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KEFLİ  İSGƏNDƏR  XXI  ƏSRDƏ 

(ön söz əvəzi)   
 

Şahvələd Əliyevin “Sicimqulunun sərgüzəştləri” adlı 
hekayələr toplusu keçmişimizlə, dünənimiz və bu  günümüz-
lə bağlı maraqlı bir olaylar, hadisələr və hamımızı maraqlan-
dıran həyat çatışmazlıqlarına qarşı barışmazlıq ideyaları ilə 
zəngin bir kitabdır. Şahvələd müəllim öz yaradıcılıq təxəy-
yüllü ilə gah özü bir müəllif kimi, gah da hekayələrin qəhrə-
manlarının dili ilə həyatındakı çatışmazlıqlara, yaramazlıqla-
ra qarşı elə bir güzgü tutmuşdur ki, bu güzgüyə baxan hər 
kəs burada həyat olaylarını dolğunluğu ilə görə bilir və onla-
ra qarşı öz insani münasibətlərini bildirmək zorunda qalır. 

Şahvələd müəllimin hekayələri ayrı-ayrılıqda hərəsi 
bir yumoristik hekayə olsa da, bütövlükdə və ardıcıllıqla 
oxuduqda, hekayələr bütövlükdə bir povest, mən deyərdim, 
bir roman təsiri bağışlayır və oxucunu  düşünməyə məcbur 
edir. Bu hekayələrin əsas baş qəhrəmanları Sicimqulu və bir 
neçə hekayəsində Molla Nəsrəddindir. Hekayələrindəki Si-
cimqulu surəti oxucuda C.Məmmədquluzadənin “Kefli İs-
gəndər”ini xatırladır. Sicimqulu gah bir çoxdanışan kimi, 
kah kefli bir insan kimi verilməklə zəmanənin, dövranın kef-
li İsgəndərinə çevrilərək öz başına gələn hadisələr, olaylar 
fonunda yaşadığımız həyatı bizlərə sanki bir daha tanıtdırır, 
kimliyimizi bizə izah etməyə çalışır. 

Hekayələri oxuduqda “Kefli İsgəndərin” XXI əsrə 
gəldiyini, əsrimizdə olub-keçənləri bizə tutarınca izah etdiyi-
ni duyuruq. 

Neçə illərdən bəri torpaqlarımızın erməni tapdaqları 
altında qalmasına dözməyən Sicimqulu “Çoxdanışan” adlı 
hekayəsində bu olaylardan baş çıxara bilməməsini özünün 
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ağılsız ağılıynan ağıllı olaraq belə ifadə eləyir: “Ə, bə qon-
şu, mən baş çıxara bilmirəm axı bu qalmaqal işlərdən. 
Deməyim odur ki, bu necə ola bilər, neçə illərdir ki, tor-
paqlarımız ermənilərin tapdağı altındadır, biz də başı-
mızı dik tutub gəzirik özümüz üçün, guya ki, bu torpaq-
lar heç bizim olmayıb. Ə, bə belə də iş olar?..” 

Sicimqulunun bu haqlı narazılığı, gileyi, əslində Şah-
vələd müəllimin bir müəllif, bir vətəndaş kimi narazılığıdır, 
haqlı gileydir. Bu və buna oxşar maraqlı  fikirlər “Çoxda-
nışan” hekayəsində öz yerində, zamanında işlənməklə oxu-
cunun  fikiri, düşüncəsi ilə üst-üstə düşdüyündən çox maraq-
lıdır... 

Bu baxımdan müəllifin “Yarızarat-yarıgerçək” he-
kayəsi də diqqətə layiqdir. Yaxşı bir iş-gücü olmayan insan-
ların ailələrini dolandırmaq üçün hər cür çətinliyə qatlaşma-
ları, cürbəcür işlərlə məşğul olmaları Sicimqulunun diliylə 
tutarlı deyimlərlə oxucuya çatdırılmışdır... 

“Sicimqulunun Rusiyaya səfəri” yumoristik heka-
yəsində müəllif çox maraqlı həyatı detallara toxunur, bizimlə 
birgə yaşayan insanların hansı yollara qurşanmaqla  ömür 
sürmələri müəllif qələmiylə Sicimqulunun dilində çox inan-
dırıcı verilmişdir. Sağlığında ata-anasına hörmət etməyənlə-
rin, onların ölümündən sonra ölüsünə yalandan göz yaşlarını 
axıtmaları, insanların yalançı sevgi və istəklərinin məharətlə 
açılması, oxucu marağına səbəb olmaya bilmir... 

“Sicimqulunun evlənməsi” hekayəsi də çox maraqlı 
sujet üzərində qurulmuşdur. Böyük-kiçiyə hörmət, sağlam 
ailə münasibətləri, ataya, ərə münasibət, qadına sevgi məsə-
lələri bu hekayənin məğzini təşkil edir. 

Ellərdə, ərin-ər, arvadın-arvad yeri bilinməyən ailə-
lərdə qarşılıqlı hörmət məsələsinin vacibliyinə toxunan mü-
əllif Sicimqulunun dilində bu məsələyə açıqlıq gətirməyə 
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çalışır: “Elə kişilərə rast gəlmişik ki, səhərdən axşamacan 
işləyir, pul qazanır. Qazandığı pulları verir arvadına, 
göndərir sanatoriyaya. Harınlaşan arvad da həmin pul-
ları başqa kişilərlə keyfə xərcləyir. Və yaxud da elə ar-
vadlar da var ki, bığıburma əri ola-ola, başqa kişilərlə 
gəzir...” Məllifin belə hadisələrə haqlı mənfi münasibəti 
oxucuda düşünməyə, fikirləşməyə meyl oyadır... 

“Qəsəbəmizin sakinləri” hekayəsi insanlıq, qonşu 
münasibətləri, içkinin ailələrə gətirdiyi ziyanı, ağrı-acıları 
barəsində tutarlı faktlarla zəngin bir hekayədir. Hekayənin 
məğzi ondan ibarətdir ki, ailələrdə hər kəs öz yerini bilməli, 
zərərli vərdişlərdən əl çəkilməli, sağlam ailəni qorumaq və 
yaratmaq vacibliyinə əməl edilməlidir... 

“Köhnə tanışım” hekayəsində də çox maraqlı bir 
məsələyə toxunulur: Torpagı, Vətəni sevmək, el yolunda hər 
cür əzaba qatlaşmaq gərəkliyi müəllifi narahat edən məsələ-
dir və o, köhnə tanışının simasında bir qeyrətsiz, vətəninə, 
doğulub boya-başa çatdığı torpağına xəyanət edən insanları 
ifşa edir, lənətləyir. Hekayənin sonu məntiqli bir nəticəylə 
bitir. Müəllif yazır: 

“...Ancaq məni düşündürən o idi ki, görəsən mə-
nim bu tanışım kimi insanlar niyə Vətəninə, torpağına, 
xalqına dönük çıxırlar? Bir halda ki, bu torpaqda böyü-
yüb boya-başa çatmısansa, çörəyini yeyib, havasını ud-
musansa, ona xor baxmaq olmaz axı! Onu gözün kimi 
qorumalı, anan kimi sevməli və uğrunda hər an şəhid ol-
mağa hazır olmalısan! Bu bizim müqəddəs borcumuz-
dur.” Çox mənalı və diqqətəlayiq sonluqdur. Bu gün bizlə-
rin bu deyilənlərə əməl etməyimizə böyük ehtiyac var. 

Dediyimiz kimi, “Sicimqulunun sərgüzəştləri” kita-
bında gedən hekayələrin əsas qəhrəmanlarından biri də Mol-
la Nəsrəddindir. Molla Nəsrəddinin diliylə müəllif həyatı-
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mızda baş verənlərə qarşı öz münasibətini açıqlamış, ibrəta-
miz sonluqlarla hekayələrini bitirmişdir. Vətənə, torpağa, ta-
rixi keçmişimizə, bu günümüzə olan münasibətlər, gələcəyi-
miz olan uşaqlara, gənclərə qarşı olan mənfi münasibətlər, 
tarixi keçmişimizə olan biganəlik və s. gərəkli məqamlar 
“Molla Nəsrəddinin Bakıya səfəri” və “Molla Nəsrəddi-
nin İçəri şəhərə səfəri” hekayələrində çox tutarlı və maraqlı 
faktlarla, deyimlərlə verilmişdir ki, bu da, hekayələrdə oxu-
cuların marağına səbəb olacağına inam yaradır. 

“Tələbə həyatı” hekayəsidə çox maraqlı faktlar əsa-
sında qələmə alınmışdır. Qorxaqlığın, hər şeydən çəkinmə-
yin insana gətirdiyi zərərlər, ağrı-acılar bu hekayədə tənqid 
olunur, insanda mübarizlik, mərdanəlik ruhu aşılanır, alqış-
lanır, təbliğ olunur. Sonda müəlluf qorxunun xeyirsiz bir iş 
olduğunu, mübariz olmanın gərəkliyi barədə yazır: “...Qor-
xaqlıq elə bir ruhi xəstəlikdir ki, o insanı rəzilləşdirir, 
satqınlaşdırır və Vətənsiz qoyur. Ancaq, qorxaqlıq, sat-
qınlıq eləyənlərin ucbatından kəndlərimiz, rayonlarımız 
düşmən tapdağı altında qaldı...” 

Hekayənin bu cür sonluğuyla eyni zamanda bir vətən-
pərvərlik, yurdsevərlik ruhu da aşılanır, təbliğ olunur. Bu 
çox gərəkli məsələdir. Vətənpərvərlik ruhu bu gün bizə baş-
qa vaxtlardan daha çox vacibdir... 

“Kənd müəllimi” povestində ucqar bir kəndə işlə-
məyə göndərilən kənd müəlliminin ana-bacıdan, evdən-eşik-
dən ayrı keçirdiyi təlaşları, ağrı-acıları, onun yad bir kənddə 
keçirdiyi çətinlikləri, yaşantıları kövrək bir qələmlə, inan-
dırıcı deyimlərlə çox maraqlı şəkildə qələmə alınmışdır. Şah-
vələd Əliyevin bir kənd adamı olaraq, kənd gözəlliklərini, tə-
biətini, saf, təmiz  insanlarının insani münasibətlərini, onla-
rın dostluğunu, kənar kənddən gəlmiş qəribə olan doğma, 
mehriban münasibətləri dolğun şəkildə təsvir etməsi povesti 
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çox oxunaqlı hala gətirmişdir ki, bu da oxucunu povesti sona 
qədər durmadan oxumağa məcbur edir. 

...Kəndə gələn Xəzər, yad mühitdə əvəllər darıxsa da, 
tezliklə məktəb direktoru Adil müəllimin, çox tez dostlaşdığı 
Tələt müəllimin sayəsində kənddə qərarlaşıb qalır, rahatla-
nır, nəticədə kənddin ən sevimli sakinlərindən birinə çevrilə 
bilir. Nəticədə kəndin ən gözəl qızlarından biriylə ailə həyatı 
quran Xəzər ev, ailə sahibi olur, kənd camaatı ilə qaynayıb - 
qarışır. Bu poversti oxuduqdan sonra oxucu uzun müddət 
hadisələrin təsiriylə yaşayır, olub-keçənləri unuda bilmir. 

Gözəl hekayələrin və xoş təsirli povestin müəllifi 
Şahvələd Əliyev onun ürəyində acılı-şirinli təsirini qoyan 
həyat hadisələrinə, ömründə bir insan kimi iz buraxan olay-
lara qarşı öz fikirlərini şeirlərlə də ifadə eləmək fikirinə düş-
müş və nəticədə öz hisslərini şeirin diliylə deyə bilmişdir. 

Bu baxımdan onun “Vətən oğlu”, “Xalaoğlu”, “Və-
fasız gözəl”, “Hardasan ana”, “Deyim-deməyim” şeirləri 
maraqlıdır, oxunaqlıdır: 

 
Sən məni sevirdin canından artıq, 
O sevdiyin can da zəlildir indi. 
Oğlun can verməyir gözləri açıq, 
Gəl bağla gözünü, sənsiz keçindi... 

Və yaxud: 
Budurmu sevgiyə verdiyin qiymət, 
Budurmu eşqindən mənə pay, gözəl? 
Sevgidən yaranır sevənə hörmət, 
Sən niyə aldatdın məni, ay gözəl! və s. 

 
  Bu deyimlər şirindir, yadda qalandır. Şahvələd mü-

əllim şair olmasa da, öz fikirlərini şeirin diliylə deyə, oxucu-
ya çatdıra bilmişdir. 
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Şahvələd müəllimin yaradıcılığında maraqlı bir cəhət 
də var ki, o da onun istedadlı rəssam olmasıdır. Tanınmış 
rəssam kimi məhşur olan Şahvələd Əliyev öz yumaristik he-
kayələrinə uyğun rəsmlər, karikaturalar da çəkib əlavə etmiş-
dir ki, bu rəsm əsərləri hekayələri daha maraqlı etmişdir. 

Şahvələd müəllimə sənətin qaralı-ağlı yollarında dö-
züm, təpər və yeni-yeni sənət əsərləri arzusuyla:  

 
 

Mürvət Qədimoğlu Həkəri, 
                                                                    Şair-publisist 

 



 
 
 
 
 

ЩЕКАЙЯЛЯР 
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ÇOXDANIŞAN 
 

Qəsəbəmizdə Sicimqulunu hamı çoxdanışan kimi tanı-
yırdı. Elə ki, yolda onunla rastlaşdın, tutardı adamı söhbətə, əl 
çəkməzdi ki, çəkməzdi. Axır məcbur olub bir bəhanə ilə ondan 
ayrılardın. Ancaq  deyilənə görə onunla bir məclisdə oldun, 
işin bitdi, səni dəng edəcək. 

Təsadüfən qonşumun xeyir işində onunla rastlaşdım. 
Tez mənə yaxınlaşıb salamlaşandan, hal-əhval tutandan sonra 
yanımda əyləşdi. Naxçıvandan olduğu ləhcəsindən bilinirdi: 

– Ə, bə qonşu, nə var, nə yox? Çoxdandır səni görmü-
rəm, necəsən? Həmişə belə məclislərdə görüşək! 

– Sağ ol, Sicimqulu, necə olaram, işləyirəm də, “səhər 
naxıra-axşam axura”, ailəni dolandırmaqdan ötrü növbəli işə 
keçmişəm, axşam da işdə olmalıyam. 

– Bay, doğurdan? Ə, bə qonşu bu olmadı ki, bəs toy-
dasan axı. 

– Neyləyim ay qonşu, işləmk lazımdır, işləmək. İşləmə-
səm bəs ailəni kim dolandıracaq? Ona görə də ağır işə düzəlmi-
şəm ki, birtəhər dolanaq. 

 Bəli, məclis başladı, nə başladı, oxuyan kim, oynayan 
kim, hamı qarışdı bir-birinə. Stolların üstündə nə qədər desən 
cürbəcür yeməklər düzülmüşdü. Qonaqlar girişdi yeməyə, mən 
də əlimə bir tikə götürüb ağzıma aparmaq istəyəndə, onda gör-
düm ki, böyrümə bir şapalaq ilişdi. Diksindim. Sicimqulu idi. 

– Ə, bə qonşu, bu işlərin axırı necə olacaq? 
Təəccüblə ona baxdım: 
– Hansı işlərin, ay Sicimqulu? 
Ə, bə necə yəni, hansı işlərin? Ə, bə bu erməniləri deyi-

rəm da, qırdılar axı bizi. Ə, bə bu yuxarıda oturanların da gücü 
onlara çatmır? Neçə rayonlarımızı, kəndlərimizi alıblar, dağı-
dırlar sərvətlərimizi, heç kimin də vecinə deyil, hamı rahat otu-
rub öz evində, heç elə bil torpaqlar bunların deyil. Ə, bə bu 
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“dılğır” ermənilər gərək Bakıya çatsınlar, ondan sonra hərəkətə 
gələk? Ə, bə belə də iş olar? Adam az qalır ağlını itirsin. Ə qar-
daş, bəlkə mən yalan deyirəm, hıy? 

– Neynəsinlər ay Sicimqulu, gücləri çatmır da, axı biz 
ermənilərlə yox, Rus Ordusu ilə vuruşuruq. 

– Ə qardaş, bu Rus ordusudur, faşist ordusudur bilmi-
rəm. Ə, bə bu vuruşmanın bir sonu olmalıdır, ya yox? Nə qədər 
cavanlarımız erməni gülləsinə tuş gəlib, şəhid olub. Ə, bəlkə 
mən yalan deyirəm, hıy? 

– Hə, düz deyirsən Sicimqulu, bizim əlimizdən nə gəlir 
axı? Biz nə edə bilərik? Biz buyruğ quluyuq, böyüklərimiz bizə 
nə göstəriş versələr, biz də onu yerinə yetirməliyik. 

Məclis yavaş-yavaş qızışırdı, ağız deyəni qulaq eşitmir-
di. Hərə öz işində idi, yeyən kim, içən kim, oynayan kim, hamı 
qarışmışdı bir-birinə. Qonşuma baxdım, gördüm bərk fikirə ge-
dib, özü də heç nə yemirdi. 

Mən isə bir-iki tikə yeyib, stəkandakı suyu ağzıma apar-
maq istəyəndə, onda gördüm ki, böyrümə yenidən bir şapalaq 
ilişdi, su ağzımdan dağıldı stolun üstünə. 

– Ə, Sicimqulu, qoymazsan bir-iki tikə zəhərlənək? Nə 
özün yeyirsən, nə də qoyursan mən yeyim, ə belə olmaz axı ? 

– Ə, bə yeyərsən da, yemək qaçmır ki, çalış “yemək 
üçün yaşama, yaşamaq üçün ye!” 

– Olmaz da sənin bu cür xoruz səsi eşitməyən sözlərin-
dən, nə deyirsən, de görüm! 

– Ə, bə qonşu, mən baş çıxara bilmirəm axı bu qalma-
qal işlərdən. Deməyim odur ki, bu necə ola bilər, neçə illərdir 
torpaqlarımız ermənilərin tapdağı altındadır, biz də başımızı 
dik tutub gəzirik özümüzçün, güya ki, bu torpaqlar heç bizim 
olmayıb. Ə, bə belə də şey olar? Çoxumuz zəpt edilmiş rayon-
larımızın adını da yaddan çıxarmışıq. Xalq kef-damağdadır, nə 
vətən, nə torpaq, nə rayon heç yadlarına da düşmür. Onların 
fikiri-zikri pul qazanmaqdır, pul-pul! Ə, bə bu nətəhər xalqdı, 
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millətdi, bunlar torpaqların fikirini çəkmək əvəzinə bir-biri ilə 
“intriqa” aparırlar? Ə, bə qardaş, mənim ürəyim partladı ki! Ə, 
bə mən özümü nə təhər kişi sayım, qız-gəlinlərimiz erməni dı-
ğalarının əlində əsir-yesirdir, mən də papağımı yan qoyub gə-
zirəm özümçün. Ə, bəlkə mən yalan deyirəm, hıy? Ə, bə mən 
kişiyəm, bəyəm? Mənə kişi deyənin atabaatasına lənət! Kişi 
olan şəxs də öz torpaqlarını satar? Ə, bəlkə mən yalan deyirəm, 
hıy? 

– Hə, hə, düz deyirsən Siciqulu, mən də sənin kimi baş 
çıxara bilmirəm bu işlərdən. Ermənilərlə bacarmaq çox çə-
tindir, onlar uzun müddət hazırlıq işləri aparıblar. Onların ya-
ratdıqları “Velikiy Armeniya” xəritəsini görməmisən? Orada 
dənizdən-dənizə qədər olan torpaqlar güya onların olub və bu-
nu həyata keçirməkdən ötrü dəridən-dırnaqdan çıxırlar. Ye, ye, 
darıxma, inşallah tezliklə hər şey öz qydasına düşər. Çünki hör-
mətli prezidentimiz gecə-gündüz bu haqda əməli fəaliyyət gös-
tərir. O, müharibə yolunu ona görə seçmir ki, gör nə qədər in-
sanlar şəhid olub, qırğınlar olub. Ona görə də onlar yaxşı bilir 
hansı yolla torpaqlarımızı azad etmək olar. Bunu gec-tez həya-
ta keçirərlər, mən buna əminəm, səbirli ol! 

– Nə? Torpaqlarımızı? Ay aldıq ha! Bunu görərsən, de-
yib, dirsəyini mənə göstərdi. 

Xanəndənin yanıqlı oxuması, mənə elə təsir etmişdi ki, 
baş verən hadisələr, bir-bir kino lenti kimi gözümün qabağın-
dan keçirdi, bərk fikirə getmişdim. 

Birdən, əvvəlkindən də möhkəm böyrümə dəyən şapa-
laq, məni göyə tulladı. Bərk hirsləndim, acıqla ona: 

– Ə, nə var? Yenə nə olub? Öldürdün ki, məni sən! 
Qoymazsan sakit oturam, axı nə istəyirsən məndən? 

– Ə,  bilirsən qonşu, deyilənə görə Bakıda otuz min er-
məni yaşayır, mən əvvəl inanmırdım, ancaq deyəsən o həqiqətə 
oxşayır. 

– Necə bəyəm? 



 - 13 -

– Ə, qardaş, sən öl, o gün avtobusda əvvəl mənimlə 
qonşu olan bir erməniyə rast gəldim. Hərif başının tükünü qara 
rəngə salıb, gözünə də bir qara eynək taxmışdı. O dəqiqə tanı-
dım onu. 

– Sonra nə oldu, neylədin? 
– Necə yəni neylədim? Yaxınlaşdım ona, dedim: 
– Siranuş, sən hələ burdasan, nə əcəb hələ qaçmamısan? 

O, özünü bilməməzliyə vurdu, güya məni tanımır, təəccüblə 
mənə baxdı: 

– “Ya ne armyanka, ya yevreyka”,- dedi. 
Dedim, nə? “Yevreyka”? Haçandan “yevreyka” olmu-

san? “Sən məni aldadırsan? Mənə də Sicimqulu deyərlər, mən 
qəzetin bu üzünə baxıram, o üzünü oxuyuram. Sən “nastayaşi” 
ermənisən. Məni heç vaxt aldada bilməzsən! 

Bizim söhbətin bu yerində onda gördüm ki, bığıburma 
cavan bir oğlan (qarnı çəlləyə oxşayırdı) mənə yaxınlaşdı: 

– Ə, yekə kişisən! Səhərdən sənə fikir verirəm, heç 
utanmırsan, qadına sataşırsan? Ə, indi belə hərəkət sənə yara-
şar? Keç-keç (boş yeri ğösrərdi), otur orda. Görmürsən, ətrafda 
xarıcı qonaqlar var? Onlar nə deyər? 

– Ə, bə bu e...r...m... Söz ağzımda qaldı, sıxdı məni otu-
racağa və geri qayıdaraq başladı həmin qadınla söhbətə. 

– Hə..ə.., indi başa düşdüm ki, məsələ nə yerdədir. Sən 
demə bu bığıburma oğlan onun aşnası imiş. Onu  Bakıda sax-
layan, onu müdafiə edən, ona pul xərcləyən bu oğraş imiş. Be-
lələri üçün millət, vətən, torpaq heç nədi, təki onların kefi kök 
olsun. 

– Ə, bə qonşu, elə bilirsən səni aldadıram? Ə,bə bu bə-
rəkət haqqı (çörəkdən kəsib stolun üstünə tulladı), yalan demi-
rəm! 

– Əşi, biulirəm Sicimqulu, sən yalan demirsən, düz de-
yirsən, and içmə, o qədər belələri var ki, pul harınladıb onları. 
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Bilmirlər pulu hara xərcləsinlər, şəhərdə, bağlarda ev alıb sax-
layırlar onları. 

Belələrin ucbatından, xalqımız zəlalətə düşmədimi? 
Torpaqlarımız belə nankorların satqınlığından düşmən torpa-
ğında qalmadımı? Bizim evimizi yıxan belələridir də! Gec-tez 
onlara da növbə çatacaq! 

– Nə isə, Sicimqulu, sağ ol! Mən işə getməliyəm, ge-
cikirəm. Həmişə belə məclislərdə görüşək,- deyib, ayağa qalx-
dım. 

Ə, bə qonşu, mənim sözüm yarımçıq qaldı, axı. Ə, bə 
qardaş... 

– Qalsın sonraya deyib, ondan ayrıldım. 
                   

Bakı, 1995 
 

 
 

YARIZARAFAT-YARIGERÇƏK 
 

Bu söhbət qonşum Sicimqulu ilə mənim aramada 1992-
ci ildə baş vermişdir. 

O dövr çox ağır dövr idi, çətin şəraitdə yaşayırdıq: - iş-
sızlik, ailə qayğıları, maddi-məhsulların qıtlığı və s. hamısı qa-
rışmışdı biri-birinə.  

Belə bir şəraitdə mən də ailəmi dolandırmaqdan ötrü ça-
rələr axtarırdım. Bilmirdim hansı işlə məşğul olum ki, heç ol-
masa evə çörək pulu gətirə bilim. Çox fikirləşdim, götür-qoy 
etdim, axırda belə qərara gəldim ki, alver ilə məşğul olum. 
Çünki ətrafıma baxanda görürdüm ki, uşaqdan-böyüyə hamı 
alver ilə məşğul olur. Alim, mühəndis, həkim, fəhlə, müəllim 
və s. Çünki onların başqa çarəsi yox idi, evdə uşaqlar yemək 
gözləyirdi. 
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Düşündüm ki, bəs mən nə alveri ilə məşğul olum? Ba-
xıb gördüm, çox adam siqaret alveri ilə məşğuldur. Mən də si-
qaret satmaq qərarına gəldim. Ucuz siqareti də ancaq, Tütün 
kombinatından almaq olardı. Ona görə də elə bu fikirnən evdən 
çıxdım. Təsadüfən küçədə qonşum Sicimqulu ilə rastlaşdım. O 
da Naxçıvan bölgəsindən Bakıya, işləməyə gəlmişdi. Dedim, 
qoy bir onunla da məsləhətləşim, görüm o nə deyir? Ona öz 
fikrimi bildirəndə, elə bil onun ürəyindən xəbər verdim, dərdi 
açıldı: 

– Ə, bə qonşu, bunu biz gərək çoxdan eləməli idik. Ə, 
bə qardaş, biz bu siqaret satanlardan əksikik bəyəm? O, qədər 
siqaret satanlar var ki, biz də onlardan biri. Baxaq görək, onlar 
haradan ucuz qiymətə alırlar, biz də oradan alaq çax-çux edək 
da. Ə, bəs camaat belə-belə dolanır da! 

– Bəli, biz razılaşıb Tütün kombinatına tərəf yola düş-
dük. Sən demə qonşum Sicimqulu Tütün kombinatına birinci 
dəfə qedirmiş. Biz elektrik qatarından düşüb kombinata doğru 
irəlilədik. 

Qonşum mənə: 
Ə, qardaş, yəni biz elə bir adam tapa bilərik ki, ha, on-

dan ucuz qiymətə siqaret alıb, alver edək?  
– Baxaq da, Sicimqulu, gedirik, görək başımıza nə gəlir. 
Biz kombinata yaxınlaşanda, gördüm qonşum Sicim-

qulu gözləri bərəlmiş halda, diqqətlə irəli baxır və orada saysız-
hesabsız maşınları, adamları görəndə təəccüblə mənə: 

– Ə, qardaş, görəsən bu qədər adam qapının ağzına niyə 
yığılıb? Ə, bə bu qədər adam olar? 

Mən cavab verdim: 
– Onlar siqaret almağa gəliblər də, Sicimqulu, bax on-

ların hamısı siqaret alveri ilə məşğul olanlardır. 
– Ə, sən dedin, mən də inandım? Siqaret də, papiros da 

zəhərdi də, zəhər! Ə, zəhərə görə də, bu qədər adam yığılar? 
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Sən nə deyirsən de, onsuz da mən inanan deyiləm, çünki bu si-
qaret məsələsi dəyil, burada nəisə başqa bir məsələ var! 

– Axı, nə məsələ ola bilər, ay Sicimqulu? “Kor-kor, 
gör-gör” də, görürsən ki, bura yığılanların hamısı alverçılərdir. 

– Ə, bə qardaş, bu qədər adam siqaretə görə bura yı-
ğılmaz axı, görmürsən bu mitinqə oxşayır, özüdə “nastayaşi” 
mitinqə. Siqaret gıtlığından əsəbi gərginlik içində olan xalq 
qalxıb da, bə! Ə, bəlkə, mən yalan deyirəm, hıy? 

– Əşi, sən nə danışırsan? Nə “nastayaşi” mitinq? Bunlar 
yerli camaatla bərabər, rayonlardan, şəhərlərdən axışıb gələn 
adamlardı da, onlar siqaret alverçiləridir. 

Mən nə qədər desəm də, onu inandıra bilmədim. 
Bir az susandan sonra o, təzədən başladı: 
– Bilirsən qonşu, məni nə, təəccübləndirir? Nəyə görə 

bu camaat çətinliyə düşüb? Bunu “ispisəlni” yuxarıda oturanlar 
edirlər. Bax, götürək elə siqaretin qıtlığını, tütün bizdə, fabrik 
bizdə, nəyə görə siqaret yoxdur? Bax, mən siqaret çəkənəm, nə 
səbəbə siqareti alverçilərdən baha qiymətə almalıyam? Siqa-
retin istehsalını artırıb buraxsalar dükanlara, dünya dağılar? 
Qoy alıb zəhərlənək da. Mənə bahalı siqaretlər lazım deyil, 
ucuzvari siqaretlər çəkirəm, onu da dükanlardan tapa bilmirəm. 
Ə, bəlkə mən düz demirəm, hıy? 

– Vallah, Sicimqulu, mənim siyasətdən başım çıxmır, 
nəyə görə siqaret çatışmır, onu deyə bilmərəm. 

– Sən, bilmirsən, qoy mən səni başa salım, bax götürək 
siqaret çəkənləri, onların siqareti olmayanda nə günə qalırlar? 
Mən özüm, dəfələrlə gecə-yarı sizə gəlib, səni yuxudan siqaretə 
görə oyatmamışammı? Bax, ona görə də, çətinliyə düşən, dola-
na bilməyən xalq siqaret tapa bilməyəndə daha da əsəbləşir. 
Heç olmasa onlar siqaretlə öz əsəblərini sakitləşdirirdi. Onu da 
tapa bilməyəndə nə etməlidir? Aydın məsələdir ki, mitinq! Ha-
kimiyyətdə olanlar da vəzifə davası apardıqlarına görə, xalqı 
yaddan çıxarıblar. Xalq ortada qalıb çaş-baş, bilmir ermənilər  
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ilə vuruşsun, yoxsa öz ailəsini dolandırsın, yoxsa ki, bunların 
fikrini çəksin. Bu çəkişmə nə qədər davam eləsə, xalq da bir o 
qədər ağır vəziyyətdə yaşayacaq. İndi başa düşdün mənim əziz 
qonşum, məsələ nə yerdədir? Sən də başlamısan alver belə gəl-
di, alver belə getdi. Ə, sən canın, bəlkə mən yalan deyirəm, 
hıy! O gün iş yoldaşlarımdan birinin öz başına gətirdiyi hadisə, 
məni şok vəziyyətinə salıb, hələ də özümə gələ bilmirəm. Hə-
mişə yaxşı işləyib qazanan, ailəsini hamıdan yaxşı dolandıran 
bir adam, işsizliyin ucbatından gör nə vəziyyətə düşdü. Ailəsini 
dolandıra bilmədiyindən, uşaqları ondan yemək tələb edəndə, 
onu ala bilməyən ata özünü asıb. Atasının ölümünə dözə bilmə-
yən 12 yaşında qızı da özünü balkondan ataraq həlak olub. Bu 
cür baş verən hadisəyə necə tab gətirəsən? Biri pula pul demir, 
o biri isə çörək pulu tapa bilmir. Nə deyəsən belə dövrə, belə 
zəmanəyə. Hayıf deyildi əvvəlki dövr. Pulsuz oxuyardın, pul-
suz müalicə olunardın. Bəs indi? Allah eləməmiş xəstələndin, 
pulun olmadı ölməlisən, vəssalam! Ə, bəlkə, mən yalan deyi-
rəm, qardaş?-deyə Sicimqulu yavaş-yavaş əsəbləşməyə başla-
yırdı. Əğər, mənim vəziyyətim yaxşı olsaydı, ailəmi dolandıra 
bilsəydim, mənim nə ölümüm vardı belə işlərə baş qoşum? Sə-
ninlə düşərdim bu küçələrə nədi-nədi ki, ailə ağır vəziyyətdə-
dir, onu dolandıramaq lazımdır? Əvvəllər belə deyildi axı, ay-
lıq maaşımı alırdım, bütün ailəyə də bəs edirdi. Bəs indi? Aldı-
ğım maaş heç çörəyə çatmır, qardaş! 

– Əsəbləşmə, ay Sicimqulu, səbirli ol, sən düz deyirsən, 
inşallah hər şey düzələr, buna “keçid dövrü” deyirlər, hələ çox 
belə çətinliklərlə üzləşərik. Ruhdan düşmək lazım deyil, vaxt 
gələr hər şey öz qaydasına düşər. Bizim müstəqil Respublika-
mız çiçəklənəcək, varlı bir dövlət olacaq, hamı yaxşı yaşaya-
caq, maddi çətinliklərə son qoyulacaq, inşallah! Özün də bunun 
şahidi olarsan vallah! 
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– Allah, ağzından eşitsin ay qonşu, “kor nə istər iki göz, 
biri əyri-biri düz”, təki sən deyən olsun, hərçənd ki, adamın 
inanmağı gəlmir, ümüdlə yaşayaq da, görək axırı necə olacaq... 

Mən Sicimqulunu sakitləşdirdikdən sonra siqaret al-
maqdan ötrü, çalışdıq ki, camaatın arasından keçib qapıya ya-
xınlaşaq, ancaq mümkün olmadı. Sicimqulu əsəbləşdi: 

– Ə, qonşu, bu qədər adamın içindən keçib siqareti al-
maq olar? Mənə belə siqaret lazım deyil. Tüpürüm belə siqare-
tə də, alverə də! Zəhərə görə camaat gör necə bir-birini qırır? 
Mən bundan sonra siqaret çəksəm kişi deyiləm! Özün görərsən. 

Sicimqulu  qabaqda, mən də onun dalınca kor-peşiman 
evə qayıtdıq. Hərdən yolda Sicimquluya fikir verəndə görür-
düm ki, dodaqaltı nə isə mızıldanır. Diqqətlə qulaq asanda “zə-
həri di də, zəhər! Zəhərə görə də bu qədər adam yığılar?”– de-
yə-deyə tez-tez təkrar edirdi... 

O gündən etibarən qonşum Sicimqulunu dogrudan da 
siqaret çəkən görmədim. 

 
Bakı, 2003 

                   
 
 

SİCİMQULUNUN  RUSİYAYA  SƏFƏRİ 
 

Çoxdan idi ki, qonşum Sicimqulunu görmürüdüm. Dü-
zü, onun üçün darıxmağa başlamışdım. Çünki hər dəfə onunla 
söhbət edəndə nədənsə özümdə yüngüllük hiss edirdim. Onsuz 
qəsəbədə bir boşluq hiss olunurdu, yeri görünürdü. Çox soraq-
laşdım, qonşulardan onu gördüm deyən olmadı. Bəziləri deyir-
di o, qəsəbədən köçüb, bəziləri də deyirdi ki, Rusiyaya gedib. 
Heç bilmirdim hansına inanım. Xülasə, xeyli vaxt keçdi. Si-
cimqulu deyilən şəxs, yavaş-yavaş yaddan çıxmağa başlayırdı, 
ancaq qəsəbədə baş vermiş hadisə olmasaydı.  
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Qəsəbədə səs yayıldı ki, qonşulardan biri rəhmətə ge-
dib. Hamı bir nəfər kimi dedi ki, “Allah ona rəhmət eləsin. 
Yaxşı kişi idi, xeyirə-şərə yarayan adam idi, qonşuluqda da pis 
deyildi, hamının köməyinə çatan idi” və s.  

Həyatın qanunlarından biri də odur ki, yaxşı adama hə-
mişə rəhmət oxuyurlar. Pis adama isə, üzdə rəhmət desələr də, 
arxada ona lənət yağdırırlar. Başlayırlar deyinməyə, gorbagor 
çox pis adam idi, ev yıxan idi, mərdimazar idi və s. Axır sözləri 
də bu olardı ki, Allah ona lənət eləsin. Bunu gərək etiraf edək, 
hamımız bilirik ki, bu belədir. Ancaq, rəhmətə gedən bu qonşu 
yaxşı adam idi, heç kimə pisliyi dəyməmişdi. Xülasə, mən də 
hüzür yerinə getmək qərarına gəldim. Getməsəm olmazdı, çün-
ki uzun müddət qonşu olmuşduq, bir-birimizi yaxşı tanıyırdıq, 
ona görə də onlara tərəf yola düşdüm. Gördüm mağarın qaba-
ğına çoxlu adam yığışıb, onlara yaxınlaşanda gözlərimə inan-
madım. Sicimqulu da onların arasında idi. Məni görən kimi 
dərhal mənə tərəf gəldi. Mən də ona yaxınlaşdım, qucaqlaşıb-
öpüşdük, hal-əhval tutduq: 

– Haralardasan, ay köhnə dost? Bizi birdəfəlik unutdun, 
bilirsən səni necə arzulayırdım? Gözlərimə inanmıram ki, sə-
ninlə danışıram. Biz eşitdik ki, Rusiyaya getmisən, bu doğru-
dur? 

– Hə, elədir, Rusiyada yaşayıram, – deyərək, əli ilə mə-
nə: – Bir ora bax, – rəhmətə gedənin oğlunu göstərdi. Gör necə 
canfəşanlıq eləyir? Adə, ay biqeyrət, ölməmişdən əvvəl ona 
göz verib, işıq vermirdin, indi sənə nə olub belə əl-ayağa düş-
müsən, hə? Bax ona görə də gonşu, tüpürmüşəm belələrinə. 
Belə vicdansızların ucbatından vətənimdən didərgin düşmüşəm 
da. Ə, qardaş, nələr görməmişəm, nələrə rast gəlməmişəm bu 
Vətəndə, hayıf deyil Rusiya! Bu rəhmətliyə görə gəldim. 
Onunla duz-çörək kəsmişəm axı, onu mən necə itirim? Bu rəh-
mətliklə uzun müddət dost olmuşuq və bir yerdə işləmişik. Ə, 
bə o nələr etmədi bu nankor övladları üçün! Övladlar isə ona 
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necə qiymət qoydular? Bax, bu biqeyrət oğulu görürsənmi, ne-
çə dəfə atasını döyəndə onun əlindən almışam. Ata xəstələndi, 
qazana bilmədi, gərək bu dünyada yaşamasın? Oğula kim ixti-
yar verib ki, ataya əl qaldırsın? Ya da, qocalar evinə tullasın, 
hıy? Bunu Allah bağışlayarmı? Bax, mən ona ğörə də, belə 
şeyləri görəndə dözə bilmirəm, belə haqsızlıqlara görə də baş 
götürüb getdim vətəndən. Ona fikir ver, indi başlayacaqlar qış-
qırıb ağlaşmağa, başlarına döyməyə. Ə, bəs qardaş, bu sağ 
olanda niyə belə canfəşanlıq etmirdiz, hıy? Indi nə olub sizə 
başınıza döyürsüz? Hayıf deyil Rusiya! Öləni aparıb dəfn et-
dikdən sonra, əlüstü orada adama bir “yüz” vurursan, sonra gə-
lirsən ölənin evinə başlayırsan “vurmağa”, “vurki-vurasan!” 
Sərxoş halda evə qayıdırsan, ölən də yadından çıxır. Heç belə 
canfəşanlıq edənə, ağlayana da rast gəlmirsən. İnsanda neçə 
sifət olarmış, ilahi? Nə qədər dondan-dona, cilddən-cildə girən 
olarmış bu dünyada? Nə qədər bir-birinin ayağının altını qazan-
lara, bir-birinə badalağ vuranlara rast gəlmək olar? Belələrinin 
sorağı ta o tərəflərə də gəlib çatıb. Oranın da zayını çıxardıblar. 

Mən gördüm Sicimqulunun ürəyi doludur, məclisdə bir 
az oturub çıxdıq bayıra. O, dərhal sözünə davam etdi: 

– Mən ora, dostlarımın yanına ona görə getdim ki, on-
ların yanında işləyim. Neçə illər idi dost olmuşuq. Bakıda on-
lara çox hörmət etmişdim. Kaş heç onların yanına getməyəy-
dim! Nə biləydim insan bu qədər nankor olarmış? Nə isə, get-
dim onların yanına, əvvəl məni yaxşı qarşıladılar. Mənə ürək-
dirək verib dedilər ki, heç narahat olma, sənə iş taparıq, tezliklə 
işləyərsən. O qədər məni bu gün-sabaha saldılar ki, özümlə gə-
tirdiyim pulu tamamilə xərcləyib qurtardım. Elə ki, pulumu 
qurtardılar, mənimlə dost olanların da üzü çöndü, oldular başqa 
adam, elə bil heç məni tanımırlar, güya mənimlə uzun müddət 
dost olub, duz-çörək kəsməyiblər. Çox təəccübləndim bu işə. 
Başladılar ki, ay burada sənin qalmağın xozeynin acığına gəlir, 
ay evin pulunu verə bilmirik, ay yerimiz darısqaldır və axır 
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sözləri də bu oldu ki, özünə yer tap. Elə bildim başıma qaynar 
su töktülər. İndi mən neyləyim, hara gedim? Dostların bu cür  
dönük çıxmağı, mənə çox ağır zərbə vurdu. Mən şok vəziyyə-
tində idim. Bu nə iş idi başıma gəldi, indi mən hara gedim? 
Axırda dözə bilməyib onlara dedim: 

– Ay qurumsaqlar, mən sizi belə nankor bilməzdim, siz 
nə təhər duz-çörəyi itirən adamsınız, tüpürüm sizə, vicdansız-
lar! – deyib, qapıdan çıxdım.  

Yenə sağ olsun yaxşı insanlar, xeyirxah adamlar, hələ 
tükənməyib, dünyada var imiş. Mənə əl tutdular, mənim vəziy-
yətdən çıxmağıma kömək etdilər. Mən bir az özümə gəldim. 
Sonra elə bir yerə getmək qərarına gəldim ki, bir də heç vaxt 
belə dostlara rast gəlməyim. Onların mənə etdiklərini yaddan 
çıxardım...  

Bu söhbətdən sonra Sicimqulu bir az fikirə getdi, göz-
ləri yol çəkdi. Mən sukutu pozaraq soruşdum: 

– Sicimqulu, deyirlər o tərəflərdə bizimkilərdən yaxşı 
imkanı olanlar çoxdur, onlardan sənə rast gələni olmadı? 

– Var, qardaş, niyə yoxdur, çoxdur, ancaq eləsinə bizim 
özümüzkülər imkan verirlər ki, işləsin. Elə vururlar başından, 
bir də ayağa qalxa bilməsin. Bizim millətdə paxıl adam çoxdur. 
İstəməzlər ki, biri inkişaf etsin, vəzifəyə qalxsın, varlansın, 
gözləri götürmür. 

– Sicimqulu, sən mənim canım, indi de görüm harda 
yaşayırsan? Rusiyada yoxsa Azərbaycanda? 

– Bilirsən, qonşu, bütün bu başıma gələn işlərdən sonra 
təngə gəlmişdim. Ona görə də, Rusiyanın elə bir ucqar kəndinə 
getmişəm ki, bir də, məni çətin tapa bilsinlər. Orada demək 
olar ki, etibarsız dostlar yoxdur. 

– Bəs orada nə işlə məşğulsan? 
– Nə işlə məşğulam? Hi.., hi... orada nə qədər desən iş 

var. Fermer təsərufatında işləyirəm, donuzlara baxıram. Bilir-
sən, qonşu, mən necə iş olsa işləyirəm, təki o cür nankor dost-
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lardan uzaq olum. Ə, bə qardaş, hayıf deyil donuzlara baxmaq, 
çəkirəm donuz kababını, vururam samaqon arağından, yeki, 
yeyəsən. Necədi səninçün. Bütün dərd-sərimi bir anlıq da olsa 
unuduram. Nə qədər insan fikir, dərd-qüssə içində olub iztirab 
çəkər, bəs deyil? Bir dəfə həyata gəlmişəm, ikinci dəfə daha 
gəlmərəm. Ona görə də ondan gərək səmərəli istifadə edəsən. 
Müvəqqəti dünyadır, kim bu dünyanı tutub qalıb, hamısı ölə-
cək. Deyilənə görə, güya insan gərək həyatda iz qoysun, bunlar 
mənə yaddır. Mən iz-miz tanımıram, bunlar hamısı boş şeylər-
dir, qardaş. Çalış canını qoru, xəstələnmə. Xəstələndin, heç 
kim sənə baxmaz. Bunun mən çox şahidi olmuşam.  

Orada bir hərbiçi, bizim həmyerlimiz yaşayırdı, yaxşı 
imkanlı idi. Başqa millətin nümayəndəsi ilə də ailə qurmuşdu. 
O, qəflətən xəstələndi. Ona nə arvadı, nə də uşaqları heç biri 
baxmadı, hətta o dərəcəyə çatdı ki, arvadı onun gözünün qaba-
ğında evə başqa kişi gətirirdi. Kişi arvadın bu hərəkətinə döz-
mədi, ürəyi partladı, öldü. Belə namusuzluqmu olar? Belə hərə-
kəti heç vaxt bizim qadınlar etməzdi. Ona görə də, cavanları-
mız başqa dövlətlərdə işlədikləri vaxt, ailə məsələlərinə çox 
diqqətlə yanaşmalıdırlar. 

Ancaq mənim üçün heç bır fərqi yoxdur, istər bizim 
qadınlar olsun, istər sə də başqa millətin qadınları. Mənim hələ 
evlənmək fikirim yoxdur. Mənim deməyim odur ki, çalış xəstə-
lənmə. Xəstələndin, səndən öz ailən də bezəcək, sənə baxmaya-
caq. Özünə ölüm arzulayacaqsan ki, canın bu tənələrdən qur-
tarsın. Ona görə də mən heç vaxt evlənmərəm. Özüm də baş 
götürüb getmişəm vətəndən. Harada yaxşı yaşadın, ora sənin 
vətənindir. Bu o demək deyil ki, hara getdin orada yağ-bal için-
də yaşayarsan. Xeyir, hər yerin öz çətinlikləri var, gərək mühitə 
uyğunlaşmağı bacarasan. Mən bütün əzab-əziyyətlərə dözdüm, 
özümə şərait yaratdım, təki elə üzüdönük dostlara möhtac ol-
mayım. Nə isə, deyəsən səni yordum, çox danışıb başını ağrat-
dım. Ayıq ol, qardaş, ayıq ol! 
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– Yox, Sicimqulu, nə danışırsan, dediyin sözlərin ha-
mısı həyati sözlərdir, danış. 

– Yaşadığım yer xoşuma gəlir, insanları da çox mehri-
bandır, mənə hörmət edirlər. Mən demək olar ki, indi sakit hə-
yat tərzi keçirirəm. 

İlk işlədiyim vaxtlar başıma gələn bir məzəli əhvalatı s-
nə danışım. Dediyim kimi, mən donuzlara baxanam axı, işim-
dən də razıyam, mənə zəhmət haqqı bir donuz verdilər. Mən də 
malı, qoyunu necə kəsirlər o formada donuzun əl-ayağını bağ-
layıb onu kəsmək istədim. Elə bıçağı onun boğazına çəkib bir 
az kəsmişdim ki, onda gördüm donuzdan elə bir çığırtı qopdu, 
gəl görəsən! Mən özümü itirdim. Sən demə onun əl-ayağını 
yaxşı bağlamamışam, donuz ayağa qalxıb mənim üstümə cum-
du. Mən qaçıb tövləyə girdim. Donuza baxanlardan bir neçəsi 
əlində bıçaq, çəkic donuza sarı cumub onun başına zərbə endir-
dilər, sonra bıçağı onun ürəyinə sancıb, başını kəsdilər. Mənə 
baxıb xeyli güləndən sonra, yaxşı qurtardın dedilər. Qağa canı!  

Bilirsən, qonşu, mən bayaq dediyim kimi, hər çətinliyə 
dözərəm, hər əzab-əziyyətə qatlaşaram ancaq, həyatda mənə 
dəyən ən böyük zərbə odur ki, sən yaxşılıq edəsən, əl tutub çö-
rək verəsən, sonra da o adamdan pislik ğörəsən. Bax, budur 
üzüdönüklük, nankorluq. Mən isə ömrüm boyu belə olmaq istə-
məmişəm və olmaram da. Ona görə də, Allah həmişə mənə kö-
mək olub, məni xəta-bəladan uzaq edib. Mən Allahımdan razı-
yam.  

Mən Sicimquluya qulaq asa-asa fikirə getmişdim, fikir-
ləşirdim ki, yaxşı ki, Sicimqulu kimi yaxşı insanlar həyatda 
vardır, yoxsa həyatın mənası olmazdı... Belə insanların sayə-
sində həyat öz gözəlliklərini, təravətini itirmir, insanda sabaha 
inam, gələcəyə nikbinlik yaranır, o zaman arzularla yaşayır in-
san. Həyatın mənasını dərk edir. 

Mən Sicimquludan xahiş etdim ki, hələ getməsin, bir-
iki gün qalsın, qonağım olsun. O, razılaşmadı, bilet almışam, 
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getməliyəm, – dedi. Biz qucaqlaşıb ayrıldıq, o getdi, mən isə 
gözləri yaşarmış halda, onun arxasınca baxa-baxa qaldım.... 

 
                   

Bakı,  2006 
 

 
 
 

SİCİMQULUNUN  CADÜGƏRLƏRƏ  MÜNASİBƏTİ 
 
Qonşum Siсimqulu uzun müddət Rusiyada yaşamışdı. 

Sonradan necə oldusa, hansı səbəblərə görəsə o, vətəni Azər-
baycana, Bakıya qayıtmışdı və qayıtmağına da peşiman olmuş-
du. Baxmayaraq ki, əvvəllər o, neçə illər idi Bakıda yaşamışdı, 
nədənsə öz doğulduğu vətəninə uyuşa bilmirdi ki, bilmirdi. 
Oradakı yaşayış tərzi ilə buranın fərqi, Sicimqulu üçün yerlə-
göy arasındakı fərqə bərabər idi. Səhərdən-axşamacan iş-peşəsi 
Rusiyadan danışmaq idi, sözünün əvvəlini Rusiya ilə başlayıb, 
sonunu da Rusiya ilə bitirirdi. Oradakı maqnit qüvvəsi, nə qə-
dər güclü idisə, onu özünə cəzb edirdi. Bütün qohum-əqraba 
onu ovundura bilmirdi ki, bilmirdi. Axırda belə qərara gəldilər 
ki, onu evləndirsinlər. Bəlkə bundan sonra Rusiya onun yadın-
dan çıxa. Bu minvalla xeyli vaxt keçdi. Bir gün qohumları mü-
nasib vaxt tapıb, öz fikirlərini ona bildirdilər. 

Siсimqulu da ki, evlənməkdən bərk qorxurdu. Çünki o 
qədər ona Azərbaycan qızlarından danışmışdılar (onların cadu 
etmələrindən, ərini pis günə qoymalarından və s.), ucdantutma 
qızların hamısı onun gözündə cadugər kimi görsənirdi. Baxma-
yaraq ki, Siсimqulu caduya o qədər də inanmırdı. Ancaq cavan 
vaxtlarında belə bir cadunun şahidi olmuşdu və ondan sonra 
inanmağa başlamışdı. 
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 Hadisə, başqasının yox, onun yaxın qohumunun, doğ-
ma xalasının başına gəlmişdi. Cavan vaxtlarında xalası istədiyi 
bir oğlanla ailə qurmuşdu. Ancaq valideyinləri onu həmən oğ-
lana vermək istəmirdilər. Qız valideyinlərin sözünə baxmayıb, 
oğlana qoşulub qaçır. Bir müddət yaşayırlar, övladları da olur. 
Elə ki, ikinci övlad da dünyaya gəlir, ailəni dolandırmaq prob-
lemi ortaya çıxır. Oğlan məcburiyyət qarşısında qalıb Bakıya 
işləməyə gedir. Faciyə də bundan sonra başlayır. Kirayənişin 
qaldığı evdə, ev yiyəsi ərdən qayıtmış qızını ona sırıyır. Düz 
iyirmi il o, ailəsini atır, onlara yiyə durmur. Cadünün təsiri qur-
tarandan sonra o, öz evinə qayıdır. Hələ Bakıda işləyən vaxt 
ailəsinə qayıtsın deyə, ona teleqram vururlar ki, “anan ölüb, tez 
gəl”. O, teleqramı alan kimi özünü evə çatdırır və anasını sağ 
ğörəndə təəccüblənir. “Bıy, anam ölməyib ki!” Bəs deyirdilər, 
ölüb? Nə anasına, nə ailə-uşaqlara-heç birinə baxmır və keçib 
durur evin bir küncündə, başlayır ayaqlarını didişdirməyə. Bir 
az keçəndən sonra ayağa qalxıb, mən gedirəm, – deyir. Siz mə-
ni aldatdınız, mənim anam ölməyib, sağdır. 

– Bəs, ailəni, uşaqları aparmırsan? 
– E...e..! nə ailə, nə uşaq? Mən tələsirəm, getməliyəm,- 

deyib, çıxıb gedir. Bu minvalla iyirmi il keçir, cadünün təsiri 
bitir və o ailəsinə qayıdır. O, biri arvaddan da yeddi övladı 
olur. Bu iyirmi ildə, ancaq o, uşaqları saxlayır. Xalası iki övla-
dını süpürgəçilik etməknən boya-başa çatdırır. 

Bütün bu hadisələr Siсimqulunun gözü qabağında baş 
vermişdi. Hələ üstəlik o, Rusiyada olanda bir yerdə işləyən 
dostunun da başına buna oxşar bir hadisə gəlmişdi. Ondan son-
ra Siсimqulu cadüya tam inanmışdı və gözü bərk qorxmuşdu... 

O, dostu ilə uzun müddət Rusiyada işləmişdi və onunla 
uzun müddət mehriban dostluq etmişdir. Dostu burada bir qız 
sevirdi və onunla evlənmək ərəfəsində idi. Bu vaxt, ona rayon-
dan teleqram gəlir ki, “anan ağır vəziyyətdədir tez özünü çat-
dır”. Onu belə bir bəhanə ilə gətizdirib evləndirirlər. O, əvvəl  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evlənmək istəmədiyini bildirir, “mənim öz istədiyim var” – de-
yir. Ona nə təhər cadü edirlərsə, istədiyi qız yaddan çıxır və 
onu cadügər bir qızla evləndirirlər. 

O, Rusiyaya son haq-hesabını almaqdan ötrü gedıb, 
sonra  yanımıza gələndə, heç elə bil ki, bizi tanımırdı. On dəfə 
ondan söz soruşanda, bir dəfə cavab verərdi. Hətta burada o, öz 
istədiyi qıza da əhəmiyyət vermir, güya onu istəyən bu deyildi. 
Hamımız məətəl qaldıq ki, buna nə oldu belə. O, tez haq-
hesabını alıb “burada mənim qalmağıma daha ehtiyac yoxdur”- 
deyib, Bakıya qayıtmışdı. O vaxtlar Siсimqulu Rusiyada olan-
da bunun şahidi olmuşdu və bu hadisə onun beyninə həkk ol-
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muşdu. İndi isə Bakıda yaşadığı müddət ərzində, qismən də ol-
sa o hadisələri yaddan çıxarmışdı. Elə ki, bu evlənmək söh-
bətini ortaya saldılar, bütün o hadisələr, dostunun sonradan ba-
şına gələnlərin hamısı bir-bir yadına düşdü və az qalmışdı o, 
“infarkt” olsun. 

Cadü edib dostunu istəmədiyi qızla evləndirdikdən son-
ra onun başına cürbəcür bəlaların gəlməsi, Siсimqulunun yanı-
na gəlib ondan kömək istəməsi, Rusiyada yaşadığı xoş günləri 
yada salması, orada sevdiyi qızı hələ də unuda bilməməsi bir-
bir gözünün qabağından gəlib keçdi. Bütün bunlar Siсimquluya 
o vaxt çox pis təsir etmişdi və hətta o dözməyib ağlamışdı da. 

Sən demə, dostunun evləndiyi qızın qohumu cadügər 
imiş. Qız əvvəl qohumuna cadü elətdirib ərini “müqəvvaya” 
döndərir. Sonra onu bütün qohum-əqrabasının gözündən salır. 
Hətta onu ata-anası, qardaş-bacısı ilə də düşmən edir. O dərə-
cəyə çatır ki, o, qohumlarını da öz evindən qovur, onları evə 
qoymur. Arvadı elə ki, bu məqsədlərə çatır, sonra başlayır əri 
ilə pis rəftar etməyə. Tez-tez onunla deyinir ki, “evə az pul gə-
tirirsən. Ya get bəzi kişilər kimi pul gətir, ya da rədd ol evdən 
get”. Kişi də gecə-gündüz başlayır işləməyə ki, ailəsini yaxşı 
dolandırsın. Ancaq baxıb görür qazandığı pul heç nəyə bəs 
etmir. Bəs, bu qədər pul hara gedir? Sonradan ona məlum olur 
ki, bir tərəfdən o gətirəndə, o biri tərəfdən də arvadı dağıdır, 
qohunmlarına xərcləyir. Kişinin dili-ağzı cadü ilə bağlandığın-
dan arvadına heç nə deyə bilmir. Hər gün səhərdən-axşamacan 
işləyən kişi axır ki, xəstələnir. Arvadı görür qazanc yoxdur baş-
layır kişini gözüm-çıxdıya salmağa. Gecə-gündüz deyinir ki, 
“bir az pul qazandın gözə gəldin, kül sənin kişi başına! Sən nə 
kişisən ki, öz ailəni dolandıra bilmirsən? Ətrafına bax da, bax 
gör necə kişilər var? Neçə maşını, villası, obyektləri, dükanları 
var. Bəs, sənin nəyin var? Mənə sənin kimi fərsiz kişi lazım de-
yil. Çıx get, rədd ol gözümdən! Haçan pul qazandın onda gə-
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lərsən”, – deyərək, onu evdən qovur. Bədbəxt ər, indi bilmir 
hara getsin, kimdən kömək diləsin... 

Sonradan elə ki, cadü aşkarlanır, dostu elə bil ki, yuxu-
dan ayılır. “Vay, bu nə işdi mən tutmuşam, anamın üzünə ağ 
olmuşam, qardaş, bacı, qohumları, evdən qovmuşam. Bu nə bi-
yabırçılıqdır!” – deyərək, çox peşimançılıq hissi keçirir. Ondan 
soruşanda ki, niyə qohumlara qarşı belə sərt olmuşdun? Cava-
bında: 

– Siz mənim gözümə canavar kimi görsənirdiz, – de-
mişdi. Dostu o vaxt Siсimqulunun Bakıda olmasını eşidən kimi 
onun yanına gəlir və başına gələnləri ona danışır: 

– Mən qohumlarımın üzünə bundan sonra baxa bilmi-
rəm, Siсimqulu! Mənim bir çarəm vardır, təzədən Rusiyaya qa-
yıtmaq, vəssalam! 

Doğurdan da o, hər şeyə tüpürərək Rusiyaya getdi və 
mən onu bir daha bu vaxtacan görməmişəm. 

Bütün bu söhbətlər və dostunun başına gələnlər Siсim-
quluya evlənmək təklif edəndən sonra yadına düşdü. Dostunun 
dediyinə görə, arvadının qohumu olan cadügər pula, vara, döv-
lətə görə nə qədər evlər, ailələr dağıdıb. Bütün bunları eşidəndə 
Siсimqulu dəhşətə gəlir. Gör həyatda necə vəhşi, qaniçən in-
sanlar varmış, ilahi! Görəsən cadü edib ev yıxan belə insanlar 
Allahdan qorxmurmu? Onlar başa düşmürlər ki, Allahın min 
bir adından biri də Qəhhardır, “O, gec eləyər, ancaq güc elə-
yər”, – bunu başa düşmürlərmi? Belələrinə müsəlman demək 
olmaz, onlar kafirdir. Onlar iblisə, şeytana xidmət edənlərdir. 
İblisin kitabından istifadə edib, ev yıxırlar, bunların cəzasını 
Allah gec-tez verəcək. Bütün müsəlmanlar bilir ki, şeytan, iblis 
bizim düşmənimizdir. Bəs ona görə də müsəlmanlar həcc ziya-
rətinə gedəndə, “şeytanı” daşlayırlar da... 

Bütün bunları yada salan Siсimqulunun dostuna o vaxt 
yazığı gəlmişdi və ona hər vəchlə kömək etməyə hazır olduğu-
nu bildirmişdi. Ancaq dostu razı olmamış və ona demişdi: 
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– Əşi, təkcə mənə cadü eləsəydi nə vardı ki, o ləçər mə-
nim bütün qohumlarımı vurdu bir-birinə, məhv etdi onları. Bə-
zilərinin işi düz gətirməsin deyə, qıfıla cadü elətdirib, köhnə 
qəbirdə basdırmışdı. Digərlərinin canı xəstə, əlil olsun deyə 
“muma”, “piyə” cadü elətdirib basdırır yerə, canı piy kimi, 
mum kimi əriyib məhv olsun. Təzə ailə qurmuş ailəni dağıt-
maqdan ötrü, canavar yağını sürtür ev əşyalarına, ailədə olanlar 
başlayır bir-biri ilə canavar kimi rəftar etməyə. 

Bütün bu hadisələri ərinin başına gətirən, hətta pula, va-
ra görə öz ailəsini dağılmasına razı olan, hər şeyi pula qurban 
verən qadınlara nə ad vermək olar? 

Ana kimi müqəddəs ada bu qədər hörmətsizlikmi etmək 
olar? Ailə müqəddəs bir varlıqdır, hamı ailəsini qorumalı və 
hörmət etməlidir. Ailəni dağıtmaq yox, onu möhkələtmək la-
zımdır. 

Bütün bunları Siсimqulu yaxşı başa düşürdü. Bəlkə, gə-
ləcəkdə o da ailə quracaqdı, ancaq məsələ ondadır ki, ailə qu-
randa hər bir gənc tələsməməli, “yüz ölçüb, bir biçməlidir”. Bu 
sözü atalar əbəs yerə deməyib. Çünki gələcək nəslin inkişafı 
düzğün ailə həyatı qurulmasından asılıdır. Əgər düzgün ailə 
qurmasaq, bu gələcək nəslin məhvi deməkdir, bunu hər bir 
gənc bilməli və heç vaxt yaddan çıxmamalıdır. 

                   
Bakı, 2006 
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SİCİMQULUNUN  EVLƏNMƏSİ 
 

Qonşum Sicimqulunun yaşı 40-ı haqlamışdı, ancaq o, 
evlənmək istəmirdi ki, istəmirdi. Ata, ana, bacı, qardaş, xala, 
bibi, qohum-qonşu, dost-tanış, fərqi yoxdur kim olursa-olsun, 
ona deyəndə ki, ay Sicimqulu, vaxtın keçir evlən, qocalırsan, 
səni daha heç bir qız bəyənməz, hər şeyin vaxtı var, sonra gec 
olar, heç elə bil bu sözlərİ ona demirdin, qulaqardına vurardı. 
Nədənsə evlənmək sözündən heç xoşu gəlməzdi. Neçə dəfə 
cəht etmişdim ki, öyrənim ondan evlənməməyin səbəbini, hər 
dəfə, bir bahanə ilə aradan çıxmışdı. Ancaq mən hiss edirdim 
ki, o gec-tez öz ürəyini mənə açacaq, çünki həm yaxın dost 
idik, həm də yaxın qonşu.  

Aradan xeyli vaxt keçdi, sonralar onunla nədənsə heç 
rastlaşmadım. Bir gün şəhərdə təsadüfən Sicimqulunu gördüm. 
Aha, nə yaxşı oldu, axır ki, münasib bir vaxt tapıldı. Gördüm 
ki, tini də düzdür. Məni görən kimi bir göz qırpımında özünü 
mənə çatdırdı: 

– Ə, bə qonşu, çoxdandır səni görmürəm, necəsən? Nə 
var, nə yox? Haradasan-burdasan, kefin, əhvalın, vəziyyətin, 
evdə-eşıkdə, arvad-uşaq, qonum-qonşu, dost-tanış, yaxın, uzaq, 
gedən-gələn, canın-başın, yaxşısanmı?  

Mat-mat üzünə baxdım, de gəlsin daha kim qaldı, soru-
şasan! Bu necə hal-əhval soruşmaqdır, ay Sicimqulu? Heç elə 
bil bu sözü ona demirsən, kefi kök halda, sözünə davam etdi: 

– De görüm özün necəsən? Canın başın necədi? Xəstə 
deyilsən ki, gözümə bir təhər dəyirsən? Gizlətmə məndən, baş-
qası deyiləm ki, sənin dostunam da, çoxdandır səni görmürəm, 
sən mənim canım, düzünü de, inciyərəm ha! Sən bilirsən ki, 
mən sənin xətrini çox istəyirəm. Elə deyil, hıy! Ə, qardaş, niyə 
dinmirsən? 

– Vallah, Sicimqulu, elə bir şey yoxdur, səndən gizlə-
dim, xətrin əziz olsun yaxşıyam, minnətdaram, səndən çox ra-
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zıyam Sicimqulu, sən həmişə mənim hörmətimi saxlamısan, 
mən səndən niyə inciməliyəm ki, çox sağ ol! 

– Ə, bə qonşu, bu nə sözdü deyirsən, bə mənim bor-
cumdur da, sənin kimi əziz dostumdan xəbər tutum, maraqla-
nım, kömək edim, bəs adam-adamın hansı günündə lazım olar? 
Bunu mən demirəm ha, bunu atalar deyib, biz ata-babalarımı-
zın dediyi ilə oturub-durmalıyıq, insanlara, sənin kimi dostlara 
əl tutmalıyıq. “Əl tutmaq, Əlidən qalıb” deyirlər. Elədir yoxsa-
yox? Ə, qardaş, bəlkə mən yalan deyirəm, hıy! 

– Elədir Sicimqulu, sən lap düz deyisən, bunların hamı-
sını, mən yaxşı bilirəm, özündən danış görüm nə var, nə yox? 
İşlərin necə gedir? Eşitdiyimə görə toy edib evlənmisən, təbrik 
edirəm səni. Dostunu da yaddan çıxartdın, mənə deməmisən 
eybi yoxdu, canın sağ olsun, təki sən evlənəsən. 

Evlənmək sözünü eşidəndə elə bil onu cərəyan vurdu, 
gözlərini bərəldib mənə baxdı: 

– Nə toy, nə evlənmək, yuxu görürsən nədi? Sən nə 
danışırsan? Elə şey yoxdur, sən öl, əgər toy olsaydı, səndən 
gizlədərdim bəyəm? Yalandır Sicimqulu canı, toy olsaydı, sənə 
deyərdim də!  

– Bəs axı dedilər toy etmisən, evlənmisən, ailə qurmu-
san, çox sevindim, dedim şükür Allaha, axır ki, dostum Sicim-
qulu da evləndi, nəhayət ailə qurdu, bilirsən nə qədər sevinmi-
şəm? 

– Ə, bə qonşu, evlənmək deyirsən ha, ə qardaş, elə bilir-
sən evlənmək asandır? Yerindən duran evlənməyi edib bir 
oyuncaq, evlənirlər, bir-iki aydan sonra boşanırlar ki, nədi-nədi 
xasiyyətimiz düz gəlmir. Heç bilirsən, nə qədər ailələr dağılıb? 
Asandır evlənmək bəyəm? Ə, qardaş, götürək sənin özünü. Ə, 
bə sən evlənmisən da, ağzın bala batıb? Ə, bə neçə dəfə sizə 
gələndə arvadınla sənin qırğınınıza rast gəlmişəm? Ə, o yaşa-
yışdı siz yaşayırsız? Tüpürüm belə yaşayışa, ə, bə nə əcəb indi-
yəcən ayrılmamısız? Əgər evlənmək belədirsə, mənə lazım de-
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yil, qardaş! Sən mənə de görüm hansı qohum, dost-tanış evlə-
nənlər arasında münasibət yaxşıdır və bir-biri ilə yola gedir, 
mehriban yaşayırlar? Varmı belə ailələr? Olsa da tək-tük olar, 
ancaq mənə rast gəlməyib. De də, sən bilirsənsə de. Bəlkə Fır-
tışqulunu deyirsən. Getmişdik də evinə, nə gördün? Arvadı ilə 
qırğından sonra, “belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır”, – deyən 
arvadı özünü balkondan atanda, onu tutub saxlayan sən olma-
dınmı? Yadından çıxıb? Sonra kimi deyim? Yoxsa qonşu-muz 
Şiraslanı deyim? Arvadı, uşaqları ilə birləşib onu döyəndə, biz 
onun harayına çatmadıqmı? Yazıq kişini nə günə qoydular? 
Bəs əcnəbilər axmaqdır ki, ha qocası, cavanı meylini salıblar 
itə, pişiyə? Onlar bu heyvanları uşaqdan çox istəyirlər. Şəhərdə 
it, pişik saxlayanların əlindən gəzmək olmur. Hərəsi onları 
əlində, qucağında tutub tumarlaya-tumarlaya əzizləyirlər. Son 
zamanlar bizim millətin nümayəndələrindən bəziləri əcnəbiləri 
keçib. Onlar evdə elə nəhəng itlər saxlayırlar ki, hərəsi şir, pə-
ləng boyda. Elə ki, onları axşamüstü “praqulkaya” çıxardırlar, 
adam qorxudan ürək-göbəyini yeyir. Uzağa getməyək, götürək 
“28 may” metrosunun ətrafını. Metronun sol tərəfindən pillə-
kanlarla yuxarı qalxanda, orada həmişə kimsəsiz qoca bir arvad 
dayanır. Onun ətrafında 5-6 pişik yığışır, arvadda həmişə onları 
yedizdirir. Adamların bu kimsəsiz qoca arvada yazığı gəlir, ona 
pul verirlər ki, dolansın, o isə həmin pula pişiklərə yemək alıb 
onları yedizdirir. Bəs buna nə deyəsən? Sicimqulu sözünə da-
vam edərək dedi: 

– Əşi, başqasını deyə bilmərəm, sən axı bunun şahidi-
sən. Qonşumuz Nadiyanın neçə pişiyi vardı? Nə az-nə çox, düz 
40 pişiyi. O, “posyolkadan” köçəndə, ona kömək edib çətinlik-
lə pişikləri qəfəslərə yığan biz deyildikmi? Sən görmürdün o 
pişikləri necə əzizləyərək onları yedizdirib-içizdirir? Sən bir 
uşağı saxlaya bilmirsən, bəs o, 40 pişiyi necə saxlayırdı? Kimin 
hünəri vardı o pişiklərə daş atsın və yaxud da onlara əl vursun, 
ay hay, şəhərin bütün polislərini tökərdi ora. 
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 Qonşumuz Qalyanı nə tez yaddan çıxartdın? Onun hə-
yətinə “buldoq”, “avçarka”, “ov” itlərinin qorxusundan girə bi-
lərdikmi? Quş quşluğuynan o həyətdə qorxusundan qanad sa-
lardı. Səhərdən, axşamacan o itlərin səsindən təngə gəlmişdik, 
bir söz də deyə bilməzdik. O qadın itlərə öz meylini elə salmış-
dı ki, hətta itlərnən yola getmədiyinə görə ərini də evdən qov-
du. Yadında deyil, qağa? Sən də başlamısan niyə evlənmirsən, 
niyə evlənmirsən? Mən özümü saxlaya bilmirəm, arvad-uşağı 
necə saxlayaram? Ə, bə açığını bilmək istəyirsənsə deyim da, 
qorxuram evlənməkdən, bildin! Çünki evlənmək bağlı boxça 
kimi bir şeydir, bilmirsən içindən nə çıxacaq. Həyatda elə qız-
lara rast gəlmişik ki, özlərini ilk vaxtlar mələk kimi aparır. Elə 
ki, onunla ailə qurdun tez bir zamanda dəyişir. Özünü “sovre-
menni” aparmaq istəyir. Başlayır kişiyə göz verib, işıq vermə-
məyə. Səhərdən-axşamacan deyinir ki, filan şeyi niyə almamı-
san, filan şey niyə yoxdur və s. Kişi təngə gəlib ona bir şapalaq 
ilişdirsə, elə qışqırar ki, bütün qonşuları tökər ora. Və yaxud da 
polisə ərindən şikayət edər, yaxud da qardaşına, gohumlarına 
ərini döydürər, onun gözünün odunu alar ki, bir də ona söz de-
məsin. Bəzi kişilər bu hərəkətlərə dözür, bəziləri isə dözə bil-
məyib “infarkt” keçirir, sonra da xudahafizləşir dünyayla. 

Həyatda o, kişilər xoşbəxt ola bilər ki, onun arvadı xoş-
xasiyyətli olsun, deyingən olmasın. Vay o gündən ki, onun 
bəxtinə həyasız, deyingən arvad çıxa, demək olar ki, onun işi 
bitdi. Bütün bu kimi hadisələrə mən həyatda çox rast gəlmi-
şəm. Ona görə də ailə quranda gərək heç vaxt tələsməyəsən, 
“yüz öıçüb, bir biçəsən”. Ə, bə nədi, qardaş! Bəlkə mən yalan 
deyirəm hıy? 

Sicimqulu, yaman qızışmışdı, onun yaralı yerinə toxun-
muşdum. O, sözünə davam etdi: 

– Çox eşitmişik ki, bəzi adamlar deyir arvadın nə həddi 
var kişiyə söz qaytarsın və yaxud da ona əl qaldırsın. Məgər 
səninlə ikimiz qonşunun harayına gücnən çatmadıqmı? Arvadı 
onun boğazından yapışıb onu boğmaq istəyəndə biz onu arva-
dın əlindən alıb xilas etmədikmi? Yazıq kişi üzünün, boğazının 



göyərmiş ləkələrindən utanaraq həftələrlə işə gedə bilməmişdi. 
O, qonşumuz Atababa deyildimi? Həyatda o qədər belə hadisə-
lər baş verir ki, hansını deyəsən? Siz də başımın üstünü almısız 
ki, evlən, evlən. Evlənmək sizin üçün asandırsa, mənim üçün 
çox çətindir. Bəlkə də həyatda mənim çatışmayan cəhətlərim-
dən biri odur ki, mən həmişə ailə qurmaqda çətinlik çəkmişəm. 

Biz uşaqlıqdan, gözümüzü açandan, görmüşük ki, evdə 
böyük – kişi olub. Bax gör indiki zamanda belə kişilər varmı? 
Arvad xörək bişirəndə, kişi qabları yumalıdır. Arvad evi süpü-
rəndə, kişi döşəməni silməlidir. Mən deyə bilmərəm bütün kişi-
lər arvadağız olub, arvada tabe olur, olmayan kişilər də var, an-
caq onların əksəriyyətinin aqibəti ayrılmaqla nəticələnir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Ана мян бу пялянэдян горхурам. 
– Горма гызым, бу пялянэ дейил, итдир. 
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Elə kişilərə rast gəlmişəm ki, səhərdən axşamacan işlə- 
yir, pul qazanır. Qazandığı pulları verir arvadına, göndərir sa-
natoriyaya. Harınlaşan arvad da həmin pulları başqa kişilərlə 
keyflə xərcləyir. Və yaxud da elə arvadlar da var ki, bığıburma 
əri ola-ola başqa kişilərlə gəzir. Bəlkə bu belə deyil, mən düz 
demirəm, hıy? Ancaq bu o demək deyil ki, mən bütün kişiləri, 
qadınları təhqir edirəm. Yox! Məsələ ondadır ki, belə neqativ 
hallar gələcək nəsillərə zərbədir. 

Sicimqulu get-gedə coşurdu, mənə imkan vermirdi da-
nışım, nəsə deyim: 

–Yerindən duran mənə deyir evlən, ancaq mən elə bir 
adam, qohum görmədim ki, mənə desin ay Sicimqulu, gəl sənə 
filənkəsin qızını alaq, yaxşı qızdı, namuslu qızdı, onunla ailə 
qur. Söz verən çox, əməl edən az. Bəlkə mən düz demirəm hıy? 
Mən bu yaxınlarda qohumumun başına gələn bir hadisəni sizə 
danışmaq istəyirəm.  

Bu adam Rusuyada yaşayır, saysız-hesabsız dükanları, 
sexləri, villaları var və o, pula-pul demir. Təsadüfən o, bir gün 
xəstələnir. Təcili yaradım onu ucuz, yararsız bir xəstəxanaya 
aparır. Onun  arvadı isə, başqa millətdən idi. Arvadı eşidəndə 
ki, əri xəstələnib, onu axtarmaq, halına yanmaq əvəzinə girişir 
onun “obyektərinə”. Elə zənn edir ki, əri artıq sağalan deyil, 
öləcək, ona görə də onun hər şeyini adına keçirməyə başlayır. 

Əri ayılan kimi, nə qədər pul lazımdır həkimlərə verir 
ki, onu yaxşı bir xəstəxanada müalicə etsinlər. Bir həftədən 
sonra kşi sağalır və evə qayıdır. Arvadının hərəkətlərini biləndə 
heç cürə rahatlıq tapa bilmir və onu evdən qovur. Özünün ailə 
məsələsində çox böyük səhvə yol verdiyini gec də olsa, başa 
düşür və peşimançılıq hissi keçirir. 

Ona görə də, adam gərək həyatda çalışıb düzgün ailə 
həyatı qursun. Atalar demişkən “sonrakı peşimançılıq fayda 
verməz”. Son zamanlar gənclərimiz qonşu dövlətlərə səpələnib 
işləyir, alver edib pul qazanır. Qoy qazansınlar. Ə, qardaş, istə-
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məyən kor olsun! Ancaq ağına-bozuna baxmayaraq qarşısına 
kim çıxdı onunla ailə həyatı qurmasınlar. Sonradan başlayır ba-
şına döyməyə ki, mən nə böyük səhvə yol vermişəm. Nəyi var-
sa əlindən çıxır, suyu süzülə-süzülə vətənə qayıdır. Ola bilməz-
di ki, öz doğma vətənində qalsın oxusun, işləsin, ailə həyatı 
qursun, vətəninə, xalqına xidmət etsin? Olardı. Məgər bunu 
gənclərimiz edə bilməzlərmi? Ona görə də, bu məsələyə ciddi 
yanaşmaq lazımdır. Tək Sicimqulunu ailə qurmaması ilə iş bit-
mir, bunu bütün millətimizin nümayəndələri dərk etməlidir və 
gələcək nəslin inkişafına, onların ailə məsələlərinə düzgün isti-
qamət verməlidirlər. 

Bəlkə bu düz deyil, mən yalan deyirəm, hıy! 
                   

Bakı, 2006  
   
 
 

 
QƏSƏBƏMİZİN  SAKİNLƏRİ 

 
Qəsəbəmiz çox sakit qəsəbə idi. Hamı bir-birini tanıyır, 

hörmət edir və biri-birilərinin xeyrində-şərində iştirak edirdilər. 
Qəsəbəmizdə demək olar ki, sərxoşa, qumarbaza, nəşə-

xora, avaralara rast gəlməzdin. Bəzi məhəllələrdə olduğu kimi, 
əlində təsbeh fırladıb oynadan, gedənə-gələnə sataşan, söz atan 
“qədeşlər” də demək olar ki, qəsəbəmizdə  yox dərəcəsində idi. 
Bəzən qəsəbədə ev satanlar da olurdu, təzə köçən ailələr isə, 
tez bir zamanda qəsəbənin qoyduğu qayda-qanunlara riayyət 
edirdilər. Bir sözlə qəsəbədə həyat öz axarı ilə davam edirdi. 

Ancaq, deyilənə görə qəsəbədə son zamanlar xoşagəl-
məz söz-söhbət yaranmağa başlamışdı. Söhbət Sicimqulu deyi-
lən  bir şəxsdən gedirdi. Bu şəxs əvvəl qəsəbəmizin sakini 
olub, sonralar uzun müddət Rusiyada yaşamışdı, deyilənə görə 
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o, yenidən qəsəbəmizə qayıdıb və burada ailə quraraq yaşa-
yırdı. 

Onun son zamanlar özünü yaxşı apara bilməməsi, içki-
yə qurşanıb qəsəbə sakinlərini narahat etməsi ilə əlaqədar soz-
söhbətlər baş alıb gedirdi. Mən bu söhbəti eşidəndə çox təəc-
cübləndim, çünki Sicimqulunu yaxşı tanıyırdım, o içki içən de-
yildi. Rusyaya getməmişdən əvvəl qəsəbədə mənimlə qonşu ol-
muşdu. Yaxşı da qonşuluğu vardı, heç vaxt narazılığımız olma-
mışdı, həmişə can deyib, can eşitmişik. 

Onun belə vəziyyətə düşməyi məni narahat etdi. Düz-
dür, çoxdan idi ondan xəbərim yox idi, xeyli vaxtdı aralanmış-
dır. Onu Rusiyaya getdiyi vaxtdan bu tarixə qədər hələ görmə-
mişdim. 

Rusiyadan nə vaxt qayıtmağından da xəbərim olmayıb. 
Son zamanlar məzuniyyətdə tez-tez olduğumdan qəsəbədə baş 
verən hadisələrdən xəbərim olmazdı. Ona görə də, onunla gö-
rüşmək qərarına gəldim. 

Təzəcə məzuniyyətdən evə qayıtmışdım. Qəsəbədə baş 
verən xoşagəlməz söhbətlər haqda yaxın qonşumdan soruşmaq 
istədim. Onlara tərəf gedəndə, qonşumun məni qabaqladığını 
gördüm. O, mənim məzuniyyətdən qayıtmağımı eşidib bizə tə-
rəf gəlirdi. Mən onu görəndə çox sevindim. Oturub onula xeyli 
söhbət etdik. 

O, yaxşı qonşu idi, həm özü, həm arvadı xeyirə-şərə 
yarayan insanlar idi. Bir evlikimi idik. Evlərimizin açarını bir-
birimizə etibar edərdik. Hərdən yoldaşım deyəndə ki, bəlkə bu 
“posyolkadan” köçdük, qonşum inciyərdi, deyərdi ki: 

– Yox-yox, siz Allah, belə fikirə düşməyin, əgər köçəsi 
olsanız bir yerdə köçərik, axı neçə ilin qonşusuyuq, bir-birimi-
zə öyrəşmişik. Bax belə etibarlı qonşu olmuşduq. Nə isə, mən 
qonşum Fədaildən soruşdum: 

– Ə, qonşu, bu nə məsələdi, deyəsən qəsəbəmiz gözə 
gəldi, cürbəcür söz-söhbətlər eşidirik Sicimqulunun sərgüzəşt-
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lərindən, bu doğrudurmu? Axı, onunla sən biryerdə işləyirsən, 
o, niyə içkiyə qurşanıb? 

– Vallah qonşu, mən də məətəl qalmışam bu işə. Sicim-
qulu həm yaxşı sənətkar, həm də yaxşı yoldaşdı. Neçə vaxtdır 
mən onunla bir yerdə işləyirəm, hələ indiyəcən ondan bir pis 
hərəkət görməmişəm. Deyəsən, ailə məsələsidi, qaynanası 
onunla yola getmir, arvadı da bir tərəfdən. Ona görədə o, içgiyə 
qurşanıb. İçəndə də, özünü idarə edə bilmir. 

O gün onunla bir yerdə ad günündə iştirak etdirdik. 
Yaxşı yedik-içdik, yerin məlum, söhbət edirdik. Hansısa rəssa-
mın yaradıcılığından danışırdıq. Onun adını çəkər-çəkməz (tə-
zə rəhmətə getmişdi) onda gördük ki, bir hönkürtü qopdu, gəl 
görəsən. Sicimqulu idi, sən demə Sicimqulu onun pərəstişkarı 
imiş, pəh, kişi hönkürdü nə hönkürdü! Hamımız başladıq ona 
təsəlli verməyə: 

– Ay Sicimqulu, ağlama, sakit ol, kişi 85 yaşında rəh-
mətə gedib, Allah ona rəhmət eləsin! Yaxşı rəssam idi, kaş elə 
biz də o qədər yaşayaq. Kim həyatda həmişəlik qalacaq, hamı-
mız öləcəyik də, fikir çəkmə, başın sağ olsun! Bir qədər beləcə 
öyüd-nəsihət verəndən sonra, handan-hana onu sakitləşdirə bil-
dik. O, içəndən sonra tamam dəyişir, özünü idarə edə bilmir. 
Mən işdə də həmişə ona deyirəm ay bədbəxt, şəhərdə evin ola-
ola nə görmüsən bu silotkaya oxşayan “psix” qaynanın evində? 
Gündə səninlə dalaşır, başında qoz sındırır. Arvadını da səninlə 
düşmən edib, sən də gücü vermisən içgiyə. Nə qədər gec deyil 
başına çarə qıl. O isə daha qüssələnərək deyirdi: 

– Neynəyim Fediya, (o həmişə yarıazərbaycan, yarırus-
ca danışardı) bir oğlum var, onun xatirinə dözürəm də, yaşlı 
adamam, bundan sonra belə oğulu haradan taparam? “Tak şto” 
məcburam “druq moy”, “ponil”, içkiyə qurşanmağımın səbəb-
karı da qaynanamdır. İçkini də həmişə onunla içirəm. Elə ki, 
bir gün içki olmadı, o mənim zəhləmi tökəcək. İçki olanda isə 
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mənimlə dostlaşır. Nə deyim “psix di də, psix”, “nastayaşı 
psix”, – deyərək mənimlə söhbəti tamamladı. 

...O gün Sicimqulu yenə içmişdi. Qəsəbənin cavanlarını 
yığmışdı başına, elə bərkdən danışırdı ki, onun səsindən evdə 
otura bilmədim, məcbur olub çıxdım bayıra. Məni görən kimi 
o, Fediyacan, haradasan? “kak dela”, necəsən, yaxşısanmı? Çıx 
bayıra təmiz havaya da, girmisən evə yarasa kimi. 

– Sicimqulu heç bilirsən saat neçədir? İkiyə işləyir. 
Gedək yataq elə bərkdən danışırsan ki, bütün qonşular narahat 
olur, belə olmaz axı! 

–  Ala “ti şto,” nə yatmaq? Hələ “detski vremyadı”, vaxt 
gələr o qədər yatarıq ki... Başladı yenə əvvəlki kimi bərkdən 
danışmağa. O, bir yerdə işlədiyi uşaqların üstünə qışqıraraq: 

– Axı mən sizə demişdim “ay baranı”, o qiymətə razı-
laşmayın, siz niyə razılaşdız? Cəzanızdır çəkin. 

Bu vaxt qonşulardan biri, ikinci növbəli işdən evə qayı-
dırdı. Sicimqulunun hələ də yatmadığını görəndə bərk əsəb-
ləşdi: 

– Ə, Sicimqulusan, Kəndirqulusan nəsən, bəsdir də, nə 
qədər danışarlar? Nə özün yatırsan, nə də qoyursan bunlar yat-
sın. Qonşular da sənin əlindən zinhara gəlib. 

– A..a..a, bu sənsən? “Privet”, “kak dela”, nə var, nə 
yox, işin necədi? Görürəm işdən gəlirsən! Narahat etdim səni? 
Bağışla! Bu saat, bu saat gedirəm yatmağa. 

 Qonşu yoluna davam etdi, mən də ona qoşulub getmək 
istəyəndə, onda gördüm ki, Sicimqulu döşümə bir yumuruq 
ilişdirdi. Diksindim. 

– Ala Fediya, mən orda yox idim, sən orda idin axı, ay 
“baran”, bəs niyə o qiymətə razılaşdın? Mat-mat üzünə bax-
dım, gördüm daha o, hətərən-pətərən danışır, çünki mənim o iş-
dən heç xəbərim olmayıb. Tez uşaqlardan birinə ğöz basdım. 
Bildirdim ki, Sicimqulu bizdən əl çəkən deyil, səhərə kimi bizi 
dəng edəcək. Onun qaynanasına xəbər vermək lazım idi. Çünki 
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içəndə qorxduğu bir adam var idisə (baxmayaraq, bir yerdə 
içirdilər), o da qaynanası idi. 

Sicimqulunun səsi aləmi götürmüşdü, o heç kimə imkan 
verməyərək qışqıra-qışqıra danışırdı. 

– Ala, ay “şakalı”, mən sizə demişdim axı, o qiymətə 
razılaşmayın, siz niyə razılaşdız, ay “şakalı”? Qaynanasını gö-
rən kimi, söz agzında qadı. Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar, 
xırp səsini kəsdi. 

– Qaynanası: 
– Adə, ay Çakkalqulu, sənə nə qədər deyərlər gəl evə, 

camaatı az narahat elə, sən adamsan, yoxsa heyvan? Adə eşit-
mirsən? Səninlə deyiləm? 

Onda gördük ki, Sicimqulu güllə kimi qaçaraq özünü 
evə soxdu. Arvadın yanından keçəndə, iki əli ilə başını tutaraq 
içəri girdi. Məsələ beləcə də həll olundu, canımız Sicimqulu-
nun əlindən qurtardı... 

– Qonşu, sən çoxdandır qəsəbədə olmursan, Sicimqulu-
nun sərğüzəştlərindən xəbərin yoxdur, onun oynamasından sə-
nə danışım. Biz hələ indiyəcən belə oyun görməmişdik. Bu ya-
xınlarda Sicimqulunun “psix” qaynanasının ad günü idi. Çox 
adamları dəvət etmişdilər. Yaxşıca yeyib-içəndən sonra başla-
dılar oynamağa. Əvvəlcə qaynanası, qızı oynadı, sonra qonşu-
lar onlara qoşuldu. Elə ki, növbə Sicimquluya çatdı, bir mərəkə 
qopdu, gəl görəsən. Sicimqulu nərə çəkib düşdü ortaya “Çar-
leston”, “Şalexo”, “Tvis”... hamısını qarışdırdı bir-birinə. Nərə 
çəkə-çəkə bir oyun göstərdi, hamımız qəşş elədik gülməkdən. 
Bütün qonşular yığılmışdı ora, kimisi çəpərdən, kimisi ağaca 
çıxıb ağacdan, kimisi damın üstündən ona tamaşa edirdi. Gö-
rəydin ki, içkinin təsirindən Sicimqulu nərə çəkib necə oyun 
göstərirdi! Ayıq vaxtı o belə edərdimi, əsla yox! Mən heç təs-
səvvürümə gətirə bilməzdim ki, Sicimqulu belə vəziyyətə düşə 
bilər. Qonşumdan bütün bu söhbətləri eşidəndə, onu təcili gör-
mək istədim. Neçə illər idi onu görmürüdüm, görəsən oda məni 
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tanıyarmı? Bu minvalla xeyli vaxt keçdi, Sicimqulunu hələ gö-
rə bilməmişdim. Oda mənim gəlməyimi eşidibmiş, ancaq gör-
məmişdi. Bir gün qonşumun toy məclisində axır ki, onunla gö-
rüşdük. Bir tərəfdən sevindimsə, digər tərəfdən peşimançılıq 
hissi keçirtdim. Sicimqulunun içib özünün apara bilməməsi, pis 
vəziyyətə düşməyi bizi məyus etmişdi. Məsələ belə olmuşdu: 
bütün qonşular toyda hələ öz yerlərini tutmamışdılar, Sicimqu-
lu da hələ gəlməmişdi. Bir az keçmişdi ki, Sicimqulu da gəlib 
çıxdı. Qonşular çox sevindilər ki, bu gün yaxşıca güləcəklər. 
Sicimqulu içəri girib əvvəl bizim stola yaxınlaşdı. Məni görən 
kimi, qollarını açıb mənə sarı gəldi, qucaqlaşıb öpüşdük, hal-
əhvalımı soruşdu! 

– Gəl çıx da, haradasan? Nə qədər adam “komondirov-
kada” olar, “sluşi”, evin-eşiyin yoxdur? 

Mən Sicimquluya baxanda onun doğrudan da dəyişdi-
yini hiss etdim, çallaşmış başı, qırışlı sifəti onun vaxtından əv-
vəl qocalmasına dəlalət edirdi. Sifətinin hər qırışı sanki onun 
keçdiyi əzab-əziyyətli yollardan xəbər verirdi, insan necə də 
dəyişərmiş... 

– Görürsən də, gəlmişəm Sicimqulu, axır ki, səninlə gö-
rüşdüm, daha heç yana gedən deyiləm. Sən necəsən? Eşitdiyi-
mə görə son zamanlar içgiyə qurşanmısan, sən axı içən deyil-
din. Sözümü tamamlamamış onda gördüm ki, qonşulardan biri 
stəkanı araqla doldurub ona verdi: “Vur bunu bəyin sağlığına!” 

– Adə, qoy bu bədbəxt işdən gəlib, bir az yesin ondan 
sonra içər də, deyə qonşulardan Şirxan qışqırdı. 

O, stəkanı bir nəfəsə içib əlindəki tikəni ağzına atdı, 
sonra o biri stollara tərəf addımladı. İkinci stola yaxınlaşanda, 
orada da ona bir stəkan verdilər. Toy sahibi onu gördü, onunla 
salamlaşıb yer göstərdi. Sicimqulu yerini rahatlayıb girişdi ara-
ğa, az yeyib, çox içirdi. Bir az keçmişdi, xəbər gəldi ki, artıq o, 
oynamağa başlayıb. Mən onun oyununa baxanda, istər-istəməz 
məni də gülmək tutdu, doğrudan da onun baməzə oyunu vardı. 
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Qonşuların qəh-qəhəsi aləmi bürümüşdü. Sicimqulu öz müva-
zinətını saxlaya bilmirdi, artıq içki öz təsirini göstərmişdi və o, 
arxası üstə yerə yıxıldı. 

Bunu görən qonşular onu sürüyə-sürüyə bayıra apar-
dılar. Bir az keçmişdi, xəbər gəldi ki, bəs Sicimqulu ayaqyo-
lunda üzüquylu yerə yıxılıb, gəlin onu aparın. Mən uşaqlarla 
köməkləşib onu ayağa qalxızdıq. Sürüyə-sürüyə bayıra apa-
randa gördük ki, rusca nə isə mızıldanır, deyəsən oxuyurdu: 

“Nixədi..i na.. b..er..i katyuşa...” 
Bəh-bəh, biz onun halına yanırıq, o isə kefindən oxu-

yur, deyə qonşulardan biri əsəbləşdi. Onu sürüyüb bayıra atdı 
və “indi nə qədər oxuyursan, oxu özünçün” – dedi. “Toy sahibi 
də pərt olmuşdu. Mən Sicimqulunun halına acıdım. Yaxşı bir 
insan olan Sicimqulu gör nə hala düşmüşdü. Ona  hökmən toy-
dan sonra kömək etməli və onu bu yoldan mütləq çəkindirmə-
liydim. 

Toy qurtardı, biz evə gedəndə Sicimqulunu görmədik. 
O, harasa getmişdi. Bir-iki gündən sonra, xəbər yayıldı ki, bəs 
Sicimqulunu tutublar. Nəyə görə tutulub, məlum deyildi. 

Sonradan məlum oldu ki, Sicimqulu elə ki, bir az ayılır, 
özünü verir bulvara tərəf. “Şadlıq evi” bulvara yaxın yerdə idi. 
Başlayır bulvarda nərildəməyə ki, “mənə yol verin dənizdə çi-
məcəyəm”. Hamı təəccüblə ona baxır ki, bu nə danışır, başına 
deyəsən hava gəlib, bulvar haçandan çımərlik olub qışın bu oğ-
lan çağında, ona əhəmiyyət verən olmur. Görürlər yox, o, doğ-
rudan da dənizə tərəf cumur. Özünü dənizə atmaq istəyəndə, bu 
zaman iki cavan oğlan onu tutur. 

– A kişi, nə edirsən? Dəli olmusan, nədi, hara tullanır-
san? 

– Buraxın məni, eşidirsiz, buraxın məni! Mən dənizdə 
çiməcəyəm. Başa düşmürsüz? “Kupatsiya xoçu”, “kupatsiya”, 
ay balvanı”! Çimmək istəyirəm də dənizdə! Bu vaxt polislər 
qaça-qaça özlərini çatdırırlar: 
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– Burada nə hadisə baş verib? Kimdi bu? Nə istəyir? 
Buraxın onu görək? 

– Vətəndaş nə olub, nə istəyirsən? 
– “Kupatsiya xoçu”. 
– Nə...ə? 
– Dənizdə çimmək istəyir də, – deyə ora yığılan caamat 

hamı bir ağızdan deyir. 
– Çimmək istəyir? Nə olar, çimmək istəyir, çimizdirə-

rik. 
Polislər Sicimqulunun əllərini burub onu maşına mindi-

rirlər. Keç otur maşında, səni orada yaxşı çimizdirərik. Onu 
aparırlar. 

Bir müddət Sicimquludan səs-soraq gəlmir. Sən demə 
o, qonşulardan utandığına görə səhər tezdən evdən çıxır, gecə 
yarı evə qayıdır ki, heç kim onu görməsin. 

Bir gün necə oldusa işdən evə gec qayıdırdım. Dayana-
caqda Sicimqulunu görəndə gözlərimə inanmadım. Əvvəlki 
Sicimquludan əsər-əlamət qalmamışdı, islanmış cücəyə oxşa-
yırdı. 

– Sicimqulu? Xoş gördük, nə var, nə yox? Üzünü görək, 
haralardasan? Çoxdandır səni görmürəm. 

– Heç soruşma qonşu, üz var ki, görsənəm? Bir qələtdi 
eləmişəm. Gör içki məni nə günə goydu, sənin yanında da 
üzüqara oldum. Toyda qonşular mənə üz vurdular, mən də acq-
arına içdim, nəticəsini də sən gördün, nə günə düşmüşdüm. Ha-
mının yanında biyabır oldum. Bundan sonra sənin yanında söz 
verirəm, bir də içmərəm. Əgər içsəm kişi deyiləm, “pasmot-
riş!” 

– Görək də Sicimqulu, təki sən deyən olsun. Mənim sə-
nə çox böyük hörmətim var, sən mərd adamsan, sənə nə oldu 
axı belə içkiyə qurşandın? At bu zəhrimarın daşını, bu içki in-
diyəcən heç kimə xeyir gətirməyib, ziyandan başqa. O qədər 
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evlər yıxıb, ailələr dağıdıb bu içki! At onun bir dəfəlik daşını. 
Mənim sözümə qulaq as, peşiman olmazsan. 

Baş üstə, qonşu, qoy sən deyən olsun, sənin sözün mə-
nim üçün qanundur, axı sənin xətrini mən çox istəyirəm. O 
gündən zəhləm getdi içgidən, bir də məni içən görməzsən. Hə-
ləlik, deyib məndən uzaqlaşdı. 

Aradan xeyli vaxt keçdi, Sicimqulunu nədənsə görmür-
düm, ondan heç şikayət eləyən də yox idi, hamı deyirdi: – Si-
cimqulu yəni doğrudan içkini atıb? İnananlar da olurdu, inan-
mayanlar da. Bir gün, onların evinin qabağından keçəndə qay-
nanasının qışqıra-qışqıra danışdığını eşitdim. Diqqətlə qulaq 
asanda gördüm ki, Sicimqulunun üstünə qışqırır: 

– Adə, ay Çaqqalqulu, yenə içib gəlmisən? Bəs sən de-
yirdin ki, içkini atmışam, daha içmərəm, nə oldu? Pişik as-
qırdı? 

– Kim deyir mən içmişəm? Mən içməmişəm axı! 
– Adə, necə yəni içməmisən? Mən koram, görmürəm 

sən ayaq üstə dayana bilmirsən? Adə, ay qurumsaq, məni alda-
dırsan? 

Sicimqulu mat-mat onun üzünə baxırdı. Bilmirdi nə et-
sin. O, içməyə-içməyə, qaynanası onun üzünə dururdu ki, iç-
misən. 

– Çıx-çıx mənim evimdən çaqqal, sənin kimi alkaş 
mənə lazım deyil, bir də ayağın bu evə dəyməsin, eşitdin 
“padles!” 

Sicimqulu bayıra çıxanda məni gördü, başını buladı, əli-
ni yellədərək: 

– Ay hay, bu doğurdan da başdan xarab, “psix” imiş ki. 
Özü içib ayaqüstə dura bilmir, mənə “alkaş” deyir. Tüpürüm 
sənin üzünə, kaftar. Görürsən də qonşu, mənim günümü? Neçə 
vaxtdır içmirəm, ona da içki almıram, gördün də başıma nə 
oyun gətirdi. Onunla bir yerdə içəndə mənə “oğlum” deyirdi. 
Mən içkiyə bunların ucbatından qurşandım, heç Rusiyada belə 
içmirdim. Haradan biləydim bunlar “nastayaşı” alkaşdlar. Özü-
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mü göz görə-görə oda saldım. Rusiyada heç bunlar kimi içən 
mənə rast gəlməmişdi. 

Mən dözməyib soruşdum: 
– Sicimqulu, sən təcrübəli, dünya görmüş adamsan, ne-

cə oldu ki, sən belə bir ailəyə tuş gəldin. Sən həmişə deyirdin 
ki, mən evlənmərəm, bəs necə oldu belə “psix” arvadın qızını 
aldın, barı qızı heç olmasa, səninlə yola gedir? 

– Əşi qızı, ondan da betərdir, o da anasının tərəfini sax-
layır, günah özümdə olub, atalar yaxşı deyib, “ özü yıxılan ağ-
lamaz”. Bu uzun bir əhvalatdır, heç özüm də bilmədim necə ol-
du tora düşdüm, sanki yuxuda olmuşam, ayılanda artıq ğördüm 
daha gecdir... Sağlıq olsun, vaxt gələr, hamısını sənə danışa-
ram. Bir az fikirə gedəndən sonra dedi: 

– Görürsən də qonşu, həyatda necə insanlar var. Bu cür 
insanların ucbatından nə qədər qeyrətli, namuslu oğlanlarımız 
qazamatda çürüyür. Məhz belələri onlara şər atıb, böhtanlayıb 
güdaza verib. Şər yaxanlardan biri də bax, gördüyün bu arvad-
dır. Gör necə üzümə durdu ki, sən içmisən. Mən sənə söz ver-
diyim gündən bu tarixə qədər, heç bir qram da içməmişəm. An-
caq o yalandan deyir ki, içmisən. Nə qədər gec deyil, gərək 
bunlardan üzülüşəm. Yoxsa qazamatda çürüyənlərdən biri də 
mən olacağam. 

Sicimqulunun hüzünlü sifətini görəndə ürəyimdə ona 
qarşı mərhəmət hissi oyandı. Ona hər cür kömək etməyə hazır 
olduğumu bildirdim. 

O, mənə baxıb başını buladı: – Sən narahat olma qonşu, 
bu sənlik deyil, mənim işim son zamanlar düz gətirmir. Deyə-
sən mən yenə də Rusiyaya gedəsi olacağam, öz doğma vətə-
nimdə özümə rahat yer tapa bilmirəm, – deyərək, mənimlə sa-
ğollaşıb uzaqlaşdı.      

 
Bakı,2006 
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SİCİMQULUNUN  RUSİYADA  ALVERİ 
 

Sicimqulunun son zamanlar heç işi düz gətirmirdi. Han-
sı işə əl atırdısa, işi alınmırdı ki, alınmırdı. Özü də məətəl qal-
mışdı, bilmirdi nə etsin, əsəbdən az qalırdı ürəyi partlasın. O, 
hansısa bir işə çətinliklə də olsa düzəlirdi, canla-başla işləyirdi, 
kollektivin hötmətini qazanırdı, təcrübəsini, biliyini, bacarığını 
sərf edirdi, öyrədirdi, di gəl ki, heç nədən onu işdən çıxardırdı-
lar. Bax bunun səbəbini o, anlaya bilmirdi. 

Əvvəlki dövrdə işlədiyi vaxtlar yadına düşəndə, o gün-
lər üçün heyifslənirdi. Çünki onun adı həmişə qabaqcıllar sıra-
sında olardı, şəkili şərəf lövhəsini bəzəyərdi. Onun zəhmətinə 
qiymət verərək orden və medallarla təltif etmişdilər. Vaxtından 
əvvəl ona ev verilmişdi, üstəlik hələ maşında almışdı. Bəs indi? 
İndi isə iş tapmaq çox çətinləşib, işə düzəlsən də səni heç nə-
dən işdən çıxardırlar. Baxmayaraq ki, yaxşı işləyirsən, can yan-
dırırsan, bunun heç xeyiri yoxdur, səni işdən çıxardacaqlar, 
vəssalam! Götürək bu yaxınlarda işlədiyi müəssisəni. Sicimqu-
lu vicdanla işləyərək beş saatda görülən işi, bir saatda yerinə 
yetirirdi. Müdiriyyət də ondan çox razı idi. Onu dilə tutub, “ay 
bağ belə, ay bostan belə”, səni yaxşı dolandırarıq, sənə yaxş 
pul verərik, təki sən sənəti yaxşı öyrət. Sicimqulu da canla-
başla işə girişib necə lazımdırsa o cür də sənəti öyrədirdi. Elə 
ki, hər şey öz qaydasına düşdü, başladılar onun pulunu kəs-
məyə, onu gözümçıxdıya salmağa. Sicimqulu öz etirazını bil-
dirsə də, ona əhəmiyyət verən olmadı. Məcburiyyət qarşısında 
qalan Sicimqulu işdən çıxmalı oldu. Çünki bu məvaciblə ailə 
dolandırmaq olmazdı. Naəlac qalan Sicimqulu yenidən iş axtar-
mağa başlayır. Hara gedirsə ona deyirlər bizə ancaq qız, qadın 
lazımdır, kişi yox. Bəs bu bədbəxt kişilər nə etsin? Harada işlə-
sin? Zavod yox, fabrik yox. Xüsusi sexlərdə də müdiriyyət an-
caq öz qohumlarını işə götürür, kənar adamları yaxına burax-
mır. Bəs Sicimqulu kimiləri nə etsin? Ona görə də o, çıxılmaz 
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vəziyyətdə qalmışdı, heç bilmirdi harada iş axtarsın. Axırıncı 
dəfə işdən çıxmağı onu daha çox yandırırdı. Axı o, vicdanla iş-
ləmişdi. Sənəti də necə lazımdır o, cür də öyrətmişdi. Bəs niyə 
ona qarşı bu qədər amansız oldular, onu heç bir səbəb olmadan 
işdən çıxartdılar? Bax, bunun səbəbini o, dərk edə bilmirdi. 

Nəhayət, Sicimqulu işdən qovulandan sonra bunu səbə-
bini yavaş-yavaş anlamağa başladı. “Başına gələn, başmaqçı 
olar” deyirlər, bu səbəblərdən Sicimquluya görə  biri o idi ki, 
adamın gərək arxası olsun, yaxşı bir vəzifədə işləyən qohumu 
olsun. Əgər yoxdursa necə işləyirsən işlə, xeyri yoxdur, sənə 
imkan verməzlər, işdən çıxaracaqlar. İkinci əgər yaxşı işləyir-
sənsə, savadlısansa, işlədiyin müəssisənin rəhbəri imkan ver-
məz, elə bilər ki, onun yerinə keçəcəksən. Səni nəyin bahasına 
olursa-olsun, işdən qovmalıdır ki, gələcəkdə onun yerinə keçə 
bilməyəsən. Digər tərəfdən, əgər yaxşı işləyirsənsə, hörmət qa-
zanırsansa, yaxşı, keyfiyyətli məhsul istehsal edirsənsə, bu heç 
də müdiriyyət üçün maraqlı deyil, onun fikiri odur ki, səni bir 
bahanə ilə işdən çıxartsın sənin yerinə pul alıb başqa bir adamı 
işə götürsün. 

Bütün bu səbəbləri Sicimqulu axır ki, başa düşdü və o, 
işlədiyi bu müddət ərzində, çox belə neqativ halların şahidi 
olmuşdu. Fikirləşirdi ki, hayıf o dövrdən, o dövr hara, indiki 
dövr hara. O, dövrdə namusla, vicdanla işləyən adamı göylərə 
qaldırırdılar. Yetim bir uşaq oxuyub, vəzifə sahibi olurdu. Hər 
yerdə qapılar onun üzünə açıq idi. Bəs indi? İndi pulun olmadı 
nə oxuya bilirsən, nə də xəstələndin müalicə. Ona görə də Si-
cimqulu o vaxtki dövrü, indiki dövrlə müqayisə edəndə az qa-
lırdı dəli olsun. “Bu nə dövrdü, bu nə zəmanədi, bu nə yaşayış-
dı mən yaşayıram, tüpürüm belə yaşayışa, belə dövrə!”-deyər-
di. Ona görə də, Sicimqulu fikirləşməli, götür-qoy etməli və bir 
nəticəyə qəlməli idi. Belə bir vəziyyət çox davam edə bilməzdi. 
Çünki onun evində də problemlər yaranmağa başlamışdı. Arva-
dı, əsasən də qaynanası onunla yola getmirdi. Artıq vəziyyət 
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boşanma  həddinə çatmışdı. Bu işdə Sicimqulu özünü günah-
landırırdı. Axı o, özünə söz vermişdi ki, evlənməyəcək. Onun 
evlənməkdən zəhləsi gedirdi. Bəs necə oldu ki, yoldan çıxart-
dılar, o evləndi. Onun Rusyadan necə qayıtması, burada evlən-
məsi-bütün bunlar ona yuxu kimi gəlirdi. Bu, uzun bir əhvalat 
idi, indi yada salmağın heç mənası yox idi. Atalar demişkən: 
“Özü yıxılan-ağlamaz”. Mən hal-hazırda indiki vəziyyətdən 
çıxmağa çarə tapmalıyam. Mən göz görə-ğörə məhv oluram, 
ilahi mənə kömək elə! Axı mən niyə Rusyadan gəldim bu fırıl-
daqçılarla qohum oldum. Orada gül kimi yaşayırdım da, özüm-
çün. Öl, Sicimqulu öl! Bu da sənə aszdır, öləydın öz xarabanda, 
sənə nə düşmüşdü ki, gəlib özünü salasan odun içinə?”- deyə 
düşünür, bir çıxış yolu axtarırdı. Sicimqulu əsəbi gərginlik için-
də idi, bir az sakitləşməkdən ötrü şəhərə, dənizkənarı parka 
getmək istədi. Çünki haçan o belə “stres” vəziyyətdə olanda, 
ancaq orada sakitlik tapırdı. Yolda fikirləşirdi ki, “görəsən ila-
hi, insanlar niyə belə dəyişib, üzü dönük olub, niyə öz xoşbəxt-
liyini başqasının bədbəxtliyində görürlər?” Bütün bu “niyələr” 
Sicimqulunu təngə gətirmişdi. O, çox yerlərdə olmuşdu, işlə-
mişdi, ancaq belə bir haqsızlığa heç vaxt rast gəlməmişdi. 

Doğrudan da dənizkənarı park ona yaxşı təsir bağışladı, 
onun əsəblərini sakitləşdirdi, onda ruh yüksəkliyi yaratdı. 
“Yaxşı ki, heç olmasa belə bir parkımız var”, – deyə Sicimqulu 
öz aləmində düşünürdü. “Nə əcəb belə bir parkın salınmasına 
imkan veriblər... ” Sicimqulunun gözü nə təhər qorxmuşdusa, 
ona elə gəlirdi ki, istər park olsun, istərsə də xalqa xidmət edən 
nə olursa-olsun, heç birinə əgər məmurların öz xeyirləri olmasa 
imkan verməzlər. Çünki o xoşagəlməz hallara o qədər rast gəl-
mişdi ki, belə xeyirxah işlərə inanmağı gəlmirdi. Elə bil ki, Si-
cimqulunun daxilində iki bir-birinə zidd qüvvə yaranmışdı. Biri 
deyirdi Sicimqulu, nə edirsən et, xeyri yoxdur, bu millət düzə-
lən deyil ki, deyil, belə gəlib-belə də gedəcək. O, biri qüvvə de-
yirdi ki, yox, Sicimqulu, bu belə deyil, sən düz fikirləşmirsən, 
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biz daha haqq yoluna, Allah yoluna qayıtmışıq. “Ateizm” deyi-
lən dövr getdi daha, biz indi öz dinimizi təbliğ edirik. Bütün 
millət, xalq, dövlət, rəhbərlik bu yola qədəm qoyub, haqq yolu 
deyilən, bu yolu xalqa aşılayır. Dinimizə, adət-ənənəmizə küt-
ləvi axın başılayıb, gör nə qədər Allah evləri, məscidlər, ziya-
rətkahlar tikilir, kimsəsizlərə əl tutulur. Bütün bu nailiyyətlər 
azdırmı? Sən ancaq öz nöqteyi-nəzərinlə ətrafa baxma, xalqın 
gözü ilə bax. Bax gör dövlətimiz necə də dəyişir, ilbəil iqtisa-
diyyatı güclənir, xalqın güzəranı yaxşılaşır, bir-iki məmurun 
hərəkətinə görə bu boyda nailiyyətləri görməyəsən, buna göz 
yumasan, bu düzgün deyil... 

Bütün bunları Sicimqulu öz aləmində götür-qoy edən-
dən sonra xeyli yüngülləşdi, özünü yaxşı hiss etdi və evə çox 
yüksək əhval-ruhiyyə ilə qayıtdı. 

Sicimqulu axırıncı dəfə öz qaynanası ilə mübahisə 
edəndən sonra, şəhərdəki evində yaşayırdı. Zəhləsi gedirdi qay-
nanasından, onu görməyə gözü yox idi. Məsələ burasında idi 
ki, arvadı da onun yox, anasının tərəfini saxlayırdı. Ona görə 
də Sicimqulu öz arvadından da küsmüşdü. “Ana gəzən ağacı, 
bala budaq-budaq gəzər” deyərək, arvadından ayrılmaq qərarı-
na gəlmişdi. 

Dünən axşam dənizkənarı parkdan xoş əhval-rühiyyə ilə 
evə qayidan Sicimqulu gecəni rahat yatmışdı. Səhərin gözü 
açılar-açılmaz, qapının taqqıltısı onu diksindirdi. Kimsə qapını 
bərk döyəcləyirdi. “Bu kim ola bilər?” – deyə düşünən Sicim-
qulu tez geyinib qapıya sarı getdi. Qapını açanda gözlərinə 
inanmadı. Qaynanası idi: 

– Adə, ay qurumsaq, ailəni atmısan mənim üstümə, heç 
demirsən, nə var, nə yox, necə dolanırsız, ölmüsüz, qalmısız, 
bəs biz adam deyilik? Özün bu xarabada kef çəkirsən, biz də 
qalmışıq gözümüzü döyə-döyə. Sənin küçüyünü mən saxlama-
lıyam? Kişisənsə ya o yanlıq elə, ya da bu yanlıq. Yəni sən də 
özünü kişi sayırsan? Kişi olan şəxs ailəsini atar? 
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– Neyləyim, kişi olmayan yerdə kişiyəm də, sənin kimi 
qaynananın da belə “kişi” kürəkəni olar da. Sən qoydun ki, 
mən ailəmlə yaşayım, ailəmi dolandırım. Məni evdən qovan 
bəs sən deyildinmi? 

– Adə, ay “padles,” mən səni qovdum? Ya sən özün 
getdin? Adə, sən nə firildaqçısanmış, sənin əlindən biz qonşu-
lar zinhara gəlməmişdikmi? Adam gündə nə qədər içki içər? 
Sənə demirdim ki, içmə, az iç? Sən, heç mənim sözümə qulaq 
asırdın? Ay padles! Sicimqulu onun belə yalan danışmağından 
bərk əsəbləşdi, daha özünü saxlaya bilməyib, onun üstünə 
bozardı: 

– Ay qoca kaftar, bəsdir də! “Oğru elə bağırdı, doğ-
runun bağrı yarıldı”. Mən çox içən idim, yoxsa siz? Siz məni 
içkiyə öyrəşdirmədiz? Mən sizin kimi alkaşlara heç Rusiyada 
da rast gəlməmişdim. Necə də mən axmaq oldum, sizin toru-
nuza düşdüm. Rədd ol, mənim evimdən, kaftar! Mən daha sizi 
tanımıram və tanımaq da istəmirəm. Bu, mənim sizinlə axırıncı 
ğörüşümdür, bir də sizinlə məhkəmədə görüşərik. Eşitdin? 

– Ax, deməli belə, qudurdun! Nə olar, pullanmısan da, 
daha bizi bəyənməzsən, biz sənə daha lazım deyilik, nə olar, 
canın sağ olsun. Vaxt gələr ağlın başına gələndən sonra üstü-
müzə qayıdarsan, onda daha gec olar. Eşitdiyimizə görə özünə 
badə dostu da tapmısan. İç nə qədər istəyirsən, daha səni heç 
kim narahat etməz, buna əmin ola bilərsən! – deyərək, qapını 
onun üzünə çırpıb getdi. 

– Pah atonnan! Bu nə təhər insandı, necə də üzümə 
durub yalan danışır, beləsi adamı heç nədən tutdurar. Nə qədər 
gec deyil onlardan ayrılmalıyam. Sonra gec olar, deyə Sicim-
qulu bu vəziyyətdən çıxmaq yollarını axtarmağa başladı. Çox 
fikirləşəndən sonra o, yenidən Rusyaya getmək qərarına gəldi. 
Ancaq bu dəfə iş axtarmağa yox, alver etməyə. İstəyirdi bir az 
mal aparıb orada satsın, bəlkə düşdüyü bu ağır vəziyyətdən 
çıxa bildi. Bu fikirnən o, dost-tanışa ağız açıb, onlardan kömək 
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istədi. Özünün də nəyi vardı yığıb, lazım olan malları aldı və 
tezliklə yola düşmək qərarına  gəldi 

Sicimqulu Rusyada uzun müddət yaşamışdı, necə de-
yərlər, oranın cikinə də bələd idi, bikinə də. Bilirdi ki, bu aldığı 
malı orada satsa, xeyli qabağa düşə bilər, borclarını da qay-
tarar. Çünki orada yaşamışdı, oranın mühitinə yaxşı bələd idi. 
Oradakılar Sicimquluya nə qədər pis olsa da, buradakı fırıldaq-
çılara çatmaz, axı orada Sicimqulunun dost-tanışı çox idi. Ona 
görə də Sicimqulu hər şeyi hazırlayıb başa çatdırandan sonra, 
yola düşdü.  

Bir neçə gün yol gedəndən sonra, əvvəl yaşadığı şəhərə 
gəlib çatdı. Malları vağzalda boşaldıb bazara aparmaq lazım 
idi. O, maşın axtarmağa başladı. Maşına malları yükləmək istə-
dikdə, birdən o vaxtkı dostlarından birinə rast gəldi. “Mərdima-
zarı axtarmaqnan deyil, rast gəlməknəndir” zərb məsəli yadına 
düşdü. O, özünü görməməzliyə vurmaq istədi, alınmadı, dostu 
düz ona tərəf gəlirdi. Onu görən kimi: 

– Alə, Sicimqulu, bu sənsən? Sən hara, bura hara? Yəni 
doğurdan da bu sənsən, bəlkə mən yuxu görürəm, heç gözləri-
mə inanmıram ki, bu sənsən. Bəs eşitməmisən ki, ha, “dağ-da-
ğa rast gəlməsə, insan-insana rast gələr”. Bizi qoyub qaçdın, 
aradan çıxdın, elə bildin bir də sənə rast gəlmərik? Budur, qar-
şımdasan. 

 Sicimqulu quruyub qalmışdı, istədi onu özündən rədd 
edib tanımadığını desin. Ancaq onun dediyi söz Sicimqulunu 
bərk tutdu. Necə yəni onları qoyub qaçdım, o dəhşətli günlər 
bir anlığa onun yadına düşdü. Ona qarşı etdikləri haqsızlıqlar 
gözünün qabağına gəldi. Az qalmışdı onun boğazından yapışıb 
onu boğsun. 

– Ə, ay qurumsaq, mən qaçdım, yoxsa siz məni qov-
dunuz? Hələ bir məni borclu da çıxarırsan? Sizə həm burda, 
həm də Bakıda etdiklərim yaxşılıqlar gözünüzdən gəlsin! Mə-
nim pullarımı yeyib qurtarandan sonra məni gecə ikən evdən 
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qovan siz deyildizmi? Nə müsübətlərə düşdüm, zülmlər çək-
dim. Sizin əlinizdən baş götürüb qaçdım ki, sizdən uzaq olum, 
yenə necə oldu sənin kimi nankora rast gəldim? Rədd ol bura-
dan çaqqal, yoxsa, başını əzərəm! 

Sicimqulunun əsəbləşdiyini görən “dostu” bir göz qır-
pımında gözdən itdi. Ancaq gedəndə Sicimqulunun gətirdiyi mal-
lara diqqətlə baxırdı. Sicimqulu çox narahat oldu, bunlardan nə 
desən gözləmək olardı. Ona görə də, malları tez maşına yük-
ləyib bazara apardı. Bazarda da şükür Allaha, onun işləri pis 
getmədi. Birinci gün demək olar ki, malların yarısını satdı. Bu 
onu çox sevindirdi, belə getsə sabah malı satıb qurtaracaqdı.  

Sicimqulu bu şəhərdə uzun müddət yaşamışdı, çoxunu 
tanıyırdı. Axşamüstü öz dostlarının yanına getdi. Dostları onu 
yaxşı qarşıladılar. Xeyli söhbət edib, hal-əhval tutdular. Onun 
nankor dostlarından söz düşəndə, “onların vəziyyəti pis deyil-
dedilər, ancaq onlardan biri tutulub.”  

– Gec-tez o biriləri də tutular, çünki fırıldaqçıların axırı 
barmaqlıqdır, – deyə Sicimqulu öz fikirini bildirdi. Onlardan 
biri bu gün mənə təsadüfən rast gəldi, zəhləm gedir onlardan, 
həmişə çalışmışam ki, onlardan uzaq olum. Onlar mənə çox 
pislik ediblər.  

Sicimqulu öz işlərini tez başa çatdırmaq istəyirdi. Alve-
ri də pis getmirdi, malı artıq qurtarmaq üzrə idi. O, çox sevinir-
di ki, artıq çətinliklərdən çıxacaq, öz borclarını da qaytaracaq. 
Ancaq, sən demə belə deyilmiş, yaxşı deyiblər “sən saydığını 
say, gör fələk nə sayır...” 

Sicimqulu heç nədən durduğu yerdə işə düşdü. Avara-
nın biri ona sataşaraq hövsələdən çıxartdı. Sicimqulu da vurub 
onun ağız-burununu əzdi. İşə milislər qarışıb onu tutdular. Bu 
hadisədən xəbər tutan Sicimqulunun dostları çox çətinliklə də 
olsa onu buraxdırdılar. Ancaq bu Sicimquluya çox baha başa 
gəldi. Nə qazanmışdı-hamısı əlindən çıxdı. O qədər çəkdiyi 
əzab-əziyyətləri hədər getdi. Buna baxmayaraq Sicimqulu çox 
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sevinirdi ki, dostları onu buraxdıra bildilər, yoxsa o, həbsdə 
çürüyərdi. Ona görə də Sicimqulu dostlarına təşəkkür edib, on-
lara öz minnətdarlığını bildirdi. Dostları onu başa saldılar ki, 
bu işi onun nankor dostu təşkil edibmiş, səni ilişdirməkdən ötrü 
o, həmin adamı yedizdirib-içizdirib, cibinə pul basıb sənin üs-
tünə göndərib ki, səni alver etməyə qoymasın, səni əsəbləşdir-
sin və  sən də dözməyib ona əl qaldırasan. Sicimqulu bu söhbə-
ti eşidəndə dəli olmaq dərəcəsinə çatdı. “Gör ha, qurumsaq ne-
cə mənə tələ qurubmuş, mən axmaq da başa düşməmişəm, əgər 
indi o, mənim əlimə düşsəydi onu tikə-tikə doğrayardım”. Ar-
tıq gec idi, Sicimqulunun əlindən heç nə gəlməzdi, onu depar-
tasiya etmişdilər. O, 24 saat müddətində ölkəni tərk etməli idi.  

Beləliklə, Sicimqulunun kor-peşiman öz vətəninə qayıt-
maqdan savayı ayrı əlacı qalmadı. Onun nankor dostlarına qar-
şı nifrəti birə-min artdı. Belə dostları o, insan cildinə girmiş  ib-
lis adlandırırdı. Onlardan gec-tez qisas alacağına özünə söz 
verdi. Onlar Sicimqulunu o vaxt evdən qovub pis günə qoy-
muşdular, indidə belə... 

Sicimqulu düşdüyü bu ağır vəziyyətdən çıxmağın yol-
larını yenidən axtarmağa başladı. Çünki onun öz doğma vətəni 
ona yad olmuşdu. İkinci vətən saydığı Rusya da ona yar olma-
dı, orda da iblislər yaşamağa imkan vermədilər. Onun bir çarəsi 
qalmışdı, evini satsın, borclarını qaytarsın və xarici ölkələrin 
birinə çıxıb getsin. Bəlkə həmin ölkələrdə xoş bir gün görə bil-
di. Sicimqulunun son zamanlar işləri heç düz gətirmirdi. Bu 
onu çox təəccübləndirirdi. Fikirləşirdi ki, görəsən onun taleyi 
niyə belə oldu? Niyə həyatda o, özünə yer tapa bilmir. Özü 
hamıya əl tutub kömək etdiyi halda, ona qarşı niyə bu qədər 
amansız olurlar. Ancaq, bütün baş verən hadisələrə baxmaya-
raq, ruhdan düşməmişdi. Sicimqulu həyatda çox dəyanətli, ira-
dəsi möhkəm adam idi. O, hər cür çətinliklərdən çıxmağı baca-
rırdı. Sanki onun xəmiri əzab-əziyyət içində yoğrulmuşdu. O, 
elə bil belə çətinliklərə adət etmişdi və həmişə də qalib gəl-
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mişdi. Həyat yollarında çox büdrəyərdi, ancaq heç vaxt yıxıl-
mazdı. Ona görə də Sicimqulu düşdüyü bu ağır vəziyyətdən də 
çarə tapıb çıxacaqdı. Ancaq onu narahat edən insanların dönük 
çıxması, dostların etibarsız olması idi. Niyə belə insanlar hə-
yatda azalmaq əvəzinə daha da çoxalır. Onlar niyə belə yola 
qədəm basırlar? Onları bu yoldan çəkindirmək mümkündürmü? 
Sicimquluya görə belə insanlar dinsiz insanlardır. Onlar dini-
mizə, adət-ənənəmizə xor baxanlardır. Belələri üçün vətən, tor-
paq, millət heç nədir. Onları həyatda bir şey maraqlandırır, oda 
puldur, vəssalam! Belə insanlar pula öz mənəviyyatını satan-
lardır. Onların cəzasını ancaq Allah verər...  

Bütün bunları öz beynində götür-qoy edən Sicimqulu 
özünün son qərarını verdi. Xaricə getmək, vəssalam!                                     

                   
Bakı, 2006 

 
 
 

KÖHNƏ  TANIŞIM 
 

                          Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?       
                Düşmənlərə möhtac olur-olsun, nə işim var?  

M.Ə. Sabir. 
 
1988-ci il idi. Mənfur ermənilərin çirkli, qərəzli siyasə-

tinə qarşı etiraz mitinqinə çıxan xalq meydanlara axışırdı. Ay-
dın məsələdir ki, mən də kənarda dura bilməzdim, hamı kimi 
meydana, mitinqə gedirdim. Yenə növbəti dəfə gedəndə, təsa-
düfən zəhləm getdiyi köhnə tanışlarımdan birinə rast gəldim. 
O, görən kimi mənə yaxınlaşdı, və başladı söhbətə: 

– O...o, salam! Nə var, nə yox? Necəsən? 
– Sağ ol, yaxşıyam, – deyə soyuq cavab verdim.  
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Tez ayrlıb getmək istəyirdim, çünki bu adam heç mə-
nim xoşuma gəlmirdi. Mən getmək istəyəndə o, məndən əl çək-
mədi: 

– Hara belə? 
– Heç, mitinqə?  
– Nə? Mitinqə? Ayə, ağlını başına yığ, nə mitinq, nə 

meydan, nə yürüş? Get otur evində. Kişi pul qazanar, Rusiyaya 
qədər gedər, gəzər, restoranlarda kef  edər. Bu işi ortaya atanlar 
da indi kef damaqdadırlar. Bu oyunu atıblar ortaya ki, millət bir 
birini qırsın. Get işlə məşğul ol, pul qazan, keyf elə, “dünya iki 
gündür – biri anadan olan gün, biri də ölən gün”. Üçüncü günü 
də mən əlavə etdirəm – “kef çəkmək üçün olan gün!” – Bildin? 

Qaldım üzünə baxa-baxa. Nə arsız adamsan! – deyib, 
uzaqlaşdım. 

...Səriştəsiz rəhbərliyiin zəif fəaliyyəti nəticəsində, 
“Azadlıq” meydanına yığılan xalqın döyülüb dağıdılması bizi 
bərk sarsıtmışdı. Qanı qara halda “Səməd Vurğun” bağında yı-
ğılan adamlalra bir yerdə olduğum vaxt onda gördüm çiynimə 
bir əl toxundu. Arxaya çevrilib baxanda, həmin köhnə  tanışımı 
gördüm. Ürəyim zoqquldadı, bildim ki, yenə qanımı qaralda-
caq. Vurub araqdan, sifəti qıp-qırmızı, kefi də kök! Dişlərini 
ağardaraq hırıldadı: 

– Ayə, çoxdandır səni görmürəm, necəsən? Nə var, nə 
yox? Bu nə sir-sifətdir səndə, ölü rənginə oxşayır? Mən sənə 
deyirdim axı, az bu meydanlara get, canına yazığın gəlsin, özü-
nə da yaxşı baxmırsan. Pul qazanmaq lazımdır pul, pul! Sənə 
nə düşüb axı, düşmüsən bu meydanlara? Gördün də onların 
axırını? Bəs sənin kürəyinə necə “dubinka” dəydi? 

Onsuz da qaralan qanım, indi lap qaraldı. Hirsimdən 
bilmirdim nə edim. Gördüm xeyiri yoxdur, buna söz-zad təsir 
etmir, naəlac qalıb: 

– Sənikimilər bizi bu günə qoydu da! – deyib, ondan tez 
uzaqlaşdım... 
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Başımıza gələn müsibət davam edirdi. Ən dəhşətlisi, tarixdə 
görünməyən bir vəhşilik, 90-cı ilin qanlı-qadalı yanvar qırğını 
baş vermişdi. Bütün Azərbaycan xalqı sarsılmışdı. Mən də şok 
vəziyyətində idim. Bir yerdə qərar tuta bilmirdim. Prezident 
iqamətgahının qabağındakı mitinqdən sonra, evə qayıdırdım. 
Özümdə deyildim. Ac, susuz, taqətsiz halda gedirdim. 
Fikirləşirdim ki, görəsən bu işlərin axırı necə olacaq? “Sahil” 
metrosuna çathaçatda birdən, yenə zəhləm getdiyi bu köhnə ta-
nışıma rast gəldim. Özümü görməməzliyə vurmaq istədim, xe-
yiri olmadı. Fikirləşdim ki, eybi yox, bu qırğından sonra, elə 
bir adam tapa bilməzsən ki, kədərlənməsin. İndi o da qanıqa-
radı, bir az dərdləşərik, dərdimiz yüngülləşər. Ona görə də ona 
yaxınlaşıb dedim: 

– Gördün də, qardaş! “Sovet ordusu”, “qızıl ordu” 
deyirdik ha! O ordu gəldi, xalqımızı qırdı, qanına-qəltan etdi, 
ürəyimizə dağ vurdu. Bu, qırğın heç vaxt yaddan çıxmayacaq, 
həyatımızda silinməz iz buraxdı!- deyərək doluxsundum. 

O, bir az mənə baxandan sonra, sakitcə dedi: 
– Bəs, sən niyə ölməmisən? 
Dedim: 
– Mənim bəxtim gətirmədi, mən ölmədim, kaş mən də, 

öləydim!   
O, bir az sakit dayanandan sonra davam etdi: 
– Bu, ordu vardı ha, gəlmişdi xalqımızı qırmağa, hələ 

az qırdılar, gərək çox qıraydılar! 
– Nə? Bu sözü eşidəndə, elə bil ki,dünya başıma fırlan-

dı. Əl atdım ki, havadan yapışam, az qalmışdı ağlım başımdan 
çıxsın. Ona tərəf cumub, yaxasından yapışdım. 

– Ə, sən nə qansız adamsan! Sənin qanın müsəlman qa-
nı deyil? Belə ağır gündə də sən öz xalqını müdafiə etmirsən? 
Daha sən nəyə lazımsan? Haram olsun sənə bu torpağın çörəyi, 
suyu! Ürəyimdən keçdi ki, “gör necə daş qəlbli insanlar var-
mış, ilahi! Belələri ilə, yeni dövlətimi qurmaq olar? Müstəqilmi 
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olmaq olar?”  Dedim: – Daha mənim sənə sözüm yoxdur, get 
buradan! Huşsuz halda divara söykəndim.... 

– Ayə, nə sözün olar? Hər dəfə sənlə rastlaşanda, de-
mirdim ki, oturun öz xarabanızda, az qışqırın? “Arığın nə işi 
var qoruqda, vurub ayağını sındırsınlar?” Ordu ilə zarafat et-
mək olar? Çıxmısız küçələrə, nə var-nə var, ordunu şəhərə bu-
raxmarıq? Buraxmazdız da, nə oldu? Ə, sən kimsən axı ordunu 
şəhərə buraxmayasan? Ə, sənin əlindən nə gəlir axı! Gül kimi 
rəhbərin qədrini bilmədiz, neçə il xaricdə diplomat işləmişdi. 
Get, indi müstəqil ol, dövlət qur görüm necə qurursan? 

O, bu sözləri bir nəfəsə deyib, mənə diqqətlə baxdı. 
Mən artıq huşumu itirib, yerə oturmuşdm. Bir azdan sonra aya-
ğa qalxanda, onu görmədim. Məni bu vəziyyətdə görən bir ne-
çə adam, qolumdan yapışıb dayanacağa apardı. Onlara təşəkkür 
etdim. Ancaq, fikirimdən bayaqkı söhbəti çıxara bilmirdim ki, 
bilmirdim... 

...Tarixin təkərini geri döndərmək olmaz. Sonrakı baş 
verən hadisələri də ölmədik, gördük. 

Belə ki, xalqımızın qanı töküldü, igidlərimiz şəhid oldu, 
torpaqlarımız düşmən tapdağı altında qaldı və ən nəhayət, müs-
təqil bir dövlət qura bildik. Xalqın iradəsi ilə prezident seçdik. 
Bütün bu nailiyyətlər bizə çox baha başa gəldi... 

Qurduğumuz yeni dövlət öz körpə addımlarını atmaq-
dadır. Düzdür, çətinliklərimiz olub, olacaq da, ancaq, buna döz-
məliyik, başqa çarəmiz yoxdur. Lakin, bizim ən böyük arzu-
muz, torpaqlarımızı yağı düşməndən təmizləməkdir. Bu  məq-
sədə də, Allahın köməyi ilə çatacağıq, təki, mənim o tanışım 
kimi adamlar olmasın. Hərdən, onunla olan söhbəti yada sa-
landa, deyirəm ki, kaş indi o, burada olaydı, ona deyərdim: 

– Nə oldu, sən deyirdin müstəqil ola bilmərsiz? İndi de 
görüm daha nə sözün var?  Müstəqil olduqmu? 

Bu minvalla, xeyli vaxt keçdi, ordu yaratdıq, orduya 
əsgər yola saldıq, elə bir qapı qalmdı ki, müharibə həmin qapı-
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nı döyməsin. Çoxlu şəhidlər verdik. Balalarımızı cəbhəyə yola 
saldıq ki, torpaqlarımızı qorusunlar, anamızın, bacımızın na-
musunu qorusunlar, müqəddəs torpağımızdan o murdar ayaq 
izlərini təmizləsinlər... 

Yaxın qohumlarımızdan birinin oğlu Füzuli bölgəsində, 
cəbhədə vuruşurdu. Onun ata-anası bizə gəlmişdi, oğlunun ya-
nına getmək istəyirdilər. Mən onları dəmir yol vağzalından yo-
la salıb evə qayıdırdım. Vağzaldan çıhaçıxda, birdən o köhnə 
tanışıma rast gəldim. O, əlində iki böyük çamadan götürüb, 
hıqqıldaya-hıqqıdaya vağzala daxil oldu. 

Bu dəfə mən ona yaxınlaşdım. Salam verdim. O, məni 
görüb hırıldadı. 

Dedim nə var, nə yox, çoxdandır səni görmürəm, hara-
larda itib-batmısan? Necədi, bizim təzə hökümətimiz xoşuna 
gəldi? Deyirdin müstəqil ola bilməzsiz? Nə oldu? Olduqmu? 
O, çamadanları kənara qoyub, nəfəsini dərdi, tərini silib, üzümə 
baxdı, yenə də hırıldayıb sözə başladı: 

– Ə, nə hökümət-hökümət salmısan? Hökümət qurmu-
san, nə qazanmısan? “Bir həsirsən, bir Məmmədnəsir”, günün-
günorta çağı acından ölürsən!  Hanı sənin pulun, var? Göstər 
görüm? Yenə məni desən, o başqa məsələ, açmışam “kommer-
siya” dükanı, malım-mal, pulum da ki, pul! Daha nə istəyirsən? 
Görürsən də, bu çamadanları? Gedirəm. Rusiya mənim yolumu 
gözləyir. Sən də, başlamısan, hökümət belə, hökümət elə. Əsas 
pudu-pul, pul! Puldu, hər şeyi həll edən. “Pulun var giriş, pulun 
yoxdur sürüş”. Eşitməmisən bu sözü? Mən ölüm, incimə, bir-
dən xətrinə dəyər, yol üstəyəm, gəl gedək restorana, sənə yaxşı 
bir qonaqlıq verim. Adama da bir “yüz-yüz” atarıq. Əlimdən 
tutub məni restorana tərəf çəkdi və qulağıma pıçıldadı. “Təzə 
hökümətinizin sağlığına da bir “yüz-yüz” vurarıq...” Daha gör-
düm dözə bilmirəm, dedim: 
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– Ə, nə sırtıq adamsan? Bu yaşa çatmışam, hələ sənin 
kimi adama rast gəlməmişəm. “Gah nala vurursan, gah mıxa”. 
Sən indi höküməti pisləmirdin? Nə oldu?  

O, dişlərini ağarda-ağarda mənə lap yaxınlaşıb dedi: 
– Sənə bir söz deyəcəyəm, yadında yaxşı saxla, indiki 

zamanda elədir ki, külək hansı tərəfə əsdi, sən də özünü o 
tərəfə ver. Bildin? Yadında yaxşı saxla ha, bəlkə görüşmədik. 
Mən istehza ilə cavab verdim: 

– Düz deyirsən, bəlkə doğurdan da görüşmədik, çünki 
sən elə bir yola qədəm qoymusan ki, bu yol gedər-gəlməz yol-
dur. Bu yolun yolçusu çox uzağa gedə bilməz. Atalar demiş-
kən, “hay-hayla gələn, vay-vayla gedər”. Söhbətimiz beləcə də 
tamamlandı və biz ayrıldıq... 

Köhnə tanışımdan ayrılanda o, yenə hırıldadı, mənə ba-
xıb başını buladı, əlini bir-iki dəfə yellədərək, sanki hədər yerə 
mənə öz vaxtını sərf etməyinə təəssüfləndiyini bildirdi. Onun 
bu hərəkəti, dediyi sözlər, məndə nədənsə şübhə yaradırdı, har-
dasa ürəyimə xal salırdı. Yəni doğurdan da, bütün bu hadisələr 
onun dediyi ssenari əsasında qurulub? Yəni doğurdan da, xal-
qın bu hərəkatı heç nə imiş? Belə fikirlər məni narahat etməyə 
başlamışdı... 

Hadisələrin gedişinə baxanda, hardasa köhnə  tanışımın 
söhbətində, qismən də olsa, həqiqət olduğunu hiss edirdim. 

Bu faktdır ki, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, müstəqil 
dövlət qura bildik. Bəs nəyə görə qurduğumuz dövlətdə sabit-
liyi qoruyub saxlaya bilmədik və ölkədə vətəndaş qarşıdurması 
yarandı. Mənim fikirimcə burada təcrübəsizlik özünü bürüzə 
verdi. Prezident kürsüsü uğrunda çəkişmələr başladı. Ölkədə 
hərcmərclik baş alıb getdi. Bundan istifadə edən ermənilər, öz 
işini ğördülər, torpaqlarımızı ələ keçirtdilər. Hətta iş o dərəcəyə 
çatdı ki, ölkədə vətəndaş qaşıdurması nəticəsində qan da tö-
küldü. Onda ortaya belə bir sual çıxırdı- “nə etməli?” Bütün bu 
hadisələrin qarşısını necə almalı? Məcburiyyət qarşısında qalan 
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xalq Heydər Əliyevi tələb edirdi. Çünki bunun ancaq, bir çıxış 
yolu vardı, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək, vəssalam! 
Bunun alternativi yox idi. 

Ona görə də, Elçibəy hakimiyyəti məcburiyyət qarşı-
sında qalıb, təcrübəli siyasətçi Heydər Əliyevi hakimiyyətə gə-
tirdi. Bu danılmaz faktdır və bunu inkar etmək olmaz. O, ha-
kimiyyətə gəldi və özü də çox qətiyyətlə gəldi. Ölkədə sabitlik 
yaratdı, hərcmərcliyə son qoydu, atəşkəsə nail oldu və bir söz-
lə, ölkədə vətəndaş həmrəyliyi yaratdı. Mənim o köhnə tanışım 
kimi adamlardan bəziləri də öz cəzasına çatdı. Ancaq xeyli 
vaxt keçməsinə baxmayaraq, o köhnə tanışımdan hələ bir səs-
soraq yox idi. O, deyəsən Bakıda yaşamırdı, yoxsa bu müddət 
ərzində onunla heç olmasa bir dəfə də olsa rastlaşardım. Mə-
nim üçün çox maraqlı idi ki, görəsən onun indiki hakimiyyətə 
qarşı münasibəti necədir? Görəsən, indiki hakimiyyətdə olan-
lar, onu qane edirmi?  

Nə isə, aradan xeyli vaxt keçdi. Müstəqil dövlətimiz ya-
vaş-yavaş özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyurdu. Neft 
kontraklarının bağlanması, xarıcı kapitalın ölkəyə axını, dövlə-
timizi iqtisadi cəhətdən daha da qüvvətləndirirdi. Xalqın güza-
ranı get-gedə yaxşılaşırdı, maddi-məhsullar bolluğu yaranırdı. 
Yeni  iş yerləri açılırdı və s. Bütün bu nailiyyətlər bizi çox se-
vindirirdi. 

Mən də nəhayət özümə bir iş tapmışdım. Növbəli işdə 
işləyirdim. İşim çox ağır olsa da dözürdüm, təki ailəmi dolan-
dıra bilim. 

İşdən qayıdıb, yorğun olduğuma görə divanda uzan-
mışdım. Televizorda hansısa bir veriliş gedirdi, heç baxmağa 
da həvəsim yox idi. Deyəsən, cinayət işindən söhbət gedirdi. 
Ötəri baxanda gözlərimə inanmadım. Diqqətlə baxanda, bir 
qrup adamın arasında köhnə tanışımı ğördüm və o dəqiqə tanı-
dım. Cinayət törədənlərdən istintaq gedirdi. Onlar narkotik 
maddə alveri ilə məşğul olanlar idi. Mənim, köhnə tanışım da 
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onların arasında şəstlə oturmuşdu. Heç elə bil məhkəmə ona 
aid deyildi. O, öz aləmində idi. 

Hökmün sabah oxunmasını elan etdilər. Bu məni çox da 
təəccübləndirmədi, çünki bilirdim ki, gec-tez belələrinin axırı 
dəmir barmaqlıqdır. Ancaq, məni maraqlandıran o idi ki, görə-
sən mənim köhnə tanışım öz elədikləri hərəkətlərindən peşı-
man olubmu? Normal həyata qayıtmaq arzusundadırmı? Ona 
görə də, səhər məhkəmədə iştirak etmək qərarına gəldim.  

Zal ağzınacan adamla dolu idi. Hakim öz yerini tutdu. 
Bir az keçmişdi ki, cinayətkarları da gətirdilər. Mən gözümü 
köhnə tanışıma zilləmişdim. O da məni gördü, diqqətlə baxıb 
tanıdı və hırıldadı. Onun hırıldamasını görəndə çox təəccüblən-
dim. Bu nə təhər adamdır? Belə ağır bir vəziyyətdə o, yenə də 
öz kefini pozmur. Bir az keçmişdi hökm oxundu, mənim köhnə 
tanışıma ömürlük həbs cəzası verdilər. Mən ona baxdım, onda 
heç bir dəyişiklik hiss etmədim. Elə bil, belə ağır cəzanı ona 
verməyiblər. O da mənə baxdı və əvvəlkindən də bərk hırılda-
dı, mənə hələ bir göz də vurdu. Onu, aparanda isə mənə əl edib 
getdi, sanki mənə demək istəyirdi ki, heç narahat olma, vaxt 
gələr yenə də görüşərik, mənim matım-qutum qurudu. Bu necə 
insandı, bu harada boya-başa çatıb, harada tərbiyə alıb? Hansı 
mühitdə yaşayıb, bu kimə güvənir? O cür ağır cəza elə bil ona 
verilməyib. Onun hərəkətlərindən belə çıxır ki, “dəyirman dən 
üyüdür, çax-çaxana baş aparır”. Yəni nə təhər cəza verirlərsə 
versinlər, bu məni narahat etməz, mən gec-tez yenə də azadlığa 
çıxıb öz işimlə məşğul olacağam. 

Yəni doğurdan da belə bir möcüzə baş verə bilər, onu 
buraxarlar? Bunu heç cür dərk edə bilmirdim və ancaq onu de-
yə bilərəm ki, belə insanlar gec-tez öz cəzasına çatacaqlar və 
çatırlar da. Ancaq məni düşündürən o idi ki, görəsən mənim bu 
tanışım kimi insanlar niyə vətəninə, torpağına, xalqına dönük 
çıxırlar? Bir halda ki, bu torpaqda böyüyüb boya-başa çatmı-
sansa, çörəyini yeyib, havasını udmusansa, ona xor baxmaq ol-
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maz axı! Onu gözün kimi qorumalı, anan kimi sevməli və uğ-
runda hər an şəhid olmağa hazır olmalısan! Bu bizim müqəd-
dəs borcumuzdur. 

                   
Bakı, 2006  

 
 
 

SOY  KÖKÜNƏ  BAĞLI  QADIN 
 

Mən əsl namuslu, qeyrətli, ismətli Azərbaycan qadının-
dan söhbət açmaq istəyirəm. Hansı ki, o qadın ata-babalarımı-
zın yolu ilə gedir, onların qoyduqlarını götürür, ailəsini sevir, 
adət-ənənəyə riayət edir və xeyir-şərdə heç vaxt köməyini əsir-
gəmir. Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar belə qadınlara az təsa-
düf edilir. Ancaq mən istərdim ki, bütün müsəlman qadınları 
belə olsun. İndi gəlin baxaq belədirmi? 

 Keçən əsrin 60-70-ci illərində, orta məktəbi qurtardıq-
dan sonra ali məktəbə daxil olduq, işlədik, sonra ailə qurduq. 
Ailə qurmaq! Bax, budur əsas taleyüklü məsələ, millətin gələ-
cəyi, inkişafı, qüdrəti, əzəməti, zirvəsi və fəthi. Bəli, söhbət əsl 
ailədən gedir. Varmı belə ailələr? 

İndiki dövrdə ailə qurmaq adiləşib. Ailə münasibətləri-
nin qurulmasına bir əyləncə, oyuncaq kimi baxanlar da var. Bə-
zi gənclər ailə məsələsinə biganə yanaşırlar. Onlar özlərini 
“sovremenni” aparır, nə ataya qulaq asırlar, nə də anaya. Hərə 
özünə bir qız tapıb, düşürlər şəhərin canına. Soruşanda da de-
yirlər ki, hələ bir-birimizin xasiyyətini öyrənirik. 

Parka, bulvara, xiyabana gedirsən ki, istirahət edəsən, 
getməyinə peşiman olursan. Əsasən də dəniz kənarı parkda ha-
ra baxsan, bir-birinə sarmaşan qız-oğlan görürsən. Baxırsan bu-
dur, bir oğlanla qız qol-boyun olub gəlir. Əlində əsa tutmuş qo-
canın yanından keçəndə utanmaq əvəzinə, hələ bir qocaya:-  
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Nəyə baxırsan, ay üç ayaq? – deyirlər. Bu sözün mənası odur 
ki, yəni qocalmısan, əlində tutduğun ağac üçüncü ayağındır... 

Gəlin indi baxaq görək 70-ci illərdə gənclərin bir-birinə 
münasibəti necə olub. Biz bir-birimizi sevdik və iki il nişanlı 
qaldıq. Bu müddət ərzində nəinki bir kənar adamın, heç ata-
anamızın yanında belə bir-birimizlə danışmazdıq. İndiki cavan-
larda belə hörmət varmı? Mən demək istəmirəm ki, 60-70-ci 
illərin gəncləri yaxşıdır, indiki pisdir. Xeyir! Ancaq, müqayi-
sədə görürsən ki, çox fərq var. Biz, demək olar ki, milli adət-
ənənələrimizi unutmaq üzrəyik. Görəsən bu cür mədəniyyətlə 
hara gedirik? Götürək Orta Asiya xalqlarını. Onlar hələ də öz 
milli adətlərini qoruyub saxlayırlar. Təkcə Orta Asiya xalqları 
yox, bütün dünya xalqları milli geyimlərini kitablarda dünyaya 
yayırlar. O kitablarda bizə dost-düşmən olan millətlərin milli 
geyimləri olduğu halda, bizim milli geyimlərimiz niyə olma-
sın? Çoxumuz Avropa mədəniyyətinə üstünlük veririk, xüsu-
silə də qızlarımız. Elə ki, hansısa bir televiziya verilişində və 
yaxud teleseriallarda moda gördülər, ağına-bozuna baxmadan 
səhəri geyinməlidirlər. Son zamanlar qızlar arasında iyrənc bir 
moda kök salıb. Qısa kofta, qarın-köbək də bayırda. Yenə əc-
nəbilər olsa, dərd yarıdır, öz qızlarımızı bu vəziyyətdə görəndə 
az qalır yerə girəsən. Belə qeyimlər bizim milli adət-ənənələ-
rimizə yaddır. İndiki gənclərin qurduqları ailəyə nəzər yetirək. 
Elə ki, ailə qurdular oğlan qıza tapşırır: Nə xörək bişir, nə pal-
tar yu, nə ata-anama qulluq elə, səni qulluqçu gətirməmişəm 
ki! Dırnaqlarının manikürü gedər, formadan düşərsən, eşitdin? 

Lakin 70-ci illərdə ailə quran oğlan qıza deyirdi: – Ata-
anama hörmətlə yanaş, bütün ev işlərində anama kömək et! 
Başa düş, mənə qulluq etməsən də olar, əsas mənim ata-anam-
dır, eşitdin? Görürsünüzmü fərqi? Ata-anaya belə hörmət la-
zımdır. Bu barədə müqəddəs kitabımız “Quran”da da yazılıb: 
“Ata-anaya hörmət – Allaha hörmət etmək deməkdir. Bunu 
başa düşən varmı? İstər 70-ci, istərsə də 2000-ci illər olsun, fər-
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qi yoxdur, naxələf övlad həmişə olub, olacaq da. Biz valideyin-
lər bunun qarşısını almalıyıq. Başqa çarəmiz yoxdur, sonra gec 
olar. Övladlar görmüşük, anaya necə münasibət bəsləyib. Ana-
nı söyən, döyən, hətta üzünə tüpürən də görmüşük. Bu övlada 
yaraşan hərəkətdirmi? Bunlara nə ad vermək olar? 

Halbu ki, Peyğənbərimiz (s) buyurub: “Anaya xoş bir 
söz demək Məkkəni ziyarət etməyə bərabərdir.” Gəlin baxaq 
görək buna əməl edən varmı? Ay Allah, nələr eşidirik, nələr 
görürük bu dünyada! İnsanlar  necə də vəhşiləşiblər. Oğul ata-
nı, nəvə nənəsini, arvad ərini qətlə yetirir. Bütün bu hadisələri 
eşidəndə adam dəhşətə gəlir. Biz orta nəsl nümayəndələri gö-
zümüzü açıb belə görmüşük, arvad ərinə əl qaldırmamalı, əksi-
nə, ona qulluq etməlidir. Halbuki ağır xəstə yatan ərinin sağal-
masına kömək edən, vəfalı qadınlara çox ehtiyacımız var. Qız-
larımız əri müharibəyə gedib qayıtmayan, lakin ömrünün axırı-
na kimi onun yolunu gözləyən, anda sadiq olan qadınlarımıza 
oxşamalıdırlar. Çox təəssüf ki, indiki zamanda belə qadınlar 
çox azdır. Qadın var ki, əri yıxılıb, ayağı sınıb, 2 gün ona qul-
luq edib, 3-cü gün onu o vəziyyətdə qoyub qaçıb. Belə qadın-
lara nə deyəsən? Bu cür hərəkətlər bizim müsəlman qadınlarına 
yaraşmaz. 

90-cı illərin qanlı-qadalı günləri idi. Şok vəziyyətində 
olan xalq meydanlara  axışırdı. Ermənilər də qaçhaqaça düş-
müşdü. “Sapı özümüzdən olan baltalar” necə də  erməniləri 
müdafiə edirdilər! “Azadlıq” meydanına toplaşan xalqı təhqir 
edən bir erməninin hülqumundan yapışıb onu öldürmək istəyən 
də həmin qeyrətli, azəri müsəlman qadını deyildimi? 

Erməni deyəndə ki, “minəsən tanka, meydana girib ha-
mını xurd-xəşil edəsən”. Bu sözə görə həmin qeyrətli qadın sa-
kit dura bilərdimi? Əsla yox! Ermənini onun əlindən alan, onu 
öldürməyə qoymayan kim oldu? Ermənipərəstlər. Bütün bun-
lara baxmayaraq xalqımızın Həcər kimi, Nigar kimi qeyrətli, 
namuslu qadınları olub və həmişə də olacaq. 
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“Azadlıq” meydanında, Hökümət evinin sol tərəfindəki 
çəmənlikdə bir torba qoyulmuşdu. Səhər tezdən xalq yavaş-ya-
vaş meydana axışırdı. Həmin qadın da meydana gedəndə görür 
ki, çəmənlikdəki torbanın ətrafına xeyli adam yığılıb. Heç kim 
də cürət edib torbaya yaxın getmir. Hamı elə bilir ki, ermənilər 
torbaya nə isə partlayıcı maddə qoyublar. O zamanlar mey-
danda bir-iki dəfə belə diversiya olmuşdu. Həmin qadın deyir: 

– Mən gedib o torbaya baxaram. Çox adamlar, hətta po-
lislər də ona mane olmaq istədikdə, o, qulaq asmayıb torbaya 
sarı gedir. Torbanı götürüb içindən bir şüşə banka çıxarır... Ha-
mı məəttəl qalır bu işə. Bəlkə doğrudan da torbada partlayıcı 
maddə olsaydı, onda necə olardı? 

Qeyrətli, namuslu, ismətli qadın vətəninin, torpağının 
və xalqının yolunda canını da qurban verməyə hazırdır. Biz be-
lə qadınlarla fəxr etməliyik. Gənc qızlarımz məhz belə qadın-
lardan nümunə götürməli və ən nəhayət, öz soyköklərinə bu qa-
dınlar kimi bağlanmalıdırlar. Bu hamının müqəddəs borcudur.  

                   
Bakı, 2006  
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MOLLA  NƏSRƏDDİNİN  BAKIYA  SƏFƏRİ 
 
Molla Nəsrəddin çoxdan idi öz kəndindən kənara çıx-

mırdı. Bakı üçün burnunun ucu göynəyirdi. Son zamanlar Ba-
kıdan o qədər xoş sözlər eşitmişdi ki, az qalırdı quş kimi qa-
nadlanıb uçsun Bakıya. 

Eşitdiyinə görə Bakıda nəhəng quruculuq işləri gedir, 
göydələnlər tikilir, işsizlik problemi artıq yoxdur. Yəni nə qə-
dər işçi qüvvəsi olsa tikintidə işləyə bilər. Xalqın vəziyyəti, gü-
zaranı get-gedə yaxşılaşır. Daha əvvəlki kimi xalqımız “gecə-
qondu” deyilən evlərdə yox, göyə ucaldılan göydələnlərdə fira-
van yaşayacaq. Şəhərdə tikilən gözəl, yaraşıqlı evlərin sayı-he-
sabı yoxdur. Ancaq, şəhərdə daha torpaqdan söhbət gedə bil-
məz. Heç bir qarış torpaq da tapa bilməzsən. Bu sözü eşidəndə 
molla məyus olmuşdu. Çünki onun çoxdankı arzusu idi ki, Ba-
kıda özünə bir az torpaq alsın və balaca bir daxma tiksin. 
Kənddə işıq, qaz problemi onu təngə gətirmişdi. İstəyirdi bun-
dan sonra Bakıda rahat yaşasın, daha qocalmışdı, yaşının əv-
vəlki vaxtı deyildi. Ona görə də, onun eşitdiyi bu xoş sözlər, 
onu çox sevindirmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, molla ruh-
dan düşməmişdi. O, belə qərara gəldi ki, özü Bakıya getsin, bü-
tün bu deyilənləri öz gözləri ilə görsün və ondan sonra inansın. 
Çünki molla  hər deyilən sözə inanmazdı. O, hansı gündə Bakı-
ya gedəcəyini qərarlaşdırırdı. Nəhayət, bir gün Molla eşşəyinə 
minib Bakıya yola düşdü. Az getdi, çox getdi, dərə-təpə düz 
getdi, nəhayət gəlib Bakıya çatdı. Bakıya yaxınlaşanda gözləri-
nə inanmadı, bir-iki dəfə gözlərini yumub-açdı. Bütün bu mö-
cüzələri görəndə “mən deyəsən yuxu görürəm” – deyə düşün-
dü. Saysız-hesabsız maşınları, göyə millənən evləri, villaları 
görəndə molla dəhşətə gəldi. Yəni doğurdan da insanlar belə 
evlərdə yaşayacaq? Hər dəfə başını qalxızıb göydələnlərə ba-
xanda papağı başından düşürdü. Bir az fikirə gedəndən sonra 
dedi: 
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– Balam, inkişaf var da, deyirdilər bəs iş yox, güc yox, 
dolana bilmirik. Molla əmi bizə kömək elə, qırıldıq acından. 
Hətta deyirdilər ki, əvvəlki vaxt deyil, indi təzə tikilən evlərə 
yaxın düşmək müşkül məsələdir. Balam, bu qədər evlər tikilir 
ev niyə müşkül məsələ olsun?  

Bu fikirnən molla şəhərə daxil oldu. Gördü şəhərdə hə-
rəkət etmək qeyri-mümkündür. Saysız-hesabsız maşınları gö-
rəndə molla çox təəccübləndi. “Düşündü ki, balam bu qədər 
maşın olar? Şəhərdə adamdan çox maşın var ki,” – deyərək, ya-
vaş-yavaş yoluna davam etdi. Bir az gedəndən sonra, ilk rastına 
çıxan göydələnlərdən birinin həyətinə varid oldu. Baxdı ki, 
burada o qədər adam işləyir, gəl görəsən. Yaxınlaşdı onlara, 
gördü ki, buna heç fikir verən yoxdur, hərə öz işi ilə məşğul-
dur. İşləyən cavan bir oğlanı yanına çağırıb dedi: 

– A bala, bir bura gəl. Nə var nə yox, necəsiz? Necə do-
lanırsız? Görürəm maşallah yaxşı işləyirsiz! Nə qədər məvacib 
alırsız? 

– Belə də, molla əmi, bir təhər dolanırıq da. Aldığımız 
pul ancaq ev kirayəsinə və yeməyimizə bəs eləyir. 

– Bəs tikdiyiniz bu evlərdən necə, sizə verərlərmi? Axı 
fəhlələr o vaxt ev “oçeretinə” durub ev alardılar, indi necə, ala 
bilərsiz? 

Bu sözü eşidəndə fəhlədən bir pıkqıltı çıxdı ki, hətta 
molla diksindi: 

– Ay pir olmuş, sən nə danışırsan? Ay molla əmi, o de-
diklərin keçmişdə qaldı, indiki zamanda yox. İndi kimin pulu 
var, bu evlərdən ala bilər, mənim kimilər ömür-boyu işləsə belə 
o evlərdən ala bilməz. Çox bahadı... 

“Balam, axı bu qədər evlər tikilir, ev niyə baha olsun?”- 
düşünən molla  fikirli halda yoluna davam etdi. Nə təhər fikirə 
getmişdisə, bir də gözünü açanda, özünü elə bir yerdə gördü ki, 
gözləri çıxdı kəlləsinə. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Bura haradı belə? Şoğərib eşşək ğör məni hara gətirib 

çıxarıb? Nə qədər, dükan, nə qədər mal var burada, ilahi! Gör 
necə də alver gedir? Adam əlindən tərpənmək olmur”. Elə bil 
ki, bütün Bakı əhli buradaydı. Çaşıb qalan molla heç bilmirdi 
hara getsin. Çiyninə toxunan əl onu diksindirdi: 

 – Mola əmi, arabalara yol ver. Molla eşşəyini qırağa 
çəkdi. Baxdı ki, cavan-cavan uşaqlar əllərində araba, o tərəfə-
bu tərəfə sürürlər. 

– A bala, bu arabalarda nə aparırsız belə? 
– Nə gəldi, molla əmi! 
– Barı heç olmasa dolana bilirsizmi? 
– Belə də molla əmi, bir təhər çörək pulumuzu qazanı-

rıq da. 
Bu əsnada elə bir gurultu qopdu, molla dəhşətə gəldi, az 

qalmışdı bağrı çatlasın. 
– Bu nə gurultudu, a bala? Qorxma, təyyarə uçur molla 

əmi, qorxma!  
Əşi bu nə işdi mən düşdüm? Hayıf deyil mənim kən-

dim! Aç qulağım-dinc qulağım, yaxşı-pis yaşayırdım da kən-
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dimdə... Mənim buralarda nə ölümüm vardı axı? Hələ burada 
torpaq, ev almaq fikirinə  də düşmüşdüm. Belə yerdə mən heç 
bir gün də yaşaya bilmərəm, hayıf deyil mənim kəndim? Qur-
ban olum öz kəndimə! 

Bütün bu gördükləri hələ qalsın bir tərəfə, mollanı dü-
şündürən bir başqa məsələ də vardı. Ona görə də o, bərk fikirə 
getmişdi. Fikirləşirdi ki, balam şəhərdə belə quruculuq işləri 
gedir, villalar, restoranlar, şadlıq evləri, kafelər tikilir, xarici 
maşınların sayı-hesabı yoxdur, bəs belə bir varlı ölkədə niyə 
camaat çətin vəziyyətdə yaşasın? Hələ mən mobil telefonları 
demirəm, uşaqdan-böyüyə hamının telefonu var. Hətta yol sü-
pürən, göyərti, tum satanlarda da telefon var. Görürsənmi inki-
şafı,- deyə molla ani sürətdə fikrə getdi və beynində bunları 
götür-qoy etməyə başladı. Birdən o, musiqi səsinə diksindi. 
Yaxşı bir oyun havası çalınırdı. Bu hava mollanın sümüyünə 
düşdü, hətta oynamaq da istədi. Ətrafına baxanda gördü ki, sən 
demə bu səs araba sürən oğlanın telefonundan gəlir. Kiminləsə 
danışdı və tez arabasını götürüb getdi. 

Molla çox ağıllı adam idi, tükü-tükdən seçərdi. Ürəyin-
də götür-qoy edərək dedi: 

– Bir halda ki, ölkəmiz varlı ölkədir, bəs insanlar niyə 
çətin vəziyyətdə yaşayır? Yaxşı, çətin vəziyyətdə yaşayırlarsa, 
bəs onda bu telefonları necə alırlar? Çətin vəziyyətdə yaşayan 
adam da baha qiymətə mobil telefonmu ala bilər? Bəs mənim 
telefonum niyə yoxdur?.. 

Bütün bu fikirlər onu rahat buraxmırdı. Onu ən çox da 
narahat edən bu cavan uşaqlar idi. “Bu uşaqlar ki, var ha, araba 
ilə mal daşıyırlar o tərəfə, bu tərəfə. Onları başa salmaq lazım-
dır ki, a bala, bu arabalarda mal daşımaqdan bir şey çıxmaz, 
qazandığınızı da mobil telefona, ora-bura xərcləyirsiz. Siz gələ-
cəyinizi düşünün, elm, bilik qazanın, yaxşı mütəxəsis olun, 
bayrağımızı göyə yüksəldən bir idmançı olun. Əlinə bir araba 
alıb ora-bura mal daşımağnan, saqqız, kulok, göyərti satmağ-
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nan bir şey hasil olmaz. Siz bizim gələcəyimizsiz, belə gələcəyi 
olan xalq, nə əldə edə bilər? İnkişafmı edə bilər, düşməndən 
torpaqmı ala bilər?” 

Bütün bu fikirlər mollanı bərk narahat edirdi, ona rahat-
lıq vermirdi. Çox fikirli idi molla. Birdən o, bərk banlayan xo-
ruz səsinə diksindi. “Bu nə səsdi belə? Xoruz banlayır, bəlkə 
kəndə çatmışam.” Molla ayıldı, ətrafına baxanda gördü eşşəyi 
saysız-hesabsız maşınların arasındadır, xoruz səsi çıxardan da 
sən demə, maşın imiş. İndiki maşınlara elə əcaib səslər qoyur-
lar ki, adamın zəhləsi tökülür. Molla yoluna davam edib “sfeto-
fora” çatdı. “Sfetoforda” maşınlar dayanan kimi, əlində əski 
tutmuş 9-10 yaşında uşaqlar maşınların üstünə cumdular. Baş-
ladılar maşınları silməyə. Sürücülərdən onlara acıqlanan da 
olurdu, pul verən də. Bu acınacaqlı mənzərəni görəndə, molla 
az qaldı ki, huşunu itirsin. Handan-hana ağlı başına gəldi və 
başladı özünü danlamağa: “Kaş kətdən çıxanda ayağım sınay-
dı! Bu nə iş idi mən düşdüm, bu nə acınacaqlı haldı şəhərdə baş 
verir? Bu uşaqlar kimdir belə düşüblər küçələrə, bunların ata-
anası yoxdurmu? Ora bax, ora bax, biri az qalmışdı maşının al-
tına düşsün. Belə pul qazanmaqmı olar? Niyə uşaqlar belə bir 
vəziyyətə düşüb? Bu nə dəhşətli mənzərə idi mən gördüm. Ay 
Allah sən saxla, mən daha bir dəqiqə də olsa burda qala bilmə-
rəm. Bu uşaqlara nəzarət edən yoxdurmu? Hanı bunlara tərbiyə 
verən müəllimlər? Hanı uşaqlara nəzarət edən polis-sahə əmək-
daşları, hanı yol hərəkəti qaydalarını nizamlayan polis müfət-
tişi? Hansı ki, eşşəyim qırmızı işığı keçən kimi o dəqiqə mənə 
“zamiçaniya” etdilər. Bəs indi onlar haradadır, bu uşaqları belə 
vəziyyətdə görmürlərmi? Deyə bilməzlər ki, ay bala, burada nə 
işlə məşğulsuz, gedin dərsinizi oxuyun. Belə özbaşınaqlıqmı 
olar? Tezliklə bu acınacaqlı hallara son qoymaq lazımdır. Mən 
daha dözə bilmirəm, hayıf deyil mənim kəndim, hamı bir-biri-
nə hörmət edir, əl tutur, kömək edir. Şəhər hara, kənd hara, 
mən heç vaxt şəhərdə yaşaya bilmərəm. Belə yaşamaq olar?” 
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Bu fikirlə molla dayanmadan eşşəyini haylayaraq kəndinə doğ-
ru yol aldı. “Çox şəhər, şəhər deyirdim, bu da şəhər, şəhərdə 
ölsən sənə bir stəkan su verən də tapılmaz...” 

O gün şəhərdə istidən bir nəfərin ürəyi gedib, yerə yıxıl-
mışdı. Heç kim ona yaxın durmurdu. Bunu görən Molla: 

– A bala, bu kişi ölür axı, buna kömək etmək lazımdır, 
tez təcili yardıma zəng edin. 

Heç kim mollaya qulaq asmırdı, heç elə bil onlardan so-
ruşmurdun. “Bu necə xalqdı, bu necə millətdi, bunlar müsəl-
man deyillərmi? Bəs niyə bu yazığa heç kim kömək etmək istə-
mir?” Molla ora-bura boylanmağa başladı. Axırda bir cavan 
oğlan ona yaxınlaşdı. 

– Ay molla əmi, sən deyəsən şəhərdə yaşamırsan, ona 
görə də şəhər mühitinə yaxşı bələd deyilsən? Şəhərdə belədir 
ki, əgər Allah eləməsin, səni maşın vursa və yaxud biri səni na-
haqdan bıçaqlasa, heç kim sənə yaxın durmaz. Çünki heç nə-
dən xətayə düşmək istəmirlər. Tutaq ki, bir xəsarət alanı apar-
dın xəstəxanaya, mühafizə orqanlarının işçiləri bütün günahları 
yıxacaqlar üstünə. Ha de ki, mən ona kömək etmişəm, xəstəxa-
naya gətirmişəm, heç gör sənə qulaq asan olarmı? Bəs eşitmə-
misən, “tülkü öz tülkülüyünü subut edincə dərisi boğazından 
çıxar”. Ona görə də molla əmi, heç kim yaxın durmaq istəmir. 
Özünü incitmə, xeyiri yoxdur. Cavan oğlan sözünə davam edə-
rək: 

– Bilirsən, molla əmi, biz gənclərin sizin kimi dünya 
görmüş ağsaqqallara çox böyük ehtiyacımız var. Siz gərək bizə 
düzgün yol göstərəsiz. Sizlərin köməyi sayəsində bəlkə insan-
ları belə biganəlik bəlasından xilas etmək mümkün oldu. Atalar 
haqlı olaraq demişdir: “Allahsız yerdə otur, ağsaqqalsız yerdə 
oturma”. Ona görə də sizin kimi dünya görmüş adamlar cavan-
lara düzgün yol göstərməlidir, onlara kömək etməlidir... 

Molla fikirə getmişdi. Doğurdan da o, cavanın sözlərin-
də həqiqət vardı. “Niyə öz millətimizdən olanlar bir-birinə kö-



 - 75 -

mək etmir? Başqa millətin nümayəndələri tanıdı-tanımadı öz 
millətinə kömək edir. Halbuku müqəddəs kitabımızda yazılıb:-  
“Müsəlman müsəlmana kömək etməlidir”. Bu müqəddəs, kə-
lamları biz gərək övladlarımıza uşaq vaxtından başa salaq. Bu 
işlə bağlı olan məsələ bütün elm-tərbiyə ocaqlarında dərs deyən 
müəllimlərin vəzifəsi olmalıdır. Xüsusən də orta məktəblərdə 
şagirdlərə bu hissi aşılamaq çox vacibdir. Onları başa salmaq 
lazımdır, ay balalar, ay bizim övladlarımız, siz gələcəkdə hara 
getsəniz, harada təhsil alsanız, sənət qazansanız, fərqi yoxdur, 
təki yaxşı mütəxəssis olun, vətəni sevin, onu qoruyun, torpağı-
nızı, elinizi-obanızı, kəndinizi unutmayın, ona xor baxmayın, 
ananızı necə sevirsinizsə, onu da o cür sevin. Onda vətən torpa-
ğı sizin üçün gül-çiçəyə, laləzara dönəcək, sizə öz qoynunda 
yer verəcək, siz onu əzizlədiyiniz kimi, o da sizi əzizləyəcək. 
“Vətənə xor baxanın, gözlərinə qan damar”, deyirlər. Bunu ata-
larımız əbəs yerə deməyib, bu sözləri unutmaq olmaz, əgər 
unutsaz, ata-babalarımızın ruhuna hörmətsizlik etmiş olarsınız. 
Bunu heç vaxt yaddan çıxarmayın, mənim balalarım,” – deyə, 
düşünən molla, ürəyindəkiləri qismən də olsa boşaldıb fikirli 
halda, öz yoluna davam etdi... 

                   
 

Bakı, 2006 
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MOLLA  NƏSRƏDDİNİN  İÇƏRİ  ŞƏHƏRƏ  SƏFƏRİ 
 
Molla Nəsrəddin son zamanlar çox fikirli görünürdü. 

Elə bil ki, kimsə onun xətrinə dəymişdi. Heç şeyə həvəsi yox 
idi. Səhər tezdən məscidə gedər, axşamüstü evə qayıdardı. Dü-
zü, molla fikrini dağıtmaq üçün tez-tez şəhərə gedərdi. O, eşşə-
yinə minib hara lazımdı ora gedər, gəzər, qohumlarına baş çə-
kər, dostu Fərzəlini görərdi, eyni zamanda şəhərlə də yaxından 
tanış olardı. İndi kənddə yaşadığından hər dəfə şəhərə gedə bil-
məsə də, şəhər haqqında məlumatı var idi. Eşitdiyinə görə, şə-
hərdə yüksək səviyyədə quruculuq işləri gedir, mədəniyyət mü-
əssisələri, çoxmərtəbəli evlər, villalar tikilir. Molla bütün bu 
nailiyyətləri eşidəndə sevinmək əvəzinə, nədənsə məyus ol-
muşdu. Özü də bilmirdi, nəyə görə? Mollanın daha əvvəlki 
vaxtı deyildi, o qocalmışdı, daha əvvəlki kimi şəhərə də çıxa 
bilmirdi. Onun vəfalı eşşəyi, mollanın qocalmasını, kədərli, 
qəm-qüssə içində olmasını, sanki hiss edərək dözə bilməyib öl-
müşdü... 

Mollanın  öz dostu Molla Fərzəlidən də heç xəbəri yox 
idi, bilmirdi o sağdır, yoxsa rəhmətə gedib. Onun dostu Fərzəli 
içəri şəhərdə yaşayırdı. İçəri şəhər mollanın çox xoşuna gəlirdi. 
Haçan ora gedəndə, tarixi abidələri, ata-babadan qalan qədim 
evləri, küçələri görəndə sanki o dövrə qayıdır, o günləri yaşa-
yardı. 

Ona görə də, molla çoxdan olmadığı şəhərə getmək, 
dostu Fərzəlini görmək,  eyni zamanda İçəri şəhəri də ziyarət 
etmək fikrində idi.  

O, nəvəsindən xahiş etmişdi ki, haçan şəhərə getsə, onu 
da özü ilə aparsın. 

Nəvəsi babasının sözündən çıxmayıb onu şəhərə apar-
maq qərarına gəldi. 
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O, maşına minib, şəhərə doğru yola düşdü. Mollanın 
yaşadığı kənd, əvvəlki kimi deyildi, indi kənd o qədər böyü-
müşdü, inkişaf etmişdi ki, onu şəhərdən ayırmaq olmazdı. 

Bir az yol gedəndən sonra, maşın şəhərin mərkəzinə 
çatdı. Molla doğrudan da şəhərdə yüksək dərəcədə quruculuq 
işlərinin getməsinin şahidi oldu. O, küçələri tanımaqda çətinlik 
çəkirdi. Ancaq, bir məhşur kino-teatrın yanından keçəndə, tez 
nəvəsinə işarə etdi ki, maşını saxlasın. Molla maşından düşüb 
bu kino-teatra xeyli tamaşa etdi, 60-70-ci illər yadına düşdü... 

Eh, dünya, dünya, necə də zəmanə dəyişərmiş! Vaxt 
vardı bu kino-teatrın qabağında o qədər adam olardı, iynə at-
saydın yerə düşməzdi. Qatar kimi düzülən insanlar, növbəyə 
durub bilet alardılar. Hanı o günlər? Hanı o gözəl filmlər? 
Uşaqlıqdan beynimizə həkk olunan “Uzaq sahillərdə” filmi ki-
mi filmlər? Özümüzü Mixaloya oxşatmaq istəyirdik... 

O gün televiziyada gözəl müğənnilərimizdən biri olan 
Cavan Zeynallı danışırdı. Bir vaxtlar o, haman bu kino-teatrda 
məşhur hind aktyoru Rac Kapurun “Avara” və “Cənab 420” ki-
nolarının nümayişində necə bilet ala bilməməsindən, adam əlin-
dən tərpənmək mümkün olmamasından, onlara qarşı ümum-
xalq məhəbbətindən danışırdı... 

Varmı indi ürəkləri fəth edən, orda əbədi yer tutan, ya-
şayan, sevilən Rac Kapur, Rəşid Behbudov kimi sənətkarlar? 
Bu sənətkarların sayını daha da artırmaq olar. Axı, inkişafdan 
söhbət gedirdi. İndiki “ulduz” deyilən müğənniləri götürək, 
diqqətlə baxın görün onlarda zərrə qədər səhnə mədəniyyəti 
varmı? Ümumiyyətlə bəzi müğənniləri çıxmaq şərti ilə, baxın 
görün milli geyimlərimizdən bir əsər-əlamət qalıbmı? Hansı 
müğənni milli geyimdə çıxış edir? 

– Baba, gəl min maşına, – bu səsə molla diksindi, nə-
vəsi onu çağırırdı, sən demə, molla bərk fikrə gedibmiş. 

Molla nəvəsindən xahiş etdi ki, dostu Fərzəligilə get-
mək istəyir, İçəri şəhərə yaxın bir yerdə maşını saxlasın. 
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Maşın hərəkətə gəldi, molla diqqətlə şəhərə baxırdı, nə 
qədər maşın olarmış, ilahi! Bir də irəli baxanda maşınların da-
yandığını gördü. Onlar da dayandı. 

– Bala, niyə sürmürsən? 
– “Propkaya” düşdük, baba! 
– “Propkaya” nə olan şeydir, bala? 
Molla bir də irəliyə baxanda, qarışqa kimi düzülən ma-

şınları gördü və çox təəccübləndi. 
– Biz indi necə hərəkət edərik, bala?- deyə, molla 

yavaş-yavaş hövsələdən çıxırdı. Addım-addım gedən maşın 
“Bakı soveti” metrosuna yaxınlaşanda, molla qışqırdı: 

– A bala, saxla, sağa dön, saxla! Nəvəsi təəccübləndi ki, 
bu kişi niyə belə qışqırdı. 

– Mənim balam, bu yeraltı keçidi görürsən? 70-ci il-
lərdə bu keçidin tikintisində mənim şagirdlərimdən birinin də 
zəhməti var, o da burda işləyib, 4 aya bu keçidi tikiblər. Bu ke-
çidin tikintisində çox əziyyətlər çəkiblər, böyük kanalizasiya 
xəttini, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin çuqun turbada gətirdiyi su 
xəttini və böyük qaz turbasını keçiddən kənara keçiriblər. Bun-
ları, şagirdim o vaxt mənə danışmışdı... 

Molla maşından düşüb yeraltı keçidə xeyli baxandan 
sonra “Bakı soveti” metrosuna tərəf addımladı. O, bilirdi ki, 
dostu Molla Fərzəli metronun arxa tərəfindən içəri şəhərə daxil 
olanda “1-ci Qəsr” küçəsində yaşayırdı. 

Mollanın ürəyi döyünməyə başladı, görəsən dostu Fər-
zəlini görə biləcəkmi? Görəsən o, sağdırmı? Bu fikirnən o içəri 
daxil oldu. Bir az irəli getdi, o tərəfə-bu tərəfə boylandı, heç 
yeri tanımadı. Yerindəcə quruyub qaldı. Buralar 70-ci illərdə 
gəldiyi yerlərə oxşamırdı. “Qəsr” küçəsinə yaxınlaşdı, gördü 
dostunun evinin yerində bir bina ucaldılıb üstünə də, “Hotel” 
yazılıb. Balam, içəri şəhər hara, “Hotel” hara? Bərk fikirə ge-
dən mollanın hara getməyindən xəbəri olmadı, bir də ayılanda, 
özünü rəngbərəng bayraqlarla bəzədilmiş gözəl binaların qar 
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şısında gördü. Təəccüb içində çapalayan molla bilmirdi hara 
getsin. Fikirləşdi ki, deyəsən mən düz gəlməmişəm, bura İçəri 
şəhər deyil! Ona görə də molla bu gözəl binalardan birinə ya-
xınlaşdı ki, görsün burda kim yaşayır? 

Binaya yaxınlaşma ərəfəsində, onda gördü ki, bir polis 
ona yaxınlaşdı, əlni gicgahına apardı: 

– Molla əmi, ora olmaz! 
– Niyə? 
– Ora səfirlikdir, molla əmi!  
– Nə? Səfirlik? Balam içəri şəhər hara, səfirlik hara? 

Yəni bu boyda şəhərdə elə bir yer tapılmadı ki, ha səfirlik üçün 
bina tikəydiz? Gəlib İçəri şəhərdə tariximizin yaddaşı sayılan 
bu tarixi abidələrin içində səfirlik tikdiniz. Mənim daha sizə 
sözüm yoxdur. Mən dostumun evini axtarırdım, gör hara gəlib 
çıxdım. 

Geri dönüb, getmək istəyəndə, aşağıda “köhnə hamamı” 
gördü. Çox sevindi ki, şükür Allaha, axır ki, tarixi abidələri-
mizdən olan bu hamamı qoruyub saxlaya bilmişik. Ona bax-
maq istəyəndə “Yaşıl aptek” sözlərini oxudu. Yerindəcə quru-
yub qaldı. “Balam, bu nə iş idi mən düşdüm, İçəri şəhərdən bir 
əsər-əlamət qalmayıb ki? Hanı qədimi evlərimiz? Hanı tarixi 
abidələrimiz? Mənim burada qalmağımın heç əhəmiyyəti yox-
dur, nə qədər gec deyil qayıdım evə, bu qoca vaxtımda yıxılıb 
qalaram burda, elə bilərlər ki, bu yaşda kişi içib, sərxoşdur. Da-
ha bizim dövr, zəmanə getdi bala, biz yaşlı nəsil, indiki dövr ilə 
ayaqlaşa bilmərik. Dostum Fərzəlinin evi yerli-dibli yoxdur. 
Bu İçəri şəhər indi olub “sovremenni şəhər”. Bir az da gəzsəm, 
hələ çox şeyi görərəm, yaxşısı budur, qayıdım kəndimə. Mən 
başa düşə bilmirəm biz niyə öz tariximizə bu qədər biganəyik? 
Dünyanın hər yerindən turistlər bizim tarixi abidələrimizə bax-
mağa gəlirlər, biz isə onları qoruya bilmirik, əksinə dağıdırıq! 
Çox heyf! Gör o vaxtlar işlər nə dərəcəyə çatmışdı ki, İçəri şə-



 - 81 -

hərin tarixi abidələrinin bərpasını öz düşmənlərimizə etibar 
edərdik, “qoyunu qurda” tapşırardıq... 

Ulu öndərimiz, möhtərəm Heydər Əliyev olmasaydı, 
onun məlum qərarı bir az da gec verilsəydi, indi içəri şəhərdən 
əsər-əlamət qalmazdı. Allah ona rəhmət eləsin ki, vaxtında ta-
rixi abidələrimizin qorunması barədə qərar verdi.  

Molla bir az fikirə gedəndən sonra dedi: – Yarı yoldan 
qayıtmaq da ziyan gətirməz. “Çıxmayan cana hələ ümüd var” 
deyərlər. Biz, gələcək nəsli, nə qədər ki, gec deyil tarixi abidə-
lərimizi, göz-bəbəyi kimi qorumaq istiqamətində maarifləndir-
məliyik. Başqa çarəmiz yoxdur. Təəssüflər içində molla öz 
kəndinə doğru yol aldı. 

 
                   

Bakı, 2006 
 
 
 
 

AXŞAM  GƏZİNTİSİ 
 

Son zamanlar məni bir məsələ çox maraqlandırırdı, bəl-
kə də bu məsələ tamam yadımdan çıxacaqdı, ancaq 2006-cı ilin 
“it ili” olduğunu fikirləşəndə bu məsələ yenidən yadıma düşdü. 
Elə sizinlə söhbəti də itlərdən olacaq. 

Biz ata-babadan görmüşüki ki, rayonlarda, kəntlərdə it-
ləri ona görə saxlayırlar ki, toyuq-cücəni, mal-heyvanı vəhşi 
heyvanlardan – tülkülərdən, çaqqallardan, canavarlardan qoru-
sun. 

Şəhərlərdə isə iti, əsasən başqa millətdən olanlar öz ev-
lərində saxlayırlar. Onlar əzəldən bizdən fərqli olaraq, itləri çox 
sevirlər və onlara ailənin bir üzvü kimi baxırlar. İndi siz təsəv-
vür edirsinizmi, əcnəbilər olub yalan, bizimkilər olub doğru. 
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Yerindən duran it saxlayır və meyllərini salıblar itlərə. Biri de-
yir: – Qızımın iti böyüyür ha! O biri deyir: – Oğlum evə bir it 
gətirib düz “avçarka” nəslindəndir. O biri gör nə deyir: – Ana-
mın iti xəstələnib, həkim çağırdım, onu müalicə etdirdim, xeyli 
xərcim çıxdı... 

Əşi, indi varlı adamlar it saxlayırlar, pulları var, özləri 
bilər. Bəs ay kasıblar, sizə nə düşüb, şəhərdə it saxlayırsız? To-
yuq-cücəniz yox, qoyun-keçi, mal-heyvanınız yox, pulunuz da 
ki, aydın məsələdir, yoxdur. Bəs nəyə görə it saxlayırsız? Ca-
maatı narahat etməkdən ötrü? Səhərdən-axşamacan ac qaldığı-
na görə ulayır, ailələri narahat edir, ona görə? Qoymur adam öz 
evində rahat otursun. Sən çörək pulu tapa bilmirsən, it saxla-
maq sənin hansı gününə yaraşır? Yorğanına görə ayağını uzat 
da. Nəhayət, dözə bilməyib, deyəndə ki, ay qonşu, bəs baş- qu-
lağımız getdi axı, bunun səsini kəsin də, elə bil ki, sözü onlara 
yox, daşa deyirsən. Qonşudur deyə pislik də eləmək olmur, qa-
lırsan yana-yana. Son zamanlar bütün qonşular bir-birinin acı-
ğına başlayıblar it saxlamağa. Götürək qonşumuz Sicimqulunu. 
Gündə dükandan konserv alıb, bizim evin qabağından keçir. 
Axır, bir gün dözməyib ondan soruşdum: 

– Ay qonşu, gündə konserv alırsan, nə qədər konserv 
yeyərlər, konservaya döndün ki! Nə desə yaxşıdır? “Özümə al-
mıram, itə alıram”. Quruyub qaldım yerimdə: – Əşi, sən nə da-
nışırsan? Sən demirdin ki, ha, vəziyyətimiz ağırdı, dolana bil-
mirik, bəs indi nə oldu? Gündə itə konserv alırsan? 

– Neyləyim, ay qonşu, eşitməmisən ki, deyirlər qonşu-
dan qalma dala, qonşum Hüseynqulu itinə alır, mən də alıram 
da! Hələ Fırtışqulunu demirəm, o gündə itinə bazardan ət alır, 
mən isə konserv. Üzünə baxa-baxa qaldım, bir söz tapıb ona 
deyə bilmədim.  Nə isə... 

Açığını deyim, elə ki, yay gəldi, biz qonşuların günü 
qara olacaq, küçədə itlərin əlindən tərpənmək mümkün olma-
yacaq. Hərə əlinə bir it alıb, düşəcəklər küçəyə gəzişməyə. Cür 
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bəcür növdən olan bu itləri görəndə, uşaqlar qorxudan küçəyə 
çıxa bilmirlər. Hələ bu itlərin bir-birinə mırıldanıb, boğuşması-
nı demirəm. Bir qonşu kimi, mən də bu itlərə görə narahatlıq 
hissi keçirirdim. Fikirləşirdim ki, görəsən itlərə bu qədər maraq 
hardandır? Və itlərə bu kütləvi axın nədən ola bilər? Çox götür-
qoy etdim, əsərlər oxudum, tarixə nəzər yetirdim və ən nəha-
yət, belə qərara gəldim ki, bu ermənilərlə əlaqədar bir işdir. 
Çünki tarix boyu Ruslar erməniləri əllərində bir it kimi sax-
layıb və kimə istəyib ona kıskırdıb, kömək eləyib ilə torpaqları-
mızın 20%-ni zəpt ediblər. Hərdən gürcülərin üstünə də kıskır-
dırlar... 

Türk qardaşlarımızın üstünə kıskırdanda onlar belə şeyi 
xoşlamırlar deyə, Andronikin qulağını kəsdilər. Dedilər ki, qoy 
onlara dərs olsun, bir də belə qələti etməsinlər. Çünki onlardan 
hal-hazırda bizim ölkədə yaşayanlar çoxdur, hamısını da əhil-
ləşdirmişik. Elə ki, gördük cızığından çıxırlar, Andronikin başı-
na gətirdiklərimizi onların yadına salırıq. Ona görə də, onlar 
cınqırığını çıxara bilmirlər. Bizə də irad tutub deyirlər ki, Azəri  
qardaşlarımız onlara çox güzəştə gediblər. Ona görə də onların 
torpaqlarını ələ keçirdiblər. Birdəfəlik hamımız bilməliyik ki, 
ermənilərə heç vaxt güzəştə getmək olmaz. 

Əşi, açığını deyim millətimizin bəzi nümayəndələrinə 
iradım var. Yerindən duran deyir – müharibə, müharibə. Axı, 
erməni kimdi sən onunla müharibə edəsən? Birdəfəlik başa düş 
ki, sən rus ilə müharibə edirsən, erməni ilə yox. Nə tez “Xo-
calı”, “20 yanvar” qırğınları yadından çıxdı? Bizi erməni gırdı, 
yoxsa rus? Get şəhidlər xiyabanına, bax gör, nə qədər cavanla-
rımız şəhid olub. “Müharibə” sözünü birdəfəlik yadınızdan çı-
xardın. Siz gəlin mənim sözümə qulaq asın, mən onun səbəbini 
və çarəsini sizə deyim. 

Bayaq, yuxarıda qeyd etdim ki, itlərə kütləvi axın baş-
layıb, bilirsiz nəyə görə? Ona görə ki, bizim bəzi it saxlayan 
nümayəndələrimiz, belə bir qərara gəliblər ki, it saxlayanların 



 - 85 -

sayını daha da artırsınlar. Niyə? Ermənilərin qarçısına çıxart-
maqdan ötrü. 

Yəni onlar üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, itlərə yaxşı 
baxsınlar. Çünki onlar “itin dilini it bilər” siyasətini üstün 
tuturlar, itin qarşısına güclü it çıxarmaq lazımdır fikrini irəli 
sürüblər. Onlar dəqiqləşdirib, müəyyən etdilər ki, bəslənmiş bu 
cür itlərin köməyi ilə kəndlərimizi, rayonlarımızı azad etmək 
mümkündür. Vallah, şəhərimizdə o qədər elə bəslənmiş itlərə 
rast gəlirsən ki, hərəsi bir şir, pələng boyda. Bu cür itləri 
ermənilərin üstünə buraxsaq, gör onları necə didib parça-parça 
edər. Qorxusundan bir erməni torpağımıza yaxın düşməyə 
cürət edə bilməzlər. 

Ona görə də it saxlayanlara biz dəstək olmalıyıq, onlar 
üçün hər cür şərait yaratmalıyıq ki, itlərin sayını daha da artır-
sınlar, onları yaxşı-yaxşı yedizdirib, içizdirib, bəsləsinlər və hə-
mişə hazır vəziyyətdə saxlasınlar. Elə ki, ermənilər baş qalxı-
zıb, bizim-torpaqlarımızı zəpt etmək fikrinə düşsə, buraxasan 
onların üstünə. Çünki, onların “dənizdən-dənizə” sərhədləri ge-
nişləndirmək planları var, onu həyata keçirmək arzusunda 
olublar. Onun qarşısını alıb planlarını pozmaq, darmadağın et-
mək olar. Bu siyasəti həyata keçirsək, gör bir köpək oğlu er-
məni qorxusundan bizim torpağa yaxın düşə bilər? Əsla yox! 

Sən iti elə-belə heyvan bilmə, o ki, quduzlaşdı, qurtardı, 
onun qabağında heç kim dura bilməz. İstər erməni, rus və baş-
qa millətlər olsun fərqi yoxdur, hamısını qatacaq bir-birinə. 
Ona görə də, biz bu siyasəti çoxdan həyata keçirməli idik, an-
caq gecikmişik. Hər işdə, geridə qaldığımız kimi, bu işdə də 
çox geridə qalmışıq. Ancaq geriyə yol yoxdur, biz irəliyə doğru 
hərəkət etməliyik. Başqa çarəmiz yoxdur, onların torpaq id-
diasına qarşı son qoymağın vaxtı çoxdan çatıb. Biz yubanma-
dan sərhəd rayonlarımızda itlərin sayını artırmalıyıq. Çünki 
sərhəd rayonlarımızda belə itlər bizi daha tez-tez narahat edir. 
Həmin itləri susdurmaq üçün, ancaq bu vasitədən istifadə et-
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mək lazımdır. “İtin qarşısına it çıxart” siyasətini biz həmişə əli-
mizdə əsas tutmalıyıq. 

 
 

Bakı, 2006 
 
 
 
 

TƏLƏBƏ  HƏYATI 
 

Son zamanlar iş yoldaşlarımdan biri çox fikirli görü-
nürdü. Üzünə baxan kimi onun kədərli olduğunu hiss edirik. O, 
nəyi isə bizdən gizlədirdi. Bir-iki dəfə ondan belə kədərli gör-
sənməyinin səbəbini soruşduq, ancaq bizə demək istəmədi. 
Onun qəm-qüssə içində olması bizi də narahat edirdi. Biz hər 
vəchlə ona kömək etməyə hazır idik. 

Nəhayət bir gün mən dözməyib, yenidən ondan niyə be-
lə olmağının səbəbini soruşdum: 

– Qızım, gözümə bir təhər dəyirsən, bəlkə xəstələnmi-
sən, bir hadisə baş verib? Bəlkə bir çətinliyə düşmüsən, bizdən 
gizlətmə, ürəyini aç, utanma. Bəlkə bizim sənə köməyimiz 
dəydi. O, başını aşağa salıb susdu. Təkidlə yenə soruşanda o, 
gözlərini üzümə zillədi. Onun qara gözlərindən kədər yağırdı. 
O, gülümsəyib sifətində xoş bir ifadə yaradaraq mənə müraciət 
etdi: 

– Dayı, siz dünya görmüş, təcrübəli bir adamsınız. Mə-
nə deyin görüm biz insanlardan kənarda, gözəgörünməz var-
lıqlar mövcuddurmu? Yəni şər qüvvəli ruhlar, cinlər, alarvadı-
quleybanı varmı, siz bunlara inanırsızmı?  

Mən ondan belə bir sual gözləmirdim. Mənə elə gəlirdi 
ki, o, xəstələnib, yaxud da maddi cəhətdən çətinliyə düşüb. 
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Onun belə bir sualla mənə müraciət etməsi məni çox təəccüb-
ləndirdi: 

– Bəli belə bir qüvvə var, – deyə, cavab verdim. Elm də 
bunların mövcudluğunu təsdiq edir. Ancaq onlar gözəgörün-
məz varlıqlardır. 

Qız gördü ki, sirr açıldı, gizləməyin heç bir mənası yox-
dur, ona görə də danışmağa başladı. 

– Bilirsiniz, son zamanlar məni narahat edən hadisələr 
baş verir. Kimə dərdimi deyirəm, heç kim mənə inanmır. Bil-
mirəm nə edim. Sizə öz ürəyimi açsam mənə kömək edə niz-
mi? Gecə yatan yerdə kimsə məni boğmaq istəyir, ğözlərimi 
açan kimi yox olur. Mətbəxdə qecənin yarısı qab-qacaq səsi 
gəlir, hamamda su şırıltısı eşidirəm, baxanda görürəm heç kim 
yoxdur. Dəli olmaq dərəcəsinə çatmışam. Heç bilmirəm kimə 
öz dərdimi deyim. Bəziləri deyir ki, səni qara basır, bəziləri de-
yir ruhlardır, digərləri deyirlər cinlərdir. Heç bilmirəm hansına 
inanım. Qalmışam çabalaya-çabalaya. Sizdən soruşuram, mən 
nə edim ki, gecələr rahat yata bilim. Bəlkə bu haqda siz bir şey 
bilirsiz, mənə kömək edin də... Biz onun üzünə baxa-baxa qal-
dıq, bilmədik ona nə cavab verək. Onun bu söhbəti məni 70-ci 
illərin tələbəlik həyatına apardı. Həm sevincli, həm kədərli, heç 
vaxt yaddan çıxmayan ğünlərimə. Xəyal məni o günlərə apardı 
o vaxt, bütün baş verən hadisələr bir-bir yadıma düşdü. Danış-
maq qərarına gəldim:  

– Bilirsən, qızım, belə bir hadisə təkcə sənin başına gəl-
məyib, hələ mən 70-ci illərdə tələbə olan vaxt, belə bir hadisə-
nin şahidi olmuşam. Tələbələrdən biri qorxudan xəstələnmişdi. 
O, adi bir söhbətdən qorxmuşdu. İnsan gərək həyatda mübariz 
olsun. Kimin ki, iradəsi zəifdir, o, hər cür xəstəliyə duçar ola 
bilər. İradəsi möhkəm olan şəxs həyatda hər şeyə qadirdır. 
Səninlə bağlı baş verən bu hadisə onunla müqayisədə heç nədi. 
Bu hadisə ruhi sarsıntıdır. O, gec-tez keçib gedər. Əgər sən 
doğrudan da öz qarşına məqsəd qoysan ki, mən bu xəstəliyə 
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qalib gələcəyəm, vallah səndə heç bir qarabasmalar baş ver-
məz. Ancaq, o vaxtlar Fariz adında bir tələbənin xəstələnməyi 
tamam başqa idi. O, demək olar ki, ruhi xəstəliyə tutulmuşdu. 
Bu hadisə bizim tələbəlik illərində baş vermişdi. O vaxt biz üç 
əmioğlu ayrı-ayrı institutlarda oxuyurduq. Özümüz də “Sovets-
ki” deyilən məhəllədə “Xreptova” küçəsində kirayənişin qalır-
dıq. Böyük bir həyət idi. İkimərtəbəli evin həm birinci, həm də 
ikinci mərtəbələrində çoxlu kirayənişin qalırdı. Ağdamdan, 
Kürdəmirdən, Şəkidən və s. rayonlardan burada tələblər yaşa-
yırdı. Birinci mərtəbədə balaca bir otaqda Göyçaydan Fariz 
adında bir tələbə də qalırdı. O, Neft-Kimya İnstitutunun I kur-
sunda oxuyurdu. Biz həmişə boş vaxtlarımızda söhbət edirdik. 
Hərdən mübahisələrimiz də olurdu. Kiçik əmim oğlu Tibb İns-
titutunda oxuyurdu. O, həmişə otağa insanın kəllə, əl-ayaq sü-
müklərini gətirərdi və onları öyrənərdi. Bir dəfə təsadüfən evin 
yiyəsi Məsmə xala bunları görən kimi qışqırardı:  

– Ay bala, bu nədi belə gətirmisən? bunları rədd elə 
burdan, – deyərdi, biz də gülərdik. 

Tələblərin ad günündə yığışıb şənlənərdik. Xülasə, tələ-
bəlik illərində çox  yaddan çıxmayan günlər yaşamışıq. Belə 
günlərin birində, yenə yığışıb söhbət edirdik. Bu vaxt tələblər-
dən biri, əlində qəzet içəri daxil oldu: 

– Oxumusuz? – deyib, qəzeti bizə göstərdi. Rusca çap 
olunmuş “Molodyoj Azerbaycana” qəzeti idi. Burada “Snejnıy 
çelovek” Alarvadı və Quleybanı haqqında yazıblar. Bütün Bakı 
camaatı bu haqda danışır. Bu yazı adamlar arasında “sensasi-
ya” yaradıb. Əksəriyyəti təəccüblənir, yəni doğrudan da belə 
bir qüvvə vardır? Adamın heç inanmağı gəlmir. 

O, qəzeti bizə göstərdi və oxumağa başladı. Burada 
faktlarla göstərilir, harada nə hadisə baş verib. Bu gözəgörün-
məz varlıqlar, əsasən Azərbaycanın cənub zonasının meşələlə-
rində çox olur. Qəzetin yazdığına görə onları tutmaq olmur, bu 
gözə görünməz varlıqlar hər bir cildə girə bilir. Alarvadı və 
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Quleybanı haqqında məlumat əldə etmək üçün bir qrup tədqi-
qatçılar Azərbaycanın cənub meşələrinə gedirlər. Onlar meşədə 
maqnitafon quraşdırıb ora əcaib səslərin düşməsini, meşəyə bu-
raxılan atların tər-su içində qayıtmasını, at yalının düyünlənmə-
si, hətta həmin düyünün şəkilini də qəzetə veriblər. Yazırlar ki, 
quleybanı öz ayağını atın düyünləmiş yalına keçirib, əli ilə 
onun quyruğundan yapışıb onu əmirmiş. Atlara minib o qədər 
ora-bura çaparlarmış ki, səhərisi atlar qan-tər içində qayıdar-
mış. Bütün bu yazılanlara tələbələrdən inanlar da oldu, inanma-
yanlar da. Ancaq əksəriyyəti inadı, bir halda ki, qəzetdə dərc 
olunub deməli yazılanlar, döğrudur. Fariz çox həyəcanlı idi, 
hiss edirdik ki, o qorxur. Çünki onun sən demə, indiyəcən bu 
haqda heç bir məlumatı yox idi. Ona görə də təəccüblə üzümü-
zə baxırdı. 

Bu mövzuya dair maraq o qədər güclü idi ki, tələbələr-
dən biri babasının başına gələnləri danışmağa başladı. Babası 
gecə-yarı dəyirmandan evə qayıdırmış. Bir dərədən keçəndə 
görür ki, burada xeyli adam çalıb-oynayır. Yaxınlaşanda onla-
rın toy etdiklərini görür. Babası onlardan bəzilərini də tanıyır. 
Öz arvadını onların arasında görəndə dəhşətə gəlir: 

– Arvad, sən burda neyləyirsən? 
Arvadı: 
– Necə yəni neyləyirəm? Görmürsən toydayam? Bəs 

sən haradasan? Səhərdən sənin yolunu gözləyirik. 
Kişi: 
– Toydusa, bəs, mənim niyə xəbərim yoxdur? 
Arvadı: 
– Keç-keç otur, mən gedim sənə yemək gətirim. Kişi 

oturur və ətrafa boylanır. Qonşu  Vəlinin arvadını görəndə ürə-
yi bir az toxtayır. Yaxşı ki, o da buradadır, arvadı tək deyil. 

– Sən də buradasan? Bəs Vəli hanı? 
– O, indilərdə gələcək. Sən narahat olma, rahat otur! 



 - 90 -

Bir az keçdi, arvadı böyük bir nimçədə plov gətirib 
onun qabağına goydu.  Kişi əlini plova aparıb “bismillah” de-
məyi ilə hər şey göz qırpımında yox olur. Kişinin ağlı başından 
çıxır. Özünə gələndən sonra, başa düşür ki, sən demə alarvadı-
guleybanı məclisinə düşübmüş. 

Bu söhbəti eşidəndən sonra, tələbələr çox təəccüblən-
dilər və bir anlığa otağa sakitlik çökdü. Onlardan biri sakitliyi 
pozaraq: – Əşi, nə oldu sizə belə tez qorxdunuz? Mənim söhbə-
timdən sonra bəs halınız necə olacaq? Mən sizə elə bir hadisə 
danışım, siz dəhşətə gələrsiz. Bu qonşumun başına gələn hadi-
sədir. 

Gecə yarısı onu qonşunun səsi ilə çağırırlar. O, səsi eşi-
dən kimi tez ayağa qalxıb bayıra çıxır və qonşuya qoşulub ge-
dir. Bir də ayılanda özünü meşənin içində görür. Ətrafındakı 
adamlar onu dövrəyə almışdılar. O, qorxudan ağlamağa başla-
yır. Bu minvalla üç gün keçir. Onlardan biri qıza yaxınlaşır. 
Görürəm darıxırsan, ata-ananı görmək istəyirsən, nə olar səni 
onların yanına apararıq. Onlar qızı ata-anasının yanına aparır-
lar. O, ata-anasını, qardaşını yatan yerdə görür. Ancaq səsi çıx-
mır ki, onları oyatsın. 

– Hə, qızım, onları gördün, indi gedək,- deyə qızı apa-
rırlar. Valideyinləri, qohumları qızı axtarmağa başlayırlar. Ağ-
laya-ağlaya qız onu axtardıqlarını görür, ancaq anası onu gör-
mür. Bir həftə keçməsinə baxmayaraq, onlar qızı tapa bilmirlər. 
Axırda onları başa salırlar ki, bu iş mollalıqdır. Mollaya dua 
yazdırdıqdan sonra, qız ətrafında heç kimi görmür və evə qa-
yıdır. 

Beləliklə, bu mövzu haqqında söhbət gecənin yarısına 
qədər davam edir. Tələbələrdən heç biri yatmaq istəmirdi. On-
lardan biri məyus halda qohumlarından birinin başına gələn ha-
disəni danışmağa başladı. O vaxtlar az-az adamlarda televizor 
olardı. O da qonşuluqda televizora baxıb, gecə yarısı evə qayı-
dırmış. Yolda buzovuna rast gəlir, istəyir onu evinə aparsın, an-
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caq mümükün olmur. Onu heç cür qaytara bilmir və təpədən 
aşır. Gözünü açanda özünü dərənin dibində, suyun içində gö-
rür. Səhərə yaxın bir təhər özünü evə çatdırır və bir həftədən 
sonra dünyasını dəyişir. Sən demə quleybanı buzov cildində 
onun gözünə görsənibmiş. 

Mən tələbələr arasında yaşca böyük idim, ordu sırala-
rından da qayıtmışdım. Ona görə də bu söhbətlərdən çox eşit-
mişdim və hətta həmin tədqiqatçıların bizim rayonda olduqları-
nı da bilirdim. Bu hadisələr məni o qədər də təəcübləndirmirdi, 
qohumlarımdan bu haqda çox eşitmişdim. Rəhmətlik atam, bi-
zim rayonda Molla Pişan deyilən məşhur bir cadügərdən mənə 
danışmışdı. Atam bu cadügərə bulaq başında rast gəlir. Atam 
onun zəhmli sifətini görəndə qorxur və tez ondan aralanıb get-
mək istəyir ancaq o, qoymur: 

– Bilirsən bacıoğlu, çox adam mənim caduma inanmaq 
istəmir. Cibindən 4-5 arpa çıxartdı. Onları daşın üstünə qoydu 
və kağıza nə isə yazdı. Arpalar hərəkətə gəlib, ağaca dımaşdı-
lar. Budaqları bir-bir gəzəndən sonra, onun kağıza nəsə yazma-
ğı ilə onlar əvvəlki vəziyyətinə qayıtdılar. 

Mən bu səhnəni görəndə dəhşətə gəldim. O, çıxıb getdi, 
mən isə öz yerimdə quruyub qaldım. O, cadügər haqqında baş-
qa bir söhbəti də sizə nəql edim: 

Bir gəlin, sahədə işləyən qaynatasına yemək aparırdı. 
Yolda həmən cadügərə rast gəlir. Onun yanından keçəndə “bu 
it nə idi mənə rast gəldi” deyir. 5-6 addım ondan aralanmışdı 
ki, cindar onu çağırdı. Gəlin yerindəcə quruyub, qaldı. Molla 
ona yaxınlaşıb: o nədi aparırsan? – deyir. Gəlin qorxa-qorxa  
qatıqdı deyir. O, kağıza nəisə yazır, onu bürmələyib iti ucunu 
qatığa batırır. Gəlində ani sürətdə dəyişiklik yaranır, o, qışqıra-
qışqıra sahəyə yox, evə tərəf qaçmağa başlayır. Qayınanası gə-
lini bu vəziyyətdə görəndə təəccüblənir. Onu bir təhər tutub 
saxlayırlar. 
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Qonşulardan kimsə onun Molla Pişana rast gəldiyini de-
yir. Məsələ aydınlaşır, tez Molla Pişana minnətə gedirlər. Onu 
çox yalvar-yaxardan sonra razı salırlar. Gəlin sağalır və:  

– Mənə nə olmuşdu?- deyə soruşur. 
– Zəhrimar olmuşdu, çor olmuşdu!- deyə qaynanası onu 

lazımınca danlayır. Gəlin: 
– Mən nə biləydim yavaş dediyim sözü cinlər ona çat-

dırar... 
Mən qəzetdəki yazıya nəzər yetirdim, orada Alarvadı və 

Quleybanının tuta bilmədiklərindən, Orta Asiyada isə bədəni 
tüklə örtülmüş nəhəng bir adama oxşar varlıqın güllələnməsini 
yazırlar. Ancaq eşitdiyimə görə mənim ulu babam onlardan bi-
rini tutubmuş. Babamın onun necə tutmasını sizə danışa bilə-
rəm. Babam, hər dəfə tövləyə girəndə qanı qaralardı. Atını yor-
ğun, tər, su içində görəndə dəli olmaq dərəcəsinə çatardı. Ona 
görə də özünə söz verir ki, onlardan birini tutsun. Atın üstünü 
qırrıyır, səhərisi atın üstündə bir qadının gəldiyini görür. Ba-
bam çox təəccüblənir. Qadın başlayır babama yalvarmağa ki, 
məni öldürmə. Babamın ona yazığı gəlir, görür çox gözəl qa-
dındır, onunla evlənir. Ondan bir qızı olur. Qadın hər gün me-
şəyə oduna gedərdi. O qədər odun daşımışdı ki, həyət-bacada 
tərpənmək olmurdu. Həyət meşəyə dönmüşdü. O, həmişə uşağı 
otağın bir küncündə yatızdırıb meşəyə gedərdi. 

Bir gün ailə üzvlərindən biri evi süpürəndə bilmədən 
süpürgəni uşağa toxundurur. Uşaq dərhal ölür. Qadın tez özünü 
çatdırır. Mənim uşağımı niyə öldürdünüz?- deyib qışqırmağa 
başlayır. Sizi görüm mənim uşağımın gününə düşəsiz!- deyə 
bizə qarğış edir. Kül sizin başınıza, heç demədiz “axça gətir, 
boxça gətir, elə dediz odun gətir, su gətir.” 

Səhərisi həyətə baxanda hamı yerindəcə donub qaldı. 
Həyətdə bir qırıq odun da qalmayıb, hamısını bir gecədə daşı-
yıb harasa aparmışdı. 
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Bütün bu söbətlər tələbələrə maraqlı olduğuna görə heç 
biri yatmağa getmək istəmirdi. Mən öz etirazımı bildirdim, 
hamı öz otaqlarına çəkildi. Ancaq, Fariz öz yerindən tərpənmək 
istəmirdi. Nəhaytər o da yavaş-yavaş öz otağına getdi. 

Səhərisi bütün həyətə yayıldı ki, Fariz xəstələnib. O, 
dərsə də gedə bilmədi. Sən demə o söhbətdən sonra bərk qor-
xub, gecə səhərə kimi yata bilməyib. Tez onun otağına getdim, 
Fariz, Fariz-deyə onu səslədim. Hay verən olmadı, içəri girdim. 
Fariz gözünü bir nöqtəyə zilləyib baxırdı. Onu silkələdim, han-
dan-hana ayıldı və məni gördü. Yalvardı ki, getməyim, onu tək 
qoymayam. Gecə yatandan sonra onda qarabasmalar baş verib. 
Kimsə onu boğmaq istəyib, gözünü açanda yox olub. Qapının 
ağzında qoyduğu ayaqqabılar dönüb olur pışık, başlayır miyol-
damağa. İşığı yandıran kimi yox olublar. Ən dəhşətlisi o olub 
ki, yatanda, görür uçur, elə bilir yuxudur, gözünü açan kimi 
tappıltı ilə yerə düşür. Ondan sonra qorxudan səhərə kimi yata 
bilməyib. 

Mən doğrudan da onun xəstələnməyinin ciddi olduğunu 
hiss etdim. Tez onun valideyinlərinə xəbər göndərdim. Səhərisi 
onun ata-anası özlərini çatdırdılar. Farizi rayona apardılar. Bir 
həftədən sonra Fariz ata-anası ilə qayıtdı. O, sağalmışdı, yenə 
həmin gülərüz Fariz idi. Biz çox sevindik. Onun xəstələnməyi 
qorxudan olubmuş. Anası bizə dedi: 

– Gözümüzün ağı-qarası bircə balamızdı. Onun belə 
xəstələnməsi bizi şok vəziyyətinə salmışdı. Şükür Allaha. Indi 
yaxşıdır. Onun çiynində yumuru bir şeyi bizə göstərib dedi: 

– Duadır, molla yazıb. Onu həmişə öz çiynində gəzdir-
məlidir. Molla olmasaydı uşağımız əldən getmişdi, həkimlərin 
başı çıxmadı. Farizin valideyinləri yaxşı insanlar idi, bizdən 
çox razı olduqlarını bildirdilər. Biz onları yola saldıq. Onlar 
dönə-dönə Farizi bizə tapşırıb getdilər... 

Görürsən, qızım sənin xəstələnməyin qorxudan deyil, o 
hallar hər adamda ola bilər, sən heç nədən qorxma, keçib-ge-
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dər. Qorxaqlıq elə bir ruhi xəstəlikdir ki, o insanı rəzilləşdirir, 
satqınlaşdırır və vətənsiz qoyur. Bizim namuslu, qeyrətli qız-
gəlinlərimiz erməni daşnaqlarının əlinə keçməsin deyə, ölüm-
dən qorxmayaraq özlərini çaya atmadılarmı? Ancaq, qorxaraq-
lıq satqınlıq eləyənlərin ucbatından kəndlərimiz, rayonlarımız 
düşmən tapdağı altında qaldı. Ona görə də, qızım, insan gərək 
qorxaqlıq hissini bir dəfəlik canından çıxarsın, tarixi adət-
ənənələrimizin tərbiyəvi əhəmiyyətini heç vaxt unutmasın, ona 
əməl etsin.              

                   
Bakı, 2006 
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Keçən əsrin 60-cı illəri idi. Xəzər Pedaqoji texnikumu 

bitirdikdən sonra onun təyinatını Azərbaycanın cənub bölgəsin-
dəki rayonlardan birinə verdilər. Baxmayaraq ki, ora onun ya-
şadığı rayon deyildi, bu onu çox da narahat etmirdi. Çünki bu 
bölgədəki rayonlar bir-birinə həm yaxın idi, həm də gediş-gəliş 
narahatlıq doğurmurdu. Digər tərəfdən bacısı onun təyinat adığı 
rayonda yaşayırdı, o, qardaşına həyan ola bilərdi. Bütün bunlara 
baxmayaraq, Xəzəri düşündürən başqa məsələ idi. Onun ən bö-
yük arzusu çox əzab-əziyyətlərə duçar olmuş, ağır zəhmətdən 
qəddi bükülmüş, qara saçlarını balalarının yolunda ağartmış, 
vaxtından əvvəl qocalmış anasına, bacılarına kömək etmək idi. 
Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq gec də olsa, o, artıq texniku-
mu bitirmişdi. İndi ona işləmək, ailəni dolandırmaq lazım idi. 
Çünki atası vətən müharibəsindən qayıtmamışdı, anası da qo-
calmışdı, evin bütün ağırlığı onun üstünə düşürdü. O, sinə gərib 
bu ağır yükün altından çıxmalı idi. 

Bütün bu fikirləri beynində, ürəyində götür-qoy edən 
Xəzər rayona yola düşdü. O, rayon Xalq Maarif şöbəsinə gəlib, 
təyinatını onlara təqdim etdi. Maarif şöbəsinin müdüri, qəsəbə 
daxili məktəblərdə heç cür yerin olmadığını deyib, onu yaxın 
kəndlərin birinə göndərəcəyinə söz verdi. Xəzər harada olursa-
olsun, işləməyə hazır idi, təki məvacib alsın, öz anasına kömək 
etsin. O, instituta da girə bilərdi, ancaq onu hələlik texnikum 
qane edirdi. Sonradan o, işləyə-işləyə təhsilini davam edə bilər-
di, təki ailəsinə kömək edə bilsin, onları maddi çətinlikdən qur-
tarsın. 

60-cı illərin əvvəlləri idi, ölkədə nədənsə iqtisadiyyat zə-
ifləmişdi, çətin bir dövr idi, camaata “talonla” çörək verirdilər. 
Aclığın nə olduğunu bilən Xəzər, hər bir əziyyətə qatlaşmağa 
hazır idi, heç bir çətinlik onu qorxutmurdu. 

Xəzər öz razılığını verəndən sonra, onu rayon mərkə-
zindən 4-5 km aralıda yerləşən bir kəndə göndərdilər. Həmin 
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kəndə gedəndə, qəsəbənin mərkəzindən təpəyə doğru azı 2 km 
yuxarı qalxmalısan, sonra 3 km-ə kimi aşağı enməlisən, ondan 
sonra kəndə çatırsan. 

Xəzər hələ indiyəcən belə bir dağ kəndində olmamışdı. 
O, cənub bölgəsindən olmasına baxmayaraq, şəhərdə yaşayırdı. 
Belə dağlar qoynunda, meşəliklər içində yerləşən bu kəndi gö-
rəndə, Xəzər dəhşətə gəldi ki, gör insanlar necə yerlərdə məs-
kən salıb yaşayırlar. Əhsən, belə cəsur insanlara! 

Xəzər kəndə çatanda, yorulduğunu hiss etdi, daha 
ayaqları onun sözünə baxmırdı. 

– Gör ha, kənd camaatı, kəndin uşağı-böyüyü hər gün 
rayon mərkəzinə bu yolu necə gedib-gəlirlər? Maşın yolu olma-
dığından, bu yolu ancaq “villis” deyilən maşınla gedib-gəlmək 
olurdu. O da yol quru olanda, elə ki, yağış yağdı, palçıq oldu, 
hərəkət etmək qeyri mümkün idi. 

Xülasə, Xəzər balaca bir kənd məktəbinə gəlib çatdı. Bu 
8-illik ümumtəhsil məktəbi kəndin otasında yerləşirdi. Kənd 
çox da böyük deyildi. Məktəb direktoru Adil müəllim onu yaxşı 
qarşıladı. Çünki belə ucqar kəndlərdə müəllimə böyük ehtiyac 
vardı. Məktəbin müəllimləri Xəzərə yaxşı təsir bağışladı. Xəzə-
rə elə gəlirdi ki, kənd müəllimləri çox da savadlı olmur. Ancaq 
bu ucqar kənddə yaşayan müəllimlər, heç də şəhər müəllimlə-
rindən geri qalmırdı. Onlar çox savadlı, mədəni idilər. Şəhərdə-
ki müəllimlərdən üstün olanları da vardı. Bütün bunlar Xəzərin 
gözündən yayınmadı və o, bu təcrübəli müəllimlərdən hələ çox 
şey öyrənməli idi. 

Birinci gün hələlik, Xəzər üçün yaxşı keçdi. Sonrakı 
günlərdə də “Allah kərimdi” düşünən Xəzər, nədənsə narahatlıq 
hissi keçirirdi. Sağ olsun məktəb direktoru Adil müəllim, Xəzə-
ri məktəbin yaxınlığında olan balaca bir otaqla təmin etdi: 

– Nə çətinliyin olsa mənə de, utanma, – deyən məktəb 
direktoruna Xəzər öz minnətdarlığını bildirdi. 
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Bu balaca otaqda öz çamadanını yerbəyer edən Xəzər 
birdən-birə kənddə yaşamağı, məktəb kollektivini, kənd müəl-
limləri ilə birgə dərs deyəcəyini xəyalına gətirdi və onda özünə 
məlum olmayan bir hiss yarandı. Elə bil ki, daxilində yaranan 
bu hiss ona xəbərdarlıq edirdi ki, səni qabaqda hələ böyük çə-
tinliklər gözləyir, sən bu çətinliyə dözə bilərsənmi? Beynindəki 
bu fikirlərlə o, həyətə çıxdı. Həyətin hər tərəfini ot, kol-kos bas-
mışdı. Bu həyət sanki çoxdan insan nəfəsinə həsrət idi. Bu hə-
yət-baca, bağ Xəzər kimi insanlara çox böyük ehtiyac duyurdu. 
Onu cana gətirən, ona həyat bəxş edən insanlar lazım idi bu hə-
yətə, bağa-baxçaya!  

Şəhərdə böyüyüb boya-başa çatan Xəzər, bilmirdi kənd 
mühitinə alışa bilər, ya-yox? Bu fikirnən bağda, ağacların 
arasında gəzən Xəzər birdən-birə darıxdı və onu qorxu hissi bü-
rüdü. Sanki daxilində hansısa bir qüvvə ona deyirdi, qayıt geri, 
sən burada təkbaşına baş çıxara bilməzsən. Burda anası yox, 
bacısı yox! Nə qədər gec deyil qayıt! Onu bir anlığa soyuq tər 
basdı. O, yerə oturdu və fikirə getdi. Anası, bacıları, gözünün 
qabağına gəldi. Onlar məsum gözlərlə ona baxırdılar və sanki 
ona deyirdilər: Xəzər, bizim ümüdimiz sənədir, çətin vəziyyət-
dəyik, neçə gündür acıq, yemək istəyirik, bizə kömək etməlisən, 
qardaş! 

Xəzər ani sürətdə bu fikirləri xəyalından keçirtdi və bir-
dən-birə onda dəyişiklik yarandı, ona elə bir güc-qüvvət gəldi 
ki, əgər onun qabağını böyük dağ kəssəydi, o həmin dağı dəlib 
keçərdi. Onda yaranan bu qüvvət, ona cəsarət verərək onda 
qorxmazlıq yaratdı və o, sabaha inamla baxmağa başladı... 

Özünü yaxşı hiss edən Xəzər, ayağa qalxdı, otağı silib-
süpürdü, həyət-bacanı səliqəyə saldı, ətrafı zir-zibildən təmiz-
lədi və elə bil ki, evi-eşiyi, həyət-bacanı cana gətirdi, onlara hə-
yat bəxş etdi. 



 - 99 -

Beləliklə, çətinliklərdən qorxmayan Xəzər öz işlərini ya-
vaş-yavaş qaydasına salırdı. Məktəb direktoru onu evlə təmin 
etmiş və ona sinif də vermişdi. O, artıq şagirdlərə dərs deyirdi. 

 Xəzər, məktəb direktoru Adil müəllimin çox xoşuna 
gəlmişdi. Adil müəllim təəssüf hissi keçirirdi ki, bu cür gözəl 
qamətli, boylu-buxunlu, ağıllı-kamallı, mərifətli, dərrakəli, gö-
zəl danışıq qabiliyyətinə malik bir gəncin niyə ali təhsili ola bil-
məsin? O, ürəyində götür-qoy edirdi ki, onun ali təhsil almasına 
hər vəchlə kömək etmək lazımdır. 

Xəzər artıq müəllimlərlə də tanış olmuşdu, onların çoxu-
nu tanıyırdı. Bu müəllimlərdən hansının təyinatla gəlməsini, 
hansıların yerli olduğunu artıq bilirdi. Onlardan bəzilərinin təyi-
nat vaxtı qurtarsa da, onlar geri qayıtmaq istəmirdilər. Kənd ca-
maatına, kollektivə necə öyrəşiblərsə, kəndin xeyrində-şərində 
iştirak edirdilər. Onlardan bəziləri bu kənddə ailə qurub yaşayır-
dı və olmuşdular bu kəndin sakinləri. Bütün bu deyilənləri eşi-
dən Xəzər çox sevinmişdi və onda fərəh hissi yaranmışdı ki, be-
lə bir kollektivdə işləyir. 

Xəzərin gözlədiyi həmən gün axır ki, gəlib çatdı. Xəzər 
məvacib almışdı, onun sevincinin həddi-hüdudu yox idi. O, əv-
vəl rayon mərkəzindəki ərdə olan bacısına baş çəkməliydi, son-
ra isə evə gedəcəkdi. 

O, bacısıgilə getdi, bacısı onu görən kimi çox sevindi, 
hətta gözləri yaşardı da. Allaha şükür etdi ki, qardaşı daha işlə-
yir və boylu-buxunlu bir gənc olub, “bacın boyuna gurban ol-
sun” detyə düşündü, artıq o, ana və bacılarına həyan ola bilərdi, 
bacın sənə qurban, ay qardaş!- deyib, yaşarmış gözlərini sildi və 
qardaşını öpdü. 

Xəzərin üç bacısı vardı, böyük bacısı ərdə idi, kiçik ba-
cıları anası ilə bir yerdə qalırdılar. Xəzər böyük bacısı ilə xuda-
hafizləşib yola düşdü. O, özünü ana və bacılarına tez çatdırmaq 
istəyirdi. Anası ilə görüşüb ona şad xəbər verəcəkdi. Ona deyə-
cəkdi, ay ana gözlərin aydın olsun, oğlun daha işləyir, hətta pul 
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da alıb, al bu da pul! Daha mən sizi qoymaram əziyyət çəkəsi-
niz, sizi daha heç vaxt qoymaram ac qalasınız, mənim əzizlə-
rim. 

Bu fikirnən yola düşən Xəzər üçün saatyarım, iki saatlıq 
bu yol, qurtarmaq bilmirdi ki, bilmirdi. Halbuki, bu rayonlar 
arasındakı məsafəni bir saata da qət etmək olurdu. Xəzərə isə bu 
yol bir gün qədər uzun gəldi. Nəhayət, Xəzər doğulduğu öz 
doğma evinə çatdı. O, evə yaxınlaşanda, qapıda xeyli adamın 
yığıldığını gördü. Bu, onu təəccübləndirdi. Gözlərinə inanmadı 
ki, bu onların qapısıdır? Ürəyi zoqquldadı, “görəsən nə olub ?” 
– fikirləşərək, tez özünü evə soxdu. Anasının saralmış üzünü, 
çuxura düşmüş gözlərini görəndə, otaq başına hərləndi. İxtiyar-
sız qışqırdı: – Ana sənə nə oldu? Mən gedəndə sən yaxşı idin 
axı? Niyə xəstələnmisən? Sənə qurban olum, ay ana, bizi başsız 
qoyma! Mənəm, sənin oğlun Xəzər, gözlərini aç, gəlmişəm, sə-
nin yanındayam, məni eşidirsənmmi, ana? Məvacib almışam, 
ana! Daha qoymaram siz əziyyət çəkəsiniz, korluq çəkəsiniz, 
mənim əziz anam! 

Anası bu tanış səsi eşidəndə, elə bil ki, diksindi, gözləri-
nin qapaqları titrəməyə başladı və yavaş-yavaş gözlərini açdı. 
Xəzəri görəndə elə bil ki, ana dirildi, gözlərini geniş açaraq Xə-
zərə baxdı, başını azca qalxızıb: – Xəzər! Mənim balam, bu 
sənsən? – dedi. Axır ki, gəlib çıxdın, gözlərim yollarda qalmış-
dı, sənə anan qurban olsun, bacılarından muğayət olarsan, onları 
sənə tapşırıram, səni də Allaha. Şükür olsun Allaha ki, axır 
gəldin, mənim əziz balam, gözlərimin işığı, indi daha mən rahat 
ölə bilərəm. 

– Nə...ə? – deyə, Xəzər qışqırdı, sən nə danışırsan, ay 
ana? Allah eləməsin, sənin rahatlığın hələ bundan sonra baş-
layır, oğlun daha müəllimdir, maaş alır, daha heç kimə ehtiyacı-
mız olmaz. Ölmək? Bu sözü ağlına gətirmə ay ana, bizi tək qo-
yub hara gedirsən? – deyə, Xəzər hönkürtü ilə ağlamağa baş-
ladı. 
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Anası başını yastığa qoyub gözlərini yumanda, hər gö-
zündən bir gilə yaş süzülüb yastığa düşdü. Artıq onun son nəfə-
si idi. O, gözlərini açıb oğluna bir də  baxdı, sanki özünün bu 
son baxışı ilə Xəzərə demək istəyirdi ki, daha səni gördüm ar-
zum gözümdə qalmadı, əziz balam. Beləliklə, anası gözlərini 
əbədi yumdu. 

Xəzər, bacıları gışqıraraq hönkürtü ilə ağlamağa başla-
dılar. Bu dərdə dözməkmi olardı? Bütün ömrü boyu həyatını 
uşaqlara həsr edən, heç bir rahatlıq görməyən, həmişə əzab-
əziyyət içində olan, dörd övladını tək başına böyüdüb, boya-ba-
şa çatdıran belə cəfakeş ana bu dünyadan vidalaşıb gözlərini 
əbədi yummuşdu. O, analıq borcunu yerinə yetirərək, həyatını 
övladlarına qurban verdi. 

Bu ölüm Xəzərə böyük bir zərbə vurdu! Anasının qəfil 
ölümü onun ürəyinə dağ çəkdi. Onu yandıran o idi ki, heç ol-
masa işlədiyi, qazandığı halal puldan anasına cüzi, az miqdarda 
xərcləsəydi, belə yanmazdı. Əli çörəyə çatan vaxtda anasına əl 
tutmaq, kömək etmək, ona rahatlıq vermək vaxtı çatanda, anası 
rəhmətə getdi, buna heç cür təsəlli tapa bilmirdim. Anasının bir 
həftə içində xəstələnib vaxtsız vəfat etməsi Xəzərin belini qırdı. 
O, ömrü boyu vicdan əzabı çəkəcəkdi ki, zəhmətkeş anasına heç 
bir kömək edə bilmədi. 

Bacılarından soruşanda ki, bəs anam xəstələnəndə mənə 
niyə xəbər vermədiniz? – dedilər: 

– Qoymadı qardaş, dedi uşağı əziyyətə salmayın, qoy öz 
işi ilə məşğul olsun! Mən onu yuxuda görmüşəm, bu günlərdə 
gələcək. Elə də oldu, səhər yuxudan oyanan kimi dedi: 

– Xəzər bu gün gələcək, mən onu görəndən sonra rahat 
ölərəm. Biz başladıq ağlamağa. O, bizi sakitləşdirərək dedi: 

– Niyə ağlayırsız mənim balalarım? Bir gün dünyaya 
gələn, bir gün də gedəcəkdir. Ağlamaqdan bir şey çıxmaz, evi-
eşiyi səliqəyə salın... 
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Anasının ölümü Xəzəri elə yandırmışdı ki, o, hələ özünə 
gələ bilməmişdi və heç yerdə də qərar tuta bilmirdi. Ona nə 
qədər təsəlli versələr də, heç bir xeyiri olmurdu, onu heç cür 
ovundurmaq olmurdu ki, olmurdu. “Ölən ilə ölməzlər”, deyər-
lər, ancaq Xəzər özü canlı öli kimi idi... 

Haqq yoluna qayıdan, axirət dünyasına qovuşan anasını 
son mənzilə yola salan Xəzər, qəm-qüssə, matəm içində evə qa-
yıdırdı. Qarşıda anasının “üç”, “yeddi” mərasimləri dururdu, 
onları da yola verib işə qayıtmalı idi. Çünki məktəbdə sevimli 
şagirdləri onu gözləyirdi, həm də məktəb kollektivinin onun işə 
gəlməməsinin səbəbini bilmədikləri üçün onlara xəbər vermək 
lazım idi. 

Fikirli halda evə qayıdan Xəzər həyətə girəndə, gözləri-
nə inanmadı. Başda məktəbin direktoru Adil müəllim olmaqla, 
bütün məktəb kollektivi gəlmişdi.  

Xəzər atası kimi sevdiyi, çox hörmət bəslədiyi, kəndin 
ağsaqqalı, məktəbin direktoru Adil müəllimə minnətarlıq dolu 
nəzərlə baxdı... 

Adil müəllim tez ona yaxınlaşıb onu qucaqladı və təsəlli 
verərək dedi: 

– Oğlum, Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin! Sanki 
atasına sığınıb onu qucaqlayan Xəzər özünü saxlaya bilməyib 
hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Adil müəllim doluxsundu, onu 
sinəsinə sıxaraq dedi: 

– Ağlama oğlum, hamımız öləcəyik. Bu, Allahın qoydu-
ğu elə bir qanundur ki, onu heç kim poza bilməz. Sənin anan da 
dünyasını dəyişdi, o da bu qanundan kənara çıxa bilməzdi mə-
nim balam. O, ömrünü sənə bağışladı. Sən onun ruhuna hörmət 
edib, ruhunu şad etməlisən, onun vəsiyyətlərinə əməl etməlisən. 
Allah eləməmiş xəstələnsən, başına bir iş gəlsə, bacılarına kim 
baxar? Onları kim yerbəyer edər? Ona görə də çalış həyatda so-
yuqqanlı olmağı bacar, belə ağır dərdlərə dözməyə özündə güc 
tap. Mən sizin ailəniz haqqında hər şeyi bilirəm, sənin yeznən 
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mənə danışıb. Ananın ölüm xəbərini də o bizə verdi. Sənin yez-
nəni çoxdan tanıyıram. Səbirli ol, oğlum! Həyat mübarizə mey-
danıdır, bu meydanda hər kəs duruş gətirə bilmir, səbirli insan-
lar ancaq bu mübarizədə qalib gələ bilər, sən bunu yadında yax-
şı saxla, mənim balam. 

Xəzər bu kəndin ağsaqqalı sayılan Adil müəllimin bö-
yüklüyünə, müdriklüyünə heyran qalmışdı. Belə ağır yükü daşı-
maq hər bir kişiyə nəsib olmur. Doğurdan da, Adil müəllim ki-
mi insanlar həyatda olmasaydı, həyatın heç bir ləzzəti də olmaz-
dı. Bütün bunları fikirləşən Xəzər özünü ələ alıb Adil müəllimə, 
iş yoldaşlarına öz minnətdarlığını bildirdi. Belə təcili əziyyət 
çəkib özlərini tez çatdırdıqlarına görə, onlara öz təşəkkürünü 
bildirdi. 

Beləliklə, Xəzər bu ağır yükə qatlaşaraq, anasının “üçü-
nü”, “yeddisini” verib bir az rahar nəfəs aldı. İndi o, məktəbə 
gedib öz işi ilə məşğul ola bilərdi. Bacıları onu ağlaya-ağlaya 
yola saldılar. 

Xəzər rayona gedəndə yolüstü böyük bacısı ilə də gö-
rüşmək qərarına gəldi və sonra o məktəbə gedəcəkdi. Bacısı ilə 
yeznəsini o, özündən bir gün qabaq yola salmışdı. Yenə onlara 
gedib böyük bacısı ilə görüşdü. Bacısı Xəzərə ürək-dirək verdi:  

– Özündən muğayat ol, bacı sənə qurban! – dedi, gözü-
müzü sənə dikmişik. Pal-paltarını yığ gətir, mən yuyaram. Sən 
bizdən ötrü darıxma, özünə fikir ver. Get, Allah işini avand elə-
sin, əziz qardaşım. 

Xəzər özündə bir az yüngüllük hiss etdi. Belə ağır gündə 
adamın necə də təsəlliyə ehtiyacı olur... Əgər təsəlli olmasa, 
adamın bağrı çatlayar.  

Xəzər artıq məktəbə çatmışdı, məktəb kollektivi, müəl-
limlər onun başına yığışdılar, ona təsəlli verməyə başladılar. 
Adil müəllim Xəzərlə görüşəndə onun sınıxmış, tüklü sifətini 
gördü və onun nə qədər iztirab içində olduğunu hiss etdi. O Xə-
zərə təsəlli, ürək-dirək verdi, səbirli olmağı tapşırdı. Xəzər dərs-
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dən sonra otağına qayıtdı, bərk yorulmuşdu, tez çarpayıda uzan-
dı. Onun tavana  zillənən gözləri yol çəkirdi. Bir müddət belə fi-
kirli qalandan sonra onu yuxu apardı. O, yuxuda anasını gördü. 
Anası kövşəndə ot biçirdi. Xəzər ona yaxınlaşıb nə qədər təkid 
etdi ki, ona kömək etsin, o razı olmadı. Xəzər güc ilə onun əlin-
dən orağı almaq istəyəndə yuxudan oyandı və özünü tər-su için-
də gördü. Anasının surəti gözünün qabağından getmirdi. İstər-
istəməz gözlərinin yaşı axmağa başladı. Gör ha, anam hətta yu-
xuda da mənim əziyyətə düşməyimi istəmir, – deyə gözlərinin 
yaşını silməyə başladı. Saata baxdı, saat üçə işləyirdi. Yuxusu 
qaçmışdı, heç bilmirdi nə işlə məşğul olsun? Hətta sevdiyi ki-
tabları da oxuya bilmirdi. Təzədən çarpayıya uzandı. Onu nə tə-
hər yuxu apardısa, bir də ayılanda havanın işıqlandığını, günün 
çıxdığını gördü. “Vay, dərsə gecikdim”, deyib, tez məktəbə 
qaçdı. O, dərsi bir təhər başa vurdu, evə gələndə də narahatlıq 
hissi ondan əl çəkmirdi. Elə bil ki, o nə isə qiymətli bir şey itir-
mişdi tapa bilmirdi... Bu hiss haçana kimi onda davam edəcək-
di, ona məlum deyildi. Onun yaddaşında da dəyişiklik yaran-
mışdı, bir söz demək istəyəndə o, sözü yaddan çıxarırdı, fikirə 
gedirdi, biri ona toxunanda diksinirdi və s. Bütün bu dəyişiklik-
lər onda anasının ölümündən sonra baş vermişdir. Ha istəyirdi 
əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın, bu mümkün olmurdu. O, bilmirdi 
bu hissləri özündən necə kənar etsin? Aradan xeyli vaxt keçdi. 
Xəzər anasının “qırx” mərasimini də başa vurdu. Bu müddət ər-
zində onda hələlik bir dəyişiklik hiss olunmurdu. Əvvəlki kimi 
o, yenə də həyacanlı idi. 

Ancaq keçən gecə baş verən hadisə, əvvəlkiləri də üstə-
lədi. Hələ özünə gələ bilməyən Xəzər baş aça bilmirdi bu həqi-
qətdir, yoxsa yuxu. Həmişə olduğu kimi o gecə də Xəzər yata 
bilmirdi. Gecənin yarısında o hiss etdi ki, kimsə onu çağırır. 
Hələ yata bilməyib, ayıq qalan Xəzər diqqətlə qulaq asanda 
anasının onu çağırdığını eşitdi. 
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– Xəzər, Xəzər, ay Xəzər! Bu səsi eşidən kimi Xəzər 
hövlnak özünü bayıra atdı. Diqqətlə ora-bura baxdı, heç kimi 
görmədi. Təəccüb içində qalan Xəzər bilmədi nə etsin. Bu onun 
anasının səsi idi, o, Xəzəri çağırırdı. Bəlkə bu yuxu idi! “Yox, 
yox, bu yuxu deyildi, mən bəyəm öz anamın səsini tanımıram?” 
– düşündü. 

Xəzərin anasının səsiylə çağrılması, altı yaşında olanda 
baş vermiş bir hadisəni onun yadına saldı. Onun atasını rayonun 
ucqar bir kəndinə kolxoza briqadir göndərirlər. Həmin kənddə 
onlara köhnə ikimərtəbəli bir evdə yer verirlər. O vaxt elektrik 
işığı olmadığından kənd camaatı neft lampasından istifadə 
edirdi. 

Bir gün necə oldusa atası evə gəlmədi. O, alma bağların-
da qaravulçunun əvəzinə qalıbmış. Xəzər isə evdə anasıyla qal-
mışdı. Gecənin yarısında anasını kolxoz sədri Həzinin səsi ilə 
üç dəfə çağırdılar. Bu səsi eşidən kimi onlar ayağa qalxırlar. 
Anası bərk narahat olur ki, kolxoz sədri gecənin yarısında onu 
niyə çağırsın? Tez anası neft lampasını əlinə alıb Xəzərlə bir 
yerdə bayıra çıxırlar. Onlar o tərəfə-bu tərəfə xeyli baxsalar da 
heç kimi görmürlər. Xəzər anasından soruşanda ki, bəs bizi ça-
ğıran kişi hara getdi, anası dolayısı ilə onu başa salır ki, biz ba-
yıra gec çıxdıq, o da bizi gözləməyib gedib...  

O, uşaq olduğuna görə heç nə dərk edə bilmir, ancaq o 
səs hələ də qulaqlarından getməyib, elə bil indicə eşidib... 

Onda təbiidir ki, uşaq olduğuna görə başa düşməmişdi. 
Bəs indi? İndi isə anasının çağırması hələ də gulağında səslənir-
di. 

Xəzər altı yaşından bu vaxta kimi belə bir hadisənin şa-
hidi olmamışdı. Odur ki, onu bu qəribə səslə kim çagıra bilərdi? 
Bu məsələ Xəzər üçün müəmmalı olaraq qalırdı. 

O, dözməyib axşam başına gələnləri işdə müəllimlərə 
danışdı. Müəllimlərdən bəziləri inandı, bəziləri inanmadı, bəzi-
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ləri də “kənd yerində belə hadisələr çox tez-tez baş verir, fikir 
vermə”, – dedilər. 

Bu hadisə nədənsə Xəzərin yadından çıxmırdı. Günlər 
isə öz axarı ilə davam edirdi. 

Son zamanlar Xəzərin get-gedə arıqladığını görən müəl-
limlər narahat olmağa başladılar. Tələt adında cavan müəllimin 
Xəzərlə arası yaxşı idi. O da Xəzərdə dəyişikliyi hiss etdi və 
ona yaxınlaşaraq soruşdu: 

– Xəzər, gözümə bir təhər dəyirsən, deyəsən xəstələnmi-
sən? Vallah belə baxanda səndə heç bir xəstəlik əlamətləri gör-
mürəm, yəni heç bir yerindən şikayət etmirsən. Sən ancaq ana-
nın xiffətini çəkməkdən bu günə düşmüsən. Fikir, qəm yıxanı 
heç nə yıxmır. Eşitməmisən “dəmiri pas yeyər, ürəyi qəm”. 
Mən bilirəm, bu fikirlər səndən asılı olmayaraq baş verir, ancaq 
sən gərək bu vəziyyətdən çıxmağı bacarasan. Hər dərdə çarə 
var, ancaq ölümə çarə yoxdur. “Min dərdin min bir dərmanı 
var” – deyirlər. Sənin də dərdinə bir çarə var, onu da mən sənə 
deyim. “Ceyran südü”. Əgər ondan istifadə etsən, bütün dərd-
sərini unudarsan, olarsan sağlam bir adam. 

“Ceyran südü”? Allah sənə kömək olsun, sən də elə bir 
dərman dedin ki, mən indi onu hardan tapım? 

Tələt müəllimi gülmək tutdu, bir az güləndən sonra, - 
“Sən nə dilbilməzsən, ay Xəzər!”– dedi. 

– “Ceyran südü” – arağa deyirlər, arağa! Onu içən kimi 
ürəyindəki qəm-qüssə yox olur, olursan anadangəlmə. Bu içkini 
icad eləyənlər bir şey bilib icad ediblər də. Bax gör elə bir adam 
tapa bilərsən ki, içməsin? Hamı içir. Tək-tük adamlardan başqa. 
Daha mən demirəm gündə girəsən butulkanın içinə, dərman 
kimi hərdən istifadə etmək olar. 

Mən o vaxt institutda oxuyanda bizə dərs deyən müəl-
limin içki ilə əlaqədar başına gələn hadisəni sənə danışım. Heç 
xəstələnməyən müəllim bir gün bərk xəstələnir. Onun qan təz-
yiqi birdən-birə qalxır. Təcili yardım çağırırlar, həkim ona iynə 
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vurub, təzyiqini normal hala salandan sonra yenə onun təzyiqi 
qalxır. İkinci dəfə də təcili yardım çağırmağa məcbur olurlar. 
kim ona, təzyiqi oynamasın deyə maqnezium xlorid iynəsini 
vurur, daha təzyiqi qalxmaz deyərək, – gedir. Özünü yaxşı hiss 
edən müəllimin səhərə yaxın təzyiqi yenidən qalxır. Ailəsi nara-
hat olmağa başlayır. Hamı düşür əl-ayağa ki, kişi deyəsən ölə-
cək. 

Uşaqlarının ağladığını görən kişi soyuqqanlıqla: – 
“Qorxmayın, mənə heç nə olmaz” – deyir. Ancaq, gedin mənə 
bir araq alın. Hamı baxır bir-birinin üzünə, bu nə danışır? 
Kişinin ölməyindən qorxaraq, tez gedib ona bir araq alırlar. O, 
arağı stəkana doldurub içir. O, dəqiqə ürəyində bir sərinlik hiss 
edir və dörd saat yatır. Halbu ki, neçə gün idi yata bilmirdi. 
Ayılanda özünü yaxşı hiss edən müəllim, həkimə gedib müalicə 
alır və sağalır. O, bizə deyirdi ki, “infarkt” keçirən xəstələr də 
hərdən araq içməlidir. Çünki qan dövranını o normal hala salır. 
Görürsənmi arağın gücünü? Götürək siqareti. Siqaret haqqında 
elə bir yer yoxdur ki, onun ziyanlığı barədə danışmasınlar. Hə-
kim xəstəyə deyir çəkmə, özü çəkir, müəllim, valideyin uşağa 
deyir çəkmə, özü çəkir, alimlərimiz, “nikotin ilan zəhərindən 
güclüdür” deyir, özləri çəkir. Hətta Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 
siqaret qutularının üstündə yazırlar ki, “siqaret sizin sağlamlığı-
nıza ziyandır”. Ancaq, günbəgün siqaretin istehsalını artırırlar.  

Əgər bu ziyandırsa, onda niyə çəkirlər, niyə istehsal 
edirlər? Xalqı məhv etməkdən ötrü? Xeyr! Hər şeyin həddi var, 
sən əgər çörəyi də çox yesən, sənə ziyan edər. Mən bu siqaretlə 
əlaqədar şahidi olduğum bir hadisəni də sənə danışım. Mənim 
yaxın bir qohumum xəstələnir. Özü də o çox siqaret çəkən olur. 
Həkim onu müalicə edəndə siqaret çəkməyi qadağan edir. Bir 
həftə edilən müalicənin heç bir təsiri olmur və onun vəziyyəti 
daha da ağırlaşır. Neçə gün siqaret çəkə bilmədiyindən, əsəbi 
gərginlik içində olan kişi arvadına deyir:  

– Get siqaretimi gətir bura. Arvadı acıqla ona deyir:  
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– Həkim deməyib ki, siqaret olmaz! 
– Əşi sənə nə deyirəm, qulaq as, dedim get siqaretimi 

gətir! Arvadı naəlac qalıb onun siqaretini gətirir. O, birini çəkir, 
görür onda dəyişiklik yaranır. İkincisini çəkəndə artıq o ayağa 
qalxır və sağalır. Onu bu vəziyyətdə görəndə hamı təəccüblənir. 
Ona görə də, mən sənə deyirəm, yadında yaxşı saxla, əgər siqa-
retin, arağın ziyanı olsaydı, onu istehsal etməzdilər. Çünki, döv-
lətimiz xalqa xidmət etdiyindən, heç vaxt istəmir ki, onun xalqı 
ağır, çətin vəziyyətə düşsün. Bu boyda dünya müharibəsində 
qalib çıxan xalqı o, heç vaxt rəva görməz ki, xəstəliyə duçar ol-
sun. Bəs siqaret ziyandırsa, müharibənin qalib gəlməsində müs-
təsna rolu olan rəhbərimiz Stalin yoldaş niyə çəkirdi. Heç vaxt 
“trubka” əlindən yerə düşmürdü. Çəkə-çəkə öz göstərişlərini 
verirdi. Ömrünün axırına kimi də çəkdi. 

– Bu kənddə qoca kişilərdən eşitmişəm ki, qonşu kənddə  
Rəzzaq  adında 120 yaşlı bir kişi olub. O, hündürboylu, cüssəli 
bir adam idi. Əyninə uzun çuxa geyərdi, ayaqlarında isə qış-yay 
çarıq olardı. O, bizim kəndə tez-tez xeyirə-şərə gələrdi. O, ömrü 
boyu həmişə tənbəki çəkib. Çubuğa tənbəki doldurub, çaxmaq-
daşı ilə alışdırıb çəkərdi. Kişi, o qədər çəkərdi ki, ağarmış bığ-
ları sap-sarı saralardı. O, yüz iyirmi il yaşadı və ömrünün axırı-
na qədər də çəkdi. Ona görə də mənim sözlərimə diqqətlə qulaq 
as, əgər siqaret, araq ziyandırsa onu heç istehsal edərdilərmi? 

Xəzər dostunun sözlərinə diqqətlə qulaq asdı. Doğrudan 
da onun sözlərində həqiqət vardı. Ancaq özünün səhhətinə içki-
nin necə təsir edəcəyini deyə bilməzdi. Çünki indiyəcən onun 
dilinə içki dəyməmişdi. 

Anasının ölmündən üç ay keçməsinə baxmayaraq, onda 
hələ də narahatlıq davam edirdi. O, özünü əla ala bilmirdi, öz 
diqqətini bir yerə cəmləşdirməkdə çətinlik çəkirdi. Ona görə də, 
Xəzər dostunun bu danışığından sonra ona dedi: 

– Bilirsən, Tələt müəllim, anamın ölümündən xeyli vaxt 
keçməsinə baxmayaraq, mən hələ də, özümü ələ alıb bir işlə 
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məşğul ola bilmirəm. Səbəbi də mənə məlum deyil, bu nədən-
dir? Bilmirəm sənin dediyinə əməl edib, içkidən istifadə etsəm, 
görəsən yaxşı olarammı? Vallah, sənə ömrüm boyu minnətdar 
olaram ki, məni bu bəladan xilas etdin. 

Tələt müəllim dedi: 
– Xəzər, gəl sən mənim sözümə qulaq as, ziyan görməz-

sən. 
– Görək də, təki sən deyən olsun, deyə Xəzər sevincək 

cavab verdi. 
Xəzər dostu ilə söhbətindən sonra, münasib vaxt tapıb 

bu məsələni həll etməli idi. Bu vəziyyət uzun müddət davam 
edə bilməzdi, buna son qoyulmalı idi. Ona görə də Tələt müəl-
limin dediyini həyata keçirməyi şənbə gününə saxladı. Onlar 
dərsdən sonra yeyib-içəcək, sonra Xəzər rayona gedib, neçə 
həftə yığılıb qalan çirkli paltarı bacısına yumağa verəcəkdi. 

Beləliklə, şənbə günü gəlib çatdı, dərsdən sonra hazırlıq 
işləri ilə məşğul olan Xəzər dükana getmək istəyərkən dostu 
Tələt müəllim əlində butulka içəri daxil oldu. 

– Oho, Tələt müəllim, xoş gördük! Mən tərəddüd içində 
qalmışdım ki, hansı içkidən alım, sən məni qabaqlayıb, alıb 
gətirmisən, çox sağ ol! 

Xəzər yemək hazırlamağa başladı. O, tək yaşadığına gö-
rə hər cür yemək bişirməyi bacarırdı. Xəzər yemək hazırlamağa 
başladı, dostu isə bağa düşdü. O, Xəzərin bağ-baxçanı necə sə-
liqəyə salmasına heyran qaldı. Xörək hazır olandan sonra Xəzər 
yeməyi qablara çəkdi, stolda hər şeyi hazırlayandan sonra Tələt 
müəllimi səslədi. Tələt müəllim ağacdan dərdiyi almanı yeyə-
yeyə içəri daxil oldu. Xəzərin bişirdiyi xörəyin ətri otağa yayıl-
mışdı. 

Bəh-bəh! – deyən Tələt müəllim arağı stolun üstünə qo-
yub girişdi yeməyə. Xörək dostunun xoşuna gəldi. Sağ ol, Xə-
zər, əla bişirmisən, – dedi və arağı açıb stəkanlara süzdü: 
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– Bu badəni içmək istəyirəm, əziz dostum, sənin sağ-
lığına, arzu edirəm ki, bu dostluq naminə səndə olan bütün o 
narahatlıqlar birdəfəlik canından çıxsın və sən bir də heç vaxt 
xəstələnməyəsən! Stəkanı Xəzərin stəkanına vurub içdi. Xəzərə 
də işarə elədi ki, içsin. Xəzər indiyəcən içki nə olduğunu bilmir-
di, ona görə də yarım stəkan aragı qorxa-qorxa içdi. Arağı içən 
kimi Xəzərin nəfəsi təngidi, mədəsində, boğazında elə bil nə isə 
yanırdı. O, tez xiyar turşusunu ağzına atıb tez-tez yeməyə baş-
ladı. Bir az keçmişdi, Xəzər daxilində bir rahatlıq hiss etdi. San-
ki bir az bundan əvvəl dərd-qəm dəryasında boğulan Xəzər de-
yildi... 

Tələt müəllim Xəzərə fikir verdi, gördü onun əhval-ru-
hiyyəsi yaxşılaşıb, o hətta şənlənmişdi və gülə-gülə onunla za-
rafatlar da edirdi. Bu, Tələt müəllimi çox sevindirdi. Anasının 
ölümündən sonra Xəzəri gülən görməmişdi. Onların söhbətləri 
çox uzun çəkdi. Arağı içib, boş butulkanı otağın bir küncünə 
atmışdılar. Hava artıq qaralmışdı. Xəzərin yadına düşdü ki, bu 
gün rayona getməlidir. Tələt müəllim eşidən də ki, o rayona ge-
dəcək, ondan ayrılanda dönə-dönə tapşırdı ki, rayona getməsin, 
daha gecdir. “Gecənin xeyirindən, səhərin şəri yaxşıdır”, – de-
yiblər, dedi. Gecdir, sabah gedərsən. 

Hər ikisi sərxoş idi, arağı deyəsən normadan artıq iç-
mişdilər. 

Tələt müəllim Xəzərdən beş yaş böyük idi. Yaşı otuzu 
haqlamışdı, ancaq hələ onun evlənmək fikiri yox idi. Ona görə 
də Xəzər ilə onun söhbəti tuturdu. Xəzər ondan soruşanda ki, 
niyə evlənmirsən, – “evlənməkdən əvvəl o qədər problemlər var 
ki”, – deyə cavab vermişdi. Onlar görüşüb ayrılanda o, yenə 
Xəzərə tapşırdı ki, rayona getməsin. 

Tələt müəllim Xəzərdən bir az aralıda, kəndin qurtaraca-
ğında, bir qoca arvadın evində kirayənişin qalırdı. 

Xəzər onu yola salıb evə qayıtdı. İçəri girəndə gözü box-
çaya sataşdı. O dəqiqə yadına düşdü ki, o bu gün rayona getmə-
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lidir. Araq öz təsirini göstərmişdi. Dünya-aləm Xəzərin vecinə 
deyildi. “Gecədir, yol qorxuludur, meşəlikdir, getmək olmaz”. 
Bu səbəblərin heç biri Xəzəri öz yolundan döndərə bilməzdi. 
Onun başında bir fikir vardı o, da rayona getmək idi və bu 
boxçasını bacısına çatdırmalı idi, vəssalam! Ona görə də, Xəzər 
ağına-bozuna baxmayıb, “Ya Allah, səndən mədət” deyərək, 
boxçanı qoltuğuna vurdu və yola düşdü. 

Kənddən rayona gedən yol balaca bir cığırdan ibarət idi. 
Evdən beş yüz metr gedəndən sonra bir dərəyə çatırsan, həmin 
dərəni keçib, yoxuşla üç kilometr yuxarı qalxırsan və təpəyə ça-
tandan sonra aşağı, rayon mərkəzinə doğru enirsən. 

Xəzər kənddən aralanıb dərəyə çatdı. Dərəni keçib yo-
xuşa qalxmağa başladı. Onun baxtı gətirmişdi ki, ay işığı idi. 
Yoxsa fanarsız bu yolu getmək olmazdı. 

Xəzər fikirində tutmuşdu ki, nəyin bahasına olursa ol-
sun, rayona bu gecə getməlidir və ona görə də, dayanmadan ge-
dirdi, artıq o, yolu yarı eləmişdi, kənddən xeyli uzaqlaşmışdı, 
daha kənd itlərinin səsini də eşitmirdi. O, hər tərəf kolluqlarla 
əhatə olunmuş bir cığırdan keçəndə, ona elə gəldi ki, kimsə qa-
baqda gedir. Gedən adama diqqətlə baxanda onu dostu Tələt 
müəllimə oxşatdı. Çox sevindi və elə bildi ki, dostu onu tək 
buraxmaq istəməyib, arxasınca gəlib. Tələt, Tələt, – deyə Xəzər 
onu səslədi. 

Dostu heç elə bil onun səsini eşitmirdi. Xəzər bir az yü-
yürərək ona çatmağa tələsdi. Ona çathaçatda gördü dostu yox 
oldu. Xəzər çaş-baş qaldı ki, bu nə məsələdi. Ona elə gəldi ki, 
dostu onunla zarafat edir. Əhəmiyyət verməyərək yoluna davam 
etdi. Bir az getmişdi arxadan hənirti eşitdi. Yenə fikir verməyib, 
yoluna davam etdi. Qarşıdakı kolluğu keçəndə kimsə arxadan 
onun pencəyini dartdı. Xəzər tez arxaya çevrildi, arxada heç ki-
mi görmədi. Kefli olsa da, o həqiqətən də hiss etdi ki, ona kimsə 
toxundu. Ağlına gəldi ki, dostu Tələt müəllim deyəsən onunla 
zarafat edir. Axı dostunun qabaqda getməsini Xəzər aydın 
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görmüşdü. Bəs niyə o, mənimlə oyun oynayır? Fikirindən ke-
çirtdi ki, eybi yox, qoy yoxuşu qalxım, onda mən ona göstərə-
rəm adamı dalamaq necə olar? 

Nəhayət, o yoxuşu qalxıb, rahat nəfəs aldı, tərini silib, 
oturmaq istəyəndə, onu kimsə yenə çağırdı. 

Xəzər, ay Xəzər, gözlə mən də gəlim! Gördü Tələtdi onu 
səsləyən, düşündü ki, əşi bu məndən nə istəyir? 

– Hardasan ay Tələt müəllim, gəl də, gəl, səni gözləyi-
rəm axı! 

Xəzər ha gözlədi, gördü gələn yoxdur. Fikirləşdi ki, ola 
bilsin ki, o gec olduğunu nəzərə alıb məni və bacımı narahat et-
mək istəməyib, ona görə də geri qayıdıb. Nəhayət Xəzər durub 
öz yoluna davam etdi. O, sevinirdi ki, nə yaxşı yolda canavara, 
vəhşi heyvanlara rast gəlmədi. Dostundan ötrü isə narahat ol-
mağa başladı ki, o geri necə qayıdacaq? 

Xəzər hər iki tərəfdən evlərlə əhatə olunmuş yol ilə aşa-
ğı qəsəbəyə doğru hərəkət etməyə başladı. Onun bacısının evi 
düz qəsəbənin mərkəzində bazara yaxın bir yerdə idi. Bacısıgilə 
çatmağına az qalmış xoruzlar banlamağa başladı. Bu səhərin 
açılmasına bir işarə idi.  

Nəhayət, Xəzər bacısının həyətinə daxil oldu və qapını 
döydü. Bir az gözlədi, yeznəsi qapını açdı, qayınını əlində box-
ça görəndə təəccübləndi. 

Xəzər, bu sənsən? Bacısı səsə hövlnak tez özünü çat-
dırdı: 

– Boy, Xəzər? Bacın sənə qurban, xeyir ola, bu nə vax-
tın gəlişidi? Gördü qardaşı çox yorğun, təaqətsiz halda dayanıb, 
tez onu evə apardı. Yerini salıb yat, dedi. Xəzər yerinə girən ki-
mi, onu yuxu apardı. Qardaşının vaxtsız gəlişi bacısını çox na-
rahat etdi. “Görəsən, Xəzər bu vaxtı bizə niyə gəlib? Qoy yat-
sın, ayılanda soruşaram.” 

Xəzər necə yatmışdısa, ayıla bilmirdi, onu axşamüstü 
bacısı güc ilə oyatdı ki, dursun yemək yesin. 
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Xəzər gözlərini açıb bacısını görəndə təəccübləndi ki, 
mən haradayam? Tez ayağa qalxıb soruşdu ki, bəs Tələt müəl-
lim hanı? Tələt müəllimi necə görməsi, onu səsləməsi bütün 
yolda başına gələnlər bir-bir yenidən yadına düşdü. 

Bacısı soruşdu:  
– Tələt müəllim kimdir? 
– Heç, iş yoldaşımdır, mənimlə gəlirdi, yolda məndən 

ayrılıb geri qayıtdı. 
Bacısı qorxuya düşdü. Birdən uşağın başına hava gələr? 

Bu nə danışır? Gecə vaxtı onları nə vadar edib ki, bizə gəlmək 
istəyiblər. “Bəlkə dostunun başında bir iş var” - deyə, bacısı 
narahat olmağa başladı və Xəzərdən soruşdu: 

– Xəzər, axı gecə vaxtı səni nə məcbur etmişdi bu qor-
xulu yolu qət edib bizə gələsən? Sən qurd ürəyi yemisən nədi, 
gecə evdən çıxıb bu qorxulu yolu gəlməkmi olar? Sənin ağlın 
yerindədir? 

Xəzər mat-məəttəl qalıb bacısına baxırdı, onun gecə yol 
gəlməsi yadına düşəndə dəhşətə gəldi. Yəni doğurdan da mən 
bu yolu gəlmişəm? Bəs yolda mənim başıma gələn o nə oyun 
idi Tələt gətirdi. Mən inanmıram bu Tələt olsun, Tələt heç vaxt 
məni tək qoyub getməzdi. Bəs bu Tələt deyildisə bəs kim idi? 
Xəzəri soyuq tər basdı. Gecə yol gedəndə Tələti necə görməyi 
yadına düşdü. O, bacısına həqiqəti deyə bilməzdi, bir bəhanə ilə 
bacısını inandırıb, tez aradan çıxmalı idi. Dostu Tələtin xəstə-
lənməsni, onu həkimə aparmasını, xəstəxanada çox yubanması-
nı və onlara ona görə gec gəldiyini dedi. Axşamüstü qəsəbədə 
işləyən kənd camaatına qoşulub kəndə gedərəm, səhər işdə 
olmalıyam deyə bacısını inandırdı. Bacısı onu yola saldı. Sənə 
qurban olum Xəzər, özündən muğayat ol! Eşitdin? Yaxşı yol! 

Xəzər qəsəbədə dükanda işləyən və bazarda alver edən-
lərə qoşulub kəndə yola düşdü. 

O, hava təzəcə qaralmağa başlayanda evə çatdı. Gördü 
ki, gecə gedəndə, heç, evinin qapısını da bağlamayıb. Oturub 
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xeyli fikirə getdi. Sonra Tələt müəllimgilə tərəf yola düşdü. Bir 
az gedəndən sonra onlara çatdı, qapını döydü. Qapını açan Tələt 
müəllim Xəzəri görəndə sevindi. 

– Xəzər nə əcəb səndən, xöş gördük, gəl içəri! De görüm 
indi necəsən? Özünü necə hiss edirsən? Dünən yeyib-içməyimiz 
sənə necə təsir etdi? Sən deyəsən rayona getmək istəyirdin? 
Mən dedim getmə, gecdir, nə oldu? Birdən gedərsən ha? 

Dünənki hadisələr Xəzərə yuxu kimi gəlirdi. Ona görə 
də o, od ilə su arasında qalmışdı, bilmirdi Tələtə desin-demə-
sin? Onsuz da gec-tez biləcək, yaxşısı budur başıma gələnləri 
ona deyim. Bəlkə, doğurdan da, yolda mənə rastlaşan, məni səs-
ləyən o olub! Ona görə də, Xəzər dostundan soruşdu: 

– Tələt, dünən məndən ayrılandan sonra evə necə get-
din? 

– Mən o qədər də dəm olmamışdım, - deyə Tələt danış-
mağa başladı. Evdə bir az mütaliyə etdim, yorulan kimi yatdım. 
Rahat yatmışam, bir də ayılanda gördüm saat birdir. 

– Deməli, o sən deyilmişsən? Tələt təəccüblə dostu Xə-
zərə baxdı. 

– Xəzər, sən sözlü adama oxşayırsan? De görüm nə 
olub? Özün də həyəcanlısan. Bəlkə bir hadisə baş verib? Giz-
lətmə! 

– Axı, dünən mən səni yola salandan sonra rayona get-
dim. 

Nə...ə? - Axı, mən sənə demişdim gecdir getmə, sən ni-
yə getdin? Allah üzünə baxıb, yolda sənə vəhşi heyvanlar rast 
gəlməyib! 

– Heç soruşma Tələt, başıma oyun gəlib, kaş elə vəhşi 
heyvana rast gələydim, əlbəyaxa olaydım, ya Allah ona verərdi, 
ya mənə. 

– Xəzər, sən nə danışırsan? Necə yəni vəhşi heyvana 
rast gələydim, bu nə sözdü deyirsən, nə olub axı? Xəzər danış-
mağa başladı: 
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– Mən rayona gedəndə yarı yolda sənə rast gəldim, ha 
səni səslədim, qulaq asmadın, sənə yaxınlaşanda yox oldun. 
Sonra sən məni səslədin, mənə deyirdin “Xəzər, məni gözlə, 
mən də gəlirəm”, – ha gözlədim gəlib çıxmadın. Bu nə oyun idi 
mənim başıma gətirdin?  Hətta arxadan pencəyimi də dartdın. 

 Tələt üçüncü il idi bu kənddə müəllim işləyirdi. Kənd 
camaatından belə hadisələri çox eşitmişdi. Ona görə də 
məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşdü. 

– Bilirsən, Xəzər, biz içdik, sən kefləndin, ona görə də 
bu qorxulu yolu qət etmisən, yolda da səni qara basıb. Yaxşı ki, 
sən qorxmamısan! Buna da səbəb içməyin olub, əgər içməsəy-
din, sən bəlkə də dəli olardın. Mən belə şeylərə çox rast gəlmi-
şəm, ancaq qorxmamışam. Təzə gələn vaxtlarımda mənim də 
başıma belə bir iş gəlmişdi. Bir dəfə gecə yarı bayıra çıxdım, 
evə girəndə yerimdə bir adamın uzandığını gördüm. Elə bildim 
yuxu görürəm, işiğı yandıran kimi o adam yox oldu. Yenə içkili 
olsaydım dərd yarı idi, deyərdim ki, dəm olmuşam, gözümə gö-
rünüb. Ancaq bu belə deyildi axı, ona görə də gərək belə şeylərə 
çox fikir verməyəsən. 

– Axı, mən necə fikir verməyim ki, ay Tələt müəllim, 
səni gördüm, səni hətta səslədim də, sən cavab vermədin. Sənə 
yaxınlaşanda sən yox oldun. Sən deyildinsə, bəs bu kim idi? 

– Bilirsən, Xəzər, mən bura gələnə qədər belə şeylərə 
heç vaxt rast gəlməmişdim. Bu kənddə yaşayandan belə hadisə-
lərə rast gəlmişəm. Mən də sənin kimi əvvəl çox maraqlandım 
bu nə məsələdi, sonralar kənd camaatı kimi mənim üçün də bu 
məsələ adiləşdi. Ancaq o vaxt mən maraqlanıb kəndin ağsaqqal-
larından bu haqda çox soruşdum. 

Onların dediyinə görə bu cinlərdir. Onlar əsasən, meşə-
də, su olan yerlərdə, dərələrdə, çaylarda olurlar. Haçan belə yer-
lərdən keçəndə və yaxud axşamüstü həyətə isti su səpəndə “bis-
millah” deməlisən. Bu sözü deyən kimi onlar yox olur. Əgər de-
məsən, onlar ətrafda olduğuna görə isti su onları yandırır. Onlar 
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da adamlardan əvəz çıxıb onlara zəfər yetirirlər. Qocaların de-
diyinə görə onlar daha çox təzə doğan qadınlara zidd olurlar. 

Bu kənddə belə bir hadisə baş verib. Təzə doğan qadın 
ayaqyoluna gedəndə, ona zəfər yetiriblər. O, üç gün müddətində 
dünyasını dəyişib. Əgər mollanın yanına tez getsəydilər, dua 
yazılsaydı, ona heç nə olmazdı. Belə işlərin çarəsi ancaq mol-
lalıqdır. Ona görə də sən kənddə yaşadığına görə belə şeylərə 
öyrəşməlisən, mənim dostum. Kəndin gözəllikləri ilə bərabər, 
belə “türfə əlamətləri” də vardır. Sən bunları yaddan çıxarma. 

Xəzər fikirə getmişdi. ...O vaxt onun altı yaşı olanda be-
lə bir hadisənin şahidi olmuşdu. İndi o, artıq dərk etməyə baş-
lamışdı ki, gör həyatda adam necə qəribəliklərlə rastlaşır... 

Tələt müəllim soruşdu: 
– Hələ mənə de görüm indi necəsən? Əvvəlki kimisən, 

yoxsa dəyişiliklər olub səndə. 
– Bilirsən, Tələt, o içməyimizdən sonra bütün hisslər, fi-

kirlər yadımdan çıxıb, ancaq elə bir fikir onu əvəz edib, üstələ-
yib ki, heç bilmirəm bunun axırı necə olacaq. Mən çox arzula-
yıram ki, o cindi, nədi onlardan yenə mənə rast gəlsin. Onda 
dəm olmuşam, çox da əhəmiyyət verməmişəm, indi ayıq vaxtı 
istəyirəm ki, mənə rast gəlsinlər. Görəsən rast gələrlərmi? 

– Bilirsən, Xəzər, sənə deyim, onlar əsasən qorxaq adam-
lara çox rast gəlirlər. Elə ki, kiməsə rast gəldilər, onun ağlını 
alırlar, əgər belə olmasa adam dəli ola bilər. Yəni onlardan ada-
ma rast gələndə, çox da əhəmiyyət vermirsən, elə ki, yox oldu 
onda qorxmağa başlayırsan... Həmin vaxt kim qorxmadı, ona 
heç bir şey olmur, kim ki, qorxdu, o dəqiqə xəstələnir və əgər 
mollaya gec getsələr o, ölə bilər. 

 Bu kənddə eşitdiyimə görə belə bir hadisə də olub. On 
iki yaşında oğlan uşağı quzuları otaran vaxt axşamüstü çayda 
çimmək istəyir. Günün batan vaxtı o, çayda çimməyə başlayır, 
onda görür ki, kimsə onun belinə şillə ilişdirir. O, tez sudan çı-
xıb evə qaçır və xəstələnir. Soruşanda ki, bala, sənə nə oldu, 
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niyə birdən-birə xəstələndin? Cavab verir ki, mən çayda çimən-
də kimsə mənim belimə şillə vurdu. Tez kürəyini açıb baxanda 
görürlər ki, nə təhər vurublarsa beş barmağın yeri qalıb kürə-
yində. Tez qaçıb mollaya dua yazdırırlar. Uşaq sağalır. Əgər 
qorxsaydı, ölə bilərdi. O adam hal-hazıra kimi yaşayır, sənə 
göstərərəm, Hilal adında bir kişidir. 

Xəzər bütün bu deyilənlərə diqqətlə qulaq asdı. Dostu-
nun doğrudan da çox gorxmaz, iradəli olduğunun şahidi oldu və 
ona hörməti daha da artdı. “Gör ha, şəhərdə böyüyəsən, kənd 
yerində yaşayıb, bütün bu çətinliklərə dözəsən və həm də belə 
qorxulu hadisələrdən qorxmayasan... 

Eyni zamanda təyinat vaxtı qurtarsa da, şəhərə getmək 
istəməyən dostu Tələt müəllimə qarşı onda qibtə oyandı. “Kaş 
mən də onun kimi olaydım – deyə Xəzər öz ürəyindən keçirtdi. 
Belə cəsur oğlanlarla xalqımız həmişə fəxr edib. Müharibədən 
sonrakı illəri yada salaq, necə ağır illər idi o illər. Ölkə başdan-
başa bərbad hala düşmüşdü. Onu belə cəsur oğlanların köməyi 
ilə dirçəltdilər. 

Bax götürək bu ucqar dağ kəndini. Bu kəndə o qədər 
təyinatla müəllimlər gəlib, bəziləri bir ay, bəziləri heç bir gün 
də dözməyib qaçıb. Gör Tələt müəllim neçə ildir ki, bu şəraitdə 
yaşayır, dözür, vətən qarşısında öz borcunu yerinə yetirir, bala-
larımıza savad öyrədir. Hətta yaşlı insanlara da dərs keçərək on-
lara minnətsiz yazmağı, oxumağı öyrədir. Məgər bu azdırmı? 

Sağ olsun Tələt müəllim kimi yaxşı insanlar, mənə çətin 
vaxtlarımda kömək əlini uzatdılar, mənə həyan oldular. Bütün 
bu yaxşılıqları gərək insan heç vaxt unutmasın.  

Adil müəllim mənə ata qayğısı göstərdi, mənə dayaq 
oldu, mən yavaş-yavaş şəraitə uyğunlaşmağa başladım. Məni 
hələ qabaqda nələr gözləyir onu deyə bilmərəm. Ancaq hələlik 
bu gözəl insanların əhatəsində olmaq mənə qol-qanad verir, 
məndə gələcəyə inam yaradır, yaşamaq həvəsi, inkişaf etmək, 
xalqa xidmət etmək hissləri aşılayır. Ona görə də biz gənclər, 
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həmişə təcrübəli, belə insani keyfiyyətlərlə zəngin olan insan-
lardan hələ çox şey öyrənməliyik. Çünki Adil, Tələt kimi insan-
lar biz cavan, təcrübəsiz müəllimlərə sabaha necə nikbinliklə 
baxmağı öyrətdilər. Biz gənclər də öz bildiklərimizi gələcək 
nəslə ötürməliyik və bu estafet beləcə də davam etməlidir. Bü-
tün bunları fikirləşən Xəzər özündə yüngüllük hiss etdi, sanki 
bütün başına gələn hadisələr labüddür, olub və həmişə olacaq. 
Ancaq əsil insan həyatda baş verən bütün hadisələrə əzmlə 
duruş gətirməyi bacarmalıdır, ona hazır olmalıdır...” 

Adil müəllim rayon mərkəzində Xəzərin bacısıgilə yaxın 
ata evində doğulub boya-başa çatmışdı. Orta məktəbi bitirdik-
dən sonra o, pedaqoji institututun “fizika-riyaziyyat” fakültəsinə 
daxil olmuş və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi. Sonra ra-
yon Maarif şöbəsinin rəhbərliyi onu Xəzərin işlədiyi səkkiz illik 
məktəbə direktor təyin etdilər. Bu məktəb rayonun ən geridə 
qalmış məktəblərindən biri idi. Adil müəllim bu məktəbi az 
müddət ərzində özünün bacarığı və tələbkarlığı sayəsində rayo-
nun qabaqcıl məktəbləri sırasına çatdırdı. Hal-hazırda bu mək-
təbdə işləyən Xəzər Adil müəllimin pedaqoji fəaliyyətini, onun 
məktəb kollektivinə gözəl rəhbərlik etdiyini, kənddə qazandığı 
nüfuzu görəndə bu adama hörməti daha da artdı. Ürəyindən ke-
çirtdi ki, bütün rəhbər işçilər Adil müəllim kimi olsaydı, gör bü-
tün sahələrdə necə irəliləyiş olardı... 

Adil müəllim bütün gənclər kimi özünə ömür-gün yol-
daşı seçib-sevib ailə qurmuşdu. Onunla eyni ildə bir çox tay-
tuşları da ailə qurdular. Tale elə gətirdi ki, Adil müəllimi istə-
yən və istəməyənlərin hamısının oğlu oldu, təkcə Adil müəlli-
min qızı. Bu onu bir az kədərləndirdi, ancaq o, Allahın verdiyi 
paya qarşı çıxa bilməzdi. Onu başqa məsələ narahat edirdi. Onu 
narahat edən bəzi dostlarının ona qarşı tənəsi idi. Onlar qürrə-
lənirdilər ki, bizim oğlumuz olub, sənin qızın... 

Qızı olan günü Adil müəllimim atası oğlunun fikirli ol-
duğunu görəndə ona təsəlli vermişdi. Ancaq ürəyindən nələr 
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keçdiyini, niyə fikirli olduğunu atasına deyə bilməzdi. Atası 
onun ürəyindəkiləri onun üzündən oxumuşdu və Adil müəllim-
dən daha çox fikir çəkirdi. “Qismətdən artıq yemək olmaz” – 
deyərlər. Adil müəllimin qismətində sən demə oğul uşağı yox 
imiş. Bir-birinin ardınca beş qız övladı gəldi. Ancaq bu həqiqə-
tən Adil müəllimi kədərləndirmədi, çünki o bilirdi ki, hələ övlad 
dünyaya gəlməmiş Allah onun ruzusunu verir. Bəzi dar düşün-
cəli insanlar Adili istəməyən dostları kimi, bunu başa düşmür-
dülər və oğlu olmamağını başqa mənada yozurdular. Oğlunun 
dərd çəkəcəyindən narahat olan valideyinləri və qohumları al-
tıncı övladı saxlamamasını onlara məsləhət gördülər. Ancaq 
Adil müəllim və həyat yoldaşı razılaşmamışdı. “Qız, oğlan fərqi 
yoxdur, təki Allah onları xoşbəxt eləsin”, - demişdilər. 

Adil müəllim özünə ömür-gün yoldaşı seçəndə tələsmə-
mişdi. Atalar demişkən “yüz ölçüb, bir biçmişdi”. İki il nişanlı 
qalandan sonra ailə qurmuşdu. Çünki ailə ilə zarafat etmək ol-
mazdı, sən özünə bir-iki günlük yox, ömürlük həyat yoldaşı se-
çirsən və elə etməlisən ki, sonra peşimançılıq çəkməyəsən. 
Bunları yaxşı bilirdi Adil müəllim, ona görə də o, öz ailəsindən 
çox razı idi və özünü xoşbəxt sayırdı. Sağ olsun Adil müəllimin 
həyat yoldaşı Sədaqət xanım, qızların tərbiyəsində onun müs-
təsna rolu olmuşdur. “Anasına bax, qızını al...” Bu sözü Səadət 
xanıma aid etmək olardı, çünki istər qohumların, istərsə də 
qonşuların arasında çox böyük hörmətə malik idi Səadət xanım. 
Onun qızlarına elçi-elçi dalınca gəlməyə başladı. Hamı bu ailəni 
xoşbəxt ailə adlandırırdı, çünki onlar dörd qızı köçürmüşdülər, 
hamısı da öz istədiyi adamla ailə həyatı qurmuşdu. Vaxtı ilə, bu 
ailənin qızı çoxdur deyən bəzi qohumları onlardan uzaq qaçırdı-
lar ki, birdən onlara işi düşər, maddi kömək istəyib, bir şey 
umarlar. Elə ki, gördülər valideyinləri onları böyüdüb, oxudub, 
hamısına təhsil verib, onları sənət sahibi ediblər, başladılar bun-
ların evinə elçiliyə gəlməyə. Biri gedib-biri gəlirdi. Bəzilərinin 
isə gözü götürmürdü. Onlar deyirdi ki, “bunların dörd qızı ərə 
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gedib, mənim hələ bir qızım da getməyib”. Bəzi yaxın qohum-
lar, hətta Adil müəllimin qardaşı və bacıları dünya malını qar-
daşından üstün tutaraq onun ata yurdunda təmir etdiyi və gəlin 
gətirdiyi otağı da ona verməyi rəva görmədilər: “Onun kənddə 
evi ola-ola burada evi neynəyir, oğlu var ki, bizdən ev istəyir?” 
Daha onlar başa düşmürdülər ki, Adil müəllim dünya malına 
heç vaxt həris olmayıb, onun kənddə hər cür şəraiti, evi-eşiyi, 
malı-pulu, dövləti, beş övladı var. Bunları Allah ona qismət elə-
yib. O oğlu olanlardan da qat-qat üstün yaşayır. Çünki Adil mü-
əllimin özü, ailəsi heç vaxt naşükür olmayıb, həmişə Allaha şü-
kür ediblər. Onun heç ata evinə ehtiyacı da olmayıb. Onun üçün 
doğulduğu, boya-başa çatdığı ata yurdu çox əziz olub. Çünki o 
ata-anasının ətrini bu yurddan alırdı. Onu da ona  çox gördülər. 
Bütün bunlara baxmayaraq, Adil müəllimin oğlu yoxdur, bizim 
var deyən o lovğalananların aqibətini, ölmədi gördü və şahidi 
oldu ki, bu adamlar nə zülmə düşüb, pis günə qalıblar və hətta 
ondan kömək istəyənlər də oldu. Ona görə də, Adil müəllim be-
lə fikirdə olan insanlara sübut etdi ki, hər şey Allahın iradəsin-
dən asılıdır... 

Adil müəllimin beşinci qızı da institutu bitirib, atasının 
direktor olduğu məktəbdə ingilis dilindən dərs deyirdi. Adil 
müəllimin bu beşinci övladına da çox yerdən elçilər gəlməyə 
başladı. Adil müəllim tələsmirdi, bilirdi ki, Allah buna da halal 
süd əmmiş bir adam qismət edəcək. Axırıncı qızdır deyə evinə, 
var-dövlətinə görə elçiliyə gəlirdilər. Ancaq çox gözəl ailə baş-
çısı olan Adil müəllim bu fikirlə gələnləri qapıdan geri qayta-
rırdı və əvvəlki qızları kimi bu sonbeşiyinə də həyat yoldaşı 
seçməyi onun özünün ixtiyarına buraxmışdı. O kimi istəsəydi, 
Adil müəllim razı olardı. Adil müəllimin qızı Sevil institutu 
qurtaran ili, Xəzər sənədlərini pedaqoji institutun  qiyabı şöbə-
sinə verib qəbul olmuşdu. Onun sevincinin həddi-hüdudu yox 
idi, artıq o ali təhsil alacaqdı. Sağ olsun Adil müəllim, Xəzərə 
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çox böyük köməklik göstəmişdi. Bilavasitə onun təkidi ilə Xə-
zər bu addımı atmışdı. 

Adil müəllim nədənsə Xəzəri çox istəyirdi. Onun oğlu 
olmadığından o, öz meylini salmışdı yeznələrinə. Xəzər də on-
lardan ayrılmırdı. Yeznələri də onun həmişə hörmətini saxlayır-
dı, bir balaca başı agrıyan kimi tez özlərini ona çatdırardılar. 
Adil müəllim onlardan çox razı idi və onları özünə oğul sayırdı. 
Bütün bunlara baxmayaraq o, nədənsə Xəzəri oğul kimi çox 
istəyirdi və elə zənn edirdi ki, onun oğludur. Ürəyindən keçirdi 
ki, kaş Xəzər kimi bir oğlum olaydı və ona elə öyrəşmişdi, bir 
gün görməyəndə darıxırdı... 

Xəzər axırıncı dəfə dostu Tələt müəllimlə görüşəndə 
sonra, Tələtin dediklərini və öz başına gələnləri unuda bilmirdi. 
Belə müəmmalı hadisələrin kənd camaatının da başına gəlməsi 
və özü də belə hadisələrin şahidi olması, ona çox qəribə gəlirdi. 
O, başa düşə bilmirdi ki, bu necə ola bilər, cin dedikləri belə bir 
varlıq, camaatın başına cürbəcür oyunlar açsın, onlar da durub 
baxa-baxa qalsınlar. Xəzər bunun axırına çıxmaq istəyirdi. 
“Yox, belə olmaz, mən bu işə son qoymalıyam, görüm o kimdir 
ki, mənim anamın səsində məni çağırır, məni narahat edir.” Ona 
görə də Xəzər neçə gün idi gec yatırdı ki, görsün onu çağıran 
olar, ya yox! Elə vaxt olurdu bilərəkdən tez yatıb, səhərə yaxın 
durardı ki, bəlkə onu səsləyən oldu. Ancaq, heç bir hadisə baş 
vermirdi, sanki belə bir iş törədən onlar olmayıb. 

Xəzər yavaş-yavaş bu hadisələri unutmağa başlayırdı, 
çünki qəbul imtahanlarına başı bərk qarışmışdı. Onun beynində 
indi bir fikir vardı, ali məktəbə daxil olmaq, vəssalam! Ona gö-
rə də o gecə-gündüz oxuyurdu, hazırlaşırdı ki, Adil müəllimin 
etimadını doğrultsun və instituta qəbul olunsun. Xəzər nəhayət 
öz məqsədinə çatdı və o ali məktəbə qəbul oldu. Deməli, insan 
öz məqsədinə çatmaq üçün əziyyətə qatlaşmalı, yuxusuz gecələr 
keçirməlidir. Bu mənada Xəzər çətin, əziyyətli, yuxusuz gecə-
lərin bəhrəsini gördü. Onun instituta qəbul olmasını eşidən bacı-
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ları da çox sevindilər. Xəzər tez-tez bacılarına baş çəkirdi. Bacı-
ları artıq işə düzəlmişdilər, onlar çay fabrikində işləyirdilər. On-
ların Xəzərə daha ehtiyacı yox idi, aldıqları pul onları təmin 
edirdi. Bacılarının isə ən böyük arzuları qardaşlar ev-eşik sahibi 
görmək idi. Çünki Xəzəri ailə vəziyyəti ilə əlaqədar daha əs-
gərliyə aparmazdılar. O, instituta da artıq daxil olmuşdu, özünə 
kənddə balaca bir ev də tikmişdi, qaldı evlənmək, onu da həyata 
keçirsəydi, bacılarının daha heç bir dərdi olmazdı. Ona görə də 
bacıları bu haqda Xəzərə deyəndə qulaq ardına vurmuşdu. Xə-
zərin isə fikiri başqa idi, o istəyirdi əvvəl bacılarını yerbəyer et-
sin və ondan sonra özü evlənsin... Rayondakı bacısıgildə olan-
da, böyük bacısı ona bir sirr açmışdı. Kiçik bacısı Natəvanı istə-
yən olduğunu ona demişdi. Xəzər həm sevinirdi, həm də düşü-
nürdü ki, böyük bacısı Yasəmən qala-qala kiçik bacını ərə verə 
bilməzdi. O, bacısının üzünə baxıb ona heç nə deyə bilməmişdi. 
Bu söhbət aralarında beləcə də qalmışdı. Aradan xeyli vaxt keç-
di. Bir gün Xəzər yuxusunu qarışdırdı. Səhər yuxudan durub işə 
gedəndə, Allah xeyirə calasın deyib, evdən çıxmışdı. Birinci 
dərsi başa vurub ikinci dərsə gedəndə onu telefona çağırdılar. 
Xəzər təəccüblənib tez özünü telefona çatdırdı, rayondakı bacısı 
idi. Görəsən nə olub, deyə ürək-göbəyini yeyən Xəzərə kiçik 
bacısının istədiyi oğlana goşulub qaçdığını bacısı xəbər verdi. 
Xəzər yerində quruyub qaldı, bilmədi bacısına nə desin. Bacısı 
o dəqiqə bunu hiss edərək qardaşının fikir çəkdiyini düşünüb, 
tez dedi: 

– Xəzər, bacın sənə qurban, heç narahat olma, buna görə 
çox fikir çəkməyə dəyməz, bir qız bir oğlanındır. Allah xoşbəxt 
eləsin. 

Axı mən istəyirdim ki, bacılarımı toy-düyünlə yola sa-
lım, ay bacı!- deyib telefonu yerə qoydu. 

Bacısının bu sözlərindən az da olsa təsəlli tapan Xəzər, 
hələ də özünə gələ bilməmişdi. Bacım niyə belə hərəkət etdi? 
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Axı mən anamın vəsiyyətinə əməl edib, bacılarımı toy-düyünlə 
yola salmalı idim. 

O, fikirli halda, sinifə daxil oldu. Dərsi necə başa vurdu, 
bilmədi. O, Adil müəllimdən icazə alıb rayonda yaşayan bacısı-
na baş çəkmək istədiyini bildirdi. Xəzər rayondakı  bacısına baş 
çəkməmiş, şəhərdəki ata evinə gedib bacısını görmək istəyirdi. 
O, evə girəndə bacısı onu gülərüzlə qarşıladı. Ona elə gəlirdi ki, 
bacısını ağlayan, kədərli görəcək. Bacısı Xəzərin üzündəki 
ifadəni görüb tez sözə başladı: 

– Bacın sənə qurban, niyə həyəcanlısan? Qaçıb-qaçıb da, 
bir qız bir oğlanındır, sən istəmirsən o ailə qursun? Mən özüm 
ona öz razılığımı, xeyir-duamı verdim. Hərənin bir qisməti olur, 
o da Allahdandır. Allah hamını xoşbəxt etsin, mənim bacım da 
onların içində. Bacısının belə danışmağı Xəzərə yaxşı təsir etdi 
və bacısını bağrına basıb üzündən öpdü. Göz yaşını bacısı gör-
məsin deyə tez sildi. 

Xəzər evdə qalan bacısına Allahdan xoşbəxtlik arzu 
edirdi və heç olmasa onun toyunu etsəydi, anasının vəsiyyətinə 
qismən də olsa əməl edəcəkdi. Çünki o, özündən çox bacılarının 
qayğısına qalmaq istəyirdi. O, anasının vəsiyyətini heç vaxt 
yaddan çıxara bilməzdi. Xəzər çox həssas qəlbli insan idi. Hə-
mişə bacılarının fikirini çəkirdi. Özünü son zamanlar yaxşı hiss 
edirdi və daha həyacanlanmırdı. Bacısının belə hərəkət etməsi 
onu yenidən fikrə salmışdı. O, evdə anasının şəklinə baxa bil-
mirdi. Ona elə gəlirdi ki, anası ona deyir: - “Xəzər, mənim ba-
lam, axı mən sənə bacılarını tapşırmışdım, beləmi onlara həyan 
oldun?” Xəzərin ürəyi partlamaq dərəcəsinə çatmışdı. Bilmirdi 
nə etsin? Yuxusu da ərşə çəkilmişdi. Başını əlləri arasına alıb, 
fikirə getmişdi. Birdən xoruzların banlaması onu diksindirdi. 
Saata baxdı, dördə işləyirdi. Yenə anası yadına düşdü, fikirdən 
yata bilmirdi. Gözünü yuman kimi anası gözünün qabağına 
gəlirdi. O, boynunu büküb, gözlərində yaş Xəzərə baxırdı. Xə-
zərin ürəyi az qalırdı ki, yerindən çıxsın, hər dəfə anasını görən-
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də dəhşətə gəlirdi. Nəhayət dözməyib hönkürtü ilə ağlamağa 
başladı. Bir az sakitləşdikdən sonra çarpayıda uzanıb əllərini 
başının altına qoyub fikrə getdi. Bir xeyli bu vəziyyətdə qalıb, 
qaçan bacısının simasını gözünün qabağına gətirmək istədi. An-
caq alınmırdı, sanki bacısı ondan utanırdı və gözünə görsənmək 
istəmirdi. Bu fikirlərlə, xəyallarla çarpışan Xəzərin qulağına səs 
gəldi. Xəyallar aləmində olduğuna görə o bu səsə əhəmiyyət 
vermədi. İkinci dəfə Tələt müəllimin səsi ilə onu çagırdılar, o 
hövlanak ayağa durub özünü bayıra atdı. Xəzər düşündü ki, yə-
qin Tələt müəllim mənim rayona getməyimi eşidib, ona görə bi-
zə gəlib. Bayırda heç kimi görməyəndə dəhşətə gəldi və onu so-
yuq tər basdı. Bir az keçəndən sonra o, özünə gəldi və bərk 
əsəbləşdi. Çoxdan bu günü gözləyən Xəzər əsəbi halda ağzına 
gələn söyüşlərlə həyətə düşdü və o tərəf-bu tərəfə boylandı, heç 
kimi görmədi. Əsəbləşən Xəzər qışqırmağa başladı:  

– Ay nacins, cinsən, şeytansan, nəsən de görüm məndən 
nə istəyirsən? Haçana kimi mənimlə siçan-pişik oyunu oynaya-
caqsan? Bəs deyil daha? Xəzər cibindən bıçagı çıxarıb əsəbi 
halda dərəyə tərəf cumdu. O xeyli yol gedəndən sonra dərəyə 
çatdı və yenə də qışqıra-qışqıraq dedi:  

– Budur gəlmişəm sizin məskəninizə, mənimlə nə şəxsi-
qərəzliyiniz var, buyurun mən hazır, kişisizsə gəlin də! Axı ça-
ğırırdız məni, nə oldu, indi niyə çağırmırsız? Ay yırtıcı-vəhşilər, 
nə istəyirsiz bizdən, nə vermisiz bizə ala bilmirsiz? Nə qədər 
adamın əsəbləri ilə oynamaq olar? Bəsdirin də? – deyən Xəzər 
əlindəki bıçağı o tərəf-bu tərəf oynadaraq, sanki onları öz mey-
danına vuruşmağa çağırırdı. Xəzər ha qışqırdı, onun səsinə əhə-
miyyət verən tapılmadı... O, kor-peşiman evə qayıtdı. Hələ də 
əsəbləri sakitləşmirdi. Üzüqoylu çarpayıya uzandı. Bərk yorul-
muşdu, o qədər yolu gedib-qayıtması onu taqətdən salmışdı, 
uzanan kimi dərhal yuxuya getdi. 

Səhər evə düşən gün işığı onu oyatdı. Saata baxdı. Birin-
ci dərsə artıq gecikmişdi. Tez geyinib: – heç olmasa ikinci dərsə 
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çatım, – deyib, məktəbə qaçdı. Məktəbdə Tələt müəllimi gördü, 
onunla görüşdü. Dostu ona baxan kimi nə isə bir hadisənin baş 
verdiyini üzündən oxudu. Xəzərin şişmiş gözləri, birinci dərsə 
gecikməsi onda şübhə oyatdı. Bildi ki, nə isə baş verib. Tez ona 
yaxınlaşıb hal-əhval tutdu: 

– Xəzər, bir az da gec gəlsəydin sizə gələcəkdim. O gün 
təcili rayona getməyini eşitdim, narahat oldum ki, görəsən nə 
olub? O, Xəzərə qoşulub evə doğru getməyə başladı. Xəzər ba-
şını buladı, böyük bacısının evdə qaldığını, kiçiyinin isə ərə get-
diyini ona danışdı. Tələt müəllim sevindi: - Elə bu?! Mən də de-
dim ki, görəsən nə olub? Allaha şükür elə ki, bacın ailə qurub! 
Çox sevinərdim ki, mənim bacım olsun və o ailə qursun. Təəs-
süf ki, mənim heç kəsim yoxdur... 

Tələt müəllim bir ah çəkib danışmağa başladı. Mən ana-
dan olanda anam rəhmətə gedib. Atam məni saxlayıb. O, anamı 
o qədər çox istəyib ki, ölənə gədər bir daha evlənməyib. Necə 
çətin günlər keçirtdi, əzab-əziyyətlərə qatlaşdı, məni böyüdüb 
boya-başa çatdırdı, oxutdurdu, təhsil verdi. İnstitutu qutaran ili 
o, rəhmətə getdi. Bu ağır zərbəyə mən dözdüm, atamı o qədər 
çox istəyirdim, onun ölümündən sonra, o evdə qərar tuta bilmə-
dim. Ona görə təyinatımı ucqar bir kəndə aldım ki, vəziyyətdən 
çıxım, hələ geri qayıtmaq istəmirəm. Bakıda, Çəmbərəkənddə 
evimiz bağlı qalıb. Sən elə bilirsən ağır vəziyyətə təkcə sən düş-
müsən? Sənin heç olmasa anan olub, bacıların var, mənim isə 
heç kimsəm yoxdur, gərək həyatda mübariz olasan, hər çətinli-
yə sinə gərməyi bacarasan. Sənin sir-sifətinə baxmaq olmur, sən 
sevinmək əvəzinə, yasa batmısan, nə qədər sənə deyirəm, başa 
salıram, xeyri yoxdur, öz bildiyini edirsən. 

– Bilirsən Tələt, – deyə Xəzər danışmağa başladı: – Mə-
nə təsir edən odur ki, mən anamın vəsiyyətinə əməl edə bilmə-
dim. Bacım məni pis vəziyyətdə qoydu. 

– Əşi, nə olub axı, dünyanın axırıdı bəyəm, dostlaşarsız 
da, bacına kömək də edərsən, hələ sənin bir bacın da qalıb. Bu-
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na görə heç fikir çəkməyə dəyməz. De görüm özün necəsən? 
Gözümə əvvəlki vaxtlarda olduğun kimi dəyirsən! Nə baş verib, 
de, gizlətmə. Bəlkə yenə səni kimsə çağırıb? – deyərək, başladı 
gülməyə. 

O, Tələt müəllimə diqqətlə baxırdı, elə bil ki, onu birinci 
dəfə görürdü. “İlahi, görəsən Tələt müəllim kimi geniş qəlbli, 
saf ürəkli, sədaqətli bir dosta rast gəlməsəydim, mənim vəziy-
yətim görəsən necə olardı? Mən hər dəfə bu insanla görüşəndə 
onda yeni-yeni müsbət xüsusiyyətlər kəşf edirəm. Necə də güc-
lü iradəyə malikdir Tələt müəllim.” 

– Nə oldu bərk fikrə getdin, de görüm nə olub, gizlətmə. 
Tələt müəllimin söhbətindən sonra artıq özünə gələn Xəzər, 
özünü yaxşı hiss etməyə başladı və gülə-gülə: – Qoyursan ki, 
rahat yatam – deyərək axşam başına gələnləri ona danışdı. Tələt 
müəllim qəhqəhə ilə gülməyə başladı, xeyli güləndən sonra:- 
Sən başdan-ayağa məzə imişsən ki! – deyərək, yenə gülməyə 
başladı. Gör ha, kişinin oğlu biçaq əlində dərəyə “cin” ilə vuru-
şa gedib. Nə oldu? Vuruşduz, kim qalib gəldi?  

Xəzər də ona qoşulub güldü. Nəhayət Tələt müəllim gül-
məyini saxlayıb, danışmağa başladı: 

– Əşi, sən nə təhər adamsan? Sənə nə qədər deyərlər hər 
şeyi ürəyinə salma. Bax, ciddi deyirəm, bir də belə etsən daha 
məndən incimə, sən elə xəstələnərsən, sənə daha çarə tapılmaz. 
Eşitdin! Bura sənin üçün şəhər deyil, kənddir, kənd. O dərədə 
sənə birdən canavar rast gəlsəydi, nə edərdin? O, gün orada bir 
heyvanı parçalayıb. Sən institut tələbəsi də oldun, yenə ağıllan-
madın, özünü hələ də uşaq kimi aparırsan. Sənə həmişə demi-
şəm, yenə də deyirəm. Kənd camaatının dediyi bu “cin” ki, var, 
onların mövcudluğunu din də sübut edir, elm də. Onlara sənin 
kimi zəif iradəli adamlar lazımdır ki, başına cürbəcür oyunlar 
gətirsin. Bəs məni niyə çağırmırlar? 

Xəzər Tələt müəllimə heç nə deyə bilmədi, düz sözə nə 
deyəsən?  
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– Baş üstə, göz üstə, Tələt müəllim, əsəbləşmə, haqlı 
tənqiddən sonra mən hökmən nəticə çıxardaram. 

– Bax, bu başqa məsələ, indi xoşuma gəldin, bunu hök-
mən qeyd etmək lazımdır, – deyən Tələt müəllim araq almaq-
dan ötrü dükana yola düşdü... 

 Xəzər səhər yuxudan çox gümrah durdu. Dünənki ye-
yib-içməkdən sonra özünü çox yaxşı hiss edirdi. Elə bil ki, dü-
nən əsəbləşən Xəzər deyildi, çayını içib məktəbə yola düşdü. 
Onun bu gün ikinci saat dərsi var idi. Yavaş-yavaş məktəbə tə-
rəf addımlamağa başladı. Qapıdan içəri girəndə Adil müəllimin 
qızı Sevil müəllimə ilə üz-üzə gəldi. Xəzər qızı görəndə, ürəyin-
dən bir gizilti keçdi. Onu bu dərəcədə gözəl, göyçək təsəvvür 
etmirdi. Düzdür, Xəzər onu bir-iki dəfə ötəri görmüşdü, lakin o 
qədər də əhəmiyyət verməmişdi. 

İndi onu görəndə özünü itirdi, hətta ona salam verməyi 
də unutdu. Qız Xəzərin özünü itirdiyini görüb, tez özü sözə 
başladı: 

– Salam, Xəzər müəllim, necəsiz? Eşitdim rayona get-
mişdiniz, bacılarınız necədi? Özünü güc ilə əla alan Xəzər: 

– Sağ ol, Sevil müəllimə, yaxşıdırlar, - deyib tez ondan 
ayrılmaq istədi. 

– Adil müəllim də səndən ötrü narahat idi, əgər vaxtın 
olsa bir ona dəyərsən, - deyib sözünü tamamladı. 

– Yaxşı! Dəyərəm.  
Xəzər tez özünü sinifə saldı. 
Sevil müəllimə Xəzəri çox görmüşdü, ancaq onunla 

yaxından söhbət etməmişdi. Hündürboylu, gözəl-göyçək, qəddi-
qamətli, qız kimi həyalı, şirin ləhcəsi olan Xəzəri görəndə ona 
qarşı qəlbində gözəl hisslər yaranmağa başladı. Özündən asılı 
olmayaraq xəyala daldı və ürəyi çırpınmağa başladı. 

– Mənə birdən-birə nə oldu belə? - deyərək ağır addım-
larla sinifə girdi. Dərsi necə başa vurdu bilmədi. Xəzərin gözəl 
siması gözünün qabağından çəkilmirdi. Xəzər də rəngi qaçmış 
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halda, sinifə girdi, şagirdlər ayağa qalxdılar. Xəzər şagirdləri ta-
mam unutmuşdur. Hətta onlarla salamlaşmadı və birdən onları 
hələ də ayaq üstə görəndə elə bil ki, ayıldı, tez onlara “oturun” 
işarəsini verdi.  

Xəzərin yaşı iyirmi beşi haqlamışdı, hələ bu tarixə qə-
dər, o belə bir vəziyyətə düşməmişdi. Onun çox qız tanışları, tə-
ləbə yoldaşları olmuşdu, ancaq o heç vaxt belə həyacan keçir-
məmişdi. Orta məktəbdə oxuduğu vaxtlar o bir qızı sevirdi, elə 
düşünürdü ki, əgər o qız olmasa öləcəkdi. Sonralar gənclik döv-
ründə, həmin sevgi də yaddan çıxdı və o başa düşdü ki, bu 
uşaqlıq dövrününü sevgisi imiş. Bəs, indi? Bu, yəni doğurdan-
doğruya sevgidir? Qızın surəti gözünün qabağından çəkilmirdi. 
Deməli belə bir vəziyyətə düşən Xəzər hiss etdi ki, deyəsən o 
qıza vurulub. O, bu fikirlərlə dərsi başa vurdu. Evə getmək istə-
yəndə birdən yadına düşdü ki, bəs Adil müəllimə dəyməlidir. O, 
üstündə “direktor” sözü yazılmış kabinetə yaxınlaşıb qapını 
döydü. “Gəl” - sözün eşidən kmi içəri girdi. Adil müəllim nə isə 
yazırdı, başını qaldırıb Xəzəri gördü, tez ayağa qalxdı: 

– Xəzər? Oğlum, sənsən gəl içəri, keç otur. Ona yer 
göstərdi.  

– Nə var, nə yox, necəsən? Təcili rayona getmişdin, ba-
cıların, yeznən necədir? Narahat oldum ki, görəsən nə olub? Sə-
nin yeznənlə danışdım, hamısını mənə dedi, heç bir fikirə düş-
mə, bu ata-babadan qalma bir adət-ənənədir. Təkcə sənin bacın 
deyil ki, o qədər belə qız qaçırmaqla ailə quranlar olub, burada 
qəbahət bir iş yoxdur. De görüm indi necəsən? Mənə aid bir 
qulluğun olarsa, de, utanma. Sevilə mən demişdim sənə desin.  

Sevilin adını eşidən kimi Xəzər qızardı, bu hal Adil 
müəllimin gözündən yayınmadı. 

– Yaxşı, oğlum, mənə sözün yoxdursa, gedə bilərsən, - 
deyib qabağındakı kağıza nə isə yazmağa başladı. 

Xəzər kabinetdən çıxıb evə yollandı, səhər evdən şən, 
gümrah işə getmişdi, evə isə fikirli qayıdırdı. 
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Səadət xanım son zamanlar qızı Sevildə dəyişiklik hiss 
etmişdi. Bu dəyişiklik həssas qəlbli ananın gözündən yayına bil-
məzdi. O, qızına fikir verib görürdü ki, o tez-tez fikrə gedir, xə-
yala dalır, gözünü bir nöqtəyə zilləyib baxır, onu çağıranda dik-
sinir və üzündəki ifadə onun qəm çəkməsindən xəbər verirdi. 
Bu ananı narahat etməyə bilməzdi. Ona görə də o, bir gün döz-
məyib qızından soruşdu: 

– Qızım, son zamanlar gözümə bir təhər dəyirsən? Bəl-
kə, xəstələnmisən, anandan gizlətmə de! Qızın nə sirri olsa ana-
sına deyər. 

– Yox ana, elə bir şey yoxdur, bir az başım ağrıyır, de-
yib öz kağız-kuğuzu ilə məşğul olmağa başladı. Anası çox dəri-
nə getmədi, ancaq qızı ondan nəyi isə gizlətdiyini bilirdi. 

Axşamüstü Adil müəllim evə gəldi. Evə girəndə o dəqi-
qə Səadət xanımın fikirli olduğunu gördü.  

– Nə var, nə olub,  fikirli görünürsən? 
– Heç, Sevildən ötrü narahatam, neçə gündür əvvəlki ki-

mi yemək də yemir, qorxuram uşaq xəstələnsin! Bu gün ondan 
soruşanda heç nə demədi, hiss etdim ki, nəyi isə məndən giz-
lədir.  

Adil müəllim fikirə getdi, o gün Xəzərin yanında Sevilin 
adını çəkəndə onun necə qızarması yadına düşdü. O arvadına 
bir söz demədən içəri keçdi. 

Səadət xanım nədən şübhələndiyini Adil müəllimə de-
mək istəyirdi. Bir gecə, həssas qəlbli ana qızdırması olan qızı-
nın otağına girib onun üstünü örtmək istəyəndə, onun yuxuda 
sayıqladığını, Xəzər, Xəzər! – deməsini eşitdi. Ana bunun Xə-
zər müəllimin olduğunu yəqin etdi və məsələnin nə yerdə oldu-
ğunu başa düşdü. Bu söhbəti gizlətməyib Adil müəllimə danış-
dı. Adil müəllim arvadına Xəzərin də qızlarına meyli olduğunu 
dedi. Səadət xanım ərinin Xəzərə qarşı müsbət fikirdə olduğunu 
bilirdi, ancaq qızının fikirini hələ tam dəqiq bilmirdi, arvadın-
dan bu söhbəti eşidəndə tam əmin oldu ki, qızı Xəzəri sevir. Bu 
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iki gəncin bir-birini sevməsi Adil müəllimin ürəyindən idi, an-
caq o arvadının fikirini də bilmək istəyirdi. Ona görə də arva-
dından soruşdu: 

– Mənə bax, sən nə fikirləşirsən, qızımızın Xəzərə olan 
münasibətinə nə deyirsən, bunların ailə qurmasına razısan, yox-
sa yox? 

– Vallah, nə deyim, belə baxanda Xəzər pis oğlan deyil, 
qızımız da çox xiffət eləyir, mən heç cür buna qarşı çıxa bilmə-
rəm, uşaq xəstələnə bilər. O, əllərini göyə qaldırıb dua etməyə 
başladı: Ay Allah, bütün övladları xoşbəxt elə, mənim bu axı-
rıncı balam da onların içində... 

Xəzər Tələt müəllimlə evə yaxınlaşıb həyətə girdi. Hə-
yət-bacanın tər-təmiz süpürüldüyünü, hər yerin səliqə-səhmana 
salındığını görəndə çox təəccübləndi. Bunları görəsən kim 
edib? Tez evə girəndə bacısı Yasəməni gördü.  

– Boy, bacı?! Nə əcəb səndən?! Sevinə-sevinə bacısına 
tərəf getdi. Bacısı qollarını açıb qardaşını qucaqladı, onun o 
üzündən-bu üzündən öpüb şükür etdi Allaha ki, qardaşı sağ-sa-
lamatdı, sevincdən gözlərinin yaşını sildi: 

– Bacın sənə qurban, yuxu görmüşdüm, ona görə döz-
məyib səni görməyə gəldim. Bacısı ikinci dəfə idi gəlirdi qarda-
şıgilə. Birinci dəfə Xəzərin ev gördüsünə bacıları ilə bir yerdə 
gəlmişdi. Bu ikinci gəlişində isə o, çox həyacan keçirmişdi, elə 
bilirdi Xəzərə nə isə olub. Birdən Xəzərin yadına Tələt müəllim 
düşdü və o gülə-gülə bayıra çıxdı, hələ də qapıda dayanan Tələt 
müəllimi gördü. 

– Bağışla, Tələt müəllim, bacımı gördüm, sən yaddan 
çıxdın, gəl içəri, – deyib onu otağa dəvət edir. 

Tələt içəri girib Yasəmənə salam verdi. Yasəmən sala-
mın cavabını alıb tez bayıra çıxdı. Onlar keçib oturdular. Ani 
surətdə Yasəmən onlara çay gətirdi. Çaydan sonra hazırladığı 
yeməyi stolun üstünə düzdü. Tələt müəllim gözaltı Yasəmənə 
fikir verirdi, onun necə cəld hərəkət etdiyi, hər işi yerli-yerində, 
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səliqə-səhmanla gördüyü onun çox xoşuna gəldi ürəyindən ke-
çirtdi ki, kaş belə bir həyat yoldaşım olaydı. 

Xəzər Tələt müəllimlə Yasəmənin bişirdiyi yeməyi ye-
yib qurtarandan sonra Tələt müəllim yeməyi tərifləyərək Xəzərə 
dedi: 

– Bilsəydim belə dadlı yemək yeyəcəm, gələndə bir “cey-
ran südü” alardım. O, Yasəmənə xörəyə görə öz təşəkkürünü 
bildirib bayıra çıxdı. 

Xəzər bacısına başı qarışdığından ürəyindəkilərini Tələ-
tə deyə bilmədi. Onlar bağa keçib bir münasib yerdə oturdular 
və o, başına gələnləri ona danışmağa başladı: 

– Bilirsən Tələt, yaman bir dərdə düşmüşəm, bu elə bir 
dərddir ki, əvvəlkilər bunun yanında toya getməlidir. Heç bil-
mədim, necə oldu mən bu dərdə düşdüm. O, Tələtə baxanda 
gördü o, öz aləmindədir. Tələtə toxunan kimi, o, diksindi. Tez 
Xəzərə baxdı: 

– Nə..ə? 
– Eşitmədin? Aşiq olmuşam, aşiq!  
Tələt elə bil ki, oyandı: 
– Nə dedin? Aşiq olmusan? Xəzəri gülmək tutdu. Ayə, 

sən təzəcə “cin”lərlə vuruşumağı dayandırmısan, indi deyirsən 
aşiq olmusan? Kimə aşiq olmusan, “cin”lərə? 

– Tələt, zarafatı burax, vallah düz deyirəm, mənə kömək 
elə. 

Tələt gördü ki, Xəzər deyəsən ciddi danışır, ona görə də 
soruşdu: 

– Yaxşı, deyirsən aşiq olmusan, bilmək olarmı kimə? 
Xəzərin deməyə dili gəlmirdi, utanırdı. Nəhayət dedi: 
– Adil müəllimin qızı Sevilə. 
– Nə? Sevil müəlliməyə? Ayə sən nə “tyomnı” adam-

mışsan? Pah attonan, necə də “padpoliya” iş görüb. Mənim də 
xəbərim yox! Mən sənin fikirini çəkirdim ki, Allaha şükür “cin-
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lər” onu dəli etməyib, sən demə, məhəbbət onu bu günə salıb-
mış? Biz də günahı “cin”lərdə görürdük. 

– Sən öl, Tələt dünən görüb, vurulmuşam, vəssalam! 
Nə təhər oldu bir dəfə görməynən ona vuruldun? 
– Deyəsən, bu həqiqi sevgidir, tez mənə bir yol göstər, 

mən nə etməliyəm? 
– Əzizim, burada mən çətin heç bir şey görmürəm? Qız-

la danış, onun fikirini öyrən, ürəyini ona aç, məsələni həll et, 
vəssalam! Məsələ ondadır ki, ona ürəyimi aça bilmirəm də, onu 
görəndə nitqim quruyur, sözlər də yadımdan çıxır. 

– Onda sən nə kişisən ona bir söz də deyə bilmirsən? 
Bunu deyəndə Tələt müəllim diksindi, bayaq Yasəməni 

görəndə onda necə dəyişiklik yarandığının, ürəyinin necə çır-
pındığının şahidi olmuşdu. İndi Xəzərə məsləhət verən Tələt 
özünün ondan da pis vəziyyətə düşdüyünü yadına salıb utandı. 
Bayaq dil-dil ötən Tələt birdən-birə qaradinməz oldu. 

Tələtin belə vəziyyətə düşdüyünü görən Xəzər təəccüb-
ləndi. Buna nə oldu belə? – deyərək soruşdu: 

–  Yaxşı, nə deyirsən Tələt, qızın meylini öyrənməkdə 
mənə kömək edə bilərsənmi? 

– Bilmirəm, Xəzər, bu sənin öz problemindir, mən heç 
nə deyə bilmərəm, bağışla, tələsirəm, işim var getməliyəm, hə-
ləlik, – deyib ondan ayrıldı. 

Xəzər fikirləşdi, buna birdən-birə nə oldu? Mən axı, 
onun xətrinə dəyən elə bir söz demədim. O, niyə belə etdi, fikir-
li halda evə qayıtdı. 

Sevil müəllimə nə təhər Xəzərin ürəyinə girmişdisə, ge-
cə-gündüz onun yadından çıxmırdı, nə iş görürdü, kimlə danı-
şırdı, hara gedirdi sanki Sevil onunla idi, onun gözünün qaba-
ğından çəkilmirdi. 

Qardaşının fikirli olduğunu görən Yasəmən ondan so-
ruşdu: 
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– Başına dönüm, işdə nə var, nə yox? Adil müəllim ne-
cədi? Sən demə onun gözəl bir qızı varmış, sonbeşiyi, adı da 
Sevildir. Sevilin adı çəkiləndə Xəzər diksindi, o dəqiqə rəngi 
dəyişdi, bunu Yasəmən hiss etdi, sözünə davam edərək: 

– Sizə gələndə onunla rastlaşdım, nə gözəl qızdı, onu bu 
dərəcədə sadə bilmirdim, özü mənə yaxınlaşdı, mənimlə görüş-
dü: – Sən necə də Xəzərə oxşayırsan, dedi! 

Yasəmən hiss etmişdi ki, qardaşı Sevilə vurulub, bağda 
Tələtlə danışığını ötəri eşitmişdi. 

İndi də bu söhbət düşəndə Xəzərin nə günə düşdüyünü 
görən bacısı, tam əmin oldu ki, Xəzər Sevili dəlicəsinə sevir. 
Ona görə də qardaşından soruşdu: 

– Bacı qurban, Sevil çox ağıllı qızdır, əgər onu istəyir-
sənsə bacına de, burda nə var ki? Bir qız bir oğlanındır da, bunu 
gizləmə, bacına de!  

Bayaqdan lal-dinməz oturan Xəzər axır ki, dilləndi: 
– Vallah, bacı, mən hələ heç nə deyə bilmərəm, mənim 

istəməyimlə deyil ki, onun məni sevib-sevmədiyini bilmirəm, 
nə deyə bilərəm? 

– Ondan ötrü heç narahat olma, onu öyrənmək bacının 
boynuna, mən bunu öyrənərəm... 

Yasəmən Sevil müəllimənin məktəbə hansı yolla getdi-
yini bilirdi. Ona görə də o, bulağa su gətirmək bəhanəsi ilə ge-
dib onu görəcəkdi. 

Bulaqdan su gətirən Yasəmən Sevil müəllimə ilə rast-
laşdı. Bunu gözləməyən Sevil Yasəməni görən kimi, onun gözəl 
sifətinə qızartı çökdü. O, Yasəmənlə salamlaşdı. Yasəmən su ilə 
dolu vedrələri yerə qoyub qıza sarı yeridi və qollarını açıb onu 
qucaqladı və onun o üzündən-bu üzündən öpərək,- sənə bacın 
qurban olsun, necəsən? Adil müəllim, anan, bacıların necədi, 
sənə qurban! 

Yaxşıdırlar, Yasəmən bacı, çox sağ ol! 
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Sevil Yasəmənə diqqətlə baxdı, ilahi, bacı necə də qar-
daşa oxşayarmış, Xəzərin üzünün cizgiləri onun sifətində idi. 

– Sənin başına dönüm, Sevil, o nədi qardaşımı dəli-di-
vanə etmisən? Səndə insaf varmı? Yazığın nə gecəsi var, nə 
gündüzü. 

Xəzərin adını eşidən kimi Sevil əvvəlkindən də bərk qı-
zardı və Yasəmənə heç nə deyə bilmədi. 

– Sənə qurban olaram mən, əgər sən Allah eləməmiş 
Xəzərə “yox” desən, onun aqibəti necə olacaq, onu sənə deyə 
bilmərəm, ancaq onu deyə bilərəm ki, Xəzərdən daha Xəzər 
çıxmaz... 

Sevil əgər Yasəməndən bu sözləri eşitməsəydi, Xəzərin 
doğrudan da onu bu dərəcədə sevməsini ağlına gətirməzdi. O, 
çox sevindi, ancaq onu büruzə verə bilməzdi. O, Yasəmənə de-
yə bilməzdi ki, ay bacı sən heç bilirsən mən nə gündəyəm, 
“içim özümü yandırır, çölüm özgəni?!” 

Yasəmən sözünü qurtarıb Sevilə baxdı və onun gözəl si-
fətində hər şeyi oxudu, onu yenidən bağrına basdı, öpərək ay-
rıldı. 

Yasəmən o qədər sevindi ki, az qalırdı quş kimi qanad 
çalıb uçsun. Allaha dua edərək deyirdi: - Şükür olsun sənə, İla-
hi, axır ki, qardaşıma halal süd əmmiş bir qız qismət elədin. İn-
di mən qardaşımdan arxayın ola bilərəm. O, tez bu xoş xəbəri 
Xəzərə çatdırmaq istəyirdi və evə gedəndə böyük bacısından da 
muştuluq alacaqdı... 

Yasəmən evdə Xəzəri görmədi, bildi ki, o məktəbə ge-
dib. Axşamüstü Xəzər evə qanıqara qayıtdı. O, bu gün Sevili 
görə bilməmişdi. Evdə bacısını gülər, sevincək görəndə eyni 
açıldı. Bacısı gülə-gülə onun boynunu qucaqladı: 

– Muştuluğumu ver, bacı sənə qurban, qız razıdır! 
Bu sözü eşidən Xəzər üçün dünyada bu sözdən gözəl söz 

ola bilməzdi. Elə bil ki, dünyanı ona verdilər, məhəbbət, sevgi, 
nə böyük qüvvə imiş, İlahi!- deyən Xəzər bacısını qucaqladı. 
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Sağ ol, mənim əziz bacım, elə bil ki, ölmüşdüm, sən məni yer-
dən götürdün. Çox sağ ol, mənim qardaşa ürəyi yanan bacım! 

Xəzər Tələtdən ayrılandan sonra hələ də onu görmə-
mişdi. “O məndən niyə qaçır? Bəlkə inciyib, axı mən onun xət-
rinə dəyən elə bir söz deməmişəm ki, o incisin. Bəs nəyə görə o 
belə edir? Bu gün hökmən onu görüb bu məsələyə aydınlıq gə-
tirəcəyəm...” 

Tələt isə elə çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü ki, heç bil-
mirdi nə etsin? Ona-buna yol göstərən Tələtin indi özünün kö-
məyə ehtiyacı vardı. O, Yasəməni görəndən bəri, həmişə onu 
düşünürdü və yaddan çıxara bilmirdi. O, Xəzərin düşdüyü və-
ziyyətə güldüyü halda özü ondan da pis vəziyyətə düşmüşdü. 
Kənd mağazasından qənd, çay alıb evə gedən Yasəməni görən 
Tələt, özünü nə təhər itirdisə, ona heç salam verməyi də unutdu. 
O, elə bir vəziyyətə düşmüşdü, sanki dərin bir gölə düşüb, üzə 
bilmədiyindən, ha çabalıyır ki, göldən çıxsın, çıxa bilmir və  az 
qalır ki, batsın. Bu vəziyyətdən çıxmağın yolunu axtarırdı. 

Tələt Xəzərin üzünə görsənmək istəmirdi, elə bilirdi Xə-
zər ona baxan kimi deyəcək, – “Ayıb olsun sənə, mənim bacıma 
o nə təhər baxmaq idi, baxırdın. Budur sənin mənə qarşı etiba-
rın?” O, Xəzərə necə deyə bilərdi ki, mən sənin bacını sevirəm? 
Hər çətinliyə dözən, dağı-dağ üstə qoymağı bacaran Tələt indi 
islanmış cücəyə dönmüşdü. Şagirdlərə də yaxşı dərs keçə bil-
mirdi. O gün Adil müəllim onu görəndə, o dəqiqə  onda dəyi-
şiklik hiss edərək deyəsən xəstələnmisən? – demişdi. Deməli 
məndə olan dəyişikliyi Xəzər də hiss edəcəkdi. 

 Ona görə də o, Xəzərdən qaçırdı, onun gözünə görsən-
mək istəmirdi... 

Sevil Yasəməndən ayrılandan sonra məktəbə getmək 
əvəzinə evə qayıtdı. Onun evə qayıtmasını görən Səadət xanım 
tez ondan soruşdu: 
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 – Qızım, nə tez qayıtdın, dərs yox idi bəyəm? Axı de-
yirdin birinci saat dərsin var, niyə qayıtdın? Qızının həyacanlı 
olduğunu görən anası ondan əl çəkmədi: 

– De görüm nə olub, niyə həyəcanlısan? 
– Heç, Yasəmənə rast gəldim! 
– Kimə? Yasəmən kimdi, ay qız? 
– Xəzər müəllimin bacısı. 
– Nə...ə? Xəzər müəllimin bacısı? O burada neyləyir? 
– Qardaşına baş çəkməyə gəlib də. 
– Onun səninlə nə işi? 
– Nə bilim...e! – deyərək evə qaçdı. Bu əsnada telefon 

zəng çaldı. Səadət xanım telefonu götürdü. Adil müəllim idi. 
– Sevil dərsə niyə gəlməyib?  
Başı ağriyırdı, ona görə də gələ bilmədi, deyən Səadət 

xanım kişini narahatçılıqdan qurtardı. Ancaq, tükü-tükdən seç-
məyi bacaran Səadət xanım, o dəqiqə başa düşdü ki, Xəzərin 
bacısı, qızın fikirini öyrənməkdən ötrü onunla görüşüb. Allah 
axırını xeyirə calasın deyən Səadət xanım otağa girdi... 

Xəzər bu gün mütləq Tələtlə görüşməyi qərara aldı. O, 
məktəbə getdi, Tələti görmədi, cədvələ baxdı ki, görsün hansı 
sinifdə dərsi var. Xəzər gözlərinə inanmadı. Tələt cədvəldə də-
yişiklik etdirmişdir. Yəni, haçan o dərsdə olacaqdısa, onda Tələt 
olmayacaqdı. Bu gün də Xəzər dərsdə olanda, o yox idi. Tələtin 
ikinci növbə, axırıncı saat dərsi var idi. Burada qalmağın məna-
sız olduğunu görən Xəzər evə gedib çay-çörəyini yeyəndən son-
ra gəlib Tələti görəcəkdi. O evə qayıtdı, bacısını görmədi, sonra 
yadına düşdü ki, o bu gün evə gedəcəkdi. Evdə nədənsə darıx-
mağa başladı. 

Elə ki, Sevil yadına düşdü, toxdadı və Tələtin ona qarşı 
nəyə görə belə etməsini götür-qoy etməyə başladı. O, çayını 
içib, məktəbə getdi. Tələtin hansı sinifdə olmasını cədvəldən bi-
lirdi. O, qapını açdı, Tələt müəllim sinifdə başını tutub fikirə 
getmişdi. Tələt müəllim qapının açılmasını hiss edib, çevrilərək 
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arxaya baxdı. Elə ki, Xəzəri gördü, elə bil onu cərəyan vurdu. 
Rəngi kağız kimi ağardı. Onun bu vəziyyətə düşdüyünü görən 
Xəzərin, ona yazığı gəldi, urəyindən keçdi ki, deyəsən xəstələ-
nib. Tez ona yaxınlaşıb dedi: 

– Ay Tələt müəllim, ay mənim əziz dostum, sənə nə 
olub axı? Niyə məndən qaçırsan? Əgər mənim hər hansı bir sö-
züm sənin xətrinə dəyibsə, mən səndən üzr istəməyə hazıram. 
Biz axı dostuq, sənin mənə etdiyin yaxşılıqları mən necə unuda 
bilərəm? Evdə təkəm, Yasəməni yola salmışam, mənim bu gün 
ən xoşbəxt günümdür, biz onu qeyd etməliyik, sənin o vaxt mə-
nə içirtdiyin o dərmandan da istifadə edərik... 

Yasəmənin adını çəkəndə Tələtin qızarmasını Xəzər hiss 
etmədi, çünki o, indi özünü göyün yeddinci qatında hiss edirdi, 
belə şeyləri dərk etmək iqtidarında deyildi. Tələt o dəqiqə başa 
düşdü ki, Xəzər onun haqqında heç nə bilmir. Bir az sakitləşdi 
və Xəzərə qoşulub onlara getdi. 

Onlar araqdan içib xeyli söhbət etdilər. Sevilin ona bi-
ganə olmadığını Xəzər Tələtə danışdı və özünü dünyanın ən 
xoşbəxt adamı hesab edirdi. Sağ əlini də Tələtin başına qoydu. 
Bunu görən Tələt ürəyində ona deyirdi: “Ay dünyadan bixəbər, 
sən mənə nişanli arzulayırsan, mənim ürəyimdən isə qara-qan-
lar axır ki, sən bu məsələni bilsən, mənim sözümə necə reaksiya 
verəcəksən? Mən nə haydayam, sən nə haydasan!” 

Xəzərin Tələtə öz ürəyini boşaltması xeyli çəkdi. Daha 
gecdir, deyən Tələt ayağa qalxdı, Xəzər çox yalvardı ki, getmə-
sin qalsın, o razı olmadı, gedəndə zarafatla Xəzərə dedi: 

– Birdən yenə rayona getmək fikrinə düşərsən ha, ehti-
yatlı ol, bu dəfə inanmıram “cin”lər sənə güzəştə gedə. Xəzər 
gülə-gülə onu yola saldı. Kefi kök halda evə qayıdan Xəzərin 
yerinə girməyi ilə yatmağı bir oldu... 

Yasəmən evə gedəndə yolüstü bacısıgilə getdi. Böyük 
bacısı Solmaz, yeznəsi Kərim onu yaxşı qarşıladılar. Ondan hal-
əhval tutdular, Xəzəri soruşdular. Yasəmən Xəzərin Adil müəl-
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limin qızı Sevili istədiyini, qızın da ona meyilli olmasını onlara 
xəbər verdi. Bütün bu xoş xəbərləri eşidən bacısı Solmaz çox 
sevindi, hətta gözlərindən sevinc yaşları da axdı. 

Yeznəsi Kərim sevinə-sevinə bəribaşdan öz fikrini bil-
dirdi. 

– Elçilik mənim boynuma, Adil müəllimlə çoxdankı 
dostuq, inanmıram ki, o mənə “yox” desin. 

Yasəmən getməyə hazırlaşanda, bacısı ona bir-iki gün 
də qalmağı təklif etdi. 

– Yox,  bacı bu gün hökman getməliyəm, işə gecikərəm, 
– deyərək, xudahafizləşib getdi... 

Tələt Xəzərdən ayrılıb evinə gəldi. Çox fikirli olduğun-
dan içdikləri araq da ona təsir etməmişdi. Yata da bilmirdi, yu-
xusu “ərşə” çəkilmişdi. Sanki Xəzərin başına gələn fikirlər indi 
onun başına gəlirdi. Fərq ancaq onda idi ki, onu gecələr çagırır-
dılar, bunu isə yox! O, çox fikirləşdi, öz dərdini kimə desin və 
kimdən kömək istəsin. Kənddə tanıdığı adamları bir-bir gözü-
nün qabağına gətirdi və ən nəhayət, Adil müəllimin üstündə qə-
rarlaşdı. O, ancaq Adil müəllimə öz dərdini deyə bilərdi, bu 
kənddə güvəndiyi adam ancaq o idi. Ona görə də, Tələt müəllim 
səhər onunla görüşmək qərarına gəldi. 

Adil müəllim dərsdən sonra öz otağında oturub işiylə 
məşğul idi. O, həmişə dərsdən sonra işləməyi sevirdi. Qapının 
tıqqıltısı onu işdən ayırdı. “Gəl” – sözündən sonra Tələt müəlli-
mi görəndə təəccübləndi: 

– Tələt müəllim, xoş gördük, gəl içəri, xeyir ola, - deyib 
ona yer göstərdi. Tələt müəllim oturdu, sözə necə başlamasına 
tərəddüt edirdi. Adil müəllim onun sözlü adama oxşadığını gö-
rüb dedi: 

– Tələt müəllim, sən də mənim oğlum, ürəyindəkiləri nə 
var de, utanma, bəlkə sənə köməyim dəydi. 
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– Bilirsiniz, Adil müəllim, heç bilmirəm necə deyim, 
çox çətin vəziyyətə düşümüşəm, belə qərara gəldim ki, sizə de-
yim, bu işdə ancaq siz mənə kömək ola bilərsiniz. 

– De görüm nə məsələdi oğlum, de, utanma! Mən dos-
tum Xəzərin bacısını istəyirəm, siz yaxşı bilirsiniz, yetim oğla-
nam, yaşım da keçıb. İstəyirəm bu işdə siz qabağa düşüb elçilik 
edəsiniz, ümüdüm ancaq sizədir. 

Bu sözü eşidən Adil müəllim çox sevindi, ayağa qalxıb, 
onun üzündən öpdü: 

– Təbrik edirəm səni, oğlum, lap əcəb edirsən. Xəzərin 
bacısı səndən yaxşısına getməyəcək ki! Haçan, nə desən mən 
sənin qulluğunda hazıram. 

– Çox sağ ol, Adil müəllim, çox razıyam, ancaq məni 
narahat edən Xəzərdir, qorxuram o bu işə etiraz etsin. 

– Heç narahat olma, Xəzər ağıllı oğlandır, mənə elə gəlir 
ki, o etiraz etməz. Xəzərlə mən özüm danışaram, sən arxayın ol! 
Adil müəllim Tələti yola saldı, o bu işə çox sevindi, kobinetdə 
oturub xeyli fikirləşdi ki, bunlara kömək etmək lazımdır. Tələt 
müəllimdən işlədiyi bu illər ərzində heç bir narazılıq görməmiş-
di, onun xətrini də istəyirdi, ürəyində hər ikisinə Allahdan xoş-
bəxtlik dilədi... 

Xəzər dərsini bitirib evə getmək istəyirdi. Ona deyəndə 
ki, səni Adil müəllim çagırır, ürəyi düşdü: 

– Görəsən məni niyə çağırır, deyəsən kimsə mənim Se-
vil ilə münasibətimi ona xəbər verib. Xəzərin rəngi-ruhi ağardı, 
qorxa-qorxa kabinetə yaxınlaşdı. İçəri girəndə tez Adil müəl-
limin üzünə baxdı ki, fikirini üzündən oxusun. Onun üzündə se-
vinc əlamətləri görəndə ürəyi bir az sakitləşdi. 

– Xəzər, oğlum, gəl otur, necəsən, bacıların necədir? 
– Yaxşıdırlar, Adil müəllim, çox sağ olun, minnətdaram, 

bacım Yasəmən bizdə idi. Dünən onu yola saldım. 
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– Yaxşı eləmisən, mən elə sənin Yasəmənə görə çağır-
mışam da, Xəzərin ürəyi düşdü, vay, deyəsən Yasəmənin Se-
vilin qabağını kəsib onunla danışmağını ona çatdırıblar. 

Xəzər başını aşağı salıb sakitcə oturmuşdu.  
Adil müəllim sözünə davam etdi: 
– Bilirsən, Xəzər müəllim, səni çağırmağımın məqsədi 

odur ki, sənin fikirini bilmək istəyirəm. Xəzərin rəngi ağardı, 
“indi deyəcək ki, qızımdan əl çək”. Məsələ belədir ki, bacın 
Yasəməni dostun Tələt müəllim istəyir, de görüm fikirin nədir? 
Xəzərin ürəyi yerinə gəldi, bir tərəfdən sevindi, bir tərəfədən də 
təəccübləndi. İndi-indi başa düşdü ki, Tələt müəllim, onunla ni-
yə belə davranırmış, ondan niyə qaçırmış. 

Xəzər təəccüb içində Adil müəllimin üzünə baxdı, o sö-
zünü davam etməyə başladı: 

– Xəzər, oğlum, Tələt sənin dostundur, onu sənə təqdim 
etməyə ehtiyac yoxdur. Kimsəsiz oğlandır, bacınla onun xoş-
bəxt olmağına hamımız kömək etməliyik. Hə, nə deyirsən? 

– Vallah, Adil müəllim, mən sizi atam qədər çox istəyi-
rəm, mən nəkarayam ki, sizin sözünüzdən çıxam, məsləhət si-
zindir. 

Adil müəllim çox sevindi, Xəzərə yaxınlaşıb onun üzün-
dən öpdü.  

– Allah onlara xeyir versin! – dedi. 
Beləlikə, aradan xeyli vaxt keçdi və bu müddət ərzində 

bir çox dəyişikliklər baş vermişdi. Belə ki, Xəzərin kiçik bacısı 
Natəvan öz yoldaşı ilə gəlib Xəzərlə barışmışdı. Xəzər yığıncaq 
təşkil edib bacısına nə lazım idi verdi, hətta ata evindən bir otaq 
da ayırıb, bacısının uşağı olduğuna görə onlara hədiyyə elədi. 

Xəzər artıq dayı olmuşdu... 
Yasəmənin toyunu isə ürəyi istədiyi kimi etdi. Xəzərə 

analıq edən bu sadə qəlbli, geniş ürəkli bacısına heç bir şey əsir-
gəmədi. Yasəmənlə Tələt müəllim Bakıdakı evlərinə köçmüş-
dülər və orada yaşayırdılar. Yasəmən Tələt müəllimlə xoşbəxt 
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idi. O,Tələtə yenidən ata evinin çırağını yandırmaqda kömək 
etmişdi. Yasəmən evə isti nəfəs ilə can, təravət gətirmişdi, 
həyət-bacanı öz gəlişi ilə laləzara döndərmişdi. 

Yasəmən bu xoşbəxtliyə layiq bir bacı idi. O, qardaşına 
özünün saf qəlbi, geniş, təmiz ürəyi ilə həmişə həyan olmuşdu, 
ona analıq etmişdi. Yasəmən hələ sağlığında anasından xeyir-
dua almışdı. Allah həmişə belə insanları öz qanadının altına alır 
və onları xoşbəxt edir. Yasəmən də belələrindən idi... 

Xəzər müəllimin yeznəsi Kərim öz verdiyi vədi yerinə 
yetirdi. O, Adil müəllimgilə elçiliyə gedib qızı Sevili Xəzərə 
almışdı, ancaq Xəzər toya hələ razılaşmamışdı, baxmayaraq ki, 
o, Sevili canından artıq sevirdi, o, bacılarını yerbəyer edəndən 
sonra bu addımı atacaqdı. 

Xəzərin ürəyi nisbətən rahatlıq tapmışdı, Allaha şükür 
edirdi ki, İlahi, anamın vəsiyyətini yerinə yetirməkdə mənə 
yardımçı  oldun,  mənə kömək elədin, sən mənə bu işləri başa 
çatdırmaqda həyan oldun.  

Xəzərin yadına anasının ona elədiyi vəsiyyət düşdü, 
onun gözləri yaşardı. O gözlərini silib sanki anası ilə danışmağa 
başladı: “Ana, bu mənəm, sənin oğlun Xəzər, mən nə qədər 
bacardımsa, o qədər də sənin vəsiyyətinə əməl etdim. Ancaq 
deyə bilmərəm, elədiklərim səni qane etdi, ya yox! Nə 
etmişəmsə, halal xoşun olsun, ana! Yat, rahat yat, ruhun şad 
olsun! Nə qədər ki, oğlun Xəzərin nəfəsi gedib-gəlir, səni heç 
vaxt yaddan çıxarmayacaq və sən həmişə onun qəlbində 
yaşayacaqsan...” 

Xəzərin dediklərini anasının ruhu sanki eşitdi və onu 
cavabsız qoymadı: “Sağ ol, mənim Xəzər balam, mən bir ana 
kimi səndən çox razıyam. Südümü sənə halal edirəm mənim 
balam, xoşbəxt yaşa. İstərdim ki, bütün anaların övladları sənin 
kimi ağıllı, qeyrətli, namuslu olsun. Bütün analara sənin kimi 
oğul arzulayıram. 



Toyunu da yubatma, mən gəlib sənin toyunda iştirak 
edəcəyəm, sən məni görə bilməsən də mən səni görəcəyəm... 
Əlvida! Toyda görüşəndək!..” 

                  
Bakı, 2007  
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XALAOĞLU 

                        
Sən mənim sözümə qulaq asmadın, 
Məni ağır dərdə saldın, xalaoğlu. 
Niyə gözü yaşlı, qoydun sən bizi, 
Ürəyimə yara vurdun, xalaoğlu. 
  
Dözmədin gərdişə, xəstəlik tapdın, 
Ha sənə yalvardım, xeyirdən qaçdın: 
Çalışdın, elə hey yandın-alışdın, 
Kimlər harayına çatdı, xalaoğlu ? 
  
Dedik ki, öz canın hər şeydən şirin, 
Sən şirin canının bilmədin yerin,  
Axırda hamını gözyaşlı etdin, 
Beləcə saralıb-soldun, Xalaoğlu. 
    
Hamı bir ağızdan etdi nəsihət, 
Özünə bu qədər vermə əziyyət. 
Canın xəstələndi, hanı var-dövlət? 
Şahvələd halına yandı, xalaoğlu! 

 24.04.2006. 
 

 
HARDASAN,  ANA 

   
Xalam oğlu Ağammədin dilindən 

 
Ay ana, hardasan, tez gəl yanıma, 
Oğlun nakam gedir dünyadan, tez gəl! 
Sən dayaq durardın dərdli anıma, 
Yerin çox görünür, hardasan, tez gəl! 
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Əzəb-əziyyətlə böyütdtün məni, 
Oldu laylaların dillər əzbəri. 
İndi son nəfəsdə gözləyir səni, 
Oğluna məlhəmsən, qayıt, gəl bəri! 
                    
Sən məni sevirdin canından artıq, 
O sevdiyin can da zəlildir indi. 
Oğlun can verməyir gözləri açıq, 
Gəl bağla gözünü, sənsiz keçindi... 
 
Yaman ağır dərdə saldım mən səni, 
Budurmu anaya oğul hörməti? 
Gəl duyum yenə də ana sevgini, 
Tale verdi mənə ağır qisməti. 

                                                     26.04.2006 
 
 

VƏTƏN  OĞLU 
                 
Uzun ömür sürən xalqım, 
Mahmud, Şirəli vətəni. 
Uzunömürlülər yurdu, 
Vətənimin bir parçası, 
Xalqımın doğma diyarı. 
                     
Bu, Vətənin övladıdır, 
Mahmud, Şirəli babamız. 
Yüz əlli il ömür sürdü, 
Mahmud kişi, mərd babamız. 
Ondan da artıq yaşadı, 
O qoca Şirəli baba, 
Bu vətənin övladları. 
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Suyu sərin, havası saf, 
Məhsulu bol, çörəyi bol, 
İnsanlar düz, əməllər düz, 
Xalqımın doğma diyarı, 
Düşmənə sipər diyarı. 
   
Niyə yoxdur ömür sürən, 
Mahmud, Şirəli babatək? 
Ömür qısa, mərəzi bol, 
Xəstələnənlər daha çox, 
Günahkarı bilənlər yox, 
 Buna əncam çəkənlər yox. 
                 
Gözə gəldi gözəl diyar, 
Bəlkə buna bir səbəb var? 
Deyən yoxdur, bilən yoxdur, 
Niyə bəla duçar oldu? 
Xalqı çətin günə qoydu. 
   
Allah kömək etsin bizə, 
Zəlil etsin, düşmənləri. 
Ömür getdi, torpaq getdi, 
Namus getdi, qeyrət getdi. 
Bu bəladan xilas olmaq - 
Vaxtı məgər çatmayıbmı? 
   
Vətən oğlu,qalx ayağa, 
Hucuma keç düşmənlərə. 
Əz başını, cəsədini. 
Əzilmiş bir, ilan kimi. 
Qov düşməni torpağından, 
Ziyan verən heyvan kimi. 
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Allah bizə kömək olsun, 
Bu bəladan hifz eləsin, 
Azad nəfəs alsın xalqım. 
Pərvazlansın oğul, qızın, 
Çiçəklənsin ana vətən, 
Laləzara dönsün yurdum. 

                                                      12.02.2007 
 

SEVMİRƏM 
 

Baxıram mən insanlara, 
Namərdləri, mən sevmirəm. 
Üzdə gülüb, dalda vuran, 
Kəmfürsəti mən sevmirəm. 
   
İnsanda bir sifət olar, 
Deyib gülər, düz danışar. 
Hamı ondan razı qalar, 
Yalançını mən sevmirəm. 
   
Üzdə baxıb tərifləyər, 
Arxada səni pisləyər. 
Yeri düşdü işin əyər, 
Xainləri mən sevmirəm. 
   
Həyatda çox yaltaqlar var, 
Gor eşənlər, ev yıxanlar, 
İnsan deyil axı onlar, 
Belələri mən sevmirəm. 
 
Ürək təmiz, qəlbi təmiz, 
Dosta sadiq, əqidə düz. 
Şahvələdəm, oldum bir üz, 
Kölələri mən sevmirəm. 

                                                     14.02.2007 



 - 148 -

 
 
 

HÖRMƏT  ELƏ 
 

Oğul, qulaq as atana, 
Çalış ona hörmət elə. 
Babalardan ibrət götür, 
Vətəninə hörmət elə. 
                    
Boya-başa çatmısan sən, 
Vətənində sevmisən sən, 
Ev-ailə qurmusan sən, 
Öz ailənə hörmət elə. 
                     
Bu torpaqda böyümüsən, 
Çörək yeyib, su içmisən. 
Düşmənlərdən qorumusan, 
Torpağına hörmət elə. 
                    
Vətən sənə oğul dedi, 
Bu vətənə, layiq dedi, 
Torpağına sadiq dedi, 
Şəhidlərə hörmət elə. 
                     
Vətəni sev, anan kimi, 
Qoru onu Babək kimi. 
Şahvələdin oğlu kimi,  
Düşmənə sən nifrət elə. 

                   
      16.02.2007 
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QAYITDIQ 
                     

Ya Rəbbim, Şükür sənə, 
Haqq yoluna qayıtdıq. 
Zəhərli beyinləri 
Təmizlədin, qayıtdıq. 
                        
Səndən, imdad dilədik, 
Sənə, iman gətirdik. 
Sən haqsan, indi bildik, 
Peşimanlayıb qayıtdıq. 
                       
Bu yol ərlər yoludur, 
Peyğəmbərlər yoludur, 
Qəlbi düzlər yoludur, 
Ona doğru qayıtdıq. 
                         
Ateizm zəhəri, 
Zəhərlədi bizləri. 
Tapdıq qəlbi düzləri, 
Hamılıqla qayıtdıq. 
  
Ta qaçmadıq tələdə, 
Çöndü qul da kölə də. 
Səbir ver Şahvələdə, 
Haqq yoluna qayıtdıq. 
                                                      17.02.2007 
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DAYAQ  DUR 
                

Allahım! ümüd sənədir, 
Dayaq dur müsəlmanlara. 
Çətin günə düşüb millət, 
Dayaq dur müsəlmanlara. 
                       
Bütün dünya bizə qarşı,  
Millətlər, millətə qarşı, 
Dünya, müsəlmana qarşı, 
Dayaq dur müsəlmanlara. 
                      
Dinimizə qarşı hücum, 
Sərvətimiz - neftə hücum... 
Məhəmmədə qarşı hücüm, 
Dayaq dur müsəlmanlara. 
                      
Əlini açıb göylərə,  
Şahvələd yalvarır sənə: 
Qoyma yanan bu od sönə, 
Dayaq dur müsəlmanlara. 

                                                           19.02.2007 
    

DÜNYADA 
               

Can əridi var içində, 
Yığdın varı bu dünyada. 
Niyə həris olur insan, 
Vara belə, bu dünyada? 
                            
Var-dövlət, gözünü tutdu,  
Hörmət, izzət yaddan çıxdı. 
Ata-ana unuduldu, 
Bu dünyada, bu dünyada. 
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Niyə başa düşmür insan? 
Bu yaşayış bir imtahan. 
Çalış hörmət-izzət qazan, 
Bu dünyada, bu dünyada. 
  
Şahvələdin yoxdur pulu, 
O, zəhmətin oldu qulu. 
Dostla dolu sağı-solu, 
Bu dünyada, bu dünyada. 

                                                  11.02.2007 
 

VƏFASIZ  GÖZƏL 
    

Sevgimə budurmu sənin cavabın? 
Mən səni sevirdim canımdan artıq. 
Yaman sönük düşüb alovun-odun, 
Mən isə olmuşam sevgimə sadiq. 
    
Budurmu sevqiyə verdiyin qiymət, 
Budurmu eşqindən mənə pay gözəl? 
Sevgidən yaranır sevənə hörmət, 
Sən niyə aldatdın, məni, ay gözəl! 
                     
Nədəndir indi sən sevmirsən məni? 
Eşqinə yananı gəl atma, gözəl. 
Belə ucuz tutma səni sevəni, 
Sevmirsənsə məni aldatma, gözəl. 
   
Əgər bilsəydim mən əzəldən bəri, 
Sevgimə vermisən bu cür qiyməti. 
Tökməzdim bir belə şirin dilləri, 
Vəfasız gözəli sevməzdim qəti. 

                                                          16.08.2006 
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DEYİM-DEMƏYİM 
   

İlahi ağrıyla dolub ürəyim, 
Mən bu dərdi elə deyim-deməyim? 
Dərddən yaralanıb vallah ciyərəm, 
Dərdim dönüb selə, deyim-deməyim? 
   
Yurdundan, evindən didərgin olan, 
Hər cür əziyyətə hey məruz qalan. 
Vətəndən uzaqda saralıb-solan, 
Qurulubdu tələ, deyim-deməyin? 
   
Tarix boyu düşmən hey tələ qurdu, 
Koroğlu, Babəksiz qalıbdı ordu. 
Elin var-yoxunu göyə sovurdu, 
Qazanc gedib yelə, deyim-deməyim? 
   
Mən yaxşı bilirəm hiylə quranı, 
Göstər mənə ona qarşı duranı! 
Şahvələd, qeyrətli oğullar hanı, 
Millət olub kölə, deyim-deməyim?! 

                   
14.03. 2006 
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