə məşğul olurdular, orasını Nərdoğan bilmirdi. Ancaq
onların hamısına nifrət edirdi. Bir qarışqanı öldürməyə ürəyi gəlməyən
bu qadın belə nakəslərin hamısını öz əlləri ilə boğub öldürərdi.
Eyvana açılan qapının cırıltı ilə açılıb, şaqqıltı ilə örtülməyi
Nərdoğanı diksindirdi. Özünü itirdi. Bir anda nə edəcəyini, necə
edəcəyini kəsdirə bilmədi. Az qala qışqırmaq istədi. Və gələn adamın
fısıltı ilə qapıya yaxınlaşdığını duyanda bunun bacısı Şahcahan
olduğunu bildi. Küçə qapısının bağlı cəftəsini bayırdan açmağı bir
Şahcahan bacarırdı. Onun belə qəfil gəlişləri çox olurdu. Gündüz də,
axşam da, gecənin yarısında da. Lap yaxında, qardaşının yanında
yaşayan Şahcahana görə zaman ölçüsü yox idi. O, gecə ilə gündüzün,
işıqla qaranlığın fərqində deyildi. Onun üçün nəfəs almaq, sürünə-sürünə
yaşamaq, lazım olanı, olmayanı danışmaq, gülmək, ağlamaq, bir də hər
nə gəldi mədəsinə atmaq var idi, vəssalam. Dünya onun üçün bunlardan
ibarət idi.
Qapını açıb Nərdoğanı görəndə elə bil Şahcahanın üzündə günəş
doğdu. Pırpız saçları, qabağa çıxan gözləri ilə çox qorxunc və eybəcər
görünən bu qadını gecənin bu vaxtında başqa birisi görsəydi
qorxusundan qışqırar, lap qorxaqların ürəyi belə gedərdi. Ancaq
Nərdoğanın bacısı idi. Onu belə görkəmdə çox görmüşdü, onun üzünə,
gözünə, eybəcərliyinə belə öyrəşmişdi. Və hərdən Şahcahan
xəstələnəndə, onlara gec-gec gələndə Nərdoğan darıxırdı, dözə bilmirdi,
işini-gücünü buraxıb bacısına baş çəkməyə gedirdi. Bu gün üç-dörd dəfə
Şahcahan onlara gəlmişdi. İndi onun gələcəyini gözləmirdi. Bəlkə elə
bundan idi ki, onun indiki gəlişindən diksindi. Bir də axı Nərdoğan öz
aləmində idi. Elə aləmdə ki, o duyğuları sözlə demək olmurdu. O
duyğuları tam dərk eləmək üçün gərək Nərdoğanın özü olaydın.
Nərdoğan olmaq isə mümkün deyildi. Çünki hər kəs bir dünya, bir kəşf
olunmamış planet idi. Ki, o dünyaya, o planetə ikinci kəsin daxil olması
mümkün olası iş deyildi.
Şahcahan ağzında bir qatmaqarışıq musiqi çalıb, qollarını qaldırdı,
oynamağa başladı. Bir az ortada fırlanıb, bacısına tərəf baxdı.
-Gəl, bacı, gəl, gəl sən də oyna. Görmürsən toydu?! Bax, adamlara
bax, hamısı mənim oynamağıma baxır. Mənim də toyum olacaq... Yaxın
vaxtlarda... Dədəm deyir... Deyir, səni bir tacirə ərə verəcəyəm... Deyir,
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sən gözəlsən, tacirə layiqsən... Deyir, səni hər küçədən ötənə verə
bilmərəm... Deyir, sən şahlara layiqsən... Bax, bax, atam da baxır... Gəl,
sən mənim canım, gəl... Oynamasan sənnən küsərəm, bacı demərəm
sənə.
Nərdoğan ağır-ağır ayağa qalxdı. Bilirdi ki, ayağa durmasa, bacısının
sözünü yerə salsa, qollarını qaldırıb oynamasa Şahcahan onun qanını bir
az da qaraldacaq, zülüm-zülüm ağlayıb, ağıla gələn, gəlməyən nə varsa
danışacaq. Sonra da elə ağlaya-ağlaya, danışa-danışa çıxıb gedəcək.
Üzünə yalançı təbəssüm verib oynadı. O qədər oynadı ki, Şahcahan
haldan düşüb, dizləri üstə yerə oturdu. Nərdoğan da haldan düşmüşdü.
Zorla nəfəs alırdı. Elə bilirdi indicə canı ağzından çıxacaq. Barı dincini
alıb Şahcahan bir də ayağa qalxmayaydı, onu “toy meydanına” dəvət
etməyəydi. Belə vaxtlar da olurdu. Hərdən dörd-beş dəfə dincini alıb,
yenə oynamağa başlayırdı. Belə olsaydı... Yox, bu gün Nərdoğanın halı
o hal deyildi. Onda bu Nərdoğanın sonuncu oynamağı olacaqdı. Yaxşı
ki, Şahcahan daha oynamadı. Ancaq ağzını, burnunu əyib, birdən
ağlamağa başladı.
-Sənə nə oldu, bacı? Oyna dedin, mən də oynadım. İstəyirsən yenə
oynayım? Dur ayağa, dur oynayaq.
-Yox, istəmirəm, Allah məni öldürsün.
-Niyə ki?
-Görmürsən, anam qıraqda dayanıb, ağzını, burnunu əyir. Elə bilir
mən ərə getməyəcəm, toyum olmayacaq... Gedəcəm, özü də lap yaxşı
oğlana. Padşahın oğluna.
Şahcahan son sözləri qışqıra-qışqıra dedi. Nərdoğan dözə bilmədi,
hıçqırıb ağladı, bacısını qucaqlayıb, sinəsinə basdı.
Kənddə uşaqlar Şahcahandan qorxurdular. Yatmayanda anaları onları
Şahcahanın gəlməsi ilə qorxudub, yatızdırırdılar. Elə böyüklər də, onun
üzünə çıxmaq istəmirdilər. Onunla üz-üzə gəlməmək üçün yollarını
dəyişirdilər. Ancaq bir vaxtlar... Şahcahan nəinki kəndin, bəlkə də,
bütün mahalın ən gözəl qızlarından biri idi. Xumar baxışları, qulac
hörükləri, can alan iri döşləri, ədalı yerişi və könülləri riqqətə gətirən
uca, xoş gülüşü ilə cavanların yuxusuna haram qatardı. Nər oğullar
onunla üz-üzə gəlmək, heç olmasa, bir dəfə gözlərinə baxmaq arzusu ilə
çırpınar, bu arzularına yetişəndə, özlərini bəxtəvər sanardılar. Qapılarına
gələn elçilərin sayını, hesabını itirmişdilər. Şahcahan naz edir, hələ
novcavanları intizarda saxlamaq üçün elçiləri birbəbir geri qaytarırdı.
Qızının belə tərsliyindən anası əsəbiləşirdi. Hər dəfə elçiləri geri
qaytaranda qızını yanına çağırır, onun başına ağıl qoymaq istəyirdi.
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Deyirdi, “Bala, sənin kimi nazlı, qəmzəli qızların sonu yaxşı olmur.
Birisinə söz ver, nişan götür, qoy cavanların gözü bizim qapıdan
yığılsın. O gözlər, qorxuram bizi axırda yaman günə qoya.” Şahcahan
isə deyilənləri, elə bil, eşitmir, qulaqardına vururdu. Atası da nə
edəcəyini bilmirdi. Çoxları ilə düşmən olmanın xofu gecələr yuxusunu
qaçırırdı. Gözəl, nazlı-işvəli qız atası olmanın yaxşı bir şey olmadığını
düşünür, hərdən hisslərə qapılıb, qızının çirkin, çox çirkin olmasının
həsrətini çəkirdi. Elə bil Tanrı atanın bu diləyini tez eşitdi. Heç iki-üç il
keçmədi ki... O dəhşətli günü xatırlayanda, indi də çoxlarının tükləri bizbiz dayanırdı...
... Üç nəfər cavanı edam eləmək üçün meydana gətirdilər. Edam yeri
bir az hündürdə qurulmuşdu. Elə qurulmuşdu ki, edama baxmağa
gələnlər edamı aydınca görsünlər... Bu cavanlardan biri Mərdəkənlə
Nərdoğanın oğulları Varol idi. Üçünün də rəngi, ruhu qaçmışdı. Ölümün
qaçılmaz olması və bir neçə dəqiqədən sonra dünyanı tərk etmək
qorxusu cavanları diri-diri öldürmüşdü. Gözlərində yaşamın əlamətləri
belə qalmamışdı. Bir az da hündürə İranın dövlət bayrağı asılmışdı.
Bayrağın yanında yazılmış böyük şüarı lap uzaqlardan oxumaq mümkün
idi. “Böyük və qüdrətli dövlətimizə xəyanət edənlər bağışlanmayacaq!”
Bir azdan üç saqqalı, əmmaməli molla iti addımlarla gəlib kürsüyə
çıxdılar. Onlardan biri edamçılar haqqında məlumat verdi. Xalqa
gözaydınlığını çatdırdı. Şövqlə danışaraq, bu dövləti nə xarici, nə də
daxili düşmənlərin dağıtmağa gücü çatmayacağını, dövlətin günügündən gücləndiyini edama baxmağa gələnlərin nəzərinə çatdırdı. Sonra
Amerikaya və İsrailə lənətlər oxudu. Bu dövlətlərin tez bir zamanda
məhv olub, tarixin zibilliyinə atılacağına inandığını bildirdi. Adamlar əl
çaldılar, alqış elədilər. İzdihamın içərisindən çıxan bir neçə nəfər
ağızları köpüklənə-köpüklənə şüarlar dedilər. Adamların səs-küyü,
uğultusu meydanın vahiməsini bir az da artırdı.
Edam olunanların ata-analarını ayrılmış xüsusi yerə dəvət elədilər.
Ata-analar bir-bir danışdılar. Dövlət rəhbərliyini təbrik elədilər. Onlara
təşəkkürlərini çatdırdılar. Ki, belə ünsürlərə qarşı mübarizədə dönməz və
mətindirlər. Lap axırda sözü Mərdəkənə verdilər. Mərdəkən ayaqlarını
sürüyə-sürüyə bir az qabağa çıxdı. Bütün gücünü toplayaraq, üzünün
ifadəsini dəyişməyə çalışdı. Gülümsəmək istədi. Oğluna tərəf baxmaq
istəməsə də, gözləri fırlanıb, dolanıb oğlunun solğun bənizində ilişib
qaldı. Bir-iki kəlmə anlaşılmaz söz dedi. Və quruyub, bir neçə saniyə
beləcə qaldı. Sonra yerə yıxıldı. Əsgərlər sürüyüb onu qırağa apardılar.
Daha işi uzatmayıb, kətili edamçıların ayaqları altından çəkdilər. Bu
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anda Şahcahan bir dəfə ucadan qışqırdı, başını əlləri ilə tutub, dəlilər
kimi ora-bura qaçmağa başladı.
Onu tutub ağzını qapadılar, qara maşına basıb, harasa apardılar...
İki saatdan sonra Mərdəkənin meyidini gətirdilər, qapının ağzına
qoyub, çıxıb getdilər... Axşamüstü Şahcahanı da gətirdilər. Amma bu
Şahcahan o Şahcahan deyildi. Bu saatlar ərzində, yerişiylə dünyaya naz
satan bu gözəldən əsər-əlamət qalmamışdı. Gözlərinin şövqü sönmüş,
baxışları dəyişmiş, rəngi-ruhu saralmış, yerişi də başqa, bambaşqa
olmuşdu. Onun bir neçə saat ərzində bu qədər dəyişməsinə camaat
məəttəl qaldı... O gündən onun həyatının rəngi dəyişdi. Qara, qapqara
günləri başlandı. Daha onun həsrətindən ərənlər yuxularına haram
qatmadılar. Onu görmək eşqi ilə yanan cavanlar onu görmək istəmədilər.
Üz-üzə gələndə yollarını dəyişdilər. Dəyişdilər ki, onunla gözbəgöz
olmasınlar. Çünki o gözlərdə əvvəlki hərarət yox idi. O gözlər daha ərən
oğlanları yandırıb-yaxmırdı. Bu qəfil əsən dəli rüzgardan Şahcahanın
ata-anası da “paylarını” götürdülər. Beş-altı il ərzində hər ikisi
dünyalarını dəyişib, göylərə çəkildilər. Şahcahan kasıb, bir az da
xəstəhal qardaşının ümidinə qaldı. Əsəbləri tab gətirməyəndə Şahcahanı
ağızdolusu söydü, qarğıdı, hərdən ayaqlarının altına salıb əzişdirdi də.
Onda Şahcahan qardaşının əlindən qurtulub, bacısına pənah gətirirdi.
Ancaq onlarda çox da oturmurdu, bir az özünə gəlib, yenə qardaşıgilə
qayıdırdı. Nərdoğan onu dilə tuturdu, yalvarırdı, bir-iki gün onlarda
qalmasını istəyirdi. Amma Şahcahan qardaşını söyə-söyə yenə durub
onun yanına gedirdi...
Şahcahan bir az sakitləşmişdi. Deyəsən toy yadından çıxmışdı.
Gözlərini orda-burda gəzdirib, divardan asılmış Ərənolun şəklini
görəndə, birdən yenə dərdi təzələndi.
-Ərənolu cavan ölsün, niyə gəlib mənə baş çəkmir?
-Elə demə, Şahcahan, qurban olum, elə demə. Ərənol evdə yoxdur ki.
Dünən sənə dedim axı, onu uzaqlara aparıblar.
-Uzaqlara aparıblar? Kim aparıb?
-Bilmirəm, bacı, zalımlar aparıb, vicdansızlar aparıb.
-Yalan danışma, bilirəm o, hara gedib. O, gedib mənim yarımı
gətirsin. Toy olacaq, bacı, toy, sənin bacını haynan, küynən gəlin
aparacaqlar. Dur oyna, bacı, toy olacaq, dur oyna.
Yenə ağzında nəsə çala-çala ayağa qalxdı. Nərdoğanın qolundan
yapışıb, yuxarı dartdı. Day Nərdoğan bir söz demədi. Ayağa durdu.
Qollarını qaldırıb, otaq boyunca o yana, bu yana gəzişdi... Bu anlarda
Nərdoğan ölməyin, dünyadan getməyin elə həsrətini çəkirdi ki; Əzrayıl
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təşrif buyursaydı, onun alnından öpərdi. Əzrayıl isə gəlmirdi. Hərdən
onun gəlməməyinə, gecikməsinə hirslənirdi, ürəyində deyinirdi, deyirdi,
hərdən gəlib elə novcavanları aparırsan ki, adamın ürəyinin qabığı
soyulur. Vaxtı tamam olanları, getmək istəyənləri isə aparmırsan.
Dünyada saxlayıb, həm ona əzab verirsən, həm də dünyanın özünə.
Amma belə düşünəndə ürəyində şəkk edirdi, düşünürdü ki, kimin gedib,
kimin qalmaq vaxtını Tanrıdan başqa bir kimsə bilməz. Bir tərəfdən də
zamanın bu vədəsində, oğlunun zindanlar küncünə atıldığı məqamda
dünyadan getməyini istəmirdi. Axı ruhu o dünyayla bu dunyanın
arasında nagahan qalardı. İndi bacısının dəlisov sözlərini eşidib, gic-gic
işlərini görəndə də bu ikili hisslərin arasında çırpınırdı. Elə ikili hisslərin
arasında çırpına-çırpına da otaq boyu elədən-beləyə, belədən-eləyə
Şahcahanın arxasınca sürünür, bu ağır, işgəncəli anların bitib, sona
çatmasını səbirsizliklə gözləyirdi.
Axır ki, yoruldu Şahcahan, əlini sinəsinin üstünə qoydu, dərindən
nəfəs aldı, bir-iki dəfə möhkəm gəyirdi, sonra bir söz demədi,
sağollaşmadan çıxıb getdi.
Bu kənddən aparılan təkcə Ərənol deyildi, Yetim İsmayılın oğlu
Qorqudu da aparmışdılar. Deyilənə görə həbs olunanların, zindana
atılanların sayı-hesabı yox idi. Qorqud gedəli anası yorğan-döşəyə
düşmüşdü. Onu xəbər almağa getmək, baş çəkmək öz taleyinlə oynamaq
kimi bir şey sayılırdı. Ancaq Nərdoğan getmişdi. Bütün təhlükəni
gözlərinin önünə gətirsə də, ona baş çəkməkdən özünü saxlaya
bilməmişdi. Bir yandan zavallı anaya təskinlik, toxtaqlıq vermək
istəyirdi, o biri yandan oğlundan bir xəbər tutmaq arzusu onu Qorqudun
anasının yanına gətirmişdi. Lakin qayıdıb gələndən sonra getməyinə
peşman olmuşdu. Dərdinin üstünə yekə bir dərd də gəlmişdi. Yazıq
arvadın boğazına bir qaşıq su tökən də yox idi. Elə bil ətrafları,
qonşuları, qohumları, əzizləri, doğmaları qırılıb qurtarmışdılar. Bu haylıküylü, səsli-soraqlı evin, elə bil, dəyirmanının çarxı qırılmışdı. Yetim
İsmayıl örüşə getdiyinə görə arvad lap tək qalmışdı. Nərdoğan gətirdiyi
ərişdəni xırda bir qaba töküb, zorla bir-iki qaşıq ona içirdi. Heç Qorqudu
xəbər də almadı. Və durub kor-peşman evlərinə gəldi.
Ancaq indi, gecənin bu qərib çağında Ərənolun şəklinə baxa-baxa
ürəyindən bir istək keçdi. Düşündü ki, səhər açılan kimi durub
geyinəcək, düz gedəcək böyüklərin idarəsinə, deyəcək, hanı mənim
oğlum, onu hara aparmısınız? Varolu öldürdünüz, ürəyiniz soyumadı?
İndi də Ərənolu öldürmək istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz mənim
balalarımdan? Öz ayağımla gəlmişəm, məni aparın asın, kəsin, doğrayın,
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ancaq Ərənoluma dəyməyin, buraxın getsin işinin, gücünün arxasınca.
Sizi and verirəm Allahınıza, yüz iyirmi dörd min reyğəmbərə, on iki
imama, əl çəkin mənim balamdan. Bəsdi sinəmə çalın-çarpaz yaralar
vurdunuz, dağ çəkdiniz.Bir gün gələr, bütün bunların haqq-hesabını
sizdən sorarlar. Bax onda ahu-zarınıza, fəryadınıza bir kimsə
yetişməyəcək. Dağlar, daşlar, qayalar qəhqəhə çəkəcək, göylər səsinizi
eşitməyəcək, nicatınıza gəlməyəcək.
Nərdoğan öz-özlüyündə fikrini qətiləşdirdi. Elə bu qəti inamın təsiri
altında eyvana çıxdı. İldırım hələ də çaxırdı, yağış yağırdı. Gur yağışa
baxmayıb həyətə endi. Ayaqyoluna gedib qayıdana qədər bütün canı
islanacaqdı. Ancaq buna fikir vermədi. Bayaqkı duyğuları artıq onu öz
selində yuyundurmuşdu. Bu yağışdan onun qorxusu yox idi.
XXX
Dağların başında üzük qaşına bənzəyən bu kənd, elə bil, başdanayağa sirdən, sehrdən yoğrulmuşdu. Bəlkə bu kənd elə-belə kənd
deyildi, nağıllardan, əfsanələrdən qopub gəlmişdi. Buralarda çox az
əhali yaşayırdı. Hamısı da bir-birinə yaxın, bir-birinə doğma. Bu yerlərə
məxsus olmayan bir başqa özəlliyi də var idi bu kəndin. Danışanda heç
kəs bir-birindən çəkinmirdi, heç kim bir-birindən qorxmurdu. O qədər
yaxın, o qədər doğma, o qədər bir ürək olmuşdular ki, bütün sözləri,
söhbətləri, düşüncələri ilə bir-birini tamamlayırdılar. Bəlkə bu adamların
heç sözlə, sədayla danışmağa ehtiyacları da yox idi. Bir baxışdan, bir
duruşdan, bir işarədən anlayırdılar bir-birini. Belə olmasaydı Yurdanur
bu yerlərdə məskən salıb, qala bilməzdi, bu işləri görməyə cürəti
çatmazdı. Ya bir gündə gəlib onu aparar, çarmıxa çəkər, edam edərdilər.
Ya bu yerləri dağıdıb, külünü göyə sovurardılar. Nə yaxşı ki, belə yerlər
var idi, nə yaxşı ki, belə adamlar var idi. Yoxsa torpaq zalımların əlində
inləyər, səsi gedib Tanrıya da çatmazdı. Axı buraların səsi, hayı, harayı
çoxdan idi gedib göylərə çatmırdı. Bunları düşünə-düşünə Eltürk gözəl
xəyalların yelkənində bir az da uzaqlara gedirdi. Düşünürdü ki, əgər bu
kənd, bu məkan varsa, demək, bu yurdun belə kəndləri, belə məkanları
yenə də var. İnsan kimi axı kəndlər, şəhərlər, insan məkanları da qoşa
doğulurdular. Belə isə bu yurdu dağıtmaq, yox etmək, xəritələrdən
silmək mümkün olan iş deyildi.
Yurdanur özü çağırtdırmışdı Eltürkü. Burada olanlar da onu yaxşı
tanıyırdılar. Ona görə ki, Eltürk bu yerlərdə bir neçə dəfə olmuşdu.
Qumda oxuyanda müəllimi Əhməd Yavuzla ilk dəfə bura gəlmişdilər.
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Sonra Əhməd Yavuzsuz gəldi. Əhməd Yavuzun tələbəsi və bəyəndiyi
bir insan olduğu üçün artıq burada ona inanırdılar. Yurdanur da, onun
ətrafında olan adamlar da... Onlar özlərinə inandıqları qədər Eltürkə də
inanırdılar. Ona görə Yurdanur ürəyinin sözünü, çoxlarından gizli
saxladığı mətləbləri açıb Eltürkə danışırdı.
Bu qadın sanki əfsanələrdən, əsatirlərdən gəlmişdi. Geyimi, yerişi,
duruşu, danışığı ilə də elə-belə adama yox, əsatirlərdən qopub gələn
adama bənzəyirdi. Çox gözəl at çapmağı var idi bu qadının. Eltürk
buralara gələndə onun at çapmağına baxmaqdan doymurdu. O, Eltürkə
də at çapmağı öyrətmişdi. Qarabağdan gətirilən atlardan birini Eltürkün
adına nişanlamışdı. Hər dəfə Eltürk bu yerlərə gələndə o atı Eltürkə
verir, onu dağlarda çapdırır, at çapmağın sirlərini ona öyrətməkdən
yorulmurdu. Hərdən məqam düşəndə öz atı ilə Eltürkün atını çapdırır, bu
atlardan hansının daha cəsur olduğunu öyrənmək istəyirdi. Hər dəfə
Yurdanurun atı qabaqda olurdu. Və bundan Eltürk zərrəcə sıxılmır, pərt
olmur, hələ bir az da ürəyi açılırdı. Bilirdi ki, iş atda yox, atı çapandadır
və bu xanımın at çapmağından doyumsuz ləzzət alırdı.
Yurdanurun həyatı bu dağların qoynunda keçmişdi. Təqiblərə,
təziqlərə məruz qalan və bunlardan usanan bu qadın Tehrandan ayrılıb,
birdəfəlik bu yerlərdə məskən salmışdı. Çox gözəl xanım olsa da, ailə
həyatı qurmamışdı. Ailədən, övladdan söhbət düşəndə qəribə tərzdə
xəyala dalır, gözlərini uzaq bir nöqtəyə zilləyib, alçaq səslə özünün bu
işinə bəraət qazandırmağa çalışırdı. “Mənim kimi insanların taleyi çox
keşməkeşli olur. Bu gün bu dağların qoynundayam, at belindəyəm.
Sabah harda olacağam, onu bilmirəm. Bəlkə zindan künclərində
çürüyəcəyəm, ya bəlkə bir zalımın amansız gülləsinə tuş gələcəyəm, onu
da bilmirəm. Qoy onda həyat yoldaşım, övladlarım mənim dərdimi
çəkməsinlər. Mənə görə zillətlərə düçar olmasınlar... Mən bunu
istəmirəm. Mən bu dünyaya yurduma, elimə, vətənimə qurban getmək
üçün gəlmişəm.”
Elə buna görə də qorxmadan, çəkinmədən, usanmadan özü kimi
mətin, ləyaqətli, cəsur insanları başına toplamış, özünün milli azadlıq
hərəkatını yaratmışdı. Onun başladığı iş müqəddəs iş idi. Bunu bu
kənddə yaşayanların hamısı belə qəbul edirdilər. Hətta ölümü də gözləri
önünə alır, qəfil gələn təhlükənin xofundan qorxmurdular.
Yurdanur Eltürkün sabah Tehrana yola düşəcəyini eşidəndə bir qədər
məyus oldu. Axı onun Eltürklə geniş söhbəti olacaqdı. Bəzi məsələləri
götür-qoy eləməli, müzakirələr aparmalı, o tay-bu tay birliyinin
yaranması üçün yeni yollar aramalıydılar. Elə buna görə çağırmışdı
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Eltürkü. Bu az vaxt ərzində bu söhbətləri aparmağa vaxt çatmayacaqdı.
Bir az düşünüb Yurdanur atının hazırlanmasını istədi. Və Eltürkün də
atının hazır olmasını bildirəndə Eltürk dağların zirvəsinə doğru
qalxacaqlarını hiss elədi.
Eltürk Yurdanurun xasiyyətinə az-çox bələd idi. Əgər o, dağların lap
yuxarılarına, insanların gözündən uzaq, könlündən iraq yerlərə
çəkilirdisə, burada nə isə danışılası çox ciddi məsələlər var idi. Eltürkün
qəlbinin zərif telləri tərpəndi. Nigarançılıq hissi bütün canını gizli-gizli
öz qaranlıq fikirlərinin cənginə aldı. Nə olmuşdu görəsən? Bəlkə kənddə
xain gözlər gəzmişdi? Ya bəlkə aralarında xəyanət edənlər tapılmışdı?
Yurdanurun fikirli, dalğın olması da Eltürkün şübhələrini artırırdı. Bu
bəlkələr tufanında üşüyərkən, onu bayırdan çağırdılar.
Eltürk atını görəndə sevindi, üzündə qəribə təbəssüm yarandı. Tez
ona yaxınlaşıb üzündən, gözündən öpdü. Elə bil at da onu tanıdı. Bir
neçə dəfə onu görsə də, indi görəndə sanki Eltürkü tanıdı. Boynunu,
boğazını iyləyib, yəqin eləyəndən sonra ona naz edirmiş kimi sakitcə
qarşısında dayandı. Elə bil bu dayanışı ilə Eltürkün bütün əmrlərinə
hazır olduğunu göstərmək istəyirdi.
Atların vəfası haqqında Eltürk çox eşitmişdi. Bu haqda kitablardan da
oxumuşdu. Bilirdi ki, atlar insanlardan daha vəfalı və daha
sədaqətlidirlər. İndi burada, qərib dağlar qoynunda bunun bir daha şahidi
olurdu. At sanki onunla danışır, harda olduğunu, buralara niyə az
gəldiyini ondan xəbər alırdı. Eltürk də ona cavab kimi, ondan bəraət
umurmuş görünüşü ilə atın tellərinə sığal çəkir, üzündən, gözündən
öpməkdən doymurdu.
-Eltürk, Yurdanur bəyim səni gözləyir.
Eltürk başını qaldırıb baxanda, dikdə, atın üstündə dayanmış
Yurdanuru gördü. Ona elə gəldi ki, bəlkə də çoxdandır beləcə Yurdanur
atın üstündə dayanıb onu gözləyir. Və indi yadına düşdü ki, Yurdanur
tələsir. Eltürk atının üstünə qalxıb, Yurdanura çatmağa tələsdi... Beləcə
bir xeyli səssiz-səmirsiz dağların zirvəsinə doğru yol getdilər. Buralarda
bir kimsə gözə dəymirdi. Elə bil heç əzəldən bu yerlərə insan ayağı
dəyməmişdi. Başqa canlılar da gözə dəymirdi. Sanki onların gəlişindən
dağlar, daşlar, qayalar, mamır bağlamış otlar cana gəlir, dirçəlir, insan
nəfəsinin sehrindən ayılır, min il beləcə yatan, yuxuya gedən yerlər
oyanıb onlara salam verməyə tələsirdilər. Bu dağların neçə yaşı olardı
görəsən? Bəlkə milyon, bəlkə beş milyon, on milyon il? Nə bilmək olar.
Bu dağlar yaşının tarixini insanlara demirdi. Dağ dözümü ilə bunu
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gizlədir, insanları oxumağa, öyrənməyə, onların, elə dünyanın da sirrini,
sehrini bilməyə təhrik edirdilər.
Bir az qabaqda gedən Yurdanurun atı dayandı. Deyəsən, burdan o
yana yol yox idi. Eltürkün atı da qabağa yeridi, Yurdanurun atı ilə gözgözə dayandı.
-Eltürk, demişdim axı iki nəfər döyüşçü gətir.
-Gətirirdim, Yurdanur bəyim, son anda onlar Ərdəbilə getməli
oldular. Orada olmaları buraya gəlmələrindən daha vacib idi.
Yurdanur day bir söz demədi. Gözünü məchul bir nöqtəyə zilləyib,
dərin xəyala daldı. Belə görünürdü ki, onun Eltürklə danışmalı sözüsöhbəti çoxdur. Və o söhbəti haradan başlamağı, haradan qurtarmağı öz
içində götür-qoy edirdi.
-Eltürk, sizdə vəziyyət necədir?-nəhayət, Yurdanur fikrini cəmləyib,
danışmağa başladı-müstəqil dövlətin dadını, tamını çıxara bilirsinizmi?
-Sizinkilər qoysa, bəlkə də çıxara bilərik. Tək sizinkilər yox,
ümumən, bizə diş qıcıyan, düşmənçilik edən qonşularımız çoxdur.
-Düşmənlər təkcə qonşular deyil. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz.
Özünü dost kimi göstərib, düşmən kimi hərəkət edənlər də az deyil.
-Onları bilirik, bəzilərini tanıyırıq. Ancaq mənə elə gəlir ki, ən
təhlükəlisi siz tərəfdən gələn səssiz atəşdir. O atəş bizi məhv edə,
müstəqilliyimizə nöqtə qoya bilər.
Bu sözləri deyəndə Eltürkün səsi titrədi. Bundan Yurdanur narahat
olub, atını bir az da onun atının yanına çəkdi.
-Yəni ciddi bir təhlükə var?
-Təhlükə hər zaman var, Yurdanur bəyim. Mən Qumda oxuyanda ilk
günlərdən o təhlükəni hiss eləmişəm. Azərbaycan dövlətinin olması İran
dövlətinə sərf eləmir.
-Bunun səbəbini bilmirsən?
-Bilirəm...
-İran deyilən dövlətdə qırx milyona yaxın türk yaşayır. Bu yerlər
türklərin əbədi və əzəli torpaqlarıdır. Onlar bunu yaxşı başa düşürlər.
Bilirlər ki, Azərbaycan bütöv olsa, nəinki qoca şərqin, bütün dünyanın
ən qüdrətli dövlətlərindən biri olacaq. Bunun belə olmaması üçün təkcə
İran bütün gücü ilə çalışmır, Rusiya, Amerikanın özü də böyük
Azərbaycan dövlətinin reallığa çevrilməməsi üçün gecə-gündüz yollar
arayırlar. Sən elə bilirsən, Amerika İranın dağılmasını istəyir? Yox,
Eltürk, İran bu regionda əyləc rolunu oynadığına görə, Amerika
üstüörtülü, görünməz şəkildə İranın indiki sistemini müdafiə edir. Həm
də İranın dağılması, dağıntılar altından bütöv və güclü Azərbaycan
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dövlətinin çıxması, böyük güc dövlətləri üçün heç də arzuolunun hal
deyil. O yanda güclü Türkiyə, bu yanda güclü Azərbaycan-bu
Amerikanın da, Rusiyanın da yuxusunu qaçıran bir qorxudur.
Bu savadsız, heç orta təhsil də almayan qadının danışığı, düzgün və
dəqiq şərhlər verməsi Eltürkü heyran edirdi. O tərəfdə, əqidə dostları ilə
bu qadın haqqında söhbət edəndə, onun çox siyasət elmini oxumuş ali
təhsillilərdən daha dəqiq və düzgün mülahizələr yürütməsini Eltürk
xüsusi vurğulayırdı. Özü də o, bu mülahizə tərzi ilə heç də şovinizmə,
millətçi hisslərin əsirinə çevrilmirdi. Ancaq öz millətinin müdafiəsini,
ayaqda qalmasını düşünür, bunun yollarını arayır, düzgün olan taktikanı
mütləq tətbiq etmənin vacibliyini bildirirdi. Və istəyirdi ki, həyata
keçirmək üçün o düzgün taktikanın konturlarını cızıb, seçilən və
inanılmış adamlara çatdırsın. İndiki vaxtda hər adama inanmaq da
olmurdu. Sənin inanıb, etibar elədiyin bir adamı xəfiyyə yüz hiylə ilə
aldadır, ya qorxudur, ya da nə iləsə şirnikləndirib ələ alır, ondan istədiyi
kimi istifadə edərək, başlanmış böyük işə sarsıdıcı zərbələr vururdular.
Buna görə əqidə və məslək yoldaşları bir neçə yerdən nəzarətdə
saxlanılırdılar. Ki, belələri olan kimi ona qarşı xüsusi tədbirlər görülsün.
Ya ona düzgün məlumatlar verilməsin, fikrini yayındırıb, onun yolunu
gözləyənlərin qurulan qurğularını pozsunlar, ya da bir yolla onu
özlərindən uzaqlaşdırıb, hərəkatın sıralarından kənar eləsinlər.
-Yurdanur bəyim, siz nəyə görə ali təhsil almamısınız?
Eltürkün bəlkə də yerinə düşməyən sualına Yurdanur atüstü cavab
vermədi. Aramla atdan düşdü, yekə, mamır bağlamış bir daşın üstündə
oturdu. Nəzərləri ilə Eltürkü də yanına çağırdı. Eltürk bir anda atın
üstündən düşüb, Yurdanurla yan-yana oturdu.
-Eltürk, əgər bizim oxumağımız bizə xeyirdən çox ziyan yetirirsə,
oxumağa dəyərmi?.. Mən məktəbdə ən yaxşı oxuyanlardan biri idim.
Bütün fənnləri su kimi içirdim. Səkkizə qədər oxudum. Öz uşaq ağlımla
düşündüm, dedim, bu səkkiz il mənə nələri verdi? Çox götür-qoy edib,
gördüm ki, heç nə. Bu səkkiz il oxumağım məni ancaq robotlaşdırır,
milli hisslərdən, saf düşüncələrdən uzaqlaşdırırdı. Gördüm ki, biz türk
kimi yox, fars kimi böyüyürük. Gördüm ki, bütün adət-ənənələrimizdən,
milli dəyərlərimizdən qopur, külək sürəti ilə fars toplumunun
dəyərlərinə doğru gedirik. Bu faciə idi, Eltürk, faciə. Böyük bir millətin,
sözünü demiş etnosun səssiz-küysüz faciəsi. Bu məni ağrıdırdı, ruhumu
incidirdi. Hərdən mənə elə gəlirdi ki, ruhum əyilir, sınır, çilik-çilik olub,
ayaqlar altına atılır. Daha dözə bilmədim. Bir az da özümü zorlayıb,
dözə bilsəydim, gecələrin birində dözümüm səs-səmir eləmədən
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partlayacaqdı. Dözümümün partlamaması üçün məktəbdən uzaqlaşdım.
Səbəbini də heç kəsə demədim. Deyə bilmədim. Heç doğmalarıma da.
Məni kim anlayacaqdı axı?! Ən azı dəli deyib, məni ələ salacaqdılar...
Müsibətimiz çoxdu, Eltürk, lap çoxdu. Zaman-zaman bizi manqurt
eləməyin yollarını arayıblar. Nə yazıqlar ki, çox zaman da bunun yolunu
tapıblar.
-Yox, Yurdanur bəyim, elə demə, bizi manqurt edə bilməzlər.
-Təskinlik vermə özünə, özünü aldatma.
-Axı...
-Bilirəm nə deyəcəksən. Tariximiz, keçmişimiz... Onlar düzdü. Ancaq
yadında saxla, Eltürk, son bir neçə əsrdə bizlərə qarşı dəhşətli özündən,
soyundan, kökündən uzaqlaşdırma yürüşünə başlayıblar. Bunu biz hələ o
qədər dərk edə bilmirik. Sizin tərəfdə bir dövlət qurmuşdular. Adını da
qoymuşdular Şura hökuməti. Bu Şura hökuməti bizim millətə qarşı
səssiz-küysüz soyqırım siyasəti aparırdı. Bir neçə ildən bir repressiya
maşınını işə salırdılar. O maşın bütün qaymaq türkləri üyüdüb yox
edirdi. Yerdə qalırdı laqeyd, biganə, ancaq mədəsini düşünən zavallı
adamlar.
-Sizdə o maşın işləmir?
-Bizdə o maşın hər zaman işləyir, Eltürk.
Eltürk indi də səhv sual verdiyini anladı. Və içindən-içinə özünə acığı
gəldi. Bu nə sual idi Yurdanura verirdi? Buraları tanımırdı? İlk dəfəydi
gəlirdi bu yerlərə? Axı o, Qumda təhsil aldığı vaxtda bu dövləti, onun
apardığı antitürk siyasətini bütün tamlığı ilə anlamışdı. Bilmişdi ki, bu
dövlət bizim dövlət üçün təmənnasız heç nə eləmir. Nə edirsə, bu işdə öz
mənafeyini düşünür. Bu yersiz və mənasız sualı Yurdanura verməklə o,
özünə qarşı inamsızlıq hissi yarada bilərdi axı.
-Mən elə demək istəmirdim, Yurdanur bəyim. O maşının burada
daima işlədiyini yaxşı bilirəm.
-Mən də sənnən o sualı gözləmirdim. Sən İranı tanıyırsan, Eltürk.
Bəlkə mənnən də yaxşı tanıyırsan. Görünür, hissə qapılmısan. Çətin
anlarda insanlar hissə qapılırlar. Bilirəm, çətindi. Aparılan yırtıcı
siyasətin qarşısında bəzən özümüzü itiririk, nə edəcəyimizi, necə
edəcəyimizi kəsdirə bilmirik. Amma yadında saxla, biz onlar düşünən
qədər də zəif deyilik. Bizi məhv eləmək, tarixin səhnəsindən götürüb
atmaq, onların düşündüyü qədər də asan deyil.
Bu anlarda Yurdanurun səsi dəyişib başqa cür oldu. Elə bil, vücudu
da dəyişdi. Hərəkətlərinə bir mərdlik, bir cəsarət, bir hünər gəldi. O anda
Eltürk Yurdanurun yerində sanki bir başqasını gördü. Elə bil, bayaq
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səsindən zavallılıq tökülən bu qadının yerinə bir cəngavər gəldi. Tarixin
yaddaşından qopub gələn o cəngavər Yurdanurun içinə girdi, ruhuna
hakim kəsildi, onu yenilməz olmağa çağırdı. Və bu dəyişən ruh Eltürkün
də bir az sınıxan, əzilən ruhunu dirçəldib, düpbədüz elədi. İndi artıq
məqam yetişmişdi. Əsl söhbətin vaxtı çatmışdı.
-Eltürk, mən dünyaya gələndən sızıltı, ah-nalə eşitmişəm. Analarımız
beşiyimiz başında bizə ağı üstündə layla çalıblar. Elə bil, mayamız qəmqüssəynən yoğrulub. Bilirsən niyə? Ona görə ki, zalımların dediyi ilə
çox oturub-durmuşuq, onların nazı ilə oynamışıq. Onlar da pisliklərini
beş qaba çəkib bizlərə yediriblər. Yetməzmi? Dur deməyin vaxtı
çatmayıbmı? Əgər bunu bacarmasaq, bir neçə qərinələrdən sonra bizim
quruca adımız qalacaq. Axı biz mətinik! Axı bizim cəsarətimiz,
döyüşən, vuruşan, mübarizə aparan ruhumuz var. Niyə o ruhu mürgüdə
saxlayırıq? Bir zaman gələcək, daha o ruhun oyanmağının da faydası
olmayacaq. Bunları sən yaxşı bilirsən. Sən bizim cəsur
döyüşçülərimizdən birisən. Ancaq bilməyənləri, anlamazları, başı
düşmən dəyirmanına su tökməyə qarışanları başa salmaq, heç olmasa,
onların bir qismini dərin yuxudan oyadıb, özünə qaytarmaq lazımdır.
Bizim mübarizəmiz bir kimsəyə dava açmaq deyil, sadəcə və sadəcə
özümüzü qorumaqdır. Özünü qorumağı bacarmayan millət məhvə
məhkumdur... Siz o qədər də bədgüman olmayın. Düzdür, vəziyyət
ağırdır, dözülməzdir, ancaq çıxılmaz deyil. Bizim mətin, dönməz,
ölümün gözünə dik baxan insanlarımız çoxdur. Azərbaycanın hər
yerində, o tayda da, bu tayda da. Lakin mübarizə əzmimizi bir az da
artırmalıyıq. Molla-fars şovinist üsul-idarəsinin insan adına sığmayan
cəza tədbirlərindən qorxub, geri çəkilməməliyik. Görürsənmi, yenə
tuthatutdu. Gündə bir bölgədən xəbərlər gəlir; tutdular, asdılar,
doğradılar, kəsdilər. Dağ kimi igidlərimizin qanını içməkdən doymurlar.
Amma bu qorxuyaratma üsulu bizləri sındırmamalıdır.
-Onların kəsib-doğrayan maşınları bizi əsla yolumuzdan döndərə
bilməz! Buna əmin olun, Yurdanur bəyim. Ancaq, məni ən çox
qorxudan başqa şeydir.
-Nədir o elə?
-Son vaxtlar məqsədli şəkildə bizim adamlarımızı narkotik
aludəçiliyinə öyrədirlər. Fikir vermisinizmi, narkotik alıb, qəbul etmək
heç də müşkül məsələ deyil. Bir-iki adamı tutub, asmalarına baxmayın.
Bunlar hamısı gözə kül üfürmək üçündür. Mən qorxuram ki...
-Qorxursan ki, adamlarımızın başını narkotiklə əllərindən alacaqlar?
-Ondan qorxuram.
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-Bu doğrudan da qorxuludur. Yeri düşdükcə cavanlarımıza bu bəlanın
qorxusunu anlatmaq lazımdır.
-Bir də son vaxtlar başqa bir qorxu hissi qəlbimə ağırlıq gətirir.
-Sənin qəlbin ağırlıq götürəndir axı, Eltürk.
-Orası elədir, Yurdanur bəyim, ancaq yenə də...
-Nə yenə də? Səni qorxudan nədir?
-Bilirsizmi, axır vaxtlar yenicə qurulan şimalla cənubun körpüsünü
uçurmaq istəyən qara və görünməz qüvvələr peyda olub.
-Körpünü uçurmaq istəyən?
-Bəli, Yurdanur bəyim.
-O dediyin körpü heç hasilə gəlib, başa çatmayıb axı.
-Düzdür. Ən dəhşətlisi də odur ki, bu körpünü bərkiməmiş yandırmaq
istəyirlər.
Yurdanur ayağa qalxdı. Bir az geri çəkilib, qəribə nəzərlərlə Eltürkə
baxdı. Sanki onun nə demək istədiyini anlamaq üçün özü ilə Eltürk
arasında bir məsafə saxlamaq istəyirdi.
-Sən nə danışırsan, Eltürk?
-Ağır olsa da, bu bir həqiqətdir.
-O körpünü necə yandırmaq, uçurmaq istəyirlər?
-Xalqımız arasında qorxulu bir virus yayırlar. O virus adamları
danışdırır. Özü də pis danışdırır. O tayın adamları bu tayın, bu tayın
adamları da o tayın adamları haqqında pis fikirlər söyləyirlər. Bu tayda
olanlar o tayda olanlar haqda deyirlər ki, Şurəvinin çörəyini yeyən,
tərbiyəsini alandan adam olmaz. O tayda da bu tayın adamları haqqında
pis rəy formalaşdırırlar. Deyirlər, iranlılar-cənublular da demirlər,
Yurdanur bəyim-dünyaya pulun, var-dövlətin, sərvətin gözü ilə baxırlar.
Deyirlər, öz gözləri tamam kordu... Bax, bu məni qorxudur, ürəyimdən
daş asır.
-Bu, bayaq dediyin məsələdən də qorxuludur, Eltürk... Əhvalımı
qarışdırdı sənin bu sözün... Belə bir şey olsa, bizim taleyimizi başqaları
istədikləri kimi həll edəcəklər.
Eltürk də ayağa qalxmışdı. Hər ikisi başını aşağı dikib, bu qərib yerdə
qərib-qərib fikirlərin içində özlərini unutmuşdular sanki. Bir xeyli beləcə
dayandılar. Birdən Yurdanur yuxudan ayılmış kimi əvvəl sıldırım
qayalara, sonra Eltürkə baxdı. Bütün gücünü toplayıb, əvvəlki əhvalına
qayıtmağa çalışdı.
Bu, doğrudan da çox ağır bir məsələ idi. Ayrı salınmış, zorla birbirindən uzaqlaşdırılmış bir millətin bir yerə toplanmaq, yenə bir yerdə
olmaq, bir-birinə arxa dayanmaq arzusunu elə beşikdəcə boğub
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öldürmək bu millət üçün ölümə bərabər bir iş olardı. Bu dağların başında
başı vacib işlərə qarışan Yurdanurun belə işlərin olmasından xəbəri yox
idi. Və elə buna görə bu xəbər ona çox ağır gəldi. Əslində belə şeylərin
olmasını Yurdanur gözləyə bilərdi. Çox pis qurğuların qurulduğundan
xəbəri var idi. Elə qurğular ki, onlar sonucda bu milləti toplum olaraq
fəlakətə, fəlakətlərə aparırdı. Millət bunlardan tam xəbərsiz, yerişində,
duruşunda, yeməyində, içməyində, gəzib-dolanmağında idi.
-İran dövlətinin apardığı siyasətə sizin nifrət eləməyiniz bir tərəfdən
İran dövlətinə sərf eləmir. Ona görə ki, bu dövlətin sizin dövlət haqqında
xüsusi və çox gizli planları var. Bu planları həyata keçirmək üçün ciddi
işlər gedir. Bunların istədikləri həyata keçsə... Bir tərəfdən də Cənubi
Azərbaycan məsələsi. Birinci istəkləri baş tutmasa, ikinci istəklərinin
üzərində dayanacaqlar.
-O istək nədir elə?
-Sənin bayaq dediyin elə onların ikinci istəyidir. Əslində bu istək
birincidən də təhlükəlidir.
-Yəni bizləri bir-birimizə qarşı qoymaq istəyi?
-Bəli, Eltürk, uzun illərdi, qərinələrdi bizi bir-birimizdən ayrı salıblar.
İndi üfüqdə işıq görünür. O işıq bizləri yenə bir olmağa çağırır. İllərin
ayrılığından sonra torpaq-torpağa, doğma insanlar bir-birinə
qovuşacaqlar. Və düşmənlər bütün gücləri ilə bu həsrətin bitməsini
istəmirlər. Vüsal yaxında olsa da, hələ hicranın bitməsindən danışmaq
olmaz. Düşmənlər qəvidi... Sənin bu sözlərindən sonra mənim fikirlərim
qarışdı. Gərək biz bütün işlərimizi etibarlı quraq. Gecə-gündüz çalışaq.
Siz o yanda, biz bu yanda. Yoxsa bu gedişatın sonu yaxşı görünmür...
Göyün üzünü qəfildən qara buludlar aldı. Hər yer ala qaranlığa
büründü. Yurdanurun birdən-birə üzünün ifadəsinin dəyişməsi və
göylərin qara buludlara qərq olması arasındakı bənzərlik Eltürkə çox
qəribə gəldi. Bəlkə burada nə isə bir əlamət özünü göstərirdi. Belə
şeylərə Eltürk çox da inanmırdı. Ancaq indi qəlbinə qəribə bir
nigarançılıq xofu doldu. Bəlkə başladıqları müqəddəs işin sonu yaxşı
bitməyəcəkdi? Bəlkə düşmənlər istədiklərini edəcək, yaralı millətin
qəlbinə yenə çalın-çarpaz yaralar vuracaqdılar? Sanki onun
düşündüklərini Yurdanur gözlərindən oxudu.
-Eltürk, oğlum, bu çətinliklər gərək bizi qorxutmasın. Elə qorxu hissi
deyilmi bizi hər zaman həsrət ocağında yandıran? Özümüzü ələ alıb,
müqəddəs vəzifəmizi yerinə yetirməliyik... Birinci növbədə bir-birimizi
sevməyi bacarmalıyıq. Sistemlər arasındakı fərq gərək bizi birbirimizdən aralı salmasın... Sənə başqa tapşırıqlarım var idi. Amma
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hələlik onları təxirə salıram. Tehrana get, Metexanla görüş, qayıdanda
yenə yanıma gəl... Ancaq sənə bir şeyi deməliyəm. Bizə silah lazım olsa,
gərək kömək edəsiniz.
-Yurdanur bəyim, bizim bu haqda söhbətimiz olub. Sənin
döyüşçülərini silahla təhciz etmək üçün yollar arayırıq. İnanıram ki, bu
işdə Tanrı da bizə yardımçı olar. Axı biz kimisə öldürmək üçün yox,
ancaq və ancaq özümüzü müdafiə eləmək üçün silah axtarırıq.
Kənddə Yurdanurun silahlı dəstəsinin olduğunu Eltürk bilirdi. O
silahlıların təlim keçdiyini də görmüşdü. Ancaq o silahlara heç də
müasir silahlar demək olmazdı. Hər kəs əlinə keçən, dədə-babasından
qalan “dayandoldurum” tüfəngini qoltuğuna vurub, Yurdanurun yanına
gəlmişdi. Gəlmişdi ki, Yurdanura kömək eləsinlər. Həm də öz
ürəklərinin kinini boşaldıb, bir az rahatlıq tapsınlar. Bu dəstənin içində
yaşlı qadınlar, qoca kişilər də vardı. Tüfəngi özündən uzun yeniyetmə
oğlan uşağına da rast gəlmək olardı.
Ağcagülün aman-zaman bir oğlu var idi. O oğlunu şərləyib,
tutdurmuşdular. Sonra isə... Sonrasını hər dəfə danışanda Ağcagülü
qəhər boğurdu. Qəhər boğsa da, gündə neçə dəfə o hadisəni yada salırdı.
Deyirdi ki, qibləsizlər oğlumu nahaqdan dar ağacına çəkdilər. Vallah,
billah, onun bir günahı yox idi. Deyirdi və qəhərlənirdi. Üz-gözünün
rəngi dəyişirdi. Dodaqları əsəbdən əsim-əsim əsirdi... Elə bu nahaq işə
görə babasından qalan köhnə, qundağı sınmış beşaçılanı götürüb
Yurdanurun yanına gəlmişdi. Demişdi, ölümə də desən gedərəm, təki
intiqamımı alım, oğlumu öldürənlərdən birini gəbərdim.
Dəyanət kişinin yaşı səksəni haqlamışdı. Onun da başı bəlalı, ürəyi
dağlı idi. Molla cavan, yarlı-yaraşıqlı qızını zorla özünə zövcə eləmək
istəmişdi. Qız nə qədər etiraz eləsə də, mollanın ürəyi insafa
gəlməmişdi. Zorla onu mollanın yatağına salan gecənin səhərisi biçarə
qız özünü yandırıb, öldürmüşdü... Ürəyi dağlı ata allahsız mollalara
nifrət edə-edə əliyalın Yurdanurun yanına gəlmişdi. Gözlərinin yaşını
yaz leysanı tək axıdaraq, Yurdanurdan silah istəmişdi, demişdi, o murdar
mollalardan bir-ikisini öldürməmiş dünyadan gedən deyiləm.
Zəmanə xanımın da qızını öldürmüşdülər. Yox, başına silah
sıxmamışdılar, dar ağacına çəkməmişdilər, heç bu dünyadan da
aparmamışdılar. Ancaq neçə illər idi qız mənən, ruhən ölmüşdü...
Şəhərdə saçı görsəndiyinə görə jandarmlar onu qəfildən zopa ilə
vurmuşdular. Sonra küçə söyüşləri ilə söyüb, ona tərbiyə verənləri,
atasını, anasını, nəslini, nəcabətini bir-birinə qatmışdılar... Qorxmuş qızı
neçə molla yanına aparmışdılar, dua yazdırmış, fal açdırmışdılar. Neçə39

neçə doxtura göstərmişdilər. Xeyri olmamışdı. Və bu dünyada qala-qala
gözəl Xədicə on yeddi yaşında dünyadan köçmüşdü.
Yurdanurun dəstəsində olanların hamısının ürəyi dağlı idi. Bu ürəyi
dağlılar Yurdanurun başına toplaşmışdılar. Ki, bundan sonra gələn
bəlanın qarşısını bir yerdə alsınlar. Onlar bir daha, təkrar-təkrar
ürəklərinin dağlanmasını istəmirdilər. Rahatlıqları, dinclikləri də
əllərindən alınmışdı. Ancaq onlar bu əzaba dözürdülər. Bu əzabı
gözlənilən işgəncədən daha üstün tuturdular. Dağda-daşda, dərədətəpədə gün keçirən, ailə, dost-doğma üzünə həsrət qalan bu dağlanmış
zavallıları görəndə Yurdanurun ürəyinin qabığı soyulurdu. Hərdən
kövrəlir, tez özünü qayaların arasına verirdi ki, gilələrinin nəmləndiyini
görməsinlər. Axı onlar Yurdanura bir xilaskar kimi baxırdılar.
Xilaskarın ağladığını görsəydilər qırıla, sına bilərdilər. Bu qırılmanı,
sınmanı düşünəndə belə Yurdanurun ürəyinə həyəcan gəlirdi. Yaşından,
cinsindən asılı olmayaraq, onun başına toplaşanların hamısı cəsur
insanlar idi. Cəsur insanların sınmasından böyük faciənid isə ağlına
gətirmirdi. Yeri gələndə onlara ürək-dirək verirdi. Deyirdi, hər zaman,
hər an təmkininizi saxlayın, özünüz-özünüzə ürək-dirək verin. Bilin ki,
bizim işimiz müqəddəs işdi. Özünü qorumağı bacaranları Allah sevər.
Hərdən də daima uzaqdan görünən qara kölgədən danışırdı. Deyirdi, o
qara kölgə hər an bizim başımızın üstündədir. Bir anda, gözləmədiyimiz
halda o qara kölgə göydən yerə enər, bizi altına alar, başımıza olmazın
müsibətlər gətirər. O qara kölgəni heç vaxt yadınızdan çıxarmayın. Və
kim o qara kölgənin qorxusundan gecələr yuxusunu qaçırırsa, heç kim
ondan incimir. Hər an bizdən aralana, uzaqlaşa, çıxıb gedə bilər. Amma
gedənlərdən bir təvəqqəm var; nəbadə bizdən uzaqlaşandan sonra
xəyanət yolunu seçsin. Bizim yerimiz, yurdumuz, gördüyümüz işlər
haqda düşmənə məlumat ötürsün. Onda bizdən uzaqlaşanı nə biz
bağışlayarıq, nə də Allah. Ancaq hələ heç kəs Yurdanuru qoyub, çıxıb
getməmişdi. Bu dəstədə ömrünü başa vuranlar da olmuşdu. Onların bu
vəfası Yurdanurun qəlbini riqqətə gətirir, döyüşmək, vuruşmaq,
mübarizə aparmaq, qalib gəlmək, azad olmaq əzmini sabahlardansabahlara daha da artırırdı.
Qara buludların göy üzünü alması bir yana, axşamın da pərdəsini
yavaş-yavaş bu yerlərə çəkməsi buraları həm qəribə, həm də qorxunc
edirdi. Yurdanur belə havalara öyrənmişdi. Belə havaların gətirdiyi seli,
çovğunu, tufanı da görmüşdü. Bu dağların köksündən qopan elə sellər
görmüşdü ki, təbiətin bu fəlakətini kino lentindən izləyənlər də dəhşətə
gələrdilər. Amma Eltürk belə havaya o qədər də öyrəncəli deyildi. Bunu
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Yurdanur Eltürkün tez-tez göylərə, qara buludlara, sonra isə qaranlığa
bürünmüş dağlara baxmasından hiss edirdi. Ona görə də söhbəti çox
uzatmaq istəmədi. Bir sıçrayışla atının üstünə qalxdı.
-Eltürk, haydı, kəndimizə dönək. Axı orada bizi gözləyən insanlar
var. Selin-suyun ağlı yoxdu ki, bizə rəhm eləsin, altına alıb aparmasın.
Eltürkü də gözləyənlər çox idi. Ən çox da bir nəfər. Ancaq onu
gözləyənlərin və ən çox gözləyən bir nəfərin yanına getməyə hələ bir
neçə gün var idi.
XXX
İzi tarixin yaddaşında, daş, qaya abidələrində qalan, özü isə olmayan
millətlərə Metexanın yaman yazığı gəlirdi. Tarixin bir dönəmində, bəlkə
də, latın deyilən sayılıb-seçilən bir millət olmuşdu. Olmasaydı onun
əlifbası da olmazdı. O milləti öldürüb, tarixin səhnəsindən aparmışdılar.
Ancaq əlifbasını itirə bilməmişdilər. O quru əlifba latın deyilən millətin
izini silib, yox eləməyə imkan vermirdi. Bu millətin, Metexanın mənsub
olduğu etnosun isə birinci əlifbasını yox eləmişdilər. İndi keçmişdilər
dilinə. Bütün gücləri ilə bu tarixi dili ölü dilə çevirmək, sonra isə
birdəfəlik yox edib, tarixin qaranlıq arxivlərinə atmaq istəyirdilər.
Metexan tarix elmini yaxşı öyrəndiyi üçün belə şeyləri çox yaxşı bilirdi.
Onu da yaxşı bilirdi ki, bir millətin dilini ölü dilə çevirmək o milləti yox
etməyin əsas hazırlıq mərhələsidir. İndi burada, İran adlanan yerdə türk
dilini öldürməyin birinci hissəsi uğurla başa çatmışdı. Bu uğur
Metexanın qəlbini didirdi, onu incidirdi, dincliyini əlindən alırdı.
Əlindən də bir şey gəlmirdi. Gəlmirdi ki, haray çəkib, adamları köməyə
çağırsın. Çağırıb desin ki, əzizlərim, dilimiz əldən gedir. Dilin əldən
getməyi namusun, qeyrətin əldən getməyi kimi bir şeydi. Namusun,
qeyrətin əldən getməyi bizlərə yaraşmaz. Axı bu dili babalarımız namus,
qeyrət kimi bizə əmanət qoyub gediblər. Yox, bunları Metexan deyə
bilmirdi. Deyə bilirdi; yaxınlarına, ətrafına, onu anlayan adamlara.
Haray çəkib hər kəsə bəyan eləməyə gücü çatmırdı. Bilirdi ki, onun
harayı çoxlarının qulağına çatmayacaq. Çatsa da elə adamların qulağına
çatacaq ki, gəlib onun qollarını qandallayıb, aparacaqlar. Necə ki, indiyə
qədər on on-beş dəfə aparmışdılar. Aparıb zindanların lap qaranlıq
künclərinə atmışdılar. Sonra buraxmışdılar. Birdəfəlik öldürməyə
cəsarətləri çatmamışdı. Axı onu xarici dövlətlərdə də tanıyırdılar. Adı
insan hüquqlarını qoruyan birliklərin siyahılarında yer alırdı. Ona görə
də yuxarılar aşağılardan onu öldürməməyi tövsiyyə etmişdilər. Aşağılar
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da, yırtıcının zəif ovunu caynağında saxladığı kimi onu əllərində
saxlayır, dişlərini bir-birinə qıcıyır, ancaq yox edib, dünyadan apara
bilmirdilər.
Eltürk döyüşçü yoldaşları ilə Tehrana Metexanın çağırışı ilə gəlmişdi.
Ancaq onları Metexan qarşılamadı. Bundan Eltürk çox pəjmürdə oldu.
Ürəyinə qapqara fikirlər doldu. Düşündü ki, dövlətin bu qatmaqarışıq
vaxtında, yəqin onu tutub aparıblar. Amma onları qarşılayan Metexanın
göndərdiyi adam pıçıltıya bənzər səslə: “Qorxmayın, bir şey yoxdur.
Metexan güclü nəzarətdədir, ona görə sizi qarşılamağa məni göndərdi,”deyib, onları gəldiyi maşının yanına apardı.
Eltürk bu cavan oğlanı tanımırdı. Ürəyində şübhə qalmasın deyə, ona
bir neçə işarəli suallar verdi. Arxayın olandan sonra rahatca nəfəs aldı.
Yoldaşları ilə birgə maşına əyləşib, yola düşdülər.
Maşın Tehranın tüstü-dumanlı küçələrindən keçib, şəhərdən
aralanmışdı. Bura Tehranın hansı səmti idi, Eltürk bilmirdi. Tehranda və
onun ətraf ərazilərində bir neçə dəfə olsa da, bu yerləri birinci dəfə idi
görürdü. Haraydısa çox cazibədar, gözoxşayan, könülaçan yerlər idi. Hər
yan yaşıllıqlar dənizində itib, batmışdı. Göz baxdıqca yorulmur, insanın
qəlbinə xoş hisslər dolur, keçmişin xatirələrlə dolu günləri yada düşürdü.
Elə günlər ki, o günlər məkrdən, hiylədən, yalandan uzaq idi. O
günlərdə, elə bil, iblis şeytan sürüsünü də götürüb uzaqlara, lap uzaqlara,
yerdən kənar bir yerə aparmışdı. Adamların təmizlikdən gözləri par-par
parıldayırdı. Yer, göy, kainat adamın üzünə gülürdü. Adəm övladları ələlə verib, dəniz boyu qaçışır, dağlardan, dərələrdən keçərək üzü günəşə
doğru gedirdilər. Günəş də öz yekə günəş gözləri ilə gülərüz insanlara
baxır, günəş təbəssümü ilə gülümsəyir, adamlar kimi sevinən ay
sevgilisinə göz vurur, onu yanına çağırırdı.
Həmişə belə yaşıllıqlar qoynuna düşəndə Eltürk şirin xəyallara
dalardı. Qəlbindən elə coşğun, elə pak duyğular keçərdi ki. Onda dünya
gözündə dəyişərdi. Adamlar başqa, bambaşqa olardı. Bütün dünyanı,
bütün insanları bağrına basmaq keçərdi könlündən. Xəyallardan ayrılıb
yenə bu dünyaya qayıdanda isə... Üzünə kölgə düşərdi. Qəlbi sıxılardı.
Yenə, yenə gəldiyi o xəyalların qoynuna getməyi arzulayardı. Ancaq nə
yazıqlar ki, o təmiz dünya, o pak insanlar yalnız xəyallarda olurdu.
Gerçək həyatda hər şey başqa cür idi. Amma yaxşı ki, belə şirin
xəyallara dalmaq olurdu. Yoxsa yaşamaq insan üçün çətin olar, ya da
heç mümkün olmazdı.
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Maşında olanların heç biri danışmırdı. Təkcə onları qarşılayan cavan
oğlan hərdən ortalığa bir söz atır, söhbətin uzanmadığını görüb, yenə bir
müddət susurdu.
Uzun bir yol getdilər. Bəlkə də Tehrandan səksən, doxsan kilometr
uzaqlaşmışdılar. Deyəsən, mənzil başına yaxınlaşırdılar. Çünki onları
qarşılayan oğlan yerində qurcalanır, əyin-başını düzəldir, lazım olan
yerə çatmağın havasına köklənirdi.
-Mən sizə, deyəsən, adımı da demədim? Adım Turandı. Turan
Dəmirdaş.
Eltürk özünü, yanında gələnləri ona tanış elədi.
Və maşın bir neçə dəfə sağa-sola burulub, köhnə, taxtadan
düzəldilmiş evin qənşərində dayandı. Onlar maşından düşüb, Turanın
arxasınca içəriyə daxil oldular. Bu mənzil qəribəliyi ilə ilk baxışdan
insanda izah olunması mümkün olmayan hisslər oyadırdı. Divar
boyunca xalça asılmışdı. Əl işi olan bu xalçanın üstünə insanı düşüncəyə
salan naxışlar vurulmuşdu. Elə-belə insanlar üçün bu naxışların bəlkə də
heç bir mənası yox idi. Ancaq düşünməyi bacaran və tarixini az-maz
bilən adamlar üçün xalçadakı hər naxışın özünəməxsus işarəsi var idi.
Bu işarələrlə tarixin çox qədim qatlarına baş vurmaq olardı.
Burada onları iki nəfər qarşıladı. Özlərini tanış verəndən sonra
birbaşa mətləbə keçdilər.
-Bilirsinizmi, indi hər anın öz hökmü var. Nələrin baş verdiyini
hamımız yaxşı bilirik. Ona görə də yubanmağa, ləngiməyə, oturub
gözləməyə haqqımız yoxdur... Bu gün burada sizinlə Metexanın özü
görüşməli idi. Ancaq görüşə bilmədi. Onun başı üstündə dəli küləklər
əsir. O dəli küləklərdən qorunmaq üçün bacardığımız qədər onu
hadisələrdən kənar saxlayırıq. Metexan böyük insandı. Onu itirmək
bizim azadlıq hərəkatımıza çox böyük zərbə olar.
-İndi Metexan haradadır?
Döyüşçülərdən birinin verdiyi sualın yersiz olduğunu, elə onun özü
də cümləsi başa çatmamış anladı.
-Yox, elə demək istəmirdim. Sadəcə onun azadlıqda olub, olmadığını
bilmək istəyirdim.
-Metexan hələ ki, həbsə atılmayıb. Ancaq onu demək olar ki, hər
yerdən təcrid ediblər. Bizimlə də gizli yollarla əlaqə saxlayır. Xırda bir
bəhanə tapan kimi onu qandallayıb, aparacaqlar... İndiki məqamda onun
zindandan sağ qayıdacağına inam çox azdır. Çünki bunlar artıq heç nə
ilə hesablaşmaq istəmirlər.
-Bəs dünya birliyi, insan haqları...
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-Eh, nə dünya birliyi, dostum, nə insan haqları?! Dünya birliyinin
gözü kor olmasaydı, başımıza bu müsibətlər gələrdimi? İnsan haqlarını
müdafiə edən institutlar lazimi anda, onlara lazım olan məqamlara
diqqət yetirirlər. Ən çox da onların marağında xristianların haqlarının
qorunması durur. Bizlər onlar üçün bir heçik, bir yoxuq. Özlərinə lazım
olanda başlarını çevirib bizə tərəf baxırlar. Başqa zamanda gözləri kor,
qulaqları kar, vicdanları natəmizdi. Demokratiyanın beşiyi sayılan
Avropada bir klub yaradıblar, adını da qoyublar Avropa birliyi. Əslində
bu vicdan azadlığını qoruyan, demokratik təsisatlara xidmət edən bir
qurum deyil, sadəcə xristian klubudur. Belə olmasaydı Türkiyəni bu
qədər çək-çevirə salmazdılar, bu dövləti də öz sıralarına qəbul edərdilər.
Bilirlər axı türklərin gücünü. Bilirlər ki, Türkiyə bu quruma daxil olsa,
dörd-beş ilə Avropaya meydan oxuyacaq. O meydandan demirəm.
Türkiyə heç kəsə xox gələn dövlət deyil. Sadəcə demokratiyanın nə və
necə olduğunu avropalılara başa salacaq... Götürək elə sizi. Eltürk, neçə
ildi Qarabağ ermənilərin işğalı altındadır?
-Təkcə Qarabağ yox, Qarabağ ətrafı bölgələrimiz də erməni
əsirliyində inləyir. Düz iyirmi ildi.
-Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hər hansı bir tədbir görürmü, erməniyə
“gözün üstə qaşın var” deyirmi?
-Bir neçə lazımsız qətnamə qəbul ediblər. Hamısı da kağız üzərində
qalıb, üstünü toz basıb.
-Bəs Avropa birliyi, Avropa şurası necə, onlar xristian qardaşlarını
haqqa, ədalətə dəvət edirlərmi?
-Sözdə edirlər, əməldə isə ermənilərin başına sığal çəkib, gizli
yollarla onlara hərtərəfli yardım göstərirlər.
-Bilirəm, Eltürk, hər şeydən xəbərimiz var. Sizdən uzaq olsaq da, hər
zaman ürəyimiz sizin yanınızdadır. Orda sizi sıxırlar, burda bizi.
-Bir yandan da erməni-fars birliyi...
-Ən qorxulusu və dəhşətlisi də elə budur. Adını İslam dövləti qoyub,
xristian erməninin dəyirmanına su tökəsən.
Özünü sadəcə azadlıq əsgəri kimi təqdim edən ortayaşlı, qarabəniz,
çalbığ kişi ilə Eltürkün qəlb sıxan dioloquna bəlkə də döyüşçülər hələ
uzun müddət qulaq asacaqdılar. Amma bayırda “Peykan” maşınının
siqnal verib dayanması onların söhbətini yarımçıq kəsdi. Gələn adam
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin əməkdaşı Elyar Qurbanoğlu və onun
Tehranda yaşayan dostu Yanar Çağdaş idi. Bu adamları Eltürk yaxşı
tanıyırdı. Elyar Qurbanoğlu ilə dəfələrlə həm o tayda, həm bu tayda
görüşmüşdülər. Çox vətənsevər insan olan bu adam xəfiyyə idarəsinin
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təzyiq və təqiblərinə tuş gəlsə də, tez-tez döyüşçülərin və milli
qüvvələrin yanında olur, onlara baş çəkir, lazım bildiyi məsləhətləri
verirdi. Yanar Çağdaş da öz millətini sevən, yaxşı və onlara yaxın
millətləri sevən birisi olduğundan tanıyanlar onu çox sevirdilər. Eltürk
bir də ona görə onu çox sevirdi ki, o, Eltürkün müəllimi Əhməd
Yavuzun sevimli tələbələrindən biri olmuşdu. Bunu Eltürk sonralar
bildi. Və biləndən sonra onunla sıx-sıx təmasda olmağa başladı. Eltürkü
ən çox məmnun edən bir də Yanar Çağdaşın çox nikbin olması, sabaha
inamla baxması idi. O, inanırdı və bunu tez-tez dilinə gətirməkdən də
yorulmurdu. Ki, bu zülmlər, bu işgəncələr, bu əzab-əziyyətlər bir gün
sona çatacaq, millət azadlığın işığında yuyunacaq.
Görüşüb, salamlaşdılar, bir-biri ilə hal-əhval tutdular. Elyar
Qurbanoğlunun fikirli, qayğılı olması ilk baxışdan duyulurdu. Bunu
oturanlar da hiss elədilər. Turan Dəmirdaş zarafat edib, Elyarın könlünü
almaq, sonra da yeni söhbətə körpü salmaq istədi.
-Nə olub, bəy, xəncərinin qaşı düşüb?
-Xəncərim var ki, qaşı da düşsün?!
-Kim sənin xəncərini əlindən alıb? Mən elə bilirəm sən xəncəri əldən
verən adam deyilsən axı.
-Düz deyirsən, məni öldürə bilərlər, ancaq xəncərimi əlimdən ala
bilməzlər.
-İndi xəncəri əldən verməyin vaxtı deyil, bəy, xəncər əldən düşdüsə,
mənliyimiz də gedəcək, mənəviyyatımız da.
-Yox, Elyarın dərdi başqadı. Uşaqları o tayda, özü bu tayda. Sabah da
böyük qızının doğum günüdür. Gedə bilmir. Ona görə gəmiləri Sakit
okeanda qərq olub.
Yanarın bu sözlərindən sonra arada xoş bir abu-hava yarandı.
Oturanların hamısı gülüşüb, Elyara atmacalar atdılar.
-Elyar bəy, elədirsə uşaqları niyə Tehrana gətirmirsən?
-Uşaqlar Bakıda universitet oxuyurlar. Bir də, vallah, Yanarın
deməyinə baxmayın, mənim dalğınlığım başqa şeydəndir.
Döyüşçülər bir anda gülüşlərini, atmacalarını kəsib, bütün nəzərlərini
Elyarın üzünə yönəltdilər. Turan kətilini bir az da Elyara tərəf çəkib,
nigaran-nigaran onun gözlərinə baxdı.
-Elyar bəy, yəni deyirsən, hansısa bir nigarançılıq var?
-Var, özü də böyük nigarançılıq.
-Nə olub ki?
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-Dünən Bakıdan məlumat almışıq, İran xəfiyyəsi bütün gücü ilə
Azərbaycanda fəaliyyətini gücləndirib. Dini mərkəzlər adı altında İranın
siyasi quruluşu Azərbaycanın içərilərinə yeridilir.
-Bu sizin üçün yeni xəbərdir, Elyar bəy?
-Yox, yeni xəbər deyil. Amma bu xına, o xınaya oxşamır.
-Hansı xınaya oxşayır?
-Bu xınanın rəngi çox tünddür. Əgər tutsa, uzun illər boyu rəngi
barmaqlarımızdan getməyəcək.
-Xınanın rəngi xoşunuza gəlmir ki?
Turanın sözündəki kinayəni hər kəs hiss elədi. Amma nəyə görəsə
indiki məqamda bu kinayə Elyara xoş gəlmədi.
-Turan bəy, o xına rəngi qan rəngidir.
-Barmaqlarımızı qana batıracaqlar?
-Barmaqlarımızı yox, ürəyimizi qan çanağına döndərəcəklər.
Söhbətin bir azdan mübahisəyə çevriləcəyindən qorxan Eltürk ortaya
başqa mövzu atıb, söhbətin səmtini dəyişmək istədi.
-Bizdə dövlət hər şeyi nəzarətdə saxlamağı bacarır. Ona qalsa gündə
yüz ziyanlı qüvvə bizim daxilimizə baş vurmaq istəyir. Ancaq hələ ki,
müqavimət göstərməyi bacarırıq. O vaxtlar Əhməd Yavuz da deyərdi,
deyərdi ki, bir dövlətin ayaqda durması üçün müqavimət gücü olmalıdır.
O güc sındırılanda dövlət də sınıb gedir.
Bundan sonra aralarında gedən söhbətin gərgin keçəcəyini indidən
təxmin eləmək olardı. Ona görə ki, vəziyyətin özü gərgin və həyəcanlı
müstəviyə keçmişdi. Belə məqamlarda həmişə Eltürkün xoşlamadığı
hallar baş verirdi. O, bunu təkcə öz başına gələn hadisələrdə sübut
eləməmişdi, oxuduğu və eşitdiyi müxtəlif gərgin anlarda da belə halların
baş verdiyini duymuşdu. Və bu hal onun qəlbinə üzüntü gətirirdi. Axı
təlaş və çırpıntıya düşmək ümumi işə ancaq zərər gətirirdi. Bir də ona
elə gəlirdi ki, liderin hadisələrin içində olmaması çırpıntını bir az da
artırırdı. İndi Metexanın burada olması çox vacib idi. Eltürk Metexanı
görməyin bu anda daha çox həsrətini çəkdi. Elə bil Elyar da onun
ürəyindən keçənləri duydu.
-Metexanın yeri görünür. Onunla görüşə bilməsək, başsız atlı kimi
səmtimizi müəyyən eləməkdə çətinlik çəkəcəyik.
-Orası doğrudu. İndi biz Metexansız yetim uşaq kimi görünürük.
Ancaq o, bütün tapşırıq və tövsiyyələrini mənə verib. Hətta yaxın
gələcək üçün konsepsiya da hazırlayıb. O konsepsiya məndədir. Onun
üzünü çıxarıb, həm bu tayda, həm o tayda olan fəallara çatdırmaq
lazımdır.
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-Turan bəy, onda onu təcili hazırlayıb, Eltürkə vermək lazımdır.
Çünki o, təcili geri qayıtmalıdır. Yubanan hər dəqiqə bizim işimizə
böyük zərbə vura bilər.
-Biz Metexanın özü ilə heç bir vəcdlə görüşə bilmərik?
-Yox, Eltürk, onunla görüşmək onun həyatının itirilməsi ilə nəticələnə
bilər. Dedim axı, düşmən qüvvələr quduzluq həddinə çatıblar. Liderləri
qorumaq hərəkatın vacib şərtlərindən biridir. Əgər o vaxt Əhməd Yavuz
da ehtiyatlı hərəkət etməyi bacarsaydı, ona inanan yüzlərlə insanlar
onsuz qalmazdılar və hərəkata da zəiflik gəlməzdi.
-Yeri gəlmişkən, Turan bəy, mən müəllimimin qəbrini ziyarət etmək
istəyirəm, bu mümkündürmü?
Bu sualı, elə bil, Turan gözləyirdi. İndi yox, Eltürkü görəndən
gözləyirdi bu sualı. Gözləyirdi ki, Eltürk müəlliminin qəbrini soruşacaq,
oraya gedib, onu ziyarət etmək istəyəcək. O sualı eşitməkdən qorxurdu.
O sualı eşidəndə sual verənə nə cavab verəcəyini təxmin belə edə
bilmirdi. İçində birtəhər özünü ələ alıb, düz Eltürkün gözlərinə baxdı.
-Əhməd Yavuzun qəbri yoxdur.
-Qəbri yoxdur? Onu dəfn etməyiblər?
Elə bil bu anda Eltürkün ürəyinin bir teli qırılıb, içinə düşdü.
-Dəfn ediblər. Ancaq dəfn etdikləri yeri heç kimə deməyiblər.
-Bu nə deməkdir?
Turanın özü də bunun nə demək olduğunu bilmirdi. Bunu hər zaman
qəlbində pis yerə yozub, əzab keçirirdi. Amma indi məqam o məqam
deyildi. Ürəyində keçirdiyi əzabı üzə vura bilməzdi. Üzə vursaydı, bəlkə
də, özü kimi çoxlarını da üzüntüyə, sıxıntıya salardı.
-Eltürk, belə insanların qəbrinin yerini demirlər. Ona görə ki, o qəbir
ziyarət yerinə çevrilə bilər. Minlərlə insanlar oraya gələr, qəbrin ətrafına
gül çələngləri qoyarlar. Sonra da uşaqlarına bu fədai haqqında nağıllar
danışarlar. Bu nağılların işığında böyüyən uşaqlar isə... O uşaqlar da
fədai ruhunda olarlar. Bizim kimi çox şeylərə boynubükük qalıb, qul
xislətli olmazlar.
Turanın dediyi bu sözlərdən sonra araya uzun bir sükut çökdü. Hər
kəs öz dünyasına qapıldı. O dünyaya ki, ayrı-ayrılıqda hərənin öz
düşüncə tərzi, öz dünyaya baxışı var idi. Biri qollarını yanına salıb,
hardan və haralardansa pənah gözləyirdi. Biri silaha sarılıb, düşmənlə
mübarizəyə girişirdi. O birisi isə xəyalında böyük siyasət quraraq, ona
xidmət edirdi. O siyasətə ki, sonda bu milləti köləlikdən, boyunduruqdan
azad edəcək, istiqlala, hürriyyətə çatdıracaqdı. Hər kəs özünə görə
düşünürdü. Ancaq burada oturanların heç biri düşüncəsiz deyildilər.
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Laqeydlik, biganəlik, millət haqqında düşünməmək bu adamların alnına
yazılmamışdı. Və alnına döyüş, mübarizə yazılan bu adamlar həyatı dərk
edəndən özlərini yox, vətəni, torpağı, milləti düşünərək yaşamışdılar.
Belə insanların öz həyatları həmişə ikinci, üçüncü, dördüncü sırada
dayanmışdı. Öndə isə vətən gəlirdi. Vətənin taleyi, elin, obanın, yurdun,
torpağın namus və qeyrəti belə insanların ürəklərinin şah damarından
keçirdi. Belə oğulları çox olan millət yaşayır və sabahlardan-sabahlara
gedir. Belə oğulları çox olan millət kiminsə diktəsi ilə oturub-durmur,
hələ yeri gələndə öz diktəsini yeridərək, dünyada söz sahiblərindən
birinə çevrilir.
Uzun sükutu Elyar Qurbanoğlunun zəif səsi pozdu.
-Turan bəy, biz elə nağılların işığında böyüməmişik ki?
-Yox, qardaş, biz elə nağılların işığında böyüsəydik, əl boyda
millətlər bizə ağalıq etməzdilər. Görünür babalarımız bizə qurd yox,
dovşan nağılı danışıblar. Elə ona görə də bu gündəyik.
-Hansı gündəyik, bəy?
-O gündəyik ki, on milyon türk yaşayan bir şəhərdə bir əməlli yer
tapıb, dərdimizdən, sərimizdən danışa bilmirik. Qorxumuzdan meşənin
görünməyən yerinə çəkilmişik. Hanı bizim məktəblərimiz, hanı bizim
əlifbamız, hanı bizim qəzetimiz, jurnalımız? Hanı bizim min illərin
sınağından keçən, tufanlardan, qasırğalardan qopub gələn adətənənələrimiz? Az qala düşünəndə də farsca düşünürük. Eləcə də siz,
əzizim Elyar bəy, hələ də rusca düşünürsünüz. Köləliyi qanımıza
yeridiblər. Ondan azad ola bilmirik ki, bilmirik.
Turanın dediklərinin hamısı həqiqətin özü idi. Ona görə də nə qədər
ağrılı olsa da, bir kimsənin ona etiraz eləməyə gücü çatmadı. Turan isə
heç kəsin dinmədiyini görüb hələ də danışırdı.
-İnsanlarımızı cansız dəmirə, robota döndəriblər. Səhərin gözü
açılandan bazara gedirlər, qaranlıq qovuşanda bazardan qayıdırlar.
Nəyə? Bir qarın çörəyə. Varlanmağa da qoymurlar ki, birdən qarnımız
tox olar, oturub düşünərik, fikirləşərik, görərik ki, ey dadi-bidad, biz nə
gündəyik?! Bizi haralardan haralara gətiriblər?! Onda utandığımızdan
yerə girərik. Dönüb keçmişə baxmaq istəyəndə ruhlardan utanarıq.
Bütün bunları bilə-bilə niyə belə sakit oturmuşuq? Asılmaqdan
qorxuruq? Güllələnməkdən çəkinirik? Belə yaşamaq asılmaqdan,
güllələnməkdən yaxşıdırmı? Mən demirəm, haya, küyə düşək. Demirəm,
boş yerə qırğına gedək. Deyirəm ki, düşünək, düşünmək istəyənləri
ətrafımıza toplayaq. Onda inanın mənə, beemte də bizimlə hesablaşacaq,
o biri beynəlxalq qurumlar da... Düzdür, dünyada xaç yürüşü başlayıb.
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Özü də indi yox, çoxdan. Amma qüdrətimiz olsa, o xaç yürüşündən sağsalamat qurtarıb, özümüzü gələcəyə çatdıra bilərik.
Elyar Qurbanoğlu yenə nəsə sual vermək istədi. Ancaq sözünü dilinin
ucundan qovub, səsə dönməsinin qabağını aldı. Çünki verəcəyi sualın
cavabı da elə sualın özündə var idi. Bu məqamda belə sualların verilməsi
çətinə düşən adamın saman çöpündən yapışmağı kimi bir şeyə oxşayırdı.
İndi saman çöpündən yapışmağın vaxtı deyildi. Ona görə də boğazında
sözünü fırladıb başqa, lap başqa hala saldı.
-Turan bəy, deyir, bir millətin on faizi düşünə bilirsə, fədai olmağı
bacarırsa, o millətin məhv olmaq qorxusu yoxdur. Elə güman edirəm ki,
bizim millətin on yox, lap iyirmi faizi də lazım olanda fədai olmağı
bacarar. Deməli...
-Bu optimist fikirlərə görə sağ olun. Belə optimist olmağın da öz
müsbət cəhədləri var. Ancaq özümüzü də aldada bilmərik. Bəzən heç nə
etməyən, əlini əlinin üstünə qoyub oturan və yeri gələndə özündən
deyən adamlar kimi xalqlar, millətlər də var. Nə belə adamların, nə də
belə xalqların axırı yaxşı olmur.
Bunları Elyar Qurbanoğlu yaxşı bilirdi. Əslində onun içində də böyük
bir nigarançılığın alovu yanırdı. Uzun illər bu tayın həsrəti ilə alışıb
yanan bu adam ilk dəfə Təbrizə ayaq basanda elə bil ürəyinə köz
basmışdılar. Ümidləri, gözləntiləri bir anda, sanki, yaz qarı kimi əriyib,
suya dönmüşdü. Yuxularının şəhəri olan Təbrizi axı o, belə təsəvvür
eləməmişdi. Elə bütün cənubi Azərbaycanı da. O anlarda Elyar
Qurbanoğluna elə gəlmişdi ki, bütün dünya başına fırlanır. Bütün dünya
başına fırlana-fırlana da ağlı-qaralı bütün millətlər ona baxıb gülüşürlər.
Ürək ağrısı ilə bütün cənubi Azərbaycan boyunca gəzib, dolanmışdı. Və
bütün nigarançılığının nidasını qoymuşdu. Bu dövlət zaman-zaman
onların mənsub olduğu xalqa yad gözlərlə baxmışdı. Bunu görmək üçün
heç qartal baxışına da sahib olmaq lazım deyildi. Azərbaycan vilayətləri
qurtaran kimi fars əyalətləri başlayırdı. Fars əyalətləri başlayan kimi
abadlıq, firavanlıq, qurub-yaratmaq şöləsi adamın gözlərini yandırırdı.
Ona görə yox ki, bu abadlığı görənlərin içini paxıllıq hissi didibparçalayırdı. Ona görə ki, bu ayrıseçkilik, başqa-başqa millətlərə başqabaşqa gözlə baxmaq aydınca sezilirdi və bu adamın qəlbinə kövrək və
qərib duyğular doldururdu... O biri yandan da kəşfiyyatdan aldığı
xəbərlər onu bir az da qayğılandırırdı. Məlumata görə, İran bütün gücü
ilə Azərbaycanda İslam dövləti qurmasını bir məqsəd kimi qarşısına
qoymuşdu. Və bu məqsədin arxasında çox çirkin oyunlar dayanırdı. İlk
baxışda İslam dininə sitayiş edən bir dövlətdə İslam dövlətinin
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qurulmasında elə bir qorxulu hal gözə dəymirdi. Hətta bunu çox uca
səslə bəyan edən dindarların da sayı çoxalmışdı. Yeri gəldi, gəlmədi
qərb mədəniyyətini, qərb əxlaq və mənəviyyatını az qala gözə soxan bu
adamlar sübut etmək istəyirdilər ki, Azərbaycanda İslam dövlətinin
qurulmasını istəməyənlər qərb açıq-saçıqlığını buralara gətirmək istəyən
İslama düşmən qüvvələrdir. O qüvvələr ki, Azərbaycanı saatbasaat,
günbəgün qərb siyasətinə qurban verirdilər. Bunun üçün onların əlində
yetərli tutarqalar da var idi. Əxlaqsızlığın artması, geyim mədəniyyətinin
qərb geyim mədəniyyətinə oxşaması, hətta kişilərin də qərb kişiləri kimi
oturub-durması onların əsas tutarqaları idi və bəzən bu tutarqalar
qarşısında aciz qalırdın. Nəyi və nələrisə sübut etmək, pislərin qarşısına
yaxşıları qoyub, heç olmasa, həqiqətin üçdə birini sübut etmək üçün
dəridən, qabıqdan çıxırdın. Çıxan dərinin, qabığının qarşılığında tutarsız
və məntiqsiz bir söz eşidəndə isə odsuz-alovsuz yanıb közə dönürdün.
-Eltürk, yenəmi maşın karvanları ermənilərə mal daşıyır?
-Günü-gündən bir az da artır, Turan bəy.
-Öz gözlərinlə görmüsənmi?
-Hər gün görürük. Gedən maşınlar, elə bil, ürəyimizin üstündən keçib
gedir.
-O gedən nə varsa, hamısı bizimdir. Bizdən kəsib, erməniyə
yedirirlər. Erməni də yeyir, qızır, qudurur, əlinə silah götürüb, üstümüzə
gəlir.
-Hələ bunlar nədir ki? İndi də başlayıblar Xudafərim tərəfdə su
elektrik stansiyası tikməyə.
-Məqsədləri bilirsən nədir?
-Məqsədləri gün kimi aydındır. İstəyirlər o əraziləri Arazın dəli
sularına qərq eləsinlər. O taydakı Azərbaycanı da ikiyə parçalasınlar.
-Parçalamaq bunların xislətindədir. Burada ostandarlıqlar yaratmaq
da, ancaq, Azərbaycanı parçalamağa xidmət edir.
-Bunların hamısı gün kimi aydındır, Turan bəy. Bunları danışmaqla
dərdimizə çarə olmayacaq. Gəlin olanlar və olacaqlarla müqavimət üçün
bütün gücümüzü səfərbər edək.
Elyar Qurbanoğlunun bu sözlərindən sonra hamısı birdən ayağa
qalxdılar. Bir yerə toplaşıb, əl-ələ verdilər. Sonra Turan döş cibindən
Metexanın hazırladığı konsepsiyanı çıxarıb onlara göstərdi.
-Bunun üzünü çıxarıb, xaricdə olan diasporalarımıza da göndərmişik.
Bu tayda da yaymışıq. Bircə qalır şimal. Bu da Eltürkün işidir. Ancaq,
Eltürk, bunu sən apara bilməzsən. Sərhəd yoxlamasında ilişə bilərsən.
Ona görə də bu işi tapşıraq Elyar bəyə.
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-Heç narahat olmayın, iki günə bunu o tayda Eltürkə çatdırarlar.
-Yaxşı, onda işimiz avand olsun!
-Xeyirə qənşər!
-Qırx gündən sonra yenə hamınızı burada gözləyəcəyəm.
-Metexana salamlar deyin. Bir də onu çatdırın ki, başladığımız iş
haqqa xidmət etdiyi üçün Tanrı da bizə yardımçı olacaq.
Eltürkün nikbinlik yağan sözlərindən sonra hamılıqla “amin” dedilər.
Bayıra çıxdılar. Görüşüb, sağollaşıb ayrıldılar.
XXX
İki gün yağan yağış səhərçağı kəsilmişdi. Qəfildən gələn buludlar
sakitcə çəkilib getmişdi. Günəş öz parlaq üzünü bütün gözəlliyi ilə
göstərirdi. Bütün yer-göy, dağlar, dərələr, bağlar, ormanlar yağış
suyunda yuyunub, elə gözəl olmuşdu ki. Bu gözəllikdən adamın gözləri
qamaşırdı. İki gün bağa, bostana çıxa bilməyən adamlar bu fürsəti
gözləyirmiş kimi səhərin alatoranından bağlarına, bostanlarına
çıxmışdılar. Gülüz oğlu Qılmanı da götürüb, bağa gəlmişdi. Yazın gözü
açılandan bu bağda əlləşmişdilər. Torpağı daşlardan təmizləmiş, divara,
çəpərə əl gəzdirmiş, bostanı belləyib, əkib, becərmişdilər. İndi yavaşyavaş o zəhmətin barını görməyə başlayırdılar. Ancaq bu qəfil gələn
yağışın yerinə düşmədiyi adamların baxışından, duruşundan aydınca
sezilirdi. Çox əziyyət çəkən bu cəfakeş insanlar yağış başlayıb kəsənə
qədər yerlərində rahat oturmamışdılar. Tez-tez bayıra çıxmışdılar,
göylərə baxıb buludların haçalanmasını, yağışın kəsilməsini
gözləmişdilər. Bağın, bostanın da özünə görə qaydası, qanunu var idi.
Bu qayda təbiət tərəfdən bir azca pozulanda məhsuldarlığa ziyan
vururdu. Ot biçimi işini görən adamların işi isə daha da zülümə qalırdı.
Yağış qurumaq üçün yerə sərilmiş otları it gününə qoyurdu. Yağış
kəsəndən sonra gərək mərsə vurulmuş otları bir neçə dəfə ora-bura
çevirəydin. Yoxsa zəhmətlə biçib, xəttə düzdüyün otlar çürüyüb zay
olacaqdı. Axı o otlar qapılarda olan heyvanların qış ruzusu idi. O
ruzunun zaya getməsi qışda heyvan saxlayanlar üçün böyük müşküllər
yarada bilərdi. Elə bu müşküllərin səbəbindən elə qış olurdu ki, adamlar
qapısında olan heyvanları dəyər-dəyməzinə satıb, gözlərindən aralı
tuturdular. Ki, heyvanların ac qalıb, yazıq-yazıq onlara baxaraq,
mələdiklərini görməsinlər. Ev heyvanının ac qalması ev uşağının ac
qalması kimi bir şey idi.
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Bu il Gülüzgilin də otlaqları bir neçə dəfə biçilmişdi. Çox vaxt otları
Gülüzün özü biçirdi. Vaxt tapanda Eltürk də ona kömək edirdi. Amma
belə vaxtlar az olurdu və Eltürkün Gülüzə ürəyi yanırdı. Həm ev işini
çatdırmaq, həm də bağa, bostana baxmaq çox böyük dözüm, cəsarət
istəyirdi. Hərdən məqam düşəndə şirin sözlər deyib, Gülüzün könlünü
almağa çalışırdı. Gülüz bu xoş sözlərin mənasını başa düşürdü. Bilirdi
ki, Eltürk arvadının belə əziyyət çəkməsindən bir kişi kimi əzablı hisslər
keçirir. Ancaq onu da bilirdi ki, Eltürk bir an imkan tapanda bir əli ilə
yox, iki əli ilə ona kömək dururdu. Ona görə də Eltürkün şirin sözlərinə
o, da xoş sözlərlə qarşılıq verirdi. Deyirdi, bilirəm, sən çayxanada
veyillənib, arvadına əzab verən kişilərdən deyilsən. Bilirəm ki, başın
qarışıqdır. Bu gün burdasan, sabah Bakıda, Tehranda, Təbrizdə... Ancaq
necə olsa Eltürkün ona ürəyi yanırdı. Gecələr onun daş kimi düşüb,
yatmasını görəndə hansı hisslər keçirdiyini səhər heç arvadına da deyə
bilmirdi. Hələ elə vaxtlar olurdu ki, bəzi səfərlərini təxirə salmaq,
Gülüzün yanında qalıb, ona kömək etmək istəyirdi. Amma Gülüz bunu
hiss edirdi, Eltürkü yolundan saxlamamaq üçün özünü çox gümrah
göstərirdi. Deyirdi, sən yolundan qalma, mən yüz belə işin öhdəsindən
gələrəm. Axı sənin işin ot biçməkdən, bostan saxlamaqdan daha
vacibdir. Bu sözlərdən sonra Eltürk mum kimi əriyirdi. Onu sinəsinə
sıxıb üzünü, gözünü, dodaqlarını isti öpüşlərə qərq edirdi. Ona belə başa
düşən, anlayan ömür-gün yoldaşı bəxş elədiyinə görə Tanrısına
şükranlar qılırdı.
Ancaq o vaxtlar...
O vaxtlar ki, Elturk zindanda yatırdı, onda, elə sonralar da Gülüzə
başqa gözlə baxa bilmirdi. Onu bir yaxını, doğması kimi sevirdi. Axı
onda onun sevdiyi başqa bir qız var idi. Bunu Gülüz də bilirdi. Onun
haqqında Gülüzə çox danışmışdı. Və Gülüz onların bu sevdasının yaxşı
sonucla bitməsini elə arzulayırdı ki. Hələ Eltürk zindanda olanda və
gizlincə Gülüz onun yanına gələndə Eltürkə ürək-dirək verirdi, deyirdi,
darıxma qardaş, gün o gün olar bu zindandan çıxarsan, gedib Ayçiçəyinə
qovuşarsan. Onda məni də toyuna çağırarsan. O toyda qol götürüb elə
süzəcəyəm ki, nəinki adamlar, dağlar, daşlar da mənim oynamağıma
heyran qalacaqlar. Bu sözləri deyəndən sonra dərindən ah çəkirdi Gülüz.
O ahın hardan gəldiyini Eltürk yaxşı başa düşürdü. Axı Gülüzün özü də
bu evdə məhbus kimi bir şey idi. Kim idi onu bayıra buraxan, Arazın o
tayına toyda oynamağa göndərən?! Ancaq Gülüzün qəribə arzusunun
işığında Eltürk xoş hisslərə qərq olurdu. Xəyalında bu qaranlıqdan çıxır,
qaçır, qaçır, ayağı gəldikcə qaçırdı. Körpüsüz-filansız Arazın suları
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üstündən adlayıb keçir, Ayçiçəyinə qovuşurdu. Onun yumşaq əllərindən
tutur, pisliklərin ünü yetməyən yerlərə apaırdı. Saçlarına tumar çəkir,
oxşayır, səssiz-səmirsiz bir dünya sevgisini ona çatdırmağa çalışırdı.
Ayçiçək onu səssiz-səmirsiz başa düşürdü. Bilirdi ki, Eltürk onu
dünyalar qədər sevir. Bilirdi ki, Eltürkün ona olan sevgisi elə-belə, ötəri
hiss deyil, əsil sevginin özüdür. Bir qum dənəsi boyda şübhə eləmirdi ki,
Eltürk onu bir başqasına dəyişməz. Bütün dünyanın gözəlləri yan-yana
düzülsə belə. Bunun belə olduğunu Gülüz də bilirdi. O tayda olanda da,
bu taya gələndə də. Eltürklə bir damın altında yaşayanda da.
Eltürkün qərar qəbul eləməyi də asan başa gəlmədi. Günlərlə narahat
hisslərin əlində girov qaldı. Gecələr yata bilmədi. Çoxları Gülüzün ona
qismət yarandığını deməsi və Ayçiçəyin xatirəsi onun bütün rahatlığını
əlindən alır, yaşamını əzaba döndərirdi. Hərdən özü ilə baş-başa qalanda
ikinci Eltürk birinci Eltürkü qınayırdı.
-Sən Gülüzü sevirsən?
-...
-Bəs Ayçiçək?
-...
-Ayçiçək ölüb? Sənin qəlbində olan Ayçiçəyin xatirəsi də torpağa
gömülüb?
-...
-Bəlkə sən düz eləmirsən? Bəlkə o qızın ruhunu incidirsən? Niyə
danışmırsan, Eltürk?
-Danışa bilmirəm.
-Onda Gülüzü sevirsən?!
-Onu hələ bilmirəm.
-Yaxşı bilirsən. Ancaq bunu etiraf eləməyə cəsarətin çatmır. Bir də,
bir də Ayçiçəyin qəlbində yatan dəruni sevgisi səni ikinci dəfə sevgi
dənizinə qərq olmağa qoymur.
-Ayçiçək mənə hər kəsdən əzizdir.
-Gülüz də yad deyil.
-Bilirəm.
-Bilirsənsə...
Ayçiçəyin ölümündən sonra onu yuxularında çox görmüşdü.
Yuxularında Ayçiçək şad, sevincli, deyib-gülən də olurdu, qaşqabaqlı,
kədərli, ağlayan da. Onun yuxuda ağlamağını görəndə bir neçə gün
özünə gələ bilmirdi. Nə qədər çalışsa da, kədərini gizlətməyi bacarmırdı.
Lap yaxın dostları o andaca başa düşürdülər, bilirdilər ki, Eltürk yuxuda
Ayçiçəyi ağlayan görüb. Ona ürək-dirək verməyə çalışırdılar, deyirdilər,
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yuxu tərsinə olar, yəqin ruhu səndən razıdır. Dostlarının sözlərindən bir
az təskinlik tapırdı, bir az rahatlanırdı. Ancaq yenə onu kədərli görəndə
öz kədərini də boğa bilmirdi.
Amma son vaxtın yuxuları bir başqa yuxular olurdu. Elə Ayçiçəyin
özü də tamam başqa biçimdə, başqa görkəmdə, başqa sözdə, söhbətdə
gəlirdi onun yanına. Deyirdi, gülürdü, lap o vaxtlarda olduğu kimi
yanaqları allanırdı. Eltürkün sinəsinə qısılıb, astadan, güclə eşidiləcək
səslə danışırdı.
-Mən səni tanıdım, Eltürk.
-Necə tanıdın?
-Vəfası dünyaya sığmayan bir insan kimi. Ancaq...
-Nə ancaq?
-Səndən bir təvəqqəm var.
-Nədir elə? Yanına gəlməyimi istəyirsən?
-Yox, Eltürk, bu dünyanın sevgiləri o dünyaya sığa bilmir. Ona görə
istəyirəm Gülüzü sevəsən, onunla ailə həyatı qurasan.
-Gülüzlə? Axı...
-Bilirəm, özün də ona biganə deyilsən. Ancaq mənim ruhumun
qınağından qorxursan. Qorxma, Eltürk, başqasının yox, Gülüzün
sevgisini sənə halal edirəm. Bilirəm ki, o dünyada, sənin yanında
olsaydım məni bir kimsəyə dəyişməzdin. Ancaq qismət beləymiş. Sənin
sevgi payında mən yox, Gülüz olmalıymış.
Bunları deyib, gülə-gülə yuxularından çəkilib gedirdi Ayçiçək. Sonra
yenə gəlirdi, gülürdü, sözlərini deyirdi, çıxıb gedirdi... Eltürk isə
Ayçiçəyin dediklərini Gülüzə deyə bilmirdi. Ona ürəyini açmağa cürəti
çatmırdı. Axı Ayçiçəyə olan sevgisini bütün cizgiləri ilə açıb Gülüzə
danışmışdı. Ayrı bir tərəfdən də Gülüzə bir başqa gözlə baxması ona
ürəyini açıb qəlbində olanları bəyan eləməyə imkan vermirdi. Birdən
Gülüz qayıdıb ona elə suallar verərdi ki, o sualların qarşısında Eltürk
özünü günahkar kimi hiss edərdi, ona nə cavab verəcəyini bilməzdi.
Qəfildən qayıdıb deyərdi ki, siz kişilərə heç etibar yox imiş. Nə tez
qəlbindən götürüb atdın Ayçiçəyi, yerinə məni yazdın?! Bir də deyərdi
ki, axı o odlu, alovlu yollardan keçəndə, ölümün əlindən qaçanda sən
məni bacı gözündə görürdün. Heç əlimdən də möhkəm tutmurdun.
Düşünürdün ki, əlimdən möhkəm tutsan həm Ayçiçəyə xəyanət edərsən,
həm də mənə... Bəs indi nə oldu? O suallardan qorxurdu, yaman
qorxurdu Eltürk. Ancaq qərib axşamların birində özündə cəsarət tapdı,
bütün gücünü toplayıb ürəyini açdı Gülüzə.
-Gülüz, bilirsən...
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-Nəyi?
-Səni sevdiyimi?
-Məni?
-Səni, Gülüz.
-Bəs Ayçiçək?
-Ayçiçək yoxdu, Gülüz. Qəlbimin bir telində ölənə qədər ona yer
saxlayacağam. Ancaq indi... indi... o, özü səni sevdiyimi bildirməyimi
dönə-dönə məndən rica edir.
-Özü?
-Ayçiçəyin özü. Hər gecə yuxularıma gəlir, səni sevməyimi, səninlə
ailə həyatı qurmağımı məndən təvəqqə edib, çıxıb gedir.
-Bəlkə bunları özündən uydurursan?
-Mən özümdən uydurmağı sevmirəm.
-Bəs onda... Sən məni sevirsənmi? Heç hiss etməmişəm.
Bunu düz deyib, demədiyini Eltürk dəqiq bilmirdi. Ən azı ona görə
ki, Gülüz daxili hisslərini gizlətməyi bacarırdı. Bir də Eltürk də axı onu
sevdiyini gözlərinin giləsinə çəkməmişdi. Ancaq ürəyində o hiss bir
müddət olardı ki, özünə yer eləmişdi. O vaxtdan ki, yuxularında Ayçiçək
gülümsəyib, Gülüzün adını çəkmişdi.
-Eltürk, bəlkə sən məni elə-belə tək qalmamağım, sıxılmamağım üçün
sevməyi ürəyinə məcbur edirsən? Düşünürsən ki, bu qərib, kimsəsiz qızı
buralarda kim sevəcək, kim öz qəlbinə həmdəm edəcək?
-Sən kimsəsiz deyilsən, Gülüz. Ən azı ona görə ki, yanında mən
varam. Mən səni çox sevirəm.
Sonuncu sözləri çətin dedi, ağır dedi, ancaq deməyi, o sözləri dilinə
gətirməyi özünə məcbur elədi. Axır ki, bir gün o sözləri deməliydi.
Demədikcə ikili hisslərin əlində qalır, özünü idarə etməkdə, işlərini
pərgar düzüb-qoşmaqda əziyyət çəkirdi.
Gülüz daha bir söz demədi. Başını aşağı salıb, yan otağa keçdi...
Yağış suları bütün bağı-bostanı, otu-ələfi bir-birinə qarışdırmışdı. İndi
buraları qaydaya salmağa bir adamın yox, heç iki-üç adamın da gücü
çatmazdı. Gülüz Qılmana cəviz ağacının altında yer düzəldib, altına
döşək saldı. Oyuncaqlarını yanına tökdü ki, başı qarışsın. Sonra belini
möhkəm bağlayıb, bostana tərəf gəldi.
-Ay Gülüz, hardasan?
Hasarın o tərəfindən qonşularının qızı Məryəmin səsinə Gülüz yenicə
başladığı işini yarımçıq kəsib, dərəyə tərəf gəldi.
-Nə olub, ay qız?
-Heç bir şey olmayıb, Vialetta ilə gəlmişik sənə kömək eləməyə.
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Vialetta alman qızı idi. Ata-anası ilə altı-yeddi ay idi ki, bu kəndə
gəlmişdilər. Bu qəribə gəlişin səbəbini kənd camaatı biləndə, heyrətdən
donub yerlərində qalmışdılar. Vialettanın atası Moris Almaniyada
sayılıb-seçilən iş adamlarından biri idi. Onun birdən-birə işini-gücünü
buraxıb, bu ucqar dağ kəndinə təşrif buyurmasının özəl səbəbləri adamın
damarında qanını dondururdu. Moris İslam dini ilə tanış olandan sonra,
onda bu dinə qarşı böyük maraq yaranmışdı. Bu marağı o, arvadında,
qızında da yaratmışdı. Və ailəliklə köçüb, Azərbaycana gəlmişdilər.
Gəlmişdilər ki, bu məkanda ən etiqatlı yerlərdən birində
məskunlaşsınlar, bu dinin içərilərinə vara bilsinlər, bütün tərəflərini
öyrənəndən sonra ailəliklə bu dini qəbul edib, sonra vətənlərinə yola
düşsünlər.
Onlara köhnə evlərin birində yer vermişdilər. Almaniyada qonşuları
türklər olduğuna görə Morisin arvadı Janna bu dili az-maz öyrənmişdi.
Çulunu sudan çıxara bilirdi. Vialetta da beş-altı kəlmə türk sözlərini
deməyi bacarırdı. Moris isə heç bir kəlmə də türk sözü bilmirdi. Ancaq
söz vermişdi, demişdi ki, İslam dinini qəbul edəndən sonra türk dilini də
öyrənəcəyəm.
Morisin ailəsi ilə bu kəndə köçməsi ətraf kəndlərdə, uzaq yerlərdə də
böyük marağa səbəb olmuşdu. Bəziləri bunu yaxşılığa yozurdular.
Deyirdilər ki, İslam dininin qüdrəti bütün dünyanı lərzəyə gətirir. O
boyda Almaniyadan, o boyda kişi ailəsini də götürüb bu yerlərə gəlir,
gəlir ki, İslamı öyrənsin, sonra da bu dini qəbul eləyib, müsəlman olsun.
Hələ bir az da uzaqlara gedənlər var idi. Deyirdilər, Moris İslamı qəbul
edib Almaniyaya qayıtsa, ona baxıb almanlar dalbadal İslamı qəbul
edəcəklər. Bir də baxıb görəcəksən ki, Almaniyanın yarısı müsəlmandır.
Morisin gəlişini pisliyə yozanlar da var idi. Deyinirdilər, deyirdilər,
alman ordan bura İslam dinini qəbul eləməyə gəlməz. Nəyinə lazımdır
axı İslam dini? Görünür, nəsə bir kələyi var. Yəqin özü gəlməyib,
göndəriblər. Almanların keqebesi göndərib. Ki, nələrisə öyrənsin, onlara
məlumat ötürsün.
Kim nə deyirdi, desin, Moris öz işindəydi. Kəndin havasına öyrənirdi.
Adət-ənənəsinə baş vururdu. Dini kitablar toplayırdı. Arvadına oxudub,
maraqla tərcüməsinə qulaq asırdı. Hərdən dindar adamları evinə
gətirirdi. Onlarla dini söhbətlər edirdi. Janna da yorulmadan dindarın
dediyini Morisə, Morisin də dediyini dindara çatdırırdı.
Vialettanın o qədər gözəlliyi olmasa da, kəndin qanı qaynayan
cavanları onun arxasınca sürünməkdən yorulmurdular. Onlara elə gəlirdi
ki, Vialetta bir kəlmə alman sözü ilə onları dindirsə bəxtəvər olacaqlar.
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Lap söyüş söysə də belə. Təki onların üzünə baxıb, bir kəlmə söz desin.
Aralarında mərc də gəlmişdilər. Demişdilər ki, Vialettanı birinci mən
bişirəcəyəm. O xoş kəlməni birinci mənə deyəcək. Zalım qızı Vialetta
isə danışmırdı. Heç qanı qaynayan cavanların üzünə də baxmırdı. Elə bil
canında hiss, gənc qızlara aid olan ehtiras deyilən bir şey yox idi. Bu
kənd cavanlarını bir az da qeyzə gətirir, ona yanaşmağın həsrəti ilə alışıb
yanırdılar.
Məryəm çox yaxşı qız idi. Çox gənc yaşlarında bəxtinə qara xətlər
düşmüşdü. On səkkiz yaşında ərə gedən bu qız düz bir ildən sonra
qayıdıb atası evinə gəlmişdi. Moskvada alış-verişlə məşğul olan həyat
yoldaşını ruslar vurub öldürmüşdülər. Hələ uşağı da yox idi Məryəmin.
Ona görə o evdə qalmağı mənasız saymışdı, üç-dörd aydan sonra
qayıdıb atası evinə gəlmişdi. Vaxt tapan kimi Gülüzün yanına gəlirdi,
ona əl tuturdu. Gülüzü bir bacı kimi sevirdi. Deyirdi, bacım yoxdu, səni
özümə bacı bilirəm. Sən də mənə etibar elə, ürək sözlərini mənə de, mən
yaxşı qızam axı. Bu sözləri deyəndən sonra elə ürəkdən gülürdü ki,
adamın canında olan bütün mənfi enerji bir anda yox olub, gedirdi.
Gülüz də onu çox istəyirdi. Bəlkə də bu tayda ən etibar elədiyi
adamlardan biri elə Məryəmin özü idi. Vaxt tapanda saatlarla onunla
dərdləşirdi. Qılman da ona çox öyrənmişdi. Bir gün onu görməyəndə
körpə yerişi ilə hasarın dibinə gəlib, zorla söz tutan dili ilə onu
səsləyirdi, səsini eşitməmiş geri dönmürdü.
Hələ də yarpaqlarından su daman ağacın altında Qılmanın oturduğunu
görəndə Məryəm ərkyana Gülüzü qınadı.
-Ay qız, sənin başın xarab olub?
-Niyə ki? Hələ hiss eləmirəm.
-Bu nəmişlikdə uşağı qoymusan ağacın altına. Özü də cəviz ağacının.
Uşağın ayaqları tutular, evimiz yıxılar.
Bunu deyib, Qılmanı qucağına götürdü. Bağ boyu dolanıb, bir az quru
yer axtardı.
-Bax, bura bir az yaxşıdır. Döşək-möşəyi buraya gətir.
Qılmanın yerini düzəldəndən sonra rahatlanıb, ilk dəfə bağa-bostana
göz gəzdirdi.
-Vay-vay, yağış buraları nə günə qoyub. Bu otlardan daha ot olmaz.
Hamısı çürüyüb gedəcək.
Otları o üz, bu üzə çevirdi. Doğrudan da otlar suyun içində idi. Bəlkə
gündə iki-üç dəfə o üz, bu üzə çevirsəydin, quruyub, əmələ gələrdi.
Vialetta sakitcə dayanıb, onların işinə baxır, söhbətlərinə qulaq
asırdı. Çalışırdı ki, onların danışığını başa düşsün. Heç nə başa
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düşməyəndə əsəbiləşib, özündən çıxırdı. Almanca öz-özünə nələrsə
danışıb, deyəsən özünü qınayırdı. Axı Almaniyada xeyli sayda türk
qonşuları var idi.Niyə özünə əziyyət verib, o dili öyrənməmişdi? Anası
axı ona təkrar-təkrar deyirdi, başına döyürdü ki, tənbəllik eləmə, bu dili
öyrən. Gələcəkdə çoxlarına bu dil lazım olacaq. Bax indi Vialettanın
özünə bu dil lazım idi. İndi də qıvrıla-qıvrıla qalmışdı. Məryəm onun üzgözünün qızardığını görüb, əsəbiləşdiyini başa düşdü. Yaxına gəlib,
telinə tumar çəkdi.
-Hirslənmə, Vialetta, hirslənmə, heç biz də alman dilini bilmirik.
Görürsən, heç cınqırımız da çıxmır. Çalışıb, bizim dili öyrənərsən. Sonra
da alman dilini bizə öyrədərsən.
Deyəsən, Vialetta Məryəmin dediklərindən nəsə anladı. Məmnunluqla
qımışıb, Məryəmin üzündən öpdü.
Məryəmgil uşaq olanda almanlara nifrət edərdilər. Elə bilərdilər
almanların hamısı nemesdi, yəni, Hitlerin qohumlarıdı. Hitlerin
qohumları olanlar da, yəqin ki, salamat adam olmazlar. Axı müharibə
veteranı olan babası nemeslərdən çox danışardı. Deyərdi, nemeslər o
zamanlar başımıza çox oyun açdılar. Az qaldılar ki, gəlib Bakıya
çatsınlar. Yaxşı ki, gücümüzü toplayıb, onları qova bildik. Düz
gəldikləri yerə qədər... Sonra da üzünə qəribə ifadə verərdi babası. Elə
fərəhlə bığlarını tumarlayardı ki, deyərdin, nemesi yuvasına qədər qovan
bu kişinin özüdür. Hərdən də hirslənəndə, yeməyə yağ tapmayanda,
mağazadan donmuş ət alanda tərsinə deyinərdi. Deyərdi, bu nemes
köpəyoğlu davanı udsaydı, bundan yaxşı idi. Heç olmasa ətimiz,
yağımız olardı. Nemes rusdan yaxşıdır. Vaxt gələcək nemesi çıraqla
axtaracağıq.
İndi çıraqla axtaracaqları nemeslərdən üçü öz ayaqları ilə gəlib
kəndlərinə çıxmışdılar. Və Vialettanı tanıyandan Məryəm ürəyində
babasının sözlərini təsdiqləyirdi. Çox ürəyiaçıq, mehriban, ünsiyyətcil
qız idi Vialetta. Danışa bilməsələr də, əl hərəkətləri ilə bir-birilərini
yaxşı başa düşürdülər. Bəzən elə olurdu ki, saatlarla əl-qol hərəkəti ilə
söhbətləşirdilər. Hərdən Məryəm Vialettanı anlamayanda özünü
qınayırdı, onlara iki il alman dilindən dərs deyən Zərifə müəlliməni
söyürdü. Deyirdi, aldığın məvacib burnundan gəlsin, heç olmasa, beşaltı kəlmə alman sözü öyrədəydin ki, indi Vialettanın qabağında qoyun
kimi gözlərimi döyməyəydim.
Məryəmlə bağa gələndə əlinə keçən işin qulpundan yapışırdı. Elə
ürəkdən iş görürdü ki, deyirdin, öz babasının işini görür. Gülüz onun
belə ürəklə iş görməsinə mat qalırdı. Deyirdi, nemes olasan, o boyda
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şəhərdən gələsən, atan da ki, ola milyoner, sən gəlib yad bir yerdə, yad
adamların işinə belə can yandırasan... İndi də başını aşağı salıb otu, ələfi
ora-bura dartışdırırdı.
Eltürk həmişə Gülüzə tapşırırdı, deyirdi, Vialettanı çox incitməyin,
yorub, əldən salmayın. Necə olsa, yad torpağın qızıdı. Bir gün gələcək,
qayıdacaq elinə, obasına. Qoy onda bizi pis xatirələrlə anmasın.
Deməsin ki, belə bir millət var idi, onlar məni qul yerinə işlədirdilər. Bu
sözdən Gülüzün acığı gəlirdi. Qayıdıb Eltürkə deyirdi ki, mənim ən çox
nifrət elədiyim söz, qul sözüdür. Biz heç bir kəlmə Vialettaya demirik
bu işi gör, o işi gör. Canında var, neyləyək? Əlbəttə, qonağı işlətməzlər,
onu göz üstündə saxlayarlar. Özü də belə qonağı; dünyanın o başından
buraya gəlib, bizim dinimizi qəbul etmək istəyən qonağı.
Gülüz işləyirdi. Gözucu Məryəmin, Vialettanın işlərinə nəzarət edirdi.
Hərdən yaxına gəlib Qılmana baxırdı. Onun əlinə şirinçörəkdən-zaddan
verib, yenə işinə qayıdırdı. Ancaq fikri-zikri Eltürkün yanındaydı. Eltürk
son günlər evə çox dalğın gəlirdi. Elə bil əsəbləri də bir az yerindən
oynamışdı. Əvvəl Gülüzə heç nə demirdi. Gülüz bir şey soruşanda,
araya başqa söz qatıb, söhbəti dəyişirdi. Axırda Gülüz dözə bilmədi.
Qılman yatandan sonra işığı söndürməyib, Eltürkün yanına girdi. Özünü
yatmış kimi göstərsə də, Gülüz bilirdi ki, Eltürk hələ yatmayıb. Son
günlər onun yuxusunda da pozğunluq yaranmışdı. Bunu Eltürk demirdi,
ancaq Gülüz başa düşürdü, hiss edirdi ki, heç gecənin üçdə birini Eltürk
düz-əməlli yata bilmir.
-Eltürk, yatmısan?
-İşığı niyə söndürmədin?
-Səninlə söhbətim var.
-Qaranlıqda olmaz?
-Yox, gözlərini görmək istəyirəm.
-Bu nə deməkdir, inanmırsan mənə?
Gülüz yorğanı açıq sinəsinin üstünə çəkdi. Bir müddət danışmadı.
Düz tavana, Eltürk isə ona baxdı.
-Eltürk, niyə son zamanlar belə fikirli olursan?
-Fikirli oluram? Bu da təzə xəbərdir?
-O qədər də təzə xəbər deyil. Bir-iki aydır hiss edirəm ki, sən heç
özündə, sözündə deyilsən.
-Yaxşı, boş-boş danışma, dur işığı söndür.
-Bəlkə... mənimlə evlənməyinə peşman olmusan? O zaman sənə
dedim axı, Ayçiçəyi yadından çıxarmağın sənin üçün çətin olacaq.
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Deyəsən, Eltürk çətinə düşmüşdü. Alnını, gicgahlarını ovuşdurur,
zorla gülümsəməyə çalışırdı. Amma bunun alınmadığını Gülüz göydə
tuturdu.
-Onda, hələ mənə həyat yoldaşın kimi baxmadığın vaxtlarda gərək bu
barədə yaxşı-yaxşı düşünəydin. İndi mən nə edəcəyəm?.. Gedib kimə
deyəcəyəm dərdimi?.. Bir Qılmanım var, o da ki, hələ heç nəyi başa
düşmür.
-Yox, Gülüz, sən düz düşünmürsən. Söhbət heç də sənə olan
məhəbbətimdən getmir. O vaxt kişi kimi sənə sözümü demişəm.
Demişəm ki, Ayçiçək həyatda olsaydı, mən onu heç kimə dəyişməzdim.
Ondan sonra mənim sevdiyim yeganə insan sənsən. Bütün dünyanın
qadınları huri-mələk ola, onların heç birinə səni dəyişmərəm... Mənim
fikirli olmağımın səbəbi başqadır.
Gülüz yorğanı üstündən atıb, Eltürkə tərəf çevrildi.
-Nəsə bir nigarançılıq var?
-Bir yox, nigarançılıq çoxdur.
-Sən Allah, üzmə ürəyimi.
-Gülüz, o tayda aləm bir-birinə qarışıb. Bizimkiləri yaman incidirlər.
Bir yandan da bu tayı qarışdırırlar. Təbrizə getmək istəyirdim, izn
vermədilər. Dedilər, İran kəşfiyyatının qara siyahısına düşmüsən.
-O qara siyahıya indi düşmüsən ki? Mən bilən sən çoxdan o qara
siyahıdasan. Mən də, sən də. Hər ikimizi tutsalar, ətimizi qıyma-qıyma
doğrayacaqlar.
-Bilirsən, əvvəl gizlin-gizlin gedib, gələ bilirdim. İndi gizlin getmək
də olmur.
-Dərdin elə budur? Getmək olmursa, burada mübarizə apar. Burada
ki, səni izləyən yoxdur.
-Var, Gülüz, təəssüf ki, burada da izləyən var. Onların əli buralara da
gəlib çatır.
-Heç nə başa düşmürəm.
-Onların buralarda olan əlaltıları öz evimizdə də bizi gözdən
qoymurlar.
-Burada onların əlaltıları var?
-Özü də çox.
-Arazı necə keçib, gəliblər?
-Onlar Arazı keçməyiblər, bunlar bu tayda oturub, o tərəflərə işləyən
muzdlu nökərlərdi. Düzdü, o taydan keçib, gələnlər də çoxdu. Amma ən
qorxulusu öz içimizdə olan satqınlardı.
-O satqınlar sənə nə deyirlər ki?
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-O satqınlar mənə deyirlər ki, sənin də gözlərin kor, qulaqların kar
olsun. Manqurtlar kimi kim nə deyir, onu yerinə yetir. Yeri gələndə,
anana da əl qaldır. Təki bizim işlərimiz istədiyimiz kimi getsin.
Gülüz görürdü ki, Eltürkün ürəyi doludu. Bu barədə heç belə
danışmağı olmamışdı. Gülüz bir sual verəndə tez söhbətin səmtini
dəyişirdi. Ki, yəni bu söhbət sənlik deyil. Ancaq indi, deyəsən, danışmaq
istəyirdi.
-İçim özümü yandırır, çölüm özgəni, Gülüz. Niyə bunlar görmürlər
ki, o dövlət bizim dövlətə qarşı hansı təxribatlar hazırlayır?
-Eltürk, adamın Allahı var, axı bəzi məsələlərdə İran düz danışır.
Deyir, Quranın yazdığı ilə gedin. Açıq-saçıq gəzməyin, oruc tutun,
namaz qılın. Bunların nəyi pisdir ki? Adam sizlərin qızlarınızı,
qadınlarınızı görəndə utanır. Döş-baş eşikdə, əyində də kişilər kimi
şalvar. Özü də elə şalvar geyinirlər ki, bədənin bütün cizgiləri bilinir.
Bəlkə siz kişilər bunu istəyirsiniz? Onun-bunun qızına, gəlininə
baxmaqdan ləzzət alırsınız? Belə çıxır ki, siz Quranın dediyini yox,
yəhudilərin dediyini edirsiniz.
Eltürk donub qalmışdı. Gülüz lap İran mollaları kimi danışırdı.Ona
kim dil vermişdi? Bəlkə iki-üç ay kənddən getməyən, səsgücləndirici ilə
danışıb, adamların boş damarlarını tutan İran mollalarının təbliğatı onun
da qanına işləmişdi?
-Düz deyirsən, Gülüz, müsəlman gərək oruc tuta, namaz qıla, zina
işlər görməyə, onun-bunun qızına, gəlininə baxmaya. Ancaq gərək
bunları İrandan gələn mollalar bizə başa sala? Özümüzün başımız
yoxdu? O mollaların nə işlərə qulluq etdiyini bilirsənmi?
-Yox, bilmirəm. Ancaq yaxşı danışırlar.
-Bəli, yaxşı danışırlar. Elə danışırlar ki, adamın yeddi qatından keçir.
Lakin... Bu danışığın arxasında əsas məqsədin nə olduğunu başa
düşəndə adamın ürəyi yerindən qopur.
-Bizim iki molla qonşumuz var idi. İkisi də əclafın yekəsi idilər.
Deyilənə görə hərəsinin on on-beş arvadları var idi. Onların haqqında
elə pis sözlər danışırdılar ki. Heç namaz da qılmırdılar. Ancaq yeri gəldi,
gəlmədi düzlükdən, həqiqətdən, şəriətdən danışıb, baş aparırdılar.
Deyirsən, yəni bunlar da onların tayıdı?
-Bunlar onlardan da betərdi, Gülüz. Onlar heç olmasa, yaxın ətraf
əraziləri zəhərləyirdilər. Bunlar isə... Qardaşları bir-birinə vurmaq üçün
dəridən, qabıqdan çıxırlar.
-İnanmıram hacı Cəfər ağa da onlardan olsun.
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-Hacı Cəfər ağa onların lap yekəsidi. Deyilənə görə, İranda yuxarılar
tərəfindən ən çox etimad göstərilənlərdən biri də hacı Cəfər ağadı.
Görünür, ağalarına çox sədaqətlə qulluq edir.
-Elə demə, günahdı.
-Günah niyə olur?
-Axı hacı Cəfər ağa seyid nəslindəndir.
-Onların hamısı özlərini seyid övladı kimi göstərirlər. Əmələ gələndə
isə... Seyid nəslindən olanlar belə işlər görməzlər.
-Sənin nə işinə qalıb axı, Eltürk? Sən hər dəfə o taya keçəndə ürəyimi
yeyirəm, deyirəm, bu saat tutub aparacaqlar. Səni aparandan sonra
mənim, Qılmanın güzəranı necə olar? Bunları düşünəndə az qalır başıma
hava gəlsin.
-Deyirsən, nə olur-olsun, heç kəsin vecinə gəlməsin? Vətən haray
çəkə-çəkə qalsın? İmdadı qulaqardına vurulsun?
-Yox, elə demirəm, ancaq...
Gülüz ağlamsınıb, üzünü yana çevirdi...
İki-üç saata bağ-bostanı bir az qaydaya saldılar. Gülüz süfrə açıb,
onları süfrənin başına dəvət elədi.
-Gəlin, qızlar, təzə pendirlə təzə təndir çörəyi.
-Gülüz, qorxuram zəhmətimiz zaya gedə.
-Niyə ki, Məryəm?
-Hava məlumatçıları yenə yağış deyiblər.
-Doğrudan? Yayın bu çağında nə yağışdı belə?
-İndi qışla yay bilinmir ki. Görürsən qışın ortasında ağaclar çiçək açır.
Yaya bir az qalanda qar yağır. Deyəsən, Allahın da biz adamlardan
zəhləsi gedib.
-Gedər də. Bəndələr o qədər Allahsız işlər görürlər ki, yaradanın da
bizlərdən acığı gəlir. Deyirlər, nə bilim, nə yaranıb... Qlobal istiləşmə
deyirlər, nə deyirlər? O baş versə dünyanın işi fəna olacaq.
Vialetta onların söhbətinə qulaq asa-asa pendiri lavaşın arasına qoyub
yeyirdi. Deyəsən, bərk acmışdı. Onun şirin-şirin yediyini görəndə
Məryəm ona sataşmaqdan özünü saxlaya bilmədi.
-Ay qız, bir nəfəs al. Biz dünyanın müşküllərini həll edirik, sənin heç
vecinə də deyil. De görüm, bu dünyanın işləri necə olacaq?
Vialetta ağzındakı loxmanı tələsik uddu.
-Mən bilmir... Siz nə danışır?
Məryəm əlləri ilə izahat verib, söhbətin nədən getdiyini Vialettaya
anlatmaq istədi. Vialetta nəsə anladığını başı ilə təsdiqlədi.
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-Allah işi... olmaz qarışmaq. Atam diyir, dünya İslam... dini xilas...
edər.
-Ay qız, sən əməlli-başlı danışırsan ki. Nə tez öyrəndin bizim
dilimizi? Təzə gələndə heç nə qanmırdın... Atan düz deyir, dünyanı xilas
eləsə, İslam dini xilas edəcək. Ona görə dünyanın o başından buraya
gəlmisiniz də. Yoxsa, nəyinizə qalmışdı o boyda qos-qoca Almaniyanı
atıb, bizim dağların qoynuna sığınasınız.
Deyəsən, Məryəmin dediklərini başa düşdü. Onun dediklərini başı ilə
təsdiqlədi.
-İncil də yaxşı... Quran daha yaxşı...
-İkisi də müqəddəs kitablardı. Tanrı göydən bəndələrinə göndərib ki,
oxuyub adam olsunlar. Amma Quran daha mükəmməldi. Axı göydən
gələn axırıncı kitab odur.
-Bizim bir qonşu var... Orda... Türk... Diyir, dünya bütün Quran...
sığınsa, insan bütün... bəla... xilas olar.
-Düz deyir, o türk qonşunuz.
Uzaqdan hava yenə qaralırdı. Kəndin o tərəfindən qara buludlar
gələndə əksər hallarda kəndə yağış yağırdı. Gülüz buludlara baxıb,
başını buladı.
-Düz deyirsən, Məryəm, deyəsən, yenə yağış gəlir. Belə olsa...
-Allah bilən yaxşıdır. Onun işlərinə qarışmaq olmaz. Durun yığışaq,
özümüz cəhənnəm, uşağı selə-suya salarıq.
Onlar hazırlaşıb bağdan aralananda yağış damcıları yavaş-yavaş
atmağa başlamışdı.
Göy üzünün birdən qaralması Gülüzün qəlbindəki narahat hissləri bir
az da tarıma çəkmişdi.
XXX
Göy üzünə daş atan oğlan yenə ətəyini yekə-yekə daşlarla doldurub,
dağın başına qalxmışdı. Yenə həmişəki kimi məqsədi Allaha daş atmaq
idi. On ildən çox idi ki, bu oğlan Allaha daş atırdı. On iki yaşı olanda
Allah anasını dünyadan aparmışdı. Anasının qırxı çıxmamış oğlan
ətəyinə daş yığmış, dağa qalxmışdı. Qolu gəldikcə daşları göyün
boşluğuna tulazlamışdı. Sabah yenə daş götürüb dağa çıxmışdı, daşları
göyə atmışdı. Birisi gün yenə... Bu hal hər gün təkrar olunanda görənlər
kəndin mollasına xəbər vermişdilər. Molla onu yanına gətizdirib, başına
ağıl qoymağa çalışmışdı.
-Nə olub, bala, kimə daş atırsan?
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-Allaha.
-Niyə ki?
-O mənim anamı niyə öldürüb?
-Ağlını başına yığ, oğul, Allaha daş atmazdar.
-Yox, mən atacağam, qoy dəysin, başı partlasın.
-Əstafürulla. Bala sənə ağıl duası lazımdır.
Molla çox desə də, daş atan oğlan az eşitmişdi. Bir ildən sonra atası
öləndə daşları bir az da artırmışdı. Evləri yananda daşların həcmini bir
az böyütmüşdü. Beləcə, neçə illər idi ki, göyün boşluğunu daşlayırdı.
Camaat da öyrənmişdi. Daha ona fikir verən yox idi. Bir dövlət işi kimi
səhər yuxudan durur, iri daşları bir yerə toplayır, ətəyinə yığıb, dağa
qalxırdı. Çox vaxt uşaqlar onu tək qoymurdular. Atası ölən, anası gedən,
başına bir bəla gələn uşaqlar onun göyü daşlamasına baxmaq üçün
onunla dağa qalxırdılar.
Daha kənddə ələ gələn daş qalmamışdı. Hamısını daş atan oğlan
daşıyıb, göyə atmışdı. İndi məcbur olub, atdığı daşları təkrar-təkrar
yığır, göyün boşluğuna sarı atırdı.
XXX
Bir tərəfdə ocaq qalanmışdı. Kabablar şişə çəkilirdi. O biri tərəfdə
somavar qaynayırdı. Qadınların hərəsi əlində bir iş görürdü. Bu gün
Şərəf İrandan gələn iki mollanı evinə qonaq çağırmışdı. O mollaları
məscid əhli olan dindarlar növbə ilə evlərinə aparırdılar. Nə ki naznemətlər var süfrəyə düzür, qonaqların onlardan razı getməsi üçün
əllərindən gələni edirdilər. Bu mollalar iki aya yaxın idi ki, burada idilər.
Bütün bu iki ay ərzində gündə iki dəfə məclis qurub Qurandan,
şəriətdən, Kərbəla müsibətindən cani-dildən söhbət eləmiş, arada
adamları ağladıb, gözlərinin yaşını axıtmışdılar. Çox gözəl səsləri var idi
bu mollaların. Məclisin ağlatmaq hissəsində elə yanıqlı, ürəkgöynədən
avazla keçmiş müsibəti nəzmə çəkirdilər ki, daş ürəkli insanları belə
özlərindən çıxarır, üzdə olmasa da, ürəklərində ağladırdılar. Bunları bu
kəndə Şərəfin özü dəvət eləmişdi. Bunun üçün Təbrizdə neçə dəfə dini
işlər üzrə idarələrə baş vurmuşdu. Hətta Təbriz imam-cüməsinin də
yanına getmişdi. Axır ki, izinlərini almağı bacarmışdı. Əslində onların
izinlərini alıb bu taya gətirmək o qədər də çətin bir iş deyildi. Axı
onların özləri bu taya gəlmək üçün əldən, ayaqdan gedirdilər. Bəs nə
üçün Şərəf bunların iznini almaq üçün bu qədər əziyyətlərə düçar
olmuşdu? Dözə bilməyib bu sualı Şərəfə verəndə, o, sinəsini qabağa
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verib öyünə-öyünə “Bunlar sizin üçün o biri mollalardan deyillər,
bunları buraya gətirmək üçün gərək min əzaba qatlaşasan”-deyirdi.
Adamlar da daha bir söz demirdilər. Kirimişcə Şərəfin sözlərini təsdiq
edib, ona bəlağətli sözlər deyirdilər.
-Ağalar gəldilər.
Cavan oğlanın alaqapıdan tələsik içəri keçib, bu sözləri deməsi
hamını hərəkətə gətirdi. İş görənlər işlərini, güclərini buraxıb, qapının
ağzına toplaşdılar.
-Bax, sizə deyirəm, ağalara lazımsız suallar verməyin. Bunlar sizin
üçün molla Səməd, molla Pünhan deyillər. Sözü boğazınızda bişirib,
elmli, şəriətə uyğun gələn sözlər danışın.
Şərəfin bu sözlərindən sonra araya qəribə bir sakitlik çökdü. Adamlar
üst-başlarını düzəldib, özlərini səliqəyə saldılar.
Ağalar alaqapının ağzında görünən kimi hamı onlara tərəf yeridi. Birbir onlarla salamlaşıb, əllərindən, ətəklərindən öpə-öpə düz həyətin
ortasına qədər gətirdilər. Təşt və su qabında su gətirib ağaların əllərinə
su tökdülər.
Evin yuxarı başında onlar üçün xüsusi oturacaq hazırlamışdılar. Qalın
döşəklər, arxaya söykənmək üçün isə qu tükündən balınclar
qoymuşdular. Mollalar uzun ətəklərini əlləri ilə yığışdırıb, yerlərinə
keçdilər. Başlarına çox böyük əmmamə qoymuşdular. Bir neçə rəngə
çalan bu əmmamələr ağaları daha da əzəmətli göstərirdi. Ancaq bu yay
günündə istiyə tabı olmayan adamlar onlara baxanda ürəkləri sıxılırdı.
Onlara elə gəlirdi ki, bu saat ağa mollaların istidən ürəkləri bişir. Və
əllərində imkanları, hüquqları olsaydı gedib o əmmamələri mollaların
başından götürər, bir küncə atar, əvəzində isə onların başına yüngül
məsdən-zaddan qoyardılar.
Yemək yeyilib bitəndən sonra süfrə duası oxundu.
-Allah, sən bizə bu nemətləri çox görmə.
-Amin.
-Səni and verirəm öz böyüklüyünə, bizi ağır işlərlə sınağa çəkmə.
-Amin.
-Dostu düşməndən ayırmaqda bizə yardımçı ol.
-Amin.
-Bəndələrini elmdən, şəriətdən bixəbər eləmə.
-Amin.
-İslam bayrağını bütün bəşəriyyətin üzərində bərqərar elə.
-Amin.
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Dualar oxunub, gur səsli aminlər deyiləndən sonra bir az yaşlı, nurani
molla məclisə başladı. Əvvəl neçə illər bağlı qalan sərhədlərin
açılmasına görə bütün siyasət adamlarının canına dualar oxudu. Bu işdə
İran siyasətçilərinin böyük zəhmət çəkdiklərini qeyd elədi.
-Bilirsiniz, bir var danışmaq, bir də var əməl. Böyük insanlar heç
zaman boş-boşuna danışmayıblar, yalançı vədlər verib adamları
çaşdırmayıblar. Onlar bütün işlərini əməlləri ilə sübuta yetiriblər. Çox
adamlar elə başa düşürlər ki, İran inqilabı qalib gəlməsəydi belə
qardaşlar, bacılar arasında olan sərhədlər açılacaqdı. Ancaq bu kökündən
yanlış fikirdi. Şah qoyardımı siz sərhədləri açasınız, qucaqlaşıb, birbirinizə qovuşasınız? Bu xoşbəxtliyi sizə İran inqilabı bəxş elədi. Ona
görə də bu dövlətin daimi yaşaması üçün hər zaman Tanrıya duaçı
olmalısınız. Burada rəhmətulla Xomeyninin ruhuna bir salavat.
-Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.
Məclis əhli uca səslə salavat çevirdi.
-Allahın elə bəndələri olur ki, onların fəhm gözləri tutulur. Onlar
haqqın və həqiqətin harada olduğunu düşünə bilmirlər. Belə insanlar
Allahın yazıq bəndələridir ki, onlardan haqq-hesab soruşulanda gözlərini
döyə-döyə qalacaqlar. Bu vaxt onlara mələklər də yardımçı durmayacaq.
Və onlar əbədi atəşlərə qərq olacaqlar. Ona görə də insan gərək hər
zaman fəhm gözünü təmizləsin, onun tutulub, kor olmasına imkan
verməsin. Başınızı qaldırıb göylərə baxanda nəyi görürsünüz?
Gündüzlər günəşi, gecələrsə ayı. Bunları danmaq olarmı? Allahın
həqiqəti də belədi. Onu danıb, şeytanın paltarına tamah salan bəndə
olmamaq üçün gərək gecə-gündüz İslam elmini öyrənəsiniz, şəriətin
qayda-qanunlarına dönmədən əməl edəsiniz.
Sonra molla dində təriqətlərin də böyük rol oynadığını dindarların
nəzərinə çatdırdı. Bunun üçün dində nələrin qəbul olunub, nələrin
olunmadığını özünəməxsus coşğunluqla şərh elədi. Deyəsən, bir az
uzağa getmişdi. Bu uzağa getməyin sonu sərhədlərin pozulması ilə
nəticələnə bilərdi. Bundan duyuq düşən o biri molla məqam tapan kimi
onun sözünü kəsdi, ustalıqla mövzunu dəyişdi.
-Seyid ağa dünyada İslamın rolundan, onun tutduğu mövqedən dedi
ki, mən də bir iman əhli kimi onun dediklərinə qüvvət vermək istəyirəm.
Məsələn, biri paxıl olar, qonşunun zər-ziba içərisində yaşamasına dözə
bilməz, gərək o adam qonşunun onun gününə düşməsini arzu eləməsin.
Arzu eləsin ki, özü qonşunun günündə olsun. Belə olan halda bu Allaha
da xoş gedər. Allah belə adamların o biri dünyada sovqatını verər. Biri
görər ki, qonşusu düz yoldadı, Allahın məqamındadı, özünü də anlayar...
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Başa düşər ki, saatbasaat cəhənnəm əzabına doğru yol gedir. O
düşünmək istər, ancaq şeytan onu düşünməyə qoymaz. Ki, qonşunun
barlı-bəhərli ağacının altına getsin, ondan kömək istəsin, desin ki, Allaha
doğru gedən yolu mənə də göstər. Desin ki, mən tövbə edirəm, pis işlərə
son qoyuram.
Nəsir müəllim bayaqdan yerində qurcalanırdı. İstəyirdi mollalara
suallar versin. Ancaq Şərəfdən çəkinirdi. Bilirdi ki, bir az qəliz sualları
mollalara verəndə Şərəfin acığı gəlir. Özü bir neçə dəfə gözləri ilə
görmüşdü, mollaları bir az çətinə salan sualı ortalığa atanı Şərəf
məclisdən çıxartdırıb, bayıra atdırmışdı. Ancaq indi daha Nəsir müəllim
dözə bilmədi. Boğazını arıtlayıb, məqam düşən kimi sualı sual dalısınca
mollalara verməyə başladı.
-Bağışlayın, seyid ağa, sizin sözlərinizdən mən bir şey anlaya
bilmirəm.
-Niyə ki? Eyni dildə danışmırıq?
-Eyni dildə danışsaq da, mən sizi başa düşməkdə çətinlik çəkirəm.
-Görünür sən bizi anlamaq istəmirsən. Bir yerdə təhsil-zad almısan?
-Bəli, seyid ağa, ali təhsilli müəlliməm. Neçə illərdi kənd məktəbində
dərs deyirəm.
-Bəs onda nəyi anlamırsan?
-Dediklərinizlə işim yoxdu. Yəqin ora qədər oxumamışam ki, sizin
dediklərinizi göydə tutum. Amma sizə izninizlə bir-iki sual vermək
məcburiyyətində qalacağam.
Şərəf əsəbindən yerində dura bilmədi. Bir az dikəlib, öskürə-öskürə
yenə oturdu. Ki, bəlkə Nəsir müəllim ona tərəf baxa. O, da him-cimlə
Nəsir müəllimi başa sala ki, çox zildən getmə, ayıbdı axı, qonaqdılar, o
boyda dövlətdən gəlibdilər. Belə hörmətli qonaqlara yersiz sual vermək
bizlərə yaraşmaz. Ancaq Nəsir müəllim Şərəfə tərəf baxmırdı.
-Buyurun, Nəsir müəllim, suallarınıza aldığımız elm müqabilində
cavab verməyə çalışarıq.
-Seyid ağalar, dinin dövlət işlərinə qarışması, siyasi çirkablara
bulaşması sizə görə doğrudurmu?
Sual deyəsən, çox gözlənilməz olmuşdu. Nurani molla bu suala cavab
vermək üçün bir müddət düşünməli oldu.
-Əsl din və əsl təriqət bütün siyasətlərin fövqündədir. Dinin dövlət
siyasətinə nəzarət eləməsində sizi qane etməyən hansı cəhətlərdir?
-İcazə verin, bir-ikisini deyim. Mən çox fikir vermişəm, hansı
dövlətdə ki, din hökumət işlərinə qarışıb, o dinin hörmət və şərəfi aşağı
düşüb. Bu ta qədimdən belə olub, bu gün də belədir.
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Nəsir müəllimin bu sözləri mollaların ovqatını təlx elədi. Bunu
onların sifətlərindən də hiss eləmək olurdu. Amma mollalardan da çox
ovqatı təlx olan ev sahibinin özü idi. O, daha dözə bilməyib hirslə bayıra
çıxdı. Mürşüdü yanına çağırıb hirsini, hikkəsini onun üstünə tökdü.
-Sənə dedim axı, bu kopayoğlunu çağırmayaq. Mən bilirəm də bu nə
zibildir.
-Mən nə edim, Şərəf, arvadın dedi ki, mənim dədəmin qohumudur,
çağırmasaq yaxşı düşməz. Mən buyruq quluyam, demisiniz, mən də
çağırmışam.
-Arvadımın başına daş düşsün. Qonaqların yanında biabır oldum. Bu
dəyyusun sualına bir bax, sən Allah... Gəl içəriyə, özünü yaxşı
aparmasa, sənə göz-qaş edəcəyəm, bir yolla eşiyə çağırarsız, sonra
sürüyüb atarsız küçəyə.
Şərəf içəriyə keçəndə Nəsir müəllim yerini dəyişib, bir az da
mollalara yaxın oturmuşdu.
-İranda könüllü namaz qılan, oruc tutan çox az adam olar. Niyə? Ona
görə ki, hər şeyi insanlara məcbur edirlər. İnsan övladı isə zorla
yeridilən şeyləri sevmir. O da ola din. Dində ki, məcburiyyət oldu, onun
günahı savabından çox olar. Bir də dində bir səmimiyyət olmalıdır.
Yalanla din bir-birinə zidd olan şeylərdi.
-Bizim dinimizdə yalan görmüsən?
-Dində yalan görməmişəm. Lakin əməldə çox görmüşəm. Elə tüklü
yalanlar ki, o yalanlar bizləri dirigözlü öldürüb.
-Nədir o yalanlar?
-Quran yazır ki, müsəlmanın dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən ol.
Siz isə düşmənə dost, qardaşa düşmən kimi baxırsınız.
Bu vaxt dəhlizdən Nəsir müəllimi çağırdılar. Nəsir müəllim izn alıb,
bayıra çıxdı. Ancaq daha geri qayıtmadı. Onun yerinə rəngi ağappaq
ağarmış Mürşüd içəriyə daxil oldu. Qonaqlar Nəsir müəllimi soruşanda
Mürşüd asta səslə qısa cavab verdi:
-Deyəsən, başı pozulub. Dura bilmədi, çıxıb getdi.
Pərtlik məclisin sonuna kimi davam elədi. Mollaların əhvalruhiyyəsinin baş-ayaq olması heç kimin gözündən yayınmadı. Şərəf çox
yalvardı, çox xahiş, minnət elədi ki, bəlkə bu gecə qonaqları evində
saxlaya. Amma qonaqlar dayanmadılar. Durub əbalarını silkib, çıxıb
getdilər. Bundan Şərəf çox məyus oldu. Səhəri dirigözlü yatağının icində
açdı. Bir-iki dəfə arvadını oyadıb, nəslini-nəcabətini üzünə söydü. Dedi,
bu saat gedib o, it oğlunu gəbərdəcəyəm. Arvadı bir söz demədi. Bir az
tavana baxdı, “özün bilərsən”-pıçıldayıb, yuxuya getdi.
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Sabahısı gün Nəsir müəllimi bağından şil-küt edilmiş vəziyyətdə
tapdılar. Götürüb evinə apardılar. Ancaq onu kimin bu hala saldığını
Nəsir müəllimdən öyrənə bilmədilər. Bir şey soruşanda zarıya-zarıya
“yıxılmışam”-dedi. Bilənlər də dinib-danışmadılar. Axı Şərəf elə-belə
adam deyildi. Onu dilə gətirənin dilini dibindən qopardardı. Nə zamandı
ki, o, İranda böyük adamlarla oturub-dururdu, onun ətrafda çəkisi
artmışdı. Ondan çəkinirdilər, qılıncına tuş gəlməkdən qorxurdular.
Deyirdilər, birdən Şərəfin xoşuna gəlmərik, bizi bada verər. Heç nə
eləməsə də, o tayda olan molla dostlarından birinə deyər, o molla da elə
bir dua yazar ki, adamın evi yıxılar.
Amma son günlər Şərəfin tez-tez keqebeyə gedib-gəldiyini
görürdülər. Hər dəfə də oradan çıxanda əhvalı yaxşı olmurdu. O qədər
fikirli, xəyallı olurdu ki, adamların salamını da eşitmirdi. O tərəfə də
əvvəlki kimi çox gedib-gəlmirdi. Əvvəllər ayda dörd-beş dəfə o taya baş
vurub qayıdırdısa, indi heç iki ayda bir dəfə də gedə bilmirdi. Bunun
səbəbini çoxları bilmirdilər. Ancaq arif adamlar işin içində qəliz bir
məsələnin dayandığını hiss edirdilər...
Şərəfin dostları olan mollaları İrana yola salanda qucaqlaşıb,
öpüşdülər. Nurani molla Şərəfin çiyninə vurub:
-Ağa Şərəf, dünyanın işini bilmək olmaz, gəl səni bir də bağrıma
basım,-dedi.
-Nə olub ki, seyid ağa, sən Allah, elə danışma.
-Deyirəm, dünyadı də, birdən tərsinə çevrilər, bizi bir-birimizə həsrət
qoyar.
Onlar bir də qucaqlaşdılar. Bir xeyli beləcə dayanıb, ayrıldılar. Şərəf
körpünün yarısını keçənə qədər mollalara əl elədi. Sonra qayıdıb kövrəkkövrək maşınına oturdu. Dodaqaltı kimlərisə söydü. Maşını işə salıb,
buraxılış məntəqəsindən uzaqlaşdı. Deyəsən, maşını hara sürəcəyini hələ
düz-əməlli kəsdirə bilmirdi. Axı onun işi bundan belə birə-beş qat
çoxalmışdı. Bölgənin ən ucqar ərazilərinə gedib, lazımi adamlarla
görüşməliydi, onlara təlimatlar verməliydi. Gərək çox ehtiyatlı hərəkət
edəydilər. Səhvə, səhvlərə yol verməyəydilər. Bir səhv hərəkət çox
işlərin üstündən xətt çəkə bilərdi. Axı zaman o zaman deyildi. Bir az
bundan öncələr istədikləri kimi hərəkət edirdilər. İstədikləri təlimatları
lazım olan məntəqələrə istədikləri anda çatdıra bilirdilər. O vaxtlar
onlara elə gəlirdi ki, arzuladıqlarını yaxın zamanlarda həyata keçirəcək,
xoşbəxtliyin qapısını taybatay açacaqlar. Amma birdən-birə hər şey
dəyişdi. İşlər qəlizləşdi. Ancaq Şərəf və Şərəfin adamları ruhdan
düşmürdülər. Bilirdilər və inanırdılar ki, o gün gələcək. O gün ki,
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onların istədikləri, arzu etdikləri məqam gəlib yetişəcək. Onda dünya da
başqa cür olacaqdı; günəş istisini artıracaq, ay şöləsini gecələrin
qoynuna yayacaq.
Bunları düşünəndə Şərəfin gözləri par-par parıldayırdı.
İndi isə Şərəf hara gedəcəyini bilmirdi.
XXX
Sergey Nişin divana uzanmışdı. Gözlərini qırpmadan divara vurulmuş
ailə şəkillərinə baxırdı. Arabir dərindən ah çəkirdi. Evlərindən qayıtdığı
bir həftə olardı, hər gün beləcə işdən gəlir, mədəsinə bir şey atır,
üstündən bir yekə stəkan araq içir, divana uzanıb arvadına, uşaqlarına
baxır, onlarla söhbətləşir, yuxuya gedirdi. Bir-iki saatdan sonra oyanıb,
yenə araq içir, yenə şəkillərə baxırdı. Bu dəfə Ryazandan o, xoş hisslərlə
qayıtmamışdı. Böyük qızının bir qaraçı oğlan tərəfindən götürülüb
qaçırılması və ondan heç bir xəbərin olmaması ailələrində nizamintizamı büsbütün pozmuşdu. Arvadı onu görən kimi salamsız-kəlamsız
onun üstünə şığımışdı.
-Sənin İranda nə ölümün var?
-Bilmirsən ölümüm nədir?
-İndi get qızını tap görüm, necə tapırsan.
Sergey ətrafa baxıb Olyanı evdə görməyəndə ürəyi sancdı.
-Nə olub mənim qızıma? Hanı mənim Olyam?
-Sən gedib orada fars qızları ilə kef eləyəndə o, da belə edər. Yiyəsiz
qızdır də.
-Yiyəsiz niyə olur, sən ölmüsən?
-Mən çoxdan ölmüşəm, Sergey. Ancaq aparıb qəbrə qoyan yoxdur.
Bunu deyib, arvadı hönkür-hönkür ağlamışdı. O, ağlayana qədər
Sergey dözə bilməmişdi, o biri qızı Daryanı yan otağa çəkmişdi.
-Qızım, anan nə danışır, başına hava gəlib?
-Yox, ata, başına hava gəlməyib, Olya bir qaraçıya qoşulub qaçıb.
-Qaraçıya? Onu hardan tapıb?
-Bilmirəm.
-Hara qaçıblar?
-Onu da bilmirik. Bir onu yazıb qoyub ki, bizi axtarmayın, biz başqa
planetə getdik.
Sergey yenə arvadının yanına gəlmişdi. Onun bir az sakitləşdiyini
görəndə yanında oturmuşdu. Arvadı xəstə adamlar kimi asta səslə
danışmağa başlamışdı. Demişdi ki, “Sənə deyə bilmirdim, ancaq Olya
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on iki yaşından özünü yaxşı aparmırdı. Gecələr ya evə gec gəlir, ya da
heç gəlmirdi. Gündə bir oğlana qoşulub, meşəyə gəzməyə gedirdi.
Bilirdim ki, sonu belə olacaq.” Daryanın o biri otağa keçdiyini görəndə
pıçıltıyla “Darya ondan da betərdir, bəlkə də çoxdan pozulub, gedib.
Ancaq dinə bilmirəm, dinsəm başımı əzər”-demişdi.
Sonra arvad əlacsızlıqdan özünə təskinlik üçün zəmanədən
gileylənmişdi.
-Dağılsın belə dünyanı. Qızlar on yaşından qızmağa başlayırlar. On
iki, on üç yaşlarında odlarını söndürüb, rahat otururlar.
Sergey özünü itirmişdi. Otaqda o baş, bu başa var-gəl edir, arada
arvadına tərəf baxır, hərdən ucadan onu söyürdü.
-Bütün günahlar sən əclafın qızındadı. Sən onlara əməlli-başlı tərbiyə
verə bilsəydin, axırı belə olmazdı... İndi nə olacaq mənim karyeram?
Bundan sonra dövlət mənə etimad göstərərmi?.. Mən də qulaqlarım
səsdə gözləyirəm, deyirəm, bu gün rütbəmi böyüdərlər, sabah
böyüdərlər... Rütbəni böyütdülər, Sergey Nişin. Təbrik edirik...
Alqışlar... Sən fahişənin qızı... İndi mən onlara nə cavab verəcəyəm?.. O
donuz oğlu qaraçını yerin dibində də olsa tapıb başını kəsəcəyəm...
Darya, Darya...
Darya səs verməyəndə Sergey o biri otağa keçmişdi, Daryanı orada
görməmişdi. Sonra yan otağa, həyətə baxmışdı. Onu tapa bilməyəndə
qayıdıb arvadını bir də söymüşdü...
Amma divardan asılmış şəkildən elə bəxtəvər-bəxtəvər boylanırdılar
ki. Sergey o anları həyatının ən şirin çağları hesab edirdi. İndi isə...
Bilmirdi Olya haralardadır. Darya da bir yerdə qərar tutub, dayana
bilmirdi. Arvadı... Bütün günü, demək olar ki, tək qalan qadın ona
sədaqətini qoruyub, saxlaya bilirdimi? Son vaxtlar içkiyə də yaman
meyilli olmuşdu. Sergey Ryazana gedib-gələnə qədər qadınını bir gün də
düz-əməlli ayıq görə bilmədi. Bu, əslində təkcə Sergeyin dərdi deyildi.
Bütün Rusiya bu bəlanın əlində aciz qalmışdı. Əhalinin çoxusu səhərin
gözü açılandan ta günəş yatana qədər əlində araq şüşəsi gəzirdilər.
İnsanlar bütün mehr-məhəbbətlərini bu içkiyə salmışdılar. Sergeyə
Ryazanda söhbət eləmişdilər, demişdilər ki, kəndlərin çoxusunda hamı
sərxoş olduğuna görə işçi qüvvəsi çatışmır. Bir ayıq sürücü tapa
bilmirlər ki, tarladan mal gətirməyə göndərsinlər. Belə olanda mallar da
batıb, zay olurdu. Rusiyanın dərdi bir kitaba sığası deyildi.
Sergey bunları düşünəndə ürəyi sıxıldı. Badəsini doldurub başına
çəkdi. Ryazandan qayıdandan onun könlü bir dəfə də açılmamışdı, bir
dəfə də ürəkdən gülməmişdi. Asan məsələ deyildi axı; dosyesinə bəlkə
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də Olyanın işi qırmızı həriflərlə yazılmışdı. Daryadan da bəlkə işarələr
var idi. Ailəsi pozğun olan bir adamı dövlət irəli çəkərdimi? Etimad
göstərib, sirrini-sehrini ona açardımı? Bir yandan da... O, Ryazanda
olanda təcili Moskvaya çağırmışdılar. Gizli toplantı keçirib, İran və
Azərbaycanda çalışan əməkdaşları tənbeh eləmişdilər. Demişdilər,
işinizdə çox axsaqlıqlar var. Belə işləsəniz İran da əldən çıxacaq,
Azərbaycan da. Keçəl, ağappaq saqqalı olan general barmağını masaya
vurub, əsəbi-əsəbi danışmağa başlamışdı.
-İranda ermənilərin fəaliyyətini və əhatə dairəsini genişləndirmək
lazımdır. Bu farsların da siyasətinə uyğundur. Axı farslar nəyin bahasına
olursa-olsun orada yaşayan türkləri zərərsizləşdirmək istəyir. Bu elə
bilirsiniz asan məsələdir? İranda qırx milyona yaxın türk yaşayır. Bu
qədər əhalini uzun illər ərzində boyunduruq altında saxlamaq asan
məsələ deyil. Onlar mürgüdən ayılıb, çalxalanıb ayağa qalxsalar, vay
onda İranın halına. Onda gərək İranın bütün mollaları bir yerə yığışıb,
İran dövlətinin fatihəsini oxuyalar. Bunu İran höküməti yaxşı bilir. Biz
da bilirik. Onlar ayağa qalxıb öz dövlətlərini qursalar və şimali
Azərbaycanla birləşsələr, çox qüdrətli bir dövlət olacaqlar. Buna yol
vermək olma! Nəyin bahasına olursa-olsun! Türkiyənin günü-gündən
qüvvətlənib super gücə çevrilməsi bizim planlarımıza böyük əngəllər
törədir. Bütün dünya baş sındırır, ancaq Türkiyənin bu qədər sürətli
inkişafının qarşısını almağa bir yol tapa bilmir. Belə getsə, bir neçə ilə
Türkiyə dünyanın diktə edən əsas ölkələrindən birinə çevriləcək.
Türkiyəni əngəlləməyin yeganə yolu, bəlkə də, kürd kartıdır. Bu kartdan
isdəyimiz kimi istifadə edə bilsək, Türkəyəni dağıdıb, xırda-xırda
əyalətlərə bölə biləcəyik. Bunu edə bilməsək, müsəlman Türkiyəsinin
əlində əsir-yesir qalacağıq. Elə bil, bunlar müsəlman deyillər. Axı
müsəlman bu qədər ağıllı ola bilməz. Müsəlmanınkı odur ki, başına
döyüb ağlasın, bir-birini qırıb, axırına çıxsın. Bunlar isə... Nə tələ
qurursan, o tələdən yan qaçırlar, tələyə düşmürlər ki, düşmürlər.
Dediyim kimi yeganə ümid kürdlərədir. Onları qızışdırıb, türklərin
üstünə göndərə bilsək və bu iki millət arasında əbədi düşmənçilik
yaratmağı bacarsaq, işlərimiz yağ kimi gedəcək. Onda Pyotr babamızın
da ruhu şad olacaq. Əks halda... Bunun dalını dilimə gətirmək
istəmirəm. O ki qaldı İrana, bu dövlət bizim əlimizdədi. Bu dövləti
istədiyimiz anda, istədiyimiz səmtə döndərə bilərik. Amma buna
baxmayaraq, ehtiyatı heç zaman əldən verməməliyik. Bu dövlətdə
işimizi etibarlı qurmalıyıq. Nəyin bahasına olursa-olsun burada türklərin
böyük birliyinin yaranmasına imkan verməməliyik. İki Azərbaycan
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arasında isti münasibətlərin yaranmasının qarşısını almalıyıq. Dərd
burasındadır ki, son zamanlar Azərbaycan dövləti də iqtisadi cəhətdən
böyük irəliləyişlər edir. Biz burada da işimizi xeyli artırmalı, Rusiyanın
mənafeyi naminə Azərbaycanın tərəqqisinə əngəllər yaratmalıyıq. Bu
yöndə Azərbaycanda iş görmək o qədər də çətin deyil. Çünki onlar hər
şeyə çox tez inanırlar. Elə bu zəif xarakterin nəticəsində biz onlarda birbirinə qarşı mənfi rəy yarada bilirik. Onların çoxusuna elə gəlir ki,
dünyada onlar qədər aciz millət yoxdur. Əslində bu qətiyyən belə deyil.
Bu milləti öz ayaqları üstündə dayanmağa imkan versən, onlar dünyada
yaşayan çox millətlərə necə yaşamağın yönünü öyrədə bilərlər. Çünki
onlar zəhmətkeş və olduqca qabiliyyətlidirlər. Onların öndə gedənləri
haqqında pis şaiyələr quraşdırıb ortalığa atan kimi başlayırlar bir neçə
yerə bölünməyə və bir-birini didməyə. O qədər didişirlər ki... Bax, bizə
sərf edən budur.
Generalın əsəbi çıxışından sonra ərəb ölkələri və cənubi Afrika üzrə
əməkdaşlardan ikisi elə iclas zalındaca həbs edilib aparılmışdılar. Onlar
haqqında bir şey deyilməsə də, məsələ aydın idi. Onlar işlərində səhvlər
buraxıblarmış. Bu əməkdaşların səhvlərini isə dövlət bağışlamırdı.
Onlara məhkəmə qurmadan haralarasa aparır, birdəfəlik itirirdilər.
Sergey işində çox ehtiyatlı idi. O, suyu da üfürə-üfürə içirdi. Ancaq
qızının bu işi və ailəsində bəzi xoşagəlməzliklərin baş verməsi onun
işlərini korlaya bilərdi. Şəkilə baxa-baxa Sergey bu barədə düşünür,
ürəyi sıxılırdı. Nəfəsinin daralmaması üçün tez-tez dərindən köks
ötürürdü.
Qapının zəngi onu bu xəyaldan və pis düşüncələrdən ayırdı. Gələn
Xoren Ovanesyan idi. Qapının ağzındaca Sergey onun çox həyəcanlı və
əndişəli olduğunu hiss elədi.
-Nə olub, Xoren?
-İçməyə sudan-zaddan bir şeyin var?
Sergey mətbəxə keçdi, su qabını və fincanı götürüb qonaq otağına
qayıtdı. Xoren bir fincan suyu nəfəsini dərmədən başına çəkdi. Sonra
üst-başını səliqəyə salıb, divanın aşağı küncündə oturdu.
-Olanlardan xəbərin var?
-Çox şeydən xəbərim var, hansını deyirsən?
-Türklər Tehranın mərkəzində mitinq keçirirlər.
Sergey özünü xəbərsiz kimi göstərdi.
-Nə istəyirlər onlar?
-Bilmirsən nə istəyirlər?
-Mənim sualıma sualla cavab verməyi bilirsən ki, xoşlamıram.
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-Bağışlayın, Sergey İvanoviç. Türklər yaman azğınlaşıblar. İran
dövləti bunların nazı ilə niyə bu qədər oynayır, başım çıxmır.
-İran dövləti heç zaman türklərin nazı ilə oynamayıb. Yəqin burada
da hansısa bir gizli mətləb var. Tarix boyu farslar türklərin inqilabi ruha
köklənən bütün hərəkətlərini qan içində boğublar... Türklər nə istəyirlər
axı?
-Əl boyda xalq özünə məktəb, əlifba, öz dillərində televiziya kanalları
tələb edirlər.
-Əl boyda? Hə də, olsa-olsa cəmi qırx milyondurlar. Qırx milyona nə
məktəb?
Hər ikisi ürəkdən güldülər. Araq dolu badələrini bir-birinə çırpıb,
başlarına çəkdilər.
-Xoren, sənin narahatçılığın elə buna görədir?
-Yox, Sergey, son vaxtlar mənə elə gəlir ki, türklər hər yerdə məni
izləyirlər. İndi də elə hiss elədim ki, arxamca düşüblər.
-Sən türklərin nəyinə lazımsan?
-Heç nəyinə lazım deyiləm. Ancaq həmişə İranda türklər bizi
görəndə, elə bil, qutuda ilan görürlər. Xüsusən son zamanlar.
-Sənə elə gəlir, Xoren, bəlkə də onların millətçilərində o hiss ola
bilər, amma onlar ümumən sizdən qopa bilmirlər. Xüsusən qadınlarınıza
olan sevgiləri sizin biryolluq qırılmağınıza imkan vermir. Təbrizdə,
türklərin ana beşiyində erməni məhəlləsi indi də bərq vurur. Türklər bu
işi İrəvanda görə bilərlərmi? Siz onların ağsaqqalına, uşağına baxmadan
hamısının başını kəsərsiniz. Sizin bu işlərdə Andronik babanızdan böyük
təcrübəniz var.
-Yavaş danış, Sergey İvanoviç, adam hər olanı dilinə gətirməz. Gərək
nə olubsa, tərsinə yazasan ki, türklərdən torpaq, təzminat qazanasan.
Rəhmətlik Mehran bilirsən nə deyirdi? Xırıltılı səslə qulağıma
pıçıldayırdı ki, türklərin farslara və ermənilərə elədikləri yaxşılıqların
qarşılığında farsların və ermənilərin türklərə xəyanətini bəndə də
bağışlasa, Allah bağışlamayacaq.
Mehran Qulampur on beş-iyirmi gün idi ki, dünyadan köçmüşdü.
Onun ölümünün səbəbləri haqqında hələ də müəmmalı, bir-birinə zidd
şaiyələr dolaşırdı.
-Bilinmədi Mehranın nədən ölməyi?
-Yox, deyilənə görə işi bağlayıb qırağa qoyublar. Görünür onun
arvadının əhatə dairəsi çox geniş imiş.
-Türk arvadının həsrətini çəkə-çəkə bu dünyadan getdi.
-Bəli. Deyilənə görə öləndə də son sözü o, qadının adını çəkmək olub.
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-Xoren, deyir, yaxşının yerini pis gələndə bilərsən. Mehranın yerinə
qoyulan əməkdaşdan heç xoşum gəlmir.
-Niyə ki?
-Belə birtəhər adamdır. Gözlərindən heç nə oxumaq olmur. Belə
ölügöz insanlar çox qorxulu olurlar.
-Əslində bizim kimi insanların gözlərindən gərək heç nə oxunmasın.
-Orası elədir, ancaq heç olmasa, gərək biz oxuya bilək.
-Mən sənin gözlərindən bir şey oxuya bilirəm ki?
Sergey güldü. Elə gülə-gülə də kinayəli-kinayəli Xorenə baxıb, qəribə
tərzdə ona göz vurdu.
-Ancaq mən səni oxuya bilirəm.
-Nə yazılıb gözlərimdə?
-Yazılıb ki, bu ruslara çox da etibar yoxdu. Bir də gördün bizdən üz
döndərdilər, türklərin ətəyindən yapışdılar. Bu baxır rus siyasətinin
gedişatına. Amma bizim başqa yolumuz da yoxdu. Bölgədə ən yaxın
qonşumuz olan, zaman-zaman qaynayıb, qarışdığımız türklərlə
bağlarımızı elə qırmışıq ki, daha onlara yaxınlaşmağa üzümüz qalmayıb.
Xoren şaqqanaq çəkib güldü. Gözlərini Sergeydən gizlətmək üçün
yerə baxdı.
-Yox bir, Sergey İvanoviç, sən lap ağ elədin.
-Xoren, sən müqəddəs İsanın ruhu, mən düz oxudum, yoxsa yox?
Xoren gülməyini kəsib, üzünə ciddi ifadə verdi. Bir qədər düşünüb,
əsl siyasətçi kimi danışmağa çalışdı.
-Bilirsiz, bu dünya çox kiçikdir. Gərək insanlar bunu başa düşələr.
Bir-birinə düşmən kimi yanaşmayalar. Təsəvvür edin ki, biz türklərlə
dost münasibətindəyik. Onda işlərimiz necə gedər? Türklər sərhədləri
bağlayandan havasızlıqdan boğuluruq. Səfalət içində üzürük. Hələ nə
yaxşı ki, bu İran var, yoxsa siz ordan gələnə qədər biz burada ölüb
qurtararıq. Ona görə də gor qonşuları bir-birini anlamalıdırlar.
-Elə bilirsiniz, İran sizi anlayır, ona görə belə can yandırır?
-Yox, Sergey İvanoviç, farslar türkləri boğmaq üçün bizə belə
meydan veriblər. Yoxsa, əmmaməli, saqqalı düyün düşən mollalar bizi
heç adam yerinə də qoymazlar. Deyir, iki varlı vuruşar, arada kasıb
qazanar. Onların belə düşmənçiliyi bizə çox sərf edir.
-Amma sualdan yayındın, Xoren.
-Elə suallar var ki, onlardan yayınmasan, başını bəlaya salarsan.
Bu zaman qapının zəngi çalındı. Sergey gözlükdən baxıb, Mehran
Qulampurun yerinə qoyulan Rza Busəvini görəndə üzünü turşudub,
uzaqdan Xorenə nəsə pıçıldadı.
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Rza Busəvi ortayaşlı, alçaqboylu, dolubədənli, ağ saçları, ağ bığları
olan bir adam idi. O qədər astadan danışırdı ki, dediklərini başa düşmək
üçün gərək eşitmə orqanını bütün gücü ilə işə salaydın. Dedikləri sözlər
arasındakı əlaqəsizlik onu dinləməyi bir az da çətinləşdirirdi. Güləndə
elə gülürdü ki, elə bilirdin için-için ağlayır. Ağladığını görən olmamışdı.
Yəqin ağlamağı da gülməyə oxşayardı. Rza spirtli içki qəbul eləmirdi.
Vaxtı ilə çox içmişdi. Mədəsi xəstələnəndən və cərrahiyyə əməliyyatına
düşəndən içkini ona qadağan eləmişdilər. O, gözucu mətbəxə nəzər
yetirib, qazın üstünə çaydanın qoyulmadığını gördü, Xorendən bir
stəkan su istədi. Divanda yerini rastlayıb, ayaqlarını altına yığdı.
Sergeylə Xoren ona lap yaxın oturdular ki, bəlkə dediklərindən bir şey
anlayalar.
-Mənim bu işlərdən heç gözüm su içmir.
-Hansı işlərdən?
-Dünya birliyi İrana təzyiqlərini günü-gündən artırır.
-Nə edir?
-Sergey, deyirəm, dünya bizim dövlətimizi sıxmaq, sonra da gücdən
salmaq istəyir. Ancaq arzuları ürəklərində qalacaq. İran onlar üçün ərəb
dövlətləri deyil ki, sağdan sola çəksinlər, soldan sağa... Bu işdə sizin
dövlətinizin mövqeyi də məni qane eləmir.
-Necə?
-Rusiya bəzən ikili hisslərin arasında qalır.
-Ancaq, Rza, o gün gizli toplantı keçiriləndə sən tamam başqa fikir
söylədin. Dedin, Rusiya İranın əsas müttəfiqlərindən biridir.
-Düzdür, demişəm. Toplantı başqa, indi başqa. Orada həqiqətlərin
çoxunu demək olmaz. Amma həqiqətin gözlərinə dik baxanda görürsən
ki, çətin vaxtda Rusiyaya bel bağlamaq heç də etibarlı iş deyil.
-Bir az ucadan danış.
-Deyirəm, İranın özündən başqa deyəsən, dostu yoxdur.
-Bəs biz?-Xoren birinci dəfə söhbətə müdaxilə elədi.
-Sizin də quyruğunuz daş altındadır, ona görə.
-Heç sizin də quyruğunuz azad deyil.
Söhbət yavaş-yavaş əndazəsindən çıxırdı. Belə getsəydi bunlar hansı
mənsəbə qulluq elədiklərini unudub, bütün həqiqətləri ortalığa
tökəcəkdilər. Mehran Qulampurun vaxtında da belə hallar olurdu.
Birdən Mehran əsəbiləşib həqiqətləri dilinə gətirirdi. Sonra tez də
səhvini anlayırdı. Başa düşürdü ki, bunların gördükləri görəvlə həqiqət
arasında çox böyük məsafə var. Bu uzun məsafənin arasına damla boyda
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həqiqət suyu atsan, aləm bir-birinə qarışar, münasibətlər pozular,
dövlətlər arasında gərginlik yaşanar.
Mehran Qulampurun ölüm şaiyələri sırasına bunu da daxil edirdilər.
Pıçıltıyla danışırdılar ki, Mehran siyasi səhv buraxıb, elə buna görə də
dövlət onu aradan götürüb.
-Ağayi Rza, deyirsən, iki il Moskvada oxumuşam, bəs bizimlə nə
üçün rus dilində danışmırsan?
-Tehranda siznən rus dilində danışım?
-Necə?
-Deyirəm, Tehranda hər kəs fars dilində danışmalıdır.
-Türklər də?
-Bəli, türklər də. Onların bir qrupunun hoppanıb-düşməklərinə
baxmayın, özləri də yaxşı başa düşürlər ki, onların dili ölü dildir. Ölü
dillə danışan insanların özləri də ölü kimidirlər.
-Yəni deyirsən, onların bu canfəşanlığı bir nəticə verməyəcək?
-Bu nəticə verməlidir?
-Axı gələn məlumatlara görə, bütün İran boyunca türklərin hərəkətə
gəldikləri hiss olunur.
-Nə olsun ki? Vaxtı ilə də bir neçə dəfə belə hərəkətə gəliblər, hər
dəfə də qan içində boğulub, quzu kimi yerlərində oturublar.
-İndi zaman başqa zamandır, Rza, sən o vaxtlarla indini bir götürmə.
Ən azı ona görə ki, o tayda müstəqil Azərbaycan dövləti var.
-Müstəqil? Kim deyir, onlar müstəqildirlər? Kağız-kuğuz üzərində
müstəqildirlər onlar. Siz qoyarsınızmı onlar müstəqil olsunlar?
-Ucadan danış.
-Deyirəm, siz böyük qardaşları onları müstəqil olmağa qoymazsınız.
-Heç siz də bizdən geri qalmırsınız.
Sergeylə Rzanın uzun dioloquna səssizcə qulaq asan Xoren bu yerdə
özünü saxlaya bilmədi, ayağa qalxıb, ucadan güldü.
-Hər ikinizə eşq olsun! Ləzzət eləyir sizin söhbətlərinizə qulaq asmaq.
Heyif ki, ağayi Rzanın səsini eşitmək üçün gərək çox əziyyətlərə
tablaşasan. Rza, deyirsən yəni türklərin İrandakı bu işləri heç bir səmərə
verməyəcək?
-Verəcək.
-Necə?
-Çox böyük səmərə verəcək. Onların üzdə olan öncüllərini İran
dövləti bircə-bircə dar ağacından asacaq, bundan sonra yerdə qalanlara
görk olacaq. Qanıb, başa düşəcəklər ki, İran dövləti ilə zarafat eləməyin
sonu dar ağacıdır.
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-Bu dar ağacı sizin tapıntınızdır, ağayi Rza. O mənzərəni görən insan
azadlıq sözünü bir də dilinə gətirməz.
-Heyif ki, İranı sıxırlar. Yoxsa, İran türklərinin məsələsini birdəfəlik
həll edərdik.
-Kimdi sizi sıxan, ay ağayi Rza? Onsuz da dünya birliyini siz vecinizə
də almırsınız.
-Orası düzdür. İt hürər, karvan keçər. Ancaq it hürməsə karvanın
işləri daha yaxşı gedər.
Bu üç dövlət arasında qəribə təzad var idi. Üzdə bir-biriləri ilə dostluq
münasibəti saxlayırdılar. Əslində isə... Bu dövlətlərdən heç birinin o
birisinə inam və etibarı səmimiyyət üzərində qurulmurdu. Rusiya İrana
İran Ermənistana inandığı qədər inanırdı. Ermənistanın Rusiyaya da
etibarı möhkəm zəminlər üzərində dayanmırdı. Elə ona görə də bu üç
əməkdaşın şəxsi söhbətlərində həmişə bir daxili gərginlik olurdu. Bəzən
bu gərginlik o həddə gəlib çatırdı ki, bu adamların şəxsində bu
dövlətlərin qeyri-səmimi münasibətinə heyrət etməyə bilmirdin.
Düşünürdün ki, bu dövlətlərin bir-birinə indiki məqamdakı lazımlıqları
olmasaydı, bu dövlətlər arasında çox böyük gərginliklər yaşanardı.
Ancaq tale elə gətirmişdi ki, nəyə və nələrə görəsə bu dövlətlər kövrək
və yalançı dostluğu saxlamağa çalışırdılar. Bu dostluqdan daxilən ən çox
üzülən isə Rusiyalı əməkdaş olurdu. Hegemonluğu həyat şüarlarına
çevirən rusların nümayəndəsi bəzən bu qeyri-səmimiyyətdən bezir, az
qala qışqırıq salaraq, bu münasibətlərə etirazını bildirmək istəyirdi. “Axı
siz kimsiniz? Kimsiniz ki, sizinlə belə pişim-pişimlə rəftar eləməyə
çalışırıq. İran Rusiyanın tayıdırmı? Böləsən bir Rusiyadan on İran
çıxar... Hələ bu Ermənistan. İşiniz onda gətirib ki, xristian dininə
tapınmısınız. Yoxsa, nə qədər quyruq bulasanız da sizə sahib olub, vardövlətimizi sizə peşkəş etməyəcəkdik.” Bu sözləri Sergey yalançı
dostlarına demirdi, ürəyində özü-özünə pıçıldayırdı.
Əslində bu qeyri-səmimi dostluğun birdən düşmənçiliyə çevrilmə
ehtimalı da çox böyük idi. Necə ki, bu dövlətlər-Rusiya və İran arasında
böyük müharibələr baş vermişdi. O müharibələrin nəticəsində də
Azərbaycanı öz aralarında ikiyə bölmüşdülər. Və elə buna görə bu gün
İran Rusiyadan üz çevirə bilmirdi. Axı bölünən Azərbaycan onda
bütövləşə bilərdi. Bu isə İranın milli mənafeyinə qətiyyən uyğun
gəlmirdi. Heç Rusiya da bunu arzulamırdı. Ona görə bacardığı qədər
Azərbaycanı sıxır, nəfəsinin azalmasını, boğulmasını istəyirdi. Bunun
səbəbi idi ki, Azərbaycanın torpaqlarını əlindən alıb, ermənilərə peşkəş
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eləmişdilər. Bunu böyük siyasətdə dilə gətirməsələr də, bunun belə
olduğunu ağlı başında olan hər bir kəs anlayırdı...
Sergey onu da anlayırdı və bir an da yadından çıxara bilmirdi ki, onun
karyerası üçün böyük təhlükə gözlənilir...
Rza İranın mənafeyinə zərbələr vurulacağından ehtiyat edirdi. Və nə
qədər ucadan danışmağa çalışsa da, səsi yavaş çıxırdı...
Xoren isə yuxulu adamlar kimi hara gedəcəyini, nə edəcəyini
bilmirdi. Axı onların işlərini hər zaman başqaları görürdülər...
Dünya fırlanırdı. Bu fırlanmanın yönü hara idi, bunu Tanrıdan başqa
bir kimsə bilmirdi...
XXX
Oğlanın göyə atdığı daşlar geri qayıtmırdı. Hara gedirdi, harda qalırdı
o daşlar, bir kimsə bilmirdi. Oğlan da key-key atdığı daşların arxasınca
baxır, daşların yerə gəlmədiyini görüb, yeni daşlar axtarmağa gedirdi.
Göydaşlıda daha göyə atmağa daş da qalmamışdı. Buna görə bir
tərəfdən oğlana təşəkkür edirdilər. O biri yandan onu qınayır, qarasınca
deyinirdilər. Axı birinə daş atmaq istəyəndə əllərinə bir şey keçmirdi.
Əlləri boşa keçən adamlara baxa-baxa göyə daş atan oğlan gülür, qəşş
edib özündən gedirdi. Sonra özünə gəlib, daş axtarmağa yollanırdı.
XXX
Bu gün yer-göy qan ağlayırdı. Hər yerdə bir hüzn, hər yerdə gizli göz
yaşları... Axı açıq-açığına ağlamaq olmazdı. Belə açıq ağlamağın sonu
yaxşı qurtarmazdı. Adamlar yalandan özlərini şən göstərir, yalandan birbirinə gözaydınlığı verir, yalandan dövlətin canına dualar oxuyurdular.
Əslində isə bir azdan nələrin baş verəcəyini düşünəndə adamların tükləri
ürpəşirdi. Belə dəhşətli mənzərələri bu adamlar həyatlarında çox
görmüşdülər. Ancaq yenə də həmin anlar yaxınlaşanda hamının ürəyi
heyrətlə çırpınır, bu anları görməməyin arzusu ilə alışıb-yanırdılar. Hətta
xəstə olub, yorğan-döşəyə düşməyin də arzusunu çəkirdilər. Təki o anda
onları meydana yığmasınlar, onları qeyri-səmimi hisslərin əlində
oyuncağa çevirməsinlər. Axı bu oyuncağa çevirmək bəzən onların həyatı
bahasına başa gəlirdi. Həyatdan getməyin özü belə bu anları görməkdən
daha asan, daha xoş idi. Amma bu anları görməliydilər. Bu anları
görməyə məhkum edilmişdilər.
79

Yenə hündürdə kürsü qurulmuşdu. Qırmızı mizlərin üstünə dini
kitablar düzülmüşdü. Uzaqdan həzin səsli mollanın avazı gəlirdi. Bütün
ətraf bir azdan baş verəcək hadisəyə köklənirdi. Adamlar yavaş-yavaş
toplaşırdılar. Gələn adamların üzündəki təbəssümün yalançı olduğunu
bu meydanı quranların özləri də ovuc içi kimi aydınca bilirdilər. Ancaq
onları maraqlandıran bu deyildi. Onların marağında başqa şeylər
dayanırdı. Hansı ki, o marağın müqabilində bu dövləti saxlaya bilirdilər.
Deşilmiş gəmi kimi sulara qərq olub, batmaqdan qoruyurdular.
Kürsüdən bir az yanda yeddi kran dayanmışdı. Bu ona işarə idi, ona
ki, bu gün yeddi insanı edam edəcəkdilər. Sonra onların meyidlərini
krandan sallanmış vəziyyətdə şəhər boyunca gəzdirəcəkdilər. Gərək
bütün şəhər, uşaqlı-böyüklü, qocalı-qadınlı hər kəs edam olunanların
cəsədlərini görəydi. Görməyənlərə, başı qarışıq olanlara da danışaydılar.
Bundan sonra həm bu mənzərəni görənlər, həm də görməyib eşidənlər
uzun xəyala dalıb, qəlblərində götür-qoy edirdilər, yüz dərəni, yüz dağı,
min bağçanı, min bağı bir yerə yığıb, sabahkı hərəkətlərini nizamlamaq
üçün bellərini möhkəm bağlayırdılar. Əslində bağlanan onların təkcə
belləri deyildi. Gözləri, qulaqları, dilləri də bağlanırdı. Gördüklərini
görməməzliyə vururdular, eşitdiklərini eşitməmiş kimi keçib gedirdilər,
dillərinin qapısına yekə bir qıfıl bağlayırdılar ki, o qıfılın altında dilin də
nəfəsi kəsilirdi. Havasızlıqdan, qaranlıqdan...
Əmmaməli və ədabaz mollalar kürsüyə qalxdılar. Mizin üstündən
Quranı götürüb öpdülər. Alınlarına sürtüb, dodaqaltı nəsə mızıldandılar.
Sonra Quranı yerinə qoyub, onlar üçün ayrılmış yerdə dayandılar.
Böyük meydan artıq dolmuşdu. Adamlar qələbəliyin içində çətinliklə
yeriyir, ürəyi xəstə, əsəbi zəiflər bu basabasa dözə bilmir, birtəhər
adamları aralayıb, asudəliyə çıxmağa çalışırdılar. Bəziləri elə bu halda
ürəyini tuta-tuta yerində ayaqlarını qaldırıb, yenə yerə çırpırdı. Bununla
onlar ürəklərini aldatmağa çalışırdılar. Ürəklər də, deyəsən, bu aldanışa
inanır, dözüb, dayanırdılar.
Bir nəfər patavalı, yekə ayaqqabıları bir neçə yerdən deşilmiş qoca
kişi özünü kürsüyə tərəf verib, bir az azad yer tapdı. Qəribə-qəribə
kürsüyə, kürsüdə dayanan mollalara, sonra kranlara nəzər yetirdi.
Boynunu uzadıb bir az yanda dayanmış heybətli mollaya baxdı.
-Yenə nə olub?
-Çıx qırağa, axmaq.
-Yenə asırlar?
-Rədd ol, dedim.
-İşi-gücü yoxdu bizim dövlətimizin?
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Heybətli molla uzaqda dayanmış jandarmlara baxıb, nəsə işarə elədi.
-Ə, vallah, imam haqqı, beş-altı adamı asmaqnan işlər düzəlməyəcək.
Əbəlfəzin qələm olan qollarına and olsun, düz deyirəm. Belə işlər işləri
lap korlayır. Beşini asırsan, qanından min beşi yaranır. Həzrət Əliyə and
olsun, düzünü deyirəm. Bu böyüklər niyə belə şeyləri qanmırlar?
Qanmazdan rəhbər olar? Qanmaz rəhbəri olan dövlətin işi-gücü adam
öldürmək olar ki, bunun da sonu çifayda yaxşı olmaz. And olsun...
Patavalı qocanın ağzını qapayıb, sürüyə-sürüyə apardılar. Uzaqda
dayanan qara maşına basana qədər qocanın səsi qırıq-qırıq gəlirdi. Sonra
səsi kəsildi. Qara maşın qocanı götürüb apardı. Hara apardı? Daha
orasını bir kimsə bilməyəcəkdi. Hər halda, qocanın aparıldığı yerə heç
bir kəsi gülə-gülə aparmırdılar.
Mollalardan biri hər şeyin hazır olduğunu görüb, bir himə bənd imiş
kimi qıvraq addımlarla bir az qabağa yeridi. Əlini mizin üstündəki
Qurana qoyub, asta-asta nəsə oxudu və ağır nəzərlərlə izdihama tərəf
baxdı.
-Qurana əl basaraq, İran dövləti adından bəyan edirəm: Günahkar və
İslama zidd gedən bəndələri dövlətimiz heç zaman bağışlamayacaq!
Qanlar və canlar bahasına qurduğumuz müqəddəs vətənimizin xainlər
tərəfindən aşağılanmasına heç bir vəcdlə yol verməyəcəyik! Amerika,
İsrail və onlara züy tutan şeytan dövlətlərin İranı parçalamaq arzuları
ürəklərində qalacaq! Qoy bizim gücümüzü, qüdrətimizi, böyük Tanrıya
sədaqət və ehtiramımızı bilməyənlər bir daha bilsinlər və görsünlər ki,
bu ölkəni boğmaq, kiçiltmək heç də asan məsələ deyil. Müqəddəs
dövlətimiz günü-gündən qüdrətini artırır. Allahın yardımı ilə dünyanın
ən güclü dövlətlərindən birinə çevrilir. İran İslam respublikası dünyanın
ən vicdanlı, ən demokratik ölkəsi olaraq, insan haqlarının ən çox
qorunduğu ölkələrin sırasında birinci sırada gedir. Bizi gözü
götürməyənlər bunu həzm edə bilmirlər. Ona görə də yalançı faktlar
uyduraraq, dövlətimizə qara yaxmaq istəyir, sanksiyalar tətbiq edərək bu
böyük dövləti sındırmağa çalışırlar. Lakin Tanrının kölgəsi bizim
üstümüzdədir. Heç bir dövlətin bizi zəif salmağa gücü çatmaz... Mən
burada olan bütün insanlardan soruşuram və sizdən cavab tələb edirəm;
bu dövlətin vətəndaşları olaraq, dövlətdən hər hansı bir narazılığınız,
gileyiniz varmı?
İzdihamın səs-küyü meydanı lərzəyə gətirdi. Hamı bir ağızdan
“Allahu-əkbər, yaşasın İran!”-qışqırdılar.
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Səs-küydən heyrətə gələn və gözləri parıldayan molla barmağının
işarəsi ilə izdihamı sakitləşdirdi. Və aram-aram cibindən yekə-sicilləmə
bir kağız çıxarıb, eynəkli gözlərinin qabağına gətirdi.
-Bu gün bu adamları Allahın izni ilə biz edam edirik. Ona görə ki,
Tanrı qarşısında günahkardılar... Meydana gətirilsinlər; Əli Rza
Mərəndi...
Meydanda bir hərəkətlilik yarandı. Adamlar edama məhkum
olunanların haradan və necə gətiriləcəyini görmək üçün o yan, bu yana
boylandılar. Bəziləri gözlərini yumaraq əzbər bildikləri ayələri
pıçıldayırdılar.
Bir yanda şokolad qutularından böyük qalaq yaranmışdı. Bu şokolad
qutularını edama baxmağa gələnlər edam olunanların ata-anası, qohumqardaşı üçün gətirmişdilər. Ki, onlara gözaydınlığı versinlər. Bəziləri
qeyri-ixtiyari o qutulardan açır, öz ağzına atır, yan-yörəsində olanlara
paylayırdılar.
Qadınların, uşaqların, qocaların üzündə elə görünüş, elə ifadə var idi
ki, qıraqdan baxanlar onların elə ayaq üstə öldüklərini zənn edərdilər.
Ətrafdakı hüzn və kədər deyəsən, ağaclara, evlərə, quşlara da az təsir
eləməmişdi. Ağaclar yarpaq-dodaqlarını sallayıb elə hüznlü
dayanmışdılar ki, indicə onların ağac gözləri ilə ağlayacağını zənn
edərdin. Evlər də bir başqa cür dayanmışdılar. Elə bil bu evlər dünən, o
biri gün yeridə dayanan evlər deyildilər. Sanki onlar da üzünü qibləyə
çevirib, Tanrıdan ölüm diləyirdilər. Quşlar da o quşlara bənzəmirdilər.
Oxuyan, şaqraq quş səs ilə nəğmə deyən... İndi onlar oxumurdular, quş
dilləri ilə nalə qoparırdılar. O nalədən, evlərin üzü qibləyə
dayanmağından, ağacların yarpaq-dodaqlarının titrəməyindən uzaqda
dayanan dağların da bağrı qan olur, dağ ürəyi parçalanırdı.
Dağlar bu dünyada çox şeylər görmüşdülər. Çox mətləbləri dağ
sinələrində gizləyirdilər. Dağların sinəsi dağdan olmasaydı, bu dağların
bağrına çoxdan dağ çəkilərdi. Ancaq bu dağlar belə şeylər
görməmişdilər axı. İndi dağ bağrının bütün qalacağına, parçalanıb çilikçilik olmayacağına Tanrıdan başqa bir kimsə zəmanət verə bilməzdi.
Hakim-molla edama məhkum olunanların hansı cinayətləri
elədiklərini uca səslə camaata çatdırdı. Edamçıların sırasında Yetim
İsmayılın oğlu gözə dəymirdi. Heç evlərində də yox idi. Deyilənə görə,
məhbəsdə verilən işgəncələrdən sonra dünyasını dəyişmişdi. Meyidini
hələ qaytarıb evlərinə verməmişdilər. İndi, bu ağır anlarda Yetim
İsmayılın adamları onun məhbəsdə ölməsinə ürəklərində şükür edirdilər.
Elə ölməyi belə ölməkdən daha şərəfli və abırlı bilirdilər.
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Ərənolun adı çəkiləndə və onun cinayətləri sadalananda bütün
nəzərlər rəngi-ruhu üzündən qaçmış gəncin üz-gözündə cəmləndi. Və
ondan son söz deməyi istənildi. Ərənol bir addım qabağa çıxdı. Məhkum
olunanların sırasında ən ucaboylusu və yaraşıqlısı olan cavan başını
qaldırıb adamlara baxdı. Qohumlarının hamısı gəlmişdilər. Təkcə
Şahcahan gözə dəymirdi. Bir də çoxdan sevdiyi ülkər baxışlı gözəl
gözünə görünmədi. Bir anlıq Ərənol özünü itirdi. Hər şey yadından çıxdı
elə bil. Harada dayandığı, indi nələr deyəcəyi, bir neçə dəqiqədən sonra
nələrin baş verəcəyi də. Fikri uzaqlara getdi. O uzaqlardan ülkər baxışlı
qızı götürüb gətirdi.
<<-Sağ ol, qız.>>
<<-Hara gedirsən ki?>>
<<-Bəs bilmirsən? >>
<<-Yox, mənə heç nə deməyiblər.>>
<<-Getmirəm, qız, aparırlar.>>
<<-Axı hara? >>
<<-Bilmirəm ki.>>
<<-Hara getsən, mən də arxanca gələcəyəm.>>
<<-Yox, qız, elə danışma, sən Allah.>>
<<-Niyə ki? Mənim sənin yanında olmağımı istəmirsən? >>
<<-Sənin orada olmağını istəmirəm.>>
<<-Ora...>>
<<-İstəyirəm
mənim xatirəmi bu dünyada yaşadasan. Ölüncə,
dünyadan gedənə qədər.>>
<<-Danışma, Ərənol, sən vicdanın belə şeylər danışma. Məni bu
dünyada tənha qoyub hara gedirsən?>>
<<-Ancaq yadında saxla, səni bu dünyada mənim qədər bir kimsə sevə
bilməz.>>
Ərənol qızla danışıb, ayrılıq şərbətini içə-içə yenə gözləri izdihamın
arasında onu axtardı. Və birdən... Elə bil dünya başına fırlandı. Ülkər
baxışlı gözəl ağlayan ağacın altında dayanıb düz onun gözlərinə baxırdı.
Yox, buna baxmaq da demək olmazdı. O gözlər ona belə baxmamışdı
axı. Həmişə odlu-alovlu olan o gözlərin işığı tamam sönmüşdü. Yerində
quru köz qalmışdı. Deyəsən, quru köz gözlərin giləsindən qanlı yaş
axırdı. Axıb yanaqlarına, boyun-boğazına, oradan da dərdli ürəyinin
üstünə süzülürdü. Qanlı göz yaşları çaya, dənizə, ümmana döndü. Çayın,
dənizin, ümmanın ağ suları Ərənolu qucağına aldı, uzaqlara, lap
uzaqlara apardı. Elə uzaqlara ki, oralarda qəmdən, kədərdən hələ çələng
hörülməmişdi. Orada Ərənol, sevgi dolu bir dünya, bir də o gözəl, ülkər
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baxışlı qız var idi. Həmişə görüşdükləri pünhan yerə çəkilmişdilər. Yenə
odlu baxışlar, yenə məhəbbət dolu sözlər...
-Ərənol...
-Ay can.
-O günləri, bilirsən, necə arzu edirəm?
-Hansı günləri, qız?
-Sənin anana gəlin olacağım günləri.
-Onda...
-Onda səni bundan da çox sevəcəyəm.
-Sonra uşaqlarımız olacaq.
-Qəşəng-qəşəng adları olacaq uşaqlarımızın.
-Fars adları?
-Yox, Ərənol, nə olub ki, bizim öz adlarımıza?
-Axı dövlətimiz izn vermir. Deyir, gərək İranda doğulan bütün
uşaqlara fars mənşəli adlar qoyulsun.
-Mən istəmirəm.
-Heç mən də istəmirəm, qız. Ölsəm də uşaqlarıma fars adları
qoymaram.
-Bəlkə gedək buralardan? Qaçaq, çıxaq azadlığa, insan kimi ömür
sürək?
-Yox, qız, elə sözlər danışma. Mən vətənimi qoyub, heç yana gedə
bilmərəm.
-Bəlkə o taya köçək?
-O tay da mənim vətənimdi. Ancaq yurdumu, elimi, torpağımı çaqqalçuqqalın əlində qoyub, başqa yerə gedə bilmərəm. Onda torpaq inciyər
bizdən. Öləndə də qoynunda bizə yer verməz.
-Onda...
-Onda işığa doğru, qız! Harda işıq varsa, o işığa doğru qoşa
gedəcəyik! Anamın dilbər gəlini...
Bu an hakim-mollanın gur səsi qeybdən gəlirmiş kimi onun
qulaqlarına gəlib çatdı.
-Hə, vətəndaş Ərənol Turançı, son sözünü de!
Ərənolu sular yenə geri gətirdilər. Yenə hündür kürsü, qurulmuş dar
ağacları, izdiham, izdihamın içərisində ölü gözləri ilə ona baxan zavallı
ana, ağlayan ağacın altında dayanmış o qız... Ərənol gözucu qara,
qapqara kəndirlərə baxmağa da macal tapdı. Bir azdan o qara, qapqara
kəndirlər onların boğazlarına keçiriləcəkdi. Dartılıb, yeddi igidi bu
dünyadan aparacaqdı. Ərənol yarım addım da qabağa çıxdı. Bütün
izdihama, gülə-gülə ağlayan adamlara, anasına, o qıza, üzü qibləyə
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dayanan evlərə, yarpaq dodaqlı ağaclara, nalə çəkən quşlara, bağrına dağ
çəkilən dağlara bir də baxdı. Boğazından qəmi çəkib, uca səslə hayqırdı:
Ula, ulamağın canımdan keçsin,
Səsin qana dönsün, qanımdan keçsin,
Ağzı yanmış qurdum yanımdan keçsin,
Közərən ocaqlar, gözlə gələrəm!
Bir anda aləm bir-birinə qarışdı. İzdiham hərəkətə gəldi. Elə bil
ildırım qopub yeri-göyü lərzəyə gətirdi. Hakim-molla və o biri mollalar
bir-birinə baxa-baxa çaş-baş qalmışdılar. Başlarını gəzdirib jandarmları
axtarır, sanki onlardan imdad diləyir, bu biabırçı olayın tezliklə
bitməsini istəyirdilər. Qarışıq və səsli-küylü izdihamın içərisində
jandarmları görə bilməyəndə bir az da həyəcana gəlir, az qala baş
götürüb bu başıpozuq adamların arasından qaçmağa, gizlənməyə can
atırdılar.
İndiki məqamda nələrin baş verdiyini orda olan adamların heç biri
anlamırdılar. Heç Ərənolun özü də. O, ömrünün son saniyələrində
ürəyindən keçənləri dilinə gətirmiş, bununla ölümü istədiyi kimi
qarşılamaq istəmişdi. Axı o, nə etmişdi ki, durub ölüm anında üzrhaqlıq
da edəydi, deyəydi, cənablar, xahiş edirəm, bu günahlarıma görə məni
bağışlayın, qanımı İran dövlətinə halal edin. Yox, o, bunları edə
bilməzdi. Ölüm ayağında özünü ləyaqətsiz aparmağa vicdanı yol
verməzdi. Bu hərəkətinə görə daxili hissləri ona ani olaraq bəzi
mətləbləri pıçıldamışdılar. Ona anlatmışdılar, demişdilər ki, belə dəli
oyunbazlıqları İran dövləti bağışlamır. Səni edam edəndən sonra bu
hərəkətlərin bədəlini ailəndən soracaqlar. Ananı çək-çevirə salacaqlar,
xalan Şahcahanı ortada oynadıb, bundan doyumsuz ləzzət alacaqlar.
Bunları ömrünün son anlarında bilirdi Ərənol. Amma başqa yolu da
qalmamışdı. Ondan sonra anasının yaşamasını da istəmirdi. Ürəyinin bir
küncündə, lap dərin qatlarında ondan bir an qabaq anasının ölüb, bu
dünyadan getməsini arzulayırdı. Axı qardaşının edamından sonra
anasının nələr çəkdiyini görmüşdü. Bunları görə-görə anasının ondan
sonra yaşamasını necə istəyə bilərdi? Elə bu qarışıq, dolaşıq anlarda da
bu arzu ürəyindən çıxmırdı. İstəyirdi bir nagahan güllə ondan qabaq
anasını tutsun. Anasının dünyadan getdiyini görəndən sonra ölümə elə
könüldən qucaq açardı ki. Ancaq anasını görə bilmirdi. Heç başqa
tanıdıqları da gözünə dəymirdi. Ora-bura qaça-qaça tanıdıqlarını axtarır,
gözləri ən çox anasını, bir də o ülkər baxışılı qızı gəzirdi.
Güllə səsləri, qaz balonlarından atılan gözyaşardan maddə, adamların
üstünə vurulan su şırnaqlarının altında adamlar dəli atlar kimi qaçışır,
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səs-küydən, qışqırıqdan, adamların imdad və nalə dolu harayından
qulaqlar tutulurdu. Çoxlarına güllə dəymiş, yerə yıxılaraq ayaqlar altında
qalmışdılar. Qocalardan, qadınlardan bir çoxunun ürəyi getmişdi. Yerdə
qalaraq, ölümdən qaçanların ayaqları altında əzilirdilər.
Bir anda elə bil göydən mələklər endi. Ərənolu ağ qanadları üstünə
götürüb, dəli izdihamdan araladılar. Ərənol hələ də nələrin baş verdiyini,
onu ölümün əlindən kimlərin qurtardığını düz-əməlli kəsdirə bilmirdi.
Bəlkə onu ölümün əlindən almamışdılar? Bəlkə bu tanımadığı adamlar
ona əzab verib, öldürmək üçün aparırdılar? Yox, bunlar adam öldürənə
oxşamırdılar. Bəs anası necə oldu? Bəs o qız?.. Sıldırım qayaların arası
ilə maşın onu dağların başına qaldıranda belə bu suallar onu rahat
buraxmır, az qala qışqırıb, onların kimliyini soruşmaq, onlardan anasını,
o qızı xəbər almaq istəyirdi.
Maşın gəlib həsirdən hörülmüş xırda damın yanında dayandı.
Tanımadığı adamlar yerə düşdülər. Ondan da ehtiramla düşməyini xahiş
elədilər. Kişi paltarında bir qadın ona yaxınlaşıb, ana nəvazişi ilə
saçlarına sığal çəkdi.
-Can, bala, bu yaşınızda nələr qaldı çəkməyəsiniz? Adın nədir?
-Ərənol.
-Ərənol Turançı sənsən?
-Mənəm. Hardan tanıdınız?
-Sənin qardaşını da edam ediblər?
-Bəli.
-Onda siz başdan-ayağa İran dövlətinin düşmənlərisiniz ki?!
Ərənol başını dik tutub göylərə sarı baxdı. Ala buludlar ölümdən
qaçan adamlar kimi cani-dildən o yan-bu yana qaçışırdılar. Görəsən
onları da qovan vardımı? Bəlkə buludları da edam etmək, dar ağacına
çəkmək istəyirdilər? Onlar da dar ağacına salam verməmək, ölümdən
qurtulmaq üçün beləcə göyün üzündə o yan-bu yana şütüyür, qurtula
bilməyəndə bulud gözləri ilə ağlayıb, yeri-göyü öz göz yaşlarına qərq
edirdilər.
-O vaxt ki, Tanrı millətləri, xalqları yaratdı, onlara da insanlar kimi
fərdi xasiyyət, fərdi xüsusiyyət verdi. İnsanlar kimi həlim, xoşrəftar,
cəfakeş millətlər də var bu dünyada. Boz, dağıtmağa, qırmağa meyilli
xalqlar da. Düzdü, başdan-ayağa mənfi millətlər axtarmağın özü də
axmaqlıqdı. Ancaq... Tale belə gətirib ki, qanlar qarışandan sonra o boz
millətlərin də içərisinə müsbət enerji yükü atılıb. Yoxsa, elə millətlərlə
bir damın altında yaşamaq cəhənnəm əzabı qədər ağır olardı. Məni başa
düşürsənmi?
86

Ərənol o qadının qəliz sözlərinin içindəki mənanı tapmağa çətinlik
çəksə də, başı ilə “bəli” işarəsi verdi. Amma işarədən sonra o sözlərin
mənasına vara bildi. Və bu qadının kim olduğunu bilməsə də işıqlı və
zəkalı birisi olduğuna daxilində qəribə bir inam yarandı.
-Biz soyumuzla, kökümüzlə, genetik kodumuzla ürəyiyumşaq bir
millətik. Elə vaxtlar olub ki, bizlərə qənim kəsilən, varlığımızı dünyadan
aparmaq istəyən bir xalqın, bir millətin unudulmaz pisliklərini beş-on ilə
yaddan çıxarıb, onları bağışlamışıq. Hələ onlara arxa da dayanmışıq.
Onların çətin anlarında sinəmizi sipər eləmişik, onları qorumuşuq.
Unutmuşuq, yaddan çıxarmışıq ki, belə məqam onların əlinə düşsəydi,
bizləri əhf eləməzdilər. Kökümüzü, soyumuzu yer üzündən aparmaq
üçün tarixi fürsəti əldən buraxmazdılar. Amma bizlər... Min illər
qoruyub arxa durduğumuz, dövlət qurub, hazır bayrağı əllərinə
verdiyimiz xalqlar bizə qənim kəsilirlər. Sinəmizə çalın-çarpaz yaralar
vururlar. Bizləri yox eləmək üçün özlərini odların, alovların içərisinə
atmaqdan belə çəkinmirlər. Tarixin yaddaşı tamam başqa şeylər deyir,
mənim zavallı balam. O tarixin yaddaşında olanları çözə bilsən,
heyrətdən gözlərin bərələ qalar. Bizim onlara elədiklərimiz hara, onların
bizə elədikləri hara?! İndi cansız-cüftəsiz bədən kimi özümüzə gələ
bilmirik. Bir az düzələn kimi yenə bel sütunumuzdan vururlar. Qədim
tarixi olan bir millətin bu qədər eybəcər əməllərə baş vurması o millətin
gələcəyini sual altına alır.
Qadın danışırdı. Elə qəribə sözlər deyirdi ki, o sözləri hələ Ərənol
ömründə eşitməmişdi. Ancaq hərdən gen yaddaşı o qadının dediyi
sözlərlə eynilik təşkil elədiyindən bəzi mətləblər ona yaman tanış
gəlirdi. Ona elə gəlirdi ki, bu qadın yüz illərdi, min illərdi bu boz
dağların arasında oturub, həqiqət olanları insanların yadına salır. Bir də
elə düşünürdü ki, bu kişi səsli qadını çox görüb. Neçə dəfə bu qadının
yanına gəlib, onun həqiqət şərqilərinə qulaq verəndən sonra çıxıb gedib
işinin-gücünün dalısınca.
Qadın danışa-danışa bir gözü yollardaydı. Deyəsən, olanlardan
nigaran idi. Ərənolun da həyəcanı keçmirdi. Yox, daha o, ölümdən
qorxmurdu. Ölümün nəfəsini duymuşdu, ölüm mələyinin “sığalını”
görmüşdü. Buna görə ölüm onun üçün heç də qorxulu deyildi. Amma
hadisələrin gedişatı, işlərin buraya gəlib çatması onu həyəcanlandırır,
qəlbinin tellərini payız yarpaqları tək əsdirirdi. Görəsən bu işlərdən
sonra nələr baş verəcəkdi? Axı rejim çox qəddar idi. Qələmi əlində
olanlar elə zalım fərmanlar yazırdılar ki, onları düşünəndə belə insanın
əti ürpəşirdi. Bir də oyunun qaydasını onun özü pozmuşdu axı. Bundan
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sonra olanların, baş verənlərin bütün məsuliyyəti onun üzərində qalırdı.
Qurulanların dağılması, olanların olmaması, hamısı, hamısı onun adına
yazılacaqdı. Anasından, bir də o qızdan da nigarançılığı çox idi. Görəsən
indi onlar haradaydılar? Bəlkə onları tutdular, qollarına qandal vurdular,
apardılar, kəsdilər, doğradılar? Onun bütün hayıfını anasından, bir də o
qızdan çıxdılar. Axı bunlar üçün oyun qaydası deyilən bir anlayış
mövcud deyildi. Ona görə də bu anda Ərənol təslim olmağa, qollarına
qandal vurulub aparılmağa ürəkdən razı olardı. Təki anasına, o qıza,
qohum-qardaşına toxunmasınlar, onlara bu dünyanın cəhənnəm əzabını
yaşatmasınlar.
-Sən də nigaransan?
-Çox nigaranam, bəyim.
-Nəyə görə?
-Axı olanların hamısını mən eləmişəm. Bütün olayların səbəbkarı
mənəm.
-Bir nəfər olmalıydı, oğlum. Bəlkə də sən xoşbəxtlərin xoşbəxtisən.
Bundan xəbərin varmı?
-Hələ başım dumanlıdı, heç nə anlaya bilmirəm.
-O işi görəndə...
-Mən o işi şüurlu eləmədim. Sadəcə, ömrümün son anlarında olanlara
qəlbimin sonsuz nifrətini bildirmək istədim.
-Çox yazıqlar olsun bizə, yazıqlar olsun ki, işlərimizin çoxunu şüurlu
şəkildə qura bilmirik. Yoxsa, başımıza bu müsibətlər gəlməzdi. Bu qədər
şanlı tarixi olan bir millətin başına olmazın fəlakətlər gətirirlər. Dilimizi
odlarda yandırırlar, adlarımızı yadlaşdırırlar, üzümüzə bütün qapıları
bağlayırlar, biz isə oturub baxırıq. Ki, görək nə vaxt dilimizin nəfəsi
kəsiləcək, mənliyimiz, mənəviyyatımız məhv olacaq.
Bu vaxt dağın döşündən atlılar dəstəsi göründü. Qadın bir anda irəli
şığıdı. Atlılar atdan düşüb, qadının qarşısında dayandılar, ona təzim
elədilər.
-Nə xəbər oldu, igidlərim?
-Yurdanur bəyim, çox böyük çaxnaşmalar baş verdi.
-Sizlərdən...
-Bizlərdən Alparslanla Dəmirol yaralandılar.
-Bəs hardadılar onlar?
-Onları Qara qayaya apardılar.
-Vəziyyətləri pisdirmi?
-O qədər də kafi deyil.
-Bəs orada olanlar, edama məhkum edilənlər?
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-Vəhşi rejim yenə bildiyini elədi. Meydanda qan su yerinə axdı.
Edamçılardan beşi güllələndi. Orada olan adamlar arasında da xeyli
sayda itkilər var.
Döyüşçü danışdıqca Ərənol özünü pis hiss edirdi. Qəlbinə qəribə
duyğular hakim kəsilir, özünü günahkar görüb-görməməkdə tərəddüd
keçirirdi. Axı onsuz da bu adamlar ölümə məhkum edilmişdilər. Heç bir
qüvvə onları ölümün caynağından alıb, apara bilməzdi. Bəs onun özü?
Özü niyə sağ qalmışdı? Bir tərəfdən baxanda belə görünə bilərdi ki,
Ərənol qəsdən bu işləri törədib. Yəqin onun arxasınca danışanlar da
olacaqdı. Deyəcəkdilər ki, bu da onlara xidmət edir. Bu işi törətməkdə
də məqsədi qurulan işləri pozmaq, başlanan hərəkata öldürücü zərbə
vurmaqdır. Bu anda az qala Ərənol qışqırmaq, haray salıb, fəryad
qoparmaq, onu ölümün əlindən alanlara nifrətini bildirmək istədi.
Xalq hərəkatlarında belə şeylər çox olmuşdu. Öyrədilmiş adamlar
hərəkatın içərilərinə yeridilmiş, lazım gələn anda ondan məharətlə
istifadə olunmuşdu. Və bu istifadənin nəticəsində illərlə qurulan işin
mahiyyəti bir anda dəyişmiş, ümumi işə sarsıdıcı zərbələr vurulmuşdu.
Yurdanur Ərənolun narahat hisslərin əlində çırpındığını görəndə öz
həyəcanına da hakim kəsilə bilmirdi. Məharətlə bunu gizlətməyə çalışsa
da, çoxdan onun yanında olanların, onu yaxından tanıyanların, xarakter
cizgilərini bilənlərin nəzərindən bu narahatlıq qaçmırdı. Hətta onun belə
təşviş içərisində olduğu da yadlarına gəlmirdi. Bu hiss döyüşçülərin də
qəlbini sarır, ikili hisslərin arasında çaş-baş qalırdılar.
Bu döyüşçülərin həmin anda edam meydanında olmaları da Ərənol
üçün çox qəribə və müəmmalı bir sirr idi. Axı onlar hardan bilirdilər ki,
Ərənol ölüm ayağında edam kötüyünə baş əyməyəcək, bozqurdu yada
salıb, meydanı lərzəyə gətirəcək? Bəlkə bu adamlar da... Yox, hər şeyə
bu qədər inamsız yanaşmaq da olmazdı. Bunu Yurdanur bəyimin və
döyüşçülərin baxışlarından, duruşlarından da hiss etmək olardı.
Yurdanur bəyim sıçrayıb bir anda atının üstünə qalxdı.
-İgidlərim, daha biz buralarda qala bilmərik. Məkanımızı
dəyişməliyik. Çünki qəddar rejim çox çəkmədən bizim üstümüzə qoşun
çəkəcək. O mürtədlərə təslim olmamaq üçün ağıllı yollar aramalıyıq.
Haydı, atlanın! Tanrı bizi qorusun!
Məkanı dəyişmək üçün təcili hazırlıq işlərinə başlanıldı. Kimin nəyi
var idisə götürüb atının yanına gətirdi. Bir at da Ərənola verdilər.
Yurdanur bəyim qabaqda, döyüşçülər isə onun ardınca düzülüb, yola
düşdülər. Uzaqdan baxanda bu adamlar keçilməz qalaya bənzəyirdilər.
Elə bir qalaya ki, o qalanın divarlarını göydə Tanrı, yerdə isə bu
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mənəviyyatı sındırılmış, alçaldılmış, zorlanmış insanların sehrli nəfəsləri
qoruyurdu. Nə qədər qorunacaqdı bu qala? Nə vaxtadək o sehrli nəfəsin
bu qalanı hifs etməyə qüdrəti çatacaqdı? Bunu bir kimsə deyə bilməzdi.
Bəlkə, bəlkə bu qalaya Tanrı tərəfindən uçulmazlıq nişanəsi
vurulmuşdu?
Ərənol başqa dünyaya düşübmüş kimi hissiz-duyğusuz halda atlıların
arxasınca gedirdi. Ona elə gəlirdi ki, bu dünyadan gedib, başqa dünyanın
sakini olub. Yurdanur bəyim də, onun döyüşçüləri də başqa dünyanın
sakinləridirlər. Görəsən bu başqa dünyada o, anasını, o ülkər baxışlı qızı
tapa, onlara qovuşa biləcəkdimi?
XXX
Şahcahan alaqapının ağzına gəldi. Qapının məftillə bağlandığını
görəndə dodaqucu nəsə mızıldandı. Sonra məftilləri hirsli-hirsli açıb
yerə atdı. Həyətə keçdi. Bir ağız Nərdoğanı səslədi. Eyvana qalxdı. İçəri
otaqları bir-bir gəzdi. Bacısını axtardı. Onu tapa bilməyəndə məyusməyus Ərənolun divara vurulmuş şəklinin qarşısında dayandı.
-Bala, bu gəlin ölmüş bacım hardadı? Niyə heç biz tərəflərə baş
vurmur? Bəs xəbəri yoxdu xəbərdən? Bə bilmir ki, dədəm məni ərə
verdi? Bir gəlsin, bir gözaydınlığı versin. İmam haqqı onun heç nəyi
mənə lazım deyil. Odur ey, dədəm iki yük maşını cehiz alıb mənə.
Vallah, elə əzəldən ölmüş bacım mənim paxıllığımı çəkir. Nə edim bəs,
öz qismətimi ona bağışlayım? Heç sən də yaxşı oğul deyilsən. Hansı
cəhənnəmdəsən, bilmirəm, bir ayaq atıb demirsən ki, görüm xalamın
toyu nə vaxtdı. Bir Varoldan çox razıyam. Hər gün mənə baş çəkir.
Bilirsən, axşam mənə nə deyirdi? Deyir, sənin toyunda başmaqlarım
yırtılana qədər “İran təranələri” oynayacağam. Bilir axı mən İranı çox
sevirəm. İrana da qurban olum, onun təranələrinə də. Hələ desən, mənə
göndərdiyi igidə də... Dur, dur gəl oynayaq. Oynamırsan? Cəhənnəmə
oyna, gora oyna, özüm oynayaram.
Qadın qəribə tərzdə qollarını yana açdı. Ağzında mızıldandı. Sonra
düz ortaya gəlib oynamağa başladı. Bir xeyli oynadı. Arada kimlərisə
oynamağa dəvət elədi. Sonra söydü, yamanladı... Hirsindən, hikkəsindən
nə edəcəyini bilmədi. Gücünü göz yaşlarına verdi. O ki var ağladı,
sızladı, içinə düşdü. Ağlamaqdan yorulanda xalçanın üstünə çökdü. Yerə
uzandı. İki-üç dəqiqədən sonra yuxuya getdi. Qadının xorultusu, bəlkə
də, məftili qırılmış qapının ağzına gəlib çatardı. Ancaq bir kimsə nə o
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qapıya tərəf baxırdı, nə də evdə kimsənin olmağı ilə maraqlanırdı. Bu
ev, elə bil, adamların yadından çıxmışdı.
XXX
Moris kənddə üçüncü ev idi ki, dəyişirdi. Sanki bu kişi kənddə olan
bütün boş evlərin sakini olmaq istəyirdi. Bəlkə də bu boş evlərin
boşluğundan sıxılırdı. Ona görə hər boş evdə bir az qalırdı ki, soyuqdan
donan evlərin divarlarını öz nəfəsi ilə isitsin. Axı evlər də insan kimi
idilər. Onların da canı, qanı, ürəyi, nəfəsi var idi. Bu evlər insan
nəfəssizliyindən boğula bilərdilər. Belə olsaydı, onda kəndə səs-küy
yayılardı. Deyərdilər, dünən Məşə Həsənin evi rəhmətə getdi. Səhər Sarı
Saranın komasının ürəyi dayandı. Bu gün Qıdı Seyidin evi qəfildən
dünyasını dəyişdi. Qəfildən deyəndə ki, bu dünyada qəfildən heç nə
olmur. Hər nə olursa aram-aram olur. Ancaq adamlar bunun fərqinə
varmırlar. Aram-aram olanları görməyi bacarmırlar. Ona görə deyirlər,
filan iş qəfildən belə oldu, qəfildən elə oldu. Filankəs qəfildən,
gözlənilmədən dünyadan getdi. Amma insan hər şeyi gözləsə, gözləməyi
bacarsa onun üçün qəfil olanlar, gözlənilməzlər heyrət doğurmaz, adam
balası adam balası kimi başa düşər ki, hər nə olursa, hər nə baş verirsə,
hamısı gözləniləndi.
Morisin kəndin yuxarı başından orta hissəsinə, oradan da lap aşağı
başına köçməsi də əslində gözlənilməz deyildi. O, bu kəndə çox böyük
ümidlərlə gəlmişdi. İslam dininin dəyəri, sehri onu götürüb dünyanın o
başından buraya gətirmişdi. Gətirmişdi ki, Moris görsün, eşitdiklərinə,
oxuduqlarına əmin olsun, öz dini ilə bu dini müqayisə eləsin, beyninə
vursun, ürəyindən keçirsin və hər şeyə inanandan sonra bu dinə tapınsın,
İslama qucaq açsın. Amma bu ümidlər şölələnmək əvəzinə günü-gündən
işığını itirirdi.
Hər evə köçəndə kəndin mollasını evə gətirirdi. Quran ayələrindən
oxutdurub, həm evi paklaşdırır, cin-şayətini uzaqlara qovur, həm də
İslamın o nurlu aurasına köklənmək istəyirdi. Ondan sonra dindən bir az
başı çıxanlar onun bu qərib evinə ayaq açırdılar. Morislə danışmaq,
İslam dinini ona qandırmaq istəyirdilər. Biri deyirdi, təcili adını dəyiş,
kafir adından qurtul, müsəlman adı götür. Yoxsa, sənin bütün cəhdlərin
boşa çıxacaq, səmərəsiz olacaq. Belə olanda Moris özünə də şübhə ilə
baxırdı. Sonra yazıq-yazıq düşünürdü ki, ayə, adın müsəlmana, xristiana
nə dəxli?! İnsanın mənəviyyatı, iç dünyası, iman və etiqadı adının
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mənası ilə ölçülməz axı. Belə olanda çaş-baş qalırdı Moris. Hərdən
arvadını yanına çəkib, dərdli-dərdli onunla uzun-uzadı söhbətləşirdi.
-Janna, deyəsən, o cənnət deyilən yer bizlər üçün deyil.
-Bəs kimlər üçündür?
-Bu kəndin adamları üçün.
-Bu kənddə yaşayanların hamısı cənnət əhlidir?
-Yəqin.
-O cinə, şeytana oxşayan, adamı az qala gözləri ilə yeyən kişilər də?
-Bilmirəm. Amma deyəsən, cənnət əhli olmaq üçün gərək bunlardan
xasiyyətnamə alasan. Özü də daşdan keçən tərifli sözləri ilə.
-Sən nə danışırsan, Moris? Başın, beynin pozulur, deyəsən. Gör
bunların özünü cənnətə buraxan olacaq?
-Yox, bunlar çox əmindirlər. Elə danışırlar ki, sanki Tanrı bunlara
zəmanət verib. Dünən o birisi var ha, kosasaqqal...
-Kəblə Məhi?
-Hə, hə, onu deyirəm. Deyir ki, heç müsəlmanların da hamısı cənnətə
getməyəcək. Bunlarda bir təriqət var, şiə deyirlər, nə deyirlər, onlardan
başqa bütün müsəlmanlar da əbədi cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar.
-Sən nə danışırsan, Moris? Bu nə deməkdir? Belə də nadanlıq olar?
Axı sən mənsiz necə söhbət eləmisən onunla? Tərcüməsiz onu necə başa
düşmüsən?
-Daha onların danışıqlarının çoxunu başa düşürəm. Deyim ki,
bunların çox şirin dilləri var. Həm də çox asan qavranılır. Ancaq hələ
danışmaqda əziyyət çəkirəm. İnşallah, onu da öyrənərəm... Hə, belə
danışırdı... kəblə... Məhi.
-Vallah, mən bəzən bunları anlamıram. Hərdən elə əfsanələr uydurub
İslam adı ilə adamların canına sırıyırlar ki, adam qalır mat-məəttəl.
Dünən, bilirsən, Vialetta mənə nə deyirdi? Deyir, anacan, hərdən bura
gəlməyimizə peşman oluram. Deyir, bilirsən, adamı çox çətin başa
düşürlər. Elə bil, biz heç nə bilmirik, onlar hər şeyi bilirlər. Deyir,
Gülüz, Qılman, bir də Məryəm olmasa atama deyərəm, gedərik
buralardan, qayıdarıq vətənimizə.
-Biz buraya gəzməyə gəlməmişik, Janna. Böyük və müqəddəs
missiyanı qəbul eləmək üçün elimizdən, obamızdan didərgin düşmüşük.
Elə şeylər danışmayın... Bir də axı Vialettanın sevdiyi adamlar daha
bizdən aralı düşüblər.
-Nə fərqi? Hər gün Gülüzgilə gedir. Elə bil, Gülüz onun doğma
bacısıdır.
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Janna hər zaman Vialettanın tək olmasının üzüntüsünü çəkirdi. O
vaxtlar qanında olan xəstəlik üzündən daha onun övladı olmamışdı.
Qızları öz bacısı, qardaşı ilə qoşa yeriyən görəndə qəlbində qəribə bir
xiffət alovu yanırdı. Ona elə gəlirdi ki, vaxt gələcək Vialetta da ona
gileylənəcək, deyəcək, ana, təklik axı təkcə Allaha yazılıb. Mən ki,
Allah deyiləm. Məni niyə tək qoydunuz? O sözləri eşitməkdən yamanca
qorxurdu Janna. Elə hərdən Morisin də gözlərinə dik baxmaqdan
çəkinirdi. Düşünürdü ki, bəlkə Moris qəlbinin hansısa gizli bir yerində
tək övladlarının olmasına görə onu qınayır... Bəzən də özünə təskinlik
verirdi. Düşünürdü ki, nə olsun övladımız təkdir. Bu dünyada nə qədər
desən tək övladlı ata-analar var. Elə tək övladlar var ki, beş-on oğulaqıza dəyərlər. Məsələ çox övladlılıqda deyil, cəmiyyətə şüurlu və yetgin
şəxs bəxş etməkdədir. Bəzən fərd çox fərdlilərin yanında daha qüvvətli
görünür.
Hər nə isə qızının ona o sualı verməsindən Janna ehtiyatlanırdı.
İstəyirdi ki, Gülüzü, ya da Məryəmi bacı məhəbbəti ilə sevsin. Onlar da
Vialettaya bağlansınlar. Beləcə tənha olduğunu unutsun Vialetta. O
qorxulu sualı da Jannaya verməyə macal tapmasın.
Buraya gəlməyə qərar verənə qədər Moris ilə Jannanın arasında bir
xeyli söhbətlər olmuşdu. Əvvəl hər ikisi tərəddüdlər içərisində
qalmışdılar. Bu qərarı vermək asan məsələ deyildi axı. Bir mühitdən
çıxıb başqa, tam başqa bir mühitin havasına köklənməliydilər. Elə
mühitlər ki, onlar arasında bir aləm qədər fərq var idi. Orada qəbul
olunanlar burada qəbul olunmurdu. Orada yeyilib, içilənlər burada
yeyilib, içilmirdi. İnsanların fərdi və ictimai münasibətlərində də
yetərincə fərqlər mövcud idi. O biri yandan da ən əsas məsələ gəlirdi.
Elə bir məsələ ki, onu qəbul etmək hər adamın işi deyildi. Öz dədə-baba
dinindən, zatının, kökünün tapındığı bir inam işığından imtina etmək,
başqa, bambaşqa bir imana tapınmaq düşünüldüyü qədər də asan
gəlmirdi onlara. Bunun üçün onlar uzun müddət özlərini kökləmişdilər.
Saysız-hesabsız kitablar oxumuşdular. İslam dinini qəbul edən
xristianları internet xətti ilə tapıb, onların fikir və düşüncələrini
öyrənmişdilər. Və tam, qəti qərara gələndən sonra bu çətin addımı atmaq
üçün uzun yolçuluğa çıxmışdılar. Bir övlad kimi Vialettanın da razılığını
alandan sonra bu kəndi özlərinə məkan seçmişdilər.
Moris sonuncu din olan İslamın müsbət məziyyətlərini öyrənmişdi.
Janna ilə yekdil qərara gəlmişdilər ki, bu din doğrudan da, dinlərin ən
zirvədə dayananıdı. O biri dinlərdə çatışmayanlar bu dində tamamlanır,
bütövlənirdi. Beləcə, bu dinin şöləsi onların qəlbini bir eşq atəşi ilə
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yandırırdı. Onu da bilirdilər, heç bir zərrə qədər də şübhə eləmirdilər ki,
öz yerliləri onların bu addımını qınayacaqlar, onlara tənə edəcək, lağa
qoyacaqlar. Hələ onların bu addımına şübhə donu biçənlər də
tapılacaqdı. Üzlərinə deməsələr də, arxalarınca danışacaq, onları ələ alıb
bu yola salanların bəd niyyətlərini dillərinə gətirəcəkdilər. Bunları hər
ikisi tam dolğunluğu ilə anlayırdılar. Hələ desən, Vialetta da yaşının
azlığına baxmayaraq bu işin mahiyyətini, müsbət və mənfi cəhətlərini
xırda beyninin xırda damarlarından keçirməyi bacarırdı.
Bu gün də onların qonaqları olacaqdı. Dünən məsciddə Morisə namaz
qılmağı öyrədən iki dindar onlara gələcəklərini, İslamın məqsəd və
məramını ona anladacaqlarını demişdilər. Jannanın da qadın qonaqları
olacaqdı. Əslində onların belə gəlmələri Morisə sərf eləmirdi. Axı onun
əsas tərcüməçisi Janna idi. Qadınlar gələndə yan otaqda otururdular,
kişilərin yanına gəlmirdilər. Belə olanda Moris danışılan söhbətlərin bir
hissəsini başa düşmürdü. O, bunu Jannaya da demişdi. Demişdi, kişilər
gələndə qadınlar gəlməsin, sən mənim yanımda ol, onların danışdıqlarını
mənə başa sal. Morisi dolaşığa salan, dindarları anlamaqda çətinlik
yaradan bir də onların çox qəliz danışmaqları idi. Elə ifadələr işlədirdilər
ki, onları Janna da başa düşmürdü. Ancaq hər necə olsa da bunların
dilini Janna ondan daha yaxşı bilirdi.
Alaqapı asta-asta döyüldü. Moris həyətə çıxdı. Kim olduqlarını
bilmədən gələnləri evə dəvət elədi. Onlar həyətə daxil olanda Moris bir
andaca onları tanıdı. Dünən məsciddə ona namaz qılmağı öyrədən
dindarlar idilər. Biri üzündə yekə xalı olan bəstəboy, çəlimsiz kişi idi ki,
ona məsciddə “hacı” deyə müraciət edirdilər. O birisi ucaboy, göygöz
kişiyə də hacı deyirdilər. Amma onun arxasına İsmixan da qoşurdular.
Bu kənddə olduğu müddət ərzində Morisin ən çox bəyənmədiyi bir
hal var idisə, elə o da adamlara edilən müraciətlə bağlı idi. Məscidə
gələn, meydanda oturan adamların əksəriyyətinə ya hacı, ya kərbəlayı,
ya da məşədi deyirdilər. Elə bil, bu adamların öz adları yox idi. Morisə
elə gəlirdi ki, bu adamların çoxusunun adı nəinki kənd camaatının,
özlərinin də yadından çıxıb. Bu barədə heç kimə bir söz deməmişdi.
Təkcə arvadına danışmışdı. Arvadı da gülümsəyib, qəribə-qəribə göylərə
baxmış, başını bulamışdı.
Moris hörmət-izzətlə onları böyük qonaq otağına dəvət elədi. O,
ürəyində sevinirdi, sevinirdi ki, qadınlar gəlməyib. Beləsə, Janna ona
yaxşı tərcüməçi olacaqdı. Janna da hər ehtimala qarşı tədbirli
davranmışdı. Kənd dükanından aldığı qara yaylığı hazır qoymuşdu ki,
dindarlar gələndə onların qarşısına başıaçıq çıxmasın. Kəndə gələndən
94

bir az sonra ona başa salmışdılar, demişdilər, qadın kişilərin qarşısına
saçları açıq çıxa bilməz. Yoxsa, o dünyada tüklərinin sayı qədər qır
qazanında onu yandıracaqlar. Qır qazanının nə olduğunu öyrənəndən və
tükləri ürpəşəndən sonra kənd dükanına gedib, dükançı hacı Teyyubdan
qara yaylıq almışdı. Həyətə bir yad kişi daxil olan kimi Janna birinci
növbədə içəri otağa keçib, qara yaylığını başına çəkirdi.
Janna bu qır qazanından yaman qorxmuşdu. Ona görə istəyirdi
Vialetta da saçlarını bağlasın. Qızının qır qazanında fəryad qoparaqopara yandığını təsəvvür edəndə az qalırdı ürəyi ağzına gəlsin. Vialetta
isə qəti surətdə başına yaylıq bağlamağı özünə yaxın qoymurdu. Ana
yalvarır, qızı inad edirdi. Və hərdən çox deyəndə Vialetta özündən
çıxırdı, əsəbiləşirdi, deyirdi, ana, mənə belə qadağalar qoysanız çıxıb
gedəcəyəm Almaniyaya. Buna görə Janna qorxusundan bu yaylıq
məsələsini son vaxtlar çox da açıb, ağartmırdı. Amma qır qazanının
qorxusu da yadından çıxmırdı. Hərdən yuxuda qır qazanını görəndə
hövlang ayılıb yatağının içində otururdu. Üz-gözünün tərini siləndən, bir
qurtum su içib özünə gələndən sonra yenə uzanıb yatırdı.
Dindarlar evin yuxarı başında, qalın döşəyin üstündə oturmuş,
mütəkkəyə dirsəklənmişdilər. Onların bir tərəfində, quru yerdə Moris
əyləşmişdi. O biri yanda isə Janna dizləri üstə çöküb, dayanmışdı.
İsmixan deyilən hacı söhbəti uzaqlardan başladı.
-Nə qədər ki, İslam yox idi, dünya qaranlıq zülmətin ağuşunda
bərqərar olmuşdu. Onda yeri, bəşəriyyəti, insan aləmini cinlər, şeytanlar
idarə edirdilər. Ki, elə buna görə də insanın qəlbində haqqın, həqiqətin
böyük işığı yanmırdı.
Moris hacı İsmixanın dediyindən bir şey anlamadı. Sual dolu
nəzərlərlə Jannaya baxdı. Janna hacı İsmixanın dediklərini Morisə
çatdıranda o, hacının dediklərinə çox alicənablıqla etirazını bildirdi.
-Hacı İsmixan, axı İslamdan qabaq yer üzünə başqa dinlər gəlmişdi.
Ən azı İsanın gətirdiyi xristian dini var idi. Elə bir din ki, saysızhesabsız bəşər övladı o dinə tapınmışdılar.
Hacı İsmixan Morisin dedikləri ilə razılaşmadı. Qəti şəkildə və əsəbi
halda ona iradlarını çatdırdı.
-Hörmətli Moris ağa, bir var küfr dinlər, bir də var bəqi dinlər. Sənin
o dediyin din ki var, adına xristian dini deyərlər, o dindən Allahın xəbəri
yoxdur.
Hacı İsmixanın dediklərini bu dəfə Janna da anlamadı. Ona elə gəldi
ki, hacı İsmixan nələrisə bir-birinə qarışdırıb. Ondan eşitdiklərini özü
bildiyi kimi tərcümə eləyib, Morisə çatdırdı. Ancaq, deyəsən, Moris hacı
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İsmixanın dediyi sözləri anlamışdı. Buna görə öz dilində asta səslə
Jannaya səsləndi:
-Janna, deyəsən, onun dediyini anlamadın?
-Niyə ki?
-Axı o, başqa söz deyirdi.
-Nə deyirdi axı?
-Mənim başa düşdüyümə görə, çox gicbəsər sözlər danışdı. Başa
düşmədiyin sözü, xahiş edirəm, ağlına gələn qaydada tərcümə eləmə.
Jannanın üzünə xəfif qızartı çökdü.
Bu vaxt hacı İsmixan başqa mövzuya keçmişdi.
-İslam dinində adi namaz qılmanın yüz cür qaydası, qanunu var.
Dəstəmaz almağı bacarmadınsa, deməli, sənin namazın batildir. Misal
üçün, sağ ələ su alıb, sol dirsəyinə çəksən namazın qəbul olunmaz.
-Yox, hacı, düz danışmırsan, mən neçə illərdi namaz qılıram, həmişə
də sağ əlimə su alıb, sol dirsəyimə çəkmişəm. Bunu mənə rəhmətlik
seyid İbrahim öyrədib. O, da bilirsən ki, İslam elminin baş bilicilərindən
idi. Üç dəfə Kərbəlaya, səkkiz dəfə Məşhədə ziyarətə getmişdi.
Üzündə yekə xalı olan kişinin hacı İsmixana etiraz eləməyi onu bir az
da təbdən çıxardı.
-Ay kişi, sənə seyid İbrahim namaz qılmağı necə öyrədib, bilmirəm.
Amma mən namaz qılmağın dərinliklərini İranda öyrənmişəm. Allah
sənin günahlarından keçsin, ancaq bundan sonra namazını düz qıl. O
dünyanı yandırarsan, biçarə olarsan.
-Deyirsən, yəni, o boyda seyid övladı namaz qılmağı bacarmır?
-Əstafürulla. Mən elə demirəm. Seyid İbrahimin cəddinə qurban
olum. O, qələt namaz qılmaz. Sən onu anlamamısan. O, sənə namazı
öyrədəndə fikrin alış-verişin, var-dövlət yığmağın yanında qalıb.
-Elə danışma, hacı, imam haqqı, günah qazanırsan.
-Günah niyə qazanıram? Harda eşitmisən ki, düzünü deyən adam
günah yiyəsi olur?
-Sən elə o gün də məsciddə mənim ağzımdan vurdun.
-Nə dedim sənə?
-Əşi, o təhrat alma məsələsində.
-Düz deyirdim də.
-Nəyi düz deyirdin? Deyirdin ki, biri dağ başında ola və qarnında
olanı yerə ata, onda gərək təhrat almaq üçün evlərinə gələ...
-Mən elə demirdim, deyirdim ki, belə vəziyyətdə gərək su axtara.
-Su olmasa necə?
96

-Day orasını bilmirəm. Sənin söz güləşdirməkdən xoşun gəlir.
Dindən-şəriətdən qandığın qrafa yoxdur, ancaq, danışanda özünü abid
kimi göstərirsən.
-Mən, yoxsa sən?
Janna fikir vermişdi, bu, deyəsən, heç Morisin də nəzərlərindən
qaçmamışdı. Burada dindar adamlar bir-birini bəyənmirdilər. Bir-birinə
din qardaşları desələr də, sözləri bir-birinin boğazından keçmirdi.
Hamısı özünü dinin bilicisi kimi göstərmək istəyirdi. Bir az dərinə
gedəndə isə görürdün ki, dini kitablarda yazılan adi qayda-qanunların
belə fərqində deyillər. Özünü dini təhsil almış kimi təqdim edən
adamların da dayaz olduqları bir-iki söhbətdən sonra məlum olurdu.
İslam dininin adi qayda-qanunlarını mürəkkəbləşdirib, özləri bildikləri
kimi təqdim edəndə bu dinlə yenicə maraqlanan adamları qorxuya salır,
onları gəlmək istədikləri bu işıqlı yoldan uzaqlaşdırırdılar.
Onların mübahisəsi çox uzun çəkdi. Arada imkan tapıb bir-birilərini
bir neçə dəfə təhqir də elədilər. Bu üzücü mübahisədən istifadə edən
Janna arada qalxıb evin xırım-xırda işlərini qaydaya saldı. Moris isə
gözlərini döyə-döyə, karıxmış halda, gah hacı İsmixana, gah da yekə
xallı kişiyə baxır, onların nəyi və niyə bölə bilmədiklərini ayırd etməyə
çalışırdı.
Axır ki, onların bu evə başqa məqsəd üçün gəldikləri yadlarına düşdü.
Hacı İsmixan ondan üzrhaqlıq elədi.
-Moris ağa, sən Allah, bağışla, bu adamın dini elmdən o qədər də
xəbəri yoxdur. Ona görə də bəzi məsələləri ona başa salmağa çalışdım.
Axı sizə hər şeyin düzünü deyə bilməsək, sizdə yəqinlik hasil olmaz və
bu dinin gözəlliklərini görə bilməzsininiz. Axı İslam dini çox dərin
dindir. Bu dində hər nöqtənin, hər vergülün, hər nidanın öz mənası var.
Bu mənaları ayırd edə bilməyəndə dinin fəlsəfəsi öz mahiyyətini itirir.
Yekə xallı kişi hacının dedikləri ilə razılaşmasa da, daha höcət
eləmədi. Susqunca dayanıb, başını yerə dikdi.
-Moris ağa, o biri dinləri deyə bilmərəm, ancaq, bizim dinimizdə
təriqətlər var. Təriqətlər var ki, onlar öz ibadətləri ilə savab yox, günah
qazanırlar. O zavallılar başa düşmürlər ki, İslam dinini təhrif eləməklə o
biri dünyalarını yandırırlar. Ona görə də, siz Allah qoysa, bu dini qəbul
edəndə gərək bu işlərə fikir verəsiniz. Əsas dini kitablarda yazılır ki,
İslam dininə tapınan müsəlmanların cəmi səkkiz-on faizi cənnət nuru ilə
müjdələnəcək. Ki, o səkkiz-on faiz də bizim ibadətçisi olduğumuz
təriqətdir.
-Elə deyil axı, ay hacı İsmixan.
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-Yenə başladın?! Elə deyil, bəs necədir?
-Mən saysız-hesabsız kitablar oxumuşam, o kitabların heç birində
belə sözlərə rast gəlməmişəm.
-Ona görə ki, sən oxuduğun kitabları yoldan ötənlər yazıb. Mən isə
əsl İslam dinindən danışıram.
-Hacı, Quran haqqı, düz demirsən. Onda belə çıxır ki, bütün dünya
üzrə şiələrdən başqa cənnətə gedən olmayacaq?
-Düzdür, getməyəcək. Heç şiələrin də hamısına cənnət müjdəsi
verilməyəcək. O şiə ki, bütün dini ziyarətgahların qapısını döymür,
oralarda müqəddəs qəbirlərin üstünə çöküb, zülüm-zülüm ağlamır, o
şiəyə cənnətin qapısını kimdi göstərən?!
Hacı İsmixanın dediklərini Janna aram-aram Morisə tərcümə elədi.
Amma Moris yenə bir şey anlamadı. Gözlərini Jannanın gözlərinə dikib
gözlədi ki, bəlkə Janna tərcümə elədiyi sözlərin ardını gətirəcək, dediyi
sözlərin izahını verəcək. Lakin Jannanın susub, dayandığını görəndə,
söhbətin bura qədər olduğunu başa düşdü. Dindarlar yenə mübahisəyə
girişəndə asta səslə Jannadan soruşdu:
-Janna, xeyirxah, təmiz, vicdanında ləkə olmayan xristianların hamısı
cəhənnəmə gedəcək?
-Bunun dediyinə görə, bəli.
-Bəs sən necə düşünürsən?
-Mən başqa cür düşünürəm. Mənə elə gəlir ki, təmiz insanların hamısı
cənnətə gedəcək. İrqindən, cinsindən, dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq.
-Sağ ol, Janna, mənim də anladığım elədir. Amma bunların yanında
bunu demək olmaz.
-Nə danışırsan? Adamı topa qoyub, mərmi yerinə atarlar.
Yekə xallı kişiyə baxanda hacı İsmixan daha radikal xarakterli insana
bənzəyirdi. Onu Moris məsciddə namaz qılmağı öyrənməyə gedən ilk
gündən hiss eləmişdi. Danışığını düz-əməlli anlamasa da, onun
jestlərindən, əl-qol hərəkətlərindən başa düşürdü ki, o, xristianlara, elə
öz dinlərində olan ayrı təriqətlərin nümayəndələrinə də yaxşı münasibət
bəsləmir. Elə buna görə Moris onu görməyi, oturub söhbət eləməyi
arzulamırdı. Amma tərslikdən hara gedirdisə molla İsmixanı orada
görürdü. Yeni köçdüyü evdə onunla qonşu düşməyi isə Morisin əhvalını
bir az da korlayırdı. Hər gün bu yöndəmsiz, kəntöy, kobud kişi ilə
qarşılaşmağın özü də bir dünya boyda əzab idi. Elə indi, bu anlarda da
hər hansı bir işin çıxmasını və onun geri çağırılmasını Moris ürəyinin
dərin qatlarında arzu edirdi.
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-Ay hacı İsmixan əmi.
Küçə qapısının ağzından bir uşağın hacı İsmixanı səsləməsini
eşidəndə Moris az qala sevincini büruzə verdi. Tez ayağa qalxıb, həyətə
çıxdı. Yupyumru, qıpqırmızı oğlan uşağı Morisi görəndə diqqətlə onu
nəzərdən keçirdi. Bundan sonra bura gəlməyinin səbəbi yadına düşdü.
-Moris əmi, Janna xalaya denə, hacı İsmixan əmiyə desin ki, səni
meydanda çağırırlar. Desin ki, Qaragöz Dilbərin anası ölüb, gəlsin onu
dəfn eləsinlər.
Moris gülümsəməyəni saxlaya bilmədi. Ürəyinin bir tərəfində özünü
qınasa da, o biri tərəfində Qaragöz Dilbərin anasına rəhmət oxudu.
Onlar qapıdan cıxar-cıxmaz Vialetta özünü təngənəfəs həyətə saldı.
Moris yaxına gəlib onu qucaqladı, tellərinə sığal çəkdi, alnından öpdü.
-Nə olub, qızım, səni qovan var?
-Yox, qovan yoxdu.
Moris bilirdi ki, kəndin beş-altı dəli-dolu cavanı onun qızına rahatlıq
vermirlər. Ən çox da onların içərisində biri var idi, adı Elrus olan bu
saqqallı oğlandan Vialetta çox qorxurdu. Hər dəfə o, oğlan Vialettanın
arxasınca düşəndə qız ürkək ceyran kimi qaçıb özünü evlərinə salırdı.
Deyirdi, ondan qorxuram, televizorda gördüyüm terrorçulara oxşayır.
Moris maraq üçün arayıb, axtarıb onu görmüşdü. Doğrudan da çox
eybəcər görünüşü var idi. Onun görünüşündən nəinki Vialetta,
bığıburma kişilər də qorxardılar.
-Bəs ürəyin niyə belə çırpınır?
-Gəlib, Gülüzün yoldaşını apardılar.
-Kim apardı?
-Bilmirəm ki.
-Polislər idi?
-Polis paltarında deyildilər. Yazıq Gülüzün qorxudan əlləri əsirdi. Elə
bil Qılman da hiss eləmişdi. Elə ağladı ki, ürəyimiz yerindən oynadı...
Eltürk pis adam deyil, ata, görəsən, onu hara apardılar?
Moris heç nə demədi. Başını qaldırıb Vialettanın dağınıq saçlarının
yanından uzaqlara baxdı. Uzaqlarda heç nə görünmürdü. Ancaq o heç
nəyin içərisində yenə nəsə görməyə çalışdı. Heç nəyin lap dərinliyində,
adi gözlə görünməyən bucaqda bir qaranlıq, qaranlığın yanında isə əlçim
boyda parlaq işıq gözə dəyirdi. O işığın nəyə işarə olduğunu hələ Moris
anlaya bilmirdi. Amma qaranlığın yanında işıq görünürdüsə, yaşamağa
dəyərdi.
XXX
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Təbrizin edam meydanında baş verən hadisələrin küləyi gəlib
buralara da çıxmışdı. Burada olan İranmeyilli qüvvələr bütün güclərini
toplayıb, hücuma keçmişdilər. Adi gözlə baxılanda da hiss olunurdu ki,
bütün bu işlərin başında dayanan Bakıda fəaliyyət göstərən İrançı
qüvvələrdir. O qüvvələr ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini elan elədiyi
gündən gözlərinə yuxu getmirdi. Daim narahar, hər vaxt həyəcanlı,
nigaran olan bu qara qüvvələrin yeganə məqsədləri Azərbaycana
sarsıdıcı zərbə vurmaq, onu yarımcan hala salmaq, öz siyasi quruluşunu
buralara ixrac etmək və müstəqillik sözünü birdəfəlik bu adamların
yaddaşından silmək idi. Neçə-neçə qərinələr idi ki, onlar bu amal
uğrunda çarpışırdılar. Yaxşı bilirdilər ki, bu tayda qurulan qüdrətli
dövlət o tayı da lərzəyə gətirəcək, adamlar bir yerdə otura bilməyəcək,
onlar da öz istiqlal arzularını həyata keçirmək istəyəcəklər. Bu isə orada
yaradılmış qondarma dövlətin maraqlarına uyğun gəlmirdi. Bütün
güclərini bir yerə yığırdılar, pullarını, varlarını, dövlətlərini
gözqırpmadan xərcləyirdilər. Ki, bu dövlət yaşasın, o dövlət yaranmasın.
Yaransa belə hər vaxt, hər zaman yarımhasil olsun, öz ayaqları üstündə
durmağı bacarmasın. Bu ərazilərdə ikinci qüdrətli dövlət qurula
bilməzdi. Ya Azərbaycan olmalıydı, ya da İran. İran hər zaman qüdrətli
olmağa can atırdı. Və az-çox buna nail olurdu da. Tam qüdrətli dövlət
olmağa isə gücü çatmırdı. Ona görə ki, bu dövlətin çadırı altına müxtəlif
millətlərin nümayəndələri yığılmışdılar. Əhalinin yarıdan çoxunu isə
yalnız türklər təmsil edirdilər. Kağız-kuğuza baxanda türklərin sayı az
göstərilirdi. Onların sayını süni surətdə azaldır, farsların içində əridərək,
heç olmasa, bir hissəsini öz qabığından qoparıb, öz qabıqlarına
yapışdırmağa çalışırdılar. Axı bu qədər böyük toplumu özbaşına, əliqolu açıq buraxmaq olmazdı. Onda çox böyük işlər olardı. Özünü bu
dövlətin varisi hesab edən farslar bir də ayılıb görərdilər ki, dəvə gedib,
karvan qalıb. O karvanın nə işlər görəcəyi, hansı amala xidmət edəcəyi
haqda düşünəndə isə varislərin başına hava gəlirdi. Başlarını havasız
saxlamaq üçün isə yüz yollar axtarır, min əməllər qururdular. Qollara
pərçimlənən qandalı bir an da gözlərindən aralı qoymurdular, hər vaxt o
qandalları yağlı saxlayırdılar ki, içi boş qalmasın. Hər şəhərin mərkəzi
meydanında bir edam yeri düzəldirdilər. Elə bir edam yeri ki, oradan
keçən ürəyi yuxa adamların xəyallarından belə azadlıq sevgisi keçmirdi.
O sevgini qəlblərindən, beyinlərindən, ağıl və düşüncələrindən elə
qovub çıxarırdılar ki, yeri göynəyə-göynəyə qalırdı. Göynəyə-göynəyə
qalan azadlıq damarının içərisinə qapqara qanabənzər bir maddə
100

ötürürdülər. O maddə adamları adamlıqdan çıxarır, şüur və düşüncələrini
əllərindən alır, mənəviyyatsız, amal və istəksiz bir quru varlığa çevirirdi.
Bunları belə görəndə varislərin üzü gülür, şeytani qəhqəhələr çəkərək
toy-bayram edirdilər. Bilirdilər ki, daha bunlardan adam olmaz. Elə
bunlara da adam olmayan məxluqlar lazım idi. Ki, bu kütləvi məxluqatı
onlar yarada bilmişdilər. Bu məxluqat sürüsünə baxanda varislərin
sevincdən gözləri hədəqəsindən çıxmaq dərəcəsinə gəlir, bütün dünyanın
sahibi olmuş kimi özlərini şahanə göstərərək, cahan boyda nəşəni hava,
su kimi ciyərlərinə çəkirdilər. Hərdən bu ciyərlər havanın, suyun
bolluğundan boğulmaq halına gəlirdi. Bəzi adamlarsa Allahın verdiyi
havanı sinədolusu ciyərlərinə çəkə bilmir, havasızlıqdan boğulmaq
həddinə çatırdılar... Belə adamlar o tayda da, bu tayda da var idilər...
Eltürk də belə havasızlıqdan nəfəsi daralan fədai dəstəsinin
üzvlərindən biri kimi nə o yanda, nə bu yanda özünə yer tapa bilmirdi.
Eltürkün gözləri açıq idi, ürəyindən axıb gedən qan zərrəcikləri də
gözlərinin parlaqlığı kimi şəffaf idi və belə adamların qanını qara,
qapqara eləyib, başqa hala salmaq o qədər də asan məsələ deyildi.
Bunun üçün gərək Eltürkün saçını dibindən qırxıb, dəvə dərisini isti-isti
onun başına çəkəydin, qızmar günəş altında beləcə bir neçə saat
saxlayaydın.Ondan sonra başına sıxılmış dərini götürüb ataydın...Eltürk
başını dəvə dərisinə yaxın qoyan oğullardan deyildi. Elə buna görəydi
ki, o tayda olan, bu tayda yaşayan adamların bir qismi onu sevmirdilər.
Başına o dəvə dərisini keçirib, qızmar günəş altında saxlamağın həsrətini
çəkirdilər. O da olmasa, onun dar ağacına salam verməsi üçün dəridən,
qabıqdan çıxırdılar. Dərisinin qabığı çıxan bu adamların Eltürkü görən
gözləri ağrıyırdı. Elə bil qor dolurdu o gözlərə Eltürkü görəndə. Amma
Eltürk o adamları görmək istəyirdi. O adamlarla təmas qurmağa
çalışırdı. Axı necə olsa o adamlar Eltürkün qan qardaşlarıydılar. Qan
qardaşlarına necə nifrət edəydi Eltürk? Onda nifrətin özünün də qanı
qaralardı, ürəyinə ağrı gələrdi. Bunu əsgər, fədai yoldaşlarına da
demişdi, demişdi ki, o adamlara yazığım gəlir, ancaq nifrət qanım
qaynamır. Demişdi, gəlin təmkinli olaq, özümüzü saxlamağı bacaraq.
Onların onda birini islah eləməyi bacarsaq, çox irəli gedərik. Onda fədai
dostları ona etiraz eləmişdilər, demişdilər, axı onların islah olunan
damarları quruyub. Belə olanda Eltürk misal çəkmişdi, qayıdıb demişdi
ki, vallah, bir Təbrizli qızı var idi, Bakıda Tibb Universitetində
oxuyurdu. Əvvəl onu görəndə canım keyləşirdi. Düşünürdüm, İlahi, belə
də şüursuz insanmı olar? O, nə özünü, nə soy-kökünü, nə varlığını, nə də
millətini tanımırdı. Onunla çox mübahisələrim olurdu. Belə olanda o,
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ağlayıb, məni həm öz dilimizdə, həm də fars dilində söyürdü. Mən isə
ondan əl çəkmirdim. O, qaçdıqca, mən qovurdum. Axır ki, yaxaladım
onu. Tərini silib, dərindən nəfəs aldı. Dedi, mən özümü tanımamışam.
Buna görə qoy vicdanım bağışlasın məni... İndi onun yüzlərlə adam
elədiyi canlılar var. O adamlar indi keçmişə, sadəcə, canlı olduqları
vaxtlara qanrılıb baxanda özlərinə yer tapa bilmirlər, az qala intihar
eləmək həddinə gəlib çıxırlar... Yaxşı ki, onların işıqlı təsəlliləri, adam
elədikləri məxluqlar var. Yoxsa, onların yaşamağı zülüm olar, həyatları
əzablı qaranlığa bürünərdi.
Bir yandan baxanda Eltürkün özünün də yaşamağı bir zülüm idi. Axı
onu duymayanlar, anlamayanlar duyan və anlayanlardan xeyli sayda çox
idilər. Bu çoxluğun qarşısında bəzən Eltürk yorulur, əldən düşür, sınmaq
həddinə çatırdı. Amma yenə bütün gücünü, cəsarətini toplayıb dərvişlər
kimi yollara düşürdü. Adamlara həqiqət ağacının meyvəsindən
dadızdırmaq üçün bütün varlığını səfərbərliyə alırdı.
İranmeyilli qüvvələrin güclənməsi onu ikili hisslərin arasında
saxlayırdı. Bir tərəfdən o taya, o taydan da bu taya gəliş-gedişin
çoxalması, qardaş-bacıların bir-birinə qovuşması, yüz illərin
həsrətlilərinin vüsal nəğməsi oxuması onun qəlbini açır, könlündə
sevgili duyğular baş qaldırır, şirin xəyallar onu ağ yelkəninə götürüb
uzaqlara, çox uzaqlara, bütöv və işıqlı sabahlara aparırdı. O düşüncələr
dənizində üzərkən babalarının gülümsər ruhları canlılar kimi dikəlib
gözlərinin qabağında dayanırdı. Burası çox gözəl idi. Pis olan isə... Pis
olanı düşünəndə başında qəribə matəm havası çalınırdı. O matəm
havasının can üzücü, könül yıxası aurasında gedir, elə hey gedir,
qaranlığın qucağında can verə-verə döyüşçü yoldaşlarını, fədailəri
köməyə çağırırdı.
O günləri qonşuları, dünyanın heç bir pisliyindən xəbəri olmayan
molla Pənah onu qapılarının ağzına çağırıb, bir az tənbeh eləmişdi.
-Bala, niyə belə narahatsan?
-Narahat deyiləm, Pənah əmi.
-Yox, vallah, çox əndişəli görsənirsən.
-Əndişəli görsənirəm?
-Uşaqdan soruşuram, deyir, İrana görə narahatdır. İranın nəyindən
narahatsan, bala? Gül kimi İslam dövlətidi. Odur ey, o günnəri ziyarətə
getmişdim, elə ucuzluqdur, elə qəşəng qayda-qanun var ki, adamın ağlı
başından çıxır. Belə dövləti də adam bəyənməz? Bir də, bala, hələ yaşın
azdı, bəlkə anlamırsan, o tayda bir aləm bizimkilər var, onları
küsdürmək olmaz, bizdən aralı salmaq yaramaz.
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-Əstafürulla, Pənah əmi, Allah eləməsin, onlar bizdən aralı düşsünlər.
-Bəs onda niyə deyirsən İran pisdi?
-Mənim İranla işim yoxdu. Bizim davamız Azərbaycan davasıdır.
-Azərbaycan?
-Bəli, Azərbaycan, Pənah əmi. Biz istəyirik İran dövləti işğal etdiyi
Azərbaycan torpaqlarında yaşayan soydaşlarımıza qul kimi, kölə kimi,
nökər kimi baxmasın.
-Onlara nökər kimi baxırlar ki? Yeməkləri yerində, içməkləri yerində,
hərəsinin də bir xırda dükanı. Amerikanın deməyinə baxma, bala. Bir
əməlli İslam dövləti var, düşmənlərlə köməkləşib, o dövləti yıxmağa
çalışmayın.
-Biz dövlət yıxan deyilik, Pənah əmi, dövlət quranlarıq.
-Ağlını başına yığ. Sənin atan, baban yaxşı adamlar olublar. Pis
işlərlə məşğul olmayıblar. İndi sən Qumda oxuyanda kimdənsə pislik
görmüsən, demək, o boyda dövlətin hamısı pisdi? Onların çox qədimlərə
gedib çıxan tarixləri var.
-Bəs biz necə? Yaz göbələyi kimi dünən yerdən çıxmışıq? Bizim
İranla, fars mədəniyyəti ilə işimiz yoxdur. Hələ desən, o mədəniyyətə
hörmətlə də yanaşırıq. Söhbət bizim millətə olan yanaşmadan gedir,
Pənah əmi. Dilimizi əlimizdən alıblar, əlifbamızı kor qoyublar, yer
adlarımızı, öz adlarımızı farslaşdırıblar. İndi də bizim qədim
ərazilərimizə başqa millətlərin nümayəndələrini yerləşdirirlər. Bu bizə
olan sevgidən yaranmır, Pənah əmi. Bu bizi birdəfəlik məhv eləməyin ən
qorxunc formasıdır. Niyə bunları görmürsünüz? Niyə zəkanızı
itiləşdirib, ayıq gözlə ətrafa baxmağı bacarmırsınız? Babalarımızın
korfəhim olmağı bəs deyilmi? Latın milləti kimi ancaq adımız qalsa,
bunun günahını kimdən soracaqlar? Ruhların divanı qurulsa,
müttəhimlər kürsüsündə kimlər əyləşəcək? Bilmirsənsə, deyim, Pənah
əmi. O kürsüdə babalarımız və bizlər əyləşəcəyik. Bizləri ittiham edən
şah babalarımız qan axan bığlarını tumarlayıb, bizlərdən soruşacaqlar:
“Hanı sizlərə əmanət verdiyimiz o nazlı torpaqlarımız? Axı o torpaqların
ucu-bucağı yox idi. Kimlərə verdiniz o torpaqları? Kimlərə satdınız?
Vətən adlı anamızı niyə məhv elədiniz? Kim vermişdi sizə bu ixtiyarı?
Sizin dünyadan köçüb, rahat olmağa da haqqınız yoxdur! Sizin nagahan
ruhlarınız gərək hər zaman itən vətən torpaqlarının üstündə dolaşa və
gecə-gündüz ağlayıb, ürəyi dağlı qalan torpağın qəlbini göz yaşları ilə
yuyundura.”
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Molla Pənah gözlərini döyə-döyə qalmışdı. Daha Eltürkə bir söz deyə
bilməmişdi. “Allah bilən yaxşıdı”-deyə-deyə, uzaqlaşıb getmişdi işinin,
gücünün arxasınca.
Kim nə deyirdi-desin, Eltürk öz məntiqinə hər kəsin danışmağından
daha çox inanırdı. Bilirdi ki, başıbəlalı vətənin zillət çəkən torpaqları hər
vaxt qonşu dövlətlərin maraq dairəsində olub. Rus da özünə pay
götürüb, fars da, gürcü də, erməni də vətən torpaqlarından. İştahları diş
altında olan qonşu dövlətlər bu gün də tamah dişlərini itilədib, məqam
gözləyirdilər. Gözləyirdilər ki, məqam düşən kimi bir pay da çəkib
götürsünlər. Elə bil bu torpağın sahibi, yiyəsi, varisi yox idi. Ya da o
varislər ölüb getmişdilər. Ancaq quruca ruhları qalmışdı. O ruh gözləri
ilə baxıb, nalə çəkməkdən, ağlamaqdan özlərini saxlaya bilmirdilər.
Eltürk onu da bilirdi ki, son vaxtların siyasi çəkişmələr meydanında
zavallı vətənini bir az da təkləmişdilər. Bir o yanda Türkiyə qalmışdı.
Onun da başına min oyun açırdılar ki, bəlkə gücü tükənə, zəifləyib əldən
düşə, yarımcan halda qalıb, qonşu, qardaş, dost ölkəyə həmdəm ola
bilməyə. Son şans kimi kürd kartını ortaya atmışdılar. Bəlkə zamanzaman bir-birinin dərdinə şərik olan bu xalqları bir-birinə qırdırıb, öz
mənfəətlərini götürsünlər. Beləcə həm türkləri əldən, ayaqdan salsınlar,
həm də kürdləri.
Meydanda təklənən vətənin üstünə ən çox diş qıcırdan isə,
yaddaşlarının işığında yuyunan və şənlənən ruslarla farslar idilər. O
yaddaşlarının ki, bu torpaqları öz ata malları kimi aralarında
bölüşdürmüşdülər. Bir kəsim buxovdan qurtulub öz istiqlalını elan
eləmişdi. Amma yenə də ruslar o kəsimdən əl götürməmişdilər. O
kəsimin nazlı balası, tarixi keçmişi və ənənəsi olan Qarabağı kəsib
ermənilərə hədiyyə vermişdilər. Kəsik-kəsik edilən torpağın sinəsinə bir
də dağ çəkmişdilər. Başqalarının torpağını öz torpağı bilən farslar isə
daha tədbirli tərpənmək üçün bir böyük toplumu yer üzündən silmək
qərarına gəlmişdilər.
Bunları bilirdi Eltürk. Bilirdi və ürəyindən qara qanlar axıb keçirdi.
Hərdən yuxularında zavallı vətəninin tabutunu görürdü. O tabutu
düşmənlər toy-bayram edə-edə məzarlığa doğru aparırdılar. Uzaqlardan,
lap uzaqlardan isə şanlı vətən oğullarının ah-naləsindən dağlar ovumovum ovulur, qayalar xırdalanıb torpağa dönür, çaylar tərsinə axır, günəş
aya qoşulub bu müsübətləri görməmək üçün qaranlıqlara çəkilirdilər.
Çox qəribəydi. Onun gördüyü yuxuları fədai dostları da görürdülər.
Və bu oğulların eyni yuxuları görməsi onları bir az da qorxuya salırdı.
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Onların həyəcanlarını artırır, rahatlıqlarını əllərindən alır, qurtuluşun ağ
yelkəninə çatmaq üçün gecə-gündüz yollar arayırdılar.
Təbrizdə baş verən hadisədən sonra burada baş verənləri düşünəndə
Eltürkün düşüncəsində fırtınalar qopurdu. O fırtınaların içində arayıbaxtarıb həqiqətin şeytan yuvasında gizləndiyini görəndə nə edəcəyini,
hara gedib, necə gələcəyini bilmirdi. Axı burada qurulan qorxulu
ssenarinin nədən ibarət olduğunu o, yaxşı anlayırdı. Ən qorxulusu da o
idi ki, burada gedən bütün siyasi oyunlara İslam donu geyindirirdilər.
Buna görə Eltürk və onun fədai arxadaşları savadsız, zəif adamları başa
sala bilmir, onların hansı mənsəbə xidmət elədiklərini anlatmaqda
çətinlik çəkirdilər. Molla Pənah kimi dünyanın işlərindən başı çıxmayan
adamların İran sevgisi, bəzi adamların isə düşünmədən o taya arxa
çevirməyin lazım olduğunu təkidlə insanların başına doldurmaq istəyi
Eltürk və bu əqidədə olan insanların müqəddəs işlərinə qara bir kölgə
salırdı. Bir yandan o tayı elə özümüz qədər sevməyin gərəkli olduğunu
iki daş arasında qalan adamlara başa salırdılar. O biri yandan İranın
apardığı qorxulu siyasətin bizləri məhvə sürüklədiyini dillərinə
gətirirdilər. Belə olanda zəif xarakterli insanlar, məntiqlə düşünməyi
bacarmayanlar, ancaq görünəni görənlər bunları ciddi adamlar kimi
qəbul etmirdilər. Deyirdilər ki, onların başları xarab olub. Gah nala
vururlar, gah mıxa. Hərdən elə danışırlar, hərdən belə.
Burada İran haqqında danışmağın asan olmadığını Eltürk Metexana
da yazmışdı. Yazmışdı ki, biz o tay deyəndə adamlar söhbətin İrandan
getdiyini başa düşürlər. İranın qorxulu siyasət apardığını deyəndə isə
adamların qaşları düyünlənir, bizləri qardaşlarımıza biganə yanaşmaqda
qınayırlar. Onda Metexan bir sicilləmə məktub yazıb yollamışdı Eltürkə.
O məktubda öndər çox həqiqətlərin üstünə işıq salmışdı. Qeyd eləmişdi
ki, birinci növbədə insanlara İranın və cənubi Azərbaycanın fərqli bir
məkan olduqlarını başa salmaq lazımdır. Duyğusu olan insanların
hamısına o tayda qalan qardaş və bacılarımızın nədən bizdən aralı
düşdüklərini anlatmaq, tarixi gerçəyi onların gözləri önündə
canlandırmaq bizim əsas görəvimizdir.
Əslində Metexanın hazırlayıb yaydığı milli konsepsiyada da bunlar
haqqında ümumi məlumatlar verilmişdi. Bu məktubunda isə o, ən xırda
məqamlara belə aydınlıq gətirmişdi. Məktubun axırında Metexan
Eltürkə və onun əqidədaşlarına əmrə bənzəyən sözlər də ünvanlamışdı.
“Sizlərin hər hansı bir çətinliklərdən qorxmağa, geri çəkilib gözləmə
mövqeyində dayanmağa haqqınız yoxdur! Hər an səni öldürməyə
məqam gəzən düşmənlə mübarizə aparmağa və lazım gəlsə, vətən
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yolunda ölməyə hazır olmalısınız! Qorxanlar hər zaman məhvə
məhkumdurlar! İçərimizdə olan qorxunu öldürüb, əbədilik diri qalmağı
bacarmasaq, hər zaman kölə qalacağıq, qollarımızdakı zəncirləri qıra
bilməyəcəyik, köləliyin qaranlığında əzabla can verə-verə dünyadan
gedəcəyik.”
Təbrizin edam meydanında baş verənlərlə Metexanın məktubu
arasında əlaqənin olub-olmadığını Eltürkün özü də bilmirdi. Ancaq ona
məktub gələndən iki gün sonra onu Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin
rayon şöbəsinə çağırdılar. Oraya gedənə qədər buraya nə üçün
çağırıldığını dürüstləşdirməkdə əziyyət çəkirdi. Axı onun burada nə işi
vardı? Əvvəldən bu komitə ilə ehtiyatlı davranırdı Eltürk. Köhnə
dövlətdən bu komitəyə qarşı onda qəribə bir ikitirəli hisslər var idi. Atası
o dövlətdə bu komitənin gördüyü iyrənc işlərdən danışanda onun tükləri
ürpəşərdi. Eltürk uşaq təfəkkürünü işə salıb o qarışıq dövləti başqa
üsullarla saxlamağın mümkün olmadığını atasına deyəndə, atası özündən
çıxardı. “Bala, dövlət saxlamağın da bir ədəb-ərkanı olar. Belə
zalımlıqla saxlanılan dövlətin də elə yetmiş ildən çox ömrü olmaz.”
Atasının sözlərini beyninə vuranda görürdü ki, o, düz deyir. Amma öz
sözlərini də qəribliyə salmağa ürəyi gəlmirdi. Bir damın altına axı necə
yetmiş bir milləti yığıb, qoluqandallı saxlamaq olardı?
Komitənin əməkdaşı ona məktub haqqında danışanda Eltürk dəhşətə
gəldi. O məktub gizli yollarla göndərilmişdi. Bəs komitə bu məktubdan
necə xəbər tutmuşdu? Bunları ürəyində götür-qoy edəndə əməkdaş onun
nələr düşündüyünü başa düşdü. Əda ilə yerindən qalxıb, Eltürklə üzbəüz
oturdu.
-Elə bilirsiniz dövlət işləmir?
-Yox, əsla,biz elə düşünmürük. Sığındığımız bir dövlətimiz var, o da
işləməsə, onda vay bizim halımıza. Ancaq mənim üçün çox maraqlıdır,
o məktub barəsində məlumatı hardan almısınız?
Əməkdaş gülümsəyib, qupquru nəzərləri ilə düz Eltürkün gözlərinin
içinə baxdı.
-Hə, aydındı. Həyəcanını boğa bilmirsən.
Elə o anda Eltürk çox mənasız və yersiz sual verdiyini anladı.
-Üzr istəyirəm. Son günlər çox gərginlik içərisində yaşadığıma görə
hisslərimə hakim ola bilmirəm.
-Gərginlik içərisində? Nə olub ki?
-Bu bizim dövlətlə bağlı deyil.
-Cənubi Azərbaycan məsələsidir?
-Bəli, cənab əməkdaş.
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-Axı sizin oralarda nə işiniz var? Zülmlə bir dövlət qurmuşuq, niyə
qoymursunuz bu dövləti əmələ, ərsəyə gətirək?
-Qoymuruq?
-Bəli, qoymursunuz. Sizlər başa düşmürsünüz ki, İran güclü dövlətdir,
onun daxili işlərinə qarışanda o dövlət qıcıqlanır. Zərbəsi bizə dəyir.
Eltürk daxilində əsəbiləşsə də, ciddi-cəhdlə bunu üzə vurmamağa və
əməkdaşdan gizlətməyə çalışdı.
-Cənab əməkdaş, siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, biz onların yox, onlar
bizim işlərimizə qarışırlar. Müstəqil dövlətimizin olmağını İran dövləti
həzm edə bilmir.
-İran dövləti necə həzm eləsin? Cənubla Şimal birləşib, bir dövlət
qursa, regionda ən qüdrətli dövlətə çevrilər. Sən İranın yerində olsan,
bunu qəbul edərsən, belə dövlətin yaranmağına imkan verərsən?
Eltürk bir an özünü itirdi. Əməkdaşa cavab qaytarmağa söz tapmadı.
Bundan istifadə edən əməkdaş söhbəti bir az da uzaqlara apardı.
-Təsəvvür elə ki, sənin dövlətinin ərazi bütövlüyünə böyük təhlükə
var. Onda sən o ərazi bütövlüyünü parçalamaq istəyən dövlətlə hansı
münasibətdə olarsan?
-Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, biz əli-qolu bağlı oturub, sonumuzu
gözləməliyik. Yaşı ötmüş adamın oturub əzrayılı gözlədiyi kimi.
-Yox, elə deyil, sənin müqayisəndə o qədər də uyğunluq görmürəm.
-Cənab əməkdaş, yəqin siz məndən də yaxşı bilirsiniz İranda baş
verən prosesləri? Eləcə də, İranın bizim dövlətimizə göstərdiyi
təhdidlərdən də xəbəriniz var. Bəs onda biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq
nəyi gözləyirik?
-Sizi bilmirəm, ancaq biz onu gözləyirik ki, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünü və müstəqilliyini qoruyub, saxlaya bilək.
-Ərazi bütövlüyünü? Siz bilirsinizmi, Azərbaycan nə qədər
torpaqlarını itirib? Xətainin, Təhmasibin vaxtında...
-Yaxşı, yaxşı, mənə tarix dərsi açma. Xətainin, Təhmasibin o qədər
səhvləri olub ki. O səhvlər ucbatından ucsuz-bucaqsız torpaqlar əldən
gedib. Siz istəyirsiniz o səhvləri biz də edək? Onlar kimi dövlətçilik
tariximizi saxlaya bilməyək?
-Nə fərqi var, indi də torpaqlarımızı başqa formada itiririk. Qarabağı
qoyuram qırağa, o yerlərin erməni torpağı olacağına heç zaman
inanmamışam. Ancaq o boyda cənubi Azərbaycan ilbəil, həftəbəhəftə,
günbəgün əlimizdən gedir. Biz vətən oğulları isə oturub düşmənlərdən
nicat gözləyirik.
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Əməkdaş ayağa qalxdı. Pəncərənin qarşısına gəlib, nəfəsliyi açdı.
Siqaret yandırıb, tüstünü acgözlüklə sinəsinə çəkdi. İki-üç qullab
vurandan sonra siqareti külqabında söndürdü. Yenə yerində oturdu.
Bayaqkı ciddi görkəmlə yenə Eltürkün gözlərinə baxdı.
-Siz elə bilirsiniz biz bunları bilmirik? Kabinetlərdə oturub
xumarlanırıq? Vətənin başına gətirilən müsibətlərə laqeyd və biganəyik?
Elə düşünməyin, cənab Eltürk Arazlı. Biz vəzifə sahiblərinin də qəlbi
var və o qəlb vətən üçün döyünür... Ancaq mənim üçün çox maraqlıdı,
siz Qumda təhsil almamısınızmı?
-Bəli, Qumda oxumuşam.
-Yarımçıq oxumusunuz?
-Bəli.
-Sonra isə...
-Yəqin ki, baş verənlərin hamısından xəbəriniz var?
-Bəs onda İran dövlətinə qarşı niyə sevginiz yoxdur? Axı orada təhsil
alanların hamısı İran aşiqi olurlar.
-İran aşiqi olmurlar, cənab əməkdaş, zəif iradəli insanların beynini
yeyib, onlarda İran sevgisi yaradır, sonra bu taya göndərirlər.
Göndərirlər ki, müstəqil dövlətimizə arxadan zərbə vursunlar. Elə bir
zərbə ki, bu dövlət bir daha istiqlal haqqında düşünə bilməsin.
-Bəs onda sizdə niyə bu sevgini yarada bilmədilər?
-Dedim axı, zəif iradəli insanların beynini yeyirlər. Mən zəif iradəli
insan deyiləm.
-Zəif iradəli insan deyilsiniz? Bəs onda narkotik qəbul etməyiniz
necə, zəif və iradəsizliyin əlaməti deyil?
Eltürk yerindən sıçrayıb, ayağa durdu. Səsini ucaldıb, az qala
qışqırmaq istədi.
-Necə? Mən narkotik qəbul edirəm?
-Hətta, onun kütləvi satışını da təşkil edirsiniz.
-Onu kim deyir, cənab əməkdaş?
-Hər halda, bizə gələn məlumatlarda belə yazılır.
-Siz o məlumatlara inanırsınız?
-Məlumat verilir ki, siz hər dəfə İran ərazisinə keçəndə oradan küllü
miqdarda narkotik maddə gətirirsiniz. Bu işdə sizə həyat yoldaşınızın
qohumları da kömək edirlər.
-Ola bilər, cənab əməkdaş, həyat yoldaşımın o qədər qohum-qardaşı
var ki, onların təklifindən imtina edə bilmirəm.
-İstehzanızı başa düşmədim.
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-Axı siz hadisələrin necə cərəyan elədiyini yaxşı bilirsiniz. Onun
qohum-qardaşları olsaydı, onlar məni narkotik alverçiliyinə yox, mən
onları vətən fədailiyinə dəvət edərdim.
Deyəsən, bu söz əməkdaşın xoşuna gəldi. Bir qədər qımışdı. Ağzını
doldurub, nəsə demək istədi. Ancaq gələn sözü boğazından geri qaytarıb
başqa söz dedi.
-Hər halda, bizə çatan məlumatlarda belə qeyd olunur. Bizim o
məlumatları yoxlamağımız vəzifə borcumuzdur.
-Mən onu başa düşürəm. Lakin sizin də məni başa düşməyinizi
təvəqqə edirəm.
Əməkdaş şkafın siyirməsini açıb xeyli kağız-kuğuz götürdü. Gətirib
masanın üstünə, düz Eltürkün gözlərinin qabağına qoydu.
-Bax, bu kağızlar sizin haqqınızda komitəyə daxil olan məlumatlardır.
Hələ bu məlumatların cüzi hissəsidir.
-O məlumatlarda nə yazılır?
-Yazılır ki, siz İran-Azərbaycan dostluğuna ziyan vuran işlərlə
məşğul olursunuz. Qonşuluq və qardaşlıq əlaqələrinin qurulmasına əngəl
törədirsiniz. İrandan gələn mollaların fəaliyyət göstərməsinə imkan
vermirsiniz. Bu işlərin sonucda hansı fəsadlar törədəcəyinin
fərqindəmisiniz?
-Cənab əməkdaş, biz dövlətimizə ziyan vuran heç bir işlə məşğul
olmuruq. Şəxsən bu mənim ailə tərbiyəmə uyğun gəlmir. Ancaq siz
məndən də yaxşı bilirsinz ki, o taydan gələn mollalar din pərdəsi altında
nə işlərlə məşğul olurlar.
-Biz onları yaxşı bilirik. Amma yadında saxlamağını xahiş edirəm, bu
iki dövlət arasında münasibətlər olduqca kövrək bünövrə əsasında
dayanıb. Bir tufan, bir qasırğa bu bünövrəni dağıdıb aparar, qardaşbacılarımız yenə bizdən aralı düşər. Bu uzun illərin həsrəti, hicran
ağrıları bəs deyilmi?
-Bu gözəl sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Amma İranın
antiazərbaycan siyasətinin bizləri məhv edəcəyindən qorxuram. Ona
görə də bizə etibar edin və müqəddəs işlər görməyimizə mane olmayın.
-Bəs bu məktubları nə edək?
-Məktublara görə məni həbs edin, məhbəslərdə saxlayın, lakin
qurulan birliyimizi o məktublara görə məhv edib, gələcəyimizi sual
altında saxlamayın.
Əməkdaş yenə ayağa qalxdı. Siqaret qutusundan siqareti götürüb
damağına qoydu. Amma yandırmadı. Barmağının arasında saxlayıb, ani
xəyala daldı.
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-Yaxşı, onda belə edək. Sizin İrana getməyinizə yasaq qoyuruq.
Burada da bir müddət özünüzü kölgədə saxlayın. Çalışın ki, İran
mollalarının, buradakı İran aşiqlərinin gözünə girməyəsiniz. Əks halda,
sizin həbs olunmağınız haqda sanksiya imzalamağa məcbur olacağıq...
Eltürk sağollaşıb, komitə binasından uzaqlaşdı. Kəndə gedən
işlənməyən, dədə-baba yoluna sarı üz tutdu. İstəyirdi ki, bu gərgin
vaxtlarında kimlərləsə görüşməsin. Burdan kəndə qədər özü ilə əməkdaş
arasında olan söhbəti müzakirə eləsin.
Bu yolları ot-ələf basmışdı. Bəzi yerlərdə qıyıq otlar adamın dizindən
də yuxarı qalxırdı. Bir vaxtlar bu yolların qapqara cığırları onun dədəbabasını kəndə aparar, gətirərdi. Bu qapqara cığırlardan daşınan
üyüdülməmiş buğda kənd camaatını aclıqdan xilas eləmişdi. Kəndin ən
ağır vaxtlarında cığıra dönmüş bu yol adamların yeganə ümid yerinə
çevrilmişdi. Ermənilərlə dava olanda bu yoldan kəndə silah-sursat
daşıyardılar. Minlərlə insanları bu yollar aparmışdı. Qayıdıb gələnlər də
olmuşdu, birdəfəlik gəlməyənlər də... İndi bu yolun cığıra dönməyi
Eltürkün ürəyini sıxırdı. Bir tərəfdən də o birisi qəşəng, geniş yola
baxanda təskinlik tapırdı. Axı bütün yollar sonda cığıra dönür. Və
cığırların da dönüb yenidən yol olmaq ümidi var. Bütün insanlar kimi
kimsəsiz qalan cığırlar da ümidsiz qala bilməzlər.
Əməkdaşın dediyi sözlərin hər biri cümlə-cümlə Eltürkün xəyalında
canlanırdı. Ancaq narkotik haqqında dedikləri cızılmış köhnə val kimi
bir neçə dəfə beynində səsləndi. “Siz hər dəfə İran ərazisinə keçəndə
oradan küllü miqdarda narkotik maddələr gətirirsiniz.” Bunlar nə demək
idi? Hansı vicdansız bu yalan məlumatları yazıb komitəyə göndərmişdi?
Onların özləri də bunların yalan olduğuna inanırdılar. Yoxsa kim idi onu
eşiyə buraxan? Hiss olunurdu ki, onlar bütün məlumatları səlis və dəqiq
öyrənmişdilər. Və bəzi məqamlarda əməkdaşın vəzifə səlahiyyətlərini
unudub, onunla bir qədər şirin təmas eləməyi Eltürkün qəlbinin incə
tellərini duyğulandırmışdı. O anlarda bu komitəyə qarşı olan kölgəli
inamsızlıq yerini inam və etibarla əvəz eləmişdi.
Lakin Eltürk bilirdi, bilirdi ki, ondan belə tez əl çəkən deyillər. İran
aşiqlərinin son vaxtlar çoxalmaları, sistemli şəkildə fəaliyyətə keçmələri
onun kimi adamların rahat yaşamasına və vətən sevgisi ilə yaşayıb, onun
dərdinə məlhəm qoymalarına imkan verə bilməzdilər. Son vaxtlar
onların həm də olduqca radikal, döyüşkən ruha köklənmələri Eltürkün
nəzərindən qaçmırdı. Hətta bu barədə onun İran agenti ilə mübahisəsi də
olmuşdu.
-Siz bilirsiniz, nə işlərlə məşğulsunuz?
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-Biz o dünyamızı qururuq.
-O dünyanı belə qurmazlar. Siz o dünyanızı gündə bir kərpic
uçurursunuz.
-Hətərən-pətərən danışırsan, Qılmanoğlu.
-Yadınızda saxlayın, sizlər heç nəyə nail olmayacaqsınız!
-Biz nail olmayacağıq?
-Bəli, sizlər, başqa dövlətin marağına xidmət edənlər arzularına
çatmayacaqlar.
-Sənin dünyadan xəbərin yoxdu, qafil insan, bir əmrlə minlərlə
mücahidimiz meydanlara çıxa bilər. Onda sizin meydanınız çox dar və
cılız görünər.
-O ayağa qalxan minlərlə insan kimlərin marağına xidmət edir, bunu
bilirsinizmi?
-Allahın, həzrəti Məhəmmədin, on iki imamın.
-Düz demirsən! Sizlər haqqa arxa çevirənlərə, həqiqəti deməkdən
qorxanlara, vicdansız və şərəfsizlərə xidmət edirsiniz!
O adam qəribə-qəribə gülmüşdü. Onun gülüşündə şeytani bir varlığın
oturması Eltürkün nəzərlərindən yayınmamışdı. Və Eltürk uzaqlaşıb
getmişdi...
Şər adamının o vaxt dediyi sözləri gərək komitənin əməkdaşına
deyəydi. Deyəydi, onlar özlərini o qədər güclü, yenilməz hesab edirlər
ki. Hələ desən, lazım gələn anda xeyli sayda ölümdən qorxmayan
adamları meydanlara çıxarmağı da dillərinə gətirir, bu sözləri deməkdən
qorxmur, sözün məsuliyyətini dərk etmirlər. Yox, o sözləri əməkdaşa
deməyin yeri yox idi. Bu, olsa-olsa özünü müdafiə kimi görünərdi. O
biri yana qalanda, görünür ki, onların bütün olanlardan xəbərləri var.
Elyar Qurbanoğlu İran tərəfinin təkidi ilə arzuolunmaz şəxs elan
edilib, geri qayıdanda və Eltürklə görüşəndə onların bu haqda geniş
söhbətləri olmuşdu.
-Məni bilirsənmi niyə İrandan qovdular? Ona görə ki, səhvlərini,
günahlarını böyük məmurların üzünə şax deyirdim. Düzdü, siyasət elmi
elə bir elmdir ki, orada həqiqəti də yalan kimi deməlisən. Ancaq mən
dözə bilmirdim. Onların əməlləri məni yandırırdı. Bu üç-dörd il ərzində
o qədər dəhşətli faktlarla rastlaşdım ki, o faktların qarşısında hərəkətsiz
dayanıb qalmaq insandan dəmir dözüm, iradə tələb edirdi... İndi
düşünürəm ki, gərək məni daxilən məhv edən hisslərimi boğmağı
bacaraydım, biruzə verməyəydim. Beləcə, bəzi işləri görüb başa
çatdırmaq, vətənin dərdinə azca da olsa, məlhəm qoymaq olardı... Məni
ən çox odsuz-alovsuz yandıran öz millətimizdən olan məmurların
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əməlləri idi. Onlar elə qalın manqurt köynəyi geyiniblər ki, dərilərinə
vətən küləyinin havası dəymir... Təbrizdə birinə dedim, dedim, qəflət
yuxusunda yatdığınızdan xəbəriniz varmı? Qayıdıb mənə nə desə
yaxşıdır? Dedi, bütöv İran qurulmayınca sizlərə xeyri yoxdur, elə-belə
boş-boşuna zarıyıb qalacaqsınız... Deyəndə düşmənini tanı, o məmurlar
bizləri göstərirlər. İnan, canımı birtəhər onların əlindən qurtardım.
Yoxsa, məni də dar ağacına çəkib, meyidimi ərmağan kimi ailəmin
üstünə göndərəcəkdilər. Arxamca da min cür sözlər quraşdırıb, qəbirdə
rahat yatmağıma da imkan verməyəcəkdilər...
Elyar Qurbanoğlunun sözlərini düşünəndə Eltürkün yadına əməkdaşın
danışdığı sözlər düşdü. Onda Eltürk gülümsəməkdən özünü saxlaya
bilmədi. O boyda vəzifə sahibini narkoman adı ilə dar ağacına çəkirlər.
Camaat meydana yığılır, ağzını şirin edir və o taydan gələn vəzifə
adamının necə asıldığını öz gözləri ilə görüb, şad-xürrəm geri qayıdır...
Elyar Qurbanoğlu onların bilmədikləri çox işlərdən xəbərdar idi. O
işlərdən ki, sonu vətən torpağımızı cəhənnəm qaranlığına aparırdı. Ona
görə fədailəri xəbərdar edir və dönə-dönə tapşırırdı, deyirdi ki, bir an da
sayıqlığı əldən vermək olmaz. Yoxsa, vətənsiz qala bilərik. Deyirdi,
bizim bir böyük azarımız var. O azarın da adı biganəlikdi. Azarın adına
yaddaşın küt olmağı da demək olardı. Amma bu söz adama ağır
gəldiyindən dilinə gətirmək istəmirdi. Axı küt yaddaşla gələcəyə getmək
olmazdı. Küt yaddaş sənə dədəndən, babandan, ağbirçək nənələrindən
xəbər gətirib çatdıra bilməzdi. Elə olanda isə keçmişindən xəbərin
olmazdı. Elə bilərdin bir göbələksən, yaz yağışında xam torpaqda
cücərib, baş qaldırmısan... Onun dediklərindən çox qorxulu sabahların
işarəsi duyulurdu. Belə məlum olurdu ki, düşmənlər istədiklərini həyata
keçirə bilsələr, qədim torpaqlarımız bir az müddətdən sonra bizlər üçün
yad məkanlara çevriləcək. Ostanların yaradılması belə təhlükələrin
anonsu idi. O ostanlara hissolunmayacaq tərzdə başqa millətlərin, hətta,
ermənilərin köçürülməsi real təhlükənin yaranmağından xəbər verirdi.
Dilimizin qətrə-qətrə yanıb, yavaş-yavaş külə dönməsi də millətin
oyanıb, özünümüdafiə taktikası seçməsinə məcburiyyət işığı yandırırdı.
O məcburiyyət işığı ki, insanlarımız yanıb-sönən həyəcan siqnalını
görərək ayağa qalxmalıydılar... Elyar Qurbanoğlu bu həqiqətləri dilinə
gətirdiyinə görə oyundankənar vəziyyətə salınmışdı. Gərək o, da çoxları
kimi gördüyünə göz yumaydı, eşitdiyini eşitməzliyə vuraydı, gedib
tacirliyini edəydi, beşdən, ondan qazanıb ailəsini saxlayaydı. Belə
olsaydı oralarda onun üçün gözəl şərait yaradardılar. Ona bir-iki nəfər
qulluqçu da ayırardılar ki, onun qulluğunda dayansın. Biznes şəbəkəsi
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yaratmağına da mane olmazdılar. Təki o, başını siyasi məsələlərə
qoşmasın. Qoşanda da ancaq İranın mənafeyini düşünsün. Başqa cür
düşünsə... Onda güzəranı indiki kimi olmalıydı. Eşitdiyinə görə,
sərhəddə ona qarşı sui-qəsd planı da hazırlanıbmış. Fədailərin çevikliyi
və işbirliyi onu bu labüd ölümün əlindən qurtarmışdı... Onda Eltürk
Elyar Qurbanoğlundan soruşmuşdu:
-Bəs bu ölümə görə İran hökuməti məsuliyyət daşımayacaqdımı?
-Yox, onların məsuliyyət hissi deyilən damarları çoxdan quruyub.
Hələ mənim ölümümə siyasi don da geydirəcək, İran-Azərbaycan
qardaşlığına zərbə vuran bir mürtəce kimi gorumu lənət yağışına
tutacaqdılar...
Eltürk üçün çox maraqlı idi. O hökumət beynəlxalq təsisatlar
qarşısında hesabat verəndə o vərəqlərə nələri yazıb göndərirlər. Bəlkə
xalqa olduğu kimi o təşkilatlara da yalan-palan uydurub, onları da
aldatmağa çalışırlar? Yox, xalqa yalan demək olardı, çünki xalqın
müqavimət gücünü sındırıb, xıncım-xıncım eləmişdilər. Beynəlxalq
təşkilatlara isə yalan demək keçmirdi. Belə olmasaydı, bu dövlət o
demokratik qurumların siyahılarında həmişə axırıncı yeri tutmaz, qara,
qapqara adı çıxmazdı. Adı qara siyahılara düşən bu dövlət xeyli sayda
beynəlxalq sanksiyalara da məruz qalırdı. Elə bu işlərinə, bu əməllərinə
görə...
-Bu tayda da məndən əl çəkmədilər. Dostlarım, qohumlarım elə
xəbərdarlıq edirdilər, deyirdilər, səni vuracaqlar, öldürəcəklər.
Deyirdim, qoy öldürsünlər. Bir Elyar ölsə, qanından min elyarlar
törəyər. Təki vətən mənə oğul desin. Öləndə də vətən üçün şəhid olum.
Qoy onlar ölməkdən qorxsunlar ki, vətənin namusunu şərəfsizlərə
satırlar. Belələrinə ana torpağın qucağında yer yoxdur!.. O ölüm saçan
qırmızı gülləni mənim Bakıdakı evimin pəncərəsinə tərəf atanlar da o
şərəfsizlərdən biri olub. Məni öldürməyinə görə, yəqin o dövlətdən qızıl
kisəsində ənamlar alacaqdı. Ancaq o güllə mənə dəymədi. Xeyirxah
mələklərim məni qorudular. Amma hər an məni öldürüb, o ənamı almaq
üçün məqam gözləyirlər.
Rayona gələndə Elyar Qurbanoğlu ilk növbədə fədailərlə görüşürdü.
Onlara ümumi vəziyyətdən danışırdı. İmummilli Müqavimət
Hərəkatının son durumu və gördüyü işlərdən söhbət açır, onların
fəaliyyəti ilə maraqlanırdı. Hər dəfə də söhbətin bir hissəsi Metexana
həsr olunurdu. Metexan haqqında danışanda fədailər gözqırpmadan ona
qulaq asırdılar. Bu güclü, fədakar və yorulmaz insanın vətən daşı
olmağından danışanda, onun o tay, bu tay üçün gördüyü müqəddəs
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işlərdən söhbət açanda fədailərin bəziləri həyəcandan boğulur,
hıçqırıqlarını saxlaya bilmirdilər. “Bu insan doğulandan bir abidədir.
Hələ bir gün də özü üçün, ətrafı, qohum-qardaşı üçün yaşamayıb
Metexan. Onun bütün damarlarında vətənin qanı axır. Elə bir oğlu olan
torpağın uçacağına, yıxılıb, param-parça olacağına inanmağım gəlmir!”
Elə bu anda Eltürkün qəlbindən Metexanı görmək, onun yanında
olmaq, ağır-batman sözlərini eşidib, təpərlənmək, dayaqlanmaq arzusu
keçdi... Və dərindən köks ötürüb, elə bil, qərib duyğular dəryasına
düşdü. Ona o taya keçməyi qadağan eləmişdilər. Doğrudanmı bundan
belə o, canı qədər sevdiyi Arazın o üzünə gedə bilməyəcəkdi? Belə bir
şey ola bilərdimi? Onun üçün yenəmi həsrət nəğmələri çalınacaqdı?
Ürəyi bu ayrılığa dözə bilərdimi? Bəlkə o əməkdaş o sözləri elə-belə
dilinə gətirdi? Vəzifəsinin xətiri üçün. Bir görəv olaraq. Belə olarsa, o
əməkdaşın alnından öpərdi. Əgər dediyi sözlər həqiqətən bir məqsəd
idisə... Onda o adam onun gözündən düşərdi.
Başqa bir ağrılı hiss ürəyindən keçəndə ayaqlarının giziltisindən
yeriyə bilmədi. Bir qırağa çəkilib, üstü mamır bağlamış daşın üstündə
oturdu. Onun o taya gedən yolunu bağlasaydılar və o, bununla
razılaşmayıb, hər hansı bir yolla o taya gedib çıxsaydı bunun sonu daha
pis olmazdımı? Onda əvvəllər olduğu kimi qara məftillərdən sərhəd
çəkib, bunları onlara, onları da bunlara həsrət qoymazdılarmı? Bəs
getməsəydi necə? Bəs onda fədailərin işini o tayda kimlər görəcəkdi?
Axı Elyar Qurbanoğlu dönə-dönə tapşırırdı ki, o tayı tənha qoymayın.
Gedin, gəlin, ürəyiniz bəzi olaylardan sıxılsa da, o tayı yalqız
saxlamayın. Əlinizdə nə işiniz olursa-olsun, hərdən işinizi saxlayın,
gedib o tayın telinə sığal çəkin. Sonra qayıdın, gəlin, işinizlə məşğul
olun. Görürsünüzmü, qara-qura işlərlə məşğul olan vətənin şərəfsiz
balalarını? Onlar həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə o tərəfə keçməsələr,
gedib ağalarına lazım olan məlumatları çatdırmasalar yata bilməzlər.
Yumurtası tərs düşən toyuq kimi o yana, bu yana çırparlar özlərini...
Sizlər isə o taya bir dünya işıq aparın. Bütün qaranlıqları yox etmək
üçün...
O tayda Metexan kimi, Yurdanur kimi vətən övladları var idi.
Onların sayı bu iki nəfərlə məhdudlaşmırdı. Təkcə Əhməd Yavuzun
“şinelindən” çıxan o qədər məğrur, dönməz, iradəli, qorxmaz, sınmaz,
əyilməz döyüşçülər yetişib, ərsəyə çatmışdı ki, onların qabağında
qurulan dar ağacları, edam kötükləri də aciz və gücsüz görünürdü... O
işıq gücləri birləşəndə isə...
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Göydaşlı artıq görünürdü. Bir azca da bu ayağa dolaşan yabanı otlarla
bacara bilsəydi, kəndin qapıları onun üzünə taybatay açılacaqdı. Elə bu
anda Eltürk sıçrayıb qırağa çəkildi. Otların arasından yekə bir ilan başını
qaldırıb ona baxırdı. Eltürk ilanlardan qorxmazdı. Canlı təbiətin bir
hissəsi olan heyvan və həşəratlardan ən çox qurdları, bir də ilanları
sevərdi. Onlar haqqında əlinə nə keçərdisə oxumamış yerinə qoymazdı.
Onların yaşayış tərzindən bəhs edən filmlərə baxmaqdan doymazdı.
Ancaq indi ilanı görəndə əti ürpəşdi. Ona elə gəldi ki, canında qorxulu
hisslər baş qaldırıb. Və bir də onu düşündü ki, deyəsən, ilan onu
ovsunlayır, nəfəsi ilə onu yeriməyə qoymur. Qeyri-ixtiyari gücünü
toplayıb, yerdən iri bir daş götürdü. Asta-asta ilana tərəf addımlamağa
başladı. Bu an onun bütün gücü ancaq qollarında cəmlənmişdi. Bir az da
belə getsəydi, o ilanın başı əziləcəkdi. İlan hələ də başı dik dayanmışdı.
Ancaq, deyəsən, yerimirdi. Elə bir halda dayanıb, tez-tez dilini eşiyə
çıxarır, tez də qaytarıb ağzına aparırdı. Eltürk onunla nəfəs-nəfəsə
dayanmışdı. Bir an da ötəcək və əlindəki iri daş o xallı ilanın başını
əzəcəkdi. Birdən Eltürkün qolları sustaldı. Beləcə hərəkətsiz dayandı.
Bütün şüurunu cəmləyib, düşünmək istədi. Axı bu ilanı niyə vururdu?
Nə idi bu ilanın günahı? Özünü müdafiə eləmək üçün başını qaldıranın
başını əzərlərmi? Bir anda başının şah damarından bəzi paralellər keçdi.
Bəzi insanlarla bu ilanı müqayisə elədi. Və qolu gəldikcə əlində tutduğu
iri daşı kolluğa tərəf tulazladı. Bəs ilan ona hücum eləsə necə? Yox,
onlar ancaq özlərini qoruyurlar. Başqalarının həyatını məhv eləmək
onların xislətinə uyğun gəlmir.
Eltürk bir xeyli beləcə dayanıb ilana baxdı. Aranı dağa, dağı arana
apardı. Və gözləri ilə ilanla sağollaşıb, yoluna davam elədi.
Morisin qaldığı ev buradan aydınca görünürdü. İndi yəqin Moris
kəndin din bilənlərindən bir-ikisini götürüb, evlərinə aparıb. O din
bilənlər ağızları köpüklənə-köpüklənə İslamın qayda-qanunlarından
danışırlar. Onların dediklərini Janna alman dilinə çevirdikcə Morisin
rəngi ağarır, özünə yer tapa bilmir, necə oturacağını, necə duracağını
müəyyən eləməkdə çətinlik çəkirdi.
O gün də belə idi... Kənddə aşura təziyyələri keçirilirdi. Bir tərəfdə
Moris, onun yanında isə başları çalmalı Janna ilə Vialetta dayanmışdılar.
Adamlar bütün gücləri ilə qışqırıb, qalın zəncirləri çılpaq kürəklərinə
vurduqca hər üçünün rəngi ağarırdı... Günəş günortaya əyiləndə
qızarmış insanların canları daha da qızışırdı. Adamların bu halda qeyrişüuru hərəkətlərindən Vialettanın ürəyi narahat olmuş, o, axtarıb
tünlüyün içindən Gülüzü tapmışdı. Səsi titrəyə-titrəyə “Gəl, Gülüz, gəl
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qaçaq, bu adamlar dəli olublar, bizi öldürəcəklər. Gəl qaçaq, qurban
olum, gəl qaçaq”-deyib, Gülüzün paltarından tutaraq qabağa
dartışdırmışdı. Gülüz onu başa salana qədər artıq evlərinin kəndarına
çatmışdılar.
Başların yarıldığı anda isə... Adamlar özlərinə gələndə Jannanın
tilmeş yerə uzandığını və Morisin çaşqın halda adamlardan kömək
istədiyini görmüşdülər.
On gün Janna ilə Vialetta qızdırma içində xəstə yatdılar. Moris də bir
müddət özünü yaxşı hiss eləmədi. O, nə meydana çıxır, nə məscidə gəlir,
nə də camaatla görüşməyə can atırdı. Elə bil Morisin içindən nəsə
qırılmışdı. İndi pünhan yerlər axtarıb, gəzirdi ki, o içindəki qırığın yeri
bütövləşsin.
Heç vaxt yuxuda danışmayan Vialetta o gündən sonra yuxuda
danışmağa başlamışdı. Yuxuda o qədər danışırdı ki, tər-su onu götürüb
aparırdı. Anası yuxudan oyadıb, bir qurtum su verəndən sonra yenidən
yuxuya gedirdi. Kənd adamlarının təkidi ilə anası Vialettanı mollanın
yanına aparıb, Quran açdırmışdı. Molla Quranı aralayıb, vərəqlərini orabura çevirəndən sonra qayıdıb “Qızınızın qorxuluğu var, cinlər onu
qorxudub”-demiş, bir pitik yazıb anasına vermişdi, demişdi ki, apar bu
pitiyi səhərin alaqaranlığında tənha bulaqdan götürülmüş bir stəkan suya
qat, axşam azanı deyiləndə ver o suyu içsin. Əgər cinlər onun canından
çıxmasa, gətir daha keçərli dua yazım... Vialetta mollanın yazdığı ayini
gülə-gülə yerinə yetirmişdi. Sonra da qayıdıb Gülüzə qəribə bir söz
demişdi, demişdi, sizin adamlarınıza niyə mollalar cin deyirlər? Gülüz
bu sualdan özünü itirmişdi. Bilməmişdi qıza nə cavab versin.
Vəziyyətdən çıxmaq üçün ucadan gülüb, Vialettanı qucaqlamışdı,
bağrına basmışdı.
Bir az əvvəllər olsaydı, Gülüzə elə gələrdi ki, Vialetta onun arxasınca
düşən kənd cavanlarından qorxub. Axı daha onun arxasınca düşən yox
idi. Bunu başqa rayondan gələn Aydın kənd cavanlarına qadağan
eləmişdi. Çox mətin və cüssəli görkəmi olan Aydın Vialettagilin bu
kəndə köçdüklərini bilən kimi işini-gücünü atıb, kəndin yolunu
tutmuşdu. O, da kəndin boş qalmış evlərindən birini kirayə tutub,
yaşamağa başlamışdı. Onun qaldığı evdən Vialettagilin evi ovuc içi kimi
görsənirdi. Və Aydın günün çoxunu öz eyvanında oturub, Vialettagilə
tərəf baxmaqla keçirirdi.
Aydının nənəsi alman qızı idi. Onu müharibədən babası götürüb
gətirmişdi. Çox yaraşıqlı olan bu xanım tez bir zamanda ərinin danışdığı
dili öyrənmiş, bu yerlərin adət-ənənəsini götürüb, qızıl qan kimi
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damarlarına çəkmişdi. Amma heç zaman alman millətinə olan
məhəbbəti, sevgisi, Almaniya aşiqliyi azalıb eləməmişdi. Və bu istək, bu
məhəbbət övladlarına, övladlarından da nəvələrinə keçmişdi. O övladlar
dillərinə gətirməsələr də, Almaniyanı yaşadıqları dövlət qədər, bəlkə
ondan bir az da artıq sevirdilər. Elə bu sevgi idi Aydını yollara, küçələrə
salan. O, kəndə gəlib vəziyyəti öyrənən kimi Vialettanın arxasınca düşən
veyil kənd cavanlarını bir-bir tapıb, onlara tapşırıqlarını vermişdi.
Demişdi, Vialetta sizin üçün küçə qızı deyil. Özünüzü yığışdırın.
Hərəkətlərinizə sərhəd qoyun. Elə etməyin ki... Bundan sonra nə
etməyin lazım olduğunu bilmişdilər kənd cavanları. Dalda, bucaqda
Aydının dalınca danışsalar da, döşlərinə döyüb, Vialettanı ələ
keçirəcəklərini desələr də, yavaş-yavaş çəkilib öz yerlərində
oturmuşdular.
Amma hələ də Aydın ürəyində olan sevgini Vialettaya açıb deyə
bilməmişdi.Vialettanın hər şeydən xəbəri var idi. Hələ bir neçə dəfə
məqam tapıb, Aydının yerişinə, duruşuna da baxmışdı. Və qəlbundə
qətiyyən ona laqeyd deyildi. Bir neçə günə kənd cavanlarını onun
ətrafından götürüb aparan, onu qorxulu hisslərdən xilas edən bu igidə
qəlbinin dərinliyində, lap dərinliyində məhəbbət şamı da yandırmışdı...
Eltürk cığırdan əsas kənd yoluna ayaq basanda, elə bil, ayaqları
azadlığa çıxdı. O köhnə yolda yeriməyin çətinliyi, bu günün səhərdən
başlayan gərginliyi onun bütün duyğularına hakim kəsilmişdi. Komitə
əməkdaşının dediyi bütün sözlər cümlə-cümlə beynində təkrarlanır,
cığırda qarşısına çıxan ilan gözləri önündə dayanır, sabahlarda nələrin
baş verəcəyinin intizarı onun ürəyində üzüntülü duyğular oyadırdı. Elə
buna görə də addımlarını yeyinlədib, tez evə çatmaq istəyirdi. Bəlkə təzə
dil açan Qılmanın anlaşılması çətin olan, ancaq adama xoş gələn
sözlərini eşitsəydi, onu dizləri üstünə alıb oynatsaydı bir az özünə
gələrdi.
Bu vaxt arxadan gələn maşının sürücüsü kəskin halda əyləci basıb,
maşını saxladı. Eltürk bir az qırağa çəkildi. Bahalı qara maşının
sürücüsünü tanımadı. Onun yanında əyləşən, pəncərəni açıb diqqətlə ona
baxan adamı isə... Deyəsən, hardasa görmüşdü onu. Ancaq ilk anda
onun kimliyini yadına sala bilmədi. Həmin adam maşından ağır-ağır
düşüb, düz onun qarşısında dayandı. O adam maşından düşənə qədər
Eltürk imkan tapıb maşının arxa oturacağına da nəzər yetirdi. Arxada iki
nəfər molla oturmuşdu. İkisinin də başında ağ əmmamə, gözlərində
eynək var idi. İrandan gəldikləri elə ilk baxışdan hiss olunurdu. Eltürkün
dalağı sancdı. Maşından düşən adamı tanıdı.
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-Məni tanıdınmı?
-Yox, tanımadım.
Eltürk niyəsini özü də bilmədən yalan danışdı.
-Yaxşı fikirləş.
-Yadıma sala bilmirəm.
-İndinin cavanları çox huşsuz olublar. Elə bu huşsuzluq da
gələcəyimizi uçuruma aparır.
-Sözünüzü deyin.
-Yadında deyilmi, biz bir maşında Təbrizə getmişik.
-Hə, yadıma düşdü. Adınız...
-Şərəf.
Eltürk bir də maşının arxa oturacağında əyləşən dini geyimli kişilərə
baxdı.
-Xeyir ola, Şərəf bəy?
-Xeyirdi. Bu qonaqlar Tehrandan gəliblər, bir həftə sizin kənddə
olacaqlar. Məsciddə imam məclisləri aparacaqlar... Ərşad müəllimin
oğlu Səhləbin evini axtarırıq. Onların evi hansı tərəfdədir?
Bu da Eltürkün bu gərgin anlarında sonuncu əməli idi, elə bil. O vaxt
Təbriz yolunda görüb, nifrət elədiyi adamın gözlənilməz anda,
gözlənilməyən yerdə onun qarşısına çıxması Eltürkün fikir-xəyalını bir
az da qarışdırdı. Ona cavab vermədən, evlərinin yolunu tutdu.
-Demədin axı Səhləbgilin evinin yerini?
-Mən onları tanımıram.
-Bu necə adamdır, bir kənddə yaşadığı adamın evini tanımır?!
Eltürk daha Şərəfin səsini eşitmədi. Qapılarının ağzına çatanda, başını
qaldırıb ətrafa baxdı. İlk gözünə dəyən səmadakı qara buludlar oldu. Bu
necə işdir, axı bir az əvvəl göyün üzü tərtəmiz idi, bir əlçim də bulud
yox idi. Qara buludlar hardan gəldilər? Bu vaxt dalbadal ildırım çaxdı.
Güclü külək əsməyə başladı. Eltürk həyətlərinə girib, qeyri-ixtiyari
qapını arxadan bağladı.
Bir azdan yağan güclü yağış selin gələcəyindən xəbər verirdi.
XXX
Yenə kənddə aləm bir-birinə qarışmışdı. Bir kimsənin gözləmədiyi
hadisə baş vermişdi. Göy üzünə daş atan oğlanın başına daş düşmüşdü.
Oğlan qan-tər içində yerdə çabalayır, imdad diləyib, adamları köməyə
çağırırdı. Adamlar qorxudan ona yaxın düşə bilmirdilər. Qorxurdular ki,
yenə göydən daş gələr, onların da başına düşər. Axı oğlanın göyə atdığı
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daşların sayı-hesabı yox idi. O daşlar bir gün qayıdıb yerə gəlməliydi,
adamların başına tökülüb, onları bədbəxt eləməliydi.
Uzaqdan baxa-baxa qalmışdılar. Hərə ağlına gələni danışırdı. Hər kəs
qandığı kimi bu hadisənin izahını verməyə çalışırdı.
-Başına düşən daş oğlanın göyə atdığı daş deyil.
-Bəs nədi?
-Başqa daşdı.
-Onu kim deyir?
-Mən deyirəm.
-Nə bilirsən?
-Görmürsən daş nə boydadı? O boyda daşı oğlan göyə ata bilər?
-Bu yəqin Allahın öz daşıdı.
-Allahın öz daşı var?
-Niyə yoxdu?
-Mən görməmişəm.
-Onu heç kəs görmür.
-Ay camaat, oğlan ölür, boş-boş danışınca gəlin gedək, onu xilas
edək.
-Mən qorxuram.
-Mən də...
Oğlan daha çabalamırdı. Öz qanının içində boğulub, səssiz-səmirsiz
uzanmışdı. Üzü göylərə tərəf idi. Gözləri açıq qalmışdı. Deyəsən, göy
üzünə atdığı daşların nə vaxt yerə töküləcəyini gözləyirdi. O daşlardan
isə hələ xəbər-ətər yox idi.
XXX
Qoca Təbriz yenə çətin günlərini yaşayırdı. Edam meydanında baş
verən hadisədən sonra bu şəhərin, ümumən, Azərbaycanın siyasi
həyatında bir tufan qopmuşdu. Belə tufanları bu yerlər çox görmüşdü.
Elə vaxtlar olmuşdu ki, siyasi çəkişmələr meydanına dönən bu yerlərdə
insanların qanını su kimi axıdıb, qan gölməçələri yaratmışdılar. Bütün
güclərini toplayıb, elə bir hal yaratmaq istəmişdilər ki, daha bu adamlar
ayağa dura bilməsinlər. Birdəfəlik məhv olub, getsinlər. Getsinlər ki,
onların yerində özlərinə məkan qursunlar. Ancaq Tanrının qüdrəti ilə
onlar yenə dərindən nəfəs alıb, ayağa durmuşdular. Durub bir müddət
səssiz-səmirsiz dayanmışdılar. Dərindən nəfəs alıb, özlərinə gəlmək
istəmişdilər. Və bunu bacarmışdılar. Yenə zülm ərşə qalxanda
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toparlanıb, zülmkarın üstünə yerimişdilər. Yenə də qanlar axmış, başlar
kəsilmiş, insan cəsədlərindən topa-topa qalaqlar vurmuşdular.
İndi yenə zaman həmin zaman idi. Amma... Bu zülmün həddi-hüdudu
bilinmədiyindən, bu hərəkatın da haralara gedib çıxacağı, adamları
haralardan-haralara aparacağı bilinmirdi. Sadə insanlar çaşqınlıq
içərisində donub qalmışdılar. Əllərini Allah dərgahına tutur, dualar edir,
yalvarıb, ulu yaradandan bu işin xoş sonluqla bitməsini diləyirdilər.
Yurdanur öz dəstəsini də götürüb, başqa məkana köçmüşdü. Özlərinə
elə bir yer seçmişdilər ki, buradan üstlərinə gələn qaragüruha qarşı
mübarizə aparmaq nisbətən asan idi. Bu müddət ərzində onun dəstəsində
olan döyüşçülərin sayı bir neçə dəfə çoxalmışdı. O qədər artmışdılar ki,
bir dağa, bir qayanın altına sığışmırdılar. Ətrafdakı hündür təpələrin başı
Yurdanura sığınan və ondan əmr gözləyən adamlarla dolu idi. İndi bu
adamların yaxşı silahlarla silahlanmaları Yurdanurun qəlbini fərəh hissi
ilə doldurur, döyüşmək, mübarizə aparmaq əzmini birə on qat, birə yüz
qat artırırdı.
Onlar bütün günü xüsusi seçilmiş yerdə döyüş təlimləri keçirdilər.
Yurdanur qayanın üstündə dayanıb onlara baxanda qəlbinin sınıq telləri
sanki bütövləşir, arzuları çiçək açırdı. Və belə anlarda o, məqam tapıb
ətraf əraziləri də gözdən keçirirdi. Qaraguruh onların üstünə qəfil hücum
eləmək istəsəydi, bu yerlərdə düşmənin qalib gəlmək şansı heç bir faizə
də bərabər olmazdı. Onun qorxduğu bir şey var idisə, o da göydən döyüş
təyyarələri ilə vurulmaları ola bilərdi. Bu fikrini döyüşçü dostlarına
deyəndə, gülümsəyib, ona ürək-dirək vermişdilər.
-Yurdanur bəyim, onların hap-goplarına baxmayın, bunu eləməyə nə
gücləri çatar, nə də cəsarətləri. Onlar istəyirlər birdəfəlik bizim
gözümüzün odunu alsınlar və istədikləri kimi idarə eləsinlər. Görəndə
ki, müqavimət gücümüz var, kor-peşman geri çəkiləcəklər. Və bizimlə
dil tapmaq üçün yollar arayacaqlar.
Son vaxtlar Yurdanurun dəstəsində xanımların sayı xeyli çoxalmışdı.
Onların necə ata mindiklərini, çapdıqlarını, silahla necə rəftar
elədiklərini görəndə nəinki təkcə Yurdanur, dəstədə olan kişilər də
fərəhlərindən özlərinə yer tapa bilmirdilər. Səhər-axşam o qədər təlim
keçirdilər ki, onların bir azdan keçilməz qala olacaqlarına Yurdanur sidq
ürəklə inanırdı.
Tarixin dönəmində belə məqamlar çox olmuşdu. Çətin anlarda
qadınlar kişilər kimi dəmir paltarlarını geyib, döyüş meydanlarına
atılmışdılar. Elə döyüşlərdən bəzən qadınlar kişilərdən də cəsarətli,
kişilərdən də mətin çıxmışdılar.
120

Təlimin ara verdiyini görəndə Yurdanur xanım döyüşçülərin
toplaşdığı yerə gəldi. Onların arasında oturub, hər zaman onunla bir
yerdə olan Tomrisi yanına çağırdı.
-Gəl, igid qız, gəl, bizim bir yerdə şəklimizi çək. Dünyanın işini
bilmək olmaz, qoy bizdən yadigar qalsın.
Xanımlar bir yerə topalandılar. Tomris bir neçə görüntüdən onların
şəklini çəkdi.
-Bəs sənin özün?
Yurdanurun sözünü eşidən kişi döyüşçülərdən biri yaxın gəldi.
Aparatı Tomrisin əlindən aldı. Tomris özünə yer tutandan sonra, birlikdə
şəkillərini çəkdi.
Yurdanur bu xanımlarla bir az söhbətləşmək istəyirdi. Bir tərəfdən
bunu onların nəfəs dərmələri, özlərinə gəlmələri üçün edirdisə, o biri
tərəfdən, doğrudan da, onların haralardan gəlib, bunların dəstəsinə
qoşulmaları onun üçün çox maraqlı idi.
-Aynur, sən hardan gəlmisən?
-Mən Ərdəbilliyəm, bəyim.
-Necə oldu ki, gəlib bizə qoşuldun?
-Bizə bu dövlət çox zülmlər verib. Yediyimizi, içdiyimizi zəhər edib.
Bir şümal qardaşım var idi. Ona baxanda adamın qarnı doyurdu. Heç
nəyin üstündə şərlədilər, məhbəsə salıb, orda öldürdülər. Mən ölüncə
barışmaram bunlarla.
-Nuray, bəs sən hardansan?
-Mən Urmiyada doğulmuşam, ancaq məcbur olub Mərəndə
köçmüşük.
-Məcbur olmusuz?
-Məcbur olmuşuq, bəyim. Bizim yaşadığımız yerlərə başqa
millətlərin adamlarını yerləşdirdilər. O gələnlər bizim başımıza müsibət
gətirdilər. Günün günorta çağında cavan qızlarımıza hücum elədilər,
namusumuza sataşdılar. Bunun üstündə neçə-neçə igidlərimiz qurban
getdi. Axırda dözə bilmədik, məcbur olub, hamılıqla Mərəndi özümüzə
yuva seçdik... Ölsəm də o haqsızlıqlar, insan əxlaqına sığmayan
vəhşiliklər yadımdan çıxmaz.
-Bəs dövlət onlara nə deyirdi?
-Dövlət o əclafların arxasında dururdu...
-Səlma, sənin gəlişin hardandı?
-Yurdanur bəyim, mənim başıma gələn zülmlərdən bir kitab
bağlamaq olar. Elə bir kitab ki, oxuyanın heyrətdən gözlərində su
qalmaz... Biz Əhərdə yaşayırdıq. Günümüz-güzəranımız da yerində idi.
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Dədəm danışırdı ki, şah gedəndə çox sevindik. Dedik, daha bizə ölüm
yoxdu. Bundan sonra adam balası kimi yaşayarıq. Heç pis də
yaşamırdıq. Dədəmin dükanı var idi. Beş-on tümən qazanırdı, biz də
güzaranımızı sürürdük. Günlərin birində məni bir oğlana nişanladılar.
Şənləndik, dedik, güldük, toy hazırlıqlarına başladıq. Sən demə, oğlan
millətini sevən imiş. Bunun üstündə anadan əmdiyimizi burnumuzdan
gətirdilər. Dədəmin dükanını əlindən aldılar. Əmimi oteldə zəhərləyib,
öldürdülər. Dayımı, cavan dayımı şərə salıb, qanına qəltan elədilər. Nə
dədəm, nə də anam bu dərdlərə dözə bilmədilər. İkisi də altı ayın içində
ölüb, dünyadan getdilər. Bir nişanlım qalmışdı. Gözləyirdi ki, dədəmin,
anamın ili çıxsın, məni götürüb, evlərinə aparsın. Toya bir həftə qalanda
eşitdim ki, onu tutublar, Tehran yaxınlığındakı ölüm zindanına atıblar.
Deyirdilər ki, o zindana atılanların heç biri oradan sağ-salamat çıxa
bilmir. Onlara o qədər əzab, işgəncə verirlər ki, heç o zaman Yezid bu
zülmləri adamlara verməyib. Deyilənə görə orada kişilərin cinsiyyət
üzvlərini kəsib, onları xədim eləyirlər. Əzabla öldürülənlərin hamısı da
bizim millətdən olanlar olur. Bir dəfə bir müəllimdən eşitmişdim,
deyirdi ki, Çində çinlilər yerli türklərə soyqırım edəndə, onlara verilən
əzabdan oralara Tanrının qara yağışları yağmışdı. Ancaq bilmədim
Tehran ətrafındakı zindanda adamlara verilən əzablardan sonra oralara
qara yağışlar yağır, yoxsa yox?! Onda gərək qara yağışları olan buludlar
hər vaxt o zindanın başı üzərində dolanalar... Nişanlımı da orada
öldürdülər. Heç meyidini də ailələrinə qaytarmadılar.
Bu vaxt qızın səsi titrədi. İçin-için ağladı. İsti göz yaşları yaz leysanı
kimi gözlərindən axıb, sinəsinin üstünə töküldü.
-Ağlama, qızım, ağlasan sınarsan. Mübarizə ruhun qırılar. Sınıb çilikçilik olar.
-Yox, Yurdanur bəyim, artıq mənim ruhum daşlaşıb. Onu heç nə ilə
sındırmaq olmaz. Mən onlardan qisas almayınca sakit oturub,
durmayacağam. Gecələr at belində yatacağam. Qəlbimi süngüyə çevirib,
düşmənin ürəyinə ox kimi batacağam!
Bir anlıq araya qara bir sükut hakim kəsildi. Hərə öz xəyalında
düşmənlə döyüşə atıldı. Onları qırıb, yox etmək istəyən düşmənin
dişlərini sındırıb, dişsiz qoyandan sonra, yenə hər kəs qayıdıb buralara,
sığındıqları Yurdanurun yanına gəldilər.
-Çağlar, sənin yurdun haradır?
-Bizim kökümüz o biri Azərbaycandandır. Ruslarla ermənilər
birləşib, bizi öz yurdumuzdan didərgin salanda Arazı keçib, buralara
pənah gətirmişik. Səlmasda yuva qurmuşuq. Mənim atam hər zaman o
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yerlərin həsrətini çəkirdi. Deyirdi, Tanrı elə bir möcüzə yarada ki,
günlərin birində yuxudan oyananda görək tikanlı məftillər aradan
götürülüb, yenə Azərbaycan bütöv olub. Deyirdi, onda daha heç bir
arzum qalmaz. Rahatca başımı yastığa qoyub, gözlərimi əbədi yumaram.
Deyirdi, o günlər gələcək. Bəlkə bizlər o günləri görməyəcəyik. Ancaq
sizlər görəcəksiniz. Bakıdan Təbriz güllər düzüləcək. Yollar, xiyabanlar
al-əlvan rənglərə bürünəcək. Bu sözləri dərs dediyi məktəbdə də deyirdi.
Hətta, öz dilimizdə əlifbamızın olmamasına kəskin şəkildə etirazını da
bildirirdi. Məktəbin müdiri çağırıb ona xəbərdarlıq eləmişdi, demişdi,
ağlını başına yığ, ağzına gələni danışma. Özünü də yazıq edərsən, bizləri
də. Və gecələrin birində məktəbin müdirini də apardılar, atamı da. Hələ
də bilmirik onları hara aparıblar, başlarına nə oyun açıblar. Bu hadisədən
bir az sonra qardaşımı da avtomobil qəzasına salıb, öldürdülər... Belə
üsullarla, iyrənc cəza qanunları ilə bizim əzmimizi sındırıblar. İndi
özümüzə gələ bilmirik. Dünya isə gecə-gündüz ağzı köpüklənəköpüklənə insan haqlarından dəm vurur. Avropada birinin pişiyinin
üstünə su atanda o adamı məhkəməyə çəkirlər, deyirlər, sən o pişiyin
yaşamaq haqqını pozmusan. Burada isə bu dövlət, adını İslam pərdəsi ilə
örtən mollalar bu böyüklükdə toplumun ən adi insani hüquqlarını belə
əllərindən alır, onların başına cəhənnəmin əzabını gətirirlər. O insan
haqlarını qoruyan şlyapalı cənablar isə kor-koranə bütün bunları seyr
edir, bu vandalizmə münasibət belə bildirmək istəmirlər. Sanki bütün
dünya türkün pozulan hüquqlarına baxmaqdan ləzzət alır.
Yurdanur hələ də uşaqlığın məsumluğu üzlərindən getməyən İlkay və
İlknur bacılarına tərəf baxanda böyük bacı kiçik bacısına tərəf baxıb,
onun Yurdanura cavab verməsini istədi.
-Yurdanur bəyim, bacım danışanda həyəcanlanır. Olar mən danışım?
-Niyə həyəcanlanır? Bu qoçaqlıqda qız da həyəcanlanar?
-Bilmirəm.
-Onda sən danış, görüm, siz hardan gəlmisiniz, sizi dağa-daşa salan
nədir?
-Biz Zəncanlıyıq. Olar mən başımıza gələnləri danışmayım? Çünki
mən danışsam, bacımın halı fəna olacaq. Hər dəfə olanları, başımıza
gələnləri xatırlayanda İlkayın əhvalı qarışır, bir neçə gün özünə gələ
bilmir.
-Hə, onda danışma... Allah mərdimazarın evini yıxsın. Gör məsum
qızları bu yaşlarında nə hala salıblar.
Yurdanur yaxına gəlib, bircə-bircə xanımların, qızların başına sığal
çəkdi, köksünə sıxıb, hamısının üzündən öpdü. Bu anlarda xanımların,
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qızların gözlərində özünə yuva salan nifrət kükrəyib, bəbəklərdən
çıxmağa, vulkana dönüb, ərşi-aləmi yandırmağa hazır kimi görsənirdi. O
aləmi ki, oralarda bu zərif məxluqların haqlarını yemişdilər. Başlarına
olmazın müsibətlər gətirib, evlərindən-eşiklərindən, yurd-yuvalarından
didərgin salmışdılar. Bu xanımların, bu qızların oxşanmaq, əzizlənmək
çağlarında dağa-daşa düşmələri, əllərinə bəzək-düzək əşyaları əvəzinə
ağır silah götürmələri onların qəlbində baiskarlara qarşı sonsuz nifrət
hissləri oyadır, onları qaragüruhla mübarizə üçün dayanmaq əzmini
anbaan artırırdı.
Yurdanur xanımlardan aralanıb, kişilərin təlim keçdikləri cığıra tərəf
getmək istəyəndə hər zaman onunla bir yerdə olan, ən çox inandığı və
etibar elədiyi Mətin onun qarşısını kəsdi.
-Bəyim, Ərdəbildən bir dəstə qadın gəlib. Deyəsən, yetmiş yeddi
nəfərdirlər.
-Nə istəyirlər?
-Bizim dəstəyə qoşulmaq üçün gəliblər.
-Yaxşı yoxlayın. Birdən öyrədilmiş adamlar olarlar. Bunlardan nə
desən çıxar.
-Oldu, bəyim.
-Sonra onlarla məni görüşdürün.
Yurdanur cığıra tərəf yaxınlaşanda başqa bir arxadaşı onu yanladı.
-Bəyim, indi Təbrizdən yeni xəbərlər almışıq.
-Nə deyirlər?
-Deyirlər, yüz minlərlə insanlar dinc yürüşlə Babək qalasına doğru
yerimək istəyirlər.
-Bəs hökumət nə deyir?
-Hələ hökumət susur. Deyəsən, bu gücün qarşısında hökumət də çaşbaş qalıb. Hansı qərar qəbul edəcəyini bilmir.
-Metexandan nə xəbər var?
-Metexan da yürüşçülərin yanındadır.
-Onu Tehrandan necə gətirə bildilər?
-Hərəkatçılar qolları üstündə gətiriblər. Dünən gecədən yürüşçülərlə
bir yerdədir.
-Çox ehtiyatlı olun. Bəndi-bərəni tez-tez yoxlayın. İndi cüzi bir səhv
buraxmaq olmaz. Xırda bir səhv neçə illərin zəhmətini yerə vura bilər.
Uğur olsun!
-Uğurdayıq, bəyim.
Yurdanur eşitdiyi xəbərlərdən çox məmnun olmuşdu. Dünən
axşamüstü Miyanədən olan Zeynəb adlı cəsur qadının məktubunun ona
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çatması və hər zaman onlara köməkdarlıq etməyə hazır olduğunu
bildirməsi onun qəlbinə sərin su çiləmişdi. Bu gün yetmiş yeddi döyüşçü
xanımın onlarla birlikdə olmaq arzusu və Təbrizdə çoxminli insan
ordusunun Babək qalasına doğru dinc yürüşə başlaması, Metexanın
onlarla bir yerdə olması xanımın ruhuna sığal çəkirdi. Bu anlarda
Yurdanur
onların yanında olmağın, uca zirvələrə doğru mətin
addımlarla yeriməyin elə həsrətindəydi ki. Amma hələ ona və dəstəsinə
Təbrizə getməyə icazə vermirdilər. Yox, bu qadağanı ona o qorxulu və
iyrənc qaragüruh qüvvələr qoya bilməzdilər. Onda o, bir dərya kimi
çağlayıb daşar, bəndi, bərəni, dağı, dərəni keçib, özünü Təbrizə
çatdırardı. Ana Təbrizə getməyi ona qadağan edənin daşını daş üstə
qoymazdı. Ancaq zaman başqa zaman idi. Hər şeyə ayıq başla,
düşüncənin və zəkanın gözü ilə baxmağa məcbur idilər. Bunu ona
göndərdiyi məktubunda Metexan da dönə-dönə qeyd eləmişdi. Yazmışdı
ki, bəzi məqamlarda nə qədər yanıb qovrulsan da özünə nəzarət etməni
itirməməlisən. Onda çoxlarının min cür əzabla tikib ərsəyə gətirdiyi,
hasil elədiyi qalanı bir anda uçurub məhv edər, xarabazara
döndərərsən...
Metexan indiki durum haqqında da bilgilərini məktubunda qeyd
eləmişdi. “Dünya bizim yanımıza gəlməsə, biz dünyanın yanına
gedəcəyik. Onlara çox şeyləri sübut edəcəyik. Göstərəcəyik ki, bizlər də
varıq. O bizlər ki, tarixin qırmızı səhifəsinə öz dəmir möhürümüzü
vurmuşuq. Sübut eləmişik ki, dünyanın ən seçilən, bəşəriyyətin lap
əvvəlindən ta bu günəcən dünyada qalmağı bacaran bir neçə şanlı etnos
varsa, onlardan biri bizik. Bizi yox etməyə çalışanlar əbəs yerə vaxtlarını
öldürməsinlər. Gizli institutlarda gecə-gündüz baş sındırıb, bizim ölüm
fərmanımızı hazırlamasınlar. Bu fərmanlar qara kağız kimi özlərinə
qayıdacaq. Bizə hazırladıqları qan dənizində özləri boğulacaqlar!”
Yurdanur bilirdi ki, Metexan bu sözləri ürəyini sakit eləmək üçün
yazmamışdı. Çünki Yurdanurun da qəlbində son vaxtlar parlaq işıq
şöləsi əmələ gəlmişdi. Əvvəllər çox ümidsiz olan bu qadın son çağların
oyanış hərəkatından dirçəlib, özünə gəlmişdi. O, indi bütün varlığı ilə
inanırdı, inanırdı ki, əvvəl şahın başladığı, sonra din pərdəsi altında
hakimiyyəti zəbt edən mollaların davam etdirdikləri etnosu məhv
etdirmə plan və arzuları həyata keçməyəcəkdir. Son bir neçə günün
hadisələri bunu bir daha sübuta yetirirdi.
O, yorulub iri, kəntöy daşın üstündə oturmuşdu. Xəyalında çox
arzular dolaşırdı. Elə bu arzuların qanadında al yelkən onu götürüb uzaq
dağların zirvəsinə qaldırdı. O dağların başında, səmanın sonsuz
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genişliyində əlçim boyda işıq onun nəzərlərini özünə cəlb elədi. İşıq çox
parlaq idi. Adamın gözlərini yandırırdı. Və... deyəsən, o işıq yavaşyavaş onlara doğru gəlirdi.
XXX
Nərdoğan ayaqlar altında qalmışdı. Onun öldüyünü zənn edib,
jandarmlar sürüyüb bir qırağa atmışdılar. O qarışıq anlarda canını
qurtarmaq istəyən adamlar o yan-bu yana qaçışanda bu adamlardan biri
Nərdoğanı tanımışdı. Bir anda onun qəlbindən nigaran duyğular
keçmişdi və o həyatını təhlükə altına qoyaraq, qadını güc-bəla ilə bir az
təhlükəsiz yerə, nisbətən sakit bir tərəfə çəkmişdi. O adam yaxşı bilirdi,
bilirdi ki, Ərənola görə bu qadının ölüsündən də əl çəkməyəcəklər. Onun
meyidini insan ağlına gəlməyən üsullarla təhqir edəcək, sonra da itlərin
qabağına atıb, bundan doyumsuz ləzzət alacaqdılar.
O bacardığı qədər Nərdoğanı hadisə yerindən uzaqlaşdırmağa
çalışırdı. Əslində burada hər məkan hadisə yeri sayılırdı indi. Ərənolun o
hərəkətindən sonra sanki bütün cənubi Azərbaycan, bütün İran bir anda
lərzəyə gəlmişdi. Ən güclü zəlzələ belə bu yerləri beləcə titrədib,
oxundan çıxara bilməzdi. Bunu Nərdoğanın öldü, qaldısını hələ
bilməyən cavan adam da bütün varlığı ilə dərk edirdi. Və bütün
cəsarətini toplayıb onu meydandan uzaqlaşdırmaq üçün çarpışırdı.
Bilirdi ki, ölüm dəyənəyi, ya qırmızı güllə hər an onu həyatdan məhrum
edə bilər. Amma o geri çəkilmir, tanıdığı bu mərd qadını vicdansızların
əlində qoyub getmək istəmirdi.
Edam meydanından artıq xeyli aralanmışdılar. O qadını çökək bir
yerə çəkmiş, görünməməsi üçün üstünə ot-ələf atmışdı. Bu zaman
furqonlu maşının onun yanında dayanması, elə bil, Tanrının ona
hədiyyəsi idi.
-Nə dayanmısan, atıl maşına, bəlkə ölümdən qaça bildik.
Cavan oğlan ani olaraq qadını qucağına götürüb, maşına qoymuşdu.
-Bu kimdir?
-Anamdır.
-Onda Allah yolumuzu açıq eləsin.
Maşın yerindən götürülüb, şəhərdən uzaqlaşanda cavan oğlan əlini
qadının sinəsinə aparıb, onun ölü, ya diri olduğunu dəqiqləşdirmək
istədi. Deyəsən, qadın ölmüşdü, nəfəsi gəlmirdi.
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Maşın dolanbac yollarla gedib, hansısa bir qərib yerə çatanda cavan
oğlan Tanrının möcüzəsinə mat qaldı. Yəni onlar doğrudanmı vəhşiyə
dönmüş o qaragüruhun əlindən sağ qurtulmuşdular?
Qadını alaçıq kimi bir yerə gətirib, quru həsirin üstünə uzatdılar.
Onları gətirən maşının sahibi başını yana çevirib, ucadan kimisə səslədi:
-Gəl, gör, bu qadın ölüb?
Bir anda ortayaşlı bir qadın araya gəlib, Nərdoğanın nəbzini yoxladı.
-Xanım sağdır. Xahiş edirəm, bayıra çıxasınız. Mən onu müayinə
etmək istəyirəm. Nəbzi çox yavaş vurur. Ancaq bəlkə də onu xilas
eləmək olar.
Kişilər bayıra çıxdılar. Onları gətirən maşının sahibi cavan oğlanın
qolundan tutub, ona təskinlik verməyə çalışdı.
-Bilirəm, anandır, narahatlıq keçirirsən. Amma neyləmək olar,
Tanrının qismətindən qaçmaq olmaz. Gərək onu meydana
aparmayaydın.
-Bəs özün bilmirsən ki, biz o meydana könüllü getmirik. Boğazımıza
o kəndirin keçirilməməsi üçün anamızın da əlindən tutub, yalandan güləgülə ölüm meydanına gəlirik.
-Bağışla, bu sözləri bu dövləti tanımayan adamlar kimi sənə dedim...
Görəsən, o ölümdən qaçan qiyamçının anası var idimi? Onu da meydana
gətirmişdilərmi?
-Bilmirəm.
-Yazıqlar olsun o qadına. Ətini qıyma-qıyma doğrayıb, qurda, quşa
yem edəcəklər.
-Bəlkə bu dünyanın ən xoşbəxt qadınıdır o qadın?
-Xoşbəxt qadını? Bu necə ola bilər?
-Axı xoşbəxt və bədbəxtlərin xoşbəxt və bədbəxt olduqları alınlarına
yazılmır. Bir də sənin bədbəxt hesab elədiyini mən xoşbəxt sana
bilərəm. Axı hər kəs dünyanı eyni cür görmür, eyni cür düşünmür.
-O da ola bilər. Mən onu düşünməmişdim.
Elə bu vaxt xəstəyə baxan qadın bayıra çıxdı. Onların yanına gəlib,
asta səslə:
-Yaşamağına ümid çox azdır-dedi,-xeyli sayda gücləndirici iynələr
vurmaq lazımdır. Bu basabasda o iynələri kim tapıb gətirəcək?!
-Mən tapıb gətirərəm. Yarım saata buradayam.
Nərdoğanı gətirən gənc adam tez-tələsik bu sözləri deyib, xanımın
cavabını gözləmədən üzü şəhərə sarı yola düşdü.
Nərdoğan yerində zarıyırdı. Nimdaş, bir neçə yerdən didilib sökülmüş
xalça tapıb, onu xalçanın üstünə uzatmışdılar. Bir az da keçmiş gözlərini
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xırdaca açıb, yenə ağır-ağır yumdu. Sağ əlin ora-bura gəzdirib ürəyinin
üstünə qoydu. Sonra canına əsməcə gəldi. Titrəməsi bir az azalanda
sayıqlamağa başladı.
-Hanı mənim balam? Onu hara apardılar?.. Yox, zalımlar, öldürməyin
onu. Balamın günahı yoxdu. Sizi lənətə gələsiniz... Vurmayın, vurmayın
onu. Axı onun nə canı-ciftəsi var?.. Öldürməyin, məni öldürün, ona
dəyməyin... Ax... Sizi görüm, cəhənnəmin alovunda yanasınız... Ay...
Zalımlar... Binamuslar... Biqeyrətlər... Şərəf...
Qadının səsi kəsildi. İynə və dərmanları alıb, geri qayıdan gənc adam
qadının sayıqlamasından qorxduğu üçün onun səsini kəsməsindən
ürəyində sevindi. Axı o, sayıqlayıb, çox şeyləri deyə bilərdi. Onun
dediklərindən şübhələnə bilərdilər. Kim olduğunu tanıyardılar. Onda
qadını buraya gətirən adamın da işləri yaxşı olmazdı.
-Bayıra çıxın. Qadın can verir.
Gənc adam həsrətlə alaçıqdan xəbər gözləyirdi. Onun belə nigaran
dünyadan getməsini istəmirdi. Heç olmasa, oğlunun ölüm xəbərini ona
çatdıraydılar. O, da bir ana kimi qəlbində fəryad qoparıb, başını yerə
qoyaydı, gözlərini yumub, oğlu ilə o biri dünyada görüşmək arzusu ilə
ölüb gedəydi...
Üç-dörd günə Nərdoğan bir az özünə gəldi. Onun belə dirçəlməsinə
orada olan hər kəs mat-məəttəl qalmışdı. Amma yenə gün ərzində bir
neçə dəfə qızdırmasının qalxması və o anlarda ağzına gələn sözləri
danışması onun heç də yaxşı olmasından xəbər vermirdi. Bir də
danışanda kimliyini bildirməsindən ehtiyat edən gənc adam özünə yer
tapa bilmir, bütün günü alaçığın başına dolanırdı. Belə günlərin birində
ona baxan qadın eşiyə çıxıb, onu yanına çağırdı.
-Qardaş, anan danışır, nə danışdığından heç nə anlamıram. Bəlkə
onun yanına gedəsən, nə dediyini öyrənib, bizə çatdırasan. Axı necə
olsa, o, sənin anandır, dilini bizdən yaxşı bilirsən.
Gənc adam bu sözlərə bənd imiş kimi alaçığa girdi. Ayaqlarının
ucunda asta addımlarla qadının yanına gəlib, baş tərəfində dayandı.
-Anacan...
-Sən kimsən? Ərənolsan?
-Yox, ana, Ərənol deyiləm, onun dostuyam.
-Onun dostlarının hamısını mən tanıyıram, adın nədir?
-Yox, məni tanımazsan, biz yenicə dost olmuşuq.
-Bəs hardadı mənim balam?
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-Ucadan danışma, anacan. Əgər özünü hiss edirsənsə, mənə qulaq as.
O, sağ-salamatdır. Ancaq gərək sən onun adını çəkməyəsən. Yoxsa,
bütün işləri korlaya bilərsən.
-Sən nə danışırsan? Heç nə anlamıram. Mənim balamı gətirin, onu
görmək istəyirəm.
-Yalvarıram, ana, ucadan danışma. Bir az özünə gəl, mən sənə hər
şeyi danışacağam.
-Yalan danışırsan. Mənim oğlumu edam ediblər. Öz gözlərimlə
gördüm, ipi onun boğazına keçirmişdilər... Oy... Sən də bəlkə onu
öldürənlərdənsən? Ax, vicdansız. Səni görüm, balalarının vayını
görəsən...
Gənc adam hirslə əlini onun ağzına apardı, dodaqlarını qapayıb,
danışmasına imkan vermədi.
-Danışma, yalvarıram sənə, danışma. Mən hər şeyi olduğu kimi
danışacağam.
Nərdoğan gözlərini geniş açıb, diqqətlə gəncin üzünə baxdı. Sonra
titrətmə tutdu. Bir az titrəyəndən sonra, gözlərini yenə qapadı, zarıyıb,
anlaşılmaz cümlələr işlətdi və sonra sakitləşib, yuxuya getdi.
Gənc adam bu qadının kimliyinin bilinməsindən çox ehtiyat edirdi.
Bilirdi ki, indi bu qadını bütün ölkə üzrə axtarırlar. Oğlunun sağ olub,
olmamasından asılı olmayaraq bu qadın onlara lazım idi. Əgər qadını
tanısaydılar, götürüb aparsaydılar, bu gənc adamı da qolu qandallı
aparacaqdılar. Qadına verilən işgəncədən daha ağırını ona verəcəkdilər.
Ona görə burada olduqları müddət ərzində gənc adam olmazın daxili
əzab və sarsıntı keçirirdi. Bir gözü yolda, qulaqları səsdə idi. O, bir-iki
dəfə başqa xəyala da düşmüşdü. Əsəbləri gərilib, nazik tel kimi
dartılanda istəmişdi baş götürüb getsin, qadını taleyin ümidinə buraxsın.
Ancaq bunu öz kişilik ləyaqətinə sığışdıra bilməmişdi. Ayaqlarını
qatlayıb oturmuş, bu işin necə bitəcəyini gərginlik içərisində və intizarla
gözləmişdi.
Xəyala dalıb, düşüncələr qoynunda var-gəl etdiyi bir axşamüstü onu
alaçığın yanına çağırdılar. Qadının ona sözü olduğunu, onu görmək
istədiyini bildirdilər.
-Qadın deyir, axı mənim oğlumu öldürdülər, daha mənim oğlum
yoxdur. Bəs sən...
-Anam sarsıntı keçirib, nə danışdığını bilmir.
Gənc adam bu sözləri deyib, tələsik alaçığın içərisinə girdi. Nərdoğan
onu görən kimi gözləri ilə çağırıb, yanında oturmasını istədi.
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-Mənim oğullarımı bu dövlət bircə-bircə öldürdü. Sən hardan mənim
oğlum oldun?
-Biz hamımız sənin oğullarınıq, ana. Xahiş edirəm, axıra qədər məni
dinlə... O hadisə baş verəndə sənin ürəyin keçmişdi, yıxılıb, ayaqlar
altında qalmışdın. Mən səni tanıdım, sizə yaxın olan qonşu kənddənəm
axı. Ərənolu da yaxşı tanıyıram. O biri oğlunu da tanıyırdım. Hələ
desən, Mərdəkən əmi ilə salam-sabahım da var idi. Səni o dəli yığının
içindən götürüb, uzaqlaşdırdım, buraya gətirdim. Bunlar sənin kim
olduğunu bilmirlər. Bilsələr, bəlkə də başımıza olmazın müsibətlər
gələr. Ona görə onlara mənim anam olduğunu demişəm. Sən onları
şübhəyə salma. Qoy o qadın sənin səhhətini qaydasına salsın, çıxaq,
gedək buralardan. Görək səni haralarda gizlədirəm, başımıza nələr gəlir.
-Bəs mənim oğlum necə oldu, onu öldürdülərmi? Mənə düzünü de.
Onsuz da öyrənmiş canam.
-Ondan xəbərim yoxdur. Bir onu gördüm ki, kimsələr Ərənolu
götürüb, apardılar.
Ana dərindən ah çəkib, ondan su istədi. Sudan bir-iki qurtum içəndən
sonra qaytarıb mizin üstünə qoydu.
-Sənə inanmaq olarmı, oğlum? Bəlkə sən də...
-Elə olsaydı, indi sən bu dünyada yox idin. Çünki onlar sənin kimi
anaya bu dünyada qalmağa izin verməzlər.
-Orası da doğrudur. Bunlar olduqca qəddar və zalımdırlar... Məsum
analara da rəhm etmirlər... Görəsən o, sağdırmı?.. Oğlumu deyirəm.
-Bəlkə də sağdır. Xeyirxah mələklər onu ağ qanadına alıb, ola bilər
ki, ölümün pəncəsindən qurtarıblar.
-Deyirsən, qonşu kənddənsən?
-Bəli, qonşu kənddənəm.
-Onda, xahiş edirəm, imkan tapanda bir yerdən evinizə zəng elə,
öyrən gör bəlkə oğlum evimizə gedib. Bəlkə zalımlar ondan əl çəkiblər.
Gənc adam başı ilə razılıq işarəsi versə də, ana ürəyinin son anda belə
inamla döyünməsinə heyrət elədi. Əslinə qalanda isə o, Ərənolun
həyatda olduğuna o qədər də inanmırdı. Belə bir şey olsaydı və xeyirxah
mələklər onu ölüm mələyinin əlindən alıb, dirilərin olduğu yerdə
saxlasaydılar, bu da Tanrının min bir möcüzələrindən biri olardı.
İmkan eləyib evlərinə zəng edəndə o yan, bu yanına baxıb, qorxaqorxa qonşu kənddə nələrin baş verdiyini anasından xəbər aldı. Bir xeyli
onu dinləyəndən sonra “Yaxşı, ana, gələrəm söhbət edərik”-dedi və
telefon dəstəyində elektrik cərəyanı varmış kimi onu tələsik aparatın
üstünə atıb, oradan uzaqlaşdı.
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Onu görən kimi Nərdoğan dikəlib oturdu. Sual dolu nəzərlərlə gəncin
gözlərinə baxdı. Onun dinmədiyini görəndə zorla eşidiləcək səslə ondan
soruşdu:
-Evinizlə danışdınmı?
-Danışdım.
-Nə dedilər?
-Yaxşılıqdır.
-Bəs bizim kənddən bir söz demədilər?
-Dedilər.
-Nə dedilər?
Nərdoğan başını uzadıb, az qala gənc adamla burun-buruna dayandı.
-Elə bir söz demədilər.
-Oğlumdan bir xəbər tutmadınmı?
-Dedilər ki, deyilənə görə Ərənol sağdır. Ancaq harada olduğu
bilinmir.
-Bədbəxt bacımı soruşmadınmı?
-Onu sizin evin ortasında üzü üstə uzanmış görüblər.
Nərdoğan geri çəkildi. Başını balınc kimi yumrulanmış keçənin
üstünə qoydu. Dərindən nəfəs alıb, əlləri ilə gözlərini qapadı.
-Zavallı bacım. Deyəydin onu dədəmin yanında dəfn eləsinlər.
Gənc adam day bir söz demədi. Onu da demədi ki, anası deyirdi,
jandarmlar bütün kəndi mühasirəyə alıblar. Onların qohumlarından bir
neçəsini tutub aparıblar. Şahcahanı dəfn eləməyə aparanda kəndin
kişiləri qorxularından yaxın gələ bilməyiblər. O biri kənddən beş-altı
nəfər başıpozuq adam gəlib, Şahcahanı tabuta qoyub, aparıb dəfn
eləyiblər. Anasının dediyinə görə, adamlar canlarının qorxusundan
Ərənolgilin qapılarının ağzından da keçib getmirdilər. Elə bil, bu ev
yeddibaşlı əjdahanın yaşadığı məkan kimi qorxulu olmuşdu. Ərənol
haqqında deyilənləri isə özündən qoşmuşdu. Anası ona başqa söz
demişdi, demişdi ki, camaatın dediyinə görə, Ərənolu yeddi yerə
parçalayıb, qurd-quşun ağzına atıblar.
XXX
Ülkər baxışlı gözəl Ərənolu sevdiyini dilinə gətirməkdən özünü
saxlaya bilməmişdi. Onun edam anı yaxınlaşanda zorla özünü bir-iki
addım irəli verib “Noolar onu öldürməyin, mən onu sevirəm axı”demişdi. Jandarmlar elə o andaca adamların arasından keçib, onun
qolundan tutmuş, sürüyə-sürüyə aparıb qara maşına basmışdılar.
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Maşında da o, jandarmlara yalvara-yalvara onun cavanlığına
keçmələrini, onu azad edib, boynundan kəndiri götürüb atmalarını xahiş
eləmişdi.
-Allah haqqı, imam haqqı, o, bir də səhv eləməz. Ömrü boyu sizin
qulunuz olar. Ona dəyməyin. Öldürməyin... Onun adından söz verirəm
sizə... Bir də belə bir şey olsa...
Onun çox baş apardığını görən yekəpər, yöndəmsiz və qorxulu
gözləri olan dövlət adamı onun çənəsindən tutub, boynunun ardına bir
yumruq ilişdirmişdi... Qız ayılanda özünü başqa, tamam başqa yerdə
görmüşdü. Hamısı kişi olan adamların əhatəsində özünü o qədər narahat
hiss eləmişdi ki, onların qəliz-qəliz danışığından sonra qızın ürəyi
yenidən keçmişdi. Ayılanda başının üstündə beş-on nəfər bığlı-saqqallı
kişilərin dayandığını görüb öldüyünü, bu dünyadan getdiyini, buranın
cəhənnəm olduğunu zənn eləmişdi. Zarıya-zarıya onların kim, buranın
isə hara olduğunu o qorxunc adamlardan soruşmuşdu.
-Bura haradı? Siz kimsiniz?
-Tanımadın buranı?
-Yox.
-Sənin sevgilin gələn yerdi.
-Ərənol ölübmü?
-Onu çoxmu sevirsən?
-Sizdən soruşuram, Ərənol hardadı? Verin mənim Ərənolumu. Lap
cəhənnəm olsa belə, onunla bir yerdə olmaq istəyirəm... Verin onu
mənə...Görüm sizi lənətə gələsiniz...
-Ərənolu sənə verəcəyik. Onda siz bu cəhənnəmin ən bəxtəvər
sakinləri olacaqsınız... Ancaq ondan qabaq gərək bizim olasan. Biz səni
xoşbəxt eləyib, hazır vəziyyətdə Ərənola verəcəyik.
Bu sözləri deyə-deyə kişiyə oxşayan adam paltarlarını soyunmağa
başlamışdı. Bunların niyyətlərini hiss edəndə qız arxaya tərəf sürünüb,
aradan çıxmaq, bunların əlindən qaçmaq istədi. Lakin qaçmağa yer yox
idi. Qabaq da, arxa da o adamların əsarətində idi.
Növbə ilə qızı bir-birinə ötürəndən sonra onlara elə gəldi ki, qız
dünyasını dəyişib. Onu sürüyüb samanlığın içinə atdılar.
... Ərənol bir də heç vaxt ülkər baxışlı gözəli görə bilmədi. Hər zaman
gözləri onu axtarsa da, o, qız qarşısına çıxıb, yanar gözləri ilə onu
yandırıb-yaxmadı. Ərənol bilmədi o, qız bu dünyadadır, yoxsa, köçüb
gedib buralardan. Ancaq daha heç vaxt ürəyini qızdırıb, heç bir qızı o,
qız qədər sevə bilmədi...
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XXX
Ölkədə baş verən çaxnaşmalar çoxları kimi Xorenin də əhvalını
pozmuşdu. Onun qəlbində son zamanlar çox pünhan bir qorxu haləsi
dolaşmağa başlamışdı. Ona elə gəlirdi ki, bu dövlətdə qurduqları dəmir
şəbəkə yavaş-yavaş dağılıb gedəcək, yerində qara, qapqara kölgəsi
qalacaq. Adamların əhval-ruhiyyəsini görəndə onun qorxu hissi bir az da
damarlarına işləyirdi. Tez-tez məkanını dəyişsə də, Tehrandakı çoxsaylı
erməni klublarını gəzib-dolaşsa da, onun ruhuna çökən o qorxu haləsini
azalda bilmir, əksinə, hər gün bir az da o qorxunun rəngi tündləşirdi.
Niyə belə olmuşdu axı? Bu dövlətdə nələr baş verirdi? Kim gəlib onların
qarşısını kəsmiş, bir ağır söz demiş, gözünüz üstə qaşınız var
söyləmişdi? Ya Xoren olsun, ya onun millətdaşları bu dövlətdə hər
zaman özlərini suda balıq kimi hiss eləmişdilər. Farslar qədər onlara da
bütün imtiyazlar verilmişdi. Hələ gəlmə qonaqlar kimi daha artıq
sərbəstlik və firavanlıq içərisində ömür sürürdülər. Amma son
əyyamlarda türklərin bir qədər fəallaşması onları əndişəyə salmışdı.
Niyə axı, bu dövlətin ki sahibi onlar deyildilər, türklərin başına gətirilən
müsibətlərə görə onlar məsuliyyət daşımırdılar. Xorengili əslində
qayğılandıran başqa məsələlər idi. Onların yuxularını qaçıran olaylar baş
versəydi, buralarda indi olduğu kimi rahat yaşaya bilməyəcəkdilər. Ona
görə yox ki, türklər onların burada yaşamalarına imkan verməyəcəkdilər.
Və bunu nə türklər, nə də ermənilər ağıl tellərindən belə keçirmirdilər.
Onları qorxuya salan bu idi ki, türklər bu dövlətdə öz haqlarını alandan
sonra ermənilər indiki kimi istədiklərini edə biməyəcək, türklərə qurulan
tələlərin hazırlanmasında kölgədə qalacaq, ya da bu işləri gizli şəraitdə
həyata keçirməyə məcbur olacaqdılar. Axı indiyə qədər belə olmamışdı.
Onlar açıq şəraitdə, hətta, nümayişkaranə şəkildə türklərə meydan
oxuyur, bu dövlətin ən ərköyün övladları olduqlarını az qala gözə
soxurdular. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, İrandan Ermənistana göndərilən
maşın dolu karvanların sarvanı belə olmaqdan çəkinmirdilər. O silah və
ərzaq dolu maşın karvanları Arazın üstündə qurulan zavallı körpüdən
keçib malları Ermənistana daşıyanda onlar toplum halında farslarla bir
yerdə bu karvanlara baxıb ləzzət alır, erməni-fars qardaşlığının dönməz
və sarsılmaz olduğunu ucadan bəyan edə-edə ürəklərində ağılagəlməyən
xoş xəyallar qururdular. Son həftələrdə Rza Busəvi ilə iki dəfə Arazın
sahilinə gəlib, karvanların keçməsinə baxmışdılarlar. Sonra qayıdıb şadxürrəm Təbrizə getmiş, yaxşıca yeyib-içərək bu dostluğu qeyd
eləmişdilər. Əvvəllər belə səfərlərdə Sergey də onların yanında olardı.
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Amma indi Sergey yox idi. Onun ailəsində baş verən pozğun işlərlə
bağlı onu vəzifəsindən azad edib, geri qaytarmışdılar. Dillərdə bu barədə
çox söz-söhbətlər gəzirdi. Deyilənə görə, onun ikinci qızı bir ərəbə
qoşulub xarici dövlətlərdən birinə getmişdi. Sergeyin arvadı da düz
oturmamışdı. Evində fahişəxana yaradıb, kişiləri oraya yığdığına görə
polislər tərəfindən tutuqlanıb aparılmış, təcridxanaya salınmışdı. Heç
Sergeyin özü də burada qızlarından və arvadından geri qalmamışdı.
Erməni və fars qızları ilə qurduğu eyş-işrət məclislərinə görə ona bir
neçə dəfə xəbərdarlıq və töhmət verilmişdi. Axırı da belə. Onu öyrəşdiyi
və mehr saldığı şəhərdən, həm də gözəl, cilvəli, ehtiraslı xanımardan
alıb, uzusulu geriyə, heç nəyi ilə öyünə bilmədiyi doğma evinə yola
salmışdılar.
Rusiyadan təyin edilib göndərilmiş yeni əməkdaşla isə hələ qaynayıbqarışa bilmirdilər. Bir müddət keçsə də, İvan Aleksandroviçlə münasibət
qurmaqda çətinlik çəkirdilər. Bu çətinliyi yaradan çox amillər var idi.
Əvvəla İvan çox qaraqabaq və kəntöy adam təsiri bağışlayırdı. İkincisi,
çox şovinist ruhlu bir rus olduğu onunla ilk təmasdaca özünü büruza
verirdi. Və o, gələndən bir neçə gün sonra onun bu sifəti bütün çılpaqlığı
ilə açılıb, görünmüşdü. Rza Busəvi ilə adi söhbətin kəskin mübahisəyə
çevrilməsi də bunun bariz nümunəsi idi.
-Ağayi Rza Busəvi, danışanda bir az ucadan danış, səni anlaya bilim.
Yaxşı bilirsən ki, biz ruslar ucadan və hökmlü danışmağı xoşlayırıq.
-Siyasətdə ucadan danışmaq olmaz.
-Görünməyən siyasəti ucadan danışmırlar. Görünəni isə lap qışqıraqışqıra, bağıra-bağıra da danışa bilərsən. Mənim dediklərim
görünənlərdi.
-Deyirsiniz, yəni, İran-Rusiya savaşında Rusiya İrana güzəştə gedib?
-Əlbəttə. Əgər tarixi yaxşı oxumusansa, bunları bilməlisən. O vaxtlar
İranın çox zəif, pərakəndə bir dövlət quruluşu var idi. Hər yoldan ötən
İrana yekə bir badalaq vurmaq istəyirdi. Rusiya istəsəydi o zaman
Azərbaycan torpaqlarını İrana hədiyyə eləməzdi. Həm Arazın o tayını,
həm bu tayını özünə götürərdi.
-Siz niyə elə deyirsiniz, ağayi İvan? Bəs siz onu niyə demirsiniz ki,
Azərbaycan torpaqlarının hamısı İran ərazisi idi. Biz indi də o yerlərə
İranın əyaləti kimi baxırıq.
-Müstəqil Azərbaycana da?
-Bəli. Onların müstəqilliyi ötəri bir həvəsdi. Bir azdan özləri bizə
yalvarıb, İrana birləşməyi təvəqqə edəcəklər.
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-Mən onu demirəm. Mənim dediklərim başqa şeydi. Heç vaxt
yadınızdan çıxarmayın ki, bu ərazilərdə, bəlkə də İranın yarıdan
çoxunda azər türklərinin qüdrətli və möhtəşəm dövlətləri olub. Əgər o
zaman Rusiya olmasaydı, heç şübhəsiz ki, azər türkləri yenə də öz
böyük dövlətlərini yaradacaqdılar. Mənim demək istədiyim budur. O biri
dediklərinə qalanda isə, bəli, azər türklərinin qurduqları müstəqil dövlət
bu bölgənin qara yarasıdır. O qara yaranı ya siz, ya biz kəsib, öz
ərazilərimizə qatmalıyıq. Bu müstəqilliyin ömrü uzandıqca, həm sizin,
həm də bizim müşkülləriniz artır.
Xoren onların mübahisəsinə qulaq asdıqca haldan-hala düşür,
əsəbiləşir, öz fikirlərini bildirmək üçün məqam gözləyirdi. Ancaq
məqam çatanda yenə də dalbadal udqunur, ağzına gələni boğazında
boğub, fikir bildirməmək üçün özünü zorla tuturdu. Bilirdi ki, nə desə,
onu yanlış anlayacaqlar. İvan Aleksandroviç uca səslə, Rza Busəvi isə
zorla eşidiləcək pıçıltı ilə onu təhqir edəcək, danışmağına imkan
verməyəcəkdilər.
Sergeyin vaxtında da belə idi. O, da kəmhövsələ olduğundan və
Xorenin demədiyi, ancaq yaxşı bildiyi bir səbəb ucbatından Xoreni yeri
gələndə, hərdən heç yeri gəlməyəndə də səbəbli və səbəbsiz yerə təhqir
edir, aşağılayırdı. Xoren isə dinmirdi. Çox təsadüf hallarda, ya Sergey
əməlli sərxoş olanda, ya da ona İrəvandan qəşəng qızlar gətirəndə
girəvəyə salıb, irişə-irişə “Bəs biz qardaş deyilik, məni niyə bu qədər
təhqir edirsən?”-deyəndə, Sergey yenə onu cavabsız buraxmır, “Böyük
qardaşın kiçik qardaşı təhqir eləməyində heç bir qəbahət yoxdur”deyirdi.
Xoren tək olanda, özü-özü ilə danışanda Sergeyin sözlərini qəribliyə
salmır, ona haqq qazandırmaqdan başqa çarəsi qalmırdı. Axı Sergeyin
dövləti neçə-neçə qərinələrdən başlamış bir sevgi ilə onlara əsl qardaşlıq
köməyi edir, bu millətə bir kəsin qıyğacı baxmasına imkan vermirdilər.
Sergeygil olmasaydılar, heç onların dövlətləri də olmayacaqdı. Kim idi
axı ovuc içi boyda olan bir millətə dövlət qurmağa imkan verən?! Ancaq
Sergeygil sinələrini qabağa verib, onun, bunun ərazilərini işğal elədilər,
götürüb Xorengilə verdilər ki, bu işğal olunmuş ərazilərdə öz
dövlətlərini yaratsınlar. Bu işdə başqa xristian dövlətlərinin də onlara
yardımı az olmadı. Xristian birliyi hər zaman olduğu kimi yenə də öz
işini gördü. Müsəlmanlar isə... Onlarda birlik olmadığına görə, bu işlərə
də laqeyd yanaşdılar. Müsəlmanda birlik olsaydı, axı niyə bu günə
qalırdılar? İranı başa düşmək olar. Xristian erməniyə geniş qucaq açıb,
müsəlman türkləri vurmasının niyəsini ən adi məntiqlə düşünənləri belə
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cavabsız buraxmırdı. Amma o biri müsəlmanlar... O boyda ərəb
dövlətlərinin bir-birinə qənim kəsilməyini, türkistan dövlətlərinin bir
araya gələ bilməməsinin səbəbini heç bir məntiqlə izah etmək olmurdu.
Əslində dərindən düşünəndə Xoren bunun da səbəbini tapırdı. Bilirdi ki,
xristianların gizli institutlarında hazırlanan qara fərmanlar
müsəlmanların birləşməsinə imkan vermir. Xristianlar müsəlmanların
içinə bir qorxulu virus atıb, onları ağır xəstəliyə yoluxdururlar. O
virusun çarəsini tapan kimi başqa bir virus düzəldib, yenə müsəlmanları
qara güzəranın qoynuna atırlar. Amma müsəlmanların məntiqlə
düşünüb, bir araya gələ bilməməsinin, ümumi dərdlərinə çarə
tapmamalarının səbəbini tapa bilmirdi Xoren. İnsan nə qədər küt
olmalıdır axı, olmalıdır ki, bu qədər qurulan tələlərdən xəbərdar olmasın,
açıq gözlə görünənləri görə bilməsin?!
Xoreni təşvişə salan bunlar deyildi. Ovcunun içi kimi bilirdi ki,
müsəlmanlar ağılla düşünüb, bir iş görə bilməyəcəklər. Onu qorxudan
başqa səbəblər vardı. Türkiyə dövlətinin güclənməsi və İranda yaşayan
azər türklərinin oyanışı. Bu oyanışın sonu çox qorxulu nəticələrə gətirib
çıxara bilərdi. Azər türkləri yenə öz qüdrətli dövlətlərini qurub, bölgənin
super gücünə çevrilə bilərdilər. Bunu gizli toplantılarda dilinə gətirəndə
onu sakitləşdirirdilər, deyirdilər, heç narahat olma, buna heç bir xristian
dövləti və İran imkan verməz. Ancaq yenə də qorxu hissləri Xorenin
canından çıxmırdı. Yatanda da yuxusunda böyük Azərbaycanın
xəritəsini görürdü. Və qan-tər içində yuxudan oyanıb, bir-iki fincan su
içəndən sonra özünə gəlirdi.
Rza Busəvi ona zəng edəndə əvvəl heç nə başa düşmədi. Ucadan
danışmasını təvəqqə edəndə isə onun dediklərini anladı. Rza onu nahar
süfrəsinə dəvət edirdi.
Çox maraqlı idi, nahar süfrəsinə Rza ondan başqa heç kəsi dəvət
eləməmişdi. Bu Xorenə bir tərəfdən qəribə gəlsə də, o biri tərəfdən
ürəyində sevindi. Düşündü ki, Rzaya lap yaxın oturub, onun dediklərini
eşitməkdə əziyyət çəkməz.
Rza söhbəti çox uzaqlardan başladı. Ancaq tez də çarxı fırladıb, bu
günün üstündə dayandı.
-Xoren, deyəsən, bu həna o hənadan deyil.
Bu sözdən, elə bil, Xorenin ürəyindəki tellərdən biri qırılıb içinə
düşdü.
-Nə olub ki?
-Daha nə olasıdı, Təbriz yenə çalxalanır.
Xoren araq badəsini başına çəkib, özünü sakit göstərməyə çalışdı.
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-Eh, mən də deyirəm, nə olub. Bir əsrdə Təbriz bir neçə dəfə belə
çalxalanıb. Nə hasilə gəlib ki? Hər dəfə də öz qanları içində boğulublar.
-Sənə dedim axı, bu həna o hənadan deyil... Bu dəfə o qədər
mütəşəkkil şəkildə öz işlərini qurublar ki, onların qarşısında dayanmağın
asan olacağı heç ağlıma gəlmir.
-Deyirsiniz, yəni, öz satqınlarından da bir kar aşmayacaq?
-Yox, daha onlar xəyanəti bağışlamırlar.
-Başa düşmədim.
-Deyirəm, onlar içlərində olan xəyanətkarları tapıb, öz əlləri ilə
cəzalandırırılar.
Bir neçə badə içsə də Rzanın bu sözlərindən sonra Xorenin başındakı
duman tamam çəkildi. Tarix boyunca onlar hesab eləmişdilər ki, türkləri
öz içərilərində olan milli xainləri yıxa bilməsə, bu milləti bir kimsə yıxa
bilməz. Türkün zəifliyi onun öz içindən gəlir. Keçmişdə də belə
olmuşdu, indi də belə idi. Xoren öz dostları ilə Əmir Teymurun Yıldırım
Bəyazidlə müharibəsi haqda kitabları oxumaqdan aldığı ləzzəti başqa
heç nədən ala bilmirdi. Şah İsmayılın Soltan Səlimlə qırğına çıxması, bu
qırğında qardaş türklərin qanından Çaldıran düzündə qan gölməçəsinin
yaranması haqqında kitablar da Xorenin və dostlarının əlindən yerə
düşməzdi... Elə indi də belə işlərin sorağı ilə sabahlarını açırdılar. Ancaq
o sabahlarda hələ ki, belə müjdəli xəbərlər gəlib onlara çatmırdı. Belə
xəbərlərin intizarında ikən Rza Busəvinin bu cür sözlər deməyi Xorenin
ümidləri üstünə, elə bil, qaranlıq gecənin zülmətini çəkirdi. Ürəyi bu
zülmətdə darıxırdı Xorenin. Deyəsən, o darıxmaqdan Rza Busəviyə də
az pay düşmürdü. Bunu onun qayğılı gözlərindən hiss eləmək heç də
çətin deyildi.
-Bir tərəfdən bütün dünya İranın üstünə düşüb. Onu sıxırlar,
qadağalar tətbiq edirlər. Nə var, nə var İran uranı zənginləşdirir. Bir
deyən yoxdu sənin qardaşların xristianlara, necə olur, sizə olar, bizə
olmaz?! Yaxşı edirik, uranı zənginləşdiririk! Qoy Amerika da, İsrail də,
o biri qərb dövlətləri də çatlasınlar, partlasınlar, dağılıb, torpağa
qarışsınlar, onsuz da biz istədiyimizi edəcəyik. Hökumətin dünənki
fövqəladə toplantısında da bunu İran bir daha bəyan elədi.
-Nəyi bəyan elədi?
-Bəyan elədi ki, İran tezliklə uranı zənginləşdirəcək. Bundan sonra
İranın qarşısında duruş gətirsinlər, görüm necə duruş gətirirlər... O biri
yandan da bu türklər. Oyanmağa vaxt tapdılar. Gül kimi ipək yorğandöşəkdə daş kimi yatmışdılar. Heç oyanmaq fikirləri də yox idi. Babaları
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kimi bunlar yatanda çox yatırlar... Niyə belə tez oyandılar, bilmirəm.
Bizim hesabımıza görə, hələ onlar əlli-altmış il yatmalıydılar.
-Eybi yox, Rza ağa, tez oyanan xoruzun başını kəsərlər.
-Orasına söz yox. Təbii ki, yenə də başları kəsiləcək. Ancaq biz
istəyirdik bu başkəsmə səssiz-küysüz, qansız-qadasız həyata keçirilsin.
Axı onlar da Allahın dilsiz-ağızsız canlı məxluqlarıdırlar. Müsəlman
başı kəsmək müsəlmana yaraşmaz axı. Onlar elə-belə, təbliğatla bizim
boyunduruğumuz altına düşsəydilər, heç onların başlarını kəsib, qan
tökməyə də ehtiyac qalmazdı. Amma, görünür, bizi günaha batıracaqlar.
-Bu günah deyil ki, Rza ağa. Dövlətin qanunlarına tabe olmayanları
öldürərlər. Deyəsən, sizin Quranda da bu barədə yazılıb.
-Yazılmağına yazılıb. Bizi əndişələndirən başqa şeydir.
-Nədir o elə?
-Bunlar daha məhbəsdən, zindandan, asılmaqdan, güllələnməkdən də
qorxmurlar. Təbrizin edam meydanında baş verənlərdən sonra mənim
ümid çırağımın şöləsi sönüb.
-Ümid edirdin ki...
-Hamımız ümid edirdik, heç buna zərrəcə şübhəmiz də yox idi ki,
bunlar daha düzəlib adam olmazlar.
-Olurlar yəni?
-Görünür, gen yaddaşları çox güclüdür bunların.
Rzadan nəsə bir işıqlı söz eşitmək arzusu ürəyində qaldığından Xoren
dalbadal udqundu. Ağlına gələn növbəti sualı Rzaya vermək istəyəndə
güc-bəla ilə özünü tutdu, o sualın ağzından eşiyə çıxmasına imkan
vermədi. Axı o sual Rzanın xoşuna gəlməyə bilərdi. Necə olsa Rza da
müsəlman idi. O sualı versəydi, onun qəlbindəki incə tellərə toxuna
bilərdi. Ancaq hər halda qəlbində özü-özünə pıçıldadığı “Xristianların
gizli institutları imkan verərmi ki, müsəlman olan azər türkləri
müvazinətlərini düzəldib, ayağa dursunlar?” sualına öz daxilindən də
cavab gəldi: “Heç zaman buna imkan verməzlər! Xaç yürüşü başlayıb və
bu yürüş uğurlu sonluqla başa çatmalıdır!”
Rza isə hələ də danışırdı. Xoren onun dediklərindən bir şey anlamırdı.
Amma özünü anlayan kimi göstərir, başı ilə ona təsdiq işarəsi verirdi.
Xoren özünə nə qədər təskinlik versə də, qəlbini incidən nigarançılıq
hissindən qurtula bilmirdi. Və uzaqlara, çox uzaqlara baxıb, oralardan
şad xəbərlər gözləyirdi.
XXX
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Adamlar coşğun dəniz kimi yırğalanır, addım-addım qabağa, Babək
qalasına doğru irəliləyirdilər. Bu qalaya adamlar Ərk qalası da
deyirdilər. Ərk etməyin vaxtı gəlib yetişmişdi deyəsən. Bu ərk eləmək o
biri ərk eləmələrə bənzəmirdi. O biri ərk eləmə vaxtlarında adamların
könlündə bir həzin qorxu havası çalınırdı. Bu dəfə isə... Bir başqa
möhtəşəmlik, bir başqa əzəmət vardı buraya toplaşan adamların ruh
dünyasında. Sanki bu adamlar qorxu hissini qəlblərində boğub,
birdəfəlik yox eləmişdilər. Onlar qabağa, ancaq və ancaq irəli getmək
haqqında düşünürdülər. Nə ayaqlarına dolaşan tikanlı qanqallar, nə
hərdən başları üstündə gəzişən qara, qapqara buludlar, nə uzaqda
eşidilən atəş səsləri onları getdikləri müqəddəs yoldan saxlaya bilmirdi.
Babək qalasının qosqoca, fikirli, bir az da gülümsər çöhrəsini görəndə
izdihamın havası daha da dəyişdi, başqa, bambaşqa oldu elə bil. İnsan
dənizinin hayqırtısından yer-göy lərzəyə gəldi, asimanın üzü güldü,
dağlar, daşlar min illik yuxusundan oyanıb dağ vüqarı ilə gərnəşdilər.
Nələrin baş verdiyini anlamaq üçün yekə dağ gözlərini geniş açıb, heç
vaxt görmədikləri bu coşqunun səbəbini anlamağa çalışdılar. Məsələdən
hali olanda isə dağlar kimi sevinib, adamları öz dağ qoyunlarına
çağırdılar.
Metexan lap öndə gedirdi. Döyüşçülər hərdən onu çiyinlərinə götürür,
bir az aparandan sonra yenə yerə qoyurdular. Bu anlarda Metexanın
gözlərindəki sevgi atəşi bütün aləmi nura qərq eləməyə yetərdi. Bəlkə bu
dünya hələ belə bir şey görməmişdi. Elə buna görə də dünya ilk dəfə
boyandığı bu nurdan sehrlənir, bu işığın möcüzünə düşür, çalxalanıb,
durulub yenə əvvəlki şəffaf, təmiz, ağappaq çağlarına qayıtmaq istəyirdi.
Yurdanur da öz dəstəsi ilə bu yürüşə qatılmışdı. Hərdən başını sağasola çevirib, çevrəsində onunla birlikdə yeriyən saysız-hesabsız
döyüşçülərini görəndə ürəyi riqqətlə döyünürdü. Bu anlarda sanki
köksünə sığmayan ürəyi sinəsindən qopub çıxmaq istəyir, dağlarda,
daşlarda, qayalarda dolanıb, öz isti hərarətindən bu yerlərə də pay
vermək xəyalına düşürdü.
Onun döyüşçüləri əlisilahlı deyildilər. Buraya yola düşəndə onları bir
yerə yığıb, sözlərini demişdi. Demişdi ki, bir çınqı daş da götürməyin
əlinizdə. O əzəmətin qarşısında əlisilahlı dayanmaq olduqca bayağı
görünər.
Yürüşə çıxan yüz minlərlə insan ordusunun bir nəfərinin də əlində
silah gözə dəymirdi. Belə davranmağı onlara heç tapşıran da yox idi.
Daxildən gələn hisslə bu insan ordusunun özünün başdan-ayağa silah
olduğu bir kimsəyə sirr deyildi.
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Yürüşün ön cərgəsində gedən insanlar arasında Ərənol da var idi.
Yanında anası Nərdoğan yeriyirdi. O, qolunu oğlunun qoluna keçirib,
ondan bərk-bərk yapışmışdı. Elə bil, onu bir daha əlindən almaq
istəyənlərə bununla öz kəskin ana ismarıcını göndərirdi. Səssiz-səmirsiz
fəryad qoparıb, oğlunu bir kimsəyə verməyəcəyini, ölüncə onunla birgə
addımlayacağını bəyan edirdi.
Yurdanurun bir başqa kənddə gizlətdiyi Ərənolla anasının yenidən
bir-birinə qovuşması, bəlkə də Tanrının ən böyük möcüzələrindən biri
idi. Ölüm kəndirini boğazından çıxarıb atan, ağ mələklərin qanadında
ağappaq yollarla dirilik ağacına doğru yeriyən bu igidin sağ-salamat bu
qalım yürüşünə qatılmasını Tanrının möcüzəsi hesab etməmək mümkün
idimi?
Onsuz da gecələri az yatan Yurdanur səhərin alatoranında pis bir
yuxu görmüşdü. Görmüşdü ki, göydən yerə alovlar yağır. İnsan
fəryadından qulaqlar tutulur. Bu cəhənnəmi andıran mənzərənin uca bir
yerində Ərənol kor adamlar kimi ora-bura vurnuxur, anasını çağırıb, ahnalə qoparırdı. Yurdanur yuxunun içində bilmirdi o, ana deyəndə kimi
nəzərdə tutur. Öz anasınımı, yoxsa... Vətənə də hər zaman ana demişdi.
Bu od-alovun içində Ərənolun yandığını, fəryad qopara-qopara kül
olduğunu, qara torpağa qarışdığını görmüşdü.
Yuxudan oyananda həyəcanından nə edəcəyini Yurdanur bilməmişdi.
Bu qəribə və qorxulu yuxunun aurasında ona elə gəlmişdi ki, Ərənolu
gizlətdiyi kənddən gəlib aparıblar. Döyüşçülərdən ən zirəngini yanına
çağırıb, Ərənoldan xəbər tutmaq üçün həmin kəndə göndərmişdi.
Döyüşçü geri qayıdanda dağın zirvəsindən onu görüb, düz dağın
ətəklərinə qədər enmişdi. Ki, tez döyüşçüdən Ərənolu xəbər alsın. Hələ
ona yetişməmiş döyüşçünün gülümsər çöhrəsini görəndə bütün
nigarançılığı, təlaş və həyəcanı yox olmuşdu. O anda, elə bil, dağ
bulaqlarının sərin suyunu onun isti ürəyinə çiləmişdin.
-Nə xəbər var, qardaşım?
-Şad xəbər gətirmişəm, Yurdanur bəyim.
-Ay səni görüm, bu dağlar kimi uca və məğrur dayanasan.
-Kəndə çatıb, Ərənolu gizlədən adamdan onu soruşanda mənə qəribə
cavab verdi. Dedi ki, Ərənolu apardılar. Bir anda ürəyim ayağımın altına
düşdü. Dedim, kim apardı, necə apardı? Dedi, döyüşçülər apardılar.
Anasına qovuşdurmaq üçün. Dedim, bəs bu necə olub, anasını hardan
tapıblar? Qayıdıb mənə bir gənc adamın hekayətini danışdı. Dedi ki,
Ərənolu tanıyan bu gənc adam ölümünü gözünün altına alıb, onu edam
meydanından götürüb. Bir maşına qoyub, dağların başına aparıb, deyib,
140

ya bu qadınla bir yerdə ölməliyəm, ya da oğlu sağ olsa, ananı balasına
qovuşdurmalıyam... Soraqlaşıb, gecəsini gündüzünə qatıb, axır ki,
Ərənolun sağ olduğunu, harda gizləndiyini öyrənib.
-Bu necə olub axı? Mən demişdim ki, bu işi çox gizli saxlasınlar.
-Demə, bəyim, Ərənolu saxlayan döyüşçü ilə bu gənc adam yaxın
dost olublar. Gənc adam dostuna Ərənolun taleyindən danışanda, dostu
heyrətindən donub yerində qalıb. Əvvəl Ərənol haqda ona danışmaq
istəməsə də, gənc adam Ərənolun xəstə anasından söhbət açanda daha
döyüşçü dözə bilməyib. İndi təhlükəli olsa da yürüş günü onları
Təbrizdə, edam meydanının yanında görüşdürəcəyinə söz verib... Deyir,
onda özümüzü saxlaya bilmədik, ana-balanın taleyinə elə ürəkdən
ağladıq ki, dağlar, daşlar da bizə qoşuldular, dağ dilində ağılar deyib,
yeri-göyü lərzəyə gətirdilər...
Edam meydanına yaxın bir yerdə ana ilə balanın tükürpədən görüşünü
izləyənlər həyatlarının ən həyəcanlı anlarından birini yaşadılar. Buradan
o meydan ovuc içi kimi aydın görünürdü. O meydan ki, bir neçə gün
bundan öncə orada qorxunc dar ağacları qurmuşdular. O dar ağaclarının
birindən Ərənol asılmalıydı. Ana o anları gözləri önünə gətirəndə bütün
dünya başına fırlandı. Müvazinətini saxlaya bilməyib yerə yıxıldı. Yaxşı
ki, döyüşçülər yaxında dayanmışdılar. Ananı tez yerdən qaldırıb başgözünün yerə çırpılmasına imkan vermədilər. Üzünə su çiləyib, ananı
özünə gətirdilər.
Bir azdan meydanın o başında Ərənol göründü. Rəngi, ruhu qaçmış,
arıqlamış, üzünü tük basmış igidin qolundan ananı xilas edən gənc adam
yapışmışdı.
Bu ağır anlarda quş uçsaydı, qanadının çırpıntı səsi eşidilərdi.
Adamlar əlləri ilə başlarını tutub, o anın yetişməsini, ana ilə balanın qolboyun olub, bir-birinə qovuşmasını həsrətlə gözləyirdilər. Ancaq zaman
elə bil dayanmışdı. Vaxt məfhumu deyilən zaman vahidi sanki donub
yerində qalmışdı. Adamlar gözləyir, ana ilə bala addım-addım bir-birinə
sarı yeriyir, lakin, elə bil, bir addım qabağa yeridikcə hansı görünməz
qüvvələrsə onları götürüb iki addım geriyə atırdılar... Bir gün, beş gün,
bir il, beş il, bir əsr, beş əsr qədər uzun və iztirablı göründü ana ilə
balanın bir-birinə qovuşma səhnəsi. Adamlar az qala qışqırmaq, haray
qoparmaq, fəryad eləmək həddinə yetişdilər bu bir yerdə duran,
yeriməyən zaman kəsiyində...
Və...
Tanrının axır ki, onlara yazığı gəldi. Vaxt, zaman yenə işə düşdü. Ana
ilə bala bir-birinə qovuşdular. Ana ağlamadı, sızlamadı, fəryad
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qoparmadı. Oğlunu bağrına basıb, duz kimi yaladı. Üzünü, gözünü,
yanaqlarını, alnını sehrli ana öpüşlərinə qərq elədi. Oğul bu sehrli ana
öpüşündən möcüzələndi, dirçəldi, gözərinin işığı özünə qayıtdı...
Sonra ana... Yenə edam meydanındakı yeri gördü. Oğlunun əllərindən
bərk-bərk yapışıb, onu irəliyə dartışdırdı.
-Gəl, oğlum, gəl, qaçaq, gəlib səni tutacaqlar, yenə oraya aparacaqlar,
boynuna kəndir keçirəcəklər.
Ərənol zorla anasının əlindən qurtulub, qabağa sıçradı. Adamların
arasından keçdi, dimdik bir yerə qalxdı, üzünü edam meydanına tərəf
çevirib, var qüvvəsi ilə bağırmağa başladı:
Ula, ulamağın canımdan keçsin,
Səsin qana dönsün, qanımdan keçsin,
Ağzı yanmış qurdum yanımdan keçsin,
Közərən ocaqlar, gözlə, gələrəm!
Adamlar Ərənolun hayqırtısından dəhşətə gəldilər. Yeriyib onu
çiyinlərinə götürdülər. Ağızlarına gələn boz qurd havası üstə nəğmələri
yan-yana düzüb, bir-birinə aman vermədən edam meydanına tərəf
yeridilər.
İndi bu meydan Tanrı mələklərinin himayəsində olan müqəddəs
məkanı andırırdı. Göydən yerə nur seli yağırdı elə bil. O nur seli insan
axınının içinə düşür, bir-bir adamların üzündə, gözündə dolaşırdı. Bu
nurun şöləsi uzaqlara, lap uzaqlara da gedib çatırdı. Dünya bu nurun
cazibəsinə qərq olurdu.
Bu sirli-sehrli anlarda adamların qulağına həzin qurd səsinin ulamağı
da gəlib çatırdı. Və bu möcüzəli səsdən adamlar daha da heyrətlənir,
Babək qalası ilə qucaqlaşmaq üçün son addımlarını atırdılar.
Uzaqlarda atəş səsləri də daha eşidilmirdi. Deyəsən, atəş açanlar da
qurd səsinin sehrinə düşmüşdülər. Yəqin onlara da Tanrının sədası gəlib
çatmışdı. Əlisilahlı adamlar da anlamışdılar, başa düşmüşdülər ki,
dünyanı bu səs xilas edəcək. Başqa heç nə...
Elə bu arada Metexanın məğrur səsi uca dağlara dəyib əks-səda verdi:
-Ey insanlar, eşidin və yadınızda saxlayın, biz insanları öldürmək
üçün yox, diriltmək üçün gəlmişik. Gəlmişik ki, Babək babamızın
ruhuna tapınaq. O ruhdan güc alıb, dünyamızı fəlakətlərdən qoruyaq.
Qoy bizə silah qaldıran insan qəssabları xain ürəklərinin gözü ilə baxıb,
bizim yolumuza qara daşlar dığırlatmalarının necə günah olduğunu
anlasınlar. Onların anlamağa gücləri çatmasa, biz onlara anladacağıq!
Tanrı qurub, yaradanları sevər. Biz Tanrı nuruna yığılanlarıq!
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Babək qalası insanlar kimi gülümsəyirdi. Burada olan milyonlarla
insanın heç biri bu qalanın cansız və ruhsuz olduğuna qətiyyən
inanmırdılar. Sevgi mələyinin qanadlarında buralara gələn insanlar
Babək babalarını bir daha tənha qoymayacaqlarına and içir, ona qurd
babalarının ağzı ilə məhəbbət, sədaqət və ehtiramlarını bildirirdilər.
Dünya yaranandan bəri yer üzü hələ belə işıqlı olmamışdı...
XXX
Kəndə hay düşdü. Camaat bir-birinə dəydi. Dedilər, Moris ailəsini də
götürüb, gecəykən kənddən qaçıb. Hərə bir söz danışdı. Biri dedi, onu
bura cəsus kimi göndərmişdilər, gəlib yükünü tutub, getdi. Biri dedi,
mollalar onu gözümçıxdıya saldılar. O birisi başqa söz dedi, Morisin,
qızı Vialettaya görə kənddən qaçdığını bəyan elədi. Yəni, qızın gözü
dağınıq olubmuş. Bir tərəfdən də Aydının qısqanclığı. Bu işin sonucda
qan töküləcəyi ilə bitəcəyindən qorxan Moris elə vaxtında ailəsini
götürüb, aradan çıxmışdı. Əslində isə...
Evin qapısını açıb içəriyə girəndən bir saat sonra televizorun
arxasından bir məktub tapmışdılar. Bu məktubu Vialetta yazmışdı. Zorbəla ilə oxunan məktubun məzmunu ilə tanış olandan sonra kənd
camaatı heyrət içində donub qalmışdılar. Məktubun əsas məzmunu
ümumilikdə bundan ibarət idi. “Hörmətli Göydaşlı camaatı, biz bu
kəndə başqa məqsəd üçün gəlmişdik. İslam dininin dəyərlərinə hörmət
edən insanlar kimi hesab edirdik ki, bu dindar İslam kəndi bizi tamamilə
İslam dininin sehrinə salacaq, tərəddüdlər içərisində çırpınan qəlbimiz
bizi birdəfəlik bu dinə bağlayacaq. Lakin... Bu kənddə biz bu dindən
qorxduq. İslamın mənəvi və psixoloji dəyərlərini qətiyyən görə
bilmədik. Ona görə də baş götürüb bu kənddən qaçmağa məcbur olduq.
Aydın da bizimlə getdi. Çünki biz bir-birimizi sevdik. Mənim arxamca
düşən, dincliyimi əlimdən alan kənd cavanlarının heç biri Aydın
ucalığına yüksələ bilmədi. Onların hamısı, ümumilikdə, Aydının əlinə su
tökməyə belə layiq deyildilər... Biz bu yerlərin adamları deyilik.
Çəkdiyiniz zəhməti bizə halal edin... Heç zaman Gülüzü, Qılmanı və
Məryəmi unutmayacağam.”
Məktubu oxuyandan sonra adamlar bir müddət özlərinə gələ
bilmədilər. Hər kəs başını aşağı dikib, bir müddət səssiz-səmirsiz beləcə
dayandılar. Eltürk bu gərginliyə dözə bilməyib bayıra çıxdı. Evlərinin
yolunu qabağına qatdı, yan-yörəyə gözünün ucuyla belə baxmadan düz
evlərinə gəldi.
-Gülüz, Vialettagil getdilər.
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Gülüz gördüyü işdən əlini saxlayıb, çaşqın halda Eltürkün üzünə
baxdı.
-Nə danışırsan? Hara getdilər?
Elə bu vaxt Qılman ilan çalmış adam kimi qıyya çəkib, ağladı.
Ömründə onun belə ağladığını görməyən Eltürklə Gülüz heyrət dolu
nəzərlərlə gah bir-birilərinə, gah uşağa, gah da pəncərədən görünən
Vialettagili aparan kimsəsiz yola baxdılar. Yol elə yazıq, elə tənha
görünürdü ki... Onlar heç vaxt aparan yolları belə zavallı görkəmdə
görməmişdilər.
-Niyə getdilər axı, Eltürk?
-Onları saxlamağa, bizimki eləməyə gücümüz çatmadı. Onlar
müqəddəsliyə tapınmaq üçün gəlmişdilər. O müqəddəslik yaradan
hissləri bizdə görə bilmədilər.
Eltürk evdə də qərar tuta bilmədi. İti addımlarla həyətdən uzaqlaşıb,
köhnə kənd yoluna çıxdı. Bu gün onu rayon mərkəzinə çağırmışdılar.
Yox, bu dəfə onu keqebeyə dəvət eləmirdilər. Bir neçə gün bundan
əvvəl həmin idarəyə çağırıb, onun üstünə qoyulmuş qadağaları
götürmüş, ona bəraət vermişdilər. Təbrizdə baş verən hadisələr buralarda
da təsirsiz ötüşməmişdi. O hadisələrin kölgəsində çox mətləblərin
qaranlıqlarına aydınlıq gəlmişdi. Bu aydınlıqlardan biri də o idi ki,
Şərəfi o taydan gələndə, terrora çağırış sənədləri ilə tutub, dama
basmışdılar. Bir də... İrandan gələn mollaların hamısını deportasiya edib,
bu yerlərdən qovmuşdular. Ona görə ki, din pərdəsi altında bu ərazilərə
soxulan saqqallı siyasət dəllalları bu dövlətdə siyasi çevriliş edib,
hakimiyyəti dəyişmək üçün son cəhdlərə başlamışdılar.
İndi Eltürk Təbrizdə baş verən yürüşün işığına tapınmaq, şöləsində
qızınmaq üçün rayon mərkəzinə dəvət almışdı. Eltürkün ayaqları
getmirdi. Elə bil, hansısa müqəddəs qüvvələr onun ayaqlarına güc verib,
irəli çəkirdilər...
Bir neçə gündən sonra Eltürk Təbrizə getmək üçün Arazın üstündəki
enli və işıqlı körpünün ortasında dayanıb, Arazın sularına baxanda, ona
elə gəldi ki, Araz daha ağlamır, öz çay təbəssümü ilə gülümsəyib, bu
tayın adamlarını o taya, o tayın adamlarını bu taya yola salır.
Dünyanın ən xoşbəxt çayı indi Arazın özü idi...
____________________
________________________
____________________
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